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Předmluva 
 

Nízká plodnost a prodlužování období bezdětnosti mezi mladými lidmi, tzv. odkládání 
rodičovství, se staly v posledních deseti letech v české společnosti široce 
diskutovanými tématy jak v odborných kruzích, tak i ve veřejných médiích. Rychle 
klesající plodnost a porodnost v průběhu 90. let 20. století byla zasazována odborníky a 
odbornicemi zabývajícími se populačními otázkami do různých, na první pohled často 
nesmiřitelných interpretačních rámců. Někteří poukazovali na socioekonomické 
bariéry, které přinesla nebo posílila společenská transformace 90. let 20. století a jež by 
mohly vést mladé lidi k odkládání rodičovství. Jiní se zaměřili na dlouhodobě 
probíhající hodnotové změny ve společnosti, které by také mohly souviset s klesající 
plodností. Konfliktně vystavěná odborná diskuse a články ve veřejných médiích, které 
„hrozily“ vymřením národa, „obviňovaly“ mladé lidi ze sobectví nebo podtrhovaly 
zvyšující se podíl párů, které docházejí do center asistované reprodukce, ale i diskuse 
na téma rodičovství a bezdětnosti, které jsem vedla se svým partnerem, sestrami i 
dalšími přáteli (zpravidla ve věku okolo 25 až 35 let) vzbudily zájem o populační 
otázky i u mne.  

V literatuře se zpravidla rozlišuje mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností, 
mezi tzv. childless a childfree identitami. Ve veřejných médiích se o nedobrovolné 
bezdětnosti píše zejména v souvislosti s neplodností. Dobrovolně bezdětní jsou ve 
veřejných médiích naopak zpravidla definováni jako ti „sobečtí“ nebo „kariéristi“, kteří 
děti mít nikdy nechtěli a rodičovství vždy odmítali (Zamykalová 2006). Někteří však 
již poukázali na to, že hranice mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností nemusí 
být vždy jednoznačná a rozlišení na dobrovolně a nedobrovolně bezdětné může být 
v některých případech téměř nemožné (McAllister a Clarke 1998; Letherby 2002; 
Ireland 1993).  

Mým výzkumným cílem se proto stalo jednak prozkoumání faktorů, které přispívají 
k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní, a jednak 
rozšíření kategorizace bezdětných tak, aby lépe zachycovala životní příběhy a 
rozumění vlastní bezdětnosti těch, kteří děti nemají. Zaměření mých výzkumných 
otázek mne vedlo k využití dat a metodických postupů jak kvantitativní, tak i 
kvalitativní povahy. Kvalitativní analýza dat mě postupně vedla k formulaci dalších 
dílčích výzkumných otázek, které sice nebyly na začátku výzkumu formulovány, ale 
postupně se vynořovaly z dat jako podstatné, zajímavé a rozvíjející mé dosavadní 
vědění o (prodlužování anebo volbách) bezdětnosti.  
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1. Úvod 
 

Konečná bezdětnost žen se na území dnešní České republiky pohybovala u generací 
narozených na přelomu 19. a 20. století okolo 20 %. Tato situace nebyla v Evropě 
ničím neobvyklým a v Rakousku dosahovala trvalá bezdětnost žen dokonce více než 30 
%. Vysoká míra konečné bezdětnosti těchto generací bývá spojována s různými 
faktory, například rozšiřující se znalostí antikoncepčních metod, zasažením první 
světovou válkou a hospodářskou krizí třicátých let, a ve státech na západ od 
„Hajnalovy linie“1, tedy i na území současné ČR, pak také s pozdním vstupem do 
sňatku a nízkou sňatečností. Ke snížení míry konečné bezdětnosti došlo v Evropě až u 
generací, které byly zasaženy ve věku nejvyšší reprodukce poválečným babyboomem a 
tzv. zlatým věkem manželství, kdy se manželství stalo univerzálním fenoménem2 
(Rolland 1998; Sobotka 2006; Festy 1980).  

Zatímco se konečná bezdětnost začala v následujících generacích v Evropě opět 
zvyšovat, pro české ženy narozené od 40. let 20. století do první poloviny 60. let 
platilo, že jejich konečná bezdětnost nepřesáhla 7 % (viz tabulka 1.1.). Podobně jako 
v jiných státech bývalého východoevropského bloku tak dosahovala konečná 
bezdětnost žen po celé období socialismu v porovnání s dalšími evropskými zeměmi 
nezvykle nízkých hodnot.  
 

Tabulka 1.1.: Podíl bezdětných žen na celkovém počtu žen dle věku v ČR v letech 1950-2001 (v %) 
rok Sčítání lidu, domů a bytů věk ženy 

1950 1961 1970 1980 1991 2001 
20 74,9 71,0 71,8 64,6 69,0 90,1 
25 34,4 24,3 22,9 19,3 21,8 49,2 
30 18,3 12,8 10,0 8,7 9,4 13,6 
35 16,1 12,0 7,3 6,2 6,2 6,4 
40 16,6 11,7 7,5 5,6 5,4 5,0 
50 20,3 16,8 11,1 7,2 6,7 4,3 
60 19,3 21,4 16,0 10,6 8,7 4,7 

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

 

Tato situace souvisela s nízkým věkem prvorodiček a svobodných nevěst a zároveň  
s vysokou provázaností prvního sňatku a prvního porodu.3 Zatímco se rodinné chování 
na českém území podobalo před druhou světovou válkou spíše rodinnému chování 

                                                      
1 J. Hajnal v polovině 60. let 20. století publikoval svou stať, v níž definoval dva historické vzorce 
sňatkového chování v evropských státech (Hajnal 1965). První model, který se vyznačoval zejména 
formací neolokálních rodin, uzavíráním manželství ve vyšším věku a vyšším podílem svobodných, 
situoval na území na západ od pomyslné linie, která by rozdělila Evropu od Petrohradu k Terstu. Druhý 
model, který se vyznačoval naopak nízkým věkem nevěst i ženichů, formací velkých rodin a nízkým 
podílem svobodných, situoval na území na východ od této linie.  
2 V západní Evropě zůstalo trvale svobodných mezi ženami, které se narodily okolo roku 1940, méně než 
5% z nich (Festy 1980). 
3 V české společnosti tvořil na konci 80. let podíl prvorozených dětí počatých před sňatkem ze všech 
manželsky narozených dětí prvního pořadí 60 %. Podíl dětí narozených svobodným ženám zůstával na 
nízké úrovni 5 % (Rychtaříková 2007). 
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v zemích na západ od našich hranic, po druhé světové válce se vyvíjelo podobně jako 
v ostatních zemích bývalého východoevropského bloku (Fialová 1996; Rabušic 2001; 
Možný 2002).  

Na konci 80. let se pohyboval věk ženy při prvním porodu v zemích bývalého 
východoevropského bloku mezi 20 a 22 lety a celých 60 % prvních porodů připadalo 
na ženy ve věku 19-23 let. Ve zbytku Evropy se pohyboval věk prvorodiček mezi 25 a 
26 lety, ale mnoho žen se stalo matkami až po dosažení 30. roku života. Kromě toho v 
zemích bývalého východoevropského bloku nedosahoval v polovině 80. let podíl 
svobodných bezdětných třicetiletých žen ani 10 %, ale v ostatních zemích Evropy se 
jejich podíl pohyboval mezi 10 a 18 %. Reprodukční a rodinné chování na „východě“ 
bylo tedy celkově předvídatelnější než ve zbytku Evropy, kde docházelo k procesům 
diferenciace rodinných a partnerských forem dříve než na „východě“ (Sobotka 2004). 

Ačkoliv se země bývalého východoevropského bloku vyznačovaly ještě na konci 80. 
let ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi relativně vysokou úhrnnou plodností 
(okolo 2 dětí na ženu), v průběhu 90. let 20. století zde došlo spolu s proměnami 
hodnot dalších sociodemografických ukazatelů k velmi prudkému snížení úhrnné 
plodnosti. Ze zemí s nejvyššími hodnotami úhrnné plodnosti v Evropě se tak staly 
v průběhu několika málo let země s jedněmi z nejnižších úhrnných plodností na světě. 
 

Grafy 1.1-1.4.: Úhrnná plodnost v Evropě v letech 1960-2008  

 
Zdroj: Council of Europe, Eurostat. Dostupné na «http://epp.eurostat.ec.europa.eu». NationMaster - 
World Statistics, Country Comparison. Dostupné na «http://www.nationmaster.com». 

 

V polovině 90. let klesla úhrnná plodnost v ČR pod 1,3 dítěte na ženu, čímž se ČR 
zařadila mezi země s extrémně nízkou plodností (lowest low fertility). Slabina 
ukazatele úhrnné plodnosti se ovšem projevuje především v obdobích takových 
sociodemografických změn, k nimž právě v současnosti ve střední a východní Evropě 
dochází. V důsledku prodlužování období bezdětnosti mezi mladými lidmi a zvyšování 
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věku prvorodiček zůstává totiž úhrnná plodnost v rámci zkoumaného regionu 
v současnosti na nízké úrovni, aniž by nám dávala informaci o tom, kolik 
z „odložených porodů“ stihnou mladí ještě v budoucnu zrealizovat. Tento jev je známý 
pod pojmem tempo efekt nebo „zkreslení v důsledku tempo efektu“ (Bongaarts a 
Feeney 1998).4 

Ze zkušeností vývoje plodnosti v souvislosti s prodlužováním období bezdětnosti mezi 
mladými a v souvislosti se zvyšováním věku prvorodiček v ostatních evropských 
zemích lze však předpokládat, že ačkoliv plodnost v době, kdy začnou být realizovány 
„odložené porody“, poroste, celoživotně bezdětných (a rodin s jedináčky) v populaci 
přibude (viz např. Sobotka 2004; Rychtaříková 2007; Rabušic 2001). 

K růstu úhrnné plodnosti ostatně v ČR již došlo. Mezi lety 1990 a 1999 úhrnná 
plodnost nejdříve hluboko klesla z 1,87 na 1,13 dítěte na ženu a od roku 1999 následně 
stoupala. Spolu s tím stoupal i průměrný věk prvorodiček až na 27 let. Pokles a 
následný růst úhrnné plodnosti je připisován na konto „odložených porodů“ generací 
narozených zejména v 70. letech, kterým je dnes mezi 30 a 40 lety. Demografické 
prognózy konečné plodnosti a bezdětnosti generací žen, u nichž začalo docházet 
k růstu věku prvorodiček, se však různí. 

T. Sobotka (2004: 145) například předpokládá v generaci žen narozených v ČR v roce 
1975 konečnou bezdětnost ve výši 13-18 %. J. Rychtaříková (2008) zase predikuje, že 
trvale bezdětná zůstane každá třetí vysokoškolačka, každá pátá žena se základním 
vzděláním, 11 % žen vyučených a 16 % středoškolaček s maturitou. Oba se však 
shodují na tom, že k určitému nárůstu konečné bezdětnosti a k signifikantnímu nárůstu 
rodin s jedináčky dojde. Podle T. Sobotky (2004) však bude ČR patřit spíše k zemím se 
středně vysokými podíly celoživotně bezdětných (15-22 % žen v generaci), mezi něž 
spadá většina evropských států, nebo k zemím s nízkými podíly celoživotně 
bezdětných (méně než 15 % žen v generaci), k nimž patří například Švédsko a Francie. 
J. Rychtaříková (2008) naopak nevylučuje variantu připojení ČR k zemím s vysokými 
podíly celoživotně bezdětných, mezi něž patří zejména Německo a Rakousko. 

Nízká míra plodnosti, doprovázená růstem věku prvorodiček a zvyšujícím se podílem 
celoživotně bezdětných v populaci, vyvolává politické diskuse na téma očekávaného 
zatížení důchodového systému, možností kompenzace populačního poklesu migračními 
politikami, dopadů zvyšujícího se podílu dětí narozených za pomoci technik asistované 
reprodukce a výkyvů v populační struktuře negativně ovlivňujících fungování 
společenské infrastruktury (např. školní zařízení, zařízení pro seniory). 

Růst věku prvorodiček, který je sledován napříč Evropou a v posledních  
15 letech také v zemích bývalého východoevropského bloku, vedl řadu odborníků a 
odbornic k analýzám toho, kam až by mohl věk prvorodiček stoupat při stávajících 
biologických možnostech žen a mužů (respektive při současných znalostech o 
klesajících možnostech úspěšného početí a těhotenství v souvislosti s rostoucím věkem 

                                                      
4 Transverzální demografické údaje, tedy údaje zkonstruované z událostí, které proběhly v jednom 
kalendářním roce, nejsou nejvhodnější v době změn. Generační pohled na plodnost je v daném ohledu 
vhodnější. I generační pohled má však své nevýhody. Používat jej lze zejména pro generace, které již 
ukončily reprodukci. V současné době nás však ještě nemůže informovat o tom, jaká bude konečná 
plodnost generací, které začaly v ČR období své bezdětnosti do značné míry prodlužovat.  
J. Bongaarts a G. Feeney (1998) navrhli řešení, jak upravit ukazatel úhrnné plodnosti tak, aby byl očištěn 
od vlivu posunu rození dětí ve vyšším věku matek na pokles úrovně plodnosti. Podle jejich návrhu by 
upravený ukazatel úhrnné plodnosti v ČR pro rok 1999, kdy poklesla neupravená hodnota úhrnné 
plodnosti na svou historicky nejnižší úroveň, dosáhl nejníže úrovně 1,5 dítěte na ženu. 
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a při současných možnostech technik asistované reprodukce), aniž by muselo docházet 
k růstu konečné bezdětnosti a změnám ve velikosti rodin. Publikované odhady uvádějí 
hranici 33 let jako hodnotu průměrného věku prvorodiček s variabilitou vyjádřenou 
směrodatnou odchylkou 4 let (Goldstein 2006). Nutno podotknout, že průměrný věk při 
prvním porodu se pohybuje ve všech zemích Evropy níže, než stanoví tento 
hypoteticky hraniční věk. Přesto konečná bezdětnost v některých evropských zemích 
stále roste (Sobotka 2008).  

Nízká míra plodnosti, která se udržuje v některých evropských zemích již po několik 
desetiletí, a zároveň demografické projekce indikující v těchto zemích neustále rostoucí 
míru konečné bezdětnosti (např. Německo a Rakousko) vedly v rámci populačních 
studií také k formulaci hypotézy o pasti nízké plodnosti (low fertility trap). Ta 
předpokládá, že jestliže ve společnosti klesne plodnost a určitou dobu setrvá pod jistou 
úrovní („kritická hranice“ byla stanovena na 1,5 dítěte na ženu), začnou ve společnosti 
působit takové mechanizmy, které povedou k dalšímu snižování plodnosti, pokud 
nebude vyvinut tlak, který by účinně působil proti těmto mechanizmům (Lutz et al. 
2006).5 Tato hypotéza je vystavěna na třech argumentech:  

a) demografickém, který poukazuje na fakt, že menší počet narozených dětí – 
potenciálních rodičů – znamená do budoucna méně porodů;  

b) sociologickém, který staví na předpokladu, že nízká plodnost vede k vytváření 
kultury nízké plodnosti, a  

c) ekonomickém, který předpokládá rozpor mezi rostoucími ekonomickými 
aspiracemi mladých lidí a poklesem jejich očekávaného příjmu v důsledku 
stárnutí populace a zatížení důchodového systému způsobených nízkou 
plodností.6  

Na možnost vytváření kultury nízké plodnosti v zemích, v nichž není celoživotní 
bezdětnost (nebo jedináčkovství) marginálním modelem uspořádání soukromého 
života, poukázali již J. R. Goldstein, W. Lutz a M. R. Testa (2003). Podle jejich 
hypotézy generace, jež vyrůstají a dospívají v zemích s vysokým podílem celoživotně 
bezdětných (případně rodin s jedináčky), budou preferovat tyto modely uspořádání 
soukromého života častěji než generace předchozí.  

Takový vývoj nachází oporu zejména v realitě reprodukčního chování, plánů a 
preferencí v bývalém západním Německu, ale také v Rakousku. V nich dosahuje 
konečná bezdětnost žen nejvyšších hodnot v Evropě7 a je zde mezi mladými lidmi 
nejvyšší podíl těch, kteří rodičovství ve svém životě odmítají, i velmi vysoký podíl 

                                                      
5 Viz také P. McDonald (2006). Nicméně srovnejte studie, které publikoval například A. Golini (1998)  
a T. Sobotka (2007). Podle T. Sobotky (2007) sice řada (východoevropských) zemí zaznamená negativní 
společenskou a ekonomickou dynamiku v důsledku kombinace efektu nízké hladiny úhrnné plodnosti a 
zároveň vysokého stupně emigrace (zejména region bývalého východního Německa, Bulharsko, 
Ukrajina, Rusko, Bělorusko a pobaltské země), nízká míra úhrnné plodnosti v jiných státech Evropy 
však může být podle něho úspěšně kompenzována vysokou mírou imigrace (například v regionu 
bývalého západního Německa, v Rakousku, Švýcarsku a ve státech jižní Evropy). 
6 W. Lutz, V. Skirbekk a M. R. Testa tímto argumentem navazují na studii, kterou publikoval Easterline 
(1976). 
7 V generacích žen, které se narodily v polovině 60. let, jich zůstala v Německu bezdětná zhruba pětina. 
Mezi vysokoškolačkami těchto generací je podíl bezdětných ještě o mnoho vyšší. Podle šetření 
uskutečněného v roce 2004 zůstalo v kohortách 1964-1967 (tedy ve věku 36-40 let) 43 % vysokoškolsky 
vzdělaných žen (doposud) bez dětí (Deutliche Ost-West Unterschiede im Ausmass der Kinderlosigkeit 
2005 in Sobotka 2006). 
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těch, kteří si ohledně toho, zda se rodičem stát či ne, nejsou jisti (Sobotka a Testa 
2008). Na straně jedné je aktuálně vysoký podíl konečné bezdětnosti žen v bývalém 
západním Německu vysvětlován důvody institucionálními a strukturálními, zejména 
vysokými „náklady mateřství“ v podobě velmi špatných podmínek pro kombinování 
pracovního a rodinného života, k nimž přispívá genderově konzervativní rodinná 
politika (Kreyenfeld 2004), od níž německá vláda začala upouštět teprve v posledních 
letech. Na straně druhé zde však existuje také evidence hodnotových proměn – 
výrazného nárůstu preference celoživotní bezdětnosti mezi mladými lidmi. Podle 
hypotéz o pasti nízké plodnosti a vytváření kultury nízké plodnosti je tento nárůst 
preference celoživotní bezdětnosti reakcí na realitu společnosti, v níž se stala 
celoživotní bezdětnost (ať už z jakéhokoliv důvodu) součástí životního stylu výrazné 
části starších generací. 

Lze shrnout, že výše uvedená data naznačují, že nízké míry konečné bezdětnosti 
zaznamenané v generacích vstupujících do věku nejvyšší plodnosti v období socialismu 
jsou v české společnosti již minulostí a že nízká míra úhrnné plodnosti (od roku 1994 
pod hranicí 1,5 dítěte na ženu), ovlivněná prodlužováním období bezdětnosti mezi 
mladými lidmi a růstem věku prvorodiček, otevírá řadu politických otázek.8 Zároveň 
však výše uvedená data nevysvětlují, proč dochází v české společnosti ke zvyšování 
věku prvorodiček a proč zůstávají mladí lidé bezdětní ve větší míře než dříve. 
Probíhající odbornou diskusi na toto téma přiblížím v další kapitole. 

                                                      
8 Viz například Kocourková et al. (2002) nebo Kocourková (2006). 
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2. Explanace poklesu plodnosti a růstu podílu 
bezdětných v české populaci 
 

Vzhledem k velmi nízkému věku prvorodiček a extrémně nízké konečné bezdětnosti 
v české společnosti během bývalého politického režimu lze nalézt pouze velmi 
omezený počet odborných publikací, zabývajících se tématem bezdětnosti v české 
společnosti před rokem 1989.  

Z publikací zabývajících se výzkumem bezdětnosti na českém území v období 
socialismu lze vycházet ze studií Z. Jurečka, N. Zuzánkové a I. Možného. N. 
Zuzánková (1967) identifikovala vyšší koncentraci bezdětných žen mezi 
vysokoškolačkami, Z. Jureček (1968a a 1968b) poukázal na vyšší koncentraci 
bezdětných párů mezi manželi s větším věkovým rozdílem a I. Možný (1983) 
pozoroval vyšší podíl bezdětných žen mezi vysokoškolačkami pronikajícími do oborů s 
nízkým zastoupením žen, v 80. letech tedy především mezi inženýrkami. Mezi 
lékařkami identifikoval v 80. letech významné rozdíly v rodinném chování mezi těmi, 
které vystudovaly v období, kdy byla medicína převážně maskulinním oborem, a těmi, 
které nastupovaly do práce v období feminizace medicíny. Obdobně, na základě 
procesu feminizace školství, vysvětlil také odlišnosti v rodinném chování učitelek 
starších a mladších generací. I. Možný tedy spojoval vyšší pravděpodobnost konečné 
bezdětnosti u žen s pracovními ambicemi vysokoškolaček a obtížnou pracovní situací 
těch, které se prosazovaly v oborech s malým zastoupením žen. 

Po roce 1989, zejména od konce 90. let 20. století, kdy poklesla úhrnná plodnost 
v České republice na své historické minimum 1,13 dítěte na ženu, začala vznikat řada 
odborných publikací zaměřených na analýzu důvodů tohoto poklesu plodnosti. 
Rostoucí podíl bezdětných v populaci se objevoval v těchto studiích jako jeden 
z aspektů poklesu plodnosti a očekávaný rostoucí podíl konečné bezdětnosti jako jeden 
z důsledků poklesu plodnosti.9 Očekávaný růst trvale bezdětných lidí vyvolal také 
zájem o studium specifických aspektů bezdětnosti a biografie různým způsobem 
definované bezdětné populace. D. Sýkorová zpracovává téma vztahů bezdětnosti a 
života seniorů (Sýkorová 2008). H. Konečná, L. Slepičková a L. Zamykalová se 
zabývají sociálními a psychologickými aspekty neplodnosti a diskurzy neplodnosti 
v současné české společnosti (Konečná 2003; Slepičková 2005; Zamykalová 2002, 
2003). V rámci řešení grantového projektu „Fenomén bezdětnosti v kontextu 
společenských změn v české společnosti“ (reg. č. KJB70284) vznikla (mimo jiné) 
studie analyzující neúspěšný pokus o založení české pobočky mezinárodního sdružení 
dobrovolně bezdětných lidí „No Kidding!“10 (Mixová 2007), studie, která přinesla 
kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu časopisů pro ženy se zaměřením na 
téma, jak se v těchto časopisech píše o mateřství a bezdětnosti (Pomahačová 2006), 
studie přinášející analýzu českých veřejných médií na téma poklesu plodnosti a 

                                                      
9 V této době vznikla také řada prací v oblasti historické demografie, která analyzovala bezdětnost 
v české společnosti v 19. a na začátku 20. století. Opřít se lze například o studii P. Horské, která 
charakterizuje životy bezdětných žen na konci 19. století jako životy žen žijících a živících se, na rozdíl 
od jejich vdaných vrstevnic, samostatně, a to zpravidla v pozici služebných nebo v rámci svobodných 
povolání (Horská 1999). Důležitá je také studie L. Fialové, Z. Pavlíka a P. Vereše, kteří poukázali na 
vztah mezi mírou sňatečnosti, věkem svobodných nevěst a ženichů a mírou plodnosti v české společnosti 
během 19. a 20. století (Fialová, Pavlík a Vereš 1990). 
10 Viz «http://www.nokidding.net/».  

15 
 



bezdětnosti (Zamykalová 2006), studie představující probíhající odbornou diskusi na 
téma poklesu plodnosti a růstu podílu bezdětných v ČR (Hašková 2006), studie 
analyzující celosvětovou internetovou diskusi bezdětných „child_free_zone“11 
(Víznerová 2006), dále byla publikována kniha analyzující obrazy rodičovství a 
bezdětnosti v časopisech životního stylu pro muže a pro ženy (Hašková a Pomahačová 
2006), článek analyzující více či méně veřejné promluvy matek a bezdětných žen na 
téma ne/normality bez/dětnosti a norem mateřství (Hašková a Zamykalová 2006), 
články a kapitoly analyzující data výběrových šetření ve vztahu k nízké plodnosti a 
bezdětnosti v ČR (Šalamounová a Šamanová 2004; Hašková 2004, 2007a, 2007b, 
2007d, 2009 a 2010) a článek a kapitola informující o bezdětnosti českých žen 
z pohledu demografie (Šalamounová 2006; Nývlt a Šalamounová 2005). 

 

 

2.1. Proč nedošlo k poklesu plodnosti a růstu podílů 
bezdětných v české populaci dříve? 
 

K nárůstu bezdětnosti, růstu věku prvorodiček a poklesu plodnosti hluboko pod hladinu 
prosté reprodukce (tzn. pod úroveň 2,1 dítěte na ženu) došlo ve střední a východní 
Evropě v průběhu 90. let 20. století, zatímco v severní, západní i jižní Evropě byly 
obdobné, i když pomalejší a zpravidla méně výrazné proměny reprodukčního chování 
sledovány historicky dříve. Tento fakt je vysvětlován odlišnými životními podmínkami 
v někdejším západoevropském a východoevropském bloku. Relativně pozdní růst 
bezdětnosti, pokles plodnosti a zvyšování věku prvorodiček v bývalém 
východoevropském bloku je spojován zejména s působením následujících faktorů před 
rokem 1989:  

a) nedostatečné rozšíření kvalitní hormonální antikoncepce, absence sexuální 
výchovy a regulace plodnosti spoléháním se na potraty;  

b) nedostatečná motivace k dosažení vyššího vzdělání z důvodu omezených 
možností studia, platové nivelizace a omezených možností seberealizace na trhu 
práce;  

c) kromě omezení studijních a pracovních příležitostí byly omezeny i 
volnočasové možnosti (zejména cestování);  

d) nízký podíl vysokoškolsky vzdělané populace;  

e) percepce rodiny jako jediného místa seberealizace nebo úniku před státní 
mocí; 

f) pronatalitní opatření, která zvýhodňovala mladé sezdané heterosexuální páry s 
dětmi (novomanželské půjčky, bytová politika).12   

 

 

                                                      
11 Viz «child_free_zone@yahoogroups.com».  

12 Viz například Macek et al. (1998), Možný (2002), Rabušic (2001), Sobotka (2004) a Rychtaříková 
(2007).  
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Podle I. Možného (2004) byla před druhou světovou válkou v české společnosti 
dominantní následující sekvence formování rodiny:  

Ekonomická nezávislost muže a zajištění vlastního bytu nebo domu předcházely 
zasnoubení (bez společného sexuálního života snoubenců). Sexuální soužití partnerů 
bylo akceptováno a praktikováno zpravidla až po uzavření sňatku, po němž přicházelo 
teprve početí prvního dítěte.  

Po druhé světové válce postupně narůstala společenská tolerance a později i akceptace 
předmanželského sexuálního života a zároveň pod vlivem dalších výše uvedených 
faktorů byla předválečná sekvence zakládání rodiny v české společnosti nahrazena 
jinou. Výsledkem byla vysoká míra ne zcela plánovaných početí, která vedla ke 
zvyšujícímu se podílu prvorozených dětí narozených během prvních devíti měsíců 
manželství. V 50. letech jich bylo zhruba 40 % ze všech prvorozených dětí, v 60. letech 
se narodila během prvních devíti měsíců manželství zhruba polovina prvorozených a 
v 70. a 80. letech jich bylo již okolo 60 % (Kučera 1994). Mimomanželská plodnost se 
pohybovala naopak po celé období socialismu na velmi nízké úrovni a nepřesáhla 10 
%. Vysoký podíl velmi mladých gravidních nevěst ukazuje, že se v české společnosti 
v období socialismu prosadil model, v němž k uzavření sňatku vedla gravidita ženy. 
Uzavření manželství často předcházelo založení vlastního samostatného bydlení spíše 
než by byla existence samostatného bydlení podmínkou pro uzavření manželství.13 
Kromě toho byl změněn i vztah mezi stabilizací na trhu práce, uzavřením manželství a 
rodičovstvím. Vzhledem k trhu práce „bez nezaměstnanosti“ a vzhledem k platové 
nivelizaci předcházelo většinou uzavření manželství i porod prvního dítěte stabilizaci 
na trhu práce. Ačkoliv se konzumerismus rozšířil v české společnosti daleko dříve než 
po roce 1989, konzumní hodnoty byly v té době v souladu s rodinným životem a 
hodnotami. Po roce 1989 se tento soulad začal měnit ve vzájemně konkurující hodnoty 
(Sobotka 2004).  

V důsledku výše uvedeného v české společnosti po druhé světové válce nejdříve 
poklesl věk svobodných nevěst a ženichů, stejně jako věk prvorodiček, a pak zůstával 
na velmi nízké úrovni. To ovlivnilo také snížení a posléze udržení nízké míry konečné 
bezdětnosti v české společnosti po celé období socialismu, stejně tak jako udržení 
úhrnné plodnosti nad hladinou prosté reprodukce, respektive v jejím okolí. První 
sňatky a první porody byly vysoce provázány a oproti minulosti se staly součástí života 
výrazné většiny mužů i žen. Sňatek během svého života alespoň jednou uzavřelo 96-97 
% žen a 90-95 % mužů, a to zpravidla ve věku 20 let nevěsty a 23 let ženicha. 
Zbývající malý podíl žen a mužů, kteří zůstali po celý svůj život svobodní, tvořili 
zpravidla celoživotně bezdětní. Konečná bezdětnost u svobodných žen se pohybovala 
okolo 90 % (Populační vývoj České republiky 2001-2006,  2007).  

 

 

 

 

                                                      
13 T. Sobotka (2004) upozorňuje na možný vliv novomanželských půjček pro mladé sezdané páry 
s dětmi narozenými krátce po uzavření manželství na uzavírání manželství před zakládáním vlastního 
samostatného bydlení.  
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2.2. Proč došlo k poklesu plodnosti a růstu podílů bezdětných 
v české populaci v 90. letech 20. století? 

 

Ačkoliv se na tom, proč se v období socialismu udržela hladina plodnosti na vysoké 
úrovni a konečná bezdětnost naopak na úrovni bezprecedentně nízké, odborníci a 
odbornice shodnou, výklady sociodemografických změn po roce 1989 se liší. 

Někteří autoři a autorky interpretovali pokles úhrnné plodnosti, zvyšující se věk 
prvorodiček a růst podílu bezdětných v české společnosti (a v dalších státech bývalého 
východoevropského bloku) v 90. letech 20. století jako projevy „opožděného“ druhého 
demografického přechodu (second demographic transition). Jiní autoři a autorky však 
vyjadřovali pochybnosti o správnosti využití explanačního rámce druhého 
demografického přechodu a kladli si otázku: 

„…zda je vhodné interpretovat stávající změny sociodemografického chování 
obyvatelstva ve východní Evropě jako opožděný druhý demografický přechod, 
nebo jako něco východoevropsky specifického.” (Rychtaříková 2001: 15) 

Co se druhým demografickým přechodem rozumí? D. J. van de Kaa (1987)14 tímto 
konceptem označil a interpretoval sociodemografické změny, k nimž dochází 
v evropských státech ve větší či menší míře a v různých časových obdobích od druhé 
poloviny 60. let 20. století.  

Stejné historické období je také někdy označováno jako období přechodu mezi dobou 
moderní a postmoderní (případně pozdní nebo reflexivní modernity).15 V této době 
dochází v euroamerické civilizaci k dlouhodobému a významnému růstu bezdětnosti, 
odkládání rodičovství do pozdějšího věku a poklesu fertility pod úroveň prosté 
reprodukce.   

Změny, jež charakterizují druhý demografický přechod nebo přechod mezi dobou 
moderní a postmoderní, zahrnují změny strukturální, technologické i kulturní, které lze 
definovat jak na úrovni společenských procesů, tak i na úrovni společenských jednotek 
(primárních i sekundárních skupin) a jednotlivců. Strukturální změny odkazují k 
procesům modernizace umožňujícím rozvoj postindustriálních společností (Bell 1973) 

                                                      
14 D. J. van de Kaa zdůrazňuje, že idea druhého demografického přechodu vznikla za spolupráce s R. 
Lesthaeghem. Napsání článku, který byl publikován v anglickém jazyce v roce 1987, v němž D. J. van 
de Kaa ideu druhého demografického přechodu rozvedl, předcházelo napsání kapitoly „Twee 
demografische transities“, kterou publikoval s R. Lesthaeghem v holandštině (viz Lesthaeghe a van de 
Kaa 1986).  
15 Nutno dodat, že stejně tak jako je doba pozdní (reflexivní) modernity považována za vyústění a kritiku 
modernity z jejích vlastních pozic (Beck 1992) a obdobně jako je postindustriální společnost chápána 
jako logický důsledek společnosti industriální (Bell 1973), tak i koncept druhého demografického 
přechodu vychází z klasické teorie demografického přechodu, kterou „mění“ na teorii „prvního“ 
demografického přechodu. (První) demografický přechod začal s větším či menším zpožděním v 
různých zemích euroamerické civilizace v polovině 18. století. Během něho docházelo nejdříve k 
významnému a dlouhodobému poklesu úmrtnosti a posléze k významnému a dlouhodobému poklesu 
plodnosti, která však zůstávala nad úrovní prosté reprodukce. Proces (prvního) demografického 
přechodu započal v době modernizace, jejímž hlavním prvkem byla průmyslová revoluce, která 
odstartovala proces industrializace a urbanizace a doprovázena byla růstem vzdělanosti. V současné 
době hovoří někteří autoři a autorky o existenci druhého demografického přechodu, jiní se však 
domnívají, že současné sociodemografické změny jsou stále součástí demografického přechodu jako 
takového a koncept druhého demografického přechodu odmítají. Stejně tak hovoří někteří autoři o 
postmoderní době, zatímco jiní například o druhé fázi modernity. 
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a sociálních států (Esping-Andersen 1990). Technologické změny odkazují k rozvoji 
komunikačních a dopravních technologií, televize, počítačů a moderní antikoncepce. 
Kulturní změny, na něž klade koncept druhého demografického přechodu důraz 
největší, odkazují k tzv. tiché revoluci (Inglehart 1977), jíž je označována specifická 
kohortní proměna hodnotových orientací. Všechny tři dimenze změn nejsou 
pochopitelně na sobě nezávislými faktory, ale jsou spolu vzájemně vysoce provázané.  

Ve společnostech pozdní modernity dochází také k rozšíření procesu „moderní“ 
individualizace na ženy (zejména skrze jejich participaci na trhu práce), mění se 
význam kulturního a sociálního kapitálu, zvyšuje se důležitost vrstevnických skupin 
(peer groups) a prohlubují, rozšiřují a urychlují se dopady globalizace.16  

Co se změn v reprodukčním, rodinném a partnerském chování ve společnostech se 
zkušeností druhé demografické tranzice týče, charakterizuje D. J. van de Kaa (1997 a 
1998) tuto éru čtyřmi hlavními sociodemografickými trendy:  

a) Odklonem od „zlatého věku manželství“ k éře nesezdaného soužití. 

b) Posunem od éry modernity, v níž bylo „králem rodiny“ – středobodem života 
páru – dítě (Ariès 1962), k rodinám a partnerstvím, v nichž je „králem“ pár sám. 

c) Přechodem k antikoncepci, která umožňuje sebenaplňující volbu, zda dítě mít 
a kdy ho mít. 

d) Vývojem k pluralitě rodinných forem a domácností. 

Podrobněji D. J. van de Kaa (1997) druhý demografický přechod charakterizoval 
několika po sobě následujícími časovými sekvencemi demografických změn:  

a) Nejdříve klesá počet narozených dětí vyššího pořadí ve starším věku matek. 

b) Pak dochází k předcházení předmanželským početím, a tak i manželstvím 
uzavřeným kvůli těhotenství snoubenky. 

c) Dále pokračuje pokles sňatkového věku. 

d) Lidé odkládají rodičovství v rámci manželských svazků, roste časové rozpětí 
mezi uzavřením sňatku a prvním porodem a klesá počet porodů nižšího pořadí. 

e) Roste počet rozvodů. 

f) Lidé odkládají manželství do vyššího věku a roste počet nesezdaných soužití 
před uzavřením manželství. Roste tedy i průměrný věk při uzavření prvního 
manželství. 

g) Nesezdaná soužití začínají nabývat na popularitě. Uzavírání sňatků se odkládá 
do doby těhotenství snoubenky. Roste průměrný věk při porodu prvního dítěte. 

h) Dochází k legalizaci potratů a sterilizace, což implikuje další redukci 
nechtěných těhotenství. Klesá počet těhotenství žen staršího věku. 

ch) Nesezdaná soužití se stávají ještě populárnější a začínají být preferována i 
ovdovělými a rozvedenými. 

i) Nesezdaná soužití se stávají stále více alternativou k manželství a roste 
mimomanželská plodnost. 

                                                      
16 Viz například Blossfeld et al. (2005), Blossfeld a Mills (2003), McLuhan (1991), McDonald (2005), 
Singly (1999), Philipov et al. (2005) a Riesman (1969). 
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j) Průměrný počet dětí na jednu ženu se stabilizuje na nízké úrovni. 

k) Průměrný počet dětí na jednu ženu mírně roste v době, kdy ženy, které 
odkládaly rodičovství do pozdějšího věku, začínají rodit své první děti. Stále 
častěji se tedy rodí děti nízkých pořadí ve vyšším věku matek. 

l) Nicméně ne všechny „odložené” děti se skutečně narodí. 

m) Roste také dobrovolná bezdětnost. 

n) Velikost plodnosti generací nezajišťuje jejich reprodukci, tzn. počet dcer je 
menší než počet matek. 

K výše uvedeným sociodemografickým změnám ve výkladovém rámci druhého 
demografického přechodu v české společnosti odkazuje například L. Rabušic (2001):  

„Aniž bych chtěl upírat na důležitosti faktorům strukturálním, přikláním se ve svém 
výkladu ke kulturním faktorům – a především proměnám hodnotovým – jakožto 
hlavním zdrojům, které stojí v pozadí nízké intensity české plodnosti … parametry 
českého demografického vývoje jsou v souladu s tezí o druhé demografické 
tranzici. Což, vyjádřeno jinými slovy, znamená, že český populační vývoj nabral 
víceméně normální a standardní kurs, jehož jsme v západní Evropě svědky již tři 
desítky let … Proměny v charakteru českého demografického chování, především 
však v oblasti reprodukce, jsou výsledkem moderní kulturní změny, jejíž nositelkou 
je současná mladá česká populace … Česká populace – a především ta mladá – je 
dnes součástí evropských mentálních kohort a řídí se podobnými vzory jako její 
západní vrstevníci.“ (Rabušic 2001: 206 - 233)  

Ačkoliv lze sociodemografické proměny, popsané D. J. van de Kaa a uvedené výše, 
poměrně dobře reflektovat ve většině zemí soudobé euroamerické civilizace, je nutno 
doplnit, že jako časové sekvence a z hlediska míry a rychlosti těchto změn je již nelze 
aplikovat na různé země euroamerické civilizace jako jednotný fenomén bez problémů. 
Proto se například J. Rychtaříková (2001) staví při výkladu současných 
sociodemografických změn v ČR ke konceptu druhého demografického přechodu spíše 
váhavě a navrhuje jiný výklad soudobých sociodemografických změn v zemích 
bývalého východoevropského bloku:  

„Jedná se o změny v normách a postojích lidí směrem k individualismu, nebo jde  
o krizové chování obyvatelstva, které reaguje prudkým poklesem plodnosti 
podobně jako za světové hospodářské krize ve třicátých letech? … vnější podmínky 
(ekonomické a sociální) jsou na východě velmi rozdílné od těch, v rámci kterých 
probíhal druhý demografický přechod na západě. … Zatímco úmrtnostní a 
ekonomické ukazatele postkomunistické země spíše diferencují, extrémně nízká 
úhrnná plodnost je spojuje a tímto naznačuje podobnost problémů rodinné politiky 
… Nové hodnoty, normy a postoje vznikaly na západě v období ekonomického a 
sociálního klidu, zatímco v postkomunistických zemích jde o období hlubokých 
ekonomických a sociálních transformací. Není zřejmé, zda kohorty, které mají 
stejné formální demografické parametry, jsou také totožné ve svých hodnotových 
orientacích, a tudíž mohou představovat různé mentální kohorty … Demografické 
trendy devadesátých let v zemích bývalé východní Evropy pravděpodobně 
vyjadřují narůstající tenzi mezi aspiracemi (sociální dimenze) a možnostmi jejich 
reálného naplnění (ekonomická dimenze).“ (Rychtaříková 2001: 15 - 24) 

V jiných textech J. Rychtaříková (1999: 28) zdůrazňuje existenci „všeobecného pocitu 
nejistoty a stresu“ v zemích střední a východní Evropy a nárůst bezdětnosti a pokles 
plodnosti v tomto regionu chápe jako důsledky „socioekonomické transformace spíše 
než inherentních postojů upřednostňujících sníženou plodnost“, když ukazuje, že ideál 
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dvoudětné rodiny je mezi mladými muži a ženami v zemích bývalého 
východoevropského bloku stále aktuální (Rychtaříková 2003).  

Jiným způsobem než J. Rychtaříková, ale také s důrazem na strukturální bariéry 
rodičovství (ekonomické a sociální problémy, tenzi mezi aspiracemi a příležitostmi, 
všeobecnou nejistotu a relativní deprivaci) vysvětluje situaci nárůstu bezdětných, 
poklesu plodnosti a zvyšování věku prvorodiček v ČR M. Kučera, L. Fialová, D. 
Hamplová a S. Vymětalová (2000: 135-137):  

„…v probíhajících změnách úrovně a struktury sňatečnosti a porodnosti se mimo 
jiné promítají také tři výrazné negativní ekonomické faktory. První je finanční 
nedostupnost bytů pro mladá manželství, druhým je vzestup životních nákladů po 
narození dítěte (dětí) a třetím faktorem, který vede mladé lidi ke zvýšené 
opatrnosti a odkládání závazných životních rozhodnutí, je rostoucí a ještě více 
hrozící nezaměstnanost. Odklad uzavření sňatku nebo narození dítěte je pak 
výrazem odpovědnosti a rozumného jednání. Je nutné počítat s tím, že k realizaci 
odložených životních rozhodnutí bude docházet později, než se dříve očekávalo, 
nebo že k němu nedojde vůbec … Jinak působí tyto negativní vlivy na generaci 
mladých lidí, pro něž byly výraznou a nečekanou změnou životních podmínek – a 
jinak budou působit na další generace, které budou rozhodovat o své životní dráze  
s vědomím zvýšených životních rizik … Neméně významným výsledkem průzkumu 
je potvrzení, že i dětem přisuzují mladí lidé značnou životní hodnotu a že se proto 
téměř nemění ani ideální počet dětí, ba dokonce ani plánovaný počet dětí 
v rodině.“ 

Jak již upozornil D. Philipov (2003), ačkoliv se odborná diskuse na téma poklesu 
plodnosti a růstu konečné bezdětnosti v zemích bývalého východoevropského bloku 
soustředila do značné míry na dva výklady – jeden o strukturálních faktorech a druhý o 
kulturních faktorech, nemusí být tyto dva výklady poklesu plodnosti v tomto regionu 
vzájemně se vylučujícími. Strukturální (ekonomické a sociální) faktory způsobené 
socioekonomickou a politickou transformací se totiž mohou kombinovat s 
dlouhodobými hodnotovými změnami, a je dokonce vysoce pravděpodobné, že existuje 
mnoho takových kombinací strukturálních a kulturních faktorů, které od sebe vzájemně 
odlišují soudobé sociodemografické změny mezi jednotlivými zeměmi bývalého 
východoevropského regionu. 

T. Sobotka (2004: 204) nicméně poukázal na zásadní odlišnost mezi explanací 
soudobých změn plodnosti v zemích bývalého východoevropského bloku, pokud 
uvažujeme o náhlých strukturálních faktorech socioekonomické a politické 
transformace na straně jedné a dlouhodobých kulturních (hodnotových) faktorech na 
straně druhé. Soudí totiž, že pokud hraje hlavní roli při současném poklesu plodnosti v 
regionu bývalého východoevropského bloku faktor náhlé socioekonomické krize 
způsobené společenskou transformací, pak můžeme v budoucnu očekávat návrat k 
předchozím mírám plodnosti poté, co přestanou krizové faktory transformace působit 
spolu se stabilizací socioekonomické a politické situace ve společnosti. Pokud by však 
hlavním motorem současných změn plodnosti v tomto regionu byly hodnotové 
proměny, pak by nastalé změny plodnosti byly dlouhodobé a nevratné.    

R. Lesthaeghe a J. Surkyn (Lesthaeghe 1998; Lesthaeghe a Surkyn 2002) ovšem 
namítají, že míra vlivu strukturálních a kulturních faktorů se může v čase proměňovat. 
Takže zatímco v prvních letech socioekonomické a politické transformace mohl 
významně dominovat vliv strukturálních faktorů (ekonomických a sociálních 
problémů) na změny plodnosti v té které zemi bývalého východoevropského bloku 
spolu s tím, jak se socioekonomická a politická situace v zemi stabilizuje, mohou 
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nabývat na významu naopak faktory kulturní (hodnotové změny). Obdobně D. Philipov 
(2003) tvrdí, že současné změny plodnosti v zemích bývalého východoevropského 
bloku mohou být výsledkem náhlé diskontinuity v životech lidí po rozpadu 
východoevropského bloku, která zároveň urychlila a zintenzivnila působení 
dlouhodobých ideačních (hodnotových) změn na sociodemografické chování lidí v 
tomto regionu. 

Lze shrnout, že v odborné diskusi na téma růstu bezdětnosti a poklesu plodnosti 
v České republice (a v dalších zemích bývalého východoevropského bloku) po roce 
1989 můžeme identifikovat dvě základní odlišné pozice s odlišnými teoretickými 
východisky, zaměřením empirických studií, argumenty i  
sociálně-politickými doporučeními. Tyto shrnuji v tabulce 2.1. a dále se jimi zabývám 
níže. Je však zřejmé, že členění diskuse na dvě základní odlišné pozice je sice užitečné 
pro pochopení souvislostí mezi výchozími pozicemi, výzkumnými otázkami a postupy, 
argumenty i sociálně-politickými doporučeními, zároveň je však takové členění nutně 
schematické a ve skutečnosti nemusí být hranice mezi těmito dvěma póly diskuse nijak 
ostrá.  
 

Tabulka 2.1.: Dimenze odborné diskuse na téma poklesu plodnosti a růstu podílu bezdětných 
v české společnosti  
teoretická východiska 
 

teorie individualizace 
& 

teorie kulturní změny  

teorie racionální volby  
&  

teorie sociální anomie 
Co je hlavním faktorem 
způsobujícím současné 
sociodemografické změny?  

hodnotové změny –  
kulturní faktory 

ekonomické a sociální problémy 
– strukturální faktory  

Jaké aspekty socioekonomické 
a politické transformace byly 
rozhodující pro současné 
sociodemografické změny?  

pozitivní aspekty –  
nové příležitosti  

negativní aspekty –  
nové bariéry rodičovství 

Na co se zaměřuje pozornost 
při analýze současných 
sociodemografických změn?  

podobnosti  
sociodemografických trendů  
v Evropě – univerzální trend, 
zákonitost 

rozdíly  
v rychlosti, časování a velikosti 
sociodemografických změn 
mezi státy Evropy  

Jaký je charakter hlavního 
faktoru způsobujícího 
současné sociodemografické 
změny?  

internalizované  
hodnoty 

externí  
socioekonomické podmínky 

Jaký stojí za explanacemi 
současných 
sociodemografických změn 
„politický příběh“?  

druhý demografický přechod  – 
příběh začlenění zemí bývalého 
východoevropského bloku do 
Evropy 

demografický šok –  
příběh společenské krize  
v transformujících se státech 
bývalého východoevropského 
bloku 

Jak přistupovat  
k nízké plodnosti a 
narůstajícímu podílu 
bezdětných?  

management populačního poklesu  pronatalitní politika 
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2.2.1. Nové příležitosti a univerzální trend internalizovaných hodnotových 
změn versus diferencující externí strukturální bariéry rodičovství 
 

Ti, kteří zdůrazňovali vliv hodnotových proměn na sociodemografické změny 
v regionu střední a východní Evropy, si kladli zpravidla otázku, zdali vůbec chtějí být 
mladí lidé rodiči a kdy se jimi chtějí stát. Růst podílu bezdětných v populaci spojovali 
jednak s šířením a internalizací hodnot individualismu, seberealizace, sebevyjádření a 
individuální spotřeby a jednak s nabídkou dříve nedostupných (nebo těžce dostupných) 
pracovních, studijních a volnočasových příležitostí. Tyto nové příležitosti probíhající 
hodnotové změny podpořily a mohou dnes rodičovství úspěšně konkurovat (v 
podmínkách široké dostupnosti antikoncepce a v podmínkách růstu důležitosti vzdělání 
a pozice na trhu práce). V rámci tohoto výkladu rozpad východoevropského bloku sice 
v tomto regionu urychlil aktuálně sledované sociodemografické změny, nebyl však tím, 
co tyto změny nastartovalo. Hlavním motorem těchto změn byly dlouhodobé (po 
desetiletí se ustavující) proměny hodnot a životních orientací – tedy myslí lidí: 

„…tato kulturní změna krystalizovala jako echo vývoje západní společnosti ve 
věkové kohortě zrozené na počátku sedmdesátých let a jejím markantním výrazem 
byla politická změna v roce 1989, vyprovokovaná, organizovaná a nesená právě 
touto generací.“ (Rabušic 2001: 226) 

Ti, kteří zdůrazňovali vliv vnějších socioekonomických bariér na sociodemografické 
změny v regionu střední a východní Evropy, si kladli zpravidla otázku, jaké bariéry 
brání mladým lidem, aby se stali rodiči. Zaměřili se zejména na šetření vlivů 
ekonomické a sociální nejistoty, které s sebou přinesla a způsobila socioekonomická a 
politická transformace ve sledovaném regionu, z důvodu změn v systémech sociálního 
zabezpečení směrem k adresnosti sociálních transferů, rušení propopulačních opatření, 
zhoršující se situace na trhu s byty, postupného zvyšování nezaměstnanosti a 
nestability pracovních míst, růstu příjmové diferenciace, a tak i relativní chudoby, 
zhoršující se příjmové situace rodin s dětmi, zvýšení nákladů na výchovu dětí a 
přesunu těžiště příjmové chudoby z domácností důchodců na rodiny s dětmi.  

Zatímco ti, kteří zdůrazňovali vliv hodnotových orientací poukazovali na podobnost 
sociodemografických změn šířících se Evropou v druhé polovině 20. století, ti, kteří 
zdůrazňovali vliv socioekonomických bariér, podtrhovali odlišnost propadu plodnosti 
v zemích střední a východní Evropy. Ten zde probíhal rychleji a navíc v podmínkách 
socioekonomické nestability vyplývající z povahy transformačních procesů 90. let, 
které nelze srovnávat s podmínkami, za nichž docházelo k pozvolnému poklesu 
plodnosti v zemích severní a západní Evropy.  

H. P. Kohler, F. C. Billari, a J. A. Ortega užívají termín strategické odkládání pro 
vysvětlení situace nárůstu podílu bezdětných v populaci, poklesu plodnosti a odkládání 
rodičovství do pozdějšího věku v kontextu masivní ekonomické a institucionální 
restrukturalizace, vedoucí ve sledovaném regionu k růstu socioekonomické nejistoty, v 
níž jsou dlouhodobé závazky odkládány „v naději, že nejistota ohledně budoucího 
vývoje bude časem klesat”.17 (Kohler, Billari a Ortega 2002: 656) 

K výše uvedeným explanačním rámcům je nutné doplnit, že ačkoliv se postoje v české 
společnosti proměňují směrem k akceptaci nových životních stylů a hodnotám 

                                                      
17 Překlad autorky. 
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individualismu a sebevyjádření, zároveň je dokumentována i jistá diferenciace těchto 
postojů v populaci podle vzdělání a socioekonomického postavení. Obdobně ačkoliv 
nabídka nových příležitostí, které s sebou přineslo otevření hranic, je zřejmá, stejně 
jako je jednoznačně dokumentován i růst nezaměstnanosti, růst nestability na trhu 
práce (zejména v některých regionech), růst finančních nákladů na výchovu dětí nebo 
přesun příjmové chudoby směrem k rodinám s dětmi18, je pravděpodobné, že lidé 
různých socioekonomických skupin mají odlišné možnosti využití nových příležitostí, 
které mohou rodičovství konkurovat. A zároveň je možné očekávat, že ani působení 
nových bariér rodičovství, které s sebou přinesla změna politického režimu, není mezi 
mladými lidmi distribuováno rovnoměrně. Lze předpokládat, že nové příležitosti 
v podobě studijních, pracovních a volnočasových možností budou využívat ve větší 
míře lidé s vyšším vzděláním a socioekonomickým postavením, se socioekonomickými 
problémy typu nezaměstnanosti, příjmové chudoby nebo nedostatečných bytových 
podmínek se budou potýkat častěji lidé s nižším vzděláním a socioekonomickým 
postavením. Tato úvaha má koneckonců jistou oporu i v datech výběrového šetření, 
týkajícího se postojů české populace k důvodům poklesu sňatečnosti (názory na 
důvody poklesu porodnosti a plodnosti testovány nebyly), které analyzovala D. 
Hamplová. Ta zjistila, že zatímco lidé s nižším vzděláním podtrhovali jako důvod 
poklesu sňatečnosti zejména zhoršené socioekonomické podmínky mladých lidí, lidé 
s vyšším vzděláním připisovali pokles sňatečnosti spíše na konto hodnotových změn 
(Hamplová 2006).  

 
 

2.2.2. Demografický šok versus demografický přechod 
 

Výklad soudobého růstu bezdětnosti, poklesu plodnosti a dalších sociodemografických 
změn ve státech bývalého východoevropského bloku, který zdůrazňuje vliv 
strukturálních bariér rodičovství, je v některých případech „příběhem“ demografického 
šoku nebo krize. Tu přinesla socioekonomická a politická transformace, může mít 
dlouhodobé negativní následky, a měla by být proto řešena přijetím účinných sociálně-
politických opatření s přímým i nepřímým dopadem na zvyšování plodnosti. Tento 
výklad klade důraz na negativní (neřešené nebo neadekvátně řešené) důsledky 
socioekonomických a politických transformací v zemích bývalého východoevropského 
bloku. Viz například článek „Demographic transition or demographic shock in recent 
population development in the Czech Republic?“, který publikovala J. Rychtaříková 
v roce 2000. 

Explanace soudobého nárůstu bezdětnosti, poklesu plodnosti a dalších 
sociodemografických změn ve státech bývalého východoevropského bloku, které 
zdůrazňují naopak vliv hodnotových změn, bývají zase „příběhy“ opožděného druhého 
demografického přechodu, nikoliv demografického šoku, a všímají si zejména pozitiv 
nových hodnot a příležitostí. 

V souladu s E. Zielińskou (2000), která analyzovala demografický vývoj a jeho 
odbornou reflexi v Polsku, a v souladu s R. Nash (2005), která analyzovala 
demografický vývoj a jeho odbornou reflexi v české společnosti, lze říci, že „příběhy“ 

                                                      
18 Viz například Kocourková (2007), Syrovátka a Mareš (2002), Večerník a Matějů (1998) a Čermáková 
(2002). 
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druhého demografického přechodu v zemích bývalého východoevropského bloku 
nejsou pouze o demografických datech, ale jsou to také „příběhy“ geopolitického 
začleňování (nebo znovuzačleňování) zemí tohoto regionu do „Evropy“ (přesněji 
západní Evropy nebo západní civilizace).  

„Příběh“ opoždění druhého demografického přechodu v české společnosti se vrací 
hluboko do historie, kdy se rodinné chování české populace podobalo spíše rodinnému 
chování na západ než na východ od českých hranic. „Příběh“ začíná odkazem 
k Hajnalově linii (viz konečně i kapitola 1 v této rigorózní práci), pokračuje vzdálením 
se „západoevropskému modelu rodinného chování“ v období začlenění 
Československa do sféry politického vlivu Sovětského svazu a končí 
sociodemografickými změnami po dlouhé době opět směrem k „západoevropskému 
modelu rodinného chování“ v průběhu socioekonomické a politické transformace po 
roce 1989 a pak i příprav na začlenění ČR do EU (viz např. Rabušic 2001: 71 – 72; 
Možný 2002: 129 – 130). „Příběh“ opožděného druhého demografického přechodu 
v české společnosti je tedy také „příběhem“ o návratu a geopolitickém 
(znovu)začleňování české společnosti do (západní) Evropy:  

„Česká republika začala v posledních šesti, sedmi letech vykazovat charakteristiky 
režimu druhé demografické tranzice. Chápu to jako indikátor toho, že česká 
společnost se skutečně hluboce proměňuje a že se začíná včleňovat do rodiny 
moderních evropských společností.“ (Rabušic 2001: 238)  

Propojení ekonomického, politického, sociálního a demografického začleňování 
jednotlivých středo- a východoevropských zemí do „Evropy“ může být ukázáno také 
na studii T. Sobotky. Ten zdůrazňuje, že mezi zeměmi střední a východní Evropy: 

„…lze dokumentovat odkládání plodnosti historicky dříve mezi zeměmi s 
nejúspěšnější ekonomickou a sociální transformací, a těmi které se nejrychleji 
přiblížily institucionálnímu rámci tržních demokratických evropských společností.” 
(Sobotka 2004: 232)19 

 

 

2.2.3. Management populačního poklesu versus pronatalitní politika   
 

R. Nash (2005: 97) se domnívá, že politické diskuse na téma nízké nebo klesající 
plodnosti, kterých se často účastní i odborníci a odbornice z oblasti populačních studií, 
se těší v české společnosti dlouhodobé popularitě a jsou jakousi „mediální stálicí“. To 
dokládá citacemi článků z českých novin z různých let. V roce 1968 vyšel například 
v Rudém právu článek uvedený nadpisem „Současná populační situace ČSSR: 
Zhoršování populačního vývoje projevujícího se již několik let se v roce 1967 dále 
prohloubilo.“ O rok později se ve stejných novinách objevil článek s titulkem „Je nás 
stále míň“. V roce 1987 vyšel ve Svobodném slovu článek „V rodinách ubývá dětí“. 
V roce 1988 vyšel v Učitelských novinách článek „Mít či nemít děti?“ apod. Dokonce 
ani v období babyboomu v polovině 70. let mediální diskuse na téma „populačního 
problému“ v české společnosti neustala. I v roce 1975, kdy byla plodnost v české 
společnosti, na rozdíl od většiny západoevropských zemí, na strmém vzestupu a její 
hodnoty převyšovaly úroveň prosté reprodukce, vyšel například v Tvorbě článek „Má 
také Československo svůj populační problém?“.  

                                                      
19 Překlad autorky.  
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Po změně politického režimu v roce 1989 se však podle ní charakter těchto diskusí 
zásadně proměnil.  

Před rokem 1989 se nesla předrevoluční populační diskuse v tónu obav z „biologického 
stárnutí národa“, z „nedostatku rukou pro budování společnosti“ a „zastavení 
budoucího ekonomického a sociálního rozvoje“. Řešení poklesu plodnosti mělo být 
kolektivní a založeno mělo být na principu solidarity a horizontální redistribuci (od 
bezdětných k rodinám s dětmi). Konkrétním řešením se tehdy stala propopulační 
opatření, původně navržená již v 60. letech, ale do praxe zavedená zejména v první 
polovině 70. let.  

Po roce 1989 je pokles plodnosti nazírán dvojím způsobem: Jeden z nich i nadále 
zdůrazňuje primární důležitost formulace a realizace redistributivní pronatalitní 
politiky pro kolektivní řešení potenciálních demografických, ekonomických a 
sociálních problémů země vyplývajících z poklesu plodnosti. Druhý z nich je 
k reálným dopadům pronatalitní politiky skeptický a nese se v duchu individualismu. 
Blaho lidí spatřuje především v rozvoji studijních, pracovních a volnočasových 
příležitostí, ve fungující tržní ekonomice a zodpovědnosti jednotlivců. 

Ti, kteří zdůrazňují vliv hodnotových změn na růst bezdětnosti a pokles plodnosti, 
zpravidla nevidí řešení populačního poklesu v pronatalitních politikách, které jsou 
zacíleny na zvýšení plodnosti. Spíše než o pronatalitních politikách mluví o 
managementu populačního poklesu:  

„Naše moudrost, říká Day, by nás proto měla vést k tomu, abychom přijali tento 
vývoj jako nevyhnutelný, abychom se na něj adaptovali a snažili se z nižšího počtu 
obyvatel vytěžit ta pozitiva, která jsou v něm inherentně ukryta … I kdybychom za 
cenu obrovského finančního přerozdělování u nás vytvořili ideální podmínky pro 
to, aby mladí lidé mohli mít tolik dětí, kolik chtějí … česká porodnost by se s 
velkou pravděpodobností stejně trvale nezvýšila.“ (Rabušic 2001: 231-233) 

„Propopulační opatření přijatá v roce 1973, na svou dobu poměrně štědrá, zvábila 
mnohé páry k tomu, že se rozhodli mít děti. Ne děti navíc, ale pouze děti, které by 
s velkou pravděpodobností měli i tak, jenže jindy a více rozložené v čase … 
konečná plodnost této kohorty žen … byla totiž téměř stejná jako plodnost kohort 
předchozích. Výsledkem onoho baby boomu byla populační vlna, která rozkmitala 
věkovou strukturu a přinesla ekonomicky i sociálně nemálo starostí.“ (Rabušic 
2002: 54-59) 

Kromě toho se zastánci vlivu hodnotových změn přiklánějí spíše k optimistické verzi 
vývoje plodnosti:  

„…podle níž by se česká plodnost měla dostat postupně na evropskou úroveň, čímž 
by se spolu s imigrací zajistil demografický vývoj, jenž by nevedl k úbytku 
populace.“ (Rabušic 2002: 54-59) 

Přes odmítavý postoj k přímým pronatalitním opatřením L. Rabušic navrhuje, aby se 
stát snažil o takový systém sociální asistence, který by eliminoval křiklavé projevy 
chudoby, zajistil možnost vyššího vzdělání pro všechny, kdo o něj projeví zájem, 
zajistil svobodný trh s byty, minimalizoval dlouhodobou nezaměstnanost aktivní 
politikou zaměstnanosti a eliminoval nerovnosti mužů a žen na trhu práce. Takový 
systém by podle něho vytvořil: 

„podmínky ke svobodnému rozvoji racionálního individua, který se o sebe, a tudíž 
i o celou populaci, postará víceméně sám“. (Rabušic 2002: 61) 
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Ti, kteří kladou důraz na vliv strukturálních bariér rodičovství, se naopak zpravidla 
hlásí k zavádění pronatalitní politiky, jež by měla vést k přímé nebo nepřímé podpoře 
rodin s dětmi.  

V jejich výrocích si je možné všimnout zejména: 

a) odlišného hodnocení efektů (české) pronatalitní politiky (70. let) – 
pozitivnějšího; 

b) odlišného očekávaného vlivu migrace na demografickou strukturu v ČR – 
nedostatečného, nekompenzujícího ztráty způsobené poklesem plodnosti; 

c) odlišného hodnocení populačního poklesu – přinášejícího negativní důsledky 
pro vývoj země; 

d) odlišné predikce dalšího vývoje plodnosti generací narozených v polovině 70. 
let – příklon k těm demografickým projekcím, které predikují nízkou míru 
konečné plodnosti těchto generací, a pochopitelně  

e) odlišné percepce faktorů, které vedou ke konečnému rozhodnutí pro založení 
menší než dvoudětné rodiny nebo nezaložení rodiny vůbec – důraz je kladen na 
socioekonomické bariéry. 

Mezi zastánce pronatalitní politiky lze řadit například M. Kučeru, podle jehož 
demografické prognózy může přesáhnout konečná bezdětnost v generacích, u kterých 
došlo k souběhu věku nejvyšší plodnosti s obdobím „zakládáním kapitalismu“, 30 %: 

„Smysl pronatalitní populační politiky vidím ve vytváření podmínek pro svobodné 
odpovědné rozhodování mladých lidí o tom, zda vstoupí do manželství a zda v něm 
budou mít děti … Podle jednoho průzkumu totiž téměř všichni mladí lidé počítali 
se vstupem do manželství a narozením průměrně dvou dětí v rodině, ale jejich 
„plány“ jsou v ostrém rozporu s realizací. … Odmítat pronatalitní populační 
politiku (nebo sociální politiku s populačními aspekty) znamená buď nechápat 
problematiku populačního vývoje a příčiny jeho změn, nebo se pasivně smiřovat 
s negativními dopady na další generace. Jen část vzniklého populačního deficitu 
lze později eliminovat zvýšenou migrací, která ovšem přináší problémy jiného 
druhu.“20 (Kučera 2002: 30-35) 

Také J. Rychtaříková vnímá pronatalitní politiku jako adekvátní reakci na současný 
populační vývoj a její demografická prognóza počítá do budoucna s nízkou variantou 
plodnosti generací narozených v 70. letech: 

„Hodnotíme-li vzestup plodnosti v letech 1973-1979 v časovém odstupu, lze říci, 
že pronatalitní opatření nejvíce ovlivnila rodinné chování těch generací, které byly 
ve věku maximální plodnosti (1948-1952), ale i těch mladších. … Pohled na 
konečný průměrný počet dětí narozených generacím, jejichž podmínky pro 
rodičovství byly relativně příznivější, jednoznačně potvrzují efekt tehdy přijatých 
opatření … To, že se Česká republika ocitla v letech 1996-2005 v pásmu tzv. 
velmi nízké úrovně plodnosti … je odrazem hlubokých strukturálních změn 

                                                      
20 M. Kučera ve výše citované kapitole rozlišuje mezi třemi pronatalitními populačními politikami, které 
považuje za optimální: a) opatření materiálního (finančního) charakteru (zejména výrazné zvýšení 
přídavků na děti, které by měly být považovány za nárok dítěte; zvýšení rodičovského příspěvku nebo 
státní účast v zajišťování dlouhodobých úvěrů pro získání bytu i v případě nižších příjmových skupin 
obyvatelstva), b) faktory psychologického působení (například vládní prohlášení, že rodinnou péči a 
výchovu dětí považují státní orgány za významnou činnost pro společnost) a c) faktory morálního 
působení (například motivovat občanská sdružení k morálnímu oceňování rodičovství). (Kučera 2002: 
32-34) 
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v rodinném chování obyvatelstva … nelze předpokládat, že by se prokreační 
chování výrazněji změnilo směrem k vyššímu počtu dětí.“ (Rychtaříková 2007: 83-
93)  

Pokles relativní výše sociálních transferů směrem k rodinám s dětmi byl v 90. letech 
výrazný. Relativní výše rodičovského příspěvku k průměrné mzdě poklesla od 1. 10. 
1990 z 27,4 % na 15,1 % v roce 2003. Relativní výše podpory při narození dítěte 
(porodného) klesla od 1. 1. 1990 z 60,9 % průměrné mzdy na 45,2 % při 1. 1. 2005. 
Cílem liberálně-konzervativní vlády v první polovině 90. let bylo „snížit závislost rodin 
na sociálních dávkách a finanční podporu poskytovat pouze těm, kteří ji skutečně 
potřebují“. Po zavedení příjmového testování přídavků na děti se staly přídavky 
v podstatě sociální dávkou pro nízkopříjmové rodiny, což znevýhodnilo rodiny 
s průměrnými příjmy. (Kocourková 2007: 98-99) 

Je tedy pochopitelné, že se diskuse o pronatalitních opatřeních soustředila ze začátku 
zejména na pokles reálné hodnoty finanční pomoci rodinám s dětmi a na jejich 
ohrožení (příjmovou) chudobou, taktéž v souvislosti s nezaměstnaností, která narůstala 
zejména v druhé polovině 90. let. Ve spojitosti s argumentem mnohých odborníků a 
odbornic z oblasti demografie, že je pokles plodnosti do značné míry způsoben 
poklesem sňatečnosti (např. Rychtaříková 2007: 92; Pavlík, Kučera 1999), se diskuse o 
pronatalitních opatřeních soustředila ze začátku také na efekt zrušení novomanželských 
půjček a špatnou dostupnost bytů pro mladé novomanžele. 

Poněkud stranou stál v 90. letech v rámci diskusí k nízké plodnosti zájem o výrazný 
propad v počtu zařízení péče o děti a o dostupnost dalších opatření, která umožňují 
kombinování pracovního a rodinného života, i když například V. Kuchařová a M. 
Tuček na tento problém ve své studii o sociálně-ekonomických souvislostech 
rodinného chování v české společnosti upozornili: 

 „Menší počet dětí v rodinách, který je dnes vnímán v jeho negativních dopadech 
vlastně jen odborníky a některými politiky, nejspíš povede k hledání 
propopulačních opatření, ale nejen ve formě sociálních dávek.“ (Kuchařová, Tuček 
1999: 25) 

Také J. Kocourková v současné době zdůrazňuje, že ačkoliv jsou pronatalitní opatření 
chápána především jako finanční podpora rodin, jejichž cílem je snížit náklady rodičů 
vynaložené na péči a výchovu dětí, nedostatečná průkaznost vztahu mezi finanční 
kompenzací poskytovanou rodinám s dětmi a konečnou plodností vede k nutnosti 
rozšíření pojmu pronatalitní opatření na všechna opatření, nejen finančního charakteru, 
přijímaná s cílem zvýšit úroveň plodnosti. Podle ní právě „nepochopení nutnosti změny 
v konceptu pronatalitní politiky může vést k odmítání pronatalitní politiky jako 
takové“. (Kocourková 2007: 96) 

Takto široce pojaté pojetí pronatalitní politiky je blíže politice rodinné, která není 
zaměřena na reprodukční chování populace ani jen na reprodukční funkci rodiny, ale 
zaměřuje se na podporu rodiny jakožto instituce i vztahové sítě. 

Rabušic (2001) rozlišuje v rámci pronatalitních politik mezi:  

a) neakceptovatelnými politikami restriktivními, které nutí lidi, aby měli více 
dětí než si sami přejí (např. zákaz potratů za Ceausescovy vlády v Rumunsku); 

b) politikami, které směřují ke zvýšení atraktivity rodičovství, jež ovšem nejsou 
reálné, jelikož nemáme dostatek znalostí o tom, jaké faktory ovlivňují tak 
komplexní záležitost, jakou je touha po dětech;  
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c) politikami, které redukují bariéry a snižují náklady rodičovství (přímé náklady 
nebo náklady ztracených příležitostí) a pomáhají existujícím rodinám s dětmi, 
což mohou být opatření v rámci bytové a zdravotní politiky, pracovně-právní 
opatření, přídavky na děti, daňové úlevy pro rodiče, podpora zařízení a 
programů péče a výchovy dětí, vytváření rodinně-přátelského prostředí 
v podnicích a organizacích apod.   

Dále můžeme pronatalitní politiky rozdělovat na:  

a) přímá pronatalitní opatření (např. různé dávky v souvislosti s rodičovstvím) 
nebo  

b) sociálně-politická opatření, která ovlivňují plodnost nepřímo a tento nepřímý 
vliv může být předpokládaný nebo nepředpokládaný.  

Vzhledem k tomu, že většina studií, jež se zabývala vlivem přímých pronatalitních 
opatření na plodnost v demokratických režimech, potvrdila spíše jen jejich časově 
omezený a sociálně stratifikovaný efekt, a to ať už v podobě jejich vlivu na časování 
prvního porodu (timing), vlivu na počet porodů na jednu ženu nebo vlivu na časování 
rozestupů mezi narozenými dětmi (spacing), považují mnozí efekt sociálně-politických 
opatření na plodnost za nerentabilní v relaci k ceně zavedení takových opatření. Jiní 
naopak zdůrazňují nutnost vhodné kombinace různých forem přímých a nepřímých 
sociálně-politických opatření, která by snižovala jak přímé náklady rodičovství, tak i 
náklady ztracených příležitostí. Na tom, o jaká konkrétní opatření by mělo jít zejména, 
se však ne vždy shodnou.  

V posledních několika letech J. Kocourková (2007), M. Čermáková (2005) a T. 
Sirovátka a S. Saxonberg (Sirovátka 2005; Saxonberg a Sirovátka 2006) konstatovali, 
že na nízkou úroveň plodnosti v české společnosti pravděpodobně působí jak vlivy 
kulturní, tak i strukturální. Tito autoři a autorky s odkazem na strukturální vlivy 
akcentují nejen faktory ekonomické nejistoty, ale také roli institucí, včetně role 
veřejných politik a toho, jakým způsobem tyto instituce umožňují kombinování 
pracovního a rodinného života.  

Důraz na specifickou interakci mezi vlivy kulturními i strukturálními a zároveň na 
dostupnost možností různých forem kombinování práce a péče je blízký i mému 
přístupu k analýze nízké plodnosti a růstu podílu bezdětných v české populaci. Spolu 
s C. Klennerovou (Klenner a Hašková 2009) také akcentuji, že veřejné politiky a 
instituce nejen strukturují různé volby kombinování práce a péče, ale ovlivňují i 
individuální preference kombinování pracovního a soukromého života.21 

 

                                                      
21 Je zřejmé, že veřejné mínění, které odráží kulturní normy, formuje skrze politickou praxi podobu 
existujících institucí pro kombinování pracovního a rodinného života. Vztah mezi institucemi a 
kulturními normami lze nahlížet ale i opačně, respektive jako vztah vzájemné závislosti, kdy i existující 
instituce formují kulturní normy a veřejné mínění. Například v zemích, v nichž jsou široce dostupná 
zařízení péče o předškolní děti flexibilní k potřebám rodičů i dětí a zároveň placená rodičovská dovolená 
trvá relativně krátkou dobu, jsou tato zařízení hodnocena pozitivně a stávají se běžnou součástí plánů na 
kombinování pracovního a rodinného života. Naopak v zemích, kde jsou tato zařízení nedostupná a 
neflexibilní k potřebám rodičů a dětí, je rodiči daleko lépe hodnocena neinstitucionální péče o děti. 
Politická diskuse se pak nevede o tom, jak vylepšit kvalitu a dostupnost zařízení péče o děti, ale o tom, 
jak umožnit rodičům co nejdelší rodinnou péči o děti, protože aktuálně existující zařízení péče o děti 
nejsou v rámci veřejného mínění populární; nejsou chápána jako ta správná volba. Viz také Lewis et al. 
(2008) nebo Pfau-Effinger (2005).   
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2.3. Teoretické přístupy ve výzkumu poklesu plodnosti a růstu 
podílu bezdětných 
 

Ačkoliv stále ještě trvá nedostatek komplexních teorií, které by vysvětlovaly 
reprodukční chování (D. J. van de Kaa 1996; Bruijn 1993 a 1999), výše uvedená 
odborná diskuse k nárůstu bezdětných v populaci a poklesu plodnosti v zemích 
bývalého východoevropského bloku čerpá z konkrétních teoretických přístupů, které se 
nyní pokusím přiblížit.  

 

 

2.3.1. Teorie individualizace a kulturní změny 
 

Výklad současného nárůstu bezdětných v populaci a poklesu plodnosti, který klade 
důraz na vliv hodnotových změn, jež přináší dlouhodobý vývoj euroamerické 
civilizace, čerpá z teorií individualizace a kulturní změny.  

Teorie individualizace ukazují na rostoucí hodnotu individualismu, sebevyjádření, na 
narůstající orientaci na jistou míru hedonismu, na demokratizaci uvnitř 
heterosexuálních partnerství a oslabení tradičních prostředků sociální kontroly.   

Podle R. Ingleharta (1977) je třeba rozumět soudobým změnám hodnot, životních 
orientací a stylů jako důsledkům tzv. tiché revoluce. Ta začala v rozvinutých zemích 
„západu“ po 2. světové válce, a sice v myslích generací, které vyrůstaly v relativním 
dostatku, v období ekonomické prosperity a stability. Byly tedy osvobozeny od strachu 
z neuspokojení materiálních potřeb. Tichá revoluce je postupnou změnou od preference 
materialistických hodnot a životních orientací (jako je ekonomická prosperita a 
stabilita) k postmaterialistickým hodnotám a životním orientacím (jako je kvalita 
života, individualismus, sebevyjádření, sociabilita, autonomie, diverzita a pluralita).   

R. Lesthaeghe a J. Surkyn (Lesthaeghe 1995; Lesthaeghe a Surkyn 1988) píší o 
současném procesu ideačních změn, skrze nějž se jedinci stávají  individualizovaní. To 
neznamená, že se lidé stávají sobečtější. Znamená to, že jedinec začíná zpochybňovat 
normy, které jej svazují, a namísto toho klade důraz na své vlastní volby. Proces 
soudobých ideačních změn je podle něho úzce spjat s poklesem vlivu náboženství, což 
vede k větší heterogenitě životních orientací.   

A. Giddens (1992) tvrdí, že se v současných společnostech pozdní modernity mění 
samy principy, na nichž se zakládají intimní vztahy. Prokreativní role intimních vztahů 
ustoupila do pozadí a do popředí se dostala jejich „reflexivita“ zosobněná sexuální 
přitažlivostí, sdílenou intimitou a emotivní komunikací. V jeho ideálně-typickém 
čistém vztahu již nejde o nalezení toho jediného, pravého partnera na celý život, ale o 
samotnou emocionální vazbu, která trvá jen do té doby, kdy ve vztahu oba partneři 
nacházejí uspokojení.  

Vizi takové míry osobní svobody při uzavírání a opouštění partnerství kritizoval Z. 
Bauman (2000: 90), který poukazuje na negativní sekundární důsledky takto 
exponované osobní svobody, a to v rostoucí míře životní nejistoty a „zlomených životů 
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bez lásky a budoucnosti“22. Ať už je hodnocení čistých vztahů jakékoliv, lze 
předpokládat, že by jejich důsledkem mohlo být i odkládání rodičovství a nízká míra 
plodnosti.   

Podle F. de Singlyho (1999) lze druhou fázi modernity charakterizovat celkovou 
individualizací ve společnosti. Tato individualizace se však již netýká, tak jako v první 
fázi modernity, pouze mužů. S masovým vstupem žen na trh práce, rozšířením 
antikoncepce, zvyšujícím se vzděláním žen, upevňováním sociálních států apod. se 
individualizace začala týkat také žen. Také proto již podle něho není soudobá rodina 
založená na ekonomických (tradiční rodina) a statusových (moderní rodina) potřebách. 
Rodina druhé fáze modernity se soustřeďuje především na uspokojování emocionálních 
potřeb. Emocionální potřeby jsou ovšem velice křehké základy stability, jelikož 
hodnoty a preference člověka se v průběhu jeho života mění. Věrnost 
partnerovi/partnerce pak často ustupuje věrnosti sobě samému a partnerství či rodina se 
rozpadá. Nestabilní základy současných partnerských svazků tedy neposkytují důvěru 
k jejich trvání, a tak ani jistoty k dlouhodobé investici do rodičovství. 

Výše uvedené teoretické příspěvky ukazují na postupnou a dlouhodobou kulturní 
změnu směrem k postmoderním hodnotám a individualismu. Ty ovšem kontrastují 
s dlouhodobými investicemi do rodičovství.   

Kulturní změna může být endogamní, tedy založená na změně kulturních komponent a 
jejich organizaci uvnitř kultury. Koneckonců i D. Bellova (Bell 1973) definice 
postindustriálních společností implikuje takovou endogamní kulturní změnu směrem 
k postmoderním hodnotám. Podle něj je sice postindustriální společnost logickým 
důsledkem společnosti industriální, ale odlišuje se od ní nejen kvantitativně (např. 
útlumem výroby a zintenzivněním služeb), ale i kvalitativně. Postindustriální 
společnost totiž reflektuje problémy, které industriální společnost vyřešit nemůže.  

Výše uvedená kulturní změna může být ale také exogamní, tedy založená na interakci 
mezi kulturními systémy a na procesu difuze.  

V případě výše diskutovaných hodnotových změn ve státech bývalého 
východoevropského bloku lze uvažovat po roce 1989 o obou, endogamní i exogamní 
kulturní změně, o vlivu společenské transformace urychlující již započaté hodnotové 
změny i vlivu westernizace.  

Za empirické testy teorie individualizace a kulturní změny jsou zpravidla považovány 
analýzy longitudinálních mezinárodních šetření hodnot typu European Values Study, 
World Values Survey, International Social Survey Programme apod.23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 Překlad autorky. 
23 Viz «http://www.europeanvalues.nl/»; «http://www.worldvaluessurvey.org/»; «http://www.issp.org/». 
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2.3.2. Teorie racionální volby 
 

Výklad nárůstu bezdětnosti a poklesu plodnosti, který podtrhuje vliv vnějších 
strukturálních bariér na reprodukční chování, souzní s teoriemi racionální volby. Ty 
staví na předpokladu poptávky po dětech, která je redukována vnějšími bariérami, jež 
zvyšují náklady (na) rodičovství. Náklady na rodičovství mohou být snižovány 
sociálně-politickými opatřeními.  

Tento teoretický přístup neproblematizuje existenci poptávky po rodičovství, i když 
vysvětluje snižující se poptávku po vícedětných rodinách ve prospěch rodin malých. 
Klasickou teorii racionální volby představuje G. Beckerův (1960 a 1981) model 
plodnosti, na nějž pak navázaly novější mikroekonomické přístupy. Ty považují za 
základní faktor, který určuje lidské reprodukční chování, poptávku po dětech, které 
představují pro rodiče určité hodnoty. Jestliže je základním faktorem určujícím lidské 
reprodukční chování poptávka po dětech, je možné převést problematiku plodnosti do 
teorie spotřebitelského chování. Ta předpokládá, že se lidé chovají racionálně a že 
jednotlivé domácnosti (tedy spotřebitelé) neustále zvažují, které „zboží“ si zakoupí, 
aby co nejlépe uspokojily své potřeby, a tak neustále srovnávají výnosy a náklady. Děti 
jsou zde chápány jako určitý druh „zboží“. Rozhodování o tom, zda a kolik mít dětí, 
tedy probíhá na základě zvážení výnosů a nákladů, které dítě potenciálně přinese.  

Náklady na dítě můžeme rozdělit na: 

a) přímé náklady – skutečné peněžní výdaje na dítě po odečtení všech 
zvýhodnění v rámci daňového systému a systému sociálního zabezpečení a  

b) náklady ztracených příležitostí, které reflektují fakt, že výchova dětí 
spotřebovává čas, který by členové domácnosti mohli zužitkovat jinak. Takto lze 
např. vysvětlit, proč mají dvoukariérová partnerství méně dětí než ostatní 
partnerství. Ve dvoukariérových partnerstvích jsou náklady příležitostí vysoké, 
protože jeden z rodičů (většinou matka) přichází v případě péče o malé dítě o 
mzdu, kterou by pobírala, kdyby nebyla s dítětem doma, a také ztrácí čas, který 
by mohla věnovat rozvíjení své kariéry a z ní plynoucí budoucí mzdě. Péče o 
malé děti totiž vede ke stagnaci jak profesního růstu, tak mzdy.  

Výnosy z dítěte měří mikroekonomové očekávaným užitkem, který přinese dítě 
domácnosti. Užitek závisí zejména na kvalitě dítěte, do níž je však potřeba investovat. 
Fakt, že mají bohatší rodiny často méně dětí než rodiny chudé, vysvětluje teorie 
spotřebitelského chování a racionální volby tím, že se zvyšujícím důchodem 
domácnosti se zvyšuje i poptávka po kvalitě dětí, a proto mají bohatší rodiny sice méně 
dětí, ale více do nich investují.  

Se zvyšující se úrovní vzdělání a pracovní seberealizací žen mimo rodinu, se 
zvyšujícím se životním standardem rodin a s rozšiřující se nabídkou „zboží“, které si 
může „spotřebitel“ pořídit tak dochází podle mikroekonomických teorií ke snižování 
plodnosti. Snižování plodnosti je však také možné redukovat sociálně-politickými 
opatřeními, která povedou ke snižování přímých nákladů24 i nákladů ztracených 
příležitostí25, jež na sebe váže rodičovství. 

                                                      
24 Například peněžními transfery v podobě přídavků na děti, daňových úlev pro rodiny s dětmi apod. 
25 Například umožněním účasti na trhu práce bez omezení výše výdělku pro rodiče pobírajícího 
rodičovský příspěvek; reálným dodržováním práva na návrat na místo odpovídající pracovní smlouvě po 
skončení rodičovské dovolené; dostupností částečných úvazků, zařízení péče o děti apod. 
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Zatímco je klasická teorie racionální volby založena na předpokladu poměrně stabilní 
poptávky po více či méně „drahých“ dětech, jejíž naplnění je více či méně omezováno 
náklady rodičovství, R. Easterline (1976) zpracovává hledisko relativního příjmu a 
spojuje situaci silných populačních ročníků na trhu práce se slabými preferencemi pro 
vstup do manželství a rodičovství. Tímto postuluje tezi, že vnější strukturální faktory 
ovlivňují nejen reálnou plodnost, ale i poptávku po dětech. Příkladem takových silných 
populačních ročníků může být právě česká babyboomová generace poloviny 70. let. 
Silné populační ročníky čelí podle Easterlina vyššímu tlaku na pracovním trhu, a proto 
je pro ně počátek pracovní dráhy obtížnější než pro slabší populační ročníky. Z toho 
důvodu volí jiné životní cíle než manželství a rodičovství. Pro slabé ročníky je počátek 
pracovní dráhy snadnější, vstup do manželství je tedy méně obtížný, náklady (na) 
rodičovství jsou tak celkově menší, a oboje je proto více žádoucí. Hlavním faktorem 
ovlivňujícím úroveň plodnosti je tedy vztah mezi materiálními aspiracemi mladých lidí 
a zdroji, kterými pro jejich upokojení disponují. Nejde tedy jen o absolutní 
ekonomickou situaci mladých lidí, ale i o jejich vnímání vlastní ekonomické situace. 

Empirickým testem této teorie je sledování poměru mezi příjmy mladých lidí a jejich 
hmotnými aspiracemi. Hmotné aspirace mladých lidí reflektují podle Easterlina 
materiální zázemí jejich rodičů a schopnost naplnit je závisí na početní síle generací a 
na tom, jak velké konkurenci mladí lidé čelí při vstupu na pracovní trh. Nutno však 
dodat, že ačkoliv byla Easterlinova teorie v souladu s empirickými daty z USA, data z 
prostředí evropských sociálních států s extenzivními sociálními programy všeobecnou 
platnost vztahu mezi velikostí populačních ročníků a jejich vůlí k rodičovství 
nepodporují. V kontextu zemí bývalého východoevropského bloku se snažila 
Easterlinovu teorii ověřit Š. Pollnerová (2001), avšak i ona dospěla k závěru, že 
předvídat vývoj plodnosti na základě relativní velikosti kohort vzhledem ke 
komplikované situaci na trzích práce v těchto zemích není možné. 

Vlivem pozice mladých lidí na trhu práce na jejich reprodukční chování se zabývá i 
globalizační teorie P. Blossfelda a M. Milsové (2003). Podle nich mění globalizace a 
rozvoj nových technologií podmínky na trhu práce v neprospěch pracovní síly, a to 
především těch, kteří na trh práce teprve vstupují a nejsou na něm stabilizováni, tedy 
mladých lidí. Nejistota mladých lidí pramenící z jejich pozice na trhu práce pak působí 
ve smyslu odkládání dlouhodobých závazků, jako je manželství nebo rodičovství. 
„Racionální volbou“ je v této situaci nesezdané bezdětné soužití, které poskytuje čas, 
během něhož mohou lidé sobě i ostatním prokazovat svoje kvality a redukovat tak 
ekonomickou a sociální nejistotu.  

Teoretické přístupy uvedené v této podkapitole spojuje důraz, který kladou na vnější 
strukturální bariéry, jež zvyšují náklady na poptávané rodičovství. „Racionální 
odpovědí“ na tyto bariéry/náklady je v závislosti na jejich charakteru orientace na jiné 
cíle, odkládání rodičovství nebo minimalizace počtu dětí. Zároveň ale platí, že tyto 
bariéry/náklady rodičovství mohou být redukovány účinnými sociálně-politickými 
opatřeními. 
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2.3.3. Teorie sociální anomie 
 

Explanace současného nárůstu bezdětnosti a poklesu plodnosti v regionu střední a 
východní Evropy, které kladou důraz na vnější strukturální bariéry rodičovství, 
odkazují v některých případech k teorii sociální anomie. Průvodními znaky sociální 
anomie jsou dezorientace, nejistota, alienace, diskontinuita a psychické nepohodlí. Ve 
výkladu poklesu plodnosti, který je rámován teorií sociální anomie, se proto nehovoří o 
racionální, ale o anomické reakci na strukturální bariéry rodičovství. D. Pilipov, Z. 
Spéder a F. Billari (2005) podtrhují, že vysvětlení současných změn reprodukčního 
chování ve střední a východní Evropě skrze působení sociální anomie je potřeba odlišit 
také od graduálních hodnotových změn, jelikož změny v životních cílech a v jejich 
dosahování, k nimž dochází u jedinců v situaci sociální anomie, jsou na rozdíl od 
graduálních hodnotových změn reakcí na diskontinuitu a náhlou změnu.   

Teorie sociální anomie byla v sociologii představena E. Durkheimem a R. Mertonem.  
E. Durkheim (1964, 1966) k ní odkazuje jako k situaci, v níž je oslabena síla sociálních 
norem, jedinec se přestává orientovat v sociálním světě, dochází k pocitu odcizení a 
plánování jeho vlastní budoucnosti se stává složitým. Výsledkem je proto životní 
dezorientace a nejistota.  

R. Merton (1938, 1966) uvažoval o anomii v rámci vztahů mezi kulturními a 
sociálními systémy: Jedinci stanovují své životní cíle a přání v rámci kulturních 
struktur a využívají k jejich dosahování nejlépe institucionalizovaných prostředků. 
Pokud ovšem dochází k dlouhodobé disharmonii mezi jejich cíli a legitimními 
prostředky, jimiž lze těchto cílů dosáhnout (dochází tedy k disharmonii mezi kulturním 
a sociálním systémem), nachází se v anomické situaci, na kterou pak reagují různým 
způsobem. Disharmonie mezi cíli a prostředky k jejich dosažení na společenské 
makroúrovni může vést např. k odmítnutí norem nebo k nedůvěře v existující sociální 
instituce na individuální mikroúrovni.  

Rozpad bývalého východoevropského bloku byl v zemích střední a východní Evropy 
spojen se zpochybněním předchozích sociálních norem a hodnot. Zároveň došlo 
k ustanovování nových sociálních norem a hodnot a k významným změnám 
institucionálního rámce. Stabilizace nových institucí, norem a hodnotového systému 
ovšem vyžaduje čas. K situaci, kdy přestávají platit staré normy a hodnoty a dochází 
k oslabení vlivu starých sociálních institucí, zatímco nové normy a hodnoty nejsou 
doposud plně akceptovány a nové sociální instituce nejsou doposud silným kontrolním 
mechanizmem, odkazuje Z. Spéder et al. (1999) v kontextu Maďarska po roce 1989 
jako k situaci sociální anomie. V takové situaci je pro jedince těžké dělat zásadní 
rozhodnutí, a proto lze předpokládat, že budou taková rozhodnutí, jako je rození dětí, 
odložena. Někteří lidé se v této situaci zorientovali rychleji. Zkušeností jiných je však 
trvající sociální nejistota a dezorientace (Pilipov et al. 2005). R. Habich a Z. Spéder 
(1998) píší o tzv. „vítězích“ a „poražených“ společenských transformací ve střední a 
východní Evropě. V kontextu ČR poukázali na fakt, že jednotlivci mohou zažívat 
v jedné transformující se společnosti rozdílnou úroveň anomie, L. Rabušic a P. Mareš 
(1996). Empiricky byla míra sociální anomie měřena zejména mírou individuální 
sociální dezorientace, nejistoty, alienace a psychické ne/pohody.  
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2.3.4. Teorie hodnoty dětí a redukce nejistoty 
 

Všechny výše uvedené teorie mají v populačních studiích a při explanaci poklesu 
plodnosti v zemích střední a východní Evropy své nezastupitelné místo. Jedna z kritik 
těchto teorií však poukazuje na to, že sice vysvětlují pokles plodnosti, ale nezabývají se 
otázkou, proč plodnost ve většině evropských států neklesá k nule. Otázka je 
v takovém případě položena jinak než v rámci výše uvedených přístupů. Badatelé a 
badatelky se neptají jen na to, proč plodnost klesá, ale také na to, proč Evropané stále 
ještě plodí nějaké děti, jestliže jsou náklady (na) rodičovství vysoké, tržní společnost 
preferuje mobilní individua bez partnerských a rodičovských závazků, hodnoty 
individualismu se prosazují napříč Evropou a v novém demografickém režimu (s široce 
dostupnými prostředky antikoncepce) jsou to stále významněji partneři, kdo rozhoduje 
o časování zahájení rodičovství, počtu narozených dětí i věkových rozestupech mezi 
potomky. Jinými slovy a v souladu s A. Šťastnou lze takový přístup vyjádřit tezí o tom, 
že: 

„chceme-li předpovídat nebo hodnotit vývoj plodnosti, měli bychom porozumět 
motivačním faktorům, které jsou skryty za touhou po dítěti. Je nutné porozumět 
výchozím motivacím a analyzovat je ve vztahu k ostatním sociálně-ekonomickým 
podmínkám.“ (Šťastná 2007: 731) 

V podmínkách, v nichž děti již od útlého věku představovaly pro své rodiče pracovní 
sílu a pro období stáří jediný zdroj materiálního zabezpečení, měly děti pro své rodiče,  
v terminologii ekonomů, instrumentální hodnotu – byly instrumentem k naplnění 
různých cílů. V současných podmínkách jsou však „čisté náklady na dítě kladné“, a tak 
pokud lidé děti nadále mají, musí rodičovstvím dosahovat „statku, který je hodnotný 
sám o sobě“ (Friedman et al. 1994: 379). Zatímco ekonomická (instrumentální) 
hodnota dítěte klesala spolu se zákazem dětské práce, ustanovením povinné školní 
docházky, oddělením „světa“ výdělečné činnosti a domova a následně také postupným 
rozšiřováním důchodových systémů, jeho emocionální (neinstrumentální, imanentní) 
hodnota v období modernity, v níž se začalo dětství chápat jako samostatná vývojová 
fáze, jako odlišné od dospělosti (Ariés 1962), rostla. Pokles ekonomické hodnoty a růst 
emocionální hodnoty dětí v době moderní zachytila řada historických prací. E. Badinter 
například na základě historických pramenů rekonstruovala postupné ustanovování tzv. 
mateřského mýtu a problému matek, které cítily vinu, frustraci až ztrátu jistoty a 
důvěry ve vlastní ženskou identitu v případě, když „přirozenou“ a „normální“ 
mateřskou lásku k dětem neprožívaly (Badinter 1998).26 J. T. Fawcett (1983) na 
základě výběrových šetření v různých zemích v rámci výzkumného projektu „Value of 
children project“ označil tuto změnu jako přechod v hodnotě dětí (transition in the 
value of children).   

Teorie hodnoty dětí má svůj počátek v díle L. W. Hoffmanové a M. L. Hoffmana, kteří 
stanovili na základě empirických výzkumů devět základních (kategorií) hodnot, které 
děti svým rodičům poskytují. Děti mohou svým rodičům přinášet určitý pocit 
nesmrtelnosti, expanze vlastního života, morálnosti a mravnosti, status dospělosti a 
sociální identitu, mohou být zdrojem stimulace, novosti a zábavy v životě, mohou být 
zdrojem pocitu naplnění, kompetence, úspěchu a kreativity, moci, vlivu a kontroly nad 

                                                      
26 Ve filmové podobě byla tato vina a frustrace v nedávné době výborně ztvárněna ve filmu „Hodiny“, 
který byl natočen podle stejnojmenné knihy M. Cunninghama, a popisuje jeden den v životě tří žen, 
z nichž dvě jsou postavy fiktivní, ale tou třetí je britská spisovatelka Virginia Wolf.  
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někým jiným, mohou vytvářet pouta v primární skupině a posilovat pocit afiliace, 
mohou sloužit k sociálnímu srovnávání a soutěžení a mohou být i ekonomicky užitečné 
(Hoffman a Hoffman 1973). J. T. Fawcett a F. S. Arnold posléze vyvinuli způsob 
měřeni hodnot spojovaných s dětmi prostřednictvim modelu „Value Of Children“. 
V jeho rámci navrhovali hledat jednak motivaci pro plození dětí obecně, a jednak 
motivaci pro určitý počet dětí, a to ve snaze umožnit lepší porozumění populačnímu 
růstu nebo poklesu (Rabušic 2001: 155). 

Empiricky byly hodnoty, které děti pro rodiče znamenají, testovány zpravidla v rámci 
výběrových šetření hodnot. V českém prostředí se výzkumem hodnoty dětí empiricky 
zabýval například P. Mareš, který vyvodil pět faktorů, které vedou ženy k rodičovství. 
Celkově z jeho kvantitativního i kvalitativního výzkumu vyplynulo, že české ženy 
podtrhují před materiálním prospěchem emocionální užitek z dítěte, jako je například 
osobnostní růst, pocit lásky a štěstí, zkušenost sdílení a jedinečného vztahu mezi ženou 
a dítětem, pocit sebenaplnění, vyjádření kontinuity života, zdroj zábavy, potvrzení 
vztahů v rodině apod. (Mareš 2004). K podobnému závěru dospěl i P. Pakosta, který 
testoval hodnotu dítěte pro české muže a ženy v rámci dotazníkového šetření z roku 
2006. I podle něho mladí Češi a Češky spojují rodičovství spíše s pocity radosti než s 
materiálním prospěchem nebo povinností (2009). 

Zjišťování hodnoty dětí na základě odpovědí z výběrových šetření má ovšem svá 
nepopiratelná úskalí. Model Hoffmanových navíc nepopisuje mechanismus, jakým 
aktéři řeší konflikt mezi různými hodnotami při rozhodování o reprodukčním chování. 
Z toho důvodu D. Friedman, M. Hechter a S. Kanazawa přistoupili k teorii hodnoty 
dětí jiným způsobem. Navázaly na teorii racionální volby a doplnily ji o specifikaci 
imanentní hodnoty dítěte, kterou spatřují v jeho kapacitě snižovat nejistotu pro ženu a 
posilovat partnerskou solidaritu pro páry. Teorie redukce nejistoty předpokládá, že 
racionální aktér se vždy snaží o redukci nejistoty, a staví na tom, že rozhodování pod 
rizikem (risk) je racionálním aktérem preferováno před rozhodováním v nejistotě 
(uncertainty). Snižování nejistoty je zde imanentní hodnotou. Jestliže tedy racionální 
aktér má možnost změnit nejistou situaci v určitou, i když rizikovou, jako je například 
vstup do rodičovství, udělá to. Za účelem snižování nejistoty se aktéři obecně buď 
pokoušejí získat dostatek informací, aby změnili nejistotu v riziko, nebo použijí jednu z 
globálních strategií redukce nejistoty, které jedince ukotvují v relativně stálých 
sociálních vztazích, jako je vybudování stabilní kariéry, vstup do manželství nebo 
právě zahájení rodičovství. Ústředním tématem jejich teorie se stalo vysvětlení 
přechodu ze stavu bezdětnosti do stavu rodičovství, a to za předpokladu, že zdaleka ne 
všichni mají stejné šance na využití všech globálních strategií a že se také liší míra 
nejistoty, které čelí. Přechod k rodičovství by měl být globální strategií zejména pro ty, 
kteří čelí větší nejistotě, a pro ty, kteří mají horší přístup k alternativním prostředkům 
redukce nejistoty (Friedman et al. 1994: 383-384).  

Lidé v nestabilních partnerstvích by tak například měli volit rodičovství za účelem 
redukce nejistoty častěji než ti, jejichž partnerská soužití jsou stabilní. Ženy s malými 
šancemi na uzavření sňatku anebo vybudování stabilní pracovní kariéry by měly 
vstupovat do rodičovství dříve a častěji než ženy, jejichž šance na vstup do manželství 
nebo vlastní pracovní kariéru jsou vyšší, a to i přesto, že je rodičovství rizikové a 
finančně nákladné. Podle argumentu kognitivního zkreslení aktéři podceňují rizika, 
která podstupují dobrovolně a mohou je alespoň do určité míry kontrolovat, zatímco 
přeceňují rizika, která podstupují nedobrovolně a kontrolovat je nemohou. Zatímco je 
tak osud dětí do určité míry v rukou rodičů, i když riziko, že se výchova nepodaří, je 
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reálné, nejistotu na trhu práce nebo chování partnera/partnerky může aktér/ka ovlivnit 
hůře (Friedman et al. 1994: 383-384). 

V souladu s klasickou teorií racionální volby by bylo možné předpokládat, že 
nestabilita na trhu práce a hrozba nezaměstnanosti povede spíše k odložení rodičovství. 
Podle teorie redukce nejistoty bude však mít hrozba nezaměstnanosti z hlediska 
zahájení mateřství naprosto opačný efekt. Na východoněmeckých empirických datech 
například J. Huinink a M. Kreyenfeld (2004: 24) ukázali, že situace socioekonomické 
nejistoty v důsledku nezaměstnanosti může vstup do rodičovství urychlit. Na jiných 
východoevropských datech stejně tak i H. P. Kohler a I. Kohler (2002) ukázali, že ženy 
a páry, které byli v průběhu socioekonomické transformace nejvíce zasaženy 
ekonomickou krizí, se stávali rodiči s větší pravděpodobností než ti, které ekonomická 
krize zasáhla méně. V českém kontextu prokázal pozitivní vliv vysoké míry 
nezaměstnanosti v regionu na rychlost vstupu žen do rodičovství pomocí analýzy 
přežití M. Suchanec (2007). Podle jeho interpretace ženy v regionech s vysokou 
nezaměstnaností čelí větší životní nejistotě a mají obtížnější přístup k alternativním 
prostředkům redukce nejistoty než skrze rodičovství.  

Na jiných českých datech ukázala V. Kantorová (2004: 265), že ženy s vyšším 
vzděláním odkládají rodičovství až do doby stabilizace na trhu práce daleko častěji než 
ženy s nižším vzděláním, které jsou však daleko více vystaveny hrozbě ztráty 
zaměstnání než ženy s vyšším vzděláním. Fakt, že to byly ženy s vyšším vzděláním, u 
nichž došlo k největšímu posunu ve věku prvorodiček i největšímu nárůstu podílu 
(doposud) bezdětných v průběhu 90. let, je v souladu s klasickou teorií racionální 
volby, jelikož mateřství pro méně vzdělané ženy znamená menší náklady ztracených 
příležitostí, mají méně pracovních příležitostí a rozdíl mezi vydělaným příjmem na trhu 
práce a dávkami ze systému sociálního zabezpečení v případě celodenní péče o dítě pro 
ně není tak velký. V souladu s teorií redukce nejistoty a hodnoty dětí může být ale 
prodlužování období bezdětnosti a investování do stabilizace vlastní pozice na trhu 
práce v soudobé české společnosti vnímáno vzdělanějšími ženami i jako redukce 
nejistoty, zatímco méně vzdělané ženy, a zejména ty v regionech s vysokou mírou 
nezaměstnanosti, mohou subjektivně prožívat redukci nejistoty zahájením mateřství.  

 

 

2.3.5. Teorie sociálních sítí  
 

Důraz na selektivní a diverzifikované působení faktorů na reprodukční chování mužů a 
žen různých sociodemografických skupin kladou také teorie vlivu sociálních sítí, které 
ovšem nebyly doposud v kontextu ČR příliš akcentovány. 

D. Philipov, Z. Spéder a F. Billari (2005) testovali teorii sociálního kapitálu, která 
klade důraz na míru efektivní pomoci, kterou může jedinec získat v případě potřeby, 
v kontextu Maďarska a Bulharska při testování hypotézy, že míra sociálního kapitálu 
redukuje dopady sociální a ekonomické nejistoty v transformujících se společnostech. 
Tento teoretický přístup čerpá z P. Bourdieuho definice sociálního kapitálu, jež 
odkazuje ke konceptu kvality a rozsahu sociálních sítí, které může jedinec využívat. 
Vzhledem k tomu, že tento teoretický přístup neodkazuje přímo k ekonomickému 
jednání (kalkulaci výnosů a nákladů), ale testuje efekt kvality a kvantity sociálních 
vztahů na reprodukční chování, nelze jej podle samotných autorů zařadit mezi teorie 
racionální volby, ale je potřeba tento přístup chápat jako přístup svébytný.  
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Zcela ojedinělým přínosem ke studiu vlivu sociálních sítí na reprodukční chování je 
studie sociálního učení a vlivu v rámci sociálních sítí, kterou představila L. Bernardi 
(2004) v rámci svého kvalitativního výzkumu sociálních mechanizmů ovlivňujících 
reprodukční chování žen v severní části Itálie, kde došlo k obdobně rapidnímu propadu 
plodnosti jako ve státech střední a východní Evropy v 90. letech, ale o několik let dříve. 
Ve svém výzkumu ukázala na vliv sociálních sítí na vytváření specifických 
referenčních norem a postojů ke specifickým formám demografického chování (např. 
odkládání rodičovství nebo akceptace bezdětnosti). Pozornost věnovala především roli 
strukturálních charakteristik a hustotě sociálních sítí během procesu sociálního učení a 
vlivu. Poukázala přitom na vliv hustoty sítí vrstevníků na synchronizaci jejich 
reprodukčního chování.   

Ačkoliv teorie sociálních sítí nepatří mezi standardně citované teorie ve výzkumech 
aktuálních změn sociodemografického chování ve střední a východní Evropě po roce 
1989, soustřeďuje se na rozdíly v demografickém chování mezi různými skupinami, 
čímž přispívá nemalým dílem k rozumění tak složité problematice, jako je diferenciace 
v preferencích, plánování a ne/realizaci zahájení rodičovství. V případě studie L. 
Bernardi je navíc pozornost obrácena k přínosu kvalitativního přístupu v rámci 
populačních studií, jenž stále ještě hledá v této oblasti své místo. 

 
 
2.3.6. Teorie genderové spravedlnosti  
 

Ačkoliv koncept druhé demografické tranzice, individualizační teorie a teorie kulturní 
změny koherentně popisují a vysvětlují postupný pokles plodnosti a růst bezdětnosti 
v Evropě, přetrvávající diference v úrovni plodnosti mezi evropskými zeměmi vedly 
v posledních letech řadu badatelů a badatelek ke zkoumání vztahů mezi reprodukčním 
chováním a institucionálními rámci v jednotlivých státech Evropy (např. Chesnais 
1996, 1998; Adler 1997; Gornick a Meyers 2003; Rindfuss, Guzzo a Morgan 2003; 
Hobson a Oláh 2006). Mnozí navazují na studie McDonalda, který vysvětluje tyto 
přetrvávající diference v míře plodnosti i podílu bezdětných v populacích evropských 
států teorií genderové spravedlnosti (gender equity theory) (McDonald 2000 a, b).  

McDonald teorií genderové spravedlnosti kriticky navazuje na explanace nízké 
plodnosti teorií racionální volby, ale oproti předpokladu, že lidé mají relativně dobrou 
znalost nákladů a zisků rodičovství, vychází z toho, že lidé sice zvažují přímé i nepřímé 
náklady a zisky narození dítěte, ale zároveň mají jen velmi omezenou možnost 
predikce budoucích nákladů a zisků rodičovství. Proto lze jejich rozhodování hodnotit 
spíše jako rozhodování pod rizikem než jako rozhodování racionální.  

Stejně jako U. Beck (1992) a P. Blosfeld a M. Millsová (2003) vychází z předpokladu, 
že moderní kapitalismus a jeho institucionální ukotvení podporují růst bezdětnosti a 
redukci plodnosti na velmi nízkou úroveň. Poukazuje na to, že růst kompetitivní 
povahy tržních ekonomik interferuje s plány na rodičovství a s rodinným životem a 
zároveň vede jedince s averzí vůči riziku k tomu, aby se vyhýbali dlouhodobým 
závazkům, jako je rodičovství. Shodně s U. Beckem tvrdí, že život v soudobých tržních 
společnostech vytváří hodnotový rámec vyhovující spíše než rodinnému životu 
principu racionality soudobých společností, preferujících mobilní, svobodné a bezdětné 
jedince bez závazků, připravené kdykoliv reagovat na měnící se požadavky trhu. 
Soudobé změny reprodukčního a rodinného chování jsou podle Becka způsobeny 
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protikladem mezi trhem a rodinou. Zatímco rodina sleduje dlouhodobý cíl reprodukce, 
trh je orientován krátkodobě. Trh předpokládá individualismus, konkurenceschopnost a 
mobilitu. Rodina a rodičovství jsou zase doménou altruismu. Racionalita tržní 
společnosti tak neposkytuje prostor pro založení rodiny a výchovu dětí. Slovy U. Becka 
(1992: 116):  

„Trh práce požaduje mobilitu bez ohledu na osobní okolnosti … Tržní subjekt je 
svobodným jedincem nezatíženým partnerským vztahem, manželstvím nebo 
rodinou … skutečná tržní společnost je společností bezdětnou.“27 

Teorie P. McDonalda se pohybuje na pomezí teorií individualizace a racionální volby. 
Poukazuje totiž na to, že na soudobé reprodukční chování má vliv rozpor mezi 
internalizovanými mentálními strukturami genderových vztahů na straně jedné a 
moderními institucemi orientovanými a působícími na jednotlivce zvnějšku na straně 
druhé. Podle P. McDonalda (2000a,b) je nízká míra plodnosti výsledkem rozporu mezi 
relativně vysokou hladinou genderové spravedlnosti, která je v soudobých vyspělých 
společnostech zakotvená v moderních institucích orientovaných na jednotlivce (např. 
vzdělávací systém a trh práce) a přetrváváním nízké úrovně genderové spravedlnosti ve 
sféře soukromé a v institucích orientovaných na rodiny (např. výkon domácích prací, 
péče o děti, ale i sociálně-politická opatření zvýhodňující rodiny s jedním živitelem 
oproti rodinám dvoupříjmovým).  

Konkrétně v podmínkách, kdy ženy mají přístup ke spolehlivých prostředkům 
antikoncepce a společenské i finanční ocenění je odvozováno zejména od úspěchů 
jedince (muže i ženy) ve sféře veřejné, pak pokud mají ženy podobné možnosti jako 
muži studovat, pracovat a vyžívat volnočasových aktivit, ale se založením rodiny na 
těchto možnostech a příležitostech zřetelně ztrácejí, s rozením dětí váhají, omezují 
jejich počet a plodnost zůstává na nízké úrovni (Chesnais 1996, 1998; Esping-
Andersen 1996).  

Tímto způsobem je možné vysvětlovat, proč mají v současné Evropě dlouhodobě 
nejnižší plodnost a zároveň vysoké míry bezdětnosti právě státy s nejsilnější 
institucionální orientací na genderově tradiční dělbu práce, která přisuzuje ženám roli 
hlavní pečovatelky o závislé členy rodiny a mužům roli hlavního živitele rodiny 
(zejména německy mluvící země západní Evropy a jihoevropské země). Naproti tomu 
země s nejvyšší plodností a zároveň nízkou mírou konečné bezdětnosti vykazují 
genderově liberální postoje obyvatelstva i nastavení sociálních politik a vysokou 
zaměstnanost matek, umožněnou zpravidla relativně vysokým podílem dětí 
v institucích péče o děti (zejména severoevropské země, ale i Francie).28  

                                                      
27 Překlad autorky. 
28 Ačkoliv se úhrnná plodnost pohybuje na relativně vysoké úrovni také ve Velké Británii a v 
Nizozemsku, aktuální konečná bezdětnost i předpokládaná konečná bezdětnost pro generace narozené 
v letech 1960 a 1965 je v těchto zemích vysoká (okolo 20 %) a pro generace narozené v roce 1970 a 
1975 předpokládá T. Sobotka (2004: 161) dokonce více než pětinovou konečnou bezdětnost žen ve 
scénáři nízké míry bezdětnosti. Ve scénáři vysoké míry bezdětnosti předpokládá, že bezdětná zůstane 
čtvrtina žen narozených v roce 1975. Naopak pro generace žen narozených v letech 1960 a 1965 
předpokládá konečnou bezdětnost v Norsku, Švédsku a Francii okolo 11-13 % a pro generace narozené 
v roce 1970 a 1975 předpokládá i ve scénáři vysoké míry bezdětnosti pro Norsko, Švédsko a Francii 
hodnoty menší než 20 %. Jeho projekce vychází z odhadů bezdětnosti žen podle věku na počátku 
určitého roku a z odhadnutých věkově specifických pravděpodobností narození dítěte prvního pořadí v 
roce předchozím. Scénář vysoké bezdětnosti předpokládá, že intenzita rození dětí prvního pořadí zůstane 
na úrovni posledního roku, za který jsou dostupná data. Scénář nízké bezdětnosti předpokládá, že dojde 
ke zvýšení pravděpodobností narození prvního dítěte mezi bezdětnými ženami ve vyšším věku. Tento 
scénář používá metodu navrženou H. P. Kohlerem a J. A. Ortegou (2002a,b) k modifikaci měr plodnosti, 
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Je zajímavé, že zatímco ještě na začátku 70. let platilo, že čím větší byla zaměstnanost 
matek v zemi, tím nižší úhrnnou plodnost země vykazovala, v průběhu 80. let se tento 
vztah obrátil a dále oslabil. H. Engelhardt a A. Prskawetz (2004 a 2005) testovaly míru 
efektu zaměstnanosti matek na jejich plodnost v rámci jednotlivých zemí OECD a 
zjistily, že ve všech těchto zemích došlo k zeslabení nebo zrušení negativního vlivu 
zaměstnanosti matek na jejich plodnost a v severských zemích se vztah mezi 
zaměstnaností matek a jejich plodností dokonce zcela obrátil, tedy že se stoupající 
zaměstnaností statisticky signifikantně stoupá i plodnost matek. 

Je tedy pravděpodobné, že individualizace, která se již netýká pouze mužů, ale i žen 
(Singly 1999) a projevuje se diverzitou rodinných konstelací a relativně vysokou 
přítomností žen na trhu práce, vyžaduje redefinici institucionálních rámců, ale i jejich 
širokou společenskou akceptaci tak, aby umožňovaly kombinování rodičovství 
s nerodinnými rolemi, a to ať už na trhu práce nebo v rámci volného času (Presser 
1989), a zároveň podporovaly dosahování genderové rovnosti skrze redukci bariér pro 
účast matek na trhu práce a skrze podporu participace otců na péči (Saxonberg 2008).  

Ačkoliv teorie genderové spravedlnosti nebyla doposud systematicky aplikována na 
výklad soudobých změn reprodukčního chování ve státech bývalého 
východoevropského bloku29, je možné, že právě důraz na genderové vztahy, genderové 
aspekty reprodukčních plánů i chování a vztahy mezi strukturálními a kulturními 
faktory mohou přispět k objasnění rostoucího podílu bezdětných i v české populaci. 

 
 
2.4. Závěr 
 

V této kapitole jsem ukázala, jakým způsobem je interpretován pokles plodnosti, růst 
věku prvorodiček a růst podílu bezdětných, který nastal v české společnosti v 90. letech  
20. století. V probíhající vědecké diskusi na dané téma je možné identifikovat dvě 
základní pozice s odlišnými teoretickými východisky, zaměřením empirických studií, 
argumenty, ale i sociálně-politickými doporučeními. Vědecké diskuse v rámci 
populačních studií jsou totiž často také politické. Značí zaznamenaný pokles úhrnné 
plodnosti a růst bezdětných v populaci přibližování se standardnímu evropskému 
reprodukčnímu chování, nebo je odrazem společenské krize v zemích bývalého 
východoevropského bloku? Znamená zaznamenaný růst úhrnné plodnosti na začátku 
nového milénia, že mladí lidé naplní své reprodukční plány, nebo je příliš pomalý a 
nízký? Nezakládají mladí lidé rodiny z důvodu hodnotových orientací a příležitostí, 
které rodičovství konkurují, nebo z důvodu bariér, které stojí v cestě k realizaci 
rodičovství? To všechno jsou otázky vědecké i politické a přístupy, které podtrhují vliv 

                                                                                                                                       
které jsou očištěny od vlivu změn v časování plodnosti a změn ve tvaru křivky plodnosti podle věku 
(Sobotka 2005, 2004: 123-154).    
29 Odkazů k dílu P. McDonalda však v posledních letech přibývá. Na konferenci Komplexní rodinná 
politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským k rodině?, která se konala ve dnech 28. a 29. 
listopadu 2006 v Černínském paláci v Praze, vyjádřil souhlas s názorem McDonalda, že „řešení pro 
nízkou fertilitu leží v poskytování většího pocitu jistoty mladým ženám a mladým mužům v tom, že 
když uzavřou sňatek a budou mít děti, budou společností v tomto sociálně a individuálně důležitém 
rozhodnutí podporováni“ (McDonald 2006: 496), L. Rabušic. J. Kocourková na stejné konferenci 
odkázala na McDonalda (2005), když zdůraznila, že úhrnná plodnost by se neměla dostávat pod 
kritickou hodnotu 1,5 dětí na jednu ženu. Na tuto kritickou hranici odkazuje i J. Rychtaříková (2007). 
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kulturních nebo naopak strukturálních faktorů na reprodukční chování, jsou, v rámci 
probíhající vědecké diskuse, nezřídka předkládány jako nesmiřitelné, zejména jde-li o 
návrhy sociálně-politických opatření.  

Kromě identifikace základních dimenzí probíhající vědecké diskuse o nízké plodnosti a 
růstu podílu bezdětných v české populaci jsem následně přiblížila teoretické přístupy, o 
něž se lze v rámci sledované diskuse opřít, a jejich vzájemné kritiky. 

V dalších kapitolách této rigorózní práce na výše uvedenou diskusi o nízké plodnosti a 
růstu podílu bezdětných v české společnosti navážu, když budu testovat vliv různých 
faktorů na prodlužování období bezdětnosti a explorovat způsoby, jakými 
k prodlužování období bezdětnosti dochází. Konkrétně se také zaměřím na možný 
přínos teorie genderové spravedlnosti k vysvětlení současného prodlužování období 
bezdětnosti v české společnosti, která nebyla doposud v českém kontextu systematicky 
aplikována.   
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3. Výzkumné otázky, metodické postupy, zdroje dat a 
struktura rigorózní práce 
 

3.1. Návaznost na předchozí studie, hlavní výzkumné otázky a 
metodické rámování 
 

V kapitole 2 jsem již zmínila, že odborných prací, které by se soustředily na zkoumání 
fenoménu bezdětnosti v české společnosti, není mnoho. V zahraničí vznikají studie 
zaměřené na výzkum fenoménu dobrovolné i nedobrovolné bezdětnosti zejména od 70. 
let 20. století, přičemž větší pozornost je věnována zkoumání bezdětnosti u žen 
(případně v sezdaných či nesezdaných partnerstvích) než u mužů. Ačkoliv začala 
v České republice vznikat v průběhu 90. let 20. století celá řada odborných publikací, 
které se k problematice bezdětnosti v české společnosti vztahují, hlavním cílem těchto 
prací byl zpravidla statistický popis změn v reprodukčním chování, vysvětlení poklesu 
plodnosti v české společnosti, případně prognóza úhrnné nebo specifických měr 
plodnosti do budoucna. Rostoucí podíl bezdětných v populaci vystupuje v těchto 
publikacích jako jeden z aspektů poklesu plodnosti a očekávaný rostoucí podíl trvale 
bezdětných jako jeden z důsledků poklesu plodnosti. Také pro výzkumy prodlužování 
období bezdětnosti v české společnosti platí, že se zaměřují častěji na populaci žen než 
mužů. Kvalitativní studie na téma bezdětnosti v české společnosti se soustřeďují 
zejména na výzkum neplodných, případně dílčí aspekty bezdětnosti, jako je například 
život bezdětných seniorů (viz kapitola 2).  

V rámci grantového projektu „Fenomén bezdětnosti v kontextu společenských změn 
v české společnosti“, který jsem řešila ve spolupráci s dalšími členy a členkami 
řešitelského týmu v letech 2004-2006 s podporou GA AV ČR (reg. č. KJB70184), pak 
vznikla také celá řada prací zkoumajících vybrané aspekty fenoménu bezdětnosti a 
přinášejících mimo jiné i výsledky analýz médií, informujících o tom, jak se o 
bezdětnosti v české společnosti píše, jaké jsou mediální obrazy bezdětných. 

V předložené rigorózní práci na tyto studie odkazuji a navazuji.  

Mým cílem je prozkoumat, jaké faktory přispívají (k prodlužování období) bezdětnosti 
v české společnosti. Tímto navážu na probíhající odbornou diskusi o faktorech 
vedoucích k prodlužování období bezdětnosti v české společnosti, která se soustřeďuje 
zejména na to, zdali stojí za prodlužováním období bezdětnosti spíše vnější 
socioekonomické problémy, nebo internalizované hodnotové změny.  

Důraz, který je kladen na hodnotové změny, implikuje růst dobrovolné (zvolené) 
bezdětnosti, zatímco důraz, který je kladen na socioekonomické problémy, implikuje 
prodlužování období bezdětnosti nedobrovolné, vynucené vnějšími podmínkami. 
Zatímco ti, kteří kladou důraz na hodnotové proměny, podtrhují upřednostnění 
příležitostí a posilování hodnotových orientací rodičovství konkurujících, ti, kteří 
kladou důraz na socioekonomické problémy, zdůrazňují, že většina lidí v období rané 
dospělosti deklaruje, že se rodiči stát chce. Hranice mezi dobrovolnou a nedobrovolnou 
bezdětností, stejně tak jako hranice mezi dobrovolným a nedobrovolným 
prodlužováním období bezdětnosti, které jsou ve veřejných médiích, ale často i 
v odborných diskusích velmi ostré, oddělující a vydělující – ty, kteří staví před 
rodičovství jiné životní cíle a děti nechtějí, a ty, kteří mít děti nemohou, ale chtějí – 

42 
 



jsou politicky významné. Ustanovované jsou však zpravidla nepřímo, na základě 
šetření hodnot (která poukazují na významné posuny v hodnotových orientacích 
v české společnosti) nebo na základě změn v systému sociálního zabezpečení a na trhu 
práce (jež poukazují na významně posilující negativní dopady rodičovství na 
socioekonomickou situaci mladých rodičů). V návaznosti na tuto dimenzi probíhající 
odborné diskuse o dobro-volnosti a ne-dobro-volnosti prodlužování období bezdětnosti 
je mým cílem i rozkrytí toho, jak definují (rozumí) svou bezdětnost (své bezdětnosti) 
samotní bezdětní, tedy jinými slovy, jak se podle nich a v jejich vlastním případě 
bezdětnost nebo prodlužování období bezdětnosti „dělá“ a jak je prožíváno. 
Cílem této rigorózní práce jsou tedy explanace i explorace bezdětnosti v české 
společnosti. Pro zodpovězení první otázky jsem přistoupila k analýze kvantitativních 
dat, a to jednak dat ze Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen SLDB) a jednak dat 
z reprezentativních výběrových šetření české populace. Odpověď na druhou otázku 
jsem hledala na základě analýzy problémově orientovaných rozhovorů s bezdětnými.  

Ve svém výzkumu bezdětnosti jsem tedy kombinovala metody kvantitativní i 
kvalitativní, a to tak, aby byla využita explanační síla komplementarity těchto 
výzkumných přístupů a dat. Metaforicky tento princip vyjádřili Lincoln a Guba (1985) 
na příkladu rybářských sítí: Když má rybář několik sítí s děrami, je lepší, když tyto sítě 
překryje. Získá tím lepší úlovek než při použití pouze jedné sítě. Existenci a míru vlivu 
jednotlivých faktorů na míru bezdětnosti v české populaci lze na základě hypotéz, 
odvozených z teorií uvedených v kapitole 2, testovat zejména na reprezentativních 
výběrových souborech a datech ze SLDB. To, jakými možnými způsoby vstupují tyto 
faktory do rozhodování o ne/zahájení rodičovství a jakými možnými způsoby vnímají 
svou bezdětnost sami bezdětní, lze explorovat zejména za použití kvalitativních metod. 
Zatímco v prvním případě jsem analyzovala vztahy mezi dvěma nebo více předem 
definovanými proměnnými, v druhém případě šlo o systematický pokus o porozumění 
mechanizmům propojení událostí v interakci mezi sebou v rámci komplexního 
prostředí (viz také Salomon 1991).  

Z hlediska posloupnosti užití jednotlivých výzkumných přístupů v rámci mého 
výzkumu nebyla dána přednost jednomu přístupu před druhým. K propojování 
výsledků získaných za pomoci jednoho nebo druhého metodologického přístupu 
docházelo jak při analýze dat, tak i během psaní této rigorózní práce. Postupně získané 
poznatky jsem vzájemně porovnávala, doplňovala a využívala jsem zobecnitelnosti 
závěrů získaných v rámci analytického přístupu, soustředěného na testování vztahů 
mezi předem vybranými proměnnými s větší či menší kontrolou ostatních podmínek na 
straně jedné a maximalizace interní validity závěrů a zobecnění na základě 
kontextuálního porozumění, hledání témat a pravidelností ve vyprávěních bezdětných 
v rámci interpretativního přístupu na straně druhé. Metodologicky smíšený výzkum, 
kombinování silně i slabě strukturované výzkumné strategie, dat tvrdých i bohatých a 
hloubkových, deduktivní i spíše induktivní výzkumné logiky mi umožnilo testování i 
objevování překrývajících se i rozdílných aspektů a jednotlivých komponent fenoménu 
bezdětnosti tak, jak to metodologicky smíšený výzkum umožňuje a které by nebylo 
možné za použití pouze jedné výzkumné perspektivy. Metodologicky smíšený výzkum 
mi umožnil nejen rozšíření výzkumného záběru při zkoumání fenoménu bezdětnosti a 
vnesení pohledů na zkoumaný fenomén, které by byly jinak opomenuty, ale také 
nahlížení stejných aspektů bezdětnosti z různých perspektiv a potvrzování výsledků 
získaných různými metodami (komplementarita, expanze, triangulace). Statistická data, 
zachycující prodlužování období bezdětnosti a míru bezdětnosti v různých generacích, 
dodávají na významu příběhům – vyprávěním bezdětných o jejich vlastní bezdětnosti, 
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která zpětně pomáhají porozumět bezdětnosti a prodlužování období bezdětnosti tak, 
jak tyto procesy a stavy žijí, respektive tak, jak je ve výzkumné situaci problémově 
orientovaného rozhovoru bezdětní re-konstruují. Ačkoliv zde nepředkládám výsledky 
kvalitativních analýz českých médií (novin, časopisů a internetových diskusí), 
zaměřených na to, jakým způsobem se o bezdětnosti v ČR píše, na několika místech 
této rigorózní práce na tyto již publikované analýzy odkazuji, a to za účelem 
ucelenějšího pochopení fenoménu bezdětnosti v české společnosti.   

 

 

3.2. Konceptualizace bezdětnosti 
 

Zásadní pro výzkum bezdětnosti je vymezení skupiny bezdětných, která bývá 
v závislosti na výzkumných otázkách v různých výzkumech definována odlišným 
způsobem. O konečné bezdětnosti se hovoří zpravidla u bezdětných žen ve věku 
alespoň 45 nebo 50 let, jelikož porody bezdětných žen ve vyšším věku lze očekávat jen 
ojediněle. Někteří se zaměřují na výzkum bezdětnosti jako životní strategie u těch žen, 
mužů nebo párů, různě vymezených věkových skupin, kteří deklarují volbu života bez 
rodičovství. Jiní se zaměřují na výzkum bezdětnosti jak u těch, kteří deklarují volbu 
života bez rodičovství, tak u těch, kteří si dlouho mysleli, že se rodiči (možná) jednou 
stanou, ale nakonec (nebo ještě) se rodiči z nejrůznějších důvodů nestali. Pojmenování 
těchto odlišně, ale někdy i velmi podobně vymezených skupin bezdětných se u různých 
autorů a autorek liší. Píše se o childless, childfree nebo zvoleně bezdětných (childless 
by choice), ne/dobrovolně bezdětných (in/voluntarily childless), odkládajících 
rodičovství (childless postponers), trvale odkládajících rodičovství (childless perpetual 
postponers), trvale bezdětných (permanently childless), neplodných childfree (childfree 
after infertility), tradičním – přechodovém – transformativním typu bezdětných žen 
apod.30 Někdy je bezdětnost definována biologicky – zkoumají se ženy určitého věku, 
které (ještě) neporodily biologické dítě. Jindy je bezdětnost definována sociálně – 
zkoumají se lidé určitého věku, kteří se (ještě) nestali rodiči, a to ať už dítěte 
biologického nebo dítěte bez biologické vazby k rodiči.   

V kvalitativní části svého výzkumu bezdětnosti v české společnosti definuji bezdětnost 
sociálně, nikoliv biologicky. Zaměřuji se na bezdětné muže a ženy, kteří se narodili a 
v době výzkumu trvale žili v české společnosti a kterým bylo v době sběru dat alespoň 
30 let a neměli zkušenost rodičovství. Toto věkové vymezení bylo stanoveno proto, aby 
byly do výzkumu zahrnuti jak ti, kteří již své produkční plány uzavřeli a svou 
bezdětnost považují za konečnou, tak i ti, kteří patří ke generacím, u nichž začalo 
docházet k výraznému prodlužování období bezdětnosti, ale zároveň jsou již ve věku, 
který je v českých médiích, ale i lékaři označován za ten, po jehož překročení se 
výrazně rychleji snižuje plodnost a narůstají zdravotní komplikace v souvislosti 
s těhotenstvím a porodem. Předpokládám, že lidé ve věku alespoň 30 let již otázky 
reprodukce ve svém životě tematizují nebo již otázku reprodukce ve své životě 
uzavřeli.  

                                                      
30 Viz například Nason a Poloma (1976), Veevers (1980), Ireland (1993), McAllister a Clarke (1998 a 
2000), Campbell (1999), Lunneborg (1999), Wardell (2003), Letherby (1994, 1999 a 2002), Gillespie 
(2000, 2001 a 2003), Berrington (2004), Keizer, Dykstra a Poortman (2010) . 
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V rámci analýzy dat z výběrových šetření a ze SLDB nebylo výše uvedené vymezení 
bezdětných vždy možné a často ani žádoucí, například tam, kde by došlo k příliš velké 
redukci respondentů a respondentek v souboru. Na věkové vymezení respondentů a 
respondentek v jednotlivých souborech, s nimiž jsem pracovala, v textu vždy 
upozorňuji. Limitována jsem byla také tím, jakým způsobem byly rodičovství, a tedy i 
bezdětnost definovány v jednotlivých souborech dat, s nimiž jsem pracovala. Zatímco 
výběrové soubory zahrnovaly zpravidla otázky na počet dětí 
respondenta/respondentky, případně preferovaný nebo plánovaný počet dětí bez 
specifikace, zda se jedná o děti biologické nebo ne, data ze SLDB poskytují s ohledem 
na bezdětnost a rodičovství jen informaci o počtu narozených dětí každé patnáctileté a 
starší ženě. Bezdětné ženy v rámci SLDB jsou tedy vymezeny biologicky, nikoliv 
sociálně.  

 
 

3.3. Zdroje dat a metody  
 

3.3.1. Sčítání lidu, domů a bytů 
 

Za účelem identifikace faktorů, které přispívají k prodlužování období bezdětnosti 
v české společnosti, jsem využila, kromě dat popsaných dále, data ze Sčítání lidu, 
domů a bytů (dále jen SLDB). SLDB jsem jako jeden ze zdrojů dat zvolila proto, že 
obsahuje informace o celku české populace a umožňuje generační pohled na 
bezdětnost, což data z výběrových šetření zpravidla neumožňují, a navíc jsou omezena, 
vzhledem k velikosti výběrových souborů, velmi nízkými počty bezdětných 
respondentů a respondentek ve starších věkových skupinách. Data ze SLDB mají však i 
svá výrazná omezení.  

Jedním z nich je, že je otázka na počet živě narozených dětí pokládána pouze ženám. 
Údaje o adoptovaných dětech SLDB neobsahují a mužů se otázka na reprodukci 
netýká. Informace o podílech bezdětných mužů v jednotlivých generacích tedy nelze ze 
SLDB získat.  

Druhým omezením je fakt, že obsahují pouze malý počet proměnných, vhodných pro 
účely mého výzkumu. Z dat ze SLDB z roku 1991 a 2001 jsem se zaměřila na 
zjišťování těch souvislostí mezi setrváním ve stavu bezdětnosti a dalšími proměnnými, 
které bylo možné a smysluplné ze SLDB získat. Jednalo se zejména o rodinný stav, 
výši vzdělání, typ vzdělání, typ práce, náboženské vyznání, velikost místa bydliště a 
místo bydliště. 

Dalším z výrazných omezení SLDB je fakt, že se data sbírají pouze jednou za 10 let a 
že data ze starších SLDB než z roku 1991 a 2001 nejsou přístupná v jiné než 
publikované formě.  

Protože k výraznému prodlužování období bezdětnosti začalo docházet zejména až 
v generacích narozených v 70. letech 20. století, zůstává problémem všech dosavadních 
SLDB, včetně toho z roku 2001, že ženám, které začaly výrazným způsobem 
prodlužovat období své bezdětnosti, bylo ještě i v průběhu posledního SLDB 
maximálně okolo 30 let. Vzhledem k tomu, že biologická plodnost sice s věkem klesá, 
ale ve věku 30-35 let zůstává ještě velmi vysoká, lze konečnou bezdětnost generací 
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narozených v 70. letech zatím pouze odhadovat. Z dat Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky vyplývá, že podíl prvorodiček starších 30 let se rok od roku 
zvyšuje a v roce 2006 bylo již ze všech prvorodiček celých 29 % starších 30 let 
(Rodička a novorozenec 2006, 2007). Zajímavá budou z hlediska odborné diskuse o 
prodlužování období bezdětnosti data ze SLDB, které by mělo být realizováno v roce 
2011, kdy již bude ženám narozeným na začátku 70. let okolo 40 let a ženám 
narozeným v polovině 70. let okolo 35 let.31 

 

 

3.3.2. Výběrová šetření  
 

I přes výše uvedené nevýhody výběrových šetření s ohledem na výzkum (prodlužování 
období) bezdětnosti, byla tato data také velkým přínosem. Poskytují totiž informace o 
reprodukčním chování žen i mužů, nezaměřují se pouze na biologické rodičovství, 
přinášejí informace také o reprodukčních preferencích i plánech a obsahují velké 
množství dalších proměnných, které jsou pro zkoumání (prodlužování období) 
bezdětnosti podstatné. Ačkoliv se otázky ve vztahu k reprodukci v rámci výběrových 
šetření týkají zpravidla rodičovství, nikoliv bezdětnosti, umožnilo mi Centrum pro 
výzkum veřejného mínění (dále jen CVVM) vytvořit panel otázek, týkajících se 
postojů české populace k bezdětnosti, který byl v roce 2004 zařazen do jednoho z jeho 
pravidelných šetření postojů české populace.  

V této rigorózní práci vycházím z následujících výběrových šetření:  

Prvním je výběrové šetření české populace zaměřené na zkoumání souvislostí 
socioekonomických proměn a proměn soukromého života obyvatel České republiky. 
Dotazníkové šetření bylo realizované formou standardizovaných face-to-face 
rozhovorů a proběhlo v posledním čtvrtletí roku 2005. Realizoval je Sociologický ústav 
AV ČR v rámci projektu „Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, 
rodinného a partnerského života v ČR“ (reg. č. 1J034/05-DP2), který byl financován 
programem MPSV ČR „Moderní společnost a její proměny“. Nositelkou projektu byla 
socioložka Radka Dudová a řešení projektu probíhalo mezi roky 2005 a 2008. Na 
dotazníkové otázky odpovědělo 5510 respondentů a respondentek ve věku 25-54 let. 
Výběr respondentů byl kvótní. Předepsané kvóty, které se týkaly vzdělání, pohlaví, 
věku, velikosti bydliště a regionu (NUTS2), byly splněny. Z hlediska těchto 
sledovaných znaků lze soubor považovat za reprezentativní pro 25-54letou populaci 
ČR. Dále v textu nese toto šetření označení Proměny 2005.  

Druhým je výběrové šetření české populace, zaměřené na zkoumání problematiky 
rodičovství, manželství a pracovního života. Realizovala je agentura SC&C v roce 
2005 na reprezentativním souboru mužů a žen ve věku 20-40 let (2546 respondentů a 
respondentek) v rámci projektu GA ČR „Rodina, práce a reprodukční strategie aneb 
preferenční teorie v ČR“ (reg. č. 403/05/0800). Nositelem projektu byl sociolog 
Ladislav Rabušic a řešení projektu probíhalo mezi roky 2005 a 2007. Místa pro sběr 
dat byla vybrána pravděpodobnostní metodou tak, aby proporcionálně zastupovala 
kraje a velikosti obcí. Respondenti a respondentky byli vyhledáni ve vybraných 

                                                      
31 Vzhledem k omezenému přístupu k datům ze SLDB jsem přípravu a analýzu dat prováděla ve 
spolupráci s pracovníkem Českého statistického úřadu, demografem Ondřejem Nývltem. Spolupráce 
probíhala také s demografkou Petrou Šalamounovou ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.  
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místech metodou náhodné vycházky s kvótní koncovkou. Dotazníkové šetření bylo 
realizováno formou standardizovaných face-to-face rozhovorů. Dále v textu nese toto 
šetření označení Manželství, práce a rodina 2005. 

Třetím je výběrové šetření české populace, jehož sběr dat proběhl v dubnu 2004. 
Jednalo se o šetření z řady těch, která pravidelně provádí CVVM na reprezentativním 
vzorku české populace od 15 let v rámci projektu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
„Naše společnost“ (2001-2008). Tento projekt řeší CVMM pod vedením sociologa 
Jiřího Vinopala. Omnibusová podoba dotazníku umožňuje pokrýt různé náměty. Ve 
spolupráci s CVVM jsem navrhla do dubnového šetření z roku 2004 panel otevřených i 
uzavřených otázek, jejichž cílem bylo zjišťovat postoje české populace k rodičovství, 
ale zejména k bezdětnosti. Datový soubor reprezentuje českou populaci starší 14 let na 
základě kvótního výběru. Předepsané kvóty se týkaly pohlaví, věku, vzdělání, velikosti 
místa bydliště a regionu (NUTS2). Odpovědi byly získány od 1040 respondentů a 
respondentek. Dále v textu nese toto šetření označení Naše společnost 2004/4.  

Kromě výše uvedených šetření využívám také v sociologické literatuře rozsáhle 
citovaná data z mezinárodního výzkumu hodnot European Values Study z roku 1991 a 
1999 (dále jen EVS 1991; EVS 1999) a z mezinárodního výzkumu rodinného chování a 
hodnot ISSP – Family and Changing Gender Roles z roku 1994 a 2002 (dále jen ISSP 
1994; ISSP 2002).  

Mezinárodní šetření EVS, jehož cílem je umožnit mezinárodní srovnávání hodnot, 
postojů a jejich změn v evropských zemích,  je součástí mezinárodního výzkumného 
projektu European Values Study a poprvé proběhlo v roce 1981. ČSSR se v tomto roce 
šetření neúčastnila. Československo se šetření zúčastnilo až v druhé vlně, která 
proběhla v letech 1990-1992 (v Československu v roce 1991). Datový soubor za 
Českou republiku z roku 1991 obsahuje odpovědi od 2109 respondentů a respondentek 
a datový soubor za ČR z roku 1999 zahrnuje 1908 respondentů a respondentek.   

Mezinárodní šetření ISSP – Family and Changing Gender Roles, které se zaměřilo na 
zkoumání rodinného chování, postojů k rodinné politice, genderovým rolím, 
rodinnému a reprodukčnímu chování, proběhlo v rámci programu ISSP poprvé v roce 
1988. V této době se však šetření ČSSR neúčastnila. Šetření se zúčastnila Česká 
republika až při jeho opakování v letech 1993-1995 (ČR konkrétně v roce 1994), a dále 
v roce 2002. Datový soubor za ČR z roku 1994 obsahuje odpovědi od 1024 
respondentů a respondentek a datový soubor za ČR z roku 2002 odpovědi od 1289 
respondentů a respondentek. 

K metodologii a zastoupení států v rámci jednotlivých vln těchto mezinárodních šetření 
viz «http://www.issp.org» a «http://www.europeanvalues.nl».  

 

 

3.3.3. Problémově orientované rozhovory 
 

Analýza kvantitativních dat mi umožnila identifikovat faktory, které mají vliv na 
prodlužování období bezdětnosti, a také prozkoumat míru akceptace života bez 
rodičovství v české společnosti. Problémově orientované rozhovory mi umožnily, 
kromě zkoumání toho, jakými způsoby mohou tyto faktory vstupovat do reprodukčních 
plánů bezdětných, zejména analýzu toho, jak definují (rozumějí) svou (své) 
bezdětnost(i) samotní bezdětní. 
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Proces sběru a analýzy problémově orientovaných rozhovorů charakterizuje vzájemný 
vztah mezi indukcí a dedukcí. Metoda problémově orientovaných rozhovorů je 
inspirována zakotvenou teorií (Glaser a Strauss 1967). Podle A. Witzela jsou 
problémově orientované rozhovory:  

„metodou, která se snaží „neutralizovat domnělou kontradikci mezi nutností být 
veden/a teorií nebo vstupovat do terénu bez nepředpojatostí tak, aby induktivní a 
deduktivní logika přispěla k růstu poznání výzkumníka/výzkumnice. … Princip 
problémově orientovaného rozhovoru míří ke zjišťování objektivních důkazů 
lidského chování stejně jako ke zjišťování subjektivní percepce a způsobů 
zpracování sociální reality“.32 (Witzel 2000: odst. 1)   

Teoretické znalosti i subjektivní zkušenost výzkumníka/výzkumnice vstupují do fáze 
přípravy dat k analýze v podobě heuristicko-analytického rámce pro tvorbu 
tematických okruhů pro rozhovor. Zároveň však musí výzkumník/výzkumnice 
v průběhu rozhovoru stimulovat komunikačního partnera/partnerku k rozvíjení toho, co 
komunikační partner/ka určuje jako podstatné a relevantní. Na začátku rozhovoru 
představí výzkumník/výzkumnice svému komunikačnímu partnerovi/partnerce téma 
rozhovoru – problém, na nějž se má rozhovor soustředit, během rozhovoru se snaží 
stimulovat rozvíjení subjektivního pohledu komunikačního partnera/partnerky na tento 
problém s maximální otevřeností ohledně sekvence a kontextu nastolených témat 
(Witzel 2000). Vyprávění může nabývat různých podob, může být více narativní nebo 
dialogové, v závislosti na zájmu a lingvistické kompetenci komunikačního 
partnerka/partnerky, na tom, jak se dokáže výzkumník/výzkumnice přizpůsobit toku 
vyprávění komunikačního partnera/partnerky, a v neposlední řadě i na zkoumaném 
problému (Kuehn a Witzel 2000). Vyprávění příběhu (story-telling) jako svébytná 
forma reflexe je pro problémově orientované rozhovory klíčové, jelikož překonává 
umělost výzkumné situace, kdy je dotazovaný/dotazovaná nucen/a odpovídat na 
předem definované, izolované otázky. Stimulací k vyprávění příběhu je komunikační 
partner/ka podporován/a, aby systematicky rozvíjel/a vlastní perspektivu na výzkumný 
problém (Witzel 2000). 

Celkem mezi roky 2004 a 2006 proběhlo 68 rozhovorů s 30 bezdětnými muži a  
38 bezdětnými ženami. Důraz byl položen na rozhovory s lidmi ve věku 30-40 let, kteří 
již patří ke generacím, u nichž začalo docházet k prodlužování období bezdětnosti.  
V roce 1989 buď teprve dospívali nebo byli ve věku, kdy jejich vrstevníci zakládali 
rodiny. Takových rozhovorů je 44. Zbytek tvoří rozhovory s muži a ženami staršími 40 
let.  

Kontakty na své komunikační partnery a partnerky jsem získala jednak skrze své 
přátele a jednak způsobem, který přiblížím dále. Domluvit se na rozhovoru 
s komunikačními partnerkami/partnery, na něž jsem získala telefonický kontakt skrze 
své přátele, bylo velmi jednoduché. Odvolání se na někoho, koho komunikační 
partner/ka poměrně dobře znal/a, mi vždy pomohlo. V souvislosti s těmito rozhovory 
však vyvstává etický problém. Existují totiž lidé, kteří znají několik z mých 
komunikačních partnerů a partnerek natolik dobře, že hrozí riziko, že by je mohli 
v případě, kdyby tuto rigorózní práci četli, rozpoznat. Tohoto etického aspektu svého 
výzkumu jsem si byla při psaní rigorózní práce vědoma. V souladu s tím jsem pak 
postupovala při použití citací z těchto rozhovorů a v žádném případě jsem citace 
z těchto rozhovorů nepoužívala tam, kde se jednalo o velmi citlivá témata. Většinu 
rozhovorů jsem však získala jiným způsobem než skrze své přátele. Vycházela jsem 

                                                      
32 Překlad autorky. 
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z předpokladu, že existují lidé, jejichž profese je vede k omezené míře znalosti mnoha 
lidí, a to právě v těch ohledech, které byly důležité pro téma mého výzkumu a výběr 
mých komunikačních partnerů a partnerek, například tazatelé, pojišťovací agenti apod. 
Několik tazatelů, tazatelek a jednu pojišťovací agentku jsem tedy seznámila s tím, jaké 
komunikační partner(k)y hledám za účelem provádění problémově orientovaných 
rozhovorů na téma bezdětnosti, a požádala je o zprostředkování kontaktů. Úspěšný 
tento postup byl a všechny získané kontakty jsem nakonec z důvodu postupného 
naplnění těch analytických kategorií, které se ukázaly být důležité, ani nevyužila.  

Všichni komunikační partneři a partnerky souhlasili s tím, že budou rozhovory 
nahrány, přepsány a posléze použity pro analýzu tak, že jejich jména a další jména, 
která se v rozhovoru vyskytla (například podniku, v němž pracovali), budou při 
prezentacích výsledků změněna nebo vynechána. Rozhovory trvaly různě dlouhou 
dobu – mezi jednou a třemi hodinami, zpravidla však okolo dvou hodin. Místo 
rozhovoru bylo určeno vždy tak, aby vyhovovalo mým komunikačním partnerům a 
partnerkám – u nich doma, na jejich pracovišti, v kanceláři Sociologického ústavu, v 
kavárně, v restauraci. Rozhovory proběhly zpravidla nerušeně bez přítomnosti dalších 
osob. Pouze v jednom případě rozhovor rušila svou přítomností přítelkyně 
komunikačního partnera, která několikrát vešla do místnosti, kde rozhovor probíhal, a 
zapojila se do diskuse.  

Rozhovory byly po provedení doplněny o krátké poznámky z terénního výzkumu, které 
zahrnovaly popis situace, v níž byl rozhovor proveden, pocity z rozhovoru, poznámky 
o nonverbálních projevech během rozhovoru a první úvahy nad rozhovorem, které byly 
dále při analýze rozhovoru rozvíjeny za účelem generování hypotéz (Witzel 2000). 
Všechny rozhovory byly nahrány na diktafon a doslovně přepsány. Poté bylo každému 
komunikačnímu partnerovi/partnerce, respektive přepsanému rozhovoru, přiřazeno 
fiktivní křestní jméno. Tato jména jsou užívána při citování jednotlivých 
komunikačních partnerů a partnerek v této rigorózní práci (viz příloha 2). Klíč ke 
skutečným jménům i nahrávky jsem uložila na místě dalším osobám nepřístupném.  

Na začátku rozhovoru bylo komunikačním partnerům a partnerkám představeno téma 
rozhovoru – problém – v tomto případě bezdětnost, a následně byl/a komunikační 
partner/ka požádán/a, aby vyprávěl/a svůj příběh o tom, jak to přišlo, že děti nemá nebo 
děti ještě zatím nemá. Někteří komunikační partneři a partnerky začali posléze rozvíjet 
svůj příběh od svého dětství, jiní začali své příběhy od svého současného (posledního) 
partnerství, od toho, zda děti mít do budoucna plánují nebo ne, od doby zjištění 
neplodnosti, od problémů, na něž v současné době v souvislosti se svými 
reprodukčními plány narážejí, od základního sociodemografického vymezení své 
osoby ve smyslu věku, vzdělání, situace v partnerství apod. Posléze byl rozhovor 
flexibilně rozvíjen tak, aby komunikační partner/ka prohloubil/a to, co již v rozhovoru 
zmínil/a, a následně byl/a komunikační partner/ka stimulován/a k tomu, aby se ve svém 
vyprávění věnoval/a i těm tematickým okruhům, které v rozhovoru ještě neotevřel/a. 
Otázky byly v problémově orientovaném rozhovoru kladeny jednak proto, aby 
docházelo k upřesnění těch událostí, pocitů a okolností, které se zdály nesrozumitelné, 
a jednak tak, aby podporovaly vyprávění příběhu (story-telling) s ohledem na tematické 
okruhy, které stály v centru pozornosti výzkumu (viz příloha 1). Nikoliv pevná 
struktura otázek, připravených pro rozhovor, ale flexibilně, v závislosti na průběhu 
vyprávění nastolované tematické okruhy, dávaly komunikačním partnerkám a 
partnerům možnost volně rozvíjet příběh a předkládat vlastní interpretace událostí, 
podmínek, rozhodnutí, stavů a pocitů. Zároveň však byla existence tematických okruhů 
a pomocných otázek k těmto okruhům důležitá. Účelem tematických okruhů bylo 
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postihnout u většiny komunikačních partnerek a partnerů stejná témata, která však na 
sebe navazovala v závislosti na toku vyprávění v různém sledu. Někdy probíhaly 
rozhovory spíše narativně, jindy spíše dialogově a s větší mírou strukturace (viz Kuehn 
a Witzel 2000).  

Analýza rozhovorů probíhala během celého výzkumného procesu od terénního sběru 
dat.  Začala již při provádění rozhovorů, kdy jsem se zaměřovala na témata, která se 
postupně objevovala jako významná. Probíhala také při vytváření poznámek 
z terénního výzkumu a při vyhledávání blíže specifikovaných komunikačních partnerů 
a partnerek, jejichž vyprávění měla přispět k dalšímu naplňování analytických 
kategorií. První analýzy přepsaných rozhovorů proběhly podle doporučení T. Kuehna a 
Witzela (2000) v souladu s předchozí teoretickou znalostí. Zároveň však vznikaly i in 
vivo kódy a vynořovala se i témata, která jsem původně nepředpokládala. Jako nové se 
například objevilo téma péče, na níž jsem se tedy později soustředila i v dalších 
rozhovorech. Základem analýzy bylo induktivní vytváření kategorií. Rozhovory byly 
kódovány, rekódovány, části jednotlivých rozhovorů byly seskupovány na základě 
podobností a nalezených vztahů.  

S rozhovory jsem v souladu s interpretativním sociologickým přístupem pracovala tak, 
že poskytují reprezentace a definice sociální reality, které odrážejí vlastní zkušenosti 
komunikačních partnerů a partnerek a jsou součástí jejich interpretace sociálního světa 
(Denzin a Lincoln 2003). V souladu s tímto přístupem bylo mým cílem porozumět 
tomu, jakým způsobem je objektivní stav bezdětnosti v životě alespoň 30letých mužů a 
žen interpretován a definován jimi samotnými, jaký má pro ně význam, co v jejich 
životě znamená a jak svou bezdětnost a „dělání“ bezdětnosti v kontextu problémově 
orientovaného rozhovoru popisují, vysvětlují a hodnotí oni sami. Při analýze rozhovorů 
se jako podstatná objevila i kategorie ideálů a norem rodičovství, které vystupovaly 
v rozhovorech explicitně nebo latentně. Jako důležité se začalo jevit to, jaké způsoby, 
obraty, formulace a argumenty komunikační partneři a partnerky při popisování a 
vysvětlování – (re)konstruování vlastní bezdětnosti používají. Co označují za normální 
nebo nenormální, za přípustné nebo nepřípustné, kde používají kontrastů, kde 
v souvislosti s bez-dětností hierarchicky hodnotí, kategorizují, klasifikují a měří – svoji 
vlastní situaci v porovnání s ostatními. Jako důležité se tedy začalo jevit nejen to, co o 
svém „dělání“ bezdětnosti komunikační partneři a partnerky říkali, ale také, jakým 
způsobem o své bezdětnosti vyprávěli. Výsledky své analýzy toho, jakým způsobem o 
bezdětnosti hovoří sami bezdětní, porovnávám s výsledky již publikovaných 
mediálních analýz, které ukázaly, jakým způsobem se o bezdětnosti píše v českých 
médiích, a to sice za účelem vytvoření plnějšího obrazu bezdětnosti v české společnosti 
a poukázání na propojenost více či méně veřejných promluv (diskurzů) objevujících se 
v souvislosti s bezdětností.  

Citace z rozhovorů, které v rigorózní práci uvádím, jsou „vyčištěné“ od přeřeknutí a 
slov typu „hmm“, a pro lepší čitelnost zpravidla upravené do víceméně spisovné 
češtiny (např. „bysme“ změněno na „bychom“; „dobrý zaměstnání“ změněno na 
„dobré zaměstnání“).   
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3.4. Struktura rigorózní práce 
 

Vzhledem k rozsáhlé odborné diskusi o příčinách prodlužování období bezdětnosti 
v české společnosti se při prezentaci výsledků empirického výzkumu bezdětnosti 
soustřeďuji nejdříve na faktory, které vedou k (prodlužování období) bezdětnosti, 
jejichž vliv testuji na základě hypotéz, odvozených z teorií uvedených v kapitole 2.  

V kapitole 4 identifikuji některé z faktorů, které mají vliv na reprodukční chování, a 
případně i preference a plány bezdětných, analyzuji, zdali je působení těchto faktorů na 
reprodukční chování bezdětných mezigenerační, případně zda vliv některých z těchto 
mezigeneračně působících faktorů na míru bezdětnosti posiluje nebo naopak oslabuje. 
Za tímto účelem analyzuji data ze Sčítání lidu, domů a bytů a výběrových šetření české 
populace. Zatímco výběrová šetření poskytují kromě informací o reprodukčním 
chování také informace o reprodukčních preferencích a plánech, data ze Sčítání lidu, 
domů a bytů poskytují informace o reprodukčním chování jednotlivých věkových 
kohort v čase tak, že může být vliv jednotlivých testovaných faktorů na míru 
bezdětnosti analyzován mezigeneračně.  

V kapitole 5 se zaměřuji na faktory, které ovlivňují rozhodování o zahájení rodičovství 
z pohledu samotných bezdětných a v komparaci s nimi i z pohledu stejně starých 
rodičů. Vycházím přitom opět z dat kvantitativní povahy, z výběrových šetření, 
v jejichž rámci respondenti a respondentky vybírali okolnosti, ovlivňující jejich 
reprodukční chování, z možností předem definovaných výzkumníky a výzkumnicemi. 
Zajímá mě, zdali bezdětní kladou důraz na jiné okolnosti ovlivňující jejich dosavadní 
rozhodování o zahájení rodičovství než rodiče, co odlišuje v daném ohledu bezdětné ve 
věku 30-40 let (u nichž lze již úvahy o reprodukci předpokládat, a zároveň patří ke 
generacím, u nichž se již trend prodlužování období bezdětnosti začal projevovat) od 
stejně starých rodičů a zda se od sebe vzájemně odlišují mladší a starší respondenti a 
respondentky v důrazu na okolnosti doposud ovlivňující jejich rozhodování o zahájení 
rodičovství pouze v souboru rodičů, nebo naopak pouze v souboru bezdětných. Tímto 
získávám odpověď na otázku, zda v současné době z pohledu respondentů a 
respondentek (nicméně v rámci předem definovaných okolností, které jsou testovány) 
narůstá nebo klesá důležitost některých okolností při rozhodování o zakládání rodiny. 

V kapitole 6 analyzuji míru veřejné akceptace (volby) života bez dětí v české 
společnosti a kladu si otázku, zdali jsou některé okolnosti pro volbu života bez dětí 
přijímány mladšími respondenty a respondentkami více než staršími. Zajímá mě také, 
zdali existuje rozdíl v míře akceptace bezdětného života v závislosti na genderu. 
Výsledky analýzy výběrových šetření porovnávám a doplňuji o výsledky mediálních 
analýz, které přinášejí poznatky o tom, jak se o bezdětnosti píše v českých médiích, 
které byly publikovány jinde.  

V kapitole 7 hledám odpověď na otázku, jakým způsobem je bezdětnost prožívána, jak 
dochází k prodlužování období bezdětnosti a případně jak se volí život bez rodičovství 
z pohledu bezdětných mužů a žen ve věku alespoň 30 let. Na základě analýzy jejich 
příběhů, získaných formou problémově orientovaných rozhovorů, předkládám takovou 
typologii bezdětných, která reflektuje jejich vlastní definice bezdětnosti, to, jak oni 
sami zdůvodňují, proč nezaložili rodinu, a to, jak charakterizují procesy vlastního 
rozhodování o (ne)založení rodiny a prodlužování období bezdětnosti. Tyto procesy 
jsou výzkumníky, v době používání moderních prostředků antikoncepce, zpravidla 
rámovány konceptem volby. V souvislosti s generacemi narozenými v 70. letech 20. 
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století (ale již i s těmi, které se narodily v druhé polovině 60. let) se hovoří zpravidla o 
odkládání rodičovství do pozdějšího věku. Jak ale vnímají a v situaci problémově 
orientovaného rozhovoru definují a rekonstruují svá  rozhodování o založení rodiny a 
prodlužování období bezdětnosti samotní bezdětní? Na tuto otázku jsem hledala 
odpověď. Ačkoliv je zobecnitelnost závěrů vyvozených z kvalitativního výzkumu 
problematická, bylo dosaženo interní validity závěrů a analýza problémově 
orientovaných rozhovorů přispěla k rozšíření kontextuálního porozumění procesům 
rozhodování o zakládání rodiny bezdětných a prodlužování období bezdětnosti 
v současné české společnosti.  

V kapitole 8 propojuji kvalitativní a kvantitativní analýzu dat, a to následujícím 
způsobem: Navazuji na zjištění analýzy dat výběrového šetření o důležitosti pracovní 
situace mladých (doposud) bezdětných lidí na jejich reprodukční plány, které je 
prezentováno v kapitole 5. Kvantitativní analýza sice poukázala na důležitost pracovní 
pozice v reprodukčních plánech mladých lidí, neposkytla však odpověď na to, jakým 
způsobem může pracovní situace do reprodukčních plánů vstupovat. V kapitole 8 
prezentovaná analýza problémově orientovaných rozhovorů s mladými (doposud) 
bezdětnými lidmi ve věku 30-40 let, kteří volbu bezdětnosti nedeklarují, ukázala na 
různé, ale zejména významně genderově diferencované způsoby, kterými může 
pracovní situace do reprodukčních plánů bezdětných mladých lidí v současné době 
vstupovat. Výsledky kvalitativní analýzy dat, prezentované v kapitole 8, pak dávám do 
souvislosti s výsledky analýzy kvantitativních mezinárodních šetření, která ukazují, že 
se Česká republika řadí mezi země s výrazným konfliktem mezi pracovní a rodinnou 
rolí žen. Kapitolu končím závěrem, který na základě předchozích analýz ukazuje na to, 
jakým způsobem může, kromě jiných, i teorie genderové spravedlnosti, kterou jsem 
představila v kapitole 2, pomoci s explanací prodlužování období bezdětnosti 
v soudobé české společnosti.    
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4. Jaké faktory přispívají k (prodlužování období) 
bezdětnosti? 
 

Cílem této kapitoly je identifikovat některé z faktorů, které ovlivňují reprodukční 
chování, a případně i preference a plány bezdětných, analyzovat, zda-li je působení 
těchto faktorů na reprodukční chování bezdětných mezigenerační a zda-li vliv 
některých z těchto mezigeneračně působících faktorů na míru bezdětnosti posiluje nebo 
naopak oslabuje. 

Vzhledem k rozsáhlé odborné diskusi o příčinách prodlužování období bezdětnosti 
v české společnosti se soustřeďuji na zkoumání faktorů, které ovlivňují míru 
bezdětnosti. Vycházím z dat Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen SLDB) a 
z reprezentativních výběrových šetření české populace.  

Data ze SLDB jsou výhodná kvůli tomu, že zkoumanou populaci neredukují do 
výběrových souborů s omezeným počtem respondentů. Mají však také své nevýhody. 
Jednak lze pracovat pouze s informacemi o reprodukci žen a jednak poskytují jen velmi 
omezený počet proměnných, které lze v souvislosti s reprodukčním chováním testovat.  

Data z výběrových šetření poskytují informace o reprodukčním chování mužů i žen. 
Vzhledem k omezenému počtu respondentů ve výběrových souborech však nelze 
provádět smysluplné analýzy dat zvlášť pro lidi narozené v určitém roce. Na rozdíl od 
SLDB však poskytují informace nejen o reprodukčním chování, ale také o 
reprodukčních preferencích a plánech, na které mohou mít sledované faktory vliv.  

 

 

4.1. Typ partnerského soužití, (ne)existence partnerství, rodina 
orientační a důležitost příbuzenské koheze 
 

Ačkoliv podíl dětí narozených svobodným matkám na celkovém počtu narozených 
narůstá, stále ještě se v české společnosti rodí většina dětí matkám žijícím 
v manželství. Rodinný stav, typ partnerského soužití a (ne)existence partnerství hrají 
v reprodukčních preferencích, plánech a chování důležitou roli. S transformací 
intimních vztahů tak, jak ji popisují A. Giddens (1992) nebo F. de Singly (1999), tedy 
s potlačením prokreativní role intimních vztahů a s rostoucím důrazem na sdílenou 
intimitu, sexuální přitažlivost a emotivní komunikaci v partnerství, lze předpokládat, že 
bude mít podoba partnerství a partnerského soužití v otázkách reprodukce do budoucna 
stále větší vliv. Vysoká míra rozvodovosti, střídání partnerů/partnerek, nesezdané 
soužití a ještě více individualizované formy uspořádání soukromého života, jako např. 
žití spolu odděleně (LAT – living apart together), kdy partneři žijí v oddělených 
domácnostech, jsou totiž v souladu spíše s bezdětným životním stylem než s 
dlouhodobými závazky, plynoucími z rodičovství. 

Ve věkové kohortě lidí narozených v roce 1954 vstoupily v české společnosti alespoň 
jednou do manželství do dosažení věku 25 let dvě třetiny mužů a téměř 90 % žen, ve 
věkové kohortě lidí narozených o 20 let později, v roce 1974, byla alespoň jednou 
ženatá ve věku 25 let již jen jedna třetina mužů a vdaných bylo méně než 59 % žen 
(Pavlík, Kučera 2001). Lidé narození v 70. a 80. letech tedy nevstupují do manželství 
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s takovou intenzitou jako jejich rodiče, a pokud do manželství vstupují, pak až 
v mnohem vyšším věku.  

Stejně tak platí, že méně než třetina žen, narozených v roce 1965 (která se ještě 
vyznačovala časným rodičovstvím) zůstala bezdětná ve věku 24 let, tento podíl přesáhl 
polovinu již u narozených v roce 1973 a dosáhl tří čtvrtin u narozených v roce 1980. 
Dalo by se říci, že zatímco pro ženy narozené v polovině 60. let bylo všeobecnou 
normou mít první dítě do 25 let, u žen narozených na konci 70. let se stalo normou před 
dosažením 25 let dítě nemít. Ale míry bezdětnosti výrazně vzrostly i ve vyšším věku. 
Například po dosažení 30 let zůstalo bez dítěte pouhých 12 % žen narozených v roce 
1965, zatímco u narozených v roce 1975 přesáhl tento podíl 30 % (Sobotka 2006). 

Největší podíl bezdětných žen lze nalézt mezigeneračně mezi svobodnými. Naopak 
mezi vdanými, rozvedenými a ovdovělými ženami, narozenými v letech 1941, 1961, 
1966 a 1971 (kterým bylo v roce 2001 30, 35, 40 a 60 let) se podíl bezdětných blíží 
hranici biologické plodnosti. Určitou výjimku tvoří rozvedené a ovdovělé třicátnice 
z roku 2001, mezi nimiž je podíl bezdětných sice také velmi malý, nicméně o něco 
vyšší než u žen starších (SLDB 2001; viz graf 4.1.1.).  

 

 
Graf 4.1.1.: Podíl bezdětných žen ve věku 30, 35, 40 a 60 let podle jejich rodinného stavu v roce 
2001  
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Zdroj: SLDB 2001. 

 

 

Vztah mezi rodinným stavem a bez/dětností se mezi mladými lidmi v posledních letech 
rozvolnil. Toto rozvolnění bylo způsobeno dvěma protichůdnými tendencemi. Jednak 
se (zejména mezi ženami s nižšími stupni vzdělání) rodí větší podíl dětí než dříve 
svobodným (a zpravidla také osamělým) ženám (Hamplová et al. 2007) a jednak se 
(zejména mezi ženami s vyššími stupni vzdělání) projevuje trend prodlužování období 
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bezdětnosti i po vstupu do manželství. V roce 2001 tak zůstávala ve věku 25-29 let 
v pátém roce manželského soužití bezdětná každá pátá vysokoškolačka, zatímco u žen 
bez maturity bylo matkou již 92 % z nich (Nývlt a Šalamounová 2005). Výrazný růst 
podílu dětí narozených mimo manželství z celkového počtu narozených byl způsoben 
zejména změnou ve struktuře rodinného stavu mladých lidí, teprve následně byl 
ovlivněn také mírným růstem mimomanželské plodnosti a mírným poklesem 
manželské plodnosti (Rychtaříková 2007).  

K největšímu nárůstu bezdětných došlo mezi lety 1991 a 2001 u žen žijících sice  
s partnerem, ale nesezdaně – v nesezdaném soužití neboli faktickém manželství (SLDB 
1991 a 2001; viz tabulka 4.1.1.). Těch mezi mladými ženami spolu se zvyšující 
se akceptací této formy soužití výrazně přibylo.  

 
Tabulka 4.1.1.: Podíl bezdětných žen ve věku 22-34 let podle věku a rodinného stavu v roce 1991 a 
2001 

svobodné vdané rozvedené faktická manželství věk 
1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

22 91,9 91,8 22,0 32,7 21,5 30,6 43,8 59,4
24 87,3 87,6 14,2 26,6 17,1 24,7 31,4 53,3
26 83,0 80,8 8,9 17,2 12,6 17,7 23,6 40,7
28 78,4 72,5 5,6 10,3 9,1 12,1 16,2 25,7
30 75,8 66,7 4,1 5,9 8,5 8,4 12,6 17,2
32 73,6 62,7 3,4 3,8 7,1 6,5 10,6 12,2
34 71,7 59,4 2,7 2,7 6,1 4,8 8,9 9,7
Zdroj: SLDB 1991 a 2001 dle Nývlt a Šalamounová (2005). 
Poznámka: Světle je zvýrazněn pokles podílu a tmavě zase nárůst podílu bezdětných žen ve sledované 
kategorii mezi lety 1991 a 2001, a to alespoň o 1,8 %. V tabulce nejsou uvedeny vzhledem k jejich 
nízkému zastoupení ženy ovdovělé. Údaje o faktických manželstvích bývají zkreslené tím, že ne všichni 
dotazovaní nesezdané soužití deklarují. Ve faktických manželstvích mohou žít jak ženy svobodné, 
rozvedené, ovdovělé, tak i ženy vdané – žijící však s jiným partnerem než manželem.  

 

Fakt, že jsou nesezdaná soužití častěji bezdětná než manželství, je v souladu se 
zjištěními z výběrových šetření, že uzavření manželství stále ještě hraje 
v reprodukčních plánech mladých lidí v české společnosti, i přes dokumentované 
rozvolnění vztahu, důležitou roli. Na konci 80. let vedlo otěhotnění ženy zpravidla 
k velmi rychlému uzavření sňatku, v současné době sice není těhotenství svobodných 
žen tak často jako dříve následováno uzavřením sňatku, pokud však mladí svobodní a 
bezdětní lidé rodičovství do budoucna plánují, pak zpravidla myslí i na uzavření 
sňatku. Pakliže však o rodičovství (ještě) neuvažují, myšlenka na manželství je jim 
většinou také vzdálena. Jistou výjimku tvoří mladí svobodní lidé, kterým se již dítě 
(zpravidla ne zcela plánovaně) narodilo. U nich dochází následně k relativně vysoké 
preferenci nesezdaného soužití s dětmi. Lze tedy předpokládat, že i v České republice 
bude pro určitou část populace nesezdané soužití manželství nahrazovat a budou se 
v něm rodit nejen děti první, ale i další. Zatím však platí, že alespoň pro mladé 
(doposud) svobodné a zároveň bezdětné muže a ženy je plánování rodičovství spojeno 
s plánováním uzavření manželství. Na rozdíl od tvrzení některých českých demografů, 
že nízká plodnost je důsledkem nízké sňatečnosti33, lze říci, že se mezi mladými lidmi 

                                                      
33 Viz např. Pavlík a Kučera (1999) nebo Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2005 (2006: 12): 
„Odkládání uzavření manželství do vyššího věku i celkové snížení intenzity sňatečnosti však má a bude 
mít, vzhledem k stále relativně silné vazbě mezi sňatkem a rodičovstvím, bezprostřední vliv na 
reprodukci žen.“  
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stále více rozšiřuje bezdětné nesezdané soužití jako předstupeň před založením 
manželské rodiny a že nízká sňatečnost je spíše důsledkem než příčinou nízké 
plodnosti (Hašková a Rabušic 2008).  

Ačkoliv se většina mladých lidí rodiči stát chce, preference rodičovství u těch, kteří se 
již vzali, jsou vyšší než u těch, kteří žijí nesezdaně. Nejnižší jsou pak mezi těmi, kteří 
buď žádného partnera nemají nebo s ním alespoň nežijí. Ti si jsou ohledně svých 
reprodukčních preferencí (zejména v případě mužů) jisti naopak nejméně (Manželství, 
práce a rodina 2005; viz graf 4.1.2.). 

 
Graf 4.1.2.: Souvislost mezi životem v manželství, v nesezdaném soužití a bydlením bez 
partnera/partnerky na straně jedné a rodičovstvím/preferencí stát se rodičem na straně druhé 
mezi muži a ženami ve věku 30-40 let (v %)  

Otázka zněla: „Zamýšlíte mít v budoucnu (další) dítě?“ 
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Zdroj: Manželství, práce a rodina 2005; N (30-40 let) = 1378. Podrobnější informace o výzkumu viz 
kapitola 3. 
Poznámka: Mezi otci i matkami bez partnera/partnerky byla většina rozvedených (případně 
odloučených). Skupina matek bez partnera oproti skupině mužů bez partnerky však zahrnovala i větší 
podíl svobodných a ovdovělých matek.  
Skupina 30-40letých byla zvolena z toho důvodu, že u takto starých „mladých“ lidí lze již předpokládat, 
že se úvahami o rodičovství a partnerství ve svém životě zabývají.   

 

 

Ačkoliv níže uvedený výzkum „Proměny 2005“ (viz graf 4.1.3.) na rozdíl od výše 
uvedeného výzkumu „Manželství, práce a rodina 2005“ (viz graf 4.1.2.) nerozlišoval 
mezi odpovědí „nevím, zdali chci děti“ a „nevím, kolik chci mít dětí“, i z něho 
obdobně vyplývá, že ti mladí lidé, kteří preferují ve své aktuální situaci manželský 
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svazek jsou si svými reprodukčními plány jisti a směřují k zakládání větších rodin spíše 
než ti, kteří preferují ve své momentální situaci nesezdané soužití nebo ještě více 
individualizované formy uspořádání soukromého života, jako je žití bez stálé/ho 
partnerky/partnera, žití s přáteli, žití spolu odděleně (LAT) a střídání LAT a 
nesezdaného soužití (Proměny 2005; viz graf 4.1.3.).  
 

Graf 4.1.3.: Souvislost mezi preferencí typu soužití v aktuální situaci mužů a žen ve věku 30-40 let 
a jejich preferencí počtu dětí (v %)  

Otázky zněly: „Jaké uspořádání soukromého života a bydlení byste pro sebe v současnosti 
v ideálním případě zvolil/a?“ a „Kolik dětí chcete v životě celkem mít?“ 
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Zdroj: Proměny 2005; N (30-40 let) = 1795. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: Odpověď „nevím“ je v otázce na počet dětí dvojznačná. Může znamenat jak „nevím, jestli 
chci mít děti“, tak i „nevím, kolik chci mít dětí“.  
Skupina 30-40letých byla zvolena z toho důvodu, že u takto starých „mladých“ lidí lze již předpokládat, 
že se úvahami o rodičovství a typech soužití zabývají. Mezi individualizované formy uspořádání 
soukromého života byly zařazeny: bydlení a život bez partnera/partnerky; LAT; střídání LAT a 
nesezdaného soužití; bydlení s kamarády.  

 

Pozitivní vztah mezi preferencí rodičovství a většího počtu dětí na straně jedné a 
aktuální preferencí manželství a vysoké důležitosti příbuzenské koheze pro 
respondenta/respondentu na straně druhé (Proměny 2005; viz graf 4.1.4.) poukazuje 
dále na to, že se preference nižšího počtu dětí (případně celoživotní bezdětnosti) snoubí 
s preferencí individualizovaných životních stylů a hodnot. Jestliže by tedy docházelo k 
posunu v hodnotových orientacích směrem k preferenci individualizovaných forem 
uspořádání soukromého života a také směrem k menšímu důrazu na důležitost 
příbuzenské koheze, docházelo by spolu s tím i ke snižování preferovaného počtu dětí a 
zvyšování míry bezdětnosti. K ověření takového trendu by bylo ale zapotřebí 
longitudinálního šetření. V rámci šetření „Proměny 2005“ příbuzenská koheze ani 
manželská rodina obecně pro mladé respondenty a respondentky na důležitosti 
neztrácela. Obecně hodnotili mladí lidé manželskou rodinu dokonce lépe než lidé 

57 
 



starší, což bylo způsobeno zejména s věkem rostoucím podílem rozvedených, kteří byli 
k manželské rodině skeptičtější než ostatní. Výjimku tvořila skupina mladých 
(doposud) bezdětných, v níž byla akceptace a obliba individualizovaných forem 
uspořádání soukromého života obecně i v jejich aktuální životní situaci velmi vysoká 
(Hašková a Rabušic 2008). 
 

 

Graf 4.1.4.: Souvislost mezi důležitostí příbuzenské koheze pro muže a ženy ve věku  
30-40 let a jejich preferencí počtu dětí (v %)  

Otázky zněly: „Jaké si myslíte, že by měly být ideální vztahy s příbuznými? Nakolik souhlasíte 
s následujícími výroky?“ a  „Kolik dětí chcete v životě celkem mít?“ 
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Zdroj: Proměny 2005; N(30-40 let) = 1870. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: Respondenti a respondentky měli zaškrtnout jako odpověď na otázku ohledně důležitosti 
příbuzenské koheze pouze jeden výrok, s nímž souhlasili nejvíce.  
Odpověď „nevím“ je v otázce na počet dětí dvojznačná. Může znamenat jak „nevím, jestli chci mít 
děti“, tak i „nevím, kolik chci mít dětí“.  
Skupina 30-40letých byla zvolena z toho důvodu, že u takto starých „mladých“ lidí lze již předpokládat, 
že se úvahami o rodičovství zabývají.   

 

V současnosti již však platí, že ke snižování preferovaného počtu dětí přispívá 
narůstající podíl neúplných a rekonstituovaných rodin rozšiřující zkušenost s prožitím 
dětství v jiné rodinné formě než v rodině úplné a zároveň nerekonstituované. Prožití 
dětství v jiné rodinné formě než v rodině úplné a zároveň nerekonstituované totiž 
implikuje častější preferenci menšího počtu dětí (Proměny 2005; viz graf 4.1.5.).  
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Graf 4.1.5.: Souvislost mezi typem rodiny, v níž muž/žena ve věku 30-40 let prožil/a většinu svého 
dětství, a jeho/její preferencí počtu dětí (v %)  

Otázky zněly: „V jaké rodině jste prožil/a převážnou část dětství, tj. období do 18 let?“ a „Kolik 
dětí chcete v životě celkem mít?“ 
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Zdroj: Proměny 2005; N (30-40 let) = 1843. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: Odpověď „nevím“ je v otázce na počet dětí dvojznačná. Může znamenat jak „nevím, jestli 
chci mít děti“, tak i „nevím, kolik chci mít dětí“.  
Skupina 30-40letých byla zvolena z toho důvodu, že u takto starých „mladých“ lidí lze již předpokládat, 
že se úvahami o rodičovství a typech soužití zabývají. Ostatní typy rodin do analýzy nevstoupily 
z důvodu nízkého počtu respondentů/respondentek.   

 

Bez ohledu na výše uvedené se jeví jako podstatný jeden doposud nezmíněný faktor 
ovlivňující reprodukční plány a chování mladých lidí v současné době. Zatímco se za 
minulého režimu vdala, oženila a rodiči stala převážná většina mužů a žen do dosažení 
25. roku života (Sobotka 2006), v současné době podle výzkumu „Proměny 2005“ 
nejenže zůstávají mezi všemi mladými lidmi ve věku 25-30 let bezdětní, svobodní a 
nežijící ani v nesezdaném soužití, ale dokonce nemající podle vlastního vyjádření ani 
stálého partnera/partnerku téměř dvě pětiny mužů a pětina žen.  

Mezi 30-40letými muži a ženami je jejich podíl pochopitelně menší. Ve skupině 
(doposud) bezdětných 30-40letých mužů však nemá podle výzkumu „Proměny 2005“ 
stálou partnerku/stálého partnera a nikdy nevstoupilo do manželství okolo 45 % z nich 
a ve skupině (doposud) bezdětných 30-40letých žen 40 % z nich. Vzhledem k tomu, že 
své reprodukční plány rozvíjí mladí lidé zejména v partnerství, lze tvrdit, že ať už je 
příčina relativně vysokého podílu mladých lidí, kteří deklarují, že nemají stálého 
partnera/partnerku, jakákoliv, má tato situace vliv na utváření jejich reprodukčních 
plánů. Mezi těmi mladými lidmi, kteří nemají stálého partnera/partnerku, je totiž podle 
očekávání nejvyšší podíl těch, kteří nemají ve svých reprodukčních plánech (zatím) 
příliš jasno, případně rodičovství zcela odmítají.  

Na otázku, proč zůstává relativně vysoký podíl mladých lidí ve věku 25-30 let 
(doposud) bezdětných, svobodných a zároveň bez stálého partnera/partnerky, dostupná 
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výběrová šetření odpověď neposkytují. Z výzkumu „Proměny 2005“ však vyplývá, že 
celých 85 % z nich by v ideálním případě ve své aktuální situaci partnera/partnerku 
mělo a žilo s ním/s ní či bez buď v individualizovaných formách uspořádání 
soukromého života, nebo naopak zcela „tradičních“ formách soužití. Se stoupajícím 
věkem (doposud) bezdětných a svobodných respondentů/respondentek bez stálého 
partnera/partnerky spokojenost s jejich aktuálním uspořádáním soukromého života 
mírně narůstá, a to i v důsledku selekce těch, kterým status single vyhovuje.  

 

 

4.2. Velikost a místo bydliště 
 

K největší koncentraci bezdětných žen dochází již tradičně v Praze a v dalších velkých 
městech ČR s více než 100 tisíci obyvateli. Takových měst je v ČR celkem pět: Praha, 
Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc. Ačkoliv je zřejmé, že se v těchto městech koncentrují 
ženy s vyššími stupni vzdělání, které prodlužují období bezdětnosti nejdéle a zároveň 
se nejméně často stávají matkami, statisticky významná souvislost mezi velikostí místa 
bydliště a mírou bezdětnosti mezi ženami po odečtení vlivu vzdělání nemizí. Určitou 
výjimkou jsou ženy žijící v nejmenších českých obcích s méně než 200 obyvateli. 
V těch bývá podíl bezdětných zpravidla vyšší než ve větších obcích a městech, nikoliv 
však vyšší než v těch, která se řadí mezi pět největších měst. Kromě toho je takových 
žen, které by bydlely v obcích s méně než 200 obyvateli, velmi málo (SLDB 2001; viz 
graf 4.2.1.).  

 
Graf 4.2.1.: Podíl bezdětných žen ve věku 30, 35, 40 a 60 let podle velikosti místa bydliště a 
vzdělání v roce 2001  

 
Zdroj: SLDB 2001. 

 

60 
 



Totéž co pro vzdělání platí i pro rodinný stav. Ačkoliv se ve větších městech 
koncentrují mezi ženami všech sledovaných věkových skupin ženy svobodné a 
rozvedené na úkor podílu žen vdaných, odečtení vlivu rodinného stavu (a vlivu 
rodinného stavu dohromady s vlivem vzdělání) statisticky významnou souvislost mezi 
velikostí místa bydliště a mírou bezdětnosti neruší. Zatímco v roce 2001 měly 
například třicetileté Pražanky, Brňanky, Ostravanky, Plzeňanky a Olomoučanky více 
než pětinovou „šanci“ být bezdětné, třicátnice z menších měst a obcí měly v tom 
samém roce méně než 12% „šanci“ na bezdětnost. Mezi stejně starými maturantkami z 
pěti největších českých měst byla v roce 2001 „šance“ na bezdětnost více než 
čtvrtinová, zatímco u stejně starých maturantek z menších měst a obcí byla jen 15%. A 
konečně mezi svobodnými třicátnicemi s maturitou z pěti největších českých měst byla 
„šance“ na bezdětnost v roce 2001 více než 80% oproti tříčtvrtinové „šanci“ 
svobodných třicetiletých maturantek z menších obcí a měst (SLDB 2001).  

Velikost místa bydliště souvisí také s preferencí menšího počtu dětí. Lidé z větších 
měst preferují mít menší počet dětí než lidé z menších měst a obcí (Proměny 2005; viz 
graf 4.2.2.). Z výše uvedeného tedy plyne, že se k životu ve velkých městech pojí 
životní styly, z nichž některé jsou jen těžko slučitelné s rodičovstvím, případně 
rodičovství konkurují.34  

 
Graf 4.2.2.: Souvislost mezi velikostí místa bydliště a počtem chtěných dětí mezi mladými lidmi ve 
věku 30-40 let  

Otázka zněla: „Kolik dětí chcete v životě celkem mít?“ 

 

                                                      
34 Data neumožnila testovat, nakolik je souvislost mezi preferencí počtu dětí/ mírou bezdětnosti a 
velikostí místa bydliště důsledkem rané socializace v odlišném prostředí malých a velkých obcí nebo 
důsledkem selektivní migrace.  
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Zdroj: Proměny 2005. N (30-40 let) = 1883. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: Odpověď „nevím“ je v otázce na počet dětí dvojznačná. Může znamenat jak „nevím, jestli 
chci mít děti“, tak i „nevím, kolik chci mít dětí“.  
Skupina 30-40letých byla zvolena z toho důvodu, že u takto starých „mladých“ lidí lze již předpokládat, 
že se úvahami o rodičovství zabývají.   

 
 

Nývlt a Šalamounová zjistili, že chování mladých žen z obcí a měst do 10 tisíc 
obyvatel se začíná od chování ostatních mladých žen stále více odlišovat.35 Ačkoliv 
bezdětných narůstá mezi mladými ženami ve všech velikostních kategoriích obcí a 
měst, u mladých žen z měst (již) nad 10 tisíc obyvatel došlo k výraznějšímu nárůstu 
(doposud) bezdětných (Nývlt a Šalamounová 2005). Migrace mladých lidí do měst (již) 
nad 10 tisíc obyvatel a zejména pak do velkých měst se 100 tisíci a více obyvateli, ať 
už z důvodu studia, práce nebo volnočasových aktivit, bude tedy vést i do budoucna ke 
zvyšování podílu bezdětných v české populaci. 

Z hlediska krajů se ve všech sledovaných věkových skupinách významně odlišovala 
v roce 2001 míra bezdětnosti žen pouze v Praze. Zatímco třicetileté Pražanky měly více 
než čtvrtinovou „šanci“ na bezdětnost, mezi třicátnicemi v celé ČR bylo v roce 2001 
pouze 14 % bezdětných žen. V kategorii 35letých byl v roce 2001 tento poměr 12 % ku 
6 % a v kategorii čtyřicátnic 9 % ku 5 %. Mírně vyšší bezdětnost vzhledem k ostatním 
krajům přetrvávala ve všech věkových kategoriích také v kraji Jihomoravském a 
Zlínském. Zde se však rozdíly pohybovaly oproti průměru ČR jen na velmi nízké 
úrovni (SLDB 2001).   

 

 

4.3. Náboženské vyznání 
 

Vzhledem k odmítavému postoji církve k antikoncepci by bylo možné předpokládat, že 
dlouhodobý vliv na míru celoživotní bezdětnosti bude mít přihlášení se k určitému 
náboženskému vyznání, což v kontextu české společnosti znamená zpravidla přihlášení 
se k církvi římskokatolické. V české společnosti je vysoký podíl nevěřících. Zbytek 
populace se pak hlásí k některé z evangelických církví anebo k různým sektám a 
náboženstvím, která zde nemají dlouhodobou tradici. I přesto, že je poslední 
jmenovaná skupina lidí velmi nesourodá, vzhledem k relativně nízkým počtům těch, 
kteří se hlásí k některým z těchto církví, sekt a náboženství, bylo pro analýzu vhodné 
mezi nimi nerozlišovat.   

Analýza Nývlta a Šalamounové ukázala, že během posledních deseti let vzrostl podíl 
bezdětných ve všech sledovaných věkových skupinách jak mezi ženami bez vyznání, 
tak i mezi katoličkami a ženami s jiným náboženským vyznáním.36 Oproti očekávání to 
byly zejména ženy bez vyznání, které zůstávaly a zůstávají bezdětnými nejméně často. 
Naopak stabilně nejvyšší míry bezdětnosti vykazují ženy jiného než katolického 
vyznání. Například ve věku 30 let bylo v roce 1991 (doposud) bezdětných 13 % žen 
jiného než katolického vyznání, 11 % katoliček, ale méně než 8 % žen bez 
náboženského vyznání. V roce 2001 zůstávala (doposud) bez potomka mezi 

                                                      
35 Tito autoři srovnávali data ze SLDB z roku 1991 a z roku 2001. 
36 Tito autoři srovnávali data ze SLDB z roku 1991 a z roku 2001. 
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třicátnicemi jiného než katolického vyznání více než každá pátá z nich, u katoliček 
téměř 18 % z nich, zatímco mezi ženami bez konfese méně než 13 % z nich (Nývlt a 
Šalamounová 2005).  

Tato skutečnost souvisí pravděpodobně s obtížnějším hledáním životního 
partnera/partnerky mezi věřícími, jejichž výběr partnera/partnerky může být do značné 
míry limitován požadavkem na shodu ohledně náboženské výchovy dětí, a případně i 
požadavkem na odložení partnerského sexuálního života až do období po uzavření 
sňatku. To ostatně naznačují i problémově orientované rozhovory s bezdětnými, kteří 
se hlásí k některé z církví. Malý podíl věřících pak zachovává celibát po celý život.  

Ačkoliv je to zejména katolická církev, která se staví k otázce antikoncepce (s 
výjimkou sexuální abstinence) odmítavě, rozdíl v míře bezdětnosti mezi katoličkami a 
ženami bez vyznání byl doposud ovlivňován zejména vstupem do manželství. Při 
podrobnějším zkoumání poklesu bezdětnosti s rostoucí délkou trvání manželství však 
byla skupina katoliček a žen bez vyznání prakticky totožná. Jen během prvního roku 
manželství byla u katoliček bezdětnost mírně vyšší, což souvisí i s menším počtem 
předmanželských koncepcí v této skupině. V dalších letech manželství se rozdíly mezi 
katoličkami a ženami bez vyznání smazaly (Nývlt a Šalamounová 2005). 

 

 
Graf 4.3.1.: Podíl bezdětných žen ve věku 25, 30 a 34 let podle náboženského vyznání v roce 1991 
a 2001 
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Zdroj: SLDB 1991 a 2001 podle Nývlt a Šalamounová (2005). 
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4.4. Bytové podmínky 
 

Mezi bezdětnými ženami je více žen svobodných a méně žen vdaných než mezi 
matkami, a proto je logické, že je mezi bezdětnými také vyšší podíl těch, které bydlí 
(doposud) v rodičovském domě/bytě, a menší podíl těch, které bydlí v domě/bytě, 
jehož hlavní uživatelkou jsou ony samy, případně jejich partner. I v případě odečtení 
vlivu rodinného stavu však platí, že bezdětné ženy bydlí v domě/bytě, jehož hlavní 
uživatelkou jsou ony samy (případně partner), méně často než matky. Výjimku tvoří 
pouze vdané, rozvedené a ovdovělé bezdětné šedesátnice z roku 2001, které byly 
častěji uživatelkami (případně partnerkami uživatelů) domu/bytu, v němž žily, než ty, 
které se matkami staly (SLDB 2001; viz graf 4.4.1.).37  
 

 

Graf 4.4.1.: Podíl bezdětných žen ve věku 30, 35, 40 a 60 let podle jejich vztahu k uživateli 
domu/bytu v roce 2001  
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Zdroj: SLDB 2001. 

 

 

Podle očekávání je tedy rodičovství spojeno se snahou o založení vlastní domácnosti. 
Zatímco před rokem 1989 bylo rodičovství často jednou z cest, jak se dostat k založení 
vlastní domácnosti mimo rodičovský dům, v současné době podmiňují mladí lidé 
založení rodiny právě samostatným bydlením a preference zakládání rodiny 
v rodičovském domě je velmi nízká. Bytové problémy pak zmiňují jako jednu ze dvou 
největších bariér pro realizaci jimi v jejich současné situaci preferované manželské 

                                                      
37 Souvislost mezi mírou bezdětnosti a typem bydlení ve smyslu vlastního či nájemního prokázána 
nebyla. 
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rodiny nebo nesezdaného soužití téměř dvě pětiny mladých lidí ve věku 25-35 let, kteří 
sice mají stálého partnera/partnerku, ale nežijí s ním/s ní. Mezi mladými lidmi ve věku 
25-35 let, kteří se svým partnerem/partnerkou žijí a preferují již založení manželské 
rodiny, patří bytové problémy mezi dvě hlavní bariéry založení manželské rodiny ještě 
pro celou čtvrtinu z nich (Hašková a Rabušic 2008). 

Situace na trhu s byty a bytová politika tedy vstupuje do rodičovských plánů mladých 
lidí (viz také Kostelecký a Vobecká 2009). Zatímco však před rokem 1989 vstup do 
rodičovství často předcházel, a byl dokonce jednou z cest k založení vlastní samostatné 
domácnosti, v současné době založení vlastní samostatné domácnosti spíše předchází 
zahájení rodičovství a je mladými lidmi vnímáno jako jedna z podmínek realizace 
rodičovství. 

 

 

4.5. Podobnost partnerů  
 

Pro zkoumání souvislostí mezi partnerstvím a mírou bezdětnosti však není důležitá 
pouze ne/přítomnost partnera, rodinný stav, typ partnerského soužití, preference typu 
partnerského soužití, jeho lokalizace – místo bydliště a míra samostatnosti bydlení, ale 
také věkové složení páru. V české společnosti souvislost mezi věkovou kompozicí 
partnerů, žijících konkrétně v manželství a mírou bezdětnosti sledoval již na konci 60. 
let Z. Jureček. Ten zjistil, že manželství s větším věkovým rozdílem muže a ženy 
zůstávají bez dětí častěji než věkově vyrovnanější manželství (Jureček 1968a,b). Tento 
závěr je vcelku logický. S věkem možnost početí u mužů i žen klesá. Se zvyšujícím se 
věkem jednoho ze snoubenců se zvyšuje také šance, že bude mít starší ze snoubenců již 
dítě z předchozího manželství. A navíc jsou ve vyšším věku lidé zpravidla méně 
ochotní k investicím do rodičovství (viz kapitola 7).  

Dopad vzdělanostní heterogamie manželů na zahájení rodičovství testoval v nedávné 
době M. Suchanec, který předpokládal, že rodičovství redukuje míru nejistoty 
v partnerství posilovanou vzdělanostní heterogamií páru. Tuto hypotézu však zamítl. 
Vyšší míra vzdělanostní heterogamie v páru neznamená časnější zahájení rodičovství 
(Suchanec 2007). 

Mnohé studie reprodukčních preferencí, plánů a chování zkoumají pouze ženy, 
zahrnutí mužů do těchto studií se však ukazuje jako důležité, jelikož i oni mají své 
reprodukční preference a plány. Zahraniční studie potvrdily, že vliv reprodukčních 
preferencí a plánů mužů má signifikantní vliv na plodnost jejich partnerek (viz 
například Thompson et al. 1990; Voas 2003).  

I když se čeští partneři na časování rodičovství i na počtu dětí v rodině ve většině 
případů shodnou a ženy častěji než muži považují vliv svého partnera na vlastní 
reprodukční chování za málo významný (Proměny 2005; viz tabulka 4.5.1.), shoda 
v páru ohledně časování rodičovství/ preferovaného počtu dětí statisticky významně 
souvisí s tím, zda se partneři rodiči již stali, a také s tím, kolik mají dětí (Proměny 
2005; viz tabulky 4.5.2. a 4.5.3.).  
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Tabulka 4.5.1.:  Důležitost názoru partnera/partnerky (25-54 let) na reprodukci (v %) 

Otázky zněly: „Jakou váhu má (měl) pro Vás názor Vašeho partnera při Vašem rozhodování o 
počtu dětí?“ a „Jakou váhu má (měl) pro Vás názor Vašeho partnera při Vašem rozhodování o 
době narození dětí?“  

 muž žena 
1) důležitost názoru partnera/partnerky při rozhodování o počtu dětí 

zásadní vliv + docela velký vliv 90 82 
docela malý vliv + žádný vliv 10 18 
celkem 100 100 

2) důležitost názoru partnera/partnerky při rozhodování o časování rodičovství 
zásadní vliv + docela velký vliv 81 65 
docela malý vliv + žádný vliv 19 35 
celkem 100 100 

Zdroj: Proměny 2005. N(1) = 3938. N(2) = 3850. Do analýzy vstoupili pouze respondenti/respondentky, 
kteří deklarovali aktuální existenci partnerství a odpověděli na sledované otázky. Podrobnější informace 
o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: Věk muže/ženy nebyl pro diferenciaci odpovědí významný při kontrole vlivu bez/dětnosti.  

 

Shodně jako v zahraničních výzkumech se i v mém výzkumu ukázalo, že nezáleží tolik 
na tom, zda chce v páru méně nebo více dětí právě muž nebo žena, případně na tom, 
zda se chce stát rodičem dříve nebo později muž či žena. Důležitá je zejména míra 
shody na reprodukčních plánech, jelikož partneři, kteří se v daném ohledu neshodnou, 
mají většinou méně dětí a jsou častěji bezdětní než ti, kteří se shodnou. 

 

 
Tabulka 4.5.2.: Souvislost mezi shodou partnerů (25-54 let) na reprodukčních plánech a 
zahájením rodičovství (v %) 

Otázky zněly: „Shodujete se se svým partnerem/partnerkou v názoru na počet dětí?“ a 
„Shodujete se se svým partnerem/partnerkou v názoru na dobu narození dětí?“ 

 má děti nemá děti 
shoda v počtu i v časování 77 63 
buď shoda v počtu nebo v časování 17 22 
neshoda v počtu i v časování 6 15 
celkem 100 100 
Zdroj: Proměny 2005. N = 3410. Do analýzy vstoupili pouze respondenti/respondentky, kteří 
deklarovali aktuální existenci partnerství a odpověděli na sledované otázky. Podrobnější informace o 
výzkumu viz kapitola 3. 

 

Pokud se partneři ve svých reprodukčních plánech shodnou, jsou jejich plány 
statisticky významně častěji naplněny než u těch, kteří se na nich neshodnou (Proměny 
2005; viz tabulka 4.5.3.). Lze však namítnout, že událost narození dítěte a naplnění 
preferovaného počtu dětí může ovlivnit míru zpětně deklarované shody partnerů na 
reprodukčních plánech směrem k deklaraci větší partnerské shody. Lépe by tak bylo 
testovat obdobné otázky v rámci longitudinálního výzkumu, v němž by byly zahrnuty 
vždy obě strany páru (muž i žena). 
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Tabulka 4.5.3.: Podíl naplněných a nenaplněných přání ohledně počtu dětí v rodině podle míry 
shody partnerů na počtu a časování dětí v rodině a podle počtu mužem/ženou (25-54 let) chtěných 
dětí  
chtěl(a) by: 1 dítě 2 děti 3 děti 
naplnění 
přání: 

naplněno nenaplněno naplněno nenaplněno naplněno nenaplněno 

shoda 
v počtu i  
v časování 

94 6 75 25 57 43 

shoda 
v počtu 
nebo v 
časování 

90 10 59 41 36 64 

neshoda 
v počtu i  
v časování 

68 32 39 61 27 73 

Zdroj: Proměny 2005. N = 2706. Do analýzy vstoupili pouze rodiče, kteří deklarovali aktuální existenci 
partnerství a odpověděli na sledované otázky. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 

 

Kromě výše uvedeného podporuje důležitost zkoumání partnerských interakcí ve 
výzkumech reprodukce také fakt, že v případě partnerské neshody ohledně rodinných 
plánů (konkrétně ohledně narození a počtu dětí) je většina mužů a žen ochotna ke 
kompromisům. Pouze 12 % bezdětných mužů (10 % otců) a 17 % bezdětných žen (16 
% matek) uvádí, že by na ústupky v daném ohledu spíše nebo rozhodně nepřistoupilo 
(Proměny 2005; viz tabulka 4.5.4.). Zajímavé také je, že právě v rámci rodinných plánů 
jsou muži i ženy ochotny ke kompromisům daleko častěji než v případě jiných plánů. 
Zatímco na poli rodinných plánů by rozhodně s partnerem/partnerkou na kompromis 
přistoupila téměř čtvrtina respondentů/respondentek, v případě neshody na kariérních 
plánech respondenta/respondentky, na jeho/jejích volnočasových aktivitách a 
na rozdělení péče o domácnost a její členy by tak rozhodně učinilo jen 15-17 % 
respondentů/respondentek (Proměny 2005). 

 
Tabulka 4.5.4.: Ochota ke kompromisům v případě partnerské neshody na reprodukčních 
plánech podle názorů bezdětných a rodičů ve věku 25-54 let (v %) 

Otázka zněla: „Byl/a byste ochoten/ochotna v následujících oblastech přistoupit na kompromis 
s partnerem/partnerkou (pokud byste se neshodli)? 

χ2 (otcové/ matky) sig = 0,000 χ2 (bezdětní/ bezdětné) sig = 0,060  
otec matka bezdětný bezdětná 

rozhodně ano 26 23 23 19
spíše ano 64 61 64 64
spíše ne 8 12 10 13
rozhodně ne 2 4 3 4
celkem 100 100 100 100
Zdroj: Proměny 2005. N (rodiče) = 3821. N (bezdětní) = 1243. Podrobnější informace o výzkumu v 
kapitole 3. 

 

Zejména ti lidé, kteří preferují celoživotní bezdětnost, jsou k ústupkům ohledně 
reprodukčních plánů nejméně přístupní. Rozhodně či spíše nekompromisní přístup 
v daném ohledu vyjadřují téměř dvě pětiny z nich (Proměny 2005). Zjištění o menší 
ochotě lidí s nulovou reprodukční strategií k ústupkům ohledně reprodukčních plánů je 
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v souladu s výsledky zahraničních studií, které ukazují, že reprodukční plány těch, kteří 
rodičovství odmítají, bývají ve srovnání s reprodukčními plány ostatních mužů a žen 
v čase stabilnější, jelikož vyslovení preference celoživotní bezdětnosti jde proti 
normativnímu imperativu rodičovství (Rovi 1994; Schoen et al. 1999). I přes 
všeobecně se zvyšující toleranci k bezdětnosti zůstává totiž rodičovství 
v heterosexuálním páru normou a očekávanou součástí „dospělých“ biografií (viz 
kapitoly 6 a 7). 

Z výše uvedeného plyne, že i česká data potvrzují výsledky zahraničních studií o 
důležitosti zkoumání reprodukčních preferencí a plánů mužů i žen a jejich vzájemných 
interakcí. Preference a plány partnerů v interakci mají totiž významný vliv na 
reprodukční chování jednotlivců i na jejich konečnou reprodukci. Nejmenší ochotu ke 
kompromisům ohledně reprodukčních plánů v partnerství vyjadřují ti, kteří rodičovství 
zcela odmítají, i když i mezi nimi převažují ti, kteří vyjadřují ochotu k partnerským 
kompromisům, spíše než ti v daném ohledu nekompromisní.  

 

 

4.6. Vzdělání a trh práce 
 

Mezi další důležité faktory, které souvisejí s reprodukčními preferencemi, plány i 
chováním mezigeneračně, patří vzdělání, a to zejména u žen (Manželství, práce a 
rodina 2005; viz tabulka 4.6.1.). Ženy, které dosáhly alespoň vzdělání s maturitou, 
zůstávají stále více bezdětné i po dosažení třicátého roku života (SLDB 1991 a 2001; 
viz tabulka 4.6.2.)38 a se zvyšujícím se věkem přibývá mezi bezdětnými podíl těch, 
které rodičovství do budoucna již vůbec neplánují (Manželství, práce a rodina 2005; 
viz tabulka 7.1. v kapitole 7).  

 

 
Tabulka 4.6.1.: Reprodukční plány a chování mužů a žen ve věku 20-40 let podle vzdělání (v %) 
vzdělání dítě nemá a nechce 

nebo neví, zda chce 
dítě nemá, ale do 
budoucna chce 

dítě/děti má nebo 
právě čeká 

celkem 

muži (χ2 sig = 0,202) 
ZŠ 17 66 17 100 
vyučen 17 62 21 100 
maturita 18 54 28 100 
VŠ 14 61 25 100 

ženy (χ2 sig = 0,000) 
vyučená 9 14 77 100 
ZŠ 10 16 74 100 
maturita 10 29 61 100 
VŠ 15 33 53 100 
Zdroj: Manželství, práce, rodina 2005. N = 2416. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 

 

                                                      
38 V tabulce 4.6.2. je nicméně tato změna stále ještě malá, respektive výrazná je jen při srovnání 30letých 
a mladších žen z roku 1991 a 2001, jelikož 35leté ženy z roku 2001 patří ještě k těm věkovým kohortám, 
u nichž se sice výrazné změny reprodukčního chování již projevovat začaly, ale jen v omezené míře. 
Narodily se totiž v roce 1966.   
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Tato souvislost mezi reprodukčními plány a jejich realizací na straně jedné a výší 
vzdělání u žen na straně druhé je nejčastěji vysvětlována teorií nákladů ztracených 
příležitostí (viz kapitola 2). Při současném nastavení genderových rolí, trhu práce a 
dělbě práce v rodině je tím, kdo rodičovstvím na trhu práce ztrácí, matka, nikoliv otec 
dětí. Proto ženy, které mohou ztratit při odchodu z pracovního trhu více (dosažený i 
budoucí příjem, investice na dosažení aktuální i budoucí pracovní pozice apod.), 
plánují i realizují rodiny menší. V případě dvoukariérových partnerství jsou „náklady“ 
na děti vyšší než v ostatních partnerstvích, protože jeden z rodičů (v naprosté většině 
případů matka) přichází během péče o dítě o mzdu, kterou by pobíral, kdyby nebyl s 
dítětem doma, a také ztrácí čas, který by mohl věnovat rozvíjení své kariéry a z ní 
plynoucí budoucí mzdy. Péče o malé děti totiž vede ke stagnaci jak profesního růstu, 
tak mzdy.  

Zahrneme-li pak do úvahy i časování rodičovství, je zřejmé, že s dosažením vyššího 
vzdělání je spjat také relativně pozdější vstup na trh práce (a tak i později dosažená 
ekonomická nezávislost) a relativně pozdější vstup do manželství a zakládání vlastní 
domácnosti. Kromě toho mají ženy s vyšším vzděláním větší ambice na pracovním trhu 
a častěji jsou zapojeny do referenčních skupin, v nichž je rodičovství v pozdějším věku 
nejen více akceptováno, ale také realizováno. Tyto okolnosti pak u žen s vyšším 
vzděláním přispívají k plánování menších rodin i k pozdějšímu zahájení rodičovství.  
 

 

Tabulka 4.6.2.: Podíl bezdětných žen podle věku a stupně vzdělání v ČR v roce 1991 a 2001  
1991 2001 věk 

základní bez 
maturity 

s 
maturitou 

univerzitní základní bez 
maturity 

s 
maturitou 

univerzitní

20 48,3 58,8 81,0 - 62,7 80,5 97,1 -
25 16,1 14,3 22,5 48,8 20,9 31,5 59,5 89,8
30 10,1 6,4 8,8 16,9 11,1 8,1 13,8 31,1
35 6,2 4,2 5,9 10,9 7,0 4,5 5,9 11,8
40 5,5 3,7 5,2 9,9 6,6 3,5 4,6 7,4
45 5,9 4,2 6,0 10,0 4,6 3,2 4,2 7,9
50 6,0 4,9 7,7 11,4 4,3 2,9 4,5 8,8

Zdroj: SLDB 1991 a 2001 podle Šalamounová a Nývlt (2004).  

 

 

Co se týče zvyšování podílu bezdětných mezi mladými ženami po roce 1989, největší 
posun byl zaznamenán mezi vysokoškolačkami, ačkoliv jistý posun lze sledovat ve 
všech vzdělanostních skupinách žen. V roce 2001 tak byla v ČR mezi 30letými 
vysokoškolačkami ještě téměř třetina žen bezdětných (SLDB 1991 a 2001; viz tabulka 
4.6.2.). Věková hranice 30 let je sice lékaři definována jako hranice, nad níž rychleji 
stoupají rizika těhotenství i porodu, nicméně zkušenosti ze zemí západní Evropy 
ukazují, že i přesto může být plodnost bezdětných ve věkové skupině 30-35letých 
vysoká a mnohé ženy se mohou stát matkami i po dosažení 35 let. Plodnost (dětí 
prvního pořadí) ve věku 30-40 let ženy tak může být relativně vysoká. S. Gustafsson 
(2001) podotýká, že právě realizací mateřství v pozdějším věku mohou 
vysokoškolačky redukovat náklady ztracených příležitostí. Tuto strategii odhalila ve 
své studii českých manažerek a podnikatelek také A. Křížková (2007a). 
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V české společnosti jsou dopady rodičovství na pracovní participaci žen stejně jako na 
osobní čisté měsíční příjmy žen velmi výrazné. Nezaměstnanost, a to zejména 
dlouhodobá nezaměstnanost, narůstá u žen právě ve věku, kdy zakládají rodiny, naopak 
u mužů bývá v tomto věku relativně malá. Zatímco u mužů je rodičovství spojeno 
s vyššími čistými osobními příjmy, u žen je rodičovství spojeno naopak s poklesem 
čistých osobních příjmů. Shodně s H. Maříkovou lze říci, že se demografická 
reprodukce české společnosti odehrává na „účet“ žen (Maříková 2005). 

Ačkoliv vysokoškolačky nejsou fakticky na trhu práce nijak ohroženější skupinou žen, 
než jsou ženy s nižším stupněm vzdělání (alespoň co se týče míry nezaměstnanosti), 
mají na trhu práce daleko více příležitostí k vlastní seberealizaci, větší ambice a 
zpravidla i vyšší příjmy. A po roce 1989 to platí „dvojnásob“.  

Zajímalo mě tedy, nakolik pociťují bezdětné Češky ve věku 25-54 let rizika 
potenciálního mateřství pro své uplatnění na trhu práce. Ukázalo se, že zejména ženy 
s vyšším vzděláním – 36 % bezdětných vysokoškolaček a 31 % bezdětných maturantek 
– vnímají založení rodiny z hlediska své výdělečné činnosti jako problematické 
(Proměny 2005; viz tabulka 4.6.3.). Poměrně často zastoupené, a to naopak zejména u 
žen s nižším vzděláním, byly také odpovědi „nevím“ a „netýká se“. Většina z těch, 
které vybraly tyto odpovědi, byly ženy ekonomicky neaktivní. Bezdětní muži tak silný 
konflikt mezi svou výdělečnou činností a případným založením rodiny nepociťují a 
nebyla u nich prokázána ani statisticky signifikantní závislost konfliktu práce/rodina na 
jejich vzdělání.   
 

 

Tabulka 4.6.3.: Souvislost mezi výší vzdělání bezdětných žen ve věku 25-54 let a percepcí 
dis/harmonie mezi jejich výdělečnou činností a možností založení rodiny (v %) 
 výdělečná 

činnost 
brání 

založit 
rodinu 

rodina by 
přinesla 

komplikace 
výdělečné 
činnosti 

výdělečnou 
činnost a 

rodinu možno 
skloubit 

uspokojivě 

výdělečnou 
činnost a 

rodinu možno 
skloubit velmi 

dobře 

netýká 
se 

neví celkem 

ZŠ 4 14 9 20 39 14 100
vyučena 5 17 17 25 26 10 100
maturita 5 26 28 19 15 7 100
VŠ 9 26 31 14 11 9 100
Zdroj: Proměny 2005. N = 496. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 

 

 

Je pravděpodobné, že po roce 1989 snížená kompatibilita participace na trhu práce 
s péčí o děti, ke které přispěla výrazná redukce míst v zařízeních péče o děti a zvýšená 
nejistota, ale také možnosti vlastní seberealizace a růstu individuálního příjmu na trhu 
práce, přispívá k prodlužování období bezdětnosti zejména mezi mladými ženami a 
z nich především mezi vysokoškolačkami. Ty mají na trhu práce vyšší výdělky než 
ostatní ženy a pociťují také větší konflikt mezi potenciálním rodičovstvím a vlastní 
výdělečnou činností, ačkoliv právě ony/nebo právě proto ony se vracejí na trh práce 
v období péče o malé děti dříve než ženy s nižším vzděláním, častěji si pořizují 
jedináčka a častěji zůstávají také celoživotně bezdětné. 

V návaznosti na studii I. Možného (1983) lze dále předpokládat, že určitý typ práce se 
dá kombinovat s rodinným životem lépe než jiný (viz kapitola 2). Souvislost mezi 
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vystudovaným oborem, případně typem práce a mírou bezdětnosti žen byla zkoumána i 
v jiných zemích.  

V Norsku T. Lappegård předpokládala, že ženy, které jsou orientované na rodinu, zvolí 
spíše vzdělání a následně zaměstnání s převahou žen, kde by měly být standardizovány 
strategie kombinování práce a rodiny, měly by zde existovat menší postihy při 
přerušení pracovní dráhy, a mohly by zde být dokonce zavedeny určité výhody pro 
pracující matky. Tento předpoklad se však v její studii potvrdil jen částečně, a to sice 
v podobě nízké míry bezdětnosti u žen, které vystudovaly feminizované učitelské a 
zdravotnické obory. Největší míry celoživotní bezdětnosti však byly naměřeny u 
absolventek humanitních oborů a společenských věd, tedy opět oborů s převahou žen. 
Naopak mezi ženami, které vystudovaly technické obory, tedy obory s výraznou 
převahou mužů, nebyl podíl bezdětných žen nijak vysoký (Lappegård 2002). 

S výše uvedenými výsledky zahraniční studie T. Lappegård jsou v souladu i česká data 
(SLDB 2001; viz tabulka 4.6.4.). Stabilně (mezigeneračně) totiž potvrzují nejčastější 
celoživotní bezdětnost u těch žen, zpravidla vysokoškolaček, které vystudovaly 
společenské a humanitní obory, zatímco nejméně bezdětných žen bylo v roce 2001 ve 
všech sledovaných věkových skupinách, od třicátnic až po šedesátice, mezi učitelkami. 
Vysokoškolačky, ale i středoškolačky s maturitou, které vystudovaly obory s výraznou 
převahou mužů (technické obory), nelze zařadit ani mezi skupiny s nejvyšším, ale ani s 
nejnižším rizikem celoživotní bezdětnosti. V souladu s T. Lappegård lze vykládat 
nízkou míru celoživotní bezdětnosti a časné časování rodičovství u učitelek 
vysokoškolaček i středoškolaček jako projev orientace těchto žen na péči a výchovu 
dětí nebo dospívajících. Stabilně nízké jsou také podíly bezdětných žen všech 
sledovaných věkových skupin, které vystudovaly obory zemědělské a veterinářské, a 
pouze v případě středoškolaček s maturitou, nikoliv však lékařek vysokoškolaček, také 
obory zdravotnické a ošetřovatelské. Jedná se o oblasti práce, v nichž se ženy vždy 
pohybovaly ve velké míře – péče o nemocné a bezmocné lidi a zvířata, zemědělství. Na 
základě empirické evidence stability nejvyšších podílů bezdětných žen mezi 
vysokoškolačkami (ale i středoškolačkami s maturitou), které vystudovaly společenské 
a humanitní obory, lze spekulovat o vlivu delšího procesu stabilizace pozice na trhu 
práce po vystudování těchto oborů, o vlivu specifického charakteru práce i ideového 
prostředí v rámci těchto oborů a zároveň i malé nabídce partnerů v těchto stále více 
nebo dlouhodobě feminizovaných oborech. Zůstává totiž pravdou, že je mezi 
absolventkami společenských a humanitních oborů stabilně nejvyšší podíl svobodných. 
Stabilně vyšší bezdětnost mezi absolventkami těchto oborů však nelze vysvětlovat 
pouze tím, že by méně a později vstupovaly do manželství. Jednak lze i mezi vdanými 
ženami najít obdobnou diferenciaci bez/dětnosti žen podle vystudovaných oborů a 
jednak je mezi absolventkami společenských a humanitních oborů také stabilně vyšší 
podíl těch, které se po uzavření manželství rozvádějí. Při zachování současného trendu 
odkládání rodičovství i po vstupu do manželství by tedy i tento fakt měl dále přispívat 
ke zvyšujícímu se podílu bezdětných mezi absolventkami společenských a humanitních 
oborů.  
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Tabulka 4.6.4.: Podíl bezdětných středoškolaček a vysokoškolaček ve věku 30, 35, 40 a 60 let podle 
vystudovaného oboru v roce 2001 

vysokoškolské vzdělání 
 30 let 35 let 40 let 60 let 
společenské a humanitní obory 44 23 14 15 
přírodní vědy, ekonomické a právní obory, obchod, 
služby, gastronomie, turismus 

35 14 9 13 

zdravotnictví, ošetřovatelství a farmaceutika 33 13 9 8 
technické obory 28 10 5 9 
zemědělství, lesnictví, veterinářství 24 10 6 7 
pedagogika, sociální práce 23 8 5 7 

středoškolské vzdělání s maturitou 
 30 let 35 let 40 let 60 let 
společenské a humanitní obory 23 10 8 7 
přírodní vědy, ekonomické a právní obory, obchod, 
služby, gastronomie, turismus 

15 6 5 8 

technické obory 13 6 5 6 
zdravotnictví, ošetřovatelství a farmaceutika 12 5 4 6 
zemědělství, lesnictví, veterinářství 11 5 3 3 
pedagogika, sociální práce 10 4 3 4 
Zdroj: SLDB 2001. 

 

S odkazem na výše uvedené studie je možné předpokládat nejen existenci vztahu mezi 
vystudovaným oborem a mírou bezdětnosti, ale také mezi typem placené práce, kterou 
ženy vykonávají, a mírou jejich bezdětnosti.  
 

Tabulka 4.6.5.: Podíl bezdětných žen ve věku 30, 35, 40 a 60 let podle typu práce v roce 2001 
 30 let 35 let 40 let 60 let 
vědkyně, výzkumnice a přednášející na VŠ 40 14 8 11 
umělkyně, modelky, sportovkyně 27 11 8 10 
řidičky, doprava 26 11 8 5 
zákonodárkyně, vedoucí a řídící pracovnice 29 9 5 5 
armáda, policie, ostraha 18 10 7 3 
učitelky a sociální pracovnice 21 6 5 7 
techničky 18 7 5 6 
služby, úřednice 16 6 4 5 
zdravotnice a ošetřovatelky 13 5 4 5 
řemesla 10 5 4 4 
manuální činnost ve výrobě 9 5 4 2 
Zdroj: SLDB 2001. 

 

Stabilně nejnižší míry bezdětnosti vykazují manuálně pracující ve výrobě, řemeslnice, 
úřednice a pracující ve službách, což je způsobeno zejména tím, že se v těchto typech 
práce koncentrují ženy s nízkým vzděláním. I ženy s vyšším vzděláním vykonávající 
tyto typy práce ale vykazují nejnižší podíly bezdětných. Diferenciace podle vzdělání je 
výrazná pouze v případě zdravotnic a ošetřovatelek – lékařky vysokoškolačky vykazují 
vyšší míry bezdětnosti, naproti tomu ženy s nižším vzděláním pracující ve 
zdravotnictví zůstávají bezdětné pouze zřídka. Stabilně nejvyšší podíly bezdětných se 
koncentrují mezi vědkyněmi, výzkumnicemi a přednášejícími na vysokých školách, 
což souvisí jednak s výší a délkou jejich vzdělání (větší koncentrace žen, které usilují o 
postgraduální vzdělání), ale také se specifickým charakterem a prostředím jejich práce. 
I mezi ženami bez terciárního vzdělání jsou to tedy právě ty, které pracují ve vědě a 
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výzkumu, u nichž je ve všech sledovaných kategoriích věku nejvyšší podíl bezdětných. 
Stabilně vysoké podíly bezdětných byly zachyceny také mezi řidičkami a pracujícími 
v dopravě. A stabilně vysoké podíly bezdětných se mezi ženami všech sledovaných 
věkových skupin a vzdělání vyskytují také mezi umělkyněmi, modelkami a 
sportovkyněmi, jejichž charakter práce lze s péčí o děti kombinovat obtížně, je spojen 
s dlouhodobou pracovní a ekonomickou nejistotou zejména na začátku pracovní dráhy 
nebo může těmto ženám přinášet dostatečné naplnění sám o sobě (SLDB 2001; viz 
tabulka 4.6.5.).39  

 

 

4.7. Závěr 
 

Řada faktorů má vliv na prodlužování období bezdětnosti a míru celoživotní 
bezdětnosti dlouhodobě, mezigeneračně. Z působení žádného ze sledovaných faktorů 
nevyplývá, že by měl vliv pouze na prodlužování období bezdětnosti a pozdější 
zahajování rodičovství bez toho, aniž by zároveň nebyla prokázána i jeho souvislost 
s vyšší mírou celoživotní bezdětnosti. Některé ze sledovaných okolností nabývají 
v současnosti s ohledem na rostoucí podíl bezdětných v české populaci na významu 
(například vzdělání), u mnohých je vhodné hovořit o obousměrném vlivu mezi 
sledovanou proměnnou a bezdětností (například rodinný stav) a u některých dochází 
z hlediska směru vlivu mezi sledovanou proměnnou a mírou bezdětnosti k jistým 
posunům (například bytové podmínky).  

Zatímco data ze SLDB umožnila identifikaci některých faktorů, které souvisejí s mírou 
bezdětnosti, ale pouze u žen, mezigeneračně, data z výběrových šetření, která 
neposkytují dostatečný počet respondentek z jednotlivých věkových kohort, umožnila 
poukázat na souvislosti mezi několika proměnnými a preferencí i realizací zahájení 
rodičovství v celkové populaci mužů a žen.   

Konkrétně byla prokázána souvislost mezi mírou bezdětnosti na straně jedné a 
rodinným stavem, typem partnerského soužití a ne/existencí stálého partnerství. I přes 
oslabování vztahu mezi prvním porodem a uzavřením prvního manželství stále platí, že 
je mezi vdanými ženami větší podíl matek než mezi ženami rozvedenými, ovdovělými 
a zejména svobodnými. Vstup do manželství realizují totiž mladí lidé i dnes zejména 
tehdy, plánují-li rodinu. Před vstupem do manželství žije stále větší podíl mladých lidí 
v nesezdaném soužití. S preferencí individualizovaných forem uspořádání soukromého 
života roste podíl těch, kteří rodičovství odmítají, nejsou si jisti, zda se chtějí rodiči 
stát, nebo plánují pouze jedno dítě. S prodlužováním období bezdětnosti i po uzavření 
manželství bude do budoucna přibývat celoživotně bezdětných rozvedených a 
ovdovělých mužů a žen. V daném ohledu nejvýraznější změnou, k níž došlo během 
posledních 15 let, je nárůst podílu mladých lidí, kteří žijí v období rané dospělosti do 
30. roku života bez stálého partnera. Vzhledem k tomu, že rodičovství lidé plánují 
zpravidla v rámci partnerského vztahu, bude i do budoucna skutečnost prodlužování 
období dospělosti prožitého vně stálého partnerského vztahu souviset se zvyšováním 
podílu bezdětných v české populaci. Bez povšimnutí by ovšem neměl zůstat fakt, že 
většina mladých lidí, kteří deklarují, že nemají stálého partnera, nejsou s touto situací 

                                                      
39 Souvislost mezi mírou bezdětnosti a postavením v zaměstnání (zaměstnankyně, zaměstnavatelka, 
samostatně výdělečně činná) na datech ze SLDB z roku 2001 prokázána nebyla. 
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spokojeni a preference single života bez partnerství zůstávají v české populaci 
marginální. Vzhledem k přetrvávající platnosti toho, že se zvyšujícím se věkem 
snoubenců se zkracuje období bezdětnosti v manželství, vzhledem ke stále ještě 
relativně nízkému věku svobodných snoubenců v ČR a vzhledem k tomu, že se 
možnosti početí a úspěšného těhotenství rychle snižují zejména až po dosažení 35. roku 
života, nemusí vést zvyšující se věk snoubenců v ČR a prodlužování období rané 
dospělosti bez stálého partnera nutně k výraznému zvyšování celoživotní bezdětnosti (i 
když jistý efekt předpokládat lze), ale zejména ke zvyšování podílu rodin s jedináčky a 
snižování podílu rodin vícedětných. 

Ačkoliv se v současné době stále častěji hovoří o hodnotové transformaci intimních 
vztahů, která podporuje bezdětný životní styl nebo rodiny s malým počtem dětí – s 
jedináčky – než dlouhodobé závazky spojené s rodičovstvím, a to zejména vícedětným 
rodičovstvím, je zřejmé, že nositelem/nositelkou individualizovaných životních stylů se 
může muž i žena stát jak v důsledku vlastních dlouhodobých preferencí, tak v důsledku 
okolností, které nemusí on/a sám/sama vnímat jako příznivé, nebo v důsledku 
kombinace obou dříve zmíněných. Jestliže by však docházelo k posunu v hodnotových 
orientacích směrem k celoživotní preferenci individualizovaných forem uspořádání 
soukromého života a směrem k menšímu důrazu na příbuzenskou kohezi, pak by 
zřejmě tento posun spolu s větší koncentrací mladých lidí ve velkých městech a s 
narůstajícím podílem dospělých, kteří dospívali v neúplných rodinách nebo rodinách 
rekonstituovaných, do budoucna přispíval ke snižování preferovaného počtu dětí a 
možná i zvyšování podílu těch, kteří preferují celoživotní bezdětnost.  

Nejen hodnotové proměny mohou mít vliv na zvyšování podílu bezdětných v populaci. 
Ačkoliv dnes mnozí mladí lidé zakládají své vlastní domácnosti před plánováním 
založení rodiny, bezdětná nesezdaná kohabitace se mezi mladými lidmi rozšiřuje stále 
více a zařízení samostatného bydlení již není tak úzce svázáno s raným rodičovstvím, 
zakládání rodiny zůstává spojeno s touhou po samostatném bydlením a bytové 
problémy zmiňuje jako jednu ze dvou největších bariér pro založení (jimi v jejich 
aktuální situaci již preferované) manželské rodiny nezanedbatelný podíl mladých lidí. 

Oproti původnímu předpokladu, že v populaci věřících žen bude mezigeneračně nižší 
míra bezdětnosti, se naopak ukázalo, že mezi ženami s jiným než katolickým vyznáním 
je bezdětnost ve všech sledovaných věkových skupinách žen vyšší než mezi ženami 
bez vyznání. Katoličky sice také vykazovaly vyšší míry bezdětnosti než ženy bez 
vyznání, v případě uzavření sňatku se však mezi nimi podíly bezdětných s narůstající 
délkou trvání manželství snižovaly stejným způsobem jako mezi ženami bez vyznání.  

Zatímco věková manželská heterogamie zvyšuje celkem logicky pravděpodobnost 
realizace bezdětného manželství, heterogamie vzdělanostní oproti původnímu 
předpokladu odvozenému z teorie redukce nejistoty zahájení rodičovství nutně 
neuspíší. Pro zahájení rodičovství a pro realizaci vlastních reprodukčních plánů je dále 
důležitá shoda partnerů na počtu dětí a stále více i na časování zahájení rodičovství. 
Starší respondenti a respondentky odpovídali překvapivě často na otázku po partnerské 
shodě na časování rodičovství odpovědí „nevím“ (jestli jsme se shodli), mladší 
respondenti a respondentky vybírali častěji jak kladnou, tak i zápornou odpověď. 
Neshoda na reprodukčních plánech přitom implikuje jak prodlužování období 
bezdětnosti, tak i realizaci nižšího než průměrně v páru chtěného počtu dětí. 

V případě žen je v neposlední řadě velmi důležitým faktorem ovlivňujícím míru jejich 
bezdětnosti výše vzdělání. I když působení tohoto faktoru u žen je dlouhodobě známo a 
vysvětlováno zejména v souladu s teorií nákladů ztracených příležitostí, výše uvedená 
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analýza dat ukázala, že výše vzdělání žen bude hrát s ohledem na zvyšování podílu 
bezdětných v české populaci stále větší roli. I když ke zvýšení podílu bezdětných došlo 
během sledované dekády ve všech vzdělanostních kategoriích žen, v případě žen 
s vyšším vzděláním byla tato změna nejmarkantnější. Jsou to zejména bezdětné ženy s 
vyššími stupni vzdělání, které deklarují relativně vysokou míru obav z možných 
pracovních komplikací v případě zahájení rodičovství. Shodně s výsledky zahraničních 
výzkumů i v ČR dlouhodobě platí, že některé obory studia a v souvislosti s nimi i typy 
výdělečné činnosti se s rodičovstvím slučují lépe než jiné. Zatímco obory, které se 
vyznačují zaměřením na péči, jsou zpravidla těmi, v nichž zůstává bezdětnost žen na 
velmi nízké úrovni, mezi absolventkami společenskovědních a humanitních oborů 
zůstává podíl bezdětných naopak dlouhodobě největší. V souvislosti s výší vzdělání 
žen zůstává nejméně bezdětných mezi dělnicemi, úřednicemi, pracujícími ve službách 
a s výjimkou vysokoškolaček i ve zdravotnictví. Kromě zdravotnictví však vykazují 
velmi nízkou bezdětnost i ženy s vyšším vzděláním, které vykonávají tyto typy práce. 
Naopak vědkyně, výzkumnice, přednášející na vysokých školách a umělkyně vykazují 
dlouhodobě nejvyšší míry bezdětnosti. Takové typy práce totiž mohou přinášet 
naplnění relativně často samy o sobě, lze je kombinovat s mateřstvím pouze obtížně 
nebo je jejich výkon spojen i s relativně dlouhodobou nejistotou a nestabilitou práce na 
začátku pracovní dráhy. 

V této kapitole jsem se zabývala faktory, u nichž jsem na základě studia české nebo 
zahraniční literatury jistou souvislost s prodlužováním období bezdětnosti 
předpokládala. V další kapitole se zaměřím na faktory, které ovlivňují rozhodování o 
zahájení rodičovství z pohledu samotných bezdětných a v komparaci s nimi i z pohledu 
stejně starých rodičů. Vycházet však budu opět z dat kvantitativní povahy, 
z výběrových šetření, v jejichž rámci respondenti a respondentky vybírali okolnosti, 
ovlivňující jejich reprodukční chování, z možností předem definovaných výzkumníky a 
výzkumnicemi.  
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5. Faktory ovlivňující rozhodování o zahájení 
rodičovství z pohledu bezdětných a rodičů 
 

V kapitole 4 jsem identifikovala některé z faktorů, jež statisticky signifikantně 
souvisejí a mají vliv na prodlužování období bezdětnosti a míru celoživotní 
bezdětnosti. V této kapitole budu sice opět vycházet z dat kvantitativní povahy, 
konkrétně ze dvou výběrových šetření české populace „Proměny 2005“ a „Naše 
společnost 2004/4“, zaměřím se však na názory samotných respondentů a respondentek 
na to, jaké okolnosti významně přispěly v jejich vlastním případě k tomu, že se rodiči 
stali nebo ne. 

Zkoumám, co odlišuje bezdětné muže a ženy od rodičů. Kladou bezdětní důraz na jiné 
okolnosti ovlivňující jejich dosavadní rozhodování o zahájení rodičovství než rodiče?  
A pokud ano, jaké okolnosti to jsou? A co odlišuje mladé bezdětné muže a ženy ve 
věku 30-40 let, u nichž lze již úvahy nad rodičovstvím předpokládat a zároveň již patří 
k těm generacím, které zastihl rok 1989 v ještě relativně mladém věku, od stejně 
starých rodičů? Kladou mladí bezdětní větší důraz na jiné okolnosti ovlivňující jejich 
dosavadní rozhodování o ne/zahájení rodičovství než stejně staří rodiče?  

Kromě toho mě také zajímá, zda se mladí lidé odlišují v důrazu, který kladou na 
okolnosti ovlivňující jejich ne/zahájení rodičovství, od lidí starších, kteří své rodiny 
zakládali zpravidla ještě za bývalého politického režimu. Pokud se v daném ohledu 
mladí rodiče odlišují od starších rodičů a pokud se mladí bezdětní odlišují od starších 
bezdětných, na jaké okolnosti kladou mladí lidé větší nebo menší důraz? Narůstá (nebo 
klesá) v současné době důležitost některých okolností při rozhodování o zakládání 
rodiny? 

 

 

5.1. Jaké okolnosti přispěly k prodlužování období bezdětnosti 
nebo naopak k založení rodiny podle názorů bezdětných i 
rodičů v jejich vlastním případě? 
 

Vzhledem k výše uvedené rozsáhlé odborné diskusi o vlivu strukturálních a 
hodnotových faktorů na reprodukční chování (viz kapitola 2) byli respondenti v šetření 
„Proměny 2005“ dotázáni: Jak velký vliv mají nebo měly následující okolnosti na Vaše 
rozhodování o založení rodiny? Zároveň jim bylo nabídnuto 13 okolností (včetně 
položky „jiné“), u nichž měli určit míru důležitosti pro své rozhodování o zahájení 
rodičovství, a to sice na škále „velmi velký“, „spíše velký“, „spíše malý“ a „velmi 
malý“ vliv.  

V celkovém souboru 25-54letých považovali rodiče za tu okolnost, která ovlivnila 
jejich vstup do rodičovství nejvíce, vlastní „touhu po dítěti“. Naopak největší část 
bezdětných označila za tu okolnost, která doposud ovlivňovala jejich rozhodování o 
zahájení rodičovství, „situaci v partnerství“. Mezi další nejdůležitější znaky, které 
ovlivnily jejich vstup (do)/odklad/odmítnutí rodičovství, zařadili bezdětní i rodiče 
„bytovou situaci“, celkovou „ekonomickou situaci domácnosti“ a „názory a požadavky 
partnera/partnerky“.  
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Tato zjištění jsou v souladu s výsledky výzkumu Eurobarometr 2002.1, který šetřil 
důvody (dosavadního) nenaplnění reprodukčních plánů u populací starších 25 let 
v tehdy kandidátských zemích na vstup do EU – nenaplnění reprodukčních plánů, které 
měli tito lidé, když jim bylo okolo 20 let.  

Podle výzkumu Eurobarometr 2002.1 se v ČR nejvíce prosadil vliv situace 
v partnerství, ekonomické situace a situace bytové, což byly obdobné znaky těm, které 
vybrali respondenti a respondentky ve většině dalších tehdy kandidátských zemích na 
vstup do EU. V těchto zemích se mezi třemi nejdůležitějšími znaky objevoval kromě 
výše zmíněných velmi často také zdravotní stav a položka „jiné“. Všechny tehdy 
kandidátské země se nicméně odlišovaly od zemí tehdejší EU15 v tom, že v zemích 
EU15 byla mezi tři nejdůležitější znaky řazena kromě zdravotního stavu a partnerské 
situace také změna reprodukčních preferencí. Naopak ekonomická a bytová situace 
nebyla mezi tři nejdůležitější znaky vybírána zpravidla vůbec. Studie tak naznačila, že 
na rozdíl od zemí bývalé EU15 hraje ekonomická (a bytová) situace v zemích, které 
přistoupily do EU v rámci první (a druhé) vlny východního rozšiřování EU, 
v reprodukčním chování větší úlohu než v zemích bývalé EU15 (viz The Gallup 
Organisation 2002).  

Ačkoliv byla ve výzkumu „Proměny 2005“ uváděna „partnerská, bytová a ekonomická 
situace“ spolu s vlivem míry „touhy po dítěti“ a „požadavků a názorů 
partnera/partnerky“ jako důvod ovlivňující reprodukční plány českých bezdětných 
mužů a žen nejčastěji, více než třetina až polovina z nich zmiňuje také důležitost 
takových vlivů, jako je jejich vlastní i partnerova/partnerčina „situace v zaměstnání“, 
„volnočasové aktivity“ a vlastní nebo partnerův/partnerčin „zdravotní stav“.  

Je-li pozornost zaměřena na okolnosti ovlivňující ne/založení rodiny, které od sebe 
odlišují bezdětné a rodiče, vcelku logicky platí, že u rodičů statisticky signifikantně 
stoupá vliv „touhy po dítěti“, ale také „náhody“. Naopak u bezdětných statisticky 
signifikantně stoupá vliv „situace v partnerství“, „vlastní i partnerovy/partnerčiny 
situace v zaměstnání“, „volnočasových aktivit“ a „zdravotní situace“.  

Obdobná situace platí, i když základní soubor zúžíme pouze na respondenty a 
respondentky ve věku 30-40 let (viz tabulku 5.1.1.). Rozdíl oproti analýze základního 
souboru 25-54letých je v tom, že se v redukovaném souboru 30-40letých rodiče od 
bezdětných statisticky významně lišili i ve větším důrazu, který kladli na „bytovou 
situaci“, zatímco „náhoda“ přestala rodiče a bezdětné statisticky významně odlišovat. 
To ukazuje na změnu antikoncepčního chování v české populaci.  
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Tabulka 5.1.1.: Podíly (doposud) bezdětných a rodičů ve věku 30-40 let, kteří označili vliv 
následujících faktorů na své dosavadní rozhodování o založení rodiny za spíše nebo velmi velký (v 
%) 
 (doposud) bezdětní rodiče 
situace v partnerství 77 51 
požadavky a názory partnera/partnerky 64 70 
touha po dítěti 62 81 
bytová situace  57 65 
ekonomická situace domácnosti 56 59 
situace a plány v zaměstnání partnera/partnerky 46 37 
zdravotní stav respondenta/respondentky či 
partnera/partnerky 

44 35 

situace a plány v zaměstnání 
respondenta/respondentky 

39 27 

volnočasové aktivity 39 18 
náhoda 34 33 
světonázor (náboženské vyznání, ideologie apod.)  18 15 
názory okolí 17 19 
Zdroj: Proměny 2005. Pro podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: Podíly jsou vypočítány pouze z odpovědí těch z 1935 respondentů, kteří na otázky po vlivu 
jednotlivých okolností odpověděli výběrem odpovědi „velmi velký“, „spíše velký“, „spíše malý“ a 
„velmi malý“. Zvýrazněná pole v tabulce označují statisticky signifikantní rozdíl v důrazu, který kladou 
na daný faktor bezdětní a rodiče (Chi-Square Tests; sig < 0.05). Důvod „jiný“ byl z tabulky vyloučen, 
jelikož většina (doposud) bezdětných i rodičů na míru důležitosti „jiného“ důvodu na jejich rozhodování 
o založení rodiny neodpověděla. 

 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že mezi nejdůležitější okolnosti ovlivňující rozhodování o 
založení rodiny zařadili bezdětní i rodiče jak okolnosti strukturální, tak i hodnotové. 
Míra důležitosti jednotlivých šetřených okolností byla však ve skupině bezdětných a 
rodičů jiná. Faktorovou analýzou jsem počet položek (sledovaných okolností) 
redukovala na čtyři faktory (viz tabulku 5.1.2.):  

a) faktor situační, jenž zahrnuje vliv partnerské, zaměstnanecké a zdravotní 
situace;  

b) faktor ekonomický, jenž zahrnuje vliv bytové a ekonomické situace;  

c) faktor ideový, jenž zahrnuje vliv orientace na volnočasové aktivity, 
myšlenkové proudy a vliv referenčních skupin;  

d) faktor touhy po dítěti.  

Zatímco faktor situační a ekonomický odkazuje spíše ke strukturálním vlivům, faktor 
ideový a faktor touhy po dítěti odkazuje spíše k vlivům hodnotovým.  

Faktor situační a ekonomický může být spojen s možnými externími bariérami chtěné 
reprodukce, například s nejistotou na trhu práce, s ekonomickou nedostatečností, s 
bytovou nouzí, s neshodami v partnerství, s absencí vhodného partnera, se špatným 
zdravotním stavem apod.  

Faktor ideový může být spojen s hodnotami, které mohou rodičovství konkurovat, jako 
je orientace na volnočasové aktivity, „světonázor“, který nepodporuje rodičovství, 
orientace na referenční skupiny, v nichž se odkládání rodičovství očekává apod. Faktor 
touhy po dítěti odkazuje k imanentní hodnotě dítěte. 
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Tabulka 5.1.2.: Faktory ovlivňující reprodukční chování českých mužů a žen ve věku 25-54 let 

faktory 
 
  spíše externí bariéry 

spíše internalizované 
hodnoty 

 faktor 
situační 

faktor 
ekonomický 

faktor 
ideový 

faktor touhy 
po dítěti 

situace v partnerství ,790  - - -
zdravotní stav respondenta/respondentky 
nebo partnera/partnerky  ,645 ,179 ,178 ,123

partnerovy/partnerčiny názory a požadavky ,585 ,268   ,362
situace a plány v zaměstnání 
partnera/partnerky ,568 ,434 ,194  -

situace a plány v zaměstnání 
respondenta/respondentky ,523 ,310 ,312 -,320

ekonomická situace domácnosti ,273 ,852  - -
bytová situace ,193 ,847  - ,106
názory okolí - - ,796 ,191
volnočasové aktivity, zájmy, koníčky ,153 ,247 ,742 -,192
světonázor ,342 -,147 ,592 ,249
touha po dítěti - ,130 ,136 ,843
 Zdroj: Proměny 2005. Pro podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: U faktorové analýzy byla zvolena metoda rotace Varimax a varianta se čtyřmi faktory, a to 
sice z hlediska procenta vysvětlení faktorů položkami a explanační síly modelu. Procento vysvětlení 
faktorů položkami je 64 %, z toho faktor (situační) = 20 %; faktor (ekonomický) = 18 %; faktor 
(ideový) = 16 %; faktor (touhy po dítěti) = 10 %. Z celkového počtu v dotazníku sledovaných položek 
do faktorové analýzy nevstoupila položka „náhoda“, a to sice pro její nízkou komunalitu. Zároveň do 
faktorové analýzy nevstoupila položka „jiný“ důvod, jelikož 90 % respondentů/respondentek na míru 
vlivu „jiného“ důvodu na jejich rozhodování o založení rodiny neodpovědělo. Do analýzy vstoupily 
pouze ty odpovědi za celkový počet 5510 respondentů a respondentek, které označovaly vliv té které 
okolnosti na zahájení rodičovství respondenta/respondentky „velmi velký“, „spíše velký“, „spíše malý“ 
a „velmi malý“. Odpovědi „nevím“ a „netýká se“ byly z analýzy vyloučeny.  

 
Poté co byly získány výše uvedené faktory, byly zjišťovány sociodemografické 
charakteristiky respondentů a respondentek, kteří zdůrazňovali vliv těchto faktorů na 
své reprodukční chování (viz tabulku 5.1.3.). Ekonomický faktor ovlivňoval 
v reprodukčním chování (dle jejich názoru) zejména mladé lidi, rodiče s malým počtem 
dětí a kromě toho i ty, kteří žijí ve větších městech. Faktor situační ovlivňoval opět 
zejména mladé lidi žijící ve větších městech a rodiče s malým počtem dětí. Kromě toho 
byl však důležitý také pro svobodné, bezdětné a lidi s vyšším vzděláním a s vyššími 
osobními příjmy. Faktor ideový byl důležitý zejména pro bezdětné, svobodné, lidi 
s vyšším vzděláním, s vyššími osobními příjmy a lidi žijící v bohatších domácnostech. 
Faktor touhy byl důležitý zejména pro ženy, rodiče (a to zejména rodiče většího počtu 
dětí), lidi s nižším vzděláním, nižšími osobními příjmy, lidi starší, sezdané a žijící 
v menších obcích. 

Důraz na bariéry rodičovství kladou tedy zejména rodiče s malým počtem dětí 
(zpravidla jedináčkem) a rodiče žijící ve větších městech. Životní styly nebo podmínky 
života ve větších městech se zdají být špatně slučitelné se zakládáním vícedětných (i 
dvoudětných) rodin (viz také kapitola 4.2). Ty, kteří poukazují na vlivy hodnotové, 
spojuje buď bezdětnost, nebo naopak vícedětné rodičovství. Vliv rodičovství 
konkurujících orientací uvádějí nejčastěji bezdětní s vyššími příjmy. Zároveň však i oni 
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kladou velký důraz na svou partnerskou, zdravotní a pracovní situaci. Vliv touhy po 
dítěti je naopak rozhodující pro rodiče s větším počtem dětí.40  

 
Tabulka 5.1.3.: Charakteristika respondentů a respondentek, kteří zdůrazňovali vliv různých 
faktorů na své rozhodování o založení rodiny 

spíše externí bariéry spíše internalizované hodnoty 

faktor situační faktor ekonomický faktor ideový 
faktor touhy po 

dítěti 
- mladí 
- rodiče s menším 
počtem dětí 
- žijící ve větších 
městech 
- svobodní 
- bezdětní 
- s vyšším vzděláním 
- s vyšším osobním 
příjmem 

- mladí 
- rodiče s menším 
počtem dětí 
- žijící ve větších 
městech 

- bezdětní 
- svobodní 
- s vyšším vzděláním 
- s vyšším osobním 
příjmem 
- s vyšším příjmem 
domácnosti 

- rodiče s větším 
počtem dětí 
- ženatí/vdané 
- s nižším vzděláním 
- s nižším osobním 
příjmem 
- starší 
- ženy 
- žijící v malých 
obcích 

Zdroj: Proměny 2005. Pro podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. O respondentech a 
respondentkách, kteří vstoupili do faktorové analýzy viz poznámku u tabulky 5.1.2. 

 

K tomu, co všechno může zahrnovat touha po dítěti jsem se přiblížila kategorizací 
odpovědí na otevřenou otázkou A jaké důvody jsou podle Vás dnes důležité pro to, že 
se lidé rozhodují děti mít? Ta byla položena v rámci dotazníkového šetření „Naše 
společnost 2004/4“. Na otázku odpověděla většina respondentů a respondentek. 
Celkem bylo získáno 1886 odpovědí.  

Skoro pětina odpovědí se týkala lidské vůle k zachování a pokračování rodu, 14 % 
odpovědí se týkalo „biologické potřeby“ člověka rodit děti nebo „přirozenosti“ a 
„normality“ rodičovství, 11 % odpovědí definovalo tendenci k rodičovství v termínech 
lásky k dětem a potřebě starat se a pomáhat druhým, 7 % definovalo rodičovství jako 
životní radost a dalších 7 % jako naplnění života člověka. Tato skupina téměř 60 % 
všech odpovědí tedy definovala „rodičovství jako lidskou potřebu, radost a životní 
naplnění“.  

Další více než pětina odpovědí odkazovala k tomu, že „rodičovství patří neodlučitelně 
k partnerství“. Naplňuje ho, posiluje, je jeho potvrzením a napomáhá překonat jeho 
krizová období.  

Pouze 13 % odpovědí charakterizovalo tendence k rodičovství „potřebou zajištění na 
stáří, obavami ze samoty a jako řešení specifických situací“, např. tlaku rodičů nebo 
náhody neplánovaného početí. Posledních 7 % odpovědí zdůrazňovalo „správnost 
rodičovství, poukazovalo na tradici a rodičovství definovalo jako neodmyslitelnou 
povinnost v životě člověka. 

                                                      
40 Vliv věku při posuzování důležitosti situačního faktoru není statisticky signifikantní, jestliže 
odfiltrujeme vliv toho, zda-li je respondent/ka rodičem. Vliv velikosti místa bydliště při posuzování 
situačního a ekonomického faktoru u bezdětných mizí, ale u rodičů zůstává významný. Vliv rodinného 
stavu při posuzování důležitosti ideového faktoru mizí, jestliže odfiltrujeme vliv toho, zda-li je 
respondent/ka rodičem. Vliv vzdělání při posuzování důležitosti ideového faktoru mizí u bezdětných, ale 
u rodičů zůstává významný. Vliv výše osobních příjmů při posuzování důležitosti ideového faktoru mizí 
naopak u rodičů, ale u bezdětných zůstává významná.  
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Nejčastěji tedy zahrnují motivace k rodičovství představu o rodičovství jako o lidské 
(často až biologické) potřebě, radosti a životním naplnění nebo jako o důležité součásti 
vážného partnerského vztahu, jako o potvrzení jeho smysluplnosti a naplnění. 

 

 

 

5.2. Narůstá v současné době důležitost některých okolností 
při rozhodování o zahájení rodičovství?  
 

Vzhledem k rozsáhlé vědecké diskusi o tom, jaké faktory ovlivňují reprodukční 
chování současných mladých lidí a jsou-li to tytéž nebo jiné faktory než ty, jež 
ovlivňovaly reprodukční chování starších generací, které zakládaly své rodiny před 
rokem 1989, mne zajímalo, zda existuje nějaký rozdíl mezi odpověďmi mladších a 
starších respondentů/respondentek na otázku po faktorech ovlivňujících jejich 
dosavadní rozhodování ohledně zakládání rodiny. Vzhledem k tomu, že jsou odpovědi 
na tuto otázku do velké míry závislé na tom, zda je či není respondent/ka rodičem, a 
tudíž odpovídá na otázku Jak velký vliv měly následující okolnosti na Vaše rozhodování 
o založení rodiny? z různých perspektiv, rozdělila jsem soubor všech respondentů na 
dva podsoubory – podsoubor rodičů a podsoubor bezdětných. Na těchto oddělených 
podsouborech jsem pak zjišťovala, jestli existuje nějaký rozdíl mezi důrazem na 
jednotlivé faktory mezi respondenty různého věku.  

Ukázalo se, že rozdíl podle věku zde skutečně existuje (viz graf 5.2.1.). Mladší rodiče 
ve srovnání s rodiči staršími kladli kromě bytové a ekonomické situace větší důraz také 
na svou partnerskou situaci. Mladší bezdětní kladli ve srovnání se staršími bezdětnými 
opět větší důraz na ekonomickou a bytovou situaci, ale také na míru vlastní touhy po 
dítěti, na vlastní a partnerovu nebo partnerčinu situaci v zaměstnání a na své 
volnočasové aktivity.  

Věkové skupiny respondentů byly stanoveny tak, aby oddělily respondenty a 
respondentky ve věku 41-54 let, kteří patří ke generacím, které zakládaly rodiny 
zpravidla před rokem 1989; respondenty a respondentky ve věku 30-40 let, kteří patří 
ke generacím, u nichž se již začalo projevovat prodlužování období bezdětnosti, a 
zároveň jsou to lidé, u nichž lze již předpokládat, že se svými reprodukčními plány 
zabývají; a konečně respondenty a respondentky ve věku 25-29 let, mezi nimiž lze 
předpokládat větší podíl těch, kteří se svými reprodukčními plány ještě příliš 
nezabývají, a to i z toho důvodu, že je mezi nimi relativně vysoký podíl těch, kteří 
nemají stálého partnera (viz kapitola 4.2.). 
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Graf 5.2.1.: Podíl rodičů a (doposud) bezdětných, kteří odpověděli, že zjišťované okolnosti měly 
na jejich dosavadní (ne)zahájení rodičovství velký nebo spíše velký vliv (podle věku, v %) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

by
to

vá
si

tu
ac

e

ek
on

om
ic

ká
si

tu
ac

e 

pa
rtn

er
sk

á
si

tu
ac

e

by
to

vá
si

tu
ac

e

ek
on

om
ic

ká
si

tu
ac

e 

to
uh

a 
po

dí
tě

ti

za
m
ěs

tn
án

í
pa

rtn
er

a/
pa

rtn
er

ky
 

za
m
ěs

tn
án

í
re

sp
on

de
nt

a/
re

sp
on

de
nt

ky
 

vo
ln

oč
as

ov
é

ak
tiv

ity

rodiče bezdětní

25-29 let 30-40 let 41-54 let  

% 
respondentů 
kladoucích 
důraz na 
zjišťované 
okolnosti  

Zdroj: Proměny 2005. N = 5510. Z toho maximálně 1 % respondentů a respondentek neodpovědělo. Pro 
podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: Sloupce zobrazují podíly respondentů a respondentek dle věkových skupin – vlevo rodičů a 
vpravo bezdětných – kteří označili vliv jednotlivých sledovaných okolností na své rozhodování o 
zahájení rodičovství jako „velmi velký“ nebo „spíše velký“. V grafu jsou zahrnuty pouze ty okolnosti, u 
nichž došlo ke statisticky významné diferenciaci názorů respondentů a respondentek dle věkových 
skupin. Do analýzy vstoupily odpovědi „velmi velký“, „spíše velký“, „spíše malý“, „velmi malý“ vliv, 
ale také „nevím“ a „netýká se“. U okolnosti „zaměstnání partnera/partnerky“ byl soubor respondentů 
zúžen na ty, kteří měli stálého partnera/partnerku, ale i v případě analýzy v rámci celého 
neredukovaného souboru tato okolnost statisticky významně diferencovala respondenty a respondentky 
dle věkových skupin.  

 

Zjištění, že mladí bezdětní lidé i rodiče zdůrazňují více než starší rodiče a bezdětní lidé 
situaci bytovou a ekonomickou, nutně neznamená, že je příjmová a bytová situace 
současných mladých lidí horší, než tomu bylo v době zakládání rodin u lidí starších. 
Výše uvedené zjištění je nutné interpretovat tak, že současní mladí lidé kladou na vliv 
ekonomické a bytové situace v kontextu svých reprodukčních plánů a chování silnější 
důraz než lidé starší, kteří zakládali své rodiny častěji ještě před rokem 1989.  

Jak bylo již uvedeno v předchozích kapitolách, u generací, které rodily své děti 
v průběhu 70.-80. let 20. století, platila jiná sekvence formování rodiny než dnes. V té 
době existovalo velmi úzké spojení mezi časováním prvního sňatku a porodu; během 
trvání babyboomových propopulačních opatření byl sňatek spíše „podmínkou“ pro 
získání vlastního bytu, než že by byla existence samostatného bydlení „podmínkou“ 
pro uzavření manželství; a vzhledem k extenzivní ekonomice „bez nezaměstnanosti“, 
k platové nivelizaci a brzkému vstupu do manželství, rodičovství předcházelo většinou 
uzavření manželství a porod prvního dítěte stabilizaci/postup na trhu práce. O 
generacích, které začaly zakládat své rodiny v 90. letech 20. století a v novém tisíciletí, 
se naopak hovoří jako o těch, u nichž došlo k výraznému nárůstu mimomanželské 
plodnosti (zejména mezi ženami s nízkými stupni vzdělání), ale zároveň také jako o 

82 
 



těch, kteří odkládají rodičovství do pozdějšího věku, zatímco studují, stabilizují 
se/postupují na trhu práce, cestují, věnují se volnočasovým aktivitám a žijí se svým 
partnerem/partnerkou ve společné domácnosti v rámci nesezdaného soužití.  

Větší důraz, který kladou současní mladí lidé na svou ekonomickou a bytovou situaci, 
tak může znamenat jednak jejich relativně větší ekonomickou slabost/nejistotu ve 
srovnání se situací lidí, kteří zakládali své rodiny dříve, ale také jejich větší finanční a 
majetkové nároky (i na rodičovství). Současný pracovní trh totiž nabízí různým 
skupinám mladých lidí diferencovaně větší nejistotu práce, ale také větší možnosti 
seberealizace. Dále dochází ke zvyšování finančních nákladů rodičovství i nákladů 
příležitostí v souvislosti s rodičovstvím (růst příležitostí zejména pro „mobilní“ 
svobodné a bezdětné). A v neposlední řadě se také zvyšují nároky na ekonomický 
standard rodičovství, což může souviset (mimo jiné) s narůstající tržní a konzumní 
orientací společnosti a s tím, že je naše společnost v současné době příjmově a 
majetkově daleko diferencovanější než dříve.  

Nakolik znamená důraz mladých lidí na ekonomické podmínky (v kontextu úvah o 
reprodukci), jejich relativně větší ekonomickou nejistotu nebo jejich relativně větší 
nároky na ekonomické zajištění, není zcela zřejmé. Statisticky signifikantně významná 
souvislost mezi výší osobního čistého příjmu a důrazem, který kladou mladí lidé na 
vliv ekonomických podmínek na své rozhodování o zahájení rodičovství, prokázána 
nebyla. 

Zjištění, že mladí bezdětní lidé kladou větší důraz na vliv „volnočasových aktivit“ než 
starší bezdětní, lze chápat jako indikátor změny hodnotových orientací a větší míry 
rodičovství konkurujících příležitostí. Nicméně zjištění, že mladí bezdětní kladou také 
větší důraz na svou nebo partnerovu/partnerčinu situaci a plány v zaměstnání než 
věkově starší, již takto jednoznačně interpretovat nelze. Stejně jako v případě důrazu na 
bytové a ekonomické podmínky, i důraz na situaci a plány v zaměstnání lze chápat jako 
projev strukturálních bariér rodičovství, ale i hodnotových změn.  

V daném ohledu data kvantitativní povahy poskytují sice odpověď na otázku, které 
faktory respondentky a respondenti označují za důležité z hlediska svého zvažování 
založit rodinu, neposkytují však vhled do mechanizmů jejich působení. 

 
 

5.3. Závěr 
 

Obdobně jako data ze Sčítání lidu, domů a bytů prezentovaná v kapitole 4, i názory 
české populace prezentované v této kapitole ukázaly, že mezi okolnosti, které ovlivňují 
rozhodování českých mužů a žen o založení rodiny, patří jak faktory strukturální, tak i 
hodnotové.  

Konkrétně můžeme rozlišovat mezi faktorem situačním (který zohledňuje partnerskou, 
zdravotní a zaměstnaneckou situaci), faktorem ekonomickým (který zohledňuje 
příjmovou a bytovou situaci), faktorem ideovým (který zohledňuje zájmy a 
přesvědčení, ale i názory nejbližšího okolí muže/ženy) a konečně faktorem touhy po 
dítěti.  

Současní mladí bezdětní lidé i rodiče (ve věku 25-29 let a ve věku 30-40 let) se liší od 
bezdětných lidí i rodičů starších tím, že kladou větší důraz na vliv své „bytové a 
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ekonomické situace“ na své rozhodování o založení rodiny. To může znamenat jednak 
jejich relativně větší ekonomickou a bytovou nejistotu ve srovnání se situací lidí, kteří 
zakládali své rodiny dříve, ale také jejich větší finanční a bytové nároky na zakládání 
rodiny, když začíná hrát stabilizace ekonomické situace a zajištění samostatného a 
vyhovujícího bydlení větší roli pro založení rodiny než dříve.  

Zatímco data ze Sčítání lidu, domů a bytů poukázala zejména na faktory, které 
souvisejí a ovlivňují míru bezdětnosti mezi ženami dlouhodobě, analýza názorů 
respondentů a respondentek na důležitost faktorů ovlivňujících jejich rozhodování 
ohledně zahájení rodičovství poukázala na posilování důrazu, který kladou mladí lidé 
na vliv „ekonomických a bytových podmínek“. 

Při srovnání názorů bezdětných a rodičů na to, jaké okolnosti ovlivnily jejich 
dosavadní rozhodování o založení rodiny, hrála u rodičů nejvýraznější roli „touha po 
dítěti“, zatímco u (doposud) bezdětných „partnerská situace“, která zahrnovala 
neexistenci, nestabilitu, nejistotu a nedůvěru v partnerském vztahu.  

Bezdětní, a zejména mladí bezdětní (ve věku 25-29 let a ve věku 30-40 let), se od 
všech ostatních – rodičů i starších bezdětných – odlišovali vyšším důrazem na „svou a 
partnerovu/ partnerčinu situaci v zaměstnání“ a „volnočasové aktivity.“ 

Větší důraz, který kladou mladí bezdětní na volnočasové aktivity, lze interpretovat 
v souladu s explanacemi, které vysvětlují růst podílu bezdětných v populaci 
hodnotovými změnami. V souladu s tím je i zjištění, že vliv rodičovství konkurujících 
„zájmů“, „přesvědčení“ a „referenčních skupin“ zdůrazňovali častěji ti s vyššími 
příjmy, kteří mohou pravděpodobně využívat nových volnočasových a rodičovství 
konkurujících příležitostí po roce 1989 více než ti s nižším socioekonomickým 
postavením. 

Vliv „svého nebo partnerova/partnerčina zaměstnání“ na prodlužování období 
bezdětnosti, který taktéž mladí bezdětní zdůrazňují častěji než ostatní, je však třeba 
zkoumat ještě i jiným způsobem než analýzou kvantitativních dat. Situace v zaměstnání 
může totiž vystupovat jako bariéra rodičovství, například ve spojení s nestabilitou 
pracovní pozice nebo nejistým či nízkým příjmem. Seberealizace v zaměstnání však 
může také představovat rodičovství konkurující hodnotu. To, jakým způsobem 
vstupuje zaměstnání do reprodukčních plánů a chování mladých bezdětných lidí ve 
věku 30-40 let budu proto analyzovat dále na datech kvalitativní povahy v kapitole 8. 
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6. Veřejná akceptace života bez dětí a volby 
bezdětnosti 
 

 

Ve kapitolách 4 a 5 jsem se zabývala faktory, které souvisejí s mírou bezdětnosti, 
ovlivňují rozhodování českých mužů a žen o vstupu do rodičovství a které přispívají 
k prodlužování období bezdětnosti a k bezdětnosti celoživotní. V této kapitole jsem se 
zaměřila na zjišťování veřejné akceptace života bez dětí a na postoje české populace 
přímo k volbě bezdětnosti. Zajímá mě, zda tolerance této volby v české společnosti 
stoupá, klesá nebo se nemění v souvislosti s věkem mužů a žen. Dále se zabývám 
otázkou, jaké důvody považují lidé za akceptovatelné pro volbu bezdětnosti. Zajímá 
mě, zda je rozhodnutí se pro život bez rodičovství veřejně akceptovatelné jako jedna 
z možných voleb a jakým způsobem je v české společnosti vnímán soudobý trend růstu 
podílu bezdětných v populaci. 

Dosavadní analýzy českých médií ukázaly, že volba bezdětnosti není v české 
společnosti vnímána jako rovnocenná k volbě rodičovství a že soudobý trend nízké 
plodnosti je v těchto médiích popisován jako společenský a politický problém 
(Zamykalová 2006; Hašková a Pomahačová 2006). 

Jakým způsobem se psalo o bezdětnosti v českých veřejných médiích v letech 1994 až 
2004, analyzovala L. Zamykalová. Ta ukázala, že v této době existovaly na sobě 
relativně nezávislé diskuse dvě, totiž diskuse o bezdětnosti z důvodu neplodnosti a 
diskuse o rostoucím podílu bezdětných v populaci, nízké plodnosti a porodnosti. 
Bezdětnost z důvodu neplodnosti byla popisována jako stav zasluhující si soucit a 
pomoc lékařů a jako společenský problém. Jako politický problém byla vnímána pouze 
do té míry, v jaké šlo o proplácení její léčby z veřejného zdravotního pojištění. Nízká 
plodnost a porodnost byla naopak definována jako palčivý společenský a politický 
problém. Popisována byla v termínech viny, morálky a žebříčků hodnot mladých lidí. 
Obě diskuse se nesly v expertním duchu – jednou věd lékařských a podruhé věd 
společenských. Obě debaty byly také feminizovány, a to nikoliv jen ve smyslu převahy 
autorek článků nad autory, ale také v sociální definici bezdětnosti jako problému žen 
(Zamykalová 2006).  

Jakým způsobem se psalo o bezdětnosti a rodičovství ve vybraných ženských a 
v porovnání s tím ve vybraných mužských časopisech životního stylu od začátku 90. let 
do roku 2005, analyzovala H. Hašková a J. Pomahačová. Z jejich studie vyplývá, že 
zatímco ve světě ženských časopisů je identita ženy pevně svázána s rolí matky, 
v časopisech životního stylu pro muže k takovému sepětí otcovství s identitou muže 
nedochází. Svět časopisů pro ženy akcentuje hodnotu mateřství pro mateřství samo, 
zatímco svět časopisů pro muže akcentuje otcovství jako očekávanou součást 
dlouhodobého svazku se ženou. V obou typech časopisů je sice rodičovství tím, co se 
v životě dospělé ženy i muže očekává, v časopisech pro ženy však není mateřství 
chápáno jako samozřejmost. Upozorňuje se na možné bariéry na cestě k mateřství, 
z nichž některé lze anticipovat (snižující se plodnost ve vyšším věku), bránit se jim a 
přinášet nejrůznější oběti za účelem jejich překonání. V časopisech životního stylu pro 
muže na bariéry otcovství upozorňováno není a neplodnost mužů je chápána jako 
jednou pro vždy vyřešená novými metodami asistované reprodukce. Přístup mužů a 
žen k rodičovství je v časopisech pro muže i ženy rámován biologizujícími 
explanacemi a koncepty, které pracují s „normalitou“ a „přirozeností“, jako jsou 
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„biologické hodiny“, „mateřské pudy“ nebo „samci-lovci“. V ženských časopisech se 
setkáváme i s příběhy žen, které zvolily bezdětnost a jsou zpravidla neustále nuceny 
svou volbu obhajovat. V časopisech pro muže zůstává volba bezdětnosti u mužů skrytá. 
Explicitně je artikulována jen v případě několika „typů“ žen, před nimiž jsou muži 
ovšem zásadně varováni. U žen určitého věku jsou „boj“ s bariérami na cestě k 
mateřství nebo stigmatizovaná volba bezdětnosti explicitně artikulovány. Naopak u 
mužů lze vidět problematizaci bezdětnosti jen v článcích, které kritizují ty, kteří 
nechtějí naslouchat „biologickým hodinám“ svých partnerek (Hašková a Pomahačová 
2006).   

Ve veřejných médiích jsou tedy růst podílu bezdětných v populaci, nízká plodnost a 
porodnost interpretovány jako společenský a politický problém. Cesta k mateřství 
přestává být chápána jako bezproblémový projekt kvůli hrozbě s věkem se snižující 
plodnosti. Volba života bez dětí je v případě žen explicitně stigmatizována. U mužů je 
však v médiích do značné míry skryta. Rodičovství zůstává tím, co se v životě 
dospělého muže i ženy předpokládá, a volba bezdětnosti není volbě rodičovství rovna. 

 

 

6.1. Rodičovství jako nezbytná součást života? 
 

Rodičovství je v soudobé české společnosti i přes výrazný růst podílu mladých 
bezdětných v populaci považováno za jednu ze základních komponent identity 
dospělého člověka, a znamená tak silnou sociální normu. Rodičovství může být 
dokonce chápáno jako nezbytná součást naplnění lidského života, případně i jako jeho 
poslání. Z daného hlediska je bezdětnost odchylkou od sociální normy. Tyto teze lze 
vyslovit nejen na základě analýzy českých veřejných médií, ale i sociologických 
výzkumů šetřících postoje české populace k rodičovství a bezdětnosti, kterými se budu 
zabývat dále. 

Z mezinárodních evropských srovnání je patrné, že česká společnost klade velký důraz 
na důležitost rodičovství pro plnohodnotný život dospělého jedince. V roce 1999 
souhlasily téměř dvě třetiny české populace (častěji ženy) s výrokem, že „dítě je 
naplněním života člověka“ a v roce 2002 souhlasila s výrokem „lidé, kteří nikdy neměli 
děti, vedou prázdný život“ více než polovina českých mužů a žen. V daném ohledu je 
česká populace názorově blízko dalším zemím bývalého východoevropského bloku. 
Naopak země, v nichž začalo docházet k poklesu plodnosti o několik desetiletí dříve, 
ukazují na nižší důležitost, kterou přikládají jejich populace rodičovství pro naplnění 
života. Celoživotní bezdětnost je v nich akceptována jako varianta plnohodnotného 
života častěji než v zemích, v nichž se projevil pokles plodnosti relativně nedávno.  
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Graf 6.1.1.: Míra souhlasu s výrokem Dítě je naplněním života člověka v evropských zemích v roce 
1999. Podíl souhlasných odpovědí na celkovém počtu odpovědí.  
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Zdroj: EVS 1999. N = 34 413. 

 

 
Graf 6.1.2.: Míra souhlasu s výrokem Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou prázdný život 
v evropských zemích v roce 2002. Podíl souhlasných odpovědí na celkovém počtu odpovědí.  
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Zdroj: ISSP 2002 – Family and Changing Gender Roles. N = 27 753. 
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Neznamená to však, že je větší postojové oddělení rodičovství od naplnění života 
spojeno s radikálním oslabování představy o výchově dětí jako životní radosti. 
Sledování růstu dětí považuje za největší radost v životě ve většině evropských zemí 
dlouhodobě více než 80 % jejich populace.   

 
Graf 6.1.3.: Míra souhlasu s výrokem Sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě 
v evropských zemích v roce 1994 a 2002. Podíl souhlasných odpovědí na celkovém počtu odpovědí.  
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Zdroj: ISSP 1994 a 2002 - Family and Changing Gender Roles. N (1994) = 19 320. N (2002) = 17 387. 
Do analýzy vstoupily pouze země, které se zúčastnily obou výzkumných kol.  

 

Ačkoliv je rodičovství v rámci české populace do značné míry chápáno jako největší 
radost a naplnění života, při posuzování rodičovství jako životního poslání je již česká 
populace zdrženlivější. Pouze více než dvě pětiny českých mužů a žen souhlasí 
s výrokem, že „žena musí mít dítě, aby se naplnilo její poslání“. Kromě toho došlo 
v reakcích na tento výrok od začátku 90. let k významným změnám, které jsou 
ilustrovány v tabulce 6.1.1. Ta ukazuje změny historické, kohortní i rozdíly v důsledku 
odlišné pozice jedince v životním cyklu (Lesthaeghe a Surkyn 1988). Hodnoty 
v řádcích tabulky ukazují nárůst nesouhlasu s testovaným výrokem mezi lety 1991 a 1999. 
Hodnoty ve sloupcích tabulky ukazují, že mladší lidé s výše uvedeným názorem souhlasí 
méně často než lidé starší. A hodnoty, které jsou v tabulce v liniích diagonálních, 
signalizují, že k obdobným změnám v názorech na spojení identity ženy s identitou matky 
došlo v průběhu 90. let v rámci každé ze zkoumaných věkových kohort. Ten, kdo patřil do 
věkové skupiny 18-25letých v roce 1991, totiž spadal v roce 1999 do skupiny 26-33letých 
(apod. u ostatních věkových kohort). Oslabování představy o mateřství jako poslání ženy 
bylo tedy v průběhu 90. let celospolečenskou záležitostí, která se z hlediska postojů 
netýkala pouze mladé generace. Zejména mezi mladými lidmi však mohla tato ideová 
změna působit na jejich reprodukční plány i chování. 
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Tabulka 6.1.1.: Míra souhlasu s výrokem Žena musí mít dítě, aby se naplnilo její poslání v české 
populaci mezi lety 1991 a 1999 (v %) 

Otázka zněla: „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se splnilo její poslání, nebo to není nutné?“ 
věk respondenta 

(respondentky)/rok výzkumu 
1991 

 
1999 

18-25 53 33
26-33 65 31
34-41 66 38
42-49 67 45

Zdroj: EVS 1991 a EVS 1999 podle Rabušic (2001). 
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny podíly respondentů, kteří v roce 1991 a 1999 vybrali na výše 
uvedenou otázku ze dvou variant odpovědí „potřebuje děti“ a „není to nutné“ tu první z nich. 

 

Ačkoliv by mohl být pokles souhlasu s výrokem, že děti jsou nezbytné pro naplnění 
života ženy, zjednodušeně interpretován tak, že dochází ke „krizové“ změně postojů 
dospělých ve vztahu k dětem, lze tuto interpretaci odmítnout. Představa, že děti jsou 
životní radostí a těmi, pro které „vše musí být obětováno“ je totiž také hluboce 
zakořeněna, a to nejen mezi rodiči, ale i bezdětnými. M. Piscová (2002) tuto situaci 
pojmenovává jako „pozitivní schizofrenii“. Ačkoliv již dítě není tak často jako dříve 
považováno za nezbytnou součást života ženy, lze volit i bezdětnost, nezbytnou 
součástí rodičovství (a zejména mateřství) zůstává udělat pro své dítě vše potřebné, i za 
cenu vlastního sebezapření a obětí.    

I když v české společnosti představa o mateřství jako poslání ženy oslabuje, genderové 
rozdíly v hodnocení životní úspěšnosti mužů a žen ve vztahu k rodičovství přetrvávají. 
Zatímco muž musí mít harmonickou rodinu, aby mohl být považován za úspěšného, 
podle poloviny české veřejnosti, žena nemůže být za úspěšnou považována bez 
harmonické rodiny podle celých dvou třetin Čechů a Češek. Pro hodnocení životní 
úspěšnosti mužů je ve srovnání se ženami naopak důležitější jejich postavení na trhu 
práce. Dosažení významného postavení v zaměstnání hraje významnou roli 
v posuzování úspěšnosti žen jen podle 16 % respondentů a respondentek, zatímco 
úspěšný muž musí dosáhnout významného pracovního postavení podle 37 % Čechů a 
Češek. Důraz na postavení v zaměstnání však roste při posuzování úspěšnosti mužů i 
žen, s klesajícím věkem, počtem dětí a rostoucí výší vzdělání dotázaných. 
 

Tabulka 6.1.2.: Charakteristika úspěšnosti muže a ženy očima veřejnosti (v %) 
 rozhodně 

důležité 
spíše 

důležité 
ani důležité, 

ani nedůležité 
spíše 

nedůležité 
rozhodně 
nedůležité 

neví celkem 

A: úspěšný 
muž – 
zaměstnání 

37 43 14 5 1 0 100

B: úspěšný 
muž – 
rodina 

50 39 7 3 0 1 100

C: úspěšná 
žena – 
zaměstnání 

16 35 32 14 2 1 100

D: úspěšná 
žena - rodina 

66 29 3 1 0 1 100

Zdroj: Naše společnost 2004/4. N = 1040. Z toho maximálně 2 respondenti na jednotlivé výroky 
neodpověděli. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: U reakcí respondentů na výroky A a C a na výroky B a D byl prokázán statisticky 
signifikantní rozdíl (Sig. < 0.05).  
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Z výše uvedeného plyne, že i když dochází v české společnosti k oslabování ideového 
sepětí mezi mateřstvím a ženstvím, ženy kladou na rodičovství větší důraz než muži a 
také celá společnost (muži i ženy dohromady) připisuje větší důležitost mateřství pro 
ženy než otcovství pro muže. Užší sepětí mateřství s feminitou než otcovství 
s maskulinitou konečně potvrdila i výše zmíněná analýza médií. 

 

 

 

6.2. Diverzita přístupů k rodičovství a bezdětnosti 
 

V kapitole 6.1. jsem ukázala, že je česká populace nakloněna názoru o nezbytnosti 
rodičovství pro naplnění života dospělého jedince (zejména ženy) více než populace 
zemí, v nichž došlo k poklesu plodnosti o několik desetiletí dříve. Lze nicméně 
předpokládat, že česká společnost není v názorech na rodičovství a bezdětnost 
homogenní. Za účelem identifikace různých přístupů k rodičovství a bezdětnosti 
v české společnosti byly proto ve výzkumu „Naše společnost 2004/4“ respondenti a 
respondentky požádáni, aby odpověděli, nakolik souhlasí s výroky, které měly tyto 
odlišné přístupy reprezentovat. Za pomoci faktorové analýzy pak bylo možné 
vyextrahovat tři faktory.  

První faktor zahrnuje výroky, které charakterizují rodičovství jako společenskou 
povinnost  a nutnost pro každého. Nejvíce se s tímto pojetím rodičovství ztotožňují lidé 
starší, žijící v manželství, v menších obcích a s nižším socioekonomickým postavením.  

Druhý faktor zahrnuje výroky, které charakterizují rodičovství jako individuální volbu 
srovnatelnou i s volbou života bez dětí. Co se životního naplnění a uspokojení týče, 
staví rodičovství na roveň seberealizaci skrze zájmy, partnerství, práci i nerodičovskou 
péči. Míra souhlasu s tímto pojetím rodičovství není závislá na obvyklých 
sociodemografických charakteristikách s výjimkou toho, že s ním výrazně častěji 
souhlasí lidé svobodní.  

Třetí faktor zahrnuje výroky, jež charakterizují rodičovství jako zodpovědnost. 
Rodičovství tedy není pro každého a není ani srovnatelnou volbou s rozhodnutím se 
pro život bez dětí. Je zde totiž požadavek na správné rodičovství, a to je podmíněné. 
Pouze rodičovství ve fungujícím manželství, s dobrým materiálním zajištěním a 
v bezpečném prostředí je chápáno jako to jediné správné rodičovství. Nejčastěji se 
k tomuto pojetí rodičovství hlásí muži, lidé svobodní, rozvedení a ovdovělí a ti, kteří 
žijí v současné době bez partnerky/partnera. 
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Tabulka 6.2.1.: Diferenciace přístupu k rodičovství a bezdětnosti v české společnosti 
faktor 1 faktor 2 faktor 3  

rodičovství 
jako 

povinnost a 
nutnost pro 

každého  

rodičovství a 
bezdětnost 

jako 
rovnocenné 

volby  

rodičovství 
není pro 

každého - 
pouze 

zodpovědné je 
správné 

Pokud je člověk zdravý a dobře se mu daří, je 
jeho společenskou povinností přivést na svět děti 
a vychovat je. 

0,823 - - 0,154 

Člověk by měl zajistit pokračování svého rodu 
tím, že bude mít děti. 

0,814 - 0,150 - 0,130 

Nemít možnost předat svým dětem to, co člověk 
během svého života získal, musí být velmi 
smutné. 

0,711 - 0,121 - 

Klesající míra porodnosti je hrozbou pro 
budoucnost ČR. 

0,669 - - 

Na světě je tolik opuštěných dětí, o které by se 
člověk mohl starat, že mít vlastní děti je 
nadbytečné. 

- 0,133 0,709 0,177 

Umožnit většímu počtu cizinců získat v naší 
zemi státní občanství je dobrým řešením toho, že 
se dnes v ČR rodí méně dětí než dříve. 

0,140 0,658 - 0,236 

Věnovat se cizím dětem (např. jako učitel/ka, 
vychovatel/ka nebo zdravotník/zdravotnice) 
může přinášet stejně velké uspokojení jako mít a 
vychovávat vlastní děti. 

- 0,619 0,276 

Žít se svým partnerem bez dětí, věnovat se jemu, 
svému zaměstnání nebo svým koníčkům může 
člověku přinášet stejné uspokojení jako mít a 
vychovávat děti. 

- 0,346 0,566 0,209

Přivést na svět dítě nemá smysl, pokud pro něj 
předem neexistuje zázemí v podobě fungujícího 
manželství. 

- - 0,813

Pokud nejsou lidé schopni zajistit pro svoje 
potomky dobré materiální podmínky, měli by od 
toho mít děti raději upustit. 

- 0,144 0,306 0,637

Vzhledem k celosvětovým problémům, jako je 
přelidnění planety, chudoba, zhoršující se 
životní prostředí, nemoci, terorismus, války a 
zločinnost, není zodpovědné přivést do tohoto 
světa děti. 

- 0,161 0,458 0,488

Zdroj: Naše společnost 2004/4. N=1040. Z toho na jednotlivé výroky neodpovědělo jednou z pěti 
variant míry souhlasu 1-9 % respondentů. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: U faktorové analýzy byla zvolena metoda rotace Varimax a varianta se třemi faktory, a sice 
z hlediska procenta vysvětlení faktorů položkami a explanační síly modelu. Procento vysvětlení faktorů 
položkami je 55 %, z toho faktor (1) = 23 %; faktor (2) = 18 %; faktor (3) = 14 %.  

 

I tato data potvrzují, že dochází mezi mladými lidmi k poklesu pojetí rodičovství jako 
povinnosti a nutnosti pro každého. Zejména svobodní se přiklánějí častěji k pojetí 
rodičovství jako volby srovnatelné s volbou života bez dětí nebo k pojetí rodičovství 
jako zodpovědnosti, kterou není správné přijmout v každém případě, ale jen za 
specifických materiálních a partnerských podmínek. 
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6.3. Přijatelnost důvodů pro volbu bezdětnosti  
 

Jestliže mezi mladými lidmi oslabuje představa o rodičovství jako nutnosti pro 
každého, soustředila jsem se v následující analýze na otázku, jaké okolnosti jsou 
v české společnosti přijímány jako důvody pro celoživotní bezdětnost. Dále jsem 
zjišťovala, které z těchto okolností jsou akceptovány častěji v závislosti na věku 
dotázaných. 

Data z výběrového šetření „Naše společnost 2004/4“ podle předpokladu ukázala, že 
mladí lidé (do 35-40 let) akceptují mnohé testované důvody pro volbu bezdětnosti 
významně častěji než lidé starší. I mezi nimi však více než polovina přijímá pouze 
„obavy o zdraví“, „náboženské přesvědčení“ a „obavy z neschopnosti finančního 
zabezpečení rodiny“. Právě důvody ekonomické, ale také „upřednostnění práce“, 
„zálib“, „vlastní nezávislosti“ a „nedůvěra ve vlastní rodičovské schopnosti“ významně 
rozlišovaly mezi respondenty a respondentkami podle věku. Mladší lidé tyto okolnosti 
chápali jako relevantní důvody pro celoživotní bezdětnost častěji než starší. Efekt již 
realizovaného rodičovství tuto souvislost mezi věkem a tolerancí důvodů nerušil.    

 
Tabulka 6.3.1.: Přijatelnost důvodů pro celoživotní bezdětnost mezi českou populací (v %) 

Otázka zněla: „Někteří lidé se mohou z různých důvodů rozhodnout nemít ve svém životě děti. 
Nakolik Vám osobně připadají následující důvody k tomuto rozhodnutí přijatelné nebo 
nepřijatelné?“ 
důvod/věk ≤ 35 let ≤ 40 let > 40 let 
obava o zdraví dítěte 82 83 80 
obava o vlastní zdraví 73 74 70 
obava z neschopnosti finančního zabezpečení rodiny  73 72 60 
náboženské přesvědčení (kněžství, členství v církevním řádu) 51 51 51 
upřednostnění péče o jiného člena rodiny 38 36 35 
obava z budoucího vývoje společnosti 37 36 34 
nedůvěra ve vlastní rodičovské schopnosti 37 35 28 
upřednostnění práce před zakládáním rodiny 34 31 20 
obava ze ztráty vlastní nezávislosti 27 25 15 
upřednostnění zálib neslučitelných s péčí o dítě 24 22 13 
Zdroj: Naše společnost 2004/4. N = 1040. Z toho maximálně 1 % respondentů neodpovědělo na 
jednotlivé výroky. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
Poznámka: V tabulce jsou zvýrazněny ty důvody, které významně rozlišovaly mezi respondenty a 
respondentkami nejstarší a dvou mladších věkových skupin. 

 

Oproti původnímu předpokladu se ukázalo, že nejen upřednostnění práce, zálib a 
nezávislosti, ale i obavu z neschopnosti finančního zabezpečení rodiny, akceptují jako 
důvod celoživotní bezdětnosti zejména lidé s vyššími příjmy a s vyšší životní úrovní. 
Ekonomické zdůvodnění bezdětnosti tedy v tomto případě vystupuje jako hodnota. 
Toto zjištění doplňuje jeden ze závěrů kapitoly 5 v tom smyslu, že vyšší příjmy, a tak 
pravděpodobně i větší možnosti seberealizace v různých oblastech života (pracovních i 
volnočasových), implikují nejen prodlužování období bezdětnosti z důvodu jiných 
(doposud) naplňujících zájmů a přesvědčení (faktor ideový v kapitole 5), ale zvyšují i 
akceptaci volby celoživotní bezdětnosti. V souladu s argumentem uvedeným v kapitole 
5, že ekonomické a situační bariéry rodičovství jsou nejčastěji zdůrazňovány rodiči ve 
větších městech (tabulka 5.1.3.), je také zajištění, že je ve větších městech častěji 
přijímáno i ekonomické zdůvodnění volby celoživotní bezdětnosti. A konečně jsou 
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data o míře akceptace různých zdůvodnění celoživotní bezdětnosti v souladu také s 
výše i dále zmíněnými genderovými rozdíly (zejména v kapitole 8). Zatímco finanční 
důvody pro volbu bezdětnosti jsou častěji akceptovány muži, péče o jiné členy rodiny 
je častěji přijímána jako zdůvodnění celoživotní bezdětnosti naopak ženami. Tato 
diferenciace souvisí se společenskou zakotveností genderově tradičních požadavků na 
role muže a ženy v rodině, kdy se od mužů očekává převzetí hlavní zodpovědnosti za 
finanční zabezpečení rodiny, zatímco od žen se očekává větší časová i psychická 
investice do péče.  

 
 
6.4. Závěr 
 

Ačkoliv tolerance (volby) bezdětnosti v české společnosti narůstá a mladí lidé jsou 
celkově méně nakloněni pojetí rodičovství jako nezbytné součásti života mužů i žen, 
volba celoživotní bezdětnosti zůstává pro většinu mladé české populace nepřijatelná, 
pokud se nejedná o důvody zdravotní, církevního celibátu či ekonomické. Mladí lidé 
jsou však více otevření i akceptaci bezdětnosti z důvodu upřednostnění práce, zálib a 
nezávislosti před rodičovstvím, a případně i odmítnutí rodičovství z důvodu nedůvěry 
ve vlastní rodičovské schopnosti. Přijatelnost ekonomických důvodů a upřednostnění 
práce je však tím, co rozlišuje mezi lidmi podle věku s ohledem na míru jejich 
akceptace volby bezdětnosti nejvíce.  

Zjištění kapitoly 6 doplňují závěry kapitoly 4 a 5. Ve kapitole 4 bylo ukázáno, že k 
největšímu růstu bezdětnosti dochází z hlediska územního ve velkých městech. 
V kapitole 5 bylo zjištěno, že ve větších městech kladou rodiče silnější důraz na vliv 
ekonomických a situačních bariér na jejich rozhodování o založení rodiny. V kapitole 6 
pak bylo odhaleno, že ve větších městech bývají ekonomické důvody častěji přijímány 
i jako relevantní zdůvodnění celoživotní bezdětnosti. Závěr kapitoly 5, že mladí lidé 
kladou ve svých reprodukčních plánech zvýšený důraz na ekonomické bariéry 
rodičovství, doplňuje dále zjištění kapitoly 6 o tom, že mezi mladými lidmi narůstá 
také akceptace celoživotní bezdětnosti z důvodů ekonomických. V daném případě však 
nabývá ekonomické zdůvodnění podoby hodnoty, nikoliv reflexe reálné finanční 
situace. Jde o vyjádření názoru, že lidé by si měli děti pořizovat jen tehdy, mají-li 
k tomu dostatečné zázemí. Pojetí rodičovství jako společenské povinnosti a nutnosti 
pro každého mezi mladými lidmi oslabuje ve prospěch rodičovství podmíněného 
příznivými podmínkami a rodičovství jako volby srovnatelné s volbou bezdětnosti. 
Tento trend je však zatím v české společnosti slabý. Z hlediska mezinárodního 
srovnání považuje česká veřejnost rodičovství za nezbytnou součást naplnění života 
signifikantně častěji než populace mnohých států, v nichž začalo docházet k poklesu 
plodnosti o několik desetiletí dříve. Jestliže je v těchto zemích akceptace názoru, že je 
rodičovství nezbytnou součástí plnohodnotného života zpravidla nižší, bylo by možné 
do budoucna očekávat oslabení této představy i v české společenosti. Nejen vzhledem 
k odlišné kulturní tradici i socioekonomické situaci v České republice, ale i vzhledem k 
vysoké diverzitě akceptace bezdětnosti mezi státy Evropy, v nichž došlo k poklesu 
plodnosti dříve, však není možné usuzovat, nakolik tolerance bezdětnosti v české 
společnosti do budoucna naroste.  
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7. Odmítání rodičovství, odkládání rodičovství anebo 
různé způsoby prodlužování období bezdětnosti? 
 

V kapitole 6 jsem ukázala, že i když mezi mladými lidmi narůstá tolerance volby 
bezdětnosti a rodičovství přestává být chápáno jako nezbytná součást života mužů i 
žen, přijatelnost důvodů pro volbu bezdětnosti zůstává do značné míry limitována. 
Tolerance volby bezdětnosti a přijatelnost života bez dětí ale sama o sobě neříká nic o 
tom, zdali se mladí (doposud) bezdětní lidé ve svém životě rodiči stát chtějí nebo ne. 

V odborné literatuře i ve veřejných médiích je spojován růst podílu bezdětných 
třicátníků a třicátnic v české společnosti zejména s procesem odkládání rodičovství do 
pozdějšího věku. O odkládání (postponement) spíše než o odmítání rodičovství se 
hovoří v souvislosti s tím, že přání zůstat trvale bezdětný/bezdětná vyjadřuje v období 
rané dospělosti jen relativně málo početná skupina lidí, a s tím, že je růst podílu 
bezdětných mezi mladými lidmi doprovázen růstem věku prvorodiček. Kvantitativní 
výzkumy však také ukazují, že se stoupajícím věkem mezi bezdětnými roste podíl těch, 
kteří deklarují nulové reprodukční preference a plány nebo nerozhodnutost ohledně 
rodičovství (viz tabulka 7.1.). To může být způsobeno selekcí těch, kteří neměli nikdy 
silnou preferenci pro rodičovství, ale i tím, že prodlužování období bezdětnosti může 
vést ke změně reprodukčních preferencí a plánů. 

 
Tabulka 7.1.: Plány mladých mužů a žen ohledně zahájení rodičovství (v %) 

Muži a ženy ve věku 30-40 let 

 Nemá dítě a dítě mít 
nezamýšlí. 

Nemá dítě a neví, 
zdali dítě chce. 

Má, čeká nebo zamýšlí 
mít dítě. 

Celkem N 

Muži 7 9 84 100 

Ženy 5 5 90 100 
1378

Muži a ženy ve věku 20-29 let 

 Nemá dítě a dítě mít 
nezamýšlí. 

Nemá dítě a neví, 
zdali dítě chce. 

Má, čeká nebo zamýšlí 
mít dítě. 

Celkem N 

Muži 4 17 79 100 

Ženy 3 9 88 100 
990

(Doposud) bezdětní muži a ženy ve věku 30-40 let 

 Nemá dítě a dítě mít 
nezamýšlí. 

Nemá dítě a neví, 
zdali dítě chce. 

Čeká nebo zamýšlí mít 
dítě. 

Celkem N 

Muži 22 31 47 100 

Ženy 27 28 45 100 
333

(Doposud) bezdětní muži a ženy ve věku 20-29 let 

 Nemá dítě a dítě mít 
nezamýšlí. 

Nemá dítě a neví, 
zdali dítě chce. 

Čeká nebo zamýšlí mít 
dítě. 

Celkem N 

Muži 6 23 71 100 

Ženy 5 16 79 100 
623

Zdroj: Manželství, práce a rodina 2005. Podrobnější informace o výzkumu viz kapitola 3. 
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Data zahraničních panelových šetření ukazují, že individuální preference počtu dětí 
jsou sice indikátorem konečného počtu narozených dětí, ale spíše slabým. Preference 
ohledně konečného počtu dětí se totiž v průběhu života mění, a to jak u rodičů, tak také 
u bezdětných. U nich se zvyšujícím věkem dochází zpravidla k redukci počtu 
preferovaných i plánovaných dětí spolu s tím, jak se zvětšují biologické bariéry 
rodičovství. Je ovšem také možné, jak ukážu dále v této kapitole, že se zvyšujícím se 
věkem se zvětšují i bariéry nebiologického charakteru. Podle studie, kterou publikovali 
Smallwood a Jefferies (2003) zároveň platí, že reprodukční plány starších respondentů 
se shodují s jejich následným reprodukčním chováním ve větší míře než reprodukční 
plány mladších respondentů. Tato situace je pochopitelná, jelikož starší lidé plánují 
zahájení rodičovství zpravidla v kratším časovém horizontu než ti mladší.  

Preference rodičovství, zjišťované v dotazníkových šetřeních, často reflektují spíše více 
či méně promyšlená očekávání a přání, podmíněná sociálními normami, než konkrétní 
individuální plány s jasným časovým horizontem. Kromě toho mohou naplnění 
deklarovaných reprodukčních preferencí a plánů sami respondenti a respondentky 
považovat jak za pravděpodobné, tak i za velmi málo pravděpodobné z důvodu 
nejrůznějších bariér pro jejich realizaci.  

Z hlediska míry shody mezi deklarovanými reprodukčními preferencemi a plány na 
straně jedné a individuálním reprodukčním chováním na straně druhé se ukazuje být 
nejstabilnější preference bezdětnosti, která naopak v souladu se společenskými 
očekáváními není (Symeonidou 2000; Berrington 2004). 

Ačkoliv většina mladých žen i mužů v české společnosti deklaruje, že se během svého 
života rodičem stát chce, a to zejména rodičem dvou dětí, reprodukční preference 
zpravidla pozdější reprodukční realitu mírně nadhodnocují.41 Celkově lepším 
indikátorem budoucího individuálního reprodukčního chování, než je preference počtu 
dětí, se tedy jeví odpovědi na otázky na krátkodobé reprodukční plány (záměry), 
například v horizontu tří nebo pěti let, v kombinaci s otázkami na míru jistoty ohledně 
naplnění těchto krátkodobých reprodukčních plánů. I tato metoda však výzkumníky a 
výzkumnice pochopitelně pouze přibližuje k reálnému reprodukčnímu chování. A 
kromě toho je její úspěšnost (ve smyslu shody krátkodobých plánů a chování) závislá 
na sociodemografických charakteristikách respondenta/respondentky. Vzdělanější lidé 
například odhadují své reprodukční chování v krátkodobém horizontu lépe než lidé 
s nižším vzděláním (Testa a Toulemon 2006).  

Ať už je ale míra shody mezi individuálně deklarovanými reprodukčními plány a 
budoucím reprodukčním chováním jakákoliv, je podle L. Toulemona, M. N. 
Bhrolcháin a M. R. Testy důležité reprodukční plány zkoumat. Bez jejich znalosti lze 
totiž jen obtížně rozlišovat mezi různými typy procesů, které mohou vysvětlovat 
aktuálně sledovanou klesající plodnost žen v nízkých věkových kategoriích a rostoucí 
plodnost žen ve vyšších věkových kategoriích, která bývá zpravidla označována za 
odkládání rodičovství do pozdějšího věku. Jak soudí výše uvedený autor a autorky, 
není totiž zřejmé, zda je koncept odkládání rodičovství tím jediným správným 
modelem, plně vysvětlujícím aktuálně dokumentované prodlužování období 

                                                      
41 Pokud odhlédneme od individuální roviny, dochází v některých zemích ke vzájemnému vyrušení 
neplánovaně narozených dětí s dětmi sice plánovanými, ale nenarozenými (viz například Quesnel-Vallée 
a Morgan 2003). Lze však předpokládat, že podíl neplánovaně narozených dětí se v české společnosti 
snižuje díky větší míře používání spolehlivých prostředků antikoncepce, které umožňují plánovat nejen 
počet narozených dětí, ale i to, kdy a zda se rodičem vůbec stát.  
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bezdětnosti a růst věku prvorodiček v evropských zemích (Bhrolcháin a Toulemon 
2005; Testa a Toulemon 2005 a 2006).   

Ačkoliv ani odpověďmi na otázky na reprodukční preference, ani odpověďmi na 
otázky na krátkodobé reprodukční plány spolu s odpověďmi na otázky na odhadovanou 
jistotu naplnění těchto plánů nelze s jistotou predikovat individuální budoucí 
reprodukční chování (působí zde efekt změn, náhody), lze tyto odpovědi použít 
v agregované podobě alespoň k přiblížení se budoucímu reprodukčnímu chování ve 
společnosti, existujícím dominantním normám reprodukce, společenským „náladám“, 
orientacím apod.  

Cílem této rigorózní práce však není předložit další z prognóz plodnosti a míry 
konečné bezdětnosti pro různé věkové kohorty mladých lidí. V předchozích kapitolách 
jsem se zabývala jednak faktory, které přispívají k (prodlužování období) bezdětnosti, a 
jednak mírou tolerance (volby) bezdětnosti v české společnosti. V této kapitole se 
soustředím na to, jakým způsobem je bezdětnost prožívána, jak dochází k prodlužování 
období bezdětnosti a jak se bezdětnost volí. Mojí snahou bude na základě vyprávění 
bezdětných ve věku alespoň 30 let, získaných formou problémově orientovaných 
rozhovorů, vytvořit takovou typologii bezdětných, která by reflektovala jejich vlastní 
definice bezdětnosti, to, jak oni sami zdůvodňují, proč nezaložili rodinu, a to, jak 
charakterizují procesy vlastního rozhodování o (ne)založení rodiny a prodlužování 
období bezdětnosti. Tyto procesy jsou výzkumníky, v době používání moderních 
prostředků antikoncepce, zpravidla rámovány konceptem volby rodičovství nebo 
bezdětnosti (choice) a odkládání rodičovství do pozdějšího věku (postponement of 
childbearing). Vnímají takto ale jejich rozhodování o založení rodiny a prodlužování 
období bezdětnosti i samotní bezdětní? To je otázka, na níž budu hledat odpověď. 
Vycházet budu z analýzy všech problémově orientovaných rozhovorů s bezdětnými ve 
věku 30 a více let, mezi nimiž jsou jak ti, kteří se do budoucna rodiči stát chtějí, tak i ti, 
kteří otázku zahájení rodičovství uzavřeli již před lety.  

Kapitolu strukturuji do sedmi podkapitol.  

V prvních dvou podkapitolách poukážu na problematičnost konceptu volby a z něho 
odvozených dvou teoreticky ostře ohraničených typů dobro-volné a ne-dobro-volné 
bezdětnosti. Jak ukážu, bezdětní, a to i ti, kteří již otázku rozhodování o rodičovství 
dávno uzavřeli, svou bezdětnost jen málokdy označují za zvolenou. A naopak i 
neplodní, kteří jsou zpravidla definováni jako ne-dobro-volně bezdětní, určitou, 
bariérami podmíněnou/omezenou volbu bezdětnosti zpravidla činí.  

V podkapitole 7.3. poukážu na existenci vybraných (v rozhovorech zdůrazňovaných) 
ideálů (a vlastně norem) rodičovství, které vstupují do rozhodování o (ne)zahájení 
rodičovství. Jestliže je například normou biologické a genetické rodičovství v úplné 
rodině, pak není adoptivní rodičovství a osamělé mateřství pro mnohé otevřenou cestou 
k rodičovství, nezdá se být žádoucí, a biologická neplodnost a neexistence partnerství 
se tak stávají nepřekročitelnou bariérou rodičovství. Bezdětnost pak není popisována 
jako zvolená, i když je odmítnutí nebo spíše nezvolení asistované reprodukce 
s dárcovskou spermií nebo vajíčkem, adopce nebo osamělé mateřství rámováno výroky 
ve smyslu „rodičovství ano, ale ne za každou cenu“. Jak ukážu v podkapitole 7.3., dále 
mohou existovat i jiné normy rodičovství, například dlouhodobá celodenní intenzivní 
péče matky o dítě, které mohou být popisovány jako nepřekročitelné bariéry 
rodičovství, pokud se nezdá být možné je naplnit. Hranice mezi dobro-volností a ne-
dobro-volností bezdětnosti se v takových případech, ve vyprávěních bezdětných o 
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rozhodování, v podmínkách strukturálních, institucionálních, kulturních, 
ekonomických i sociálních bariér, ztrácí. Ztrácí ostré kontury.  

V podkapitole 7.4. ukážu, jakým způsobem vstupuje do vyprávění bezdětných čas 
historický, biografický a sociální, které pomáhají v argumentaci vlastního příběhu 
bezdětnosti jako rodičovství (již) uzavřeného nebo (ještě) otevřeného. Na příkladu 
konceptu biologických hodin, k němuž se bezdětní ve svých vyprávěních vztahují, 
ukážu, jak dochází k diskurzivnímu (mluvenému) propojení sociálního času, biologie 
těla a konstruování ne-norma-lity bezdětnosti.  

Na diskurzivní konstruování ne-norma-lity bezdětnosti navážu v podkapitole 7.5., 
jejímž cílem je prozkoumat, zda a jakým způsobem ti, kteří volbu bezdětnosti deklarují 
nebo zvažují, diskurz ne-norma-lity bez-dětnosti a s ním spjatý diskurz norma-lity 
rodičovství (dětnosti) reflektují a překračují. Možná právě „nepřekročitelnost“ diskurzu 
norma-lity rodičovství posiluje konstrukci příběhů bezdětnosti jako příběhů ne-volby 
rodičovství spíše než příběhů volby života bez dětí. Vyslovení volby bezdětnosti před 
ostatními, ale i před sebou je obtížné.  

Jestliže jsou příběhy bezdětnosti spíše příběhy ne-volby rodičovství (prodlužování 
období bezdětnosti) než příběhy volby (rozhodnutí se pro bezdětnost), soustředím se 
v podkapitole 7.6. na to, jakým způsobem je komunikačními partnery a partnerkami 
prožíváno, respektive v situaci problémově orientovaného rozhovoru re-konstruováno 
jejich prodlužování období bezdětnosti.  

Na základě jejich definic procesů a zdůvodnění jejich bezdětnosti nakonec předložím 
v podkapitole 7.7. takovou typologii bezdětných, která respektuje nejistou hranici mezi 
volbami a ne-volbami bezdětnosti, dobro-volností a ne-dobro-volností bezdětnosti, 
bariérami rodičovství a příležitostmi, jež mohou zakládání rodiny konkurovat, a která 
redefinuje kategorii těch, kteří jsou zpravidla označováni za rodičovství odkládající. 

 

 

7.1. Volby a nevolby 
 

Preferenci a plán celoživotní bezdětnosti vyjadřuje v ČR sice pouze malý podíl 
mladých mužů a žen, ale zato nezanedbatelný podíl doposud bezdětných mladých lidí 
vyjadřuje ohledně svých reprodukčních plánů značnou nejistotu.  

Výzkumy kvantitativní povahy, které se věnují reprodukčnímu chování v době 
moderních prostředků antikoncepce, staví zpravidla na konceptu reprodukčních voleb, 
motivací k těmto volbám a okolností brzdících naplnění těchto voleb. Zjišťuje se, zda 
se lidé rodiči stát chtějí, zda rodičovství ve svém životě plánují, případně jaké okolnosti 
naplnění těchto preferencí a plánů brzdí. Zjišťuje se také, jaké motivace vedou lidi 
k volbě rodičovství nebo bezdětnosti. V odborné literatuře i ve veřejných médiích se 
setkáváme s rozlišováním bezdětnosti na dobro-volnou a ne-dobro-volnou. Je zde 
přítomen koncept volby. Volby pro bezdětnost nebo volby pro rodičovství, které nebylo 
(doposud) možné/žádoucí realizovat.  

Podle mediálních analýz je ne-dobro-volná bezdětnost v českých veřejných médiích 
většinou ztotožňována s biologickou neplodností – bariérami zdravotními, zatímco 
dobro-volná bezdětnost bývá – jakožto volba života bez rodičovství – zdrojem 
nepochopení a odsudku. Spojována bývá se sobectvím, kariérismem, hédonismem, 
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individualismem a nezodpovědností. Respektována je pouze jako dočasná bezdětnost – 
ve smyslu preference a plánování rodičovství, které je však odkládáno do pozdějšího 
věku. V mediálních debatách o bezdětnosti a nízké plodnosti je hranice mezi dobro-
volností a ne-dobro-volností bezdětných hranicí velmi ostrou, dělící a vydělující – ty, 
kteří si zaslouží soucit a pomoc (nedobrovolně bezdětní), od těch, kteří jsou popisováni 
jako sobečtí a nezodpovědní (dobrovolně bezdětní). Dobrovolnost a nedobrovolnost, 
odsudek a soucit jsou v médiích také úzce spojeny s vinou a nevinou. Kategorie viny a 
neviny nejsou mezi bezdětné distribuovány rovnoměrně. Jako méně vinní jsou 
popisováni nedobrovolně bezdětní – neplodní. Na ně dopadá bezdětnost „zvenčí“ 
v podobě osudu či přírody. Zejména neplodní muži jsou s vinou spojováni 
v mediálních debatách snad jen v podobě kouření nebo nošení těsných džínových 
kalhot. Neplodné ženy jsou na tom na škále viny a neviny o trochu hůře. Odkládají 
totiž mateřství do stále vyššího věku. Muži sice odkládají otcovství také, ale to není 
v mediálních diskusích tematizováno v souvislosti s vinou tak často.42 Vina je ovšem 
spojována zejména s dobrovolně bezdětnými, těmi, kteří se pro život bez dětí rozhodli. 
Jednak to není považováno za „normální“ a „přirozené“ a jednak jsou takové volby 
spojovány s budoucí krizí důchodových systémů. Dobro-volně bezdětní jsou 
charakterizováni jako „černí pasažéři“, kteří nechtějí investovat do výchovy dalších 
generací, ale péči a ekonomickou sílu těchto generací budou ve stáří využívat. Mezi 
řádky lze z mediálních debat vyčíst, že „všichni sice mohou volit podle svého“, ale jen 
některé volby jsou považovány za „normální“ (Zamykalová 2006; Hašková a 
Pomahačová 2006; Hašková a Zamykalová 2006). 

V souladu s výše uvedenými zjištěními z analýz českých médií jsou i závěry studií, 
které publikovaly autorky R. Gillespie a K. Park. Ty ukázaly, že bezdětní mají vždy na 
výběr pouze dvě označení: dobrovolně nebo nedobrovolně bezdětný/bezdětná. A tato 
označení implikují určité důsledky: litování nebo odsouzení ze strany okolí (Gillespie 
2000 a 2001; Park 2002). P. Romito (1997) doplňuje, že mezi jedním nebo druhým 
označením (vlastně nálepkami) si musí v interakci se svým okolím zvolit všichni, i 
když tuto volbu mnozí jako volbu vlastně ani nevnímají, jedna nebo druhá nálepka 
(label) je jim jejich okolím (v)nucena. L. Slepičková (2005), která analyzovala 
rozhovory se ženami, jež se potýkají s biologickou neplodností, poukázala na takový 
(v)nucený „výběr“ nálepky i na českých datech. Některé z jejích komunikačních 
partnerek totiž raději „volily“ strategii sebeprezentace jako těch, které děti (ještě) 
nechtějí, aby se vyhnuly litování od svého okolí, jež u nich jen posiluje pocity selhání a 
ztráty kontroly nad jejich životní situací. Z výše uvedeného plyne, že ať už je 
bezdětnost zapříčiněna jakkoliv, v každém případě je stigmatizující v médiích i 
v promluvách bezdětných. 

Dělení na dobro-volně bezdětné a vinné na straně jedné a ne-dobro-volně bezdětné a 
politováníhodné na straně druhé, ale v každém případě dělení stigmatizující, popisovali 
i komunikační partneři a partnerky v rámci mého kvalitativního výzkumu: 

Když někdo nemá děti po čtyřiceti a je to i blíž k padesátce, jako jsem já, tak to 
(lidé – poznámka autorky) vnímají jako nezpůsobilost nějakou … buď je nechce 
principiálně nebo je nemůže mít, nebo s ním něco jakkoliv není v pořádku. (…) 
já nic z toho nejsem, to se vymyká tomu konvenčnímu vysvětlení. (…) Takže se 
vytvořila taková stereotypní vysvětlení, workoholik a tak (…) si mě nějak 

                                                      
42 Zatímco mají podle jednoho článku muži spermie každý čtvrtek čerstvé, vajíčka s ženami po celý 
jejich život kouří, pijí, flámují a stárnou (Hašková a Pomahačová 2006).   
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zarámečkují. (Vojtěch, 47 let, svobodný, vysokoškolák, marketingový výzkum, 
žití spolu odděleně – LAT v Praze.) 

Ti mladší mají ještě možnost se výše uvedené kategorizaci a nálepce vyhnout:  
Takový nejschůdnější řešení je říct, že zatím ne ještě – oni se pak lidi většinou 
dál neptají. (Marie, 32 let, vysokoškolačka, manažerka, žije s manželem 
v Praze.) 

I když v souladu s konceptem volby se zdá být dělba na dobro-volně a ne-dobro-volně 
bezdětné logická, analýza kvalitativních dat – rozhovorů s bezdětnými ve věku alespoň 
30 let – ukázala, že bezdětnost nebývá důsledkem volby života bez rodičovství. Nebývá 
tak prožívána. Volba bezdětnosti ve smyslu usilování o celoživotní bezdětnost a 
cílevědomého směřování k celoživotní bezdětnosti je velmi vzácná. Celoživotní 
bezdětnost nebývá ani strategií, ani taktikou a ukazuje se být častěji ne-volbou.43 Tak 
bývá ve vyprávěních bezdětných konstruována (Hašková a Zamykalová 2006).  

Bezdětnost se ukazuje být ne-volbou i proto, že je zřídkakdy definována pozitivně, jako 
něco, o co člověk usiluje:44 

Já bych to spíš vymezila negativně, že jsem si nikdy neříkala, že děti mít nechci. 
Když to přijde, tak to přijde. A zase, když jsem nakonec do jiného stavu 
nepřišla, tak jsem nepodnikala nikdy žádný akce pro to, aby se to povedlo. 
Brala jsem to nějak osudově, jako že buď to bude, nebo nebude. Nikdy jsem si to 
nevymezila, že bych chtěla, ale tak se to odehrálo, že žádný nemám. (Darja, 54 
let, vysokoškolačka, pracující v nakladatelství, s manželem žije v Praze.) 

To, co lidé zpravidla volí a o co usilují, jsou děti. Usilují i o to, aby se jim dítě 
nenarodilo v „nesprávnou“ dobu, v „nesprávných“ podmínkách a s „nesprávným 
partnerem“. K tomu jim pomáhají různé antikoncepční prostředky a případně, i když 
stále méně, i interrupce. Toto však nebyl případ výše uvedené ženy.  

V jiných problémově orientovaných rozhovorech s bezdětnými se ale v rámci mého 
kvalitativního výzkumu o antikoncepci i potratech mluvilo. Umělá ukončení 
těhotenství se vyskytovala zejména v příbězích žen, kterým bylo v době výzkumu mezi 
39 a 60 lety a vždy měly řešit situaci neplánovaného otěhotnění s „nesprávným“ 
partnerem (krátkodobá známost, partner, který se dlouhodobě léčil na psychiatrii apod.) 
a v „nesprávných“ podmínkách (při studiu, bez stálého příjmu – oblast umění; bez 
podpory rodičů za situace bydlení v nebytových prostorách a bez úspěchu při žádosti o 
přidělení bytu). V tu chvíli byla sice zvolena bezdětnost před rodičovstvím, celoživotní 
bezdětnost a život bez rodičovství však zvoleny nebyly: 

Představovali jsme si samozřejmě, že budeme mít děti atd., ale když jsem přišla 
poprvé do jiného stavu, tak jsem neměla kde bydlet, takže jsem šla na 
interrupci, podruhé jsem šla opět na interrupci, protože ta bytová situace byla 
neúnosná. (…) On byl malíř a měl tady ateliér a v tom ateliéru jsme bydleli za 
hrozných podmínek. Skutečně. Záchod na chodbě, voda na chodbě, jedna 
místnost tmavá. (…) Já jsem to brala, jako jak by k tomu to dítě přišlo, přijít do 
takovýho prostředí. (...) Myslím, že kdybychom měli kde bydlet, tak asi bychom 

                                                      
43 O ne-volbě (non-choice) v kontextu bezdětnosti píše také L. Schiffren (2002).  
44 Ti, kteří volí bezdětnost, se potýkají na cestě k naplnění svých nulových reprodukčních plánů s 
nejrůznějšími bariérami, například nemožností podstoupení sterilizace. H. Víznerová (2006), jež 
analyzovala texty e-mailů v otevřené e-mailové diskusi pro bezdětné, kteří rodičovství ve svém životě 
odmítají (child_free_zone@yahoogroups.com), ukázala, že právě sterilizace, respektive legislativní 
podmínky, které regulují možnosti přístupu lidí k tomuto lékařskému zákroku v různých zemích, bývá 
jedním z často diskutovaných témat na tomto fóru. 
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ty dvě děti měli. A chvála bohu, že jsme je neměli. (…) Muž nevydělával žádný 
peníze, přestal pracovat, to se nabalovalo jako sněhová koule. Nejdřív přestal 
pracovat, pak začal být psychicky špatný. (Eva, 60 let, rozvedená, 
středoškolačka, archivářka, přestěhovala se z velkého města do Prahy, dnes 
praktikuje žití spolu odděleně – LAT – s přítelem cizincem.) 

Cesta k celoživotní bezdětnosti bývá popisována jako plynutí života bez přechodu  
k rodičovství nebo bez rozhodnutí se pro rodičovství. Spíše než rozhodnutím pro 
bezdětnost je probíhajícím a různě dělaným rozhodováním. Popisována je jako 
protiklad volby, jako něco, co lidé neplánovali, ale stalo se to (Hašková a Zamykalová 
2006). A z dnešního hlediska toho je nebo také není třeba litovat. Mnozí komunikační 
partneři a partnerky tedy celoživotní bezdětnost nevolili, ale zároveň neusilovali ani o 
rodičovství: 

Více žen, jako evropských žen, chtě nechtě nějak u toho modelu bezdětnosti 
zůstane. Rozhodně v těch velkých městech. Nemyslím, že by si to musely nutně 
plánovat, ale prostě ten život, tak jak ho žijí, to přinese. Já jsem možná svým 
způsobem takovým jakoby typem, já jsem si to taky neplánovala, že budu 
bezdětná. Prostě to nějak ten život přinesl nakonec. (Květa, 47 let, 
vysokoškolačka, manažerka, přestěhovala se z malého města do Prahy, svobodná, 
žije sama.) 

Bezdětnost je tedy málokdy popisována jako jednoznačné, definitivní rozhodnutí – 
volba. Definitivnost se s bezdětností zpravidla pojí až ve vyprávěních starších mužů a 
žen. Ti mladší většinou (ale ne vždy) nechtějí „nic dopředu uzavírat“.45 Bezdětnost 
bývá popisována jako důsledek mnoha malých i velkých rozhodnutí, okolností, událostí 
a pocitů, které ve své jednotlivosti nepůsobí nijak fatálně. Svůj význam ve vztahu 
k bezdětnosti získávají až v retrospektivě vyprávění – odjet na stáž v cizině a vrátit se 
mezi vrstevníky, kteří již své vlastní rodiny mají; rozejít se po desetiletém vztahu s 
jedním partnerem/partnerkou a pak si další/ho hledat jen stěží; zamilovat se do muže, 
který rodičovství odmítá; jít v mládí na potrat kvůli určité pravděpodobnosti narození 
dítěte s postižením a pak již nikdy dítě nedonosit; vrhnout se po revoluci na podnikání 
a osobní život odsunout na nějaký čas stranou, přičemž starosti s firmou a pohlcení 
podnikáním se ukážou být nakonec dlouhodobé; „setkat se s vírou“ nebo založit školu, 
a pak být pohlcen/a pomocí věřícím, studentům a studentkám. 

 

 

7.2. Dobro-volnost a ne-dobro-volnost 
 

Volba celoživotní bezdětnosti je tedy něčím, co činí jen málokdo. A také hranice mezi 
dobrovolností a nedobrovolností je ve vyprávěních bezdětných často tenká, křehká, 
nejasná a různě překračovaná. Ačkoliv v mediálních diskusích nedobrovolná 
bezdětnost v zásadě splývá s biologickou neplodností a příběhy o dobrovolné 
bezdětnosti obsahují zpravidla rozhodnutí se pro život bez rodičovství, v problémově 
orientovaných rozhovorech s bezdětnými taková hranice mezi dobro-volností a ne-
dobro-volností ztrácí na přesvědčivosti.  

                                                      
45 Mládí a stáří znamená ve spojitosti s bezdětností něco jiného u mužů a u žen. Vlastní biologický věk je 
komunikačními partnery a partnerkami hodnocen s ohledem na reprodukci odlišně také v závislosti na 
biologickém věku jejich partnerů a partnerek a v závislosti na tom, s kým se srovnává. Biologickému 
věku a času sociálnímu, historickému a biografickému se věnuji v podkapitole 7.4. 
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Jak bylo ukázáno výše, mnozí z bezdětných, kteří se s biologickou neplodností 
nepotýkali, volbu pro celoživotní bezdětnost ve svém životním příběhu neakcentují a 
zpravidla i přímo odmítají. Mnozí nenašli v období, které považují za vhodné a 
biologicky umožňující plození dětí, toho správného partnera/partnerku; některé se 
zamilovaly do ženatého muže, který od své manželky a dětí nakonec nikdy neodešel; 
někteří se zamilovali do ženy, která již své dítě měla, ale jejich vztah se nakonec 
rozpadl dříve, než se stačili stát „náhradními otci“ (emigrace partnerky, rozchod); 
někteří se svým partnerem rodičovství kvůli možnostem cestování, práce nebo studia 
odložili, ale následně jeden z nich vážně onemocněl, dostali se do složité situace 
v manželství (obvinění z trestného činu s možností následného odnětí svobody), po 
dlouholetém vztahu se rozešli apod. Také homosexuální orientace ve společnosti, v níž 
je homosexualita považována za nemoc (i když to již neplatí nebo platí stále méně), a 
legislativa regulující přístup k metodám asistované reprodukce nebo k adopci lidem 
s homosexuální orientací přístup k rodičovství znesnadňuje až zamezuje, ukazuje na to, 
že nejen biologické (zdravotní) důvody jsou v příbězích bezdětných spojovány s ne-
volbou bezdětnosti a s ne-dobro-volnou bezdětností.  

Na jedné straně jsou tedy nejen zdravotní důvody spojeny s bezdětností bez volby pro 
bezdětnost. Na druhé straně ukázaly i příběhy těch, kteří se potýkali s problémy 
s početím nebo těhotenstvím, že v době rostoucích „možností“ asistované reprodukce 
musí vlastně i neplodní ne-dobro-volnou bezdětnost tak trochu „volit“. „Legitimní“ je 
pouze jako výsledek dlouholetého a neúspěšného usilování o početí skrze umělé 
oplodnění.  Toho si všímají i F. D. Ginsburg a R. Rapp, když moderní techniky 
asistované reprodukce, které v první řadě pomáhají mnohým párům k vytouženému 
rodičovství, označují také za další z prostředků regulace ženských těl, jež posilují 
morální zodpovědnost žen za to, stát se matkou (Ginsburg a Rapp 1995).  

Procházet asistovanou reprodukcí je velmi těžké (Slepičková 2005), i když to 
v mediálním příběhu o jejích úspěších není moc vidět (Zamykalová 2006). Cena 
usilování o rodičovství je pro mnohé velmi vysoká. Jsou zde i náklady finanční46, ale 
zejména náklady časového, fyzického, psychického a sociálního vypětí a vyčerpání. 
Odhodlání stát se rodičem se mnohdy mísí s rozpornými pocity, kam až ve svém 
usilování zajít. S těmito pocity zápasili v určité etapě svého života všichni komunikační 
partneři a partnerky, kteří se snažili o početí a úspěšné zakončení těhotenství 
s lékařskou pomocí, jež byla dostupná v tu kterou dobu. Kdy se sexuálním stykem 
podle lékařského návodu nebo s hormonální stimulací skončit? Kdy si říct dost, když 
právě ten další pokus může být ten úspěšný?  

 Ženskou cpou hormonama všelijakýma a tak dále. A tak manželka začala přibírat 
a pomalu ji přivedli do předčasnýho přechodu. No tak já jsem pak říkal, že na to 
kašleme, protože mně je přednější zdraví její než dítě nějak zkoušet do 
nekonečna. (Adam, 47 let, vyučený, skladník, žije s manželkou v Praze.) 

Žena, o patnáct let starší než Adam a jeho manželka, se pokoušela se svým manželem  
o těhotenství v době, kdy nebyly možnosti lékařské pomoci v případě biologické 
neplodnosti zdaleka tak rozvinuté jako dnes. I ona však po mnoholetém úsilí o početí 
dospěla k bodu, kdy už jí další snaha pod lékařským vedením přišla neúnosná:  

                                                      
46 Ze zdravotního pojištění je v současné době hrazena pouze základní péče v souvislosti s asistovanou 
reprodukcí, která však není lékaři vnímána jako dostatečná, takže na sebe váže požadavek dalších 
finančních investic (Zamykalová 2002).  
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To spíš bylo trápení. Že mi třeba doporučovali různé polohy. Při tom. A to 
dodržování a jestli jo, tak to mi připadalo jak sedět v práci. (…) Takový jako nohy 
nahoru, vydržet určitou dobu po tom styku, aby se vám ty spermie dostaly, já nevím 
kam. Když jsou neprůchodný vejcovody. Nebo určitý, tak říkat manželovi, tak teďko 
je možnost, nebo máte dny, kdy to můžete zkoušet a tak. (…) Musíte to dělat 
takovým způsobem, tehdy a tehdy. (…) To je furt dokola, to je furt stejné a mně se 
to nelíbilo. (…) Ale jako jemu jsem nic neříkala, já akorát, že jsem se pak spíš 
vyhýbala, že nechci, že nechci. (Zdena, 62 let, vysokoškolačka, umělkyně, 
s manželem žije v Praze.) 

Usilování o mateřství významným způsobem ovlivňuje zejména životy žen. Ženy se 
v průběhu snah o početí preventivně vyhýbají alkoholu či dříve provozovaným 
sportům, aby neohrozily potenciální těhotenství. Organizují si svůj pracovní i 
mimopracovní život tak, aby do něj mateřství dobře zapadlo. Jako například Ema, které 
se doba „provizoria“, kdy může „každou chvíli“ otěhotnět, protáhla na mnoho 
dlouhých let: 

Všichni říkali, že když pořád někde jezdím a nemám pravidelný život, takže to s tím 
otěhotněním je špatný, takže bych se měla nějak usadit nebo najít si normální 
povolání, protože tenkrát být na volný noze, to bylo velmi neobvyklý. Takže jsem v 
podstatě náhodou nastoupila (jméno instituce – poznámka autorky), mně to bylo 
tenkrát jedno, kam půjdu, protože jsem si říkala, tak je to na devět měsíců. Proč 
ne. Takže jsem tam nastoupila a byla jsem tam 10 let. (…) Jsem dlouhou dobu 
dělala v místě bydliště právě z toho důvodu, kdyby ty děti byly, tak aby nebyly 
komplikace s dojížděním a tak dále. S vyzvedáváním ze školky. (Ema, 50 let, 
vysokoškolačka, úřednice-vedoucí, s manželem bydlí v Praze.) 

Ženy jsou k pečlivé a zodpovědné přípravě nakonec nabádány i v médiích, aby se 
například rok před zahájením pokusů o otěhotnění začaly již chovat „předtěhotně“. 
Mají zvolnit životní tempo, pít bylinné čaje, zdravě jíst, urovnat si vztahy s rodiči apod. 
Ženské časopisy, ale nejen ty, citují nejrůznější odborníky, kteří „vědí, jak na to“. 
Duly, psychologové, paní z bylinné poradny, sexuolog, gynekolog. Podobné články 
zaměřené na muže se však hledají těžko (Zamykalová 2006; Hašková a Pomahačová 
2006; Hašková a Zamykalová 2006). 

Lze shrnout, že hranice mezi dobro-volností a ne-dobro-volností nejsou v příbězích 
bezdětných zdaleka tak samozřejmé a jasné, jak by se mohlo na první pohled (a při 
čtení novin a časopisů) zdát. V průběhu životního cyklu muže i ženy může dojít 
k různým změnám ve vztahu k jeho/její bezdětnosti. To lze dobře ilustrovat na 
mnohých rozhovorech s mými komunikačními partnery a partnerkami.  

Růženka, která se ve svých 22 letech dozvěděla, že bude mít možná problémy 
s otěhotněním kvůli gynekologickým problémům, sice měla v rané dospělosti několik 
dlouhodobých známostí, ale žádný z těchto mužů pro ni nepředstavoval toho, s kým by 
si dokázala představit celý život. Teprve ve 30 letech, kdy už byly její vrstevnice 
zpravidla matkami, potkala svou „životní lásku“, vdala se a začala se spolu se svým 
manželem pokoušet o početí, později i s pomocí asistované reprodukce. Do té doby o 
rodičovství podle vlastních slov nijak neuvažovala a spíš si myslela, že matkou nikdy 
nebude, vzhledem k někdejším zdravotním problémům. „Teprve“ ve 30 letech se podle 
jejích slov dostavily reálné úvahy o rodičovství, jelikož „teprve“ tehdy se „bezhlavě 
zamilovala“ a nalezla partnera, s nímž si dovedla představit založení rodiny. Po 
neúspěšných pokusech o početí dítěte s manželem o 13 let starším na rodičovství ale 
opět rezignovala: 
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No a pak už jsem říkala, tak v podstatě sedmatřicet, osmatřicet roků (…) (jméno 
manžela – poznámka autorky) je o třináct roků starší, tak jsem říkala, já už na to 
kašlu. Už nebudu vymýšlet nic, protože opravdu jako ty roky už neukazují. 
Neukazují na nějaké nadšení do nějakého mateřství. (Růženka, 49 let, 
vysokoškolačka, vychovatelka, žije s manželem v menším městě.) 

Všechny dotazované (téměř) padesátnice nebo starší ženy, které se snažily o početí 
s lékařskou pomocí, vyjadřovaly důvěru, že současné techniky asistované reprodukce 
by jim pravděpodobně těhotenství a porod dítěte umožnily. I zde je možné vidět odraz 
mediálně prezentovaných úspěchů center asistované reprodukce. Všechny také 
zmiňovaly problémy v komunikaci na téma biologické neplodnosti se svými manželi a 
zpravidla se domnívaly, že v současné době jsou již mladí muži komunikaci na téma 
biologické neplodnosti a návštěv v centrech asistované reprodukce daleko otevřenější. 
A nutno podotknout, že třicátnice, které procházely obdobím pokusů o početí 
s lékařskou pomocí, tak velké problémy v komunikaci se svými partnery nepopisovaly. 
Přesto z rozhovorů vyplývalo, že i dnes se snaží ženy své partnery před nepohodlím, 
které je s léčbou biologické neplodnosti spojeno, ochraňovat, a to bez ohledu na to, zda 
byla příčina biologické neplodnosti odhalena u muže nebo u ženy.  

Je to zejména ženské tělo, kterého se týká léčba biologické neplodnosti, nejrůznější 
stimulace a regulace, a které signalizuje úspěšnost nebo neúspěšnost snah o početí 
(Letherby 2002), a to i v případě, že je reprodukční problém identifikován ve 
spermiogramu muže. Zatímco pro to, jak prožívá biologickou neplodnost v páru muž, 
je klíčové, na čí straně je příčina, u žen to nehraje tak významnou roli (Thompson 
2005).  Rodičovství je více spjato s identitou ženy než muže, rodičovství i bezdětnost 
se více ukáže na těle ženy než muže a mateřství hraje zásadnější roli v rámci sociální 
interakce mezi ženami než otcovství v rámci sociální interakce mezi muži. Zatímco pro 
muže je biologická neplodnost stigmatizující zejména v případě diagnózy biologické 
neplodnosti na jejich straně, jelikož schopnost reprodukce je u mužů spojována se 
sexualitou a neplodnost s impotencí, ženy často přebírají stigma biologicky neplodného 
partnera v interakci s okolím na sebe. V každém případě jsou to zejména ony, kdo 
v páru dává impuls k zahájení terapie, hledá informace o jejích různých možnostech a 
organizuje sexuální život páru podle cyklů svého těla (Slepičková 2005).  

V podkapitolách 7.1. a 7.2. jsem ukázala, že koncept volby, stejně jako dělení 
bezdětných mužů a žen na dobrovolně a nedobrovolně bezdětné, není tak 
bezproblémový, jak by se mohlo na první pohled a při čtení současných novin a 
časopisů zdát. Vyprávění bezdětných mužů i žen totiž ukazují, že bezdětnost nebývá 
výsledkem volby bezdětnosti, ale spíše plynutím života bez rozhodnutí se pro 
rodičovství – výsledkem mnoha malých i větších rozhodnutí, která se sama o sobě 
nemusí zdát vzhledem k předpokládanému pozdějšímu reprodukčnímu chování 
významná. A naopak i v případě biologické neplodnosti a dlouhodobého snažení se o 
rodičovství musí i biologicky neplodní činit určité volby (a to zejména v době 
pokročilých metod asistované reprodukce) pro rodičovství nebo pro ukončení snah o 
rodičovství. V podkapitole 7.1. jsem citovala zejména ty muže a ženy, kteří sice 
bezdětnost nikdy nezvolili, ale zároveň o početí dítěte nikdy neusilovali. V podkapitole 
7.2. jsem citovala ty, kteří se o početí snažili a do této snahy vložili nemalé množství 
úsilí, času, emocí, bolesti a v případě žen i velký kus svého zdraví, aby později na tyto 
snahy nakonec rezignovali. Nikoliv však všichni. V určité fázi snažení se o početí 
přichází na řadu úvahy o adopci. Té se věnuji v podkapitole 7.3. 
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7.3. Hierarchie (cest k) rodičovství 
 

L. Zamykalová (2002, 2003 a 2006) ve svých výzkumech na téma biologické 
neplodnosti a asistované reprodukce poukázala na existenci sociálně konstruované 
hierarchie rizik spojených s různými typy rodičovství. Na jejím vrcholku stojí 
biologické a genetické rodičovství (bez lékařské asistence), jakožto rodičovství 
s nejméně riziky – žena a muž zplodí bez asistence dítě, které má s nimi genetickou 
vazbu a roste v těle ženy z tohoto páru, která dítě porodí (biologický proces). Hned za 
ním následuje rodičovství realizované pomocí asistované reprodukce a dále pomocí 
asistované reprodukce s dopomocí dárcovských gamet. V druhém případě nemá dítě 
genetickou vazbu s oběma rodiči, ale je zde zážitek těhotenství a porodu.47 Až na 
čtvrtém místě a s větším odstupem je adopce, kdy odpadá jak genetická vazba, tak 
zážitek těhotenství a porodu. Přesto i zde je něco zachováno – v rodném listě dítěte 
jsou vymazáni jeho biologičtí rodiče a na jejich místo vepsáni rodiče adoptivní. Tato 
hierarchie rizik rodičovství je úzce svázána s tím, nakolik se ten který typ rodičovství 
přibližuje ideálu (a vlastně normě) biologického a genetického rodičovství bez 
asistence (Hašková a Zamykalová 2006).  

Zatímco adopce bývá v médiích spojována s mnoha riziky, rizika spojovaná 
s asistovanou reprodukcí bývají naopak potlačována. Asistovaná reprodukce je 
v médiích popisována vesměs jako rutinně prováděná, nekontroverzní a relativně 
úspěšná medicínská technologie a „možnost pro všechny“ (v tom správném věku), 
adopce (ani v tom správném věku) jako „možnost pro každého“ popisována není 
(Zamykalová 2006).  

Někteří autoři a autorky uvádějí, že právě rychlý rozvoj reprodukčních technologií, 
který je datován od druhé poloviny 80. let, odstavil adopci na druhou kolej. Dříve, kdy 
měli lékaři relativně malé šance pomoci párům, kterým se nedařilo počít a porodit dítě, 
byla adopce vlastně jediným způsobem řešení biologické neplodnosti. V současnosti se 
stala adopce pro neplodné páry tím posledním možným řešením, odkládaným na dobu, 
kdy všechny ostatní – lékařsky vedené – pokusy o početí dítěte selžou. Pokrevní 
spřízněnost, které je připisován mystický a transcendentální charakter, je považována 
za hlavní zdroj rodičovského pouta a lásky, zatímco adoptivní rodičovství je chápáno 
jako jiné a ve vztahu ke genetickému a biologickému rodičovství druhořadé (Letherby 
2002; Webb a Daniluk 1999). 

L. Slepičková (2007), která analyzovala postoje české populace k různým metodám 
asistované reprodukce a k adopci na datech velkého výběrového šetření, v souladu 
s hypotézou o hierarchii cest k rodičovství (hierarchii rizik spojených s různými 
cestami k rodičovství) zjistila, že česká populace považuje za nejlepší způsob řešení 
biologické neplodnosti využití možností asistované reprodukce se zachováním 
genetické informace rodičů u dítěte. Dále se však výsledky jejího výzkumu s výše 

                                                      
47 Na rozdíl od „biologicky nejistého otce“ se až do otevření možností asistované reprodukce odvozovala 
matka od faktu porodu dítěte. Na základě rozvoje medicíny je však dnes již umožněno, aby žena 
porodila dítě, jež nese genetickou informaci jiné ženy. V takovém případě by mohla být matkou ta žena, 
s níž dítě sdílí genetickou informaci. Druhá žena by byla v období těhotenství „náhradní matkou“ – 
jakousi pronajímatelkou dělohy a dítě by za matku, která ho ze zdravotních důvodů porodit nemůže, 
pouze donosila a porodila. Takový postup vyvolává celou řadu etických otázek, například v souvislosti 
s možností zneužívání žen z nízkých socioekonomických vrstev. V ČR není takový postup legislativně 
umožněn. Matkou by mohla být ale i ta žena, která dítě porodila. V takovém případě by byla druhá žena 
„dárkyní vajíčka“. Tento postup v ČR umožněn je, nicméně je pro ženy věkově omezen. 
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uvedenou hypotézou o hierarchii cest k rodičovství neshodovaly. Z jejích dat totiž 
vyplývá, že adopci by Češi a Češky volili jako řešení biologické neplodnosti častěji než 
využití metod asistované reprodukce s použitím dárcovské spermie, vajíčka či embrya.  

Sledovaný vzorek populace měl však reprezentovat názory v celé české populaci, a 
výsledky výzkumu nám tak nedávají žádnou informaci o tom, jaké jsou názory 
specifické populace těch, kteří se s biologickou neplodností skutečně potýkají. Lze 
totiž předpokládat, že teprve v situaci, kdy se téma biologické neplodnosti začne páru 
dotýkat osobně, začne se pár intenzivněji seznamovat s možnými metodami asistované 
reprodukce a s postupy adopčních řízení. Takto získá řadu nových informací, 
zkušeností a hodnocení od lékařů/lékařek, sociálních pracovníků/pracovnic apod., které 
budou dále ovlivňovat jeho rozhodování o využití různých metod asistované 
reprodukce a o spuštění adopčního procesu.  

V rámci problémově orientovaných rozhovorů s bezdětnými, které jsou také sondou 
mezi ty, kteří v situaci bezdětnosti adopci a lékařskou pomoc za účelem otěhotnění a 
porodu více či méně zvažovali, bylo možné výše zmiňovanou hierarchii cest 
k rodičovství vysledovat, i když se vyskytly i určité výjimky.  

U adopce zdůrazňovali komunikační partneři a partnerky zejména nejistý (genetický) 
původ dětí. Adopce přináší velkou a dlouhodobou nejistotu, co z dítěte nakonec i přes 
veškeré snažení rodičů vyroste, zatímco k asistované reprodukci, u níž koneckonců 
také nemusí být zachována genetická vazba na oba rodiče (ale zde se předpokládá 
pečlivý výběr dárců genetického materiálu), se pojí zejména rizika zdravotní, která by 
však měla být pod lékařskou kontrolou. Proti sobě tedy stojí na straně jedné 
dlouhodobá nejistota bez jakýchkoliv záruk a na straně druhé rizika pod lékařskou 
kontrolou. Na straně jedné vystupují obavy ze špatného genetického vkladu a 
negativních zkušeností dítěte z období těhotenství a raného dětství, které nejsou 
adoptivním rodičům známy, a na straně druhé je vlastní genetický vklad do dítěte nebo 
alespoň předpoklad pečlivě testovaného výběru dárců genetického materiálu. 
V souladu s psychologickým vysvětlením, že lidé upřednostňují známá rizika před 
nejistotou (viz kapitola 2), by pak měla být přednost dávána alespoň částečně 
genetickému a biologickému rodičovství před rodičovstvím adoptivním.  

Člověk však může pouze adopcí, nikoliv za pomoci asistované reprodukce, pomoci již 
narozenému dítěti a pro některé může být asistovaná reprodukce také příliš troufalým 
zásahem do „přírody a přirozenosti“ či „Boží vůle“. Právě tyto důvody zdůrazňovali ti 
bezdětní, kteří by podle vlastních slov v případě problémů s početím dítěte preferovali 
spíše adopci než techniky asistované reprodukce.  

A někteří by podle vlastních slov preferovali adopci dokonce spíše než biologické a 
genetické rodičovství bez asistence. Takto cesty k rodičovství hodnotily v mých 
rozhovorech ženy, které sice možnost mateřství ve svém životě nevylučovaly, ale 
zároveň vyjadřovaly obavy z těhotenství a porodu nebo ambivalentní pocity 
k intenzivní péči o novorozence a předpokládaly, že se matkami spíš nestanou. Žádná 
z nich kroky, které by je k adopci přiblížily, nepodnikla. Vše se odehrávalo v rovině 
úvah.48 Adopce zde mohla být argumentem, který je měl napojit na „norma-litu“ těch, 
kteří rodičovství neodmítají. A adopce mohla vystupovat i v podobě „pojistky“ do 
budoucna, kdyby své reprodukční plány komunikační partner/ka někdy v budoucnu 
změnil/a: 

                                                      
48 Výjimkou byla tzv. „adopce na dálku“, která však nezahrnuje každodenní rodičovskou péči, ale 
pomáhá více či méně konkrétnímu dítěti z rozvojové země formou finanční podpory.  
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Rozhodně adoptivní rodičovství je pro mě, to jsou moje zadní vrátka. Adoptivní 
rodičovství je pro mě něco, co kdyby náhodou hutně bouchly hodiny, nebo 
cokoli, tak adoptivní rodičovství je pro mě prostě cesta ven. Jako budu docela 
ráda, že nebudu muset být těhotná. (Petra, 32 let, vysokoškolačka, svobodná, 
žije sama v Praze, akademická sféra.) 

Ti, kteří se o zplození vlastního potomka již pokoušeli a narazili na problémy 
s početím, se zpravidla následně snažili o početí s lékařskou asistencí tak, aby byla 
zachována genetická vazba k dítěti u obou rodičů. Rodičovství s genetickou vazbou 
pouze jednoho rodiče vyvolávalo již daleko více pochyb o tom, zdali je to ta správná 
cesta k rodičovství, a stejně tak i adopci zvolil nakonec jen málokdo.  

Hierarchii cest k rodičovství s biologickým a genetickým rodičovstvím v čele lze dobře 
ilustrovat na příběhu Dany, která se se svým manželem rozhodla pro adopci poté, co se 
neúspěšně pokoušeli několik let počít za pomoci technik asistované reprodukce.  
O adopci začali přemýšlet sice dlouho předtím, než zažádali o zahájení adopčního 
řízení, ale možnosti a úspěchy, které v současnosti metody asistované reprodukce 
nabízejí, a samozřejmost jejich využívání na klinikách, kde se vyšetřují reprodukční 
problémy, vedly k rozhodnutí využít tyto metody (a během několika let stále další) i 
Danu a jejího manžela. V době, kdy jim byla nabídnuta metoda s použitím dárcovského 
genetického materiálu, bylo již lékařských zákroků na manžele přespříliš. Fakt, že se 
nakonec rozhodli pro adopci dítěte, nikoliv rodičovství se zachováním genetické vazby 
pouze k jednomu rodiči, byl dáván do souvislosti jednak s váháním partnera, zda je 
rodičovství s dárcovskou spermií (tedy z jeho strany rodičovství bez genetické vazby 
na dítě) žádoucí, ale zejména s vyčerpáním z dlouhodobé léčby v centrech asistované 
reprodukce: 

Oni mi řekli, že by mi mohli hormonálně upravit nebo i nějakým drobným 
zákrokem odebrání vajíčka v Praze a uměle oplodnit, ale dárcem. Což mně se, já 
jsem to zvažovala, ale to spíš partner, tomu se to nezdálo. (…) Jestli o to tolik 
stojím, i když to nebude jeho, nebo jestli takhle zůstaneme, že si nějak poradíme, 
a možná jsem divná, nebo jsem neměla žádný mateřský pudy po tý hormonální 
léčbě, takže že bych to tak moc chtěla, ještě támhle ležet v Praze, jet do Prahy na 
nějaký odebrání, tak jsem říkala, tak ne. (…) Asi bych tenkrát šla (kdyby umělé 
oplodnění odebraného vajíčka dárcem podporoval manžel – poznámka autorky). 
Ale naposled. (…) Ale asi bych do toho šla. Ale můžu říct za sebe, že s takovou 
nechutí, nebo i nevírou, že se to stejně nemůže povést. (…) Ulevilo se mi. Teď 
už jsme opravdu čekatelé (na adopci – poznámka autorky). (…) Mám 
kamarádku, mojí nejlepší kamarádku (…) před třemi lety adoptovali holčičku, 
krásnou jako květ. Tak to už jsem tehdy před těma třemi lety začala říkat, něco 
s tím uděláme. (Dana, 35 let, vyučená, metařka, s manželem žije na vesnici.) 

Hierarchii cest k rodičovství lze ale dobře ilustrovat i na příbězích těch, kteří se po 
neúspěšných pokusech o početí s lékařskou pomocí (která byla dostupná v té které 
době) začali reálně zabývat adopcí, ale tuto cestu k rodičovství nakonec zamítli. A to 
právě kvůli nejistotě spojené s (genetickým) původem dítěte, s jeho prožitky z raného 
dětství, dále ve spojitosti s odlišností názorů partnera/partnerky na adopci, 
s předpokládanou biologickou podmíněností vlastních citů k dítěti a na rozdíl od Dany 
bez pozitivního příkladu adopce ve svém okolí: 

Já jsem jí říkal, že bych byl pro adopci, ale kdybych věděl, že to dítě je ze slušný 
rodiny, když třeba rodiče se zabijí v autě. Že to je prostě normální rodina. (…) 
Je dokázaný, že sedmdesát procent genů je dědičných, to když si vezmete 
chlapa, který, jeho otcem, nebo jeho dědek byli prostě gauneři a přiblblíci, tak je 
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riziko, že to dítě, i když byste se postavila na hlavu, tak to dítě to může zdědit. 
(Adam, 47 let, vyučený, skladník, žije s manželkou v Praze.) 

Pár samozřejmě nemá jistotu, že získá dítě, které by se mu líbilo, a jsou tu ještě i 
legislativní bariéry. Rodičovství dává, ale i bere. Hierarchie cest k rodičovství přispívá 
ke kategorizaci toho, jaké (cesty k/druhy) rodičovství (a náklady s ním spojené) jsou 
žádoucí, jaké jsou ještě akceptovatelné a jaké by už představovaly „příliš velkou cenu“: 

Nemohli bychom v našem věku už adoptovat miminko. Už ne, na to už jsme 
moc staří. (odkazuje k věkové normě, která je uplatňována při adopci v ČR – 
poznámka autorky) (…) Myslím si, že o adopci, že být dobrým adoptivním 
rodičem, že to je ještě náročnější cesta, než když člověk vychovává vlastní děti. 
Myslím si, že i ze zkušenosti svých přátel, že musí mnohem víc investovat do 
sblížení se s tím člověkem, který na sobě nese šrámy z minulosti. A často ten 
adoptivní rodič ty šrámy z minulosti nezná. (…) Nezná tu rodinu, z které 
přichází. (…) Aby člověk mohl přijmout někoho dalšího do svého života, tak se 
někomu dalšímu musí vzdálit. A v týhle situaci (kdyby se podařilo počít 
s podpůrnou medikací, o což se pokoušejí a plánují v tom pokračovat do 
dosažení 40. roku života Natálie – poznámka autorky) by jsme byli ochotní se 
pro to rozhodnout. Ale myslím si, že v situaci adopce by mi to přišlo trochu 
umělý, že bychom někoho přijali do svého života za cenu, že bychom někoho 
dalšího museli vystěhovat. (Natálie, 39 let, podruhé vdaná, vysokoškolačka, 
farářka a pedagožka, přestěhovala se z velkého města do Prahy.) 

Ze zahraničních i českých výzkumů vyplývá, že to jsou zejména muži, kteří odmítají 
jak využití dárcovských spermií při umělém oplodnění, tak i adopci (Slepičková 2006). 
Vzhledem k tomu, že výzkum Slepičkové (2006) ukázal, že muži odmítají častěji i 
asistovanou reprodukci bez dárcovských gamet, lze interpretovat tuto situaci tím, že 
mateřství je v životě ženy připisován větší význam než otcovství v životě muže 
(viz také kapitola 6). V souladu s tezí o hierarchii (cest k) rodičovství by pak ženy měly 
být otevřenější všem cestám k rodičovství. Existují ale i interpretace jiné, například ta, 
která vysvětluje odmítání dárcovských spermií a adopce u mužů tím, že zatímco 
rodičovství je pro ženu častěji než pro muže naplněním potřeby starat se a pečovat, u 
mužů jde v případě rodičovství častěji než u žen o potřebu předat své geny a mít 
potomka jako pokračovatele svého rodu (Slepičková 2005 a 2006). Konečně důraz na 
význam mateřské péče pro ženy a v souvislosti s otcovstvím důraz na zplození 
potomka kladou i současné české ženské a mužské časopisy životního stylu (Hašková a 
Pomahačová 2006).  

Z rozhovorů vyplývá, že ačkoliv výše uvedenou hierarchii cest k rodičovství nelze 
vystopovat v názorech všech bezdětných, kteří deklarovali, že rodičovství ve svém 
životě neodmítají, neztrácí podle mého názoru na relevanci. Ve využití technik 
asistované reprodukce v případě, že se počít dítě nedaří, může bránit například 
náboženské přesvědčení. Pro ty, kteří si nejsou jisti, zda se rodiči stát chtějí, může být 
adopce „pojistkou“ do budoucna nebo tím, jak se, přes všechny výtky k rodičovství, 
napojit na „normalitu“ těch, kteří k rodičovství směřují nebo rodiči jsou. Pro ty, u nichž 
byla identifikována biologická neplodnost, poslední cestou k zahájení rodičovství – 
tou, která je normě genetického a biologického rodičovství vzdálena nejvíce – adopce 
ale bývá. A jen dílčí podobnost adoptivního rodičovství s normou genetického a 
biologického rodičovství, které je spojováno s mnoha riziky, resp. nejistotou, vede 
nakonec mnohé bezdětné k zamítnutí adopce nebo k dlouhodobému nerozhodnutí pro  
adopci. O adopci s partnerem/partnerkou uvažují, zjišťují si informace, ale pro zahájení 
(nebo dokončení) adopčního řízení se nerozhodnou. 
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Doposud jsem se zabývala existencí hierarchie (cest k) rodičovství, která se odvozuje 
od normy genetické a biologické vazby mezi rodiči a dětmi. Ve vztahu k rodičovství 
však existují i jiné normy a od nich odvozené hierarchie, které vstupují do rozhodování 
o tom, zda se rodičem stát nebo ne. Mým cílem není postihnout celou jejich širokou 
škálu, ale poukázat na existenci některých z nich tak, jak vstupují do rozhodování o 
(ne)zahájení rodičovství a problematizují ostrou hranici mezi dobro-volnou a ne-
dobro-volnou bezdětností, podle níž jsou bezdětní kategorizováni.  

V kvantitativních výzkumech reprodukčního chování, a opět nejen v české, ale i v 
dalších soudobých společnostech euroamerické civilizace, je často citován ideál úplné 
rodiny v čele s mužem a ženou. Lidé si přejí mít zpravidla úplnou rodinu, i když (v 
současné době již) nikoliv nutně rodinu manželskou. Osamělé mateřství je sice stále 
méně stigmatizováno a stále častěji praktikováno, ideálem však zůstává úplná rodina, 
obnášející jak rodičovství, tak i dlouhodobé partnerství. A konečně i v mém výzkumu 
se bezdětní k ideálu úplné rodiny vztahovali. Mnohé bezdětné ženy, které rodičovství 
apriori neodmítaly a příčiny své bezdětnosti hledaly zejména v absenci partnerského 
vztahu „s tím správným mužem“, zdůrazňovaly, že svobodnou matkou (by) být 
nechtěly. Mateřství bez přítomnosti partnera pro ně (není) nebylo možnou cestou 
k rodičovství. Biologické problémy nestály v jejich cestě k založení rodiny. Přesto svou 
bezdětnost definují jako nezvolenou, a někdy i nedobrovolnou: 

Já jsem se nikdy necítila na to, abych byla svobodnou matkou. (…) Já bych se 
cítila dobře ve vyrovnaným partnerským vztahu, který by dospěl k manželství, a 
kde bychom se rozhodli, že budeme mít dítě. (Květa, 47 let, vysokoškolačka, 
manažerka, přestěhovala se z malého města do Prahy, svobodná, žije sama.) 

V souvislosti s růstem podílu bezdětných mezi mladými ženami a růstem podílu 
svobodných mezi mladými matkami se o zakládání rodiny svobodnými ženami – 
třicátnicemi bez partnera – v českých médiích nicméně stále častěji hovoří. Volba 
mateřství bez partnera je sice v mediálních diskusích i v postojích českých mužů a 
žen49 pojímána jako „svobodná volba žen, ale (!)“ zároveň se k ní pojí také kritika, 
například ochuzení dítěte o „mužský prvek“ ve výchově (Hašková a Pomahačová 
2006).  

Ideální je tedy mít geneticky vlastní děti, které porodí jejich genetická matka, která žije 
dohromady s genetickým otcem dětí v úplné rodině.  

Ideály (cest k) rodičovství existují tam, kde jsou všechny ostatní způsoby (cesty k) 
rodičovství s těmito poměřovány. Široké působení (rozprostření) a internalizace 
(zvnitřnění) některých těchto ideálů může být dokonce tak silné, že se tyto ideály 
stávají ve svém působení sociálními normami. Ty způsoby rodičovství, které stojí 
v hierarchii rodičovství nejvýše, jsou popisovány nejen jako ideální, ale někdy také 
jako „normá-lní“ nebo „přirozené“. 

Genetické a biologické rodičovství je ideálem, který stojí na vrcholku hierarchie (cest 
k) rodičovství. A je vlastně i normou, vůči níž se ostatní (cesty k) rodičovství (ne-
biologické(mu), ne-genetické(mu) nebo jen částečně) poměřují, porovnávají a hodnotí. 
Je normou, která konkretizuje hodnotu pokrevní spřízněnosti a biologických vazeb, 
normou, která stigmatizuje ostatní (cesty k) rodičovství v hierarchii za genetickým a 

                                                      
49 Například podle šetření European Values Study, «http://www.europeanvalues.nl», nesouhlasilo v ČR 
v roce 1991 s tím, že je správné, aby se žena, které nemá partnera, rozhodla pro rodičovství, 45 % 
respondentů a o osm let později nesouhlasilo 31 % respondentů. Ostatní s rozhodnutím souhlasili buď 
bez podmínek, nebo za určitých okolností. 
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biologickým rodičovstvím, a je i od této normy odvozenou norma-litou ve smyslu toho, 
jak se rodičovství „dělá“ nejčastěji, „normálně“ a (díky úzké vazbě na biologii a 
přírodu i) „přirozeně“.  

I úplná rodina je (oslabující) normou, s níž jsou jako druhořadé poměřovány rodiny ne-
úplné. Konečně i negativně vystavěné termíny, které jsou používány, poukazují na 
existenci norem, které v daném případě vstupují do rozhodování o (ne)založení rodiny. 
Ne-biologické rodičovství. Ne-úplná rodina.50   

Ale jsou tu ještě další normy rodičovství, na něž bezdětní ve svých vyprávěních 
narážejí a s nimiž poměřují své šance a vůli k rodičovství. Například ta, že o děti 
v úplné rodině pečuje zejména jejich matka: 

Muž a žena mají nějakou jako roli (…) jeho úkolem je pracovat, úkolem ženy je 
se nějak kreativně věnovat přes ten den tý rodině (…) přirozený je to, že ta žena 
je doma. Ona to dítě porodí. (Rostislav, 35 let, středoškolák, manažer, svobodný, 
bydlí sám v Praze.) 

Já mám slušné zaměstnání, slušné peníze, takže se budu snažit, aby ta rodina 
byla zabezpečená, no a ona se bude starat o dítě. (…) Taková normální stará 
česká rodina. (Jakub, 37 let, středoškolák s nástavbou, recepční, svobodný, žití 
spolu odděleně – LAT v Praze.) 

Norma intenzivní celodenní péče o malé dítě tlačí dvaatřicetiletou soudkyni, která 
plánuje být na rodičovské dovolené dva roky, nikoliv tři roky, po něž zůstává s dítětem 
doma většina současných českých matek (viz Křížková 2006). Z této situace si pomáhá 
jednak důrazem na možnost čerpání částečného úvazku (tedy s dítětem doma částečně 
být a částečně ne) a dále důrazem na své vysokoškolské vzdělání, zejména na jeho 
náročnost a délku nutné praxe pro výkon povolání soudkyně: 

To je trošku jiná situace, ona není vysokoškolák (švagrová, se kterou se „bez 
vyzvání“ srovnává – poznámka autorky). Ona má maturitu, a tak je doma. Já si 
myslím, že dva roky je dostatečně. Znám lidi, kteří se vrací mnohem dřív. To 
není dobře podle mne. Ale ty dva roky si myslím, že je dostatečně dlouhá doba, 
nehledě na to, že si myslím, že by bylo možný si i na tom soudě domluvit, že ten 
první rok, do tří let dítěte, by bylo možno nastoupit jenom na půl úvazku. 
(Radka, 31 let, vysokoškolačka, čekatelka na místo soudkyně, vdaná, 
přestěhovala se z velkého města do Prahy.) 

Dilema práce versus péče o děti a s tím související dělba rolí v rodině je něčím, co řeší 
mnohé mladé (doposud) bezdětné třicátnice s vyšším vzděláním: 

Ten chlápek to má nastavený tak, že pořád pracuje, ta práce ho baví a je ten vědec 
táta (…) tak ten jeho životní styl je něco, co mně jakoby konvenuje. (…) Zase na 
druhou stranu (…) mám zabudované to, jak máma byla máma (…) já ani nevím, 
jak bych dělala mateřství, který by bylo jinak dělaný. (…) Nevím, jak bych dělala 
jakoby víc sobecky mateřství. (…) To není rozhodnutí, že nikdy je nebudu mít, ale 
spíš je to tak, že (…) se čím dál tím víc dostávám k té „ne“ pozici. (…) teď to 
(celoživotní bezdětnost – poznámka autorky) vnímám jako něco už reálného, že se 
o tom s kamarádkou bavíme poslední dobou strašně moc. (…) Jde spíš z mého 
hlediska o to uklidnit se, že mně nevadí, že to popřu, což mě zatím dělá problémy. 

                                                      
50 Nebo také mimo-manželská plodnost, ne-manželské děti apod. Na straně jedné jazyk normu úplné 
rodiny a manželské plodnosti posiluje, na straně druhé stále častější mediální diskuse o tom, že se již 
každé třetí dítě rodí do nemanželské rodiny a že je již každá čtvrtá rodina se závislými dětmi neúplná, 
normu úplné rodiny a manželské plodnosti zeslabuje (Hašková a Zamykalová 2006). 
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Hrozný. (Petra, 32 let, vysokoškolačka, svobodná, žije sama v Praze, práce 
v akademické sféře.) 

Mladá vědkyně ve výše uvedené citaci spekuluje na téma, jakým způsobem by mohla 
vypadat její budoucí mateřská péče. Tyto spekulace vstupují do jejích reprodukčních 
plánů a právě nelehká slučitelnost internalizované normy intenzivní mateřské péče a 
jejího pracovního nasazení ji vede, na rozdíl od výše citované Radky, k postupnému 
příklonu k tomu, že se matkou pravděpodobně nestane. Radka i Petra se „bez vyzvání“ 
ve svých úvahách nad svými reprodukčními plány pouštějí do „boje“ 
s internalizovanou normou intenzivní mateřské péče, která je někdy označována také za 
„přirozenou“ a „normální“. Radka nachází „ospravedlnění“ toho, jak dělat mateřství 
„trochu jinak“, a to sice svým vyčleněním ze skupiny žen obecně a vztažením ke 
specifické skupině žen – vysokoškolaček a soudkyň, které „to dělají trochu jinak“. 
Petra se potýká s internalizovanou normou dlouhodobé celodenní mateřské péče, 
kterou zažila i ve své vlastní rodině, a to, zda je možné „dělat mateřství jinak“ a přesto 
správně, de facto odmítá, když toto „jiné dělání mateřství“ označuje za „sobecké“.  

I podle Marie, která spolu se svým manželem deklaruje volbu života bez dětí, by mělo 
mateřství znamenat, že „všechno ostatní, kromě mateřství, jde pro ženu stranou“. A ve 
svém vyprávění o důvodech své volby bezdětnosti jde dokonce ještě dál, když říká, že 
pokud to tak není, žena by se matkou stát neměla: 

To učinění rozhodnutí je vědomý a ta holka chce být matka, chce se tomu dítěti 
věnovat, to znamená, její život získává jiný priority. A to je mateřství. To 
znamená, že všechno ostatní jde stranou. A pokud to tak není, tak ta holka, ta 
žena by do stavu mateřství neměla vstupovat. (Marie, 32 let, vysokoškolačka, 
manažerka, s manželem žije v Praze.) 

V některých případech jsou ideály, a vlastně normy rodičovství diskurzivně (tak, jak se  
o nich mluví) napojeny na přírodu/přirozenost a tímto je posilována jejich norma-lita.  
E. Badinter, která se zabývala sociální konstrukcí normy intenzivní mateřské péče jako 
„přirozené“ součásti ženám „vrozeného mateřského pudu“ a „instinktu mateřské 
lásky“, poukázala na to, že tento ideál mateřství neexistoval v Evropě odjakživa, ale 
jako norma „přirozenosti“ intenzivního mateřství byl široce rozprostřen a masově 
internalizován teprve v průběhu 19. století (Badinter 1998). Teprve s ustavením této 
normy se objevil také problém matek, které cítily vinu, frustraci až ztrátu jistoty a 
důvěry ve vlastní ženskou identitu v případě, když tuto „normální“ a „ženám 
přirozenou“ péči a lásku neprožívaly (Choi et al. 2004). Objevil se také problém žen, 
které prožívaly pocity nenaplnění „poslání ženy“, prázdnoty a životního selhání 
v případě, že se matkami ve svém životě nestaly nebo stát nemohly (Letherby 1999). 
Projevy této normy konečně nacházíme i dnes, kdy se vysoká účast žen na trhu práce a 
v rámci terciárního vzdělávání dostává s internalizovaným požadavkem na intenzivní 
mateřskou péči do konfliktu u stále většího podílu žen. I v důsledku jejího působení se 
v současné době hovoří o nutnosti rozšiřování možností pro kombinování výdělečné 
činnosti a péče o rodinu zpravidla v souvislosti s ženami, nikoliv muži (Johnston 
2003).  

Z výše uvedeného plyne, že normy rodičovství a od nich odvozené hierarchie (cest k) 
rodičovství je možné vysledovat všude tam, kde se objevují výroky o tom, že cesta  
k rodičovství by (ne)měla být usilováním „za každou cenu“. Rodičovství ano, ale 
s genetickou vazbou mezi dítětem a jeho rodiči; rodičovství ano, ale v úplné rodině; 
rodičovství ano, ale v těch správných vnitřních i vnějších podmínkách, například touhy 
po dítěti nebo času na intenzivní mateřskou péči. Nejen zdravotní problémy tak mohou 
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stát (ve vyprávěních bezdětných) v cestě rodičovství a definovat bezdětnost jako ne-
dobro-volnou nebo ne-zvolenou. 

 

 

7.4. Biologické stárnutí a sociální čas 
 

Vyprávění bezdětných, ale i mediální diskuse na téma reprodukce bývají rámovány 
více či méně specifikovanými věkovými vymezeními. V médiích, ale i v rozhovorech 
s bezdětnými často zaznívá, že „děti by neměly mít děti.“ Ovšem na pokoušení se o 
rodičovství v padesáti může být pozdě. Zejména pro ženy. Varování bezdětným ženám 
je velmi výrazným rysem mediálních diskusí o bezdětnosti (Zamykalová 2006; 
Hašková, Pomahačová 2006). 

A pro ženy jsou také striktně nastavené věkové limity pro asistovanou reprodukci. Jen 
do věku 48 let se mohou ženy zpravidla účastnit asistované reprodukce. A jen do věku 
39 let je pro ženy otevřená možnost financování nákladných lékařských procedur ve 
spojení s asistovanou reprodukcí zdravotní pojišťovnou.51 Důvody pro takový postup 
jsou různé. Od klesající úspěšnosti asistované reprodukce v závislosti na stoupajícím 
věku ženy až po problematičnost sociální akceptace matek, které by vychovávaly 
nezletilé děti „v babičkovském věku“. „Staré“ matky nebo matky „ve věku babiček“ 
nejsou akceptovány ani v médiích, ani ve vyprávění bezdětných. Argumentem bývají 
fyzické, psychické a sociální předpoklady žen pro mateřství. Také proto existuje pro 
ženy ještě jeden limit. Jen do věku 35 let ženy má pár naději na adopci kojence. 
Vychovávat děti „v důchodovém věku“ nechtějí zpravidla ani bezdětní muži. 
Argumentem bývají někdy obdobné předpoklady jako u žen, ale tím hlavním je u mužů 
nejistota ohledně finančního zajištění dítěte a rodiny:  

Dneska je v módě, tady ti Šípové, tady ti národní umělci, ono jim je šedesát, a 
tak jestli si chtějí dokázat, že (…) prostě musejí mít dítě za každou cenu. (…) Já 
jako nechápu tady ty továrny na děti, kterým je padesát, šedesát a furt mají 
potřebu zplodit potomky další a další. To je úplně nezodpovědný. Protože abych 
tomu dítěti mohl dát něco do života, tak musím být nějaký. A ne nějaký starý 
páprda, který akorát támhle zplodí potomka. I když třeba tihle jsou zajištěný (…) 
dneska je mi čtyřicet sedm, tak je nesmyslný mít dítě. Potom, aby dítěti bylo 
deset, dvanáct a já šel do penze, no tak to je nesmysl (…) ono jako mít malý děti 
dneska a přijít o práci, to není jako sranda. (Adam, 47 let, vyučený, skladník, 
žije s manželkou v Praze.) 

Média ani legislativa, upravující přístup mužů k asistované reprodukci, nejsou na muže 
tak přísné jako na ženy. V případě slavných, finančně zabezpečených mužů 
v dědečkovském věku lze jejich „věkový handicap“ kompenzovat mládím matky 
dítěte.52 

Foucaltem (1999b)  výstižně popsaný dohled obrácený dovnitř – sebedisciplinace – 
dostává v kontextu reprodukčních úvah podobu biologických hodin. O těch se hovoří 

                                                      
51 Tyto limity se týkají žen, které se chtějí stát matkami. Dárkyní vajíčka, která není součástí neplodného 
páru, se může stát žena do věku 35 let. 
52 V případě mužů je stanovena věková hranice 40 let pouze pro dárce spermií, který není součástí 
neplodného páru. Muži, kteří se chtějí stát otci, se mohou asistované reprodukce se svými partnerkami 
zúčastnit v jakémkoliv věku. 
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zejména v souvislosti se ženami. U žen se jejich tikot očekává. U mužů se zase 
očekává, že budou naslouchat tikotu biologických hodin svých partnerek.  

Hodiny symbolizují ubíhající, měřitelný a měřený čas. Biologie poutá tyto hodiny 
k tělu žen, které je, v rámci konceptu biologických hodin, přírodou (geny, hormony) 
naprogramováno na mateřství, s biologickými hodinami se ženy rodí, jsou jim vrozené. 
Co když ale biologické hodiny ženě netikají? Co když mateřské pudy cítit nezačne? 
Nedostaví se potřeba mít děti? Neozve se přirozená, instinktivní touha po dětech, která 
má přijít sama od sebe, respektive skrze biologické nastavení ženského těla? Pak je to 
přinejmenším podezřelé, jak svou situaci definuje Šárka:  

Pořád ty lidi říkají, že ten budík tiká. Ti tiká budík! Ale já ho nějak neslyším, 
zatím teda. (…) Před 10 lety jsem to vůbec neřešila tuhletu otázku. Jsem si 
říkala, že to přijde nějak samo. Stejně jako teď. Akorát teď už je to trošku 
podezřelý. (Šárka, 33 let, vysokoškolačka, umělkyně, střídavě žití spolu odděleně 
– LAT a nesezdané soužití v malém městě.) 

Jedna z bezdětných hovořila dokonce o tom, jak kvůli svému příteli zašla za 
psychology, aby jí vysvětlili, proč jí ještě po třicítce netikají biologické hodiny.53 

Nevím (proč mi ještě netikají biologické hodiny – poznámka autorky), já mám 
asi nějakou poruchu. Že ty mateřský pudy jsem nějak neobjevila (…) kvůli 
jednomu jsem šla i k psychologovi (…) jako proč to necítím. Potřebu mít dítě. 
Jeden mi řekl na rovinu, to bylo jenom jedno sezení, že to je tím, že jsem sobecká. 
Že nechci obětovat čas nebo zdraví. (Jana, 40 let, středoškolačka, svobodná, 
asistentka, nesezdané soužití ve větším městě.) 

Jak už název napovídá, hlavní rámování je biologické. O biologických hodinách mluví 
i ty, které žádné dítě nechtějí a rodičovství ve svém životě odmítají, a i ty, které nejsou 
rozhodnuty, zda se matkami stát či ne. I ony tedy přistupují na věkové normy a 
normalitu rodičovství, symbolizovanou biologickými hodinami. Porucha – to může být 
vysvětlení a vlastně i ospravedlnění, které zároveň „normalitu“ a „přirozenost“ 
rodičovství nijak nezpochybňuje, naopak ji posiluje. Jsou-li biologické hodiny vrozené, 
nelze-li je přeřídit, pak nelze nic dělat. To je ospravedlnění. Jsou-li biologické hodiny 
přirozenou součástí ženských těl, instinktem, který se v ten pravý čas ozve, zazvoní, 
zatiká, pak jsou těla žen, které touhu po mateřství necítí, nebo dokonce mateřství 
odmítají, diskurzivně konstruována nejen jako jiná, ale jako nesprávně jiná, podezřelá, 
porouchaná, ne-normální.  

A jestliže jsou biologické hodiny vrozené pouze ženám, pak jsou ženy, které necítí 
potřebu stát se matkou, charakterizovány až jako neženské. Opět platí, že o 
neženskosti, o tom, že si vždycky hrály a rozuměly více s kluky/muži než 
s dívkami/ženami, hovoří „bez vyzvání“ i některé bezdětné, které se o početí dítěte 
nikdy nepokoušely. Jde o jedno z jejich vysvětlení vlastní jinakosti, které zároveň 
nezpochybňuje diskurz normality mateřství a úzkého sepjetí, téměř splývání ženství a 
mateřství. Jejich výpověď se v daném ohledu pohybuje v rámci diskurzu normality 
mateřství, a tím jej vlastně posiluje. Mezi mužstvím a otcovstvím se tak silná vazba, ani 
v médiích, ani v promluvách bezdětných, neobjevuje. Bezdětnost u mužů není 
problematizována tolik jako u žen. Pro menší sepětí mužství a otcovství necítí bezdětní 
muži také tak časté problémy v rámci mužské interakce jako ženy v rámci interakce se 

                                                      
53 V zahraničí již vznikají články nabádající psychology či psychoterapeuty, aby s bezdětnými, kteří 
rodičovství odmítají, nakládali jako s „normálními“ a jako s průkopníky nových životních stylů (Mollen 
2006). 
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ženami. Bezdětné ženy, na rozdíl od bezdětných mužů, zmiňují nejen větší tlak na 
rodičovství ze strany svého okolí a zejména v rámci interakcí mezi ženami, ale zmiňují 
dokonce i situace v rámci ženských interakcí, kdy cítí, že se jako ženy bez dětí nemají 
právo k některým záležitostem vyjadřovat, kdy ztrácejí hlas: 

To, že nejsem a nebyla jsem nikdy matkou, velice pociťuju ve společnosti 
ostatních lidí, hlavně žen, muži to tak neprožívají, protože si uvědomuju, že je 
strašně moc životních situací, kdy nemůžu, už je to daný tím, že nejsem příliš 
sebevědomá, abych si to obhájila jinak, dost dobře nemůžu říct svůj názor na 
věc. Nemůžu říct svůj postoj a je mnoho situací, kdy doslova mám pocit, že 
musím držet hubu. Protože když řeknu, že je to tak nebo onak, tak mi můžou 
oprávněně moje přítelkyně, nebo jakékoliv jiné ostatní ženy říct, ty do toho 
nemáš co mluvit, ty jsi neměla nikdy dítě a nevíš, jaký to je. A je to pravda. 
Takže to, že nemám tu zkušenost tuhletu, mě v některých situacích poněkud 
vyčleňuje, dělá ze mě trochu outsidera, aspoň já to tak vnímám a je to trochu 
můj komplex. (Mirka, 39 let, středoškolačka, podruhé vdaná, umělkyně, 
přestěhovala se z vesnice do Prahy.) 

Marie je jedna z mála žen, které otevřeně deklarují svou volbu života bez dětí. I ona se 
zpočátku nedokázala vyvázat z diskurzu normality rodičovství, když se odvolávala na 
„poruchu svých biologických hodin“. Byla to rychlá, „automatická“ odpověď na 
otázku po biologických hodinách, kterou jsem komunikační partnerce položila sama. 
Dále v odpovědi ale začala již existenci biologických hodin jakožto vrozené výbavy 
všech žen zpochybňovat. Z biologických – všem ženám vrozených – hodin se stávají 
najednou hodiny psychologické – vytvářené vědeckými poznatky o rizicích těhotenství 
v závislosti na věku matky, a tak působí pouze na ty ženy, které se matkami stát chtějí:   

Někdo říká, že u žen začnou tikat biologický hodiny, co si o tom myslíš? 
Že biologický hodiny se někdy porouchají.  
A co si všeobecně o tom myslíš? 
Já si myslím, že je to psychologický. (…) To znamená, že pokud chceš mít dítě, 
tak je to velmi dobrá záminka. (pousmání) Ne. Myslím, že po překročení, já 
nevím, třicítky, těhotenství jsou rizikovější, ten fyziologický faktor je prokázaná 
věc. Ale myslím si, že to funguje v tom případě, že se chystáš mít děti. (…) Když 
ty děti mít nechceš, tak tam žádný psychologický hodiny nejsou. (Marie, 32 let, 
vysokoškolačka, manažerka, s manželem žije v Praze.) 

Obvykle však „přirozená“ touha žen po dětech, která se má ozvat – zatikat nebo 
zazvonit – v určitém věku, zpochybňována nebývá a její absence může být naopak 
považována za důvod, proč děti nemít. Pokud chybí ta těžko popsatelná touha po 
dětech, proč pak děti mít? Z jakého důvodu? Kvůli komu? Tuto otázku si klade řada 
bezdětných, kteří sice bezdětnost nezvolili, ale zároveň nejsou pro rodičovství 
rozhodnuti. Pokud chybí niterná touha po dětech, jejíž příchod ženy ve svém životě 
očekávají, pak chybí i ten pravý důvod, proč se matkou stát:  

(K tomu, aby se člověk stal rodičem – poznámka autorky) musí být ten opravdu 
pravý důvod nebo ta touha. A to já nemám. (…) Já už jsem v letech, kdy bych 
zralá měla být, takže teď uvažuju o tom, že je to nějaká moje osobní 
nevyváženost nebo co (…) mám takový pocit, že vlastně tady jsem – narodila 
jsem se s tím, že jsem žena a že je přirozený, abych měla děti, když mně byl dán 
ten dar mít děti. Ale když se můžu rozhodnout místo toho udělat něco jinýho, 
abych nemusela mít špatný svědomí, tak ten svůj život věnuju tvorbě (…) myslím 
si, že to dávání (obrazů – poznámka autorky) je vlastně něco jako to mateřství, a 
že to může nahradit. Když člověk pracuje s láskou a předává jiným lidem to, co 
by předával vlastním dětem, tak v tom si myslím, že může být smysl života. 
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(Šárka, 33 let, vysokoškolačka, umělkyně, svobodná, střídavě žití spolu odděleně 
– LAT a nesezdané soužití v malém městě.) 

Koncept biologických reprodukčních hodin odkazuje k biologickému stárnutí a 
snižující se biologické schopnosti počít dítě a dovést jej do dospělosti. Odkazuje ale 
také, a to zejména, k sociálnímu času, který reflektuje vliv věkově specifických 
sociálních hodnot a norem. 

Ve vyprávěních bezdětných komunikačních partnerů a partnerek lze konkrétně 
rozlišovat mezi časem historickým, časem biografickým a časem sociálním.  

Historický čas zdůrazňuje spojitost mezi společenskými historickými změnami a 
okolnostmi a životem jednotlivce. Například možnost provedení in vitro fertilizace, 
která by možná mohla vyřešit problém s biologickou neplodností několika párů, 
z nichž jsem dotazovala buď muže nebo ženu, přišla až v době, kdy bylo těmto párům 
mezi 40 a 60 lety a snahy o početí již definitivně vzdaly. Období po roce 1989 bylo 
mnohými bezdětnými třicátníky/třicátnicemi a čtyřicátníky/čtyřicátnicemi 
charakterizováno jako období nových šancí a příležitostí (studijních, pracovních, 
volnočasových), které využili a které se zároveň v jejich příbězích neslučovaly se 
zakládáním rodiny.  

Biografický čas provazuje jednotlivé události v životě jedince s událostmi, které v jeho 
životě těmto událostem předcházely. Všichni komunikační partneři a partnerky 
vyzdvihovali ve svém životě některé události, aby tak konzistentně konstruovali svůj 
životní příběh se zaměřením na téma bezdětnosti. Jeden komunikační partner například 
vyprávěl, jak jeho rozchod s partnerkou přispěl k jeho odjezdu na studia do zahraničí; 
dlouhodobé studium v zahraničí přispělo k tomu, že má v současnosti o mnoho let 
mladší partnerku; mládí partnerky přispívá k prodlužování období jeho bezdětnosti.  

A konečně sociální čas reflektuje očekávání věkově specifického chování. Pozice 
člověka v životním cyklu je spojována s věkově specifickými životními přechody, 
sociálními statusy a jejich rolemi. Jiné životní přechody, statusy a role se očekávají 
například u teenagerů, třicátníků či padesátníků. Očekávané vzorce chování v závislosti 
na pozici člověka v životním cyklu jsou však historicky (a geograficky) proměnlivé. 
Pětadvacetiletá prvorodička byla například v české společnosti v 80. letech 20. století 
považována za starou, zatímco v současnosti je takto stará prvorodička, vzhledem 
k posunu průměrného věku prvorodiček, považována za mladou. 

Čas vystupuje ve vyprávěních bezdětných v první řadě v podobě jejich věku, který 
definuje pozici člověka v životním cyklu. Rok narození (z něhož lze biologický věk 
odvodit a opačně) je zmiňován zpravidla tam, kde je důraz položen na to, že je život 
člověka zasazen do specifických historických okolností. Rok narození propojuje pozici 
člověka v životním cyklu v době v rozhovorech zdůrazňovaných historických změn a 
okolností (například pokroky v oblasti asistované reprodukce, „otevření hranic“ po 
roce 1989, legalizace potratů apod.).  

Ve vyprávěních bezdětných bývá tematizováno ve vztahu k reprodukci několik 
věkových období. Pro nejmladší komunikační partnery a partnerky je prvním z nich 
období okolo 30 let, které je také silně akcentováno v soudobých časopisech pro ženy 
a časopisech životního stylu pro muže – s důrazem na partnerky třicátnice (Hašková a 
Pomahačová 2006). Je to doba, kdy se odpovědnost plánování rodičovství a užívání 
antikoncepce pomalu začíná měnit na nezodpovědnost tváří v tvář rizikům spojenýcm 
s pokusy o početí ve vyšším věku: 
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Je mi jednatřicet, tak je mi jasný, že nemůžu o tom uvažovat ještě pět let. 
(Marta, 31 let, vysokoškolačka, práce v telekomunikacích, přestěhovala se 
z malého města do Prahy, nesezdané soužití.) 

Teď už mně je 32 a už o tom přemýšlím trošku jinak než v pětadvaceti. Člověk 
sice po tý dvacítce, to jsem se vrátil z vojny, a člověk si chce trošku užít ještě. 
(…) No, já teda samozřejmě bych děti chtěl, ale je to tak, že přítelkyně je mladší. 
Je jí dvacet šest. A zatím nechce. V dnešní době se dává ze začátku do těch 
třiceti let přednost nějaký kariéře pracovní než dětem. No takže ona má úplně 
stejný náhled na to. Že nejdřív si chce vybudovat nějakou pozici a potom teprve 
chce mít děti. (Matěj, 32 let, svobodný, středoškolák, obchodní zástupce, 
přestěhoval se z vesnice do Prahy, nesezdané soužití.) 

Třicítka je věk, kdy většina bezdětných ještě nechce nic „uzavírat“. Nepovažují svůj 
status bezdětné/ho zpravidla za definitivní. Ani jejich okolí ho neuzavírá. „Kdo ví, co 
bude za pět let“, „možná“, „plánujeme“, „až“, „zatím“, „nejdřív“, „potom teprve“, 
„jestli“ – to jsou hlavní slova uvozující jejich vyprávění. I ti bezdětní, kterým bylo 
okolo 30 let v období před rokem 1989, svou bezdětnost v té době (v retrospektivním 
podání) nepovažovaly za definitivní. I když tlak směrem k rodičovství pociťovali ve 
svém okolí zpravidla daleko dříve.  

Dalším obdobím popisovaným nejmladšími komunikačními partnery a partnerkami je 
to po pětatřicátém roce života. Tlak na rodičovství, kteří bezdětní ve svém okolí 
popisují, se nejdříve zesiluje spolu s tím, jak se dříve či později stává stále více 
vrstevníků rodiči, ale nesílí donekonečna. Spolu s tím, jak se člověk vzdaluje hranici 30 
let a přibližuje hranici 40 let, pociťovaný tlak na rodičovství (a očekávání příchodu 
rodičovství) opět slábne: 

Je to pro mě téma, kterým se vlastně dennodenně zabývám. (…) Jsem vlastně 
jediný, kdo nemá děti, tak samozřejmě ty lidi okolo mě, který jsou podstatně 
mladší, tak děti mají a vedou normální rodinný život. (…) To je vlastně 
výjimečná situace pro mě, jak v rodině, tak mezi přáteli. V rodině přece jenom 
víc. I když teď musím, teď po pětatřicítce musím říct, že už myslím, že i rodina 
nade mnou zlomila hůl a už se mě na to nevyptává. (Zbyněk, 37 let, 
vysokoškolák, pracující v akademické sféře, přestěhoval se z malého města do 
Prahy, svobodný, žije sám.) 

Taky asi ono už potom, po těch 35 člověk asi rezignuje, všichni asi, i to okolí asi 
rezignuje, už si asi myslí, ta už asi nic mít nebude, takže asi tak. (Gizela, 37 let, 
středoškolačka, vdaná, nezaměstnaná, předtím prodávala, přestěhovala se 
z malého města do jiného malého města.) 

K třicátému pátému až čtyřicátému roku života se také vážou v české společnosti v 
současné době různé legislativní limity ve spojitosti s asistovanou reprodukcí a adopcí, 
které byly zmíněny v této kapitole výše.  

Po čtyřicátém roku života se styl vyprávění začíná – zejména u žen, ale někdy i u mužů 
– měnit. Úvahy nad možným rodičovstvím, orientované do budoucna, se začínají 
z vyprávění vytrácet na úkor spekulací a hodnocení orientovaných do minulosti. Slova 
typu „až“, „jestli“, „zatím“, „teprve potom“ začínají být nahrazována slovními 
spojeními typu „kdybych tehdy“, „bych to (ne)vzal/a zpět“: 

S pokročilým věkem se člověku některé věci nebo možnost jejich realizace 
omezuje (…) v tý přiměřený věkový skupině, tam je hodně takových skutečně, 
často jsou to takový, který nechtějí mít rodinu za žádnou cenu, nebo kterým 
ztroskotala rodina, mají svoje děti, to je otázka, jestli vůbec zakládat další. (…) 
Myslím, že byla určitá chyba, to bylo těsně po revoluci a každý měl spoustu 
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různých aktivit a já jsem měl pocit, že se i v tomhle naše cesty rozcházejí trošičku 
(rozešel se s partnerkou, která chtěla již založit rodinu, zatímco on začal podnikat 
a rodinu zakládat tehdy ještě nechtěl – poznámka autorky). Tam bych to vzal 
zpátky. (Petr, 42 let, svobodný, vysokoškolák, podnikatel, žije sám v Praze, 
přestěhoval se z velkého města.) 

Takže to je řada důvodů, proč nejsem rodič. (…) A dneska už jsem na to starej. 
(…) Nemůžu říct, že bych to nějak uzavřel. Že bych prošel nějakým procesem a 
na konci toho procesu bych si řekl ne. Takhle to nebylo. Spíš je to o tom, že se mi 
tyhle úvahy přestaly dostavovat. Prostě jsem na to přestal myslet. (…) Ale 
nemůžu říct, že bych prostě řekl, tímto procesem, touto cestou jsem došel 
k rozhodnutí, že jo nebo ne. To ne, tak to není. (Bořek, 46 let, rozvedený, 
vyučený, prodavač, který se přestěhoval z vesnice do Prahy, žije sám ve vlastním 
bytě.) 

Období mezi čtyřicátým a padesátým rokem života je s ohledem na reprodukční plány 
a představy „kritické“. Cesty k rodičovství začínají být postupně popisovány jako ty, 
které se uzavírají. Myšlenky o možném zahájení rodičovství se dostavují stále méně. 
Člověk už si najednou nedokáže představit, že by rodičem byl:  

Byly hezký vztahy (…), ale potom z nejrůznějších důvodů ty vztahy došly ke konci 
(…) do určitý doby si pořád říkáte, že ještě ty děti můžete mít. A potom najednou 
ono se to tak v té psychice zlomí, že najednou si to úplně, a myslím, že spíš 
nedokážete představit, že byste je měla mít. (…) Člověk si do určitého věku 
pořád myslí, že až najde toho pravého partnera, že je s ním bude mít. A potom 
najednou to nějak trvá, no a potom přijde určitý věk, a ta psychika je milosrdná, 
najednou si už nedokážete představit, že byste je měla. (Květa, 47 let, 
vysokoškolačka, manažerka, přestěhovala se z malého města do Prahy, 
svobodná, žije sama.) 

Postupné uzavírání reprodukčních plánů u těch, kteří svou bezdětnost nezvolili a o 
početí se pokoušeli, může být doprovázeno posilováním pocitů nenaplnění, životního 
selhání, ztráty smyslu života, osamělosti a citové prázdnoty:    

Je to věc, která člověka nepochybně poznamená na celý život. A můžu vám říct, 
že (dlouhá odmlka) je to prostě takový jako selhání. Je to prostě hrozný, když 
celá ta rodina jako čeká jo. Myslím tím třeba i rodiče manžela. Jako není to už 
teďka tak markantní, ale můžu vám říct, že furt to tam je. (dlouhá pauza, slzy) 
Těžko se s tím člověk smíří. Je to prostě určitá taková životní prázdnota, no, 
nemáte pokračování. Nebo spoustu prožitků, kteří mají ti, co ty děti mají, že 
přijdete vlastně o vnoučata. No. Takže takhle asi. Je to prostě určitá nenaplněná 
část toho života. Řeknu vám, chce to někdy jako dost odvahy, aby člověk měl 
chuť žít dál. Nemyslím tím, že bych myslela na sebevraždu nebo tak to ne, ale. 
(zvládání pláče) Někdo samozřejmě nechce třeba programově děti mít a já za to 
nikoho neodsuzuju, to je každýho věc a přispívá k tomu třeba i současný styl 
života těch mladých lidí, ale přináší to s sebou rozhodně jako i citovou 
prázdnotu a tyhle nedostatky. Nebo i pocit osamělosti. (Ema, 50 let, 
vysokoškolačka, úřednice-vedoucí, s manželem bydlí v Praze.) 

Mnozí však dokážou jmenovat také řadu příležitostí a výzev, které jim život bez dětí 
nakonec přinesl, i když bezdětnost nezvolili a o rodičovství se pokoušeli – například 
cestování, dostatek času a energie na práci a koníčky, dostatek času a prostoru pro 
sebe, pro svého partnera/partnerku, dostatek času a energie pro pomoc druhým (nejen 
vlastním dětem), neuzavírání se do kruhu rodiny na úkor vztahů s přáteli a známými, 
přiblížení se existenciálním otázkám:  
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Bezdětnost, to je taky příležitost a je to existenciální výzva. Právě tím, že člověk 
má mnohem blíž k otázkám existenciálního rázu. Toho smyslu konání, smyslu 
vlastních činů. Lidi, když mají děti, tak mají bezprostřední smysl. Proč vyděláváš 
peníze? Proč kupuješ dům? Proč se o tohle snažíš? On řekne, co jinýho, vždyť 
mám děti, snažím se vydělávat, musíme tady zaplatit to a to dětem, našetřit na 
školu nebo na nový kabát, aby měly. Když najednou to dítě nemá, tak ty 
existenciální otázky jsou mnohem blíž, jádru vlastního já. (…) To vyrovnání se s 
tím smyslem života, který nemá pokračování v dětech. (…) Znám ženy, který 
religiózně zase se nevdaly a nemohly, ale oni zase toho hodně věnují charitativní 
práci. Tam vidí to poslání. Ta péče o druhý, obvykle postižený, že jo. Ale já 
paradoxně ani nejsem výrazně pečovatelský typ (…) se snažím částečně 
angažovat skrze profesi, jako otázky trvale udržitelného rozvoje. (Květa, 47 let, 
vysokoškolačka, manažerka, přestěhovala se z malého města do Prahy, 
svobodná, žije sama.) 

Jde o míru adaptace na bezdětnost, úspěšného smíření s bezdětností a pocitu kontroly 
nad svým životem. Právě tento pocit kontroly nad svým životem s ohledem na 
reprodukční plány diferencuje mezi těmi bezdětnými, kteří svou bezdětnost zvolili 
v rané dospělosti, těmi, kteří sice bezdětnost neplánovali, ale nesnažili se ani o 
rodičovství, a těmi, kteří se o rodičovství dlouhodobě pokoušeli i s lékařskou pomocí, 
ale bez úspěchu. 

V souvislosti s prodlužováním období bezdětnosti v životech mladých lidí a 
medializovanými úspěchy center asistované reprodukce upozorňují dnes již někteří 
psychologové a psycholožky, kteří pomáhají zvládat „přechod k bezdětnosti“ těm 
párům, které se dlouhodobě, nicméně neúspěšně snažily o početí za pomoci asistované 
reprodukce, na nutnost pozitivních modelů k rodičovství alternativních životních stylů 
a jejich veřejné akceptace. Zvládat „přechod k bezdětnosti“ bezdětným zní tak trochu 
nelogicky. V daném smyslu se však jedná o zvládnutí biologické neplodnosti za 
účelem navrácení pocitu kontroly nad svým životem. „Sweet Grapes: How to Stop 
Being Infertile and Start Living Again“ z roku 1998 je název jedné z knih, které o této 
problematice pojednávají, a webové stránky 
«http://www.childfreebychoice.com/history.htm» jsou jedněmi z těch, které publikují 
seznamy slavných lidí, kteří buď zvolili život bez dětí nebo bezdětní zůstali. Cílem 
takových publikací a seznamů je na konkrétních příkladech ukazovat bezdětnost jako 
součást úspěšných životů a životních stylů a rozbíjet teze o tom, že děti jsou jediným 
smyslem života, bez nichž je život nenaplněný a prázdný. 

Mnozí bezdětní, kteří bezdětnost nezvolili, s nimiž jsem vedla rozhovory, popisovali 
svůj vztah k bezdětnosti jako postupné smiřování a smíření se s bezdětností a někdy 
zároveň i jako příležitost, kterou uměli využít: 

Dneska už zase ty lidi, co jsou stejně starý s námi, tak jsou v pohodě, protože 
mají děti dospělý. Ale když byly děti malý, ženská utrápená, uhoněná jako čokl, 
chlap od nevidím do nevidím v práci, aby splácel půjčky, aby uživil rodinu. 
Takže my jsme si užili po dovolených, v pohodičce, víkendy na chaloupce, zatím 
co oni se trápili v práci, aby uživili rodinu. (…) Nakonec oni závidí, že jezdíme 
na víkendy, že si jezdíme, já nevím, ob jeden rok k moři, že jedeme na Slovensko 
na dovolenou a že si v pohodě na kole jezdíme. To oni nikdy nic takovýho neužili 
z běžných lidí.  (Adam, 47 let, vyučený, skladník, žije s manželkou v Praze.) 

Jak již bylo uvedeno výše, po čtyřicátém roce života přestávají ženy i mnozí muži, kteří 
žijí bez partnera/partnerky, rodičovství ve své budoucnosti zpravidla očekávat. Také 
neplodné páry, které se snažily o početí s lékařskou pomocí, označují čtyřicítku za věk, 
kdy se již nesnaží nebo přestávají snažit o početí tak intenzivně jako dříve. A v případě 
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úvah o adopci již nemohou zpravidla adoptovat kojence, což je pro některé dalším z 
důvodů, proč od kroků k rodičovství upustit. Zcela jiná je však situace mužů-
čtyřicátníků, kteří mají dlouhodobý vztah s výrazně mladší partnerkou. V takovém 
případě hraje v jejich reprodukčních plánech větší roli věk jejich partnerek než jejich 
vlastní. Zatímco sílení tlaku na rodičovství v období, kdy se stále více vrstevníků 
v okolí bezdětného stává rodičem, a pokles tlaku na rodičovství po 35. roce života 
popisují bezdětní relativně konzistentně, období uzavírání reprodukčních plánů není 
v příbězích bezdětných popisováno s takovou mírou shody.  

Po padesátce, se zvyšujícím se věkem a definitivností bezdětnosti, se začínají s větší 
intenzitou vkrádat do myslí mužů i žen myšlenky na stáří. Muži i ženy začínají se 
zvyšujícím se věkem svůj život bilancovat a blížící se stáří, i zkušenost stáří jejich 
vlastních rodičů, vyvolává obavy z osamělosti. Zejména u těch, kteří žijí bez 
partnera/partnerky.  

Ve shodě se zjištěním D. Sýkorové, která analyzovala rozhovory s bezdětnými seniory 
a seniory rodiči, lze však konstatovat, že tyto obavy nejsou nutně spojeny s negativním 
prožíváním a lítostí nad bezdětností. Obavy z osamělosti ve stáří jsou spojeny spíše 
s úvahami o tom, jakým způsobem budou ve stáří zajišťovat svou autonomii. Ačkoliv 
mnozí bezdětní komunikační partneři a partnerky zmiňovali, že udržují velmi blízké a 
vřelé vztahy se svými sourozenci a s jejich dětmi, které jsou kromě partnera/partnerky 
a sítí přátel zdrojem podpory a emocionální satisfakce, bezdětní si neosobují nárok na 
péči příbuzných a podle studie D. Sýkorové jsou aktivnější než rodiče v rozvoji 
neformálních i formálních sociálních podpůrných sítí. Nejaktivnější se z tohoto 
hlediska zdají zejména singles, kteří se nemohou spoléhat ani na pomoc životního 
partnera/partnerky (Sýkorová 2008).54 

Z výše uvedeného plyne, že čas vstupuje do vyprávění bezdětných o životě bez 
rodičovství v rámci problémově orientovaných rozhovorů na téma bezdětnosti velmi 
významně, a to nejen z toho důvodu, že se jedná o retrospektivní konstruování 
vlastního života bez rodičovství. Příběhy bezdětných nejsou zpravidla rámovány 
volbou, dobře ohraničeným aktem, mezi rodičovstvím a bezdětností a poukazují na 
existenci věkových norem rodičovství, toho, kdy je (již) rodičovství očekáváno a kdy 
(již) ne. Tyto věkové normy působí jednak zvnějšku, v podobě očekávání okolí, a 
jednak zevnitř, jsou internalizovány. Propojení vnitřku a vnějšku, biologie, těla a 
hormonů na straně jedné a sociálního prostředí na straně druhé získává v daném 
ohledu, a zejména u žen, podobu biologických hodin, které jsou jako obecný princip 
zpochybňovány jen zřídkakdy.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54 Bezdětným seniorům ve studii Sýkorové bylo mezi 60-79 lety. 
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7.5. Příroda, přirozenost a norma-lita rodičovství aneb Jak se 
volí bezdětnost 
 

V mediálních diskusích, ale i v rozhovorech s bezdětnými často zaznívá, že rodičovství 
by mělo být plánované a zvolené. Není žádoucí mít „nechtěné“ děti. Na druhou stranu 
je však rodičovství pojímáno také jako takový „povinně volitelný“ předmět na cestě 
k dospělosti. Lze sice volit i alternativní předměty – náročné povolání například – ale 
ty se ve výsledném hodnocení biografie tak pěkně nevyjímají. Zejména u žen ne. 
Každý může volit, jak chce, ale pokud bezdětnost volí žena, je to vnímáno jako 
„zvláštní“, neženské (Morrell 1994). Takové volby jsou stigmatizovány (Lisle 1996, 
Letherby 2002). Volby pro rodičovství a bezdětnost nejsou chápány jako rovnocenné a 
stejně hodnotné alternativy.55 Rodičovství je norma. Nebo spíš – jakmile je bezdětnost 
popisována jako něco nenormálního, z rodičovství se stává norma. Podobně označení 
homosexuality jako deviace ustavilo heterosexualitu jako normu (Foucalt 1999a). Park 
(2006) poukazuje na existenci repronarativity – na to, že správná „dospělá“ biografie 
zahrnuje vyprávění o rodičovství a dětech. Ireland (1993), Letherby (1999), Lisle 
(1999), Morell (1994), Reti (1992), Rich (1997) a další kritizují tzv. autoritativní 
diskurz mateřství či diskurz pronatalismu. Tyto koncepty upozorňují, že jeden 
z hlavních rysů většiny více či méně veřejných popisů bez/dětnosti (v časopisech, 
novinách, filmech, seriálech, internetových diskusích nebo i v rozhovorech) je důraz na 
„norma-litu“ a „přirozenost“ biologického a genetického rodičovství, nebo spíš 
mateřství, protože otcovství není věnována stejná pozornost. Ani ze strany demografie, 
sociálních věd, ani v médiích, internetových debatách a ani ve vyprávěních bezdětných 
mužů a žen. Spojení žena-matka je popisováno jako mnohem užší než spojení muž-
otec, a to sice skrze biologizující koncepty mateřského instinktu a biologických hodin – 
může za to biologie, příroda, přirozenost (mužů a žen). Jestliže uvažujeme 
v protikladech (duálně), pak konstrukce biologické „přirozenosti“ reprodukce (pudu 
k rozmnožování, mateřského pudu) vyčleňuje ne-reprodukci a nedostatek mateřského 
pudu jako biologickou „ne-přirozenost“ (Hašková a Zamykalová 2006). 

Konečně i termín bez-dětnost je vymezen vůči rodičovství/dětnosti negativně a 
navozuje pocit ztráty, neúplnosti, nenaplnění („bez“). Jazyk klasifikuje, kategorizuje, 
ohraničuje a vyznačuje ostré vylučující hranice mezi dětností a bezdětností, které jsou 
vůči sobě v nerovné, hierarchické opozici, kdy dětnost je normou (ustavující 
„normalitu“ a „přirozenost“) a bezdětnost od ní odvozeným protikladem. Snahy o 
„normalizaci“ bezdětnosti proto ne náhodou zahrnují i snahy o narovnání této nerovné 
diskurzivní o-pozice. Na internetových stránkách vytvořených lidmi a věnovaných 
lidem, kteří rodičovství ve svém životě odmítají,  ale i v odborné literatuře a 
publicistice, je stále častěji používán kromě termínu child-less (bez-dětní) termín child-
free (od dětí osvobození, volní), který neimplikuje stigmatizující nálepku života 
neúplného (života bez; života, který něco postrádá) a který je naopak vymezen 

                                                      
55 Zejména v internetových diskusích na téma reprodukce mezi matkami a bezdětnými je nerovnost 
těchto voleb konstruována skrze vyjádření matek typu: „Ta, která to nezažila, nemůže objektivně říct, že 
dítě není smyslem života.“ Subjektivita se stává měřítkem objektivity a věrohodnosti. Ti, kteří to nezažili 
na vlastní kůži, jsou vyloučeni. Jejich slovo nemá váhu. Muži tak často do internetových diskusí na téma 
reprodukce nevstupují (Hašková a Zamykalová 2006).  
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pozitivně (free), nikoliv negativně (less).56 V češtině podobný nestigmatizující termín 
neexistuje. 

Vyslovit „ne-normální“, „ne-přirozenou“ volbu bez-dětnosti bývá obtížné:  
Když jsem se teď stěhovala, tak jsem uklízela a našla jsem nějaký deníky a dopisy, 
co jsem psala, a jak jsem do toho koukala – už tehdy tam ve mně byly ty antiděti 
(smích), a přitom jsem ale oficiálně mluvila o tom, že děti budu mít. Že tě ta 
společnost nebo ty lidi kolem tebe donutí, nebo ne donutí, jedeš v nějaký dráze – 
ano, vdám se, budu mít děti. A přitom jsem to nechtěla. (Alexandra, 30 let – 
respektive těsně před 30. narozeninami, vysokoškolačka, svobodná, momentálně 
bez zaměstnání, chystá se na nástup do zaměstnání v zahraničí, s přítelem žije 
nesezdaně v Praze, ale chystají se na život v Anglii.) 

Stejně jako je pro realizaci rodičovství důležité mít partnera/partnerku, který/která se 
rodičem stát chce, tak z problémově orientovaných rozhovorů s bezdětnými vyplývá, 
že shoda na nulových reprodukčních plánech v partnerství bývá důležitá i pro deklaraci 
volby života bez dětí. Ta, jak bylo již řečeno výše, častá nebývá. Na volbu bezdětnosti 
je dokonce těžké i pomyslet a vyslovit ji před sebou samým. Nejen před ostatními. I 
myšlení je diskurzivní, ovlivněné probíhajícími mediálními a každodenními diskuzemi 
reprodukujícími norma-litu rodičovství. Fungující partnerství s někým s nulovými 
reprodukčními plány dodává volbě bezdětnosti na přesvědčivosti. Pro ostatní, ale i pro 
sebe sama:  

Ono se to určitě vyvíjelo a hlavně taky já jsem si dovolila si to uvědomit a 
připustit. Já vím, že teď s (jméno partnera – poznámka autorky) to bylo poprvý, 
co jsem to takhle úplně hodně nahlas řekla. Že to byla debata a bylo to 
rozhodnutí. Předtím to byly spíš moje pocity a vždycky jsem si říkala – bůhví, co 
bude. A stále jsem si myslela, že se to ve mně zlomí nebo že je to přechodný, 
strašně mile mě překvapilo, že (jméno partnera – poznámka autorky) má úplně 
stejný pocity a hrozně mi odlehlo, když jsme si povídali. Úplně ze mě spadla 
taková ta povinnost děti mít. Říkala jsem si, tak děti mít nebudem, tak to je 
super. (Alexandra, 30 let – respektive těsně před 30. narozeninami, 
vysokoškolačka, svobodná, momentálně bez zaměstnání, chystá se na nástup do 
zaměstnání v zahraničí, s přítelem žije nesezdaně v Praze, ale chystají se na život 
v Anglii.) 

Jiná mladá žena, která deklaruje volbu bezdětnosti, spojuje tuto volbu také se svým 
partnerstvím a kromě toho i se společenským  kontextem, který se stává, jak jsem 
ukázala v kapitole 6, nejen k prodlužování období bezdětnosti, ale do určité míry i k 
volbě bezdětnosti tolerantnější: 

Revoluce byla v roce 1989, takže mně bylo nějakých sedmnáct v té době? To byl 
docela mezník pro mě. Protože v podstatě člověk v té první části dospívání žil v 
takovým tom systému – člověk dodělá školu, najde si manžela, založí si rodinu a 
bude vést nějaký život (…) můj vztah déletrvající, který v té době probíhal nebo 
začal a potom probíhal následující léta, začínal v té rovině, nicméně v průběhu 
let si člověk začal uvědomovat, že má i další možnosti. Že život nemusí být tak 
nalinkovaný, jak se člověku v těch šestnácti sedmnácti zdálo. Takže, já si 
myslím, že ta změna u mě probíhala postupně a mělo to hodně co do činění se 
změnou režimu a stylem života. Člověk je teď svobodnější, ten tlak společnosti, 
takového toho společenství a to, co je považované za normální, tak je to 

                                                      
56 Viz například «http://www.childfree.com.au»,  «http://www.nokidding.net» nebo 
«http://members.aol.com/childfreeaz». Z odborných prací viz například Carroll (2000), Lunneborg 
(1999) či Safer a Rubinstein (2002). 
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poněkud uvolněnější (…) takový ten horizont toho, že člověk by někdy jednou 
měl mít rodinu, se mi neustále posouval a posouval až v těch dvaceti něco jsem 
si začala říkat: někdy, možná, jestli vůbec bych se chtěla pustit do rodičovství 
(…) až posléze jsem dospěla k názoru, že děti nejsou nezbytnou součástí mého 
života. Že tu volbu, tu možnost volby mám (…) v podstatě pak jsem potkala 
svého současného manžela, který má na věci stejný názor. (…) Já myslím, že mě 
(manžel – poznámka autorky) do jistý míry ovlivnil tím způsobem, že mě v tom 
utvrdil (ve volbě bezdětnosti – poznámka autorky). (Marie, 32 let, 
vysokoškolačka, manažerka, žijící se svým manželem v Praze.) 

Ve věku, v němž se rodičovství do budoucna stále ještě očekává (viz kapitola 7.4.), a 
bez partnera, ve shodě s nímž volí člověk život bez rodičovství, nezní volba života bez 
rodičovství tak přesvědčivě. Ani pro sebe sama, ani pro okolí. Rozhodnutí se pro 
zahájení rodičovství je zpravidla vázáno na existenci partnerství. Častým argumentem, 
který slýchají bezdětní singles, kteří si nejsou ohledně svých rodičovských preferencí 
jisti a přiklánějí se spíše k životu bez rodičovství, je, že svůj názor změní, až potkají 
toho pravého/tu pravou. Hovořit o zvažování volby života bez dětí je obtížné:  

Devadesát procent na to řekne: „To počkej, to ještě se rozmyslíš.“ Tak já se s 
nimi nehádám. Ono nemá smysl říkat: „Nerozmyslím.“ „Ale rozmyslíš.“ To pak 
se člověk dostane do slepý uličky a říká: „No jasně, tak jako uvidíme, ale 
kdybych si mohla vybrat, tak bych nechtěla.“ (…) Brácha se na mě rozčílil, jak 
to vůbec můžu říct. (…) Ježiš, ty si feministka, fuj. Tak jsem rychle sklapla a s 
nikým jsem to neřešila, no. (Alexandra, 30 let – respektive těsně před 30. 
narozeninami, svobodná, vysokoškolačka, momentálně bez zaměstnání, chystá se 
na nástup do zaměstnání v zahraničí, s přítelem žije nesezdaně v Praze, ale 
chystají se na život v Anglii.) 

Ne v každém kontextu je však tlak směrem k rodičovství pociťován stejně. 

V orientační rodině, tedy v té, v níž komunikační partner/ka vyrůstal/a, určitý tlak na 
rodičovství anebo na to, aby člověk žil v partnerství (případně manželství), zpravidla 
někdy v průběhu svého života pociťovali všichni komunikační partneři a partnerky, i 
když v různé míře. Oslabení pociťovaného tlaku na rodičovství nastává zejména tehdy, 
stane-li se některý ze sourozenců rodičem. Tímto se rodiče komunikačního 
partnera/partnerky stávají prarodiči a komunikační partneři a partnerky tetami a strýci. 
Jsou ale i situace, které tlak na rodičovství ze strany orientační rodiny posiluje, jako je 
změna v náplni života rodičů v důsledku ovdovění, rozvodu, odchodu do důchodu, 
onemocnění apod. Mezi přáteli a známými roste pociťovaný tlak na rodičovství v době, 
kdy zakládají své vlastní rodiny, nebo tehdy, nastane-li událost typu třídního srazu. 
Explicitně vyjádřený tlak směrem k rodičovství bývá prožíván s různou intenzitou, 
v závislosti na věku komunikačního partnera/partnerky (viz kapitola 7.4.). Popisován je 
například v podobě narážek, „popichování“, stále se opakujících dotazů, předkládání 
příkladů z okolí (např. bezdětných svobodných žen z okolí, které jsou předkládajícím 
hodnoceny jako zatrpklé, lakomé, nevrlé apod.), umlčování, nedůvěry: 

Maminka mi vždycky říkala: „Počkej, až ti bude tak kolem třicítky, kolem 
devětadvacítky, ty dostaneš chuť mít děti.“ (…) Ještě mi jednou jedna, dneska 
už stará, dáma říkala: „To mi neříkej, že si nechtěla mít děti. Každá ženská chce 
mít děti. A když říká, že je nechce, to znamená, že je nemůže mít.“ (Aneta, 64 
let, vysokoškolačka, skladatelka, průvodkyně, nyní v důchodu, vdova, žije sama 
v Praze.) 

V případě explicitních narážek, otázek a komentářů je jejich vlivu na reprodukční 
plány komunikačního partnera/partnerky připisována malá důležitost. To, čemu je 
přikládána komunikačními partnery a partnerkami z hlediska jejich reprodukčních 

121 
 



plánů a hodnocení vlastní bezdětnosti důležitost s ohledem na jejich okolí, je jejich 
hodnocení rodinného chování v rámci referenčních skupin, s nimiž se srovnávají.  

Obdobně jako v případě adopce nebo osamělého mateřství bývají negativní příklady 
rodičovství v jejich okolí používány tak, aby podtrhovaly určitou bariéru pro zahájení 
rodičovství, kterou komunikační partner/ka prezentuje jako podstatnou pro vlastní 
bezdětnost. Může to být zkušenost partnerství, která komunikační partner/ka hodnotí 
jako nešťastná, kde na sebe partneři z důvodu rodičovství nemají čas, ale zůstávají 
spolu kvůli rodičovství. Zkušenost partnerství, v nichž muži nechávají péči o dítě zcela 
na ženách. Někdy se vztahují tyto odkazy i k hodnocení rodičovství vlastních rodičů, 
tedy v orientační rodině. Zkušenost nemožnosti skloubení práce a mateřství na 
příkladech kolegyň z oboru. Ačkoliv je zkušenost rodičovství ilustrována vždy na 
několika konkrétních příkladech, slouží ke generalizaci toho, jak zpravidla rodičovství 
vypadá:  

Tendence k nerodičovství prostě jednoznačně vyplývá ze zkušeností lidí, co mají 
děti. To je pro mě prostě největší odrazovací faktor. To je prostě strašák, když to 
vidím jako v reálu. (Petra, 32 let, vysokoškolačka, svobodná, žije sama v Praze, 
práce v akademické sféře.) 

Zkušenost, jež bezdětní, kteří si nejsou jisti, zda se rodiči stát chtějí, případně 
rodičovství odmítají, popisují jako jeden z důvodů vlastního přístupu k zakládání 
rodiny, se však nemusí týkat pouze lidí v jejich okolí, ale i vlastní zkušenosti intenzivní 
péče o malé děti. „Odpečováno“ měla podle vlastních slov již v mládí například žena, 
která se z důvodu rozvodu svých rodičů a následného vytížení její matky prací, aby 
rodinu uživila, v průběhu dospívání intenzivně starala o své mladší sourozence. 
Alexandra zase podtrhuje svou zkušenost intenzivní péče o devítiměsíční dítě v době, 
kdy dělala ve Velké Británii au-pair: 

To není sranda starat se o dítě. (…) Mně tam pak vadilo to, že mě to dítě štvalo, 
když večer nemohlo usnout a furt brečelo. (…) A mně vadil tenhleten pocit, to, 
co jsem v sobě cítila. Vím, že mi to vadilo, že to nebylo hezký. A říkala jsem si, 
no přeci nebudu riskovat, že tohle budu někdy cítit ke svým dětem, to jako 
nebudeme šťastný nikdo. Ale jako samozřejmě byly tam hezký chvíle, kdy vidíš, 
jak to dítě je roztomilý, a když tě vidí, jak se k tobě hrne a pusinkuje tě, to je 
hezký, ale pořád mě to stačí jako teta. (…) To člověku určitě dojde. Že to je na 
plný úvazek, že musíš to dítě, kolik mu bylo, devět měsíců, mít na dosah, protože 
prostě každou chvíli může spadnou, může sníst vodovky a podobně, což se všecko 
stalo, a to jsou mžiky, uhodí se hlavou. A riskovat to, že ty mateřský pudy 
přijdou, až budu těhotná, až se to dítě narodí, to se mi nechce. (…) Byla jsem 
zmatená že jo, protože jsem cítila něco, co nebylo žádaný. A přišla jsem si jako 
hajzl, že vůbec tohlecto můžu cítit. (Alexandra, 30 let – respektive těsně před 30. 
narozeninami, vysokoškolačka, svobodná, momentálně bez zaměstnání, chystá se 
na nástup do zaměstnání v zahraničí, s přítelem žije nesezdaně v Praze, ale 
chystají se na život v Anglii.) 

Příklady rodičovství v okolí však nemusí být hodnoceny bezdětnými, kteří nejsou 
ohledně svých reprodukčních preferencí a plánů rozhodnuti, pochopitelně pouze 
negativně. Stejně jako mohou negativně hodnocené příklady rodičovství od vlastní 
reprodukce odrazovat, mohou naopak pozitivní příklady rodičovství posilovat pocit 
touhy po založení vlastní rodiny. Pozitivní pocity ohledně rodičovství dokážou vyvolat 
také televizní reklamy ukazující šťastné krásné páry se šťastným dítětem nebo dětmi. 
Tyto obrazy však nejsou nakonec hodnoceny jako přesvědčivé, pokud je 
bezdětný/bezdětná srovnává s negativními příklady rodičovství ze svého okolí. 
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Vztah vnitřního a vnějšího je v rozhodování pro rodičovství či bezdětnost velmi 
složitý, jak už bylo demonstrováno na konceptu biologických hodin, které odkazují 
k sociálnímu času a v čase a prostoru proměnlivým očekáváním na straně jedné a 
k biologii, přírodě, instinktům a vnitřnímu „puzení“, touze na straně druhé. Vnitřní a 
vnější, biologické a sociální se v rozhodování pro rodičovství či bezdětnost vzájemně 
prolínají/obsahují, jak říká Rostislav:57     

Sám v minulosti jsem neměl ten pocit, že je tady naléhavost, ta naléhavost 
přichází z venku, že vám lidi začnou říkat, tak by ses měl oženit a ještě ses 
neoženil? Že pokud si člověk udržuje kolem sebe nebo ne udržuje, pokud má 
velkou skupinu lidí kolem sebe, přátele nebo nějaký společenství lidí, tak ten tlak 
toho společenství, v kterým se to postupně ožení a jsou ty děti, je obrovský. 
Myslím si, že vnější okolnosti jsou primární nebo devadesát procent toho 
vnitřního rozhodnutí. Protože samozřejmě, člověk to vždycky nějak udělá, 
vždycky můžete s někým být a ono to nějak jde a každý vážný rozhodnutí se dá 
ještě odložit a vztáhnout k nějakýmu dalšímu horizontu, který vás čeká. Takže 
to vnitřní vždycky jakoby se dá oblbnout, ale ty lidi z vnějšku neoblbnete. 
(Rostislav, 35 let, středoškolák, manažer, svobodný, bydlí sám v Praze.) 

Záleží na tom, s kým se člověk srovnává. Jiné je to na vesnici a jiné v Praze, natož pak 
v Londýně, kde je mužů i žen, kteří zůstávají single a bezdětní po celý svůj život, 
relativně velký podíl. Květa hodnotí své někdejší přesídlení do Londýna jako krok, 
který jí přesvědčil o tom, že být svobodnou bezdětnou ženou není nic ne-normáního a 
odsouzeníhodného, že to je legitimní životní styl: 

Na prahu tý třicítky jsem hodně pociťovala takový, že jsem najednou jakoby 
výjimečná v tý skupině. (…) A potom říkám, přišly ty společenský změny a já 
jsem jela do Velký Británie, což zase byla jiná společnost. Tam těch singles bylo 
tolik, že tam to hodně bylo přímo jakoby model takových určitých kruhů. (…) 
Žít jako single celý život, tak to vůbec nebylo nenormální. Takže naopak jako ta 
Velká Británie a ten Londýn specielně, ale i jiný města, ty v tom jako by tak nějak 
úplně mě dostaly do takovýho pocitu normálu jakéhosi. Takhle mě bylo jasný, že 
takhle se po Evropě žije, že je to legitimní životní styl a že ani nemá smysl si 
kvůli tomu dělat nějakou velkou hlavu a snažit se to nějak řešit urgentně. (Květa, 
47 let, vysokoškolačka, manažerka, přestěhovala se z malého města do Prahy, 
svobodná, žije sama.) 

Izabela, ale i někteří další zdůrazňují, že ani v Praze nemusí člověk tlak na rodičovství 
nijak zvlášť pociťovat, pokud se pohybuje mezi lidmi určité profesní skupiny: 

Já to (tlak na rodičovství – poznámka autorky) na svým přímým okolí moc 
nepociťuju. Protože buď mám lidi tady v práci, což to je taková trošku svérázná 
branže, kde těch lidí, který žijou sami, ať už svobodný, rozvedený, je poměrně 
dost. Protože to je opravdu takový trošku zvláštní svět. (…) Nevím, jestli proto, 
že ta novinařina by až tolik vylučovala tu rodinu. Nebo proto, že určitý typy lidí, 
kteří by zůstali sami, tíhnou k tý novinařině. (…) Pak znám lidi z farnosti a vůbec 
z křesťanskýho prostředí, kde se celkem taky vyskytuje poměrně značný 
procento svobodných a bezdětných. (Izabela, 46 let, středoškolačka, redaktorka, 
svobodná, bydlí sama v Praze.) 

                                                      
57 O normalitě nebo ne-normalitě našeho reprodukčního chování nás explicitně nebo implicitně 
neinformují jen lidé okolo nás, ale i média a veřejně publikované statistiky, přinášející například 
informace o tom, jaký podíl třicetiletých vysokoškolaček je ještě bezdětných, jaký je podíl svobodných 
matek apod.  
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Nemusí se jednat jen o profesní, ale také věkovou skupinu, jak zdůrazňují další. Ve 
věkově starých pracovních kolektivech nebývá rodičovství příliš diskutovaným 
tématem, jelikož děti kolegů a kolegyň jsou zpravidla již dospělé. Častěji je však 
podtrhován vliv výrazně mladších pracovních kolektivů a přátel komunikačního 
partnera/partnerky na to, jakým životním stylem žije i on sám/sama.  

Pociťovaný tlak na rodičovství, a v případě singles i na partnerství, může být tedy silný 
i slabý v závislosti na tom, v jakých skupinách se bezdětný/bezdětná pohybuje a s kým 
se srovnává. Tlak na rodičovství bývá ale zpravidla silnější u žen, a to jak ve smyslu 
působení médií, tak i nejbližšího okolí bezdětné/ho. Všechny bezdětné komunikační 
partnerky, i ty, které žily jako singles, „uměly vyprávět“ svůj příběh o tom, jak se žije 
bez mateřství, jaké cesty je vedly k tomu, že nezaložily rodinu, a o tom, jak o 
ne/založení rodiny do budoucna uvažují. U bezdětných komunikačních partnerů, kteří 
žili jako singles, tomu tak vždy ale nebylo. Pro některé bylo velmi obtížné hovořit na 
téma bezdětnosti. Jejich vyprávění byla spíše příběhy o tom, jak a proč se žije bez 
partnerky než o tom, jak a proč se žije bez otcovství.  

Latentní tlak na rodičovství však prostupoval mezi řádky (přepisů) všech rozhovorů. 
Předjímání ab-normality bezdětnosti a normality dětnosti (rodičovství) vystupovalo 
v podobě všech těch „samozřejmě“, „přirozeně“ a „normálně“ v reakci na otázku o 
založení rodiny: 

Samozřejmě že jsem byla zamilovaná, chtěla jsem hrozně moc mít všechny 
normální věci, úplně normální člověk. (…) Každý normální mladý člověk touží 
po partnerským vztahu. To byl i můj případ, že partnerský vztah jsem považovala 
za samozřejmý a chtěla jsem mít rodinu a děti. Jenomže to intenzivní setkání 
s křesťanstvím a s vírou mě odvedlo někam jinam. (Monika, 54 let, 
vysokoškolačka, svobodná, učitelka, žije sama v Praze.) 

Předjímání normality dětnosti nejsou však jen všechna ta „samozřejmě“, ale také ony 
„sobecké mrchy“ a „porouchané hodiny“, o nichž se „samy od sebe“ zmiňují bezdětné 
ženy. Činí tak ve shodě se (stereotypními) popisy bezdětných v médiích, ve shodě s 
(předjímanými i zažívanými) reakcemi svého okolí: 

To je jednoznačně sobectví a prostě chci se věnovat sobě a (jméno partnera – 
poznámka autorky). Ale nemám chuť to ještě dělit mezi někoho dalšího. 
(Alexandra, 30 let – respektive těsně před 30. narozeninami, vysokoškolačka, 
svobodná, momentálně bez zaměstnání, chystá se na nástup do zaměstnání v 
zahraničí, s přítelem žije nesezdaně v Praze, ale chystají se na život v Anglii.) 

K normám se tedy nejlépe vychováváme sami. Pozorujeme, co a jak dělají ostatní. Na 
základě předchozích zkušeností předjímáme jejich reakce na naše budoucí chování. 
Kategorizujeme, diferencujeme, porovnáváme a hodnotíme ostatní i sami sebe 
normalizujícím pohledem, který na nás není zaostřen z určitého místa, ale je 
všudypřítomný a internalizovaný. 

Někdy však k odmítání, a dokonce i k překračování diskurzu normy rodičovství 
dochází. Představa, že k naplnění života dospělého člověka (a zejména ženy) je potřeba 
rodičovství, bez něhož zůstává život prázdný, nenaplněný a postrádající smysl 
(odvozená z diskurzu normy rodičovství – dětnosti), je mnohými komunikačními 
partnery a partnerkami odmítnuta, a někdy dokonce transformována. Z „naplněného 
života“ rodičů se stává „život přeplněný“, v němž rodičovství vytlačuje jiné jeho 
nedílné součásti. A vlastní život bezdětné/ho může být popsán jako naplněný, 
naplňovaný, a dokonce i zaneprázdněný jinými činnostmi než rodičovstvím. 
Bezdětnost může být chápána jako příležitost a výzva, nejen jako ne-úplnost a 
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prázdnota. Velmi často jsou přitom v podání bezdětných žen, ale někdy i mužů, některé 
z těchto činností spojeny s odkazy na péči – o cizí děti v rámci jejich profese, na něž 
tak mají podle vlastního hodnocení více času a energie než jejich kolegyně/kolegové-
rodiče,58o zvířata a rostliny, o partnera, o starou matku,59 o společnost v rámci 
občanských aktivit, o Zemi v rámci ekologických aktivit, o věřící v rámci křesťanské 
obce apod. Diskurz normy biologického a genetického rodičovství je někdy 
překračován i tím, že je jiný druh péče (například o chudé děti v rozvojových zemích 
formou zasílání finančních prostředků, formou dobrovolnické praktické činnosti nebo 
formou teoretické činnosti spočívající ve vytváření programů a politik na pomoc těmto 
dětem) konstruován jako rodičovské péči o biologicky a geneticky vlastní dítě 
nadřazený: 

(…) Lidé se hodně zaměřují na to, aby měli vlastní děti. Přitom je spoustu dětí, 
které by potřebovaly péči a nikdo se jim nevěnuje a umírají. Takže co se týče 
dětí, tak já mám děti, ale adoptované na dálku. Mám několik dětí.  A zdá se mi, 
jestli se mám rozhodovat, jestli mít děti, tak se mi zdá rozumnější věnovat se 
těmto dětem, které péči potřebují a které už tady jsou, než plodit nějaké další 
děti. Já nechápu naprosto, proč se lidé v západních společnostech chovají tak 
cynicky. (…) Konkrétní péče je asi fyzicky více náročná, ale (…) je to také i 
příjemnější, vzít dítě, pomazlit se s ním, cítit se dobře, jak ho pěkně 
vychováváme, vidět, jak pěkně roste (…) ale prakticky od života člověka žádný 
přesah ani větší odpovědnost, která by přesahovala jeho byteček nebo domeček, 
nevyžaduje. (…) Můžu současně věnovat vlastně energii a finanční prostředky 
více dětem, které strádají, než kdybych se věnoval jednomu nebo dvěma nebo 
třem dětem tady. Ten rozdíl je značný, tady zplodíte někoho, kdo ještě není, takže 
ta pomoc žádná není třeba. (David, 36 let, svobodný, vysokoškolák, akademická 
sféra, s přítelkyní žijí odděleně – LAT, přestěhoval se z malého města do Prahy.) 

Zpochybňují tedy ti, kteří rodičovství odmítají, diskurz normy (a od ní odvozené 
„normality“ a „přirozenosti“) rodičovství? Někdy sice ano, ale ojediněle a 
nekonzistentně. I výše uvedená citace Davida obsahuje na straně jedné ztotožnění se 
s normalitou rodičovství (já mám děti), ale na straně druhé i přesah normy rodičovství 
(nadřazení jiné formy péče každodenní rodičovské péči o geneticky a biologicky 
vlastní děti). I ty bezdětné ženy, které deklarují vědomou volbu celoživotní bezdětnosti, 
málokdy existenci mateřského pudu a biologických hodin popírají jako obecně platný 
princip. Spíše o sobě hovoří jako o těch porouchaných. Ale právě tato negativní 
vymezení sebe sama, nikoliv vyjádření jinakosti, ale duality normality a ab-normality 
(zdraví a poruchy) vlastně také posilují „instinktuální přirozenost puzení“ k mateřství 
dané všem „zdravým“ (neporouchaným) ženám. Diskurz normy rodičovství posiluje i 
nevyžádané označování sebe samých za sobecké nebo uvozování vlastní volby 
bezdětnosti slovy „ne že bych nesnášel/a děti, ne že bych je neměl/a rád/a“, kterými se 
brání dopředu a signalizují snahu zůstat ve své jinakosti „normální“. Diskurz normy 
rodičovství se konečně ukazuje i tam a je posilován i tím, že je bezdětnost zřídkakdy 
definována jako zvolená. Většina bezdětných mluví o tom, jak chtěli a byli „normální“ 
– ve smyslu „jako ti druzí“. Jejich životy – jejich vyprávění o nich – se ale z různých 
důvodů rozvinuly mimo „samozřejmá“ očekávání. Z diskurzu rozprostřené, 

                                                      
58 Takto situaci definuje například lékařka, vychovatelka, učitelka nebo vědec, který nadřazuje vědeckou 
práci, zaměřenou na pomoc již narozeným dětem, každodenní péči o konkrétní dítě. 
59 Někteří bezdětní zdůrazňují, že založení vlastní prokreační rodiny odvádí pozornost od péče o své 
vlastní rodiče, když komentují rodičovství svých sourozenců. Koncentrace na děti neposkytuje dostatek 
prostoru na péči o staré. Jiní bezdětní tuto situaci popisují spíše negativně jako „zneužívání“ jejich 
bezdětnosti vlastními rodiči k péči o ně.  
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všudypřítomné a internalizované normy rodičovství a od ní odvozené „normality“ a 
„přirozenosti“ rodičovství se lze vymanit jen těžko. 
 

 

7.6. Jak se prodlužuje období bezdětnosti? 
 

Jak bylo ukázáno výše, bezdětnost nebývá komunikačními partnery a partnerkami 
zpravidla definována jako (z)volená, i když někteří volbu bezdětnosti a odmítání 
rodičovství deklarují. Hranice mezi dobrovolností a nedobrovolností bezdětnosti se 
stává ve vyprávěních bezdětných nejasnou, a to zejména v příbězích těch, kteří svůj 
život popisují jako život bez volby bezdětnosti, ale zároveň i bez usilování o 
rodičovství (za každou cenu). Definitivnost bezdětnosti přichází v příbězích 
komunikačních partnerů a partnerek s postupujícím věkem bezdětné/ho, jakoby 
zvnějšku, zpravidla mezi čtyřicátým a padesátým rokem života. Mladší bezdětní, kteří 
bezdětnost nezvolili, možnost zahájení rodičovství někdy v budoucnu ještě neuzavírají 
a v odborné literatuře jsou zpravidla označováni za rodičovství odkládající (viz 
například Rabušic 2004; Rychtaříková 2007).  

Ačkoliv bývá růst podílu bezdětných mezi mladými lidmi zpravidla souhrnně 
definován jako odkládání rodičovství do pozdějšího věku, L. Toulemon a M. N. 
Bhrolcháin poukazují na to, jak již bylo uvedeno výše, že je koncept odkládání 
rodičovství nezřídka používán prospektivně a behaviorálně (k vysvětlení vztahu mezi 
současnou a budoucí plodností jednotlivců), jen na základě nepřímých ukazatelů 
zvyšování průměrného věku prvorodiček a poklesu plodnosti v nízkých věkových 
skupinách žen, aniž by bylo ve skutečnosti známo, nakolik bude pokles plodnosti 
v nízkých věkových skupinách žen následně skutečně kompenzován růstem plodnosti 
ve vyšších věkových skupinách žen (Bhrolcháin, Toulemon 2005). Na základě 
výsledků analýz demografických dat i panelového šetření reprodukčních plánů L. 
Toulemon, M. N. Bhrolcháin a M. R. Testa položili zásadní otázku, zdali by koncept 
odkládání rodičovství neměl být nahrazen jiným nebo jinými koncepty, vytvořenými 
na základě studia mechanizmů v individuálním chování, které vedou ke změnám 
plodnosti, jež by realitu prodlužování období bezdětnosti popisovaly výstižněji 
(Bhrolcháin a Toulemon 2005; Toulemon a Testa 2005; Testa a Toulemon 2006).  

Kvalitativní výzkum umožňuje přiblížení se situacím bezdětnosti a rozhodování  
o (ne)zahájení rodičovství tak, jak jim rozumí a jak je v situaci problémově 
orientovaného rozhovoru konstruují ti bezdětní, kteří volbu bezdětnosti nedeklarují, ale 
zároveň se (ještě) ani nepokoušejí o zahájení rodičovství. V této kapitole se tedy 
soustředím na ty, kteří jsou zpravidla označováni za rodičovství odkládající, a pokusím 
se ilustrovat a kategorizovat, jakým způsobem konstruují tento proces oni sami.  

Kvantitativní výzkumy z českého prostředí ukazují, že i přes vysokou preferenci 
rodičovství se zvyšujícím věkem narůstá mezi bezdětnými muži i ženami jak podíl 
těch, kteří dítě/děti neplánují, tak i těch, kteří nejsou ohledně toho, zda se rodičem stát 
nebo ne, rozhodnuti (viz tabulka 7.1.). Také v rámci mého kvalitativního výzkumu 
bezdětných většina komunikačních partnerů a partnerek rodičovství nejenže neodmítala 
a volbu bezdětnosti nedeklarovala, ale mnozí rodičovství někdy v budoucnu ve svém 
životě očekávali, i když jen někteří svá očekávání reprodukční preference 
transformovali do blíže specifikovaných reprodukčních plánů. Někteří bezdětní v rámci 
svých vyprávění dokonce „bez vyzvání“ odhadovali své šance na rodičovství na 90 %, 
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75 %, 60 %, „když to takhle půjde dál, tak asi rodičem nebudu“. Ale zdaleka ne všichni 
komunikační partneři/partnerky, kteří rodičovství ve svém životě někdy v budoucnu 
očekávali, souhlasili s tím, že rodičovství odkládají.  

 

 

7.6.1. Spějící k (úvahám o) rodičovství  
 

Olga (32 let) se na dotaz, z jakých důvodů rodičovství zatím odkládá, proti termínu 
odkládání dokonce ohradila a vysvětlila, že v jejím případě jde vše postupně tak, jak 
má jít. Postupně se s partnerem stále více poznávají a někdy v budoucnu by chtěla mít 
s tímto mužem dítě. V této chvíli však pro ni v jejím čtyřletém partnerském vztahu 
jakékoliv plánování rodičovství není důležité a nemá ani pocit, že by rodičovství 
jakkoliv odkládala:  

Ale my neodkládáme rodičovství, my k němu spějeme (…) ty hovory, který jsou o 
tomhle tématu, tak jsou spíš laděný, ten význam, který pro mě mají je v tom, že 
vím, že oba dva spolu chceme mít děti. (Olga, 32 let, středoškolačka s nástavbou, 
cestovní ruch – rezervace, LAT ve stejném větším městě.) 

Jiní sice proti termínu odkládání neprotestovali, ale analýza jejich výpovědí ukázala, že 
ani v jejich případě není odkládání rodičovství tím, jak by svou bezdětnost definovali 
oni sami. I oni hovořili spíše o tom, že k rodičovství se musí (v partnerství) postupně 
dospět nebo dozrát. Ani oni rodičovství v nejbližší době neplánovali a svou situaci 
prodlužování období bezdětnosti nepociťovali jako problematickou:  

To (…) není nějak vědomá volba s cílem ho odložit, ale s tím, že do určité míry 
čekám na to, až moje partnerka dospěje k rozhodnutí, že by to bylo žádoucí. (…) 
Že děti jsou součást života a tak, je určitě představa, kterou mám v životě. Ale 
jak říkám, necítím nějaký extra velký tlak na to, aby to muselo být dneska nebo 
zítra. (…) Prostě zatím to není tak úplně aktuální věc. Je to spíš výhledově, dva 
tři roky do budoucna. (Libor, 40 let, svobodný, vysokoškolák, práce 
v akademické sféře, s partnerkou žije v nesezdaném soužití v Praze) 

Konečně i kvalitativní studie třicátnic M. Bartošové (2007) informuje o tom, že pouze 
některé ze zakládajících svou rodinu po překročení věku 30 let hovořily o odkládání 
rodičovství. Ostatní chápaly početí svého prvního dítěte po překročení věku 30 let jako 
početí „v ten pravý čas“, v okamžiku, kdy teprve začaly mít pocit, že jsou na dítě 
připravené.  

Zatímco odkládání implikuje představu určitého ideálního období pro zahájení 
rodičovství, jež komunikační partner/ka již překročil/a (nebo v současné době 
překračuje) a vstup do rodičovství z nejrůznějších důvodů odkládá, spění k rodičovství 
tuto představu překročeného ideálního období neimplikuje. Zahájení rodičovství někdy 
v budoucnu, někdy v horizontu dvou, tří nebo pěti let, tak ani neproblematizuje. Spíš 
naopak. Dva, tři roky nebo pět let je však dlouhá doba, během níž se může mnohé 
změnit, v partnerství, v zaměstnání i v blíže nespecifikovaných nebo málo 
konkretizovaných reprodukčních plánech. A časový horizont několika let do založení 
rodiny může být prodlužován:  

Já to moc neplánuju, já bych jako chtěla, klidně i třeba teď, ale když si zítra 
ráno vstanu, tak si řeknu, ne, ještě ne, já se toho docela bojím a teď ta práce. 
Takhle si to říkám už třeba rok. (…) Ten horizont dvou let určitě. Když bych to 
měla říct. Ale nevím, jestli bych ten horizont dvou let neřekla i před dvěma lety. 
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To nevím. (…) Já bych řekla, ještě ne, ještě mám čas, ale třeba ho nemám, to 
nevím, ale asi si myslím, že na to nejsem třeba tak zralá. (Marta, 31 let, 
vysokoškolačka, svobodná, práce v telekomunikacích, přestěhovala se z malého 
města do Prahy, nesezdané soužití.) 

Spění (dospívání, zrání) ke konkrétním úvahám o rodičovství může být jednou ze 
situací, které pravděpodobně zachytili L. Toulemon a M. R. Testa ve svém panelovém 
šetření, které sice poukázalo na příčinnou souvislost mezi reprodukčními plány a jejich 
následnou realizací v průběhu tří až pěti let, nicméně platnou zdaleka ne ve všech 
případech, a s menší explanační silou pro ty, kteří deklarovali plán realizace zahájení 
rodičovství, než pro ty, kteří deklarovali plán setrvání v životě bez rodičovství 
(Toulemon a Testa 2005; Testa a Toulemon 2006).  

Ačkoliv spějící k rodičovství v souladu s diskurzem normality rodičovství deklarují, že 
se rodiči někdy v budoucnu stát „určitě“, „samozřejmě“ chtějí a zmiňují horizont dvou 
nebo tří let, založení rodiny zároveň (ještě) nijak konkrétně neplánují a touhu po dětech 
nezmiňují.  

 

 

7.6.2. Odkládající rodičovství 
 

Na rozdíl od těch, kteří rodičovství ve svém životě sice někdy v budoucnu „určitě“, 
„samozřejmě“ očekávají, ale zároveň svou bezdětnost nijak neproblematizují ani 
nedefinují žádný konkrétní plán do budoucna z hlediska reprodukce, jiní rodičovství 
plánují konkrétněji, mnozí zmiňují tlak vnitřní touhy po dětech a zvažují na straně 
jedné bariéry, které zahájení rodičovství brání, a na straně druhé příležitosti, kterých se 
spolu se založením rodiny vzdají. Zatímco spějící nechávají čas k zahájení rodičovství 
(zatím) plynout, „čekají“, na rodičovství „ještě mají čas“, „ještě ne“, „ještě nejsou 
zralí“, pro rodičovství odkládající je otázka zahájení rodičovství v současné době velmi 
aktuální, rodičovství v nejbližší době plánují, ale musí pro něj vytvořit „ty správné“ 
podmínky. I proto nacházejí a pojmenovávají v rámci svých vyprávění častěji 
okolnosti, které jim v založení rodiny v současné době ve větší či menší míře brání. 
Hranice mezi rodičovství odkládajícími a k rodičovství spějícími může být velmi ostrá, 
ale i tenká. Vytvářena je tím, zda je rodičovství definováno jako (již) za určitých 
podmínek žádoucí nebo (ještě) ne: 

(…) Děti samozřejmě plánuju, v nejbližší době, ale situace byla taková, protože 
to není jednoduchý mít děti v dnešní době.  
Co tomu brání? 
Finanční důvody. Protože je velký problém s bydlením pro mladý lidi. Mladý 
lidi nemají kde bydlet, včetně mě, jsou nucený si brát obrovský úvěry. Ceny bytů 
jsou deformovaný regulací, tudíž jsou nedostupný. Pořídit si vlastní bydlení 
vůbec není jednoduchý a to bych řekl, že je jeden z hlavních důvodů. (Stanislav, 
30 let, vysokoškolák, výpočetní technik, ženatý, přestěhoval se z vesnice do 
Prahy.) 

Také nestabilita partnerství bývá jedním z důvodů, proč zahájení rodičovství odkládají, 
i když situaci odkládání rodičovství nepovažují za vyhovující. Samotný partner stojí 
v cestě jejich reprodukčním plánům: 

Já jsem naprosto připravená s tím mužem žít a mít s ním dítě. On není 
připravený na to se mnou žít. (…) Kdybych se rozhodla teď, tak bych byla navíc i 

128 
 



samostatná osamělá vychovatelka, protože to by můj partner nepřijal, takže to je 
obava z toho vychovávat dítě a zabezpečovat ho i materiálně sama, to by tak asi 
bylo. (…) Já jsem vždycky tak naštvaná, že to já musím pořád opakovat. (…) On 
sám by nikdy ani téma děti, ani téma rodičovství. (…) O tom přemýšlím už 
pořád, a když zrovna máme krizi, tak přemýšlím o to intenzivněji. Nicméně 
uvědomuju si ten obrovský rozpor v tom. Já nejsem momentálně schopná s tím 
nic udělat, protože ho mám ráda a vím, že bych ráda měla dítě. To vím. Mezi tím 
mužem a tím plánem nebo představou nebo přáním mít dítě je to v kontrastu. 
(Bětka, 35 let, svobodná, vysokoškolačka, akademická sféra, žije sama, 
přestěhovala se z vesnice do Prahy.) 

Příležitosti, které poskytuje život bez dětí, přestávají být postupně v rozhodování o 
založení rodiny podstatné, nebo se mění na bariéry rodičovství. Zahájení rodičovství 
chápou jako žádoucí již nyní, mnozí hovoří o ozývající se touze po dětech. Zatímco je 
dočasná bezdětnost u spějících k rodičovství definována zpravidla pozitivně s tím, že 
rodičovství někdy v budoucnu (nebo v horizontu několika let) očekávají, u rodičovství 
odkládajících je bezdětnost popisována jako stav, který je žádoucí v nejbližší době 
změnit, až dokončí školu, až se přestěhují z nevyhovujícího bytu do nového, až 
nastoupí do nového zaměstnání nebo až přesvědčí svého partnera. 

 

 

7.6.3. Nerozhodnutí o (bez)dětnosti 
 

Na rozdíl od rodičovství odkládajících a k rodičovství spějících byli ale mezi mými 
komunikačními partnery a partnerkami také ti, kteří definovali svou situaci s ohledem 
na budoucí rodičovství daleko negativnějšími termíny, než je odkládání rodičovství 
nebo spění k rodičovství. Odkládání i spění k rodičovství totiž implikuje přesvědčení o 
tom, že se komunikační partner/ka rodičem v blízké nebo vzdálenější budoucnosti stát 
chce. Někteří z komunikačních partnerů a partnerek však toto přesvědčení nesdílejí, i 
když rodičovství ve svém životě neodmítají a život bez rodičovství nevolí. Nejsou v 
žádném případě rozhodnuti, že děti mít nechtějí. Nejsou ale ani přesvědčeni o tom, že 
děti mít někdy v budoucnu chtějí nebo by mít měli. Nejsou rozhodnuti, zda o 
rodičovství chtějí nebo nechtějí někdy v budoucnu usilovat: 

Uvažovali jste o tom, jestli budete mít děti? 
Jo, pořád. Pořád. Neustále. Akorát si nejsme jisti, jestli jsme toho schopni. My 
jsme si pořídli psa v roce 98 hned po svatbě.  
A proč ? 
Jako pilotní studii. No to je právě jeden z těch problémů, jestli je mít nebo ne. 
Protože na to nenacházíme odpověď. Na to proč.  
Proč je mít, nebo proč je nemít? 
Proč je mít. Na to nenacházíme uspokojující odpověď. Proč mít děti? Ne, že 
bychom je nechtěli. Ale jako chci děti proto, abych viděla svůj obraz v něčem, 
abych měla pocit, že jsem pokračováním rodu, abych uspokojila nátlak 
společnosti, nebo proto, že je to něco, co chci. (Jarmila, 39 let, vysokoškolačka, 
se svým manželem žije kvůli své a jeho práci střídavě každý ve svém bytě 
v jiném větším městě nebo spolu dohromady.) 

Nerozhodnutí popisují zpravidla důvody pro a hlavně proti rodičovství, a pokud žijí  
v partnerství, odkazují k tomu, jak o možnosti zahájení nebo odmítnutí rodičovství 
diskutují se svým partnerem/partnerkou. Stejně jako v případě rodičovství 
odkládajících a k rodičovství spějících zmiňují jak příležitosti, které bezdětný život 
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přináší, tak i bariéry rodičovství. Na rozdíl od nich si však nejsou jisti, zda se pozitiv 
bezdětného života chtějí ve prospěch pozitiv rodičovství někdy v budoucnu vzdát. Jsou 
zde ale i ti, kteří jmenují zejména důvody proti rodičovství a pozitiva rodičovství 
vlastně nejmenují žádná:  

(…) To bych si víc doved představit, že budu ženatý, ale nebudu mít děti, než že 
bych měl tu rodinu. Protože už asi se zase nese s tím ta povinnost, takový, moc 
starostí, moc velká zodpovědnost a asi se už toho trochu bojím, jo? A na druhý 
straně mě to tak nějak nepřitahuje, abych jako byl schopný tomu obětovat to. Ale 
zase nechci říct dopředu, že je nikdy mít nebudu a že je mít nechci, třeba prostě 
najdu nějakou přítelkyni nebo mě to třeba popadne a budu je chtít mít, takže to 
může přijít, jo? (Štefan, 35 let, svobodný, vysokoškolák, akademická sféra, 
přestěhoval se z malého města do Prahy, žije sám.) 

V souladu s výše uvedeným zjištěním o tom, že volbu bezdětnosti deklaruje jen 
málokdo, a spíše ve shodě s partnerem, než když je na takové rozhodnutí sám/sama, 
nechávají však svou budoucnost rodičovství otevřenou.   

 

 

7.6.4. Smiřující se s bezdětností bez volby (bez)dětnosti 
 

Jak již bylo ukázáno v kapitole 7.4., s postupujícím věkem začínají i ti, kteří 
rodičovství ve svém životě více či méně očekávali, ale celoživotní bezdětnost podle 
vlastních slov ne(z)volili, svá očekávání rodičovství dříve či později redukovat. 
Nejdříve dochází zpravidla k redukci očekávaného počtu dětí směrem k jedináčkům, 
teprve posléze k uzavírání očekávání zahájení rodičovství.  

Na příkladech vyprávění bezdětných, kteří svou bezdětnost popisují jako plynutí života 
bez volby (bez)dětnosti, ale zároveň již s tím, že by se rodiči stali, téměř (nebo vůbec) 
nepočítají, lze také ilustrovat, jakým způsobem se může postoj k rodičovství v životech 
mužů a žen vyvíjet a proměňovat:  

A vy jste chtěla mít v životě děti nebo chcete mít děti? 
No, samozřejmě. To každá holka se chtěla vdát a mít děti. (…) Já jsem to jako by 
zaspala nebo já nevím, když jsem měla partnera (…) Do těch třiceti, abych řekla 
pravdu, jsem o těch dětech neuvažovala. Ne takhle, nepřemýšlela jsem nad tím. 
Nejdřív jsem si říkala, že to je brzo a ono to strašně rychle uběhlo (…) pak jsem 
přemýšlela jo nebo ne. Je fakt, že si pak člověk i v zaměstnání vybudoval určitou 
pozici a začal vlastně přemýšlet, když viděl, jak se (kolegyně – poznámka 
autorky) vrací třeba do práce, a že to není jednoduché, tak jestli mám nebo 
nemám na ty děti. Jestli opravdu mám za tím jít. Když se vrátím po mateřské, že 
budu zase začínat od začátku. Je fakt, že jsem o tom začala přemýšlet takhle, 
jestli ano nebo ne. 
A došla jste k tomu rozhodnutí? 
Asi to spíš plynulo pořád otevřený. (…) 
A uvažujete o tom, že byste děti měla? 
Momentálně mám spíš problém, že nemám partnera. Matka jako samoživitelka, 
to asi ne. Vypadá to, že už asi ne. (Soňa, 38 let, středoškolačka, úřednice, 
svobodná, žije sama, přestěhovala se z vesnice do malého města.) 

Výše uvedená citace z rozhovoru se Soňou ukazuje, jak svůj vztah k rozhodování  
o (bez)dětnosti retrospektivně shrnuje ona sama. S použitím výše popsané a níže, ve 
schématu 7.1., ilustrované typologie bezdětnosti lze její vyprávění rekonstruovat jako 
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příběh o postupném přechodu od spění k úvahám o rodičovství k nerozhodnutí ohledně 
rodičovství a posléze ke smiřování se s bezdětností bez volby (bez)dětnosti.    

 

 

7.6.5. Prolínání hodnotových a socioekonomických faktorů  
 

V podkapitolách 7.6.1. až 7.6.5. jsem ukázala, jakými způsoby mohou vnímat 
prodlužování období bezdětnosti ti (ve věku alespoň 30 let), kteří sice rodičovství ve 
svém životě neodmítají, ale zároveň (ještě) rodinu nezakládají. V odborné literatuře 
jsou tito muži a ženy zpravidla definováni jako rodičovství odkládající, ale analýza 
problémově orientovaných rozhovorů s těmito (doposud) bezdětnými poukázala na 
různé způsoby prožívání prodlužování období bezdětnosti.  

Odborná diskuse na téma prodlužování období bezdětnosti se týká v ČR situace 
mladých (doposud) bezdětných lidí, narozených zejména v 70., ale již i v druhé 
polovině 60. let 20. století. U nich začalo totiž docházet k prodlužování období 
bezdětnosti a právě je zastihla socioekonomická a politická transformace 90. let 20. 
století v době dospívání nebo ve věku, v němž mladí lidé v té době zakládali své 
rodiny. Výzkumníci a výzkumnice kladou při vysvětlování prodlužování období 
bezdětnosti různě silný důraz na faktory hodnotové nebo naopak socioekonomické, na 
bariéry pro založení rodiny nebo na příležitosti rodičovství konkurující (viz kapitoly 1 
a 2). 

Kvalitativní analýza rozhovorů s bezdětnými ve věku alespoň 30 let poukázala na to, že 
okolo čtyřicátého roku života začínají mnozí, nikoliv však všichni, (doposud) bezdětní, 
kteří o rodičovství neusilovali, ale ani ho neodmítají, své reprodukční plány uzavírat a 
smiřovat se s bezdětností. Ti mladší, kteří se narodili ve druhé polovině 60. nebo v 
první polovině 70. let, se od sebe vzájemně liší v tom, nakolik svou (dočasnou) 
bezdětnost vnímají jako problém, nakolik rodičovství ve svém životě očekávají a 
nakolik ho plánují.   

V situaci problémově orientovaného rozhovoru vyprávěli bezdětní svůj příběh, v němž 
zdůrazňovali určitá, po sobě jdoucí a vzájemně více či méně provázaná rozhodnutí, 
okolnosti, ale i pocity, kterými zdůvodňovali, proč se (zatím) rodiči nestali i své 
vyhlídky na rodičovství do budoucna. Příběhy bezdětných mužů a žen totiž neobsahují 
zpravidla jediné zdůvodnění jejich bezdětnosti, i když některé okolnosti, pocity a 
rozhodnutí jsou podtrhovány jako hlavní. A pro ty, které zasáhla revoluce v roce 1989 
v době dospívání nebo v době, kdy své reprodukční plány (ještě) neuzavřeli, byly 
změny, které nastaly po roce 1989, často těmi, které ve shodě s odbornými 
explanacemi současného prodlužování období bezdětnosti podtrhovali i oni sami.  

Prodlužování období bezdětnosti v životních příbězích třicátníků a třicátnic (ve věku  
30-40 let) bylo komunikačními partnery a partnerkami dáváno do souvislosti s novými 
možnostmi, které se objevily v porevolučním období počátku 90. let. Někteří kladli 
důraz na možnost „užívat si“ nevázaného svobodného životního stylu a žít jinak, než se 
jim dříve zdálo nutné: 

Po škole jsem se, protože byla revoluce těsně po škole, tak já jsem dva roky jako 
elektrikář pracoval a po revoluci jsem začal si užívat života, takže jsem dělal 
tisíce zaměstnání jako jezdil dvanácettrojkou a byl soukromý podnikatel, ve 
vejškách jsem pracoval čili práce s horolezeckou technikou, protože jsem trochu 
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i lezl (…) když právě nastal čas revoluce, já jsem zjišťoval, že vlastně nemusím 
chodit v sedm do fabriky nikam nebo v šest na píchačky. (Ondřej, 36 let, 
vyučený, žije s manželkou ve větším městě, barman.) 

Libor a další lidé, jimž bylo v době rozhovoru okolo 40 let a kteří již měli dlouhodobý 
vztah před rokem 1989, definují otevření možností studia v zahraničí nebo podnikání 
jako jeden z hlavních důvodů svého partnerského rozchodu ještě předtím, než založili 
se svým někdejším partnerem/někdejší partnerkou rodinu. Při retrospektivním pohledu 
na toto období se vyprávějící shodují na tom, že v případě, že by k revoluci nedošlo, 
založili by se svým tehdejším partnerem/tehdejší partnerkou velmi brzy manželskou 
rodinu, jelikož se rodiči někdy v budoucnu ve svém životě stát chtěli a byli ve věku, 
kdy již jejich vrstevníci rodiny zakládali. Příběhy si jsou dále velmi podobné v tom, že 
pokračují obdobím koncentrace na studia nebo podnikání a navazování pouze 
krátkodobých vztahů, a to buď až do současnosti, nebo do doby seznámení se 
současným partnerem/současnou partnerkou, s nímž/níž jsou již několik let: 

Já jsem studoval vysokou školu, což v té době znamenalo, za socialismu (…) 
rozhodnutí o rodině, až člověk dostuduje (…) přestože jsem měl dlouhodobý 
vztah během celé vysoké školy (…) nicméně s ukončením školy pro nás přišla 
revoluce (…) a to vlastně úplně zamíchalo celým naším dosavadním životem (…) 
já jsem měl pocit, (…) že prostě mě nebaví ta vize toho, že budu žít ten běžný 
normální život bez toho, že bych se někdy podíval do zahraničí, vyzkoušel si jiný 
život. Moje přítelkyně měla podobné tendence v té době a naše rozdílné 
směrování vedlo k tomu, že jsme se rozešli (…) já jsem ve státech nechtěl zůstat. 
(…) A proto jsem si taky dával do určitý míry pozor na to, abych se tam 
nezavázal tak, abych tam musel zůstat, odložil jsem osobní život s tím, že jsem se 
věnoval studiu, práci, nějaké vztahy jsem samozřejmě měl, nicméně (…) 
předpokládal jsem, že vím, že je (děti – poznámka autorky) budu mít tady, až se 
vrátím zpátky. (…) Vrátil jsem se v roce devadesát devět a ono to nějakou dobu 
trvá, než si najdete vztah, ve kterém chcete uvažovat o tom, že budete mít děti 
výhledově (…) se změnilo uvažování i žen, u nás. Že to není tak, že žena kolem 
čtyřiadvaceti, pětadvaceti spěchá na to, aby měla děti (…) okruh mých 
partnerek, se kterými jsem žil od té doby, většinou byly tak o deset, dvanáct let 
mladší než já. Protože moje generace lidí, už je někde jinde (…) já jsem v tomto 
hodně netypický, protože jsem vypadnul z toho prostředí (…) už mají děti někde 
kolem deseti, dvanácti let. A na mě tyto věci teprve čekají. (Libor, 40 let, 
svobodný, vysokoškolák, práce v akademické sféře, s partnerkou žije 
v nesezdaném soužití v Praze) 

Samotný fakt prodlužování období bezdětnosti – stárnutí/dospělosti bez dětí je tedy, jak 
bylo ilustrováno na citaci Libora, popisován jako faktor startující další prodlužování 
období bezdětnosti. A nejedná se jen o v médiích zdůrazňovaný efekt klesající 
plodivosti (schopnosti plodit děti) s rostoucím věkem, i když i to je podstatné a 
v některých vyprávěních klíčové. Jedná se také o omezenou dostupnost partnerek a 
partnerů, kteří by chtěli (již nebo ještě znovu) zakládat rodinu, a také o zvažování 
dalších bariér rodičovství, které pro komunikační partnery a partnerky nebyly 
v úvahách o rodičovství dříve podstatné. O jaké bariéry se například jedná? To lze 
ilustrovat na následujících citacích.  

Ondřej charakterizuje proces svého prodlužování období bezdětnosti jako dozrávání 
k rodičovství, následované odkládáním rodičovství z důvodu bytových problémů. 
Rodičovství (nebo cestu k rodičovství) popisuje jako v jeho věku již vypočítané, 
plánované a v protikladu k „bezhlavému (skoku do) rodičovství“ zodpovědně a 
dočasně odložené kvůli bytové situaci: 
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No, hlavně na to musí člověk dozrát, no. 
Jak to vypadá? Dozrání? 
No, nevím, myslím si, že to vypadá, u každýho je to individuální, a myslím si, že 
prostě ho to přepadne. Já nevím, jak to má ženská, asi to má jinak, ty mají ty 
biologický hodiny víc, že jim tikají, ale u chlápků je to tak, že prostě jsem se cítil 
ještě do těch třiatřiceti hrozně mladý. (…) Jako že jsem se na to necítil. (…) A 
teď už se na to cítím. (…) Nemusel bych se vůbec v ničem omezovat (…) to jsem 
si všechno odbyl, jak jsem se cítil být víc mladým. (…) Ale do svých dvaatřiceti 
jsem se ještě na děti necítil, nebo do třiatřiceti let. 
A teď je ti kolik? 
Teď je mi třicet šest. 
A proč jsi neměl děti pak? 
No, protože jsme neměli žádný sociální jistoty. Museli jsme koupit byt (…) 
protože když jsme neměli byt, tak nemůžeme mít miminko. Aspoň to já si 
myslím v mém věku. Nejsem dítě. Tak kdyby mi bylo osmnáct, tak bych to řešil 
třeba úplně jinak, bezhlavě. Ale teď už to bylo takové vypočítané.(Ondřej, 36 let, 
vyučený, barman, žije s dvaatřicetiletou manželkou ve větším městě.) 

Přechod od spění/dospívání/zrání/dozrávání (k úvahám o rodičovství) k plánování a 
dočasnému odkládání rodičovství je tedy rámován zvažováním – vedle pozitiv a 
příležitostí, které přináší život s dětmi (někdy v podobě touhy po dětech) a bez dětí, 
také úvahami o bariérách na cestě k rodičovství. O tom, že samotné prodlužování 
období bezdětnosti, de facto prodlužování fáze spění k (úvahám o) rodičovství, vytváří 
situaci pro zvažování „nových“ bariér rodičovství, informují i ti, kteří podtrhují vliv 
hodnotových změn a otevření nových příležitostí po roce 1989 na své vlastní 
reprodukční chování: 

Člověk maličko asi vybočuje, ale ne moc. Těch lidí je hodně, co jsou v podobné 
situaci (nemají děti ve 34 letech – poznámka autorky). (…) Jsme byli vlastně ta 
úplně první generace, která mohla vstoupit do nové éry, do nového režimu 
s tím, že teda celý život stál před ní. (…) Vnímali jsme tehdy ty šance, které je 
nutné, je potřeba využít. Já sama jsem taky studovala nějaký čas v Itálii. Protože 
byla to šance, která, tak jsem si říkala, ta se nesmí promarnit. (…) Čím je člověk 
starší, tak to mluvím teď ze zkušenosti, tak je přece jenom pohodlnější. A více si 
uvědomuje, že dítě je přece jenom i určitá zátěž. Nejen teda finanční, ty finance 
pro mne nejsou tak prvořadé možná právě proto, že nežiji v nějaké tísni. Ale i po 
stránce takového toho starání se o sebe, člověk opravdu hodně už je zvyklý 
uvažovat, řekla bych, až egoisticky. A myslet na svoji pracovní kariéru, a ono 
není to něco nepřirozeného, ale samozřejmě, že o tom dítěti uvažuje i tak, že to 
bude jistá míra nepohodlí. (Lucie, 34 let, vysokoškolačka, svobodná, 
akademická sféra, bydlí v Praze u rodičů a její partner bydlí v jiné domácnosti.) 

Hodnotové i socioekonomické faktory, bariéry rodičovství a příležitosti, které přináší 
život s dětmi nebo bez dětí, se tedy mohou v jednotlivých rozhovorech s bezdětnými 
vzájemně prolínat a ve svých důsledcích ovlivňovat. Prodlužování studentského a 
pracovně nebo partnersky neukotveného období může přinášet prodlužování období 
nezralosti/spění k (úvahám o) rodičovství. Samotný hodnotový posun věku, v němž se 
mladí lidé začínají považovat za „zralé“ k rodičovství a který bývá „normalizován“ 
odkazy k posunu věku při zakládání rodin jejich vrstevníků, je nakonec sám o sobě ale 
chápán jako faktor, který spouští další mechanismy k prodlužování období bezdětnosti, 
definované pak již zpravidla jako bariéry rodičovství, a to ať v podobě zdravotních a 
partnerských problémů nebo například v podobě nedůvěry v možnosti sladění 
pracovního a rodinného života: 
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Tenkrát to ještě bylo takové, jako že nevím, může se to stát – neříkám „ne“ – to 
bylo mnohem otevřenější (…) teď mě hrozně baví práce, já si vůbec nedovedu 
představit, jako kdybych ty děti měla, já prostě nechci tu práci pustit, mě to 
strašně baví a přijde mně to čím dál tím obtížnější. Kdybych měla děti jako 
jedna moje kamarádka, ta měla děti v jednadvaceti, tak to je jiné. Ale to jsem 
tehdy děti nechtěla. Teďko si už připadám zralá, ale zase teď já bych musela 
potkat někoho, kdo řekne: „Já se chci starat o děti, já budu na rodičovské 
dovolené.“ (…) Ale mám pocit, že i když mně někdo řekne, že tak to bude, tak já 
tomu nebudu věřit kvůli tomu, co vidím kolem dokola (…) já bych takhle nikdy 
nechtěla skončit (…) Takže já myslím, že je to kombinace toho, jak mě baví 
práce, a toho, jak nikomu nevěřím (…) mám pocit, že ta práce k něčemu je (…) 
mě to hrozně naplňuje. (Petra, 32 let, vysokoškolačka, svobodná, žije sama v 
Praze, práce v akademické sféře.) 

Z rozhovorů vyplývá, že bezdětní lidé ve věku okolo 30-40 let, kteří v současné době 
období bezdětnosti prodlužují a které zasáhlo období počátku 90. let v době dospívání 
nebo rané dospělosti, kdy již jejich vrstevníci zakládali své rodiny, kladou velký důraz 
při rekonstrukci svého prodlužování období bezdětnosti na nové pracovní, studijní a 
volnočasové příležitosti, které se v té době otevřely a jichž využili. To se týká zejména 
těch, kteří již měli v této době partnerský vztah. Ti zdůrazňují otevření nových 
příležitostí jako faktor, který je vedl k odložení jejich reprodukčních plánů a k rozpadu 
jejich partnerství. Období počátku 90. let je vykreslováno v podání těchto 
komunikačních partnerů a partnerek jako období hektické a transformační, 
společensky, ale i v jejich osobních životech a reprodukčních plánech.  

Zejména u těch mladších je patrné prodlužování období spění k rodičovství, během 
něhož není bezdětnost nijak problematizována, reprodukční plány nejsou nijak blíže 
specifikované a vyjádřeny jsou spíše v podobě očekávání rodičovství někdy 
v budoucnosti. Normalizace jejich bezdětnosti se děje skrze porovnávání vlastní situace 
s vrstevníky nebo určitou skupinou vrstevníků, mezi nimiž se pohybují. Tato 
normalizace bezdětnosti se týká především prodlužování období bezdětnosti, nikoliv 
tolik odmítání rodičovství, i když i ti, kteří bezdětnost volí jako životní strategii, se 
mezi ostatními (doposud) bezdětnými vrstevníky opticky „ztrácejí“, v komunikaci 
s okolím mohou říkat „ještě ne“ a celkové rozvolnění a narůstající heterogenita 
časování rodičovství ve společnosti de facto normalizuje i je.  

Z rozhovorů nicméně vyplývá i to, že samotné prodlužování období bezdětnosti, 
prodlužování fáze spění k (úvahám o) rodičovství bývá popisováno jako faktor 
startující další okolnosti pro prodlužování období bezdětnosti, které jsou pak již 
charakterizovány jako bariéry rodičovství. A nejsou to jen bariéry zdravotní, ale i 
bariéry související s jejich dosavadním životní stylem, ať už v podobě partnerské nebo 
bytové situace, či pracovní pozice. Také v důsledku toho se pak pravděpodobně mohou 
stát tolerantnější i k volbě bezdětnosti. 
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7.7. Závěr – typologie bezdětných 
 

V kvantitativních výzkumech zaměřených na reprodukční chování se výzkumníci a 
výzkumnice (doposud) bezdětných lidí zpravidla ptají na to, zda děti mít chtějí, zda 
děti ve svém životě mít plánují, případně i na to, zda děti mít plánují v určitém blízkém 
časovém horizontu, například tří nebo pěti let. Ti, kteří v dotazníkových šetřeních 
zaškrtávají, že mít děti neplánují, mohou být jak těmi, kteří rodičovství odmítají a volí 
bezdětnost kvůli příležitostem, jež přináší život bez dětí, tak i těmi, kteří mít děti 
nemohou ze zdravotních důvodů, kvůli neexistenci stabilního partnerství nebo jiným 
bariérám rodičovství. Ti, kteří v dotazníkových šetřeních zaškrtávají, že mít děti 
plánují, mohou mít velmi konkrétní představu o zahájení rodičovství v blízkém 
časovém horizontu, ale mohou také pouze deklarovat (v souladu s diskurzem normality 
rodičovství) očekávání rodičovství bez blíže specifikovaných reprodukčních plánů, 
jejichž naplnění lze zpravidla velmi lehce vztahovat vždy k dalšímu a vzdálenějšímu 
horizontu.  

Kvantitativní výzkumy mohou přinášet řadu poznatků o míře rodičovských preferencí a 
plánů ve společnosti i o míře vlivu bariér rodičovství a příležitostí rodičovství 
konkurujících na reprodukční preference, plány a chování ve společnosti. K zachycení 
toho, jak je bezdětnost prožívána, prodlužována nebo volena, se však jeví jako 
adekvátnější kvalitativní výzkumný přístup. 

V této kapitole bylo mojí snahou na základě analýzy problémově orientovaných 
rozhovorů s bezdětnými ve věku alespoň 30 let vytvořit takovou typologii bezdětných, 
která by respektovala jejich vlastní definice bezdětnosti, to, jak oni sami zdůvodňují, 
proč (zatím) nezaložili rodinu, a to, jak charakterizují procesy vlastního rozhodování o 
(ne)založení rodiny a prodlužování období bezdětnosti.  

V podkapitolách 7.1. až 7.5. jsem poukázala na to, že bezdětnost bývá komunikačními 
partnery/partnerkami jen málokdy definována jako zvolená. Volbu bezdětnosti je těžké 
vyslovit a i ti, kteří tak činí, jen zřídkakdy překračují diskurz normality rodičovství. 
Ostrá hranice mezi dobrovolností a nedobrovolností bezdětnosti se stává ve 
vyprávěních bezdětných nejistou.  

Dobrovolnost bezdětnosti je ve vyprávěních jednoznačná pouze tam, kde je rozhodnutí 
se pro bezdětnost deklarováno. Při takovém rozhodnutí je důraz kladen na příležitosti, 
které přináší život bez rodičovství (viz schéma 7.1. – dobrovolná bezdětnost). 

Nedobrovolnost bezdětnosti hraje důležitou roli především ve vyprávěních těch 
bezdětných, kteří se pro rodičovství v určitý moment ve svém životě rozhodli a o 
rodičovství usilovali. Někteří z nich však později na své snahy o rodičovství pod vlivem 
bariér pro zahájení rodičovství rezignovali. To, o co lidé zpravidla usilují, je 
biologické a genetické rodičovství. Ačkoliv současné možnosti asistované reprodukce 
umožňují i rodičovství s jen částečnou genetickou vazbou na oba rodiče a adopce 
umožňuje realizaci rodičovství bez genetické a biologické vazby na rodiče, jsou tyto 
možnosti rodičovství akceptovatelné a legislativně otevřené jen pro někoho a jen do 
určitého věku (viz schéma 7.1. – nedobrovolná bezdětnost). 

Hranice mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností se rozplývá zejména tam, kde 
je bezdětnost popisována jako nevolba mezi bezdětností a rodičovstvím (viz schéma 
7.1. – nevolba (bez)dětnosti).  
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Schéma 7.1.: Typologie bezdětných vytvořená na základě rozhovorů s bezdětnými ve věku 30 a 
více let 

 
 

Definitivnost bezdětnosti se do příběhů bezdětných, kteří svou bezdětnost popisují jako 
život bez volby (bez)dětnosti, postupně vkrádá až s postupujícím věkem bezdětné/ho, 
zpravidla mezi čtyřicátým a padesátým rokem života, kdy již rodičovství přestávají 
bezdětní ve svém životě očekávat a smiřují se s bezdětností. Termín smiřování se by 
však neměl být spojován s lítostí nad bezdětností, životním nenaplněním, životem 
„bez“, jelikož pro mnohé z nich byla právě bezdětnost výzvou a příležitostí, i když 
nikoliv strategií.  

Ti mladší, kteří (bez)dětnost nezvolili, otázku zahájení rodičovství ještě neuzavírají a 
v odborné literatuře jsou zpravidla označováni za rodičovství odkládající. Ne všichni 
z nich však souhlasí s tím, že rodičovství odkládají. Z rozhovorů s bezdětnými, kteří 
(bez)dětnost nezvolili a zároveň své reprodukční plány ještě neuzavírají, tedy zpravidla 
s těmi, kterým bylo v době rozhovoru okolo 30-40 let (narodili se v druhé polovině 60. 
let nebo v první polovině 70. let), vyplývá, že jsou mezi nimi značné rozdíly v míře 
vnímání vlastní bezdětnosti jako problematické, v míře plánování rodičovství, jistoty 
naplnění těchto plánů, pociťovaného tlaku z okolí, zdůrazňované touhy po dítěti a 
důrazu, který kladou na bariéry rodičovství nebo naopak příležitosti života bez dětí.  

K rodičovství spějící založení rodiny ve svém životě sice někdy v budoucnu očekávají, 
ale zároveň svou bezdětnost (zatím) nijak neproblematizují a nedefinují ani žádný 
konkrétní plán do budoucna z hlediska reprodukce. Rodičovství odkládající plánují 
založení rodiny konkrétněji, mnozí zmiňují tlak vnitřní touhy po dětech a zdůrazňují 
bariéry na cestě k rodičovství. Nerozhodnutí o (bez)dětnosti na rozdíl od rodičovství 
odkládajících a k rodičovství spějících definovali svou situaci s ohledem na budoucí 
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rodičovství daleko negativnějšími termíny, než je odkládání nebo spění k rodičovství. 
Odkládání i spění k rodičovství totiž implikuje přesvědčení o tom, že se komunikační 
partner/ka rodičem v blízké nebo vzdálenější budoucnosti stát chce. Nerozhodnutí však 
zvažují příležitosti i bariéry ve vztahu k rodičovství a nejsou rozhodnuti, zda o 
rodičovství chtějí nebo nechtějí někdy v budoucnu usilovat. Patří sem i ti, kteří zmiňují 
de facto jen pozitiva a příležitosti života bez dětí, nikoliv s dětmi, ale v souladu s tím, 
že bezdětnost volí jen málokdo, a zpravidla ve shodě se svým partnerem, než pokud je 
na tuto volbu sám, nechávají svou budoucnost zahájení rodičovství otevřenou.  

Ačkoliv výše předložený model bezdětných mezi bezdětnými kategorizuje, je také 
dynamický v tom smyslu, že umožňuje přechody mezi jednotlivými kategoriemi a 
zároveň respektuje to, jakým způsobem svou bezdětnost v kontextu sociální reality 
definují sami bezdětní.  

S odkazem na současnou odbornou diskusi o důvodech prodlužování období 
bezdětnosti mezi mladými lidmi je důležitý poznatek o tom, že mezi mladými lidmi 
dochází k prodlužování období spění k rodičovství, během něhož není bezdětnost nijak 
problematizována. Normalizace jejich bezdětnosti se děje skrze porovnávání vlastní 
situace s vrstevníky nebo určitou skupinou vrstevníků, mezi nimiž se pohybují, a týká 
se především prodlužování období bezdětnosti, i když usnadňuje i volbu bezdětnosti. 
Samotné prodlužování období bezdětnosti je ale pak faktorem startujícím další 
okolnosti pro prodlužování období bezdětnosti, které působí jako bariéry rodičovství, a 
to například v souvislosti se zdravotní, partnerskou nebo pracovní situací. 

137 
 



8. Gender, práce a růst bezdětnosti v České 
společnosti optikou teorie genderové spravedlnosti 
 

V kapitole 4 a 5 jsem ukázala, že na růst podílu bezdětných v české populaci má mimo 
jiné vliv také vzdělání, pozice a plány mladých lidí na trhu práce.  

Je pravděpodobné, že aktuálně posilující vztah mezi vzděláním ženy a prodlužováním 
období bezdětnosti může souviset se zvyšující se problematičností kombinování 
placené práce a péče o děti, která spočívá ve stále ještě relativně genderově 
konzervativní české společnosti na bedrech žen. Bezdětné ženy s vyšším vzděláním 
očekávají konflikt mezi placenou prací a neplacenou péčí o děti ve svém konkrétním 
případě intenzivněji než ženy s nižším vzděláním (viz kapitola 4). S narůstajícím 
tržním prostředím v české společnosti lze pak v souladu s U. Beckem (Beck 1992) a P. 
Blosfeldem a M. Millsovou (Blosfeld a Mills 2003) předpokládat, že bude kompetitivní 
prostředí na trhu práce, vyžadující individualizované, konkurenceschopné, mobilní a 
rodinnými pouty a povinnostmi nesvázané jedince, stále více negativně zasahovat i do 
rodičovských preferencí, plánů a chování mladých lidí, jelikož rodičovství (a 
v kontextu současného nastavení genderových rolí zejména mateřství) neodpovídá 
racionalitě tržní společnosti a vyžaduje na rozdíl od trhu práce značnou míru altruismu. 

Prodlužování období bezdětnosti se v ČR nejvíce projevilo u žen s vyšším vzděláním. 
Pokud však vysokoškolačky děti rodí, pak zpravidla v manželství. U žen s nízkým 
vzděláním se prodlužování období bezdětnosti během uplynulých 18 let projevilo sice 
v menší míře, ale zato ve významně větší míře u nich zaznamenáváme růst podílu dětí 
narozených mimo manželský svazek (Rychtaříková 2006; Zeman 2007). I když se 
předpokládalo, že rychlý růst podílu dětí narozených mimo manželství po roce 1989 
lze přičíst „na vrub“ poklesu hodnoty manželství a růstu obliby nesezdaných soužití, 
studie Hamplové et al. (2007) ukázala, že se do rodin osamělých matek rodí zhruba 
stejný podíl dětí jako do nesezdaných soužití, přičemž mezi ženami se základním 
vzděláním podíl osamělých matek významně převyšuje podíl s partnerem nesezdaně 
žijících matek. Růst podílu dětí narozených mimo manželství, který se projevil 
zejména v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti a u žen s nízkým vzděláním, jež 
jsou významně častěji matkami osamělými spíše než s partnerem nesezdaně žijícími, je 
tedy třeba chápat zejména (i když nejen) v kontextu bariér pro zakládání manželských 
rodin (Hamplová et al. 2007). 

Studie Hamplové et al. (2007) také poukázala na paradox, kdy v populaci žen v ČR to 
jsou sice zejména vysokoškolačky, které deklarují relativně vysokou toleranci 
zakládání rodiny vně manželského svazku, ale pokud děti rodí, pak zpravidla 
v manželství, které však uzavírají později a méně často než dříve. Naopak ženy se 
základním vzděláním a vyučené, které hodnotí manželství z hlediska dosahování 
životní spokojenosti velmi vysoko a nejčastěji podporují model plného úvazku u otce a 
dlouhodobé celodenní péče matky o předškolní děti v domácnosti (Křížková et al. 
2006),60 zároveň patří k těm, mezi nimiž nejrychleji a nejvíce narostl podíl svobodných 

                                                      
60 V ideálním případě více než třetina matek nezletilých dětí se základním vzděláním preferovala zůstat 
s dítětem (dětmi) v domácnosti (případně vykonávat pouze příležitostné brigády) i ve věku 4-7 let 
nejmladšího dítěte a zároveň by téměř pětina žen se základním vzděláním v ideálním případě požadovala 
ve všech částech rodinného cyklu po narození prvního dítěte po svých partnerech přesčasové hodiny na 
trhu práce (Křížková et al. 2006). 
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a také matek žijících bez partnera. Nestabilita partnerství a neochota partnera 
k uzavření sňatku jsou přitom hlavními faktory, které ženy, jež porodily své dítě za 
svobodna, uvádějí jako důvody porodu dítěte mimo manželský svazek, což platí opět 
zejména pro ženy s nízkým vzděláním. Ukázalo se, že to jsou mezi muži právě ti 
s nejnižšími stupni vzdělání, kteří oponují představě manželské rodiny nebo i jen 
soužití s matkou jejich dítěte ze všech mužů nejvíce (Hamplová et al. 2007). 

Navíc, jsou to mezi otci, kteří nežijí se svou partnerkou, opět muži s nejnižšími stupni 
vzdělání, kteří nejčastěji nezůstávají se svými dětmi v kontaktu a finančně nepřispívají 
na jejich výchovu. Nefungují tedy ani jako partneři, ale ani jako otcové (Hamplová et 
al. 2007).  

Mezi ženami jsou to zejména vysokoškolačky, které se zvyšujícím se věkem plánují i 
realizují rodičovství méně často, přičemž tento vztah mezi reprodukčním chováním a 
vzděláním žen v současné době posiluje (viz kapitola 4). Mezi muži jsou to naopak ti 
s nejnižšími stupni vzdělání, kteří zůstávají jednak více (ale také stále častěji) než muži 
s vyšším vzděláním, svobodní (Tuček 1998; Katrňák 2001), a jednak se i v případě, že 
se otci stanou za svobodna, nepodílejí na rodičovské praxi tak často jako muži s vyšším 
vzděláním (Hamplová et al. 2007). Tuto skutečnost lze vysvětlovat i v souvislosti s tím, 
že bariéry a příležitosti rodičovství konkurující jsou v současných podmínkách tržní 
společnosti stále nerovnoměrněji distribuovány mezi mladými lidmi nejen podle výše 
jejich vzdělání a socioekonomického statusu, ale také podle pohlaví v souvislosti s 
institucionálně (i postojově) ukotvenými genderovými rolemi. Pracovní příležitosti, ale 
také bariéry pro kombinování pracovního a rodinného života negativně působí na 
reprodukční chování zejména u žen s vyšším vzděláním, které pociťují největší konflikt 
mezi výkonem své práce a možností zahájení rodičovství. Nejistota a nízké postavení 
na trhu práce působí negativně zejména na reprodukční chování mezi muži s nízkým 
socioekonomickým statusem, kteří mají jen malé šance na naplnění tradiční představy 
hlavního živitele rodiny, již zároveň (vzhledem k vysokému stupni vzdělanostní 
partnerské homogamie v české společnosti) partnerky vyžadují zejména po těchto 
mužích.  

Pozici a plány na trhu práce respondenta/respondentky a/nebo jeho/jejího 
partnera/partnerky zdůrazňuje jako důležitý faktor ovlivňující vlastní dosavadní 
bezdětnost téměř polovina ze všech bezdětných třicátníků a třicátnic (ve věku 30-40 
let). Ti je navíc zdůrazňují jednak významně častěji než stejně staří rodiče a jednak 
významně častěji než bezdětní, kteří patří ke generacím, jež zakládaly své rodiny 
zpravidla před rokem 1989 a trend prodlužování období bezdětnosti se u nich ještě 
neprojevoval (viz kapitola 5).  

Kvantitativní data tedy umožnila identifikovat relativní míru vlivu zaměstnání na 
reprodukční plány mladých bezdětných třicátníků a třicátnic, kteří jsou již ve věku, kdy 
lze úvahy o rodičovství očekávat. Neposkytla však odpověď na otázku, jakým 
způsobem ovlivňuje pracovní prostředí rozhodování o zahájení rodičovství. Analýza 
kvalitativních dat uvedená výše (viz kapitola 7) následně ukázala, že práce může 
vstupovat do reprodukčních plánů mužů i žen na straně jedné ve spojení s důrazem na 
materiální a bytové podmínky zahájení rodičovství jako zdroj peněz, za něž lze tyto 
podmínky zlepšovat, což nabývá v reprodukčních plánech mladých lidí v souvislosti 
s výše zmiňovanou změnou posloupnosti životních kroků stále více na významu. Na 
straně druhé pak může práce do reprodukčních plánů vstupovat také jako zdroj 
seberealizace a naplnění, které mohou rodičovství konkurovat a mít vliv na změny 
reprodukčních plánů, nebo jako zdroj smysluplnosti života (někdy ve spojení s 
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poskytováním péče o jiné) tehdy, nezdá-li se nebo není-li rodičovství z nejrůznějších 
důvodů možné (např. z důvodu neplodnosti nebo neexistence „toho správného“ 
partnera/partnerky) nebo chtěné. Analýza kvalitativních dat však ukázala také další 
dimenze práce, tak jak vstupují do reprodukčních plánů mladých mužů a žen. Jakým 
způsobem tedy o vlivu práce na své rozhodování o zahájení rodičovství hovořili 
bezdětní ve věku 30-40 let v rámci problémově orientovaných rozhovorů? V jakých 
souvislostech nebo časových sekvencích o práci hovořili? Docházelo mezi nimi 
z tohoto hlediska k nějaké diferenciaci? A jakých dalších než výše zmiňovaných podob 
může vztah mezi prací a reprodukčními plány nabývat? 

Linie uvažování o vlivu práce na reprodukční preference a plány se ukázaly být 
genderově specifické a odrážející kulturní představy o tom, jak by měla vypadat 
mateřská a otcovská péče. Tyto kulturně zakotvené představy se podílejí v rámci 
institucionálního rámce pro kombinování výdělečné činnosti a péče o děti na 
konstrukci problematičnosti nebo naopak neproblematičnosti určitých druhů 
pracovních drah a pozic mužů a žen v souvislosti s jejich reprodukčními plány. Zde 
uvedené způsoby uvažování bezdětných třicátníků a třicátnic o vlivu práce na jejich 
reprodukční preference a plány akcentují jak důležitost kulturního, tak i 
socioekonomického rámce, v němž se lidé rozhodují a dynamicky utvářejí své 
preference a plány ohledně rodičovství a způsobů rodičovské praxe. 

Při čtení vyjádření komunikačních partnerů a partnerek o jejich budoucím více či méně 
předpokládaném a chtěném rodičovství je třeba vzít na vědomí, že se jedná o představy 
lidí, kteří nemají s rodičovstvím doposud vlastní zkušenost. V této studii však stojí 
realita jejich možného budoucího rodičovství mimo výzkumný zájem, respektive nelze 
ji predikovat. Výzkumný zájem se zde soustředí pouze na to, jakým způsobem vstupuje 
práce do jejich plánů o zahájení rodičovství. 

 

 

8.1. Plánování otcovství  
 

Jestliže bezdětní třicátníci popisují svou dosavadní pracovní dráhu jako po určitý čas 
(případně až do současnosti) nestabilní nebo neukotvenou, pak v takovém 
případě konvenuje toto období v jejich životních příbězích zpravidla s definicí sebe 
sama jako mladého a případně i žijícího nevázaným životním stylem anebo stále ještě 
studujícího. Jestliže však již v současné době plánují založení rodiny, pak ve věku, 
v němž sami sebe označují za zralé, což se v jejich vyprávěních slučuje s požadavkem 
na stabilitu práce otců tak, aby neztratili příjem a uživili rodinu. Požadavek stabilní 
práce a jistoty, že uživí rodinu, na sebe kladou jednak oni sami a jednak jejich 
partnerky. Tento požadavek posiluje v české společnosti i praxe odchodu matek z trhu 
práce na několik let po narození prvního dítěte, která se prohlubuje a upevňuje 
s narozením každého dalšího dítěte v rodině:  

Po škole jsem šel na vojnu, potom jsem seděl ve skladu, v hotelu na parkovišti, 
takové různé to bylo, od každého něco (…) člověk chce toho vyzkoušet víc, ne? 
(…) Ale když budu mít tu rodinu, tak asi spíš budu vyhledávat něco stálého. 
(Jan, 30 let, středoškolák, svobodný, manuální práce ve stavebnictví a výpomoc 
v oblasti turismu, nezdané soužití ve větším městě.)  

(Pro založení rodiny je důležité – poznámka autorky) určitě mít partnera, 
kterému věřím, za další bydlení svoje vlastní a aby partner měl dobré 
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zaměstnání a byl schopný uživit rodinu (…) jsme ještě zvažovali, že by potom 
střechy opustil a našel by si nějakou práci na smlouvu, aby ji měl trvalou (…) 
protože potom, když budeme mít rodinu, tak nemůžeme být závislí na tom, že se 
může stát, že by si přes zimu práci nenašel. (Veronika 31, vyučená, svobodná, 
střídavě LAT a nesezdané soužití v menším městě, pokojská, barmanka, 
sportovní instruktorka.) 

No tak samozřejmě dítě je velký závazek. Tam potom už nějaké vymýšlení s tou 
prací, že tady s tím fláknu a půjdu někde do nejistoty jinam, asi už by nešlo. 
(Pavel, 32 let, středoškolák, svobodný, pracuje ve strojírenství, přestěhoval se 
z vesnice do Prahy, nesezdané soužití.) 

To, zdali si muži před početím své partnerky, v průběhu jejího těhotenství nebo po 
porodu onu stabilní práci skutečně najdou a jaký má nebo nemá splnění daného 
požadavku případný vliv na rodičovskou praxi v založené rodině, není možné na 
základě této kvalitativní studie zjistit. A není to ani jejím cílem. Důležitá je zde 
nicméně norma otcovské péče, promítnutá do artikulace nutnosti připravenosti mladých 
mužů k převzetí role hlavního živitele rodiny v období raného rodičovství. Psychická 
připravenost na rodičovství, zralost a zodpovědnost jdou v příbězích mladých 
(doposud) bezdětných třicátníků ruku v ruce s požadavkem na jejich pracovní stabilitu.  

Následující příběh Romana je zajímavý z hlediska toho, že „začíná“ velmi podobně 
jako ty ostatní, ale „končí“ zcela jinak: 

(…) Jsem byl fluktuant (…) že jsem chtěl poznat spoustu věcí, spoustu činností 
jsem dělal, od manuální až po nižší vědeckou činnost, od čajovny přes 
meteorologickou stanici až na instruktora snowboardingu. Teď mám dvě sezonní 
práce, dělám instruktora snowboardu a dělám v čajovně čajovníka (…) jenom na 
slovo to mám (…) to budu mít pořád stejně, že žádný papír mít (tady) nebudu. 
(Roman, 34 let, středoškolák, svobodný, sportovní instruktor a obsluha 
v čajovně, nesezdané soužití v menším městě.)   

V tom, že se (stále ještě) psychicky, materiálně a co se týče pozice na trhu práce 
„neusadil“, vidí hlavní příčinu své dosavadní bezdětnosti, kterou chápe ale jako 
dočasnou:  

Nemáme vytvořené zázemí a vyřešené bydlení a různé věci spojené s tímhle 
zabezpečením hmotným bohužel. Je to taky moje svobodomyslnost. Zatím jsem 
se neusadil, nemám stálé zaměstnání (…) ta hmotná stránka a duchovní 
dospělost.  

Na rozdíl od jiných příběhů, které „končí“ buď zhodnocením, že v současné době již 
mladý muž „psychicky, materiálně a pozičně vyzrál“, nebo usouzením, že dokud tyto 
podmínky nenaplní, rodičem by se stal nerad, tento příběh se „uzavírá“ zcela nečekaně 
narušením konzervativního přístupu k genderovým rolím v oblasti anticipované praxe 
raného rodičovství. Proč? Na základě zhodnocení diametrálně nerovné pracovní pozice 
(a jejích vyhlídek do budoucna) jeho přítelkyně a jeho samého:  

Asi bych řekl, že možná docházím do té duševní způsobilosti, ale do té 
materiální zatím asi moc ne (…) žena má lepší pozici, má lepší zaměstnání, 
lepší vzdělání, lepší šanci uplatnit se na trhu práce, takže se uplatňuje líp (…) 
má možnost se do půl roku (po porodu – poznámka autorky) vrátit normálně do 
vlastního zaměstnání, do práce, no a pak bych se staral o to dítě já (…) Pokud se 
vrátí do půl roku, tak i dostane stejnou pozici, z které odcházela (…) Já se 
vždycky uplatním (…) třeba si pořídím servis a půjčovnu (…) protože bych byl 
doma, dělal bych tam třeba servis a k tomu bych měl děti. 
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Ačkoliv nelze předvídat, jakým způsobem bude vypadat Romanova skutečná praxe 
rodičovství ani zdali se rodičem skutečně stane, a nejsou známy ani názory jeho 
partnerky (které by artikulovala ona sama), důležité je, že svou dosavadní bezdětnost 
vysvětluje obdobně jako ostatní dotazovaní třicátníci procesem postupujícího 
psychického vyzrávání do dospělosti a k rodičovství, které by mělo jít podle něho ruku 
v ruce se stabilizací na trhu práce a jistotou dostačujícího příjmu pro rodinu. Těch však 
on nedosahuje a ani nevidí své šance na jejich dosažení v budoucnosti příliš reálně. 
Zachování partnerčiny vyšší pozice na trhu práce a převzetí hlavní zodpovědnosti za 
každodenní péči o děti mužem se pak může zdát jako jedna ze strategií realizace 
rodičovství. Neobvyklost volby této strategie však přináší svá úskalí, která odhaluje 
Martina v rámci vyjednávání o tom, kdo půjde na rodičovskou dovolenou. Střetávají se 
zde racionální kalkulace výše příjmu každého z potenciálních rodičů, kulturní 
představy o mateřské a otcovské péči a zároveň její (i jeho) pracovní ambice:  

O tom jsme se bavili, ale nikdy jsme nedošli k žádnému výsledku. Jde o to, že 
manžel má menší plat, než mám já, takže by teoreticky měl jít na mateřskou on, 
ale zase na druhou stranu, i když nejsem zastáncem těch tradičních mužských a 
ženských rolí, tak si pořád myslím, že by na té mateřské měla být ženská. (…) 
Ale zase vzhledem k mému povolání by ta mateřská asi byla velice krátká. A i k 
tomu, že jsem člověk, který je nerad na jednom místě a potřebuje nějaký vzruch, 
takže i proto. Nebo bychom volili nějaký jiný alternativní způsob. Klidně. Já 
proti chůvám vůbec nic nemám, nebo proti pečovatelkám o děti, pokud si to 
člověk může dovolit, má na to peníze. (Martina, 35 let, vysokoškolačka, pracuje 
v akademické sféře, s manželem žije ve větším městě.) 

Jinými slovy, z hlediska maximalizace příjmu rodiny by měl jít na rodičovskou 
dovolenou partner Martiny a z hlediska internalizovaných představ o mateřské a 
otcovské péči by měla jít na rodičovskou dovolenou Martina. Navržené řešení 
konfliktu pak zachovává internalizovanou představu o péči jako doméně žen, ale 
zároveň umožňuje naplnit přání Martiny, aby ji mateřství zcela a nadlouho nevyřadilo 
z jejího dosavadního životního stylu. Realizace navrženého řešení je zároveň 
podmíněná dobrým finančním zázemím, k němuž mohou přispět oba partneři, ale 
vzhledem k výši jejich aktuálních příjmů zejména Martina. 

Jak bylo uvedeno ve kapitole 2, M. Suchanec (2007) na kvantitativních datech testoval 
hypotézu, že vzdělanostní heterogamie, která může být hrozbou pro stabilitu 
partnerství, urychluje vstup do rodičovství. Jeho analýza pozitivní vliv vzdělanostní 
heterogamie v páru na časování rodičovství sice zamítla, nicméně v případě, byl-li ve 
vzdělanostním deficitu muž, ženy se stávaly matkami později než ty, jež měly se svým 
partnerem stejnou úroveň vzdělání. Fakt, že vzdělanostní heterogamie v páru ve 
prospěch žen byla spojena s pozdějším časováním zahájení rodičovství, interpretoval 
v souladu s teorií nákladů ztracených příležitostí – mezi ženami, které mají vyšší 
vzdělání než jejich partner, je totiž pravděpodobně větší podíl žen s vyšším vzděláním 
než mezi ženami, které mají nižší nebo stejné vzdělání jako jejich partner. Kvalitativní 
analýza dat však ukázala, že do hry může vstupovat ještě minimálně jeden další faktor. 
Výrazná socioekonomická nerovnováha na trhu práce mezi mladými bezdětnými páry 
ve prospěch žen, a to zpravidla skutečně žen s vyššími stupni vzdělání, posiluje totiž 
zvažování „alternativních“ variant dělby rodičovské péče. Ty se však dostávají do 
konfliktu s tradičními kulturními představami o genderově specifické dělbě práce 
rodičů (a případně i s institucionálními podmínkami pro rodičovství), a zahájení 
rodičovství tak komplikuje. 
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Lze shrnout, že pozice muže na trhu práce je v kontextu reprodukčních úvah 
posuzována zejména z hlediska její (předpokládané budoucí) stability a výše příjmu. 
Stabilizaci na trhu práce spojují muži se svým „dospěním“ a schopností převzít 
zodpovědnost za finanční situaci rodiny. Jako problematická se jeví jejich pozice na 
trhu práce především tehdy, je-li (a i do budoucna se zdá být) nestabilní a s nízkými 
příjmy. Nízké vzdělání muže, které úzce souvisí se špatnou pozicí na trhu práce 
(relativně vysokou nezaměstnaností a nízkými příjmy), je v souladu s tímto poznatkem 
spojeno s nižší ochotou mužů s nízkým vzděláním k rodičovství. Jako problematická se 
ale jeví práce muže i v případě, kdy mohou být její „nedostatky“ „nahrazeny“ stabilitou 
práce a výší i jistotou příjmu ženy. V takovém případě může totiž docházet ke 
konfliktu s tradičními kulturními představami o mateřské a otcovské péči, které jsou 
v české společnosti doposud silně zakořeněné. 

 

 

8.2. Plánování mateřství  
 

V případě mužů se ukázala být centrální kategorií při úvahách o vlivu jejich (pozice a 
plánů na trhu) práce na jejich reprodukční plány kategorie živitelství (v podobě 
očekávané stability práce a jistoty příjmu). U žen byla centrální kategorií péče o děti (v 
podobě její očekávané praxe a efektu na výdělečnou činnost ženy). A v souladu 
s výsledky kvantitativního výzkumu vstupovala (pozice na trhu) práce ženy do 
reprodukčních plánů třicátníků a třicátnic zpravidla s větší intenzitou než (pozice na 
trhu) práce muže. Dobře lze danou situaci ukázat na příkladu, kde muž i žena 
vykonávají stejné zaměstnání: 

No tak vlastní důvod (proč ještě nemám děti - poznámka autorky), protože 
bydlíme v takovém bytě (…) tam by si to dítě nemohlo hrát (…) takže z důvodu 
bydlení, no a určitě ještě partnerčino zaměstnání taky (…) to zaměstnání se jí 
líbí a chtěla by ho ještě třeba rok dělat (…)  
Myslíš si, že ta tvoje práce byla nebo nebyla v minulosti důvodem, že jsi odkládal 
rodičovství?) To si nemyslím, spíš to bylo vždycky, no to ne, to nebylo rozhodně 
kvůli práci, to bylo kvůli jiným věcem (...) to bylo brzo pro mě v těch dřívějších 
vztazích a na rodiče (…)  
A nakolik práce tvojí partnerky ovlivňuje nebo neovlivňuje to vaše rozhodování? 
No, partnerky hodně, protože ta bude muset zůstat doma, je to pro ní takové 
omezení v té práci (…) by si tu práci chtěla užít nějaký čas, že jí ta práce baví,  
a proto vlastně i to je jeden z důvodů, proč to dítě ještě nemáme. (Jindřich, 32 
let, středoškolák, svobodný, manuální práce ve stavebnictví a sportovní 
instruktor, nesezdané soužití v menším městě.) 

Obdobně uvažuje i Libor, který pracuje stejně jako jeho partnerka v akademické sféře. 
Zatímco u něho „workoholismus“ není důvodem k odkládání rodičovství, u své 
partnerky ho jako bariéru rodičovství chápe: 

Myslíte, že má na vaše odkládání rodičovství nějaký vliv vaše práce, nebo ne? 
Myslím, že ne. Myslím, že to není spojené se zaměstnáním (…) nepochybně má 
její práce vliv na odkládání rodičovství, protože moje partnerka stejně jako já 
má tendenci k workoholismu. Má podobný styl zaměstnání, tak ta práce do 
určité míry brání nebo je faktorem v tom rozhodování. Takže určitě ta práce v 
tomto smyslu to ovlivňuje, ne v tom smyslu, že protože dělá tuto práci, tak by jí to 
bránilo z principu té práce, ale z principu toho, že má tendenci dělat té práce 
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hodně. (Libor, 40 let, svobodný, vysokoškolák, práce v akademické sféře, 
s partnerkou žije v nesezdaném soužití v Praze.) 

Pokud byly výkon anebo plány v zaměstnání explicitně definovány jako jedna 
z okolností ovlivňujících rozhodování o zahájení rodičovství, pak byly její pracovní 
plány a zaměstnání chápány zpravidla jako důležitější bariéra rodičovství nebo 
rodičovství konkurující příležitost než jeho pracovní plány a zaměstnání. To, co je ve 
skutečnosti v kontextu definování péče o malé děti jako činnosti matek, s níž otcové 
pouze pomáhají, pojímáno konfliktně, není výkon zaměstnání a rodičovství, ale její (a 
případně i jeho) výkon zaměstnání a mateřství, respektive mateřská praxe péče: 

Ta práce je možná trošku důvodem odkládání rodičovství, protože mě ta práce 
baví a představa, teď v tuto chvíli, že bych měla být doma s dítětem, je pro mě 
neuvěřitelná (…) to je trošku důvod, že mě ta práce baví (…) jeho práce je 
náročná (…) se vidíme opravdu dvě hodiny večer (…) Tohle určitě bude další 
důvod (…) já bych na to dítě byla sama a on by nemohl pomáhat. To dítě by 
bylo takový ten rušivý moment (…) Člověk by si měl rozmyslet co a jak, že to 
není o tom, budu mít dítě, ale je to o tom, jak to dítě potom ovlivní můj další 
život. (Martina, 35 let, vysokoškolačka, práce v akademické sféře, s manželem 
žije ve větším městě.) 

Dokonce i v případě „práce na černo“ u Veroniky a jejího partnera byla její „práce na 
černo“ definována jako důležitý faktor odkládání rodičovství, zatímco jeho „práce na 
černo“ do úvah o zahájení rodičovství sice vstupovala také velmi významně, ale za 
jeden z nejdůležitějších faktorů odkládání rodičovství označena nebyla. Jak ukázala 
výše uvedená citace Veroniky, je s partnerem totiž „domluvena“, že v případě 
těhotenství její partner práci „na černo“ opustí a najde si práci „na smlouvu“, aby měl 
jistý a stálý příjem po celý rok. Velmi důležitou roli zde hraje fakt, že svému partnerovi 
v daném ohledu stoprocentně důvěřuje, když říká, že ví, že ji a její dítě dokáže uživit: 

Já už jsem tak trošku přemýšlela loňskou sezónu, že bychom už si pořídili nějaké 
děti, ale na základě toho, že jsem nikde nepracovala na smlouvu, z čehož by mi 
nešla žádná mateřská, takže jsme to odkládali (…) jsem se právě se svojí 
nadřízenou domluvila, že letošní rok tam nastoupíme znovu a za daleko lepších 
podmínek, navíc na smlouvu, budu mít lepší plat a zároveň už jenom to, že budu 
dělat na smlouvu, tak víceméně budu mít nějaký základ na tu mateřskou, což 
pro mě je docela důležité (…) po zimě bychom už klidně zkoušeli započít. 
(Veronika 31, vyučená, svobodná, střídavě LAT a nesezdané soužití v menším 
městě, pokojská, barmanka, sportovní instruktorka.) 

Výdělečná činnost „na černo“, neexistence pracovní smlouvy nebo jen občasný výkon 
práce tedy může být také důvodem odkládání rodičovství. Rozsah práce „na černo“ 
mezi mladými lidmi lze pochopitelně velmi těžko odhadovat, ale odborné studie 
uvádějí, že v  90. letech (obdobně jako i v dalších státech bývalého východoevropského 
bloku) se její objem zvyšoval (viz např. Crowley 2004). 

Více než okolo mateřské dovolené se však točily úvahy informantek okolo jejich 
rodičovské dovolené. Ženy se mezi sebou lišily v tom, do jaké míry návrat do 
zaměstnání po mateřské anebo rodičovské dovolené plánovaly. Kvalitativní studie 
umožnila v daném ohledu identifikovat dvě skupiny žen.  

Pro první z nich – kombinování zvažující – je návrat k jejich profesi a do zaměstnání 
důležitý. Předem promýšlejí strategie svého návratu do zaměstnání a zároveň zajištění 
péče o dítě jinou osobou v době, kdy se ony budou věnovat svému zaměstnání. 
Případně uvažují o své profesi jako o zásadní bariéře výkonu mateřské péče.  
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Druhá skupina žen – etapizující – přemýšlí o mateřství nejen jako o zásadním přechodu  
v  osobním, ale i v profesním životě. Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené se 
jim jeví jako nepodstatný, neplánovatelný, nemožný či nežádoucí. 

Zatímco první skupina žen strategicky zvažuje, jakým způsobem lze a bude 
strukturovat péči o dítě s ohledem na svou profesi a zaměstnání, druhá skupina žen 
očekává zahájení nové etapy svého života, v níž bude strukturovat svou budoucí 
výdělečnou činnost podle péče o dítě.  

V odborné literatuře byla několikrát popsána diferenciace žen z hlediska jejich 
orientace na práci anebo na péči o děti. K. Gerson (1985) například vytvořila na 
základě kvalitativního výzkumu čtyřpolní typologii žen, zahrnující: 

a) k orientaci na domácnost vedené ženy, jejichž orientace se nezměnila;  

b) k orientaci na domácnost vedené ženy, jejichž orientace se zaměřila na 
výdělečnou činnost a kombinování výdělečné činnosti a mateřství;  

c) k orientaci na sféru mimo domácnost vedené ženy, jejichž orientace zůstala na 
sféru mimo domácnost;   

d) k orientaci na sféru mimo domácnost vedené ženy, jejichž orientace se 
zaměřila na domácnost.  

Typologie K. Gerson ukázala, že orientace žen se v průběhu jejich života mění v reakci 
na vnější strukturální a kulturní bariéry i příležitosti účasti na trhu práce a dlouhodobé 
péče o děti. Kritizována však byla zejména za fakt, že rozhovory, které s ženami vedla, 
nebyly provedeny v rámci longitudinálního výzkumu, a tudíž byla nucena pracovat 
s retrospektivními výpověďmi žen o jejich někdejších orientacích (Rubinstein 1994).  

C. Hakim (1998, 2000 a 2003) testovala na datech kvantitativní povahy svou třípolní 
typologii žen, kterou lze podle ní aplikovat i na muže, avšak s jiným procentuálním 
zastoupením mužů v různých polích typologie. Ta zahrnuje ženy:  

a) orientované na rodinu, pro něž jsou rodinný život a děti hlavní prioritou 
v průběhu celého jejich života; pokud jsou výdělečně činné, pak jsou spokojeny 
s méně atraktivními typy zaměstnání, a to ať už z hlediska příjmu, stability nebo 
prestiže; 

b) orientované na práci, pro něž je hlavní prioritou zaměstnání nebo jiné aktivity 
ve veřejné sféře (politika, umění, sport apod.), kterým nezřídka obětují možnost 
založit rodinu, nebo po založení rodiny ani netouží; 

c) orientované na rodinu i na práci – adaptivní – pro něž je důležité rodinný a 
pracovní život kombinovat; výdělečně činné totiž chtějí být, ale zároveň nejsou 
angažované v rozvíjení pracovní kariéry.61  

Zatímco na plodnost a ekonomickou aktivitu žen z první jmenované skupiny má podle  
C. Hakim vliv zejména rodinná politika a socioekonomická situace rodiny (ale nikoliv 
politika zaměstnanosti), na plodnost a ekonomickou aktivitu žen z druhé skupiny má 
podle ní vliv otevřenost příležitostí pro ženy ve veřejné sféře (ale nikoliv rodinná 
politika). Na plodnost a ekonomickou aktivitu „adaptivních žen“ má vliv podle C. 
Hakim celá řada faktorů. Například rodinná politika, politika zaměstnanosti, politika 

                                                      
61 „Want to work but not totally commited to work career.“ (Hakim 1998: 138)  
Název tohoto typu žen se v publikacích C. Hakim měnil. 
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rovných příležitostí, veřejné mínění o pracujících matkách, dostupnost flexibilních a 
rodinně-přátelských pracovních pozic, ekonomický růst/pokles apod.   

Preferenční teorie C. Hakim, v níž využívá výše uvedené typologie, byla podrobena 
velké kritice (např. Crompton a Harris 1998; McRae 2003; Crompton a Lyonette 2005) 
zejména z toho důvodu, že v ní přeceňuje míru svobody volby žen a situuje dobu 
vytváření preferencí (na práci anebo rodinu) do období dospívání, a naopak podceňuje 
vliv sociálně strukturních faktorů i proměnlivost preferencí jednotlivců v závislosti na 
fázi životního a rodinného cyklu. V zásadě všechny kritiky preferenční teorie se 
shodují na tom, že ačkoliv C. Hakim připouští jistou míru vlivu vnějších faktorů na 
rozhodování žen ohledně jejich výdělečné činnosti a mateřství, opomíjí fakt, že jsou 
jejich preference sociálně konstruovány v sociokulturním kontextu, který netvoří jen 
jejich vnější prostředí, ale jsou v něm silně zakořeněny a nejsou na něm nezávislé. 
Preference tak nelze chápat jako svobodné volby bez ohledu na kontext, v němž 
vznikají. Vyjadřují spíše volby omezené sociokulturním, politickým a ekonomickým 
kontextem, v němž vznikají. 

Mnou předložená kvalitativní studie poukazuje na existenci velkých rozdílů mezi 
očekávaným efektem mateřství na výdělečnou činnost žen v případě mateřství, na 
existenci rozdílů v důrazu, který ženy kladou na důležitost zachování své pozice na 
trhu práce, ale i na důležitost kulturního, politického a socioekonomického rámce, 
v němž se lidé rozhodují o zahájení rodičovství. Zároveň také poukazuje na fakt, že 
míra dostupnosti institucionálních možností kombinování pracovního a rodinného 
života není důležitá při zvažování zahájení rodičovství pouze u první identifikované 
skupiny žen – kombinování zvažujících, ale může být důležitá také u druhé katgorie žen 
– etapizujících, které předpokládají, že se ke své původní práci v případě mateřství již 
nevrátí. V obou případech je raná mateřská péče a výkon zaměstnání chápán jako 
protiklad. Pouze někdy je však pociťován konfliktně. V prvním případě může být 
bariérou mateřství a vyžaduje strategické plánování. V druhém případě znamená 
mateřství ukončení jedné etapy života, včetně té profesní, často ve spojitosti 
s představou nemožnosti nalezení institucionálních cest kombinování pracovního a 
rodinného života, a otevření druhé etapy života, v níž se sice s nějakou formou 
výdělečné činnosti do budoucna počítá, ale nelze ji nijak předvídat, nemá cenu ji 
plánovat. Podrobněji se na tyto dvě skupiny žen zaměřím dále. 

 

 

8.2.1. Kombinování 
 

Příběhy dvou vysokoškolsky vzdělaných žen, Martiny a Petry, zde uvedu jako ty, které 
by mohly reprezentovat některé z cest uvažování kombinování zvažujících. Obě své 
úvahy o zahájení rodičovství protkávají odkazy k tomu, jak profesi a mateřství 
kombinují jejich kolegyně. Příběhy kolegyň jim slouží jako „důkazy“ a „vzory“ toho, 
jak lze nebo naopak nelze jejich profesi s mateřstvím sladit.  

Martina je velmi pozitivní:  
Je pravda, že to naše povolání má jednu velkou výhodu, že se dá upravit podle 
mých potřeb (…) si myslím, že po tom půl roce mateřské bych klidně mohla, 
klidně by to šlo, jít sem pracovat, jako to dělají i moje ostatní kolegyně (…) ten 
rozvrh by se upravil podle mých potřeb, podle toho, jak potřebuji (…) ne, že by 
to zaměstnavatel podporoval, ale na druhou stranu to nebere jako svým 
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způsobem něco nemyslitelného. (Martina, 35 let, vysokoškolačka, pracuje 
v akademické sféře, s manželem žije ve větším městě.) 

Petra okolo sebe pozitivní příklady kolegyň nenachází a uvádí naopak příklady těch, 
jejichž kombinování považuje za neúspěšné: 

 Já to vidím kolem sebe (…) to chce neustálé vyjednávání, neustálé slevování, 
člověk je ubitý, uhnaný, nemůže dělat věci, co chce, horko těžko hledá čas na to, 
aby dělal práci dobře, a nestíhá permanentně (…) pořád kouká na hodinky, že už 
babysitterka támhle někde s baby čeká, ty lidi nedělají nic, než že svůj čas 
koordinují kolem tady té věci a je to neřešitelná životní situace, tohle si 
nedovedu představit, že bych v ní byla. (Petra, 32 let, svobodná, vysokoškolačka, 
práce v akademické sféře, bydlí sama v Praze.) 

Martina i Petra ve svých plánech a představách zmiňují, jak by měla podle nich 
vypadat raná péče o dítě a jaká by měla být role matky v ní. Ani jedna, Martina ani 
Petra, si neumí sama sebe představit s dítětem „v domácnosti 24 hodin denně“ na dobu 
delší než několik měsíců. Obě uvažují o tom, že na rodičovské dovolené by mohl být 
jejich partner. Martina ale naráží na svůj „pocit“, že v rané fázi života dítěte by měla 
být s dítětem doma přece jen žena. Při svém návratu do zaměstnání plánuje využít po 
vzoru svých kolegyň flexibilní pracovní dobu a soukromou pečovatelku, jejíž využití 
podmiňuje dobrou ekonomickou situací domácnosti. Petra sice o pečovatelce nebo 
vysoké angažovanosti partnera v péči o dítě uvažuje také, ale zároveň si klade otázku, 
zdali „mužský model“ participace na trhu práce ze strany matky může být součástí 
správné výchovy dítěte. Pro Petru je její profese skutečnou bariérou mateřství. 
Respektive spíše než o její profesi jde o možnosti kombinování práce a péče o dítě 
v kontextu internalizovaných norem mateřství a Petřina kompetitivního pracovního 
prostředí, které požaduje „mužský“ model nepřerušované pracovní dráhy: 

Když by to mělo být tak, že já půjdu za tři měsíce nazpátek do práce a najdu si 
někoho úplně úžasného, kdo se mně o to dítě bude starat, a já budu chodit 
domů, abych tady nebyla do devíti, ale třeba do šesti, a stejně přijdu domů 
vyflusaná (…) proč potom (dítě mít – poznámka autorky)?  

O rodičovství Martina i Petra uvažují jako o důležitém životním přechodu přinášejícím 
zásadní změny v životě. Odchod na mateřskou dovolenou by však neměl v jejich pojetí 
znamenat ukončení ani zásadní přerušení výkonu jejich profese. Ačkoliv ani jedna 
nehovoří o tom, že by chtěla ve svém zaměstnání postupovat nutně pozičně a platově 
výše, jejich současná profese je pro ně důležitá a má význam při dosahování pocitu 
smysluplnosti života.  

 

 
8.2.2. Etapizace 
 

Druhá skupina žen – etapizující – chápe těhotenství a mateřství jako uzavření jedné 
etapy svého života, a to i co se týče jejich zaměstnání. Tyto ženy nemají promyšlené 
strategie návratu do zaměstnání. Rozhodování o podobě kombinování jejich 
pracovního a rodinného života není na rozdíl od Martiny a Petry nedílnou součástí 
jejich rozhodování o zahájení rodičovství. 

Lucie, vysokoškolačka, vyučující na vysoké škole, v profesně velmi podobné situaci 
jako Martina, svou pozici na trhu práce po zahájení rodičovství tak jednoznačně jako 
Martina nevidí. I ona říká, že má kromě přání stát se matkou potřebu ovlivňování 
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veřejného dění. Na rozdíl od Martiny však jmenuje jistá negativa svého aktuálního 
zaměstnání, které jí neumožňuje výkon přesně té práce, kterou by si ideálně 
představovala. Kromě toho se jí na rozdíl od Martiny, která plánuje mít jedno dítě, 
představa nerodinné péče ani trochu nezamlouvá. Lucie plánuje mít dvě děti a 
mateřství má být do budoucna tím hlavním faktorem určujícím charakter její pracovní 
účasti. Jakou práci bude po ukončení rodičovské dovolené vykonávat a v kolika letech 
dítěte ji začne vykonávat, zatím není důležité:  

Tak určitě bych nechtěla příliš spěchat, tak aby ty dětičky chudinky byly někde 
v nějakých jeslích nebo něco takového. (…) No a zas na druhou stranu bych to 
nerada protahovala tak, aby mi úplně ta moje odbornost, aby se mi to úplně 
znehodnotilo. (…) Ta rodičovská dovolená bude jistým předělem, příležitostí 
zvážit si, co bylo a co bude dál. A že pokud se rozhodnu se sem opravdu vrátit se 
vším všudy, tak třeba ano, uvidím, že to je i z hlediska rodiny praktické. (Lucie, 
34 let, vysokoškolačka, svobodná, pracující v akademické sféře, bydlí v Praze u 
rodičů a její partner bydlí v jiné domácnosti.)  

Bez plánů na kombinování pracovního a rodinného života byly zpravidla i dotazované 
ženy s nižším vzděláním, jako například Olga:  

Neplánuji změnu jinam, ale může to změnit mateřství (…) to už by záleželo na 
mně, jak bych se cítila asi v ten moment s tím dítětem, třeba bych čekala další 
nebo já nevím. To bych řešila asi podle situace. (Olga, 32 let, středoškolačka 
s nástavbou, cestovní ruch – rezervace, LAT ve stejném větším městě.) 

A bez plánů na kombinování byly také zejména ženy, v jejichž zaměstnání není 
obvyklé pracovat v některém z flexibilních a rodinně-přátelských režimů práce: 

Pokud přijdou děti, tak samozřejmě se asi budeme muset rozloučit (na pracovišti 
- poznámka autorky), protože tam je pracovní nasazení každý den. A víceméně 
nějakých 14 hodin denně, takže to nepřipadá v úvahu zvládat to s dítětem. 
(Veronika 31, vyučená, svobodná, střídavě LAT a nesezdané soužití v menším 
městě, pokojská, barmanka, sportovní instruktorka.) 

Je to o otvírací době, která je různá v sezoně nebo když není sezona (…) 
vzhledem k pracovní době vůbec nevím a nedokážu si to představit, jak bych to 
dělala (…) moc se to tam nedá skloubit dohromady. Dosáhla jsem nějakých 
cílů. A to, co bude dál, to už potom následuje ta jiná etapa s tím rodičovstvím a 
to už tam zase chci dosáhnout opravdu toho nejlepšího v té výchově. A pak už 
budu zase možná přemýšlet dál. (Alena, 33 let, středoškolačka, turismus – 
informace, nesezdané soužití.)   

Ačkoliv odchod a posléze návrat na trh práce tyto ženy v souvislosti s mateřstvím 
zpravidla očekávají, není jejich návrat na trh práce na rozdíl od kombinování 
zvažujících žen nijak podrobně specifikován a plánován. Zkušenost organizace práce 
na jejich pracovišti se však odráží i v jejich očekávání toho, zda se budou moci a zda se 
budou chtít do své práce vrátit nebo ne.  

 

 

 

 

 

 

148 
 



8.3. Plánování jistoty práce otců a mateřské péče 
 

Výdělečná činnost vstupuje do reprodukčních plánů mladých (doposud) bezdětných 
mužů i žen jako zdroj materiálního zajištění a příjmů, za něž si lze kupovat různé statky 
a služby (například pomoc s péčí o děti), zajišťovat samostatné bydlení, s nimiž lze 
garantovat splácení hypoték na bydlení apod. Práce může ženám a mužům přinášet ale 
také naplnění a seberealizaci. V tomto smyslu může práce úspěšně konkurovat 
rodičovství nebo poskytovat pocit výkonu něčeho smysluplného v případě, že není 
rodičovství možné nebo chtěné.  

Zejména v případě mužů pak vstupuje výkon práce do reprodukčních plánů v podobě 
míry důvěry v budoucí stabilitu jejich práce a jistoty příjmu v období rodičovství, které 
jsou spojovány s jejich psychickým dospěním a „zralostí“ k rodičovství, případně 
v podobě míry jejich aktuální pracovní vytíženosti z důvodu zvažování možností 
pomáhat s péčí o děti. Tato pomoc s péčí o děti však není zpravidla konkretizována, jde 
spíše o míru jejich ne/přítomnosti v domácnosti.  

V případě žen se se spojením stability a příjmu na trhu práce na straně jedné a 
psychologickou „zralostí“ k rodičovství na straně druhé v reprodukčních plánech 
zpravidla nesetkáváme, i když aktuální ne/existence pracovní smlouvy může hrát svou 
roli. Práce ženy v reprodukčních plánech však bývá spojena s tím, jakým způsobem 
jsou vnímány její možnosti kombinování výkonu práce s každodenní péčí o dítě. 
V případě žen, které se svého zaměstnání vzdát nechtějí, vstupují do jejich 
reprodukčních plánů možnosti kombinování práce a péče velmi významně. V jejich 
úvahách hrají podstatnou roli pozitivní či negativní zkušenosti kombinování práce a 
péče v rámci jejich referenčních skupin, zejména na jejich pracovišti nebo ve stejné 
profesi. Předpoklad nemožnosti/obtížnosti kombinování práce a péče může vést u 
těchto žen také k důležitým změnám v rámci jejich reprodukčních preferencí a plánů. 
Předpoklad nemožnosti/obtížnosti návratu na původní pracoviště může přispívat 
k prodlužování bezdětnosti i u žen, pro něž návrat na jejich pracoviště podstatný není. 
Bezdětnost mohou prodlužovat z důvodu nabývání pracovních zkušeností, snahy  
o dosažení „určitých cílů“ v pracovní oblasti a „užití si“ zaměstnání před „užitím si“ 
mateřství, u něhož se předpokládá, že předchozí pracovní dráhu ukončí.   

Pracovní prostředí a zkušenosti kolegyň-matek, tak jak jsou bezdětnými ženami 
vnímány, tedy ovlivňují jejich představy o tom, zda lze mateřskou péči a výkon práce 
kombinovat nebo ne. Pouze u některých z nich ale vstupují úvahy o kombinování práce 
a péče do jejich reprodukčních plánů. Zejména (ale nejen) příklad Petry ilustroval 
závěry některých dalších kvalitativních studií (Gerson 1985; Ireland 1993), které 
podtrhly vliv kulturních i strukturálních faktorů na dynamické utváření reprodukčních 
preferencí a plánů žen v průběhu jejich života. 

 

 

8.4. Pozitivní a negativní flexibilita práce a časové vytížení 
 

Jak bylo ukázáno výše, Martina uvažuje o tom, že její návrat na trh práce bude 
usnadněn časovou flexibilitou obdobně, jak ji využívají její kolegyně-matky. I 
v případě Petry a Lucie vstupovala flexibilita práce do jejich úvah o možnostech 
kombinování práce a péče. Veroniku a Alenu předpoklad nutnosti výkonu práce na 
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plný úvazek s fixně stanovenou pracovní dobou určenou zaměstnavatelem vedl naopak 
k tomu, že návrat ke svému současnému zaměstnavateli po ukončení rodičovské 
dovolené zcela vyloučily, i když s výdělečnou činností do budoucna počítají. Ani 
flexibilní pracovní režim však nemusí být chápán jako rodinně-přátelský.  

Libor sice deklaruje, že pracuje obvykle okolo osmi nebo devíti hodin denně, přesto 
pociťuje pracovní přetížení:  

Asi osm, možná devět hodin, ale protože to je akademická práce, tak se to 
samozřejmě liší, dělám o víkendech (…) mám tendenci dělat práci, která mi 
dává smysl, tak se taky potom ta práce může stát smyslem života (…) chce to víc 
sebedisciplíny. (Libor, 40 let, svobodný, vysokoškolák, práce v akademické 
sféře, s partnerkou žije v nesezdaném soužití v Praze.) 

O tom, že práce se může v životě mladého člověka lehce stát jedinou náplní života, i 
když to nepovažuje za správné, hovoří i Rostislav: 

Díky té práci trávím hodně, hodně času tím, že něco dělám v noci (…) přes den 
tady mám na starosti nějaký lidi, který pořád něco potřebují, na něco se ptají, 
přes den toho moc neudělám (…) o víkendech záleží. Většinou se zase nějakým 
způsobem práci věnuji (…) nikdo nevolá a tak, tak si můžu udělat nějaký návrh 
struktury, ale je to takový odpočinkový. (…) Já sám cítím, že se dostávám do 
velmi problematický situace, protože přeci jenom jsem zvyklý na velkou míru 
svobody v tom, že když chci, tak se můžu zdržet v práci (…) jak se bavím 
s podobnýma klukama nebo lidma, který jsou starší a nejsou ženatý, tak jsme to 
jasně vydefinovali, že nechceme zůstat v tom stavu, v kterým jsme (…) nechceme 
být svobodný, bezdětný manažeři, chceme prostě se buďto oženit a mít děti, 
anebo teda toho nechat být a se věnovat duchovním věcem (jedná se o muže, 
pravidelně navštěvujícího bohoslužby – poznámka autorky) (…) nejsou jiný 
cesty. Ale jako o bezdětnosti, to ne (…) v pětatřiceti už je to jako podle mě na 
hranici. (Rostislav, 35 let, středoškolák, svobodný, manažer, bydlí sám v Praze.) 

Petra problematizuje pracovní dobu z hlediska výkonu své profese a poukazuje na 
prolínání pracovního a soukromého života zcela explicitně:  

Pracuji jak kdy (…) tak deset až dvanáct hodin denně (…) považuji většinou za 
úspěch, když mám tři čtvrtě neděle volné. Jenže ona je otázka, co to znamená 
(…) když si jdu číst (určité materiály – anonymizováno autorkou), tak pracuji? 
Nebo odpočívám? (…) Takže ten víkend většinou se snažím nedělat 
administrativní věci. (Petra, 32 let, svobodná, vysokoškolačka, práce 
v akademické sféře, bydlí sama v Praze.) 

Mnozí bezdětní komunikační partneři a partnerky ve věku 30-40 let tedy zmiňují 
v souvislosti se svými reprodukčními plány své časové vytížení. Flexibilní pracovní 
doba určovaná zaměstnancem nese potenciál pro úspěšné kombinování pracovního a 
rodinného života. V případě mužů i žen však může vést také k pocitu pracovního 
přetížení anebo maximálního časového vyplnění, jestliže je spojena s nárůstem práce, s 
prací v nesociálních hodinách, o víkendech, s neustálými změnami místa výkonu práce 
a s prolínáním pracovního a osobního života. A v případě bezdětných mladých lidí 
může mít i negativní vliv na dosažení pocitu „stability“, „klidu“, „ucelené fáze“ pro 
plánování rodičovství.  

 

 

150 
 



8.5. Genderové role a institucionální zabezpečení pro 
kombinování práce a péče v české společnosti v historickém a 
mezinárodním kontextu  
 

V podkapitolách 8.1 až 8.4. jsem navázala na výsledky kvantitativních studií v české 
společnosti o vlivu vzdělání a práce na reprodukční plány a chování mladých mužů a 
žen v české společnosti analýzou kvalitativních dat. Ta ukázala, že práce vstupuje do 
reprodukčních plánů mladých lidí genderově diferencovaně, s ohledem na 
internalizované představy o tom, jak by měla vypadat mateřská a otcovská péče. V této 
podkapitole se zaměřím na to, jak vypadá institucionální zabezpečení pro kombinování 
pracovního a rodinného života a vztah mezi pracovním a rodinným životem v české 
společnosti v evropském a historickém srovnání. Kapitolu 8 následně uzavřu shrnutím 
a závěrem, v němž na základě výsledků uvedených v jednotlivých podkapitolách 
kapitoly 8 předložím argumenty, které poukazují na možný přínos aplikace teorie 
genderové spravedlnosti při zkoumání nízké plodnosti a narůstajícího podílu 
bezdětných v české populaci.   

Teorii genderové spravedlnosti jsem představila v kapitole 2 a lze z ní odvodit, že 
pokud platí, že institucionální i kulturní rámce zemí ovlivňují plodnost jejich populací, 
pak by bylo možné očekávat, že se bude doposud velmi nízká úroveň plodnosti v 
zemích bývalého východoevropského bloku do budoucna diverzifikovat spolu s tím, 
jak se postupně proměňuje situace na jejich trzích práce, a jak se diverzifikují jejich 
politiky i praxe a postoje ke kombinování pracovního a rodinného života.  

V některých aspektech si jsou institucionální rámce kombinování pracovního a 
soukromého života zemí bývalého východoevropského bloku stále velmi blízké, což se 
projevuje v evropském srovnání například nízkou mírou rodinně-přátelských 
flexibilních forem práce v tomto regionu. Jednoduše lze graficky znázornit například 
rozdíly v míře využívání částečných úvazků mezi státy Evropy. V zemích bývalého 
východoevropského bloku jsou částečné úvazky využívány méně než v ostatních 
evropských zemích. Ze zaměstnavatelů, kteří práci na částečný úvazek nabízí, je navíc 
v zemích bývalého východoevropského bloku nejmenší podíl těch, kteří částečné 
úvazky nabízí právě rodičům s malými dětmi. V mezinárodním srovnání patří Česká 
republika spolu s dalšími postkomunistickými státy střední a východní Evropy mezi ty 
země, v nichž jsou rodiče po návratu z rodičovské dovolené na trh práce zaměstnáváni 
na částečný úvazek nejméně často (Riedmann 2006).62   

 

 

                                                      
62 Je zřejmé, že práce na částečný úvazek nemusí být vždy hodnocena jako „pozitivní“ flexibilní forma 
práce (Wallace 2003), zejména pokud se jedná o práci na částečný úvazek z důvodu nemožnosti nalézt 
práci na plný úvazek. Tzv. rodinně-přátelské flexibilní formy práce typu částečného úvazku, práce 
z domova, teleworkingu nebo flexibilního konce a počátku pracovní doby, určovaných zaměstnanci, 
mohou přinášet i různá úskalí. Práce prováděná výlučně z domova může vést k pocitům osamělosti a 
ztrátě sociálních kontaktů, k nerespektování doby a místa práce prováděné z domova ostatními členy 
domácnosti, a tak k menší výkonnosti a prodlužování pracovní doby; práce na částečný úvazek může být 
spojena s nesnadným návratem k práci na plný úvazek, s redukcí sociálně-pracovních výhod pro 
zaměstnance, s nedostatečným snížením očekávaného výkonu práce, a tak i s nárůstem přesčasových 
hodin, s příliš nízkým finančním ohodnocením vzhledem k nákladům na institucionální nebo jinou 
placenou péči o dítě apod. Více viz např. Polívka (2000) nebo Hašková a Křížková (2002).  
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Graf 8.5.1.: Podíl pracujících na částečný úvazek na celkovém počtu zaměstnaných v evropských 
státech dle pohlaví (v %)  
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Zdroj: European Commission (2008). 
Poznámka: Modře jsou vyznačeny státy západní a severozápadní Evropy, žlutě státy severské, zeleně 
státy jižní Evropy a červeně státy bývalého východoevropského bloku. 
Údaje za Německo se týkají jeho východní i západní části. Z hlediska práce na částečný úvazek je 
východní Německo mezi postkomunistickými státy výjimkou, jelikož zde na částečný úvazek pracuje 
34% žen (Klenner a Hašková 2009). 

 

C. Wallace (2003) poukázala na to, že ačkoliv se země bývalého východoevropského 
bloku posunuly od konce 80. let 20. století z „režimu silně regulované anti-flexibility“ 
k relativně vysoké a vzájemně diferencované flexibilitě na trhu práce, mají v těchto 
zemích zaměstnanci stále ještě relativně nízkou míru svobody v určování počátku a 
konce své pracovní doby. Ta přitom může být velmi účinným prostředkem pro 
kombinování pracovního a rodinného života. Českými rodiči je dokonce tato forma 
práce požadována pro ulehčení kombinování práce a rodiny nejčastěji. V současné 
době však v České republice platí, že flexibilní pracovní dobu (spolu)určovanou 
zaměstnancem využívají častěji muži než ženy, a to nikoliv z důvodu kombinování 
pracovního a rodinného života, ale z důvodu povahy práce, kterou vykonávají, jelikož 
je využívání flexibilní pracovní doby spojeno s nárůstem odpracovaných hodin těchto 
zaměstnanců. Naopak až 70 % českých matek s nezaopatřenými dětmi má 
zaměstnavatelem fixně stanovený začátek i konec pracovní doby. V praxi mají tedy 
české matky zpravidla na výběr buď zůstat po určitou dobu v domácnosti, nebo se 
vrátit na trh práce na plný úvazek s tím, že to bude zaměstnavatel, kdo bude plně 
rozhodovat o počátku a konci jejich pracovní doby. Také z hlediska dalších rodinně-
přátelských forem práce v období raného rodičovství v české společnosti platí, že 
poptávka rodičů (zejména matek) po těchto formách práce významným způsobem 
převyšuje jejich nabídku (Křížková et al. 2006).  

V jiných aspektech se země bývalého východoevropského bloku mezi sebou do značné 
míry odlišují. Co se týče nezaměstnanosti, a zejména nezaměstnanosti mladých lidí a 
dlouhodobé nezaměstnanosti, došlo mezi státy bývalého východoevropského bloku 
k jejich vysoké diferenciaci již během 90. let. V České republice narůstala 
nezaměstnanost v první polovině 90. let kvůli pozdržení restrukturalizace trhu práce 
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pomalu a nikdy nedosáhla takové výše jako například na Slovensku nebo v Polsku. 
Ustavila se zde ale významná genderová mezera v míře nezaměstnanosti (gender gap in 
unemployment) v neprospěch žen, jejíž výše přesahuje průměrnou hodnotu genderové 
mezery v míře nezaměstnanosti ve státech bývalé EU15. Naopak v Polsku nebo na 
Slovensku došlo k výrazně vyššímu nárůstu celkové nezaměstnanosti, ale hodnota 
genderové mezery v míře nezaměstnanosti zůstala blíže průměrné hodnotě za EU15 
(Pascall a Kwak 2005; European Commission 2008). Z důvodu velkých rozdílů v míře 
a charakteru nezaměstnanosti mezi jednotlivými státy střední a východní Evropy se liší 
i důraz, který kladou demografové a demografky na vliv nejistoty na trhu práce při 
explanacích nízké plodnosti v těchto zemích.  

Ještě v jiném aspektu se země střední a východní Evropy vzájemně liší. Ačkoliv byl 
vývoj v oblasti rodinné politiky v těchto zemích po roce 1989 charakterizován 
koncepty re-tradicionalizace a re-familializace a ačkoliv bylo ukázáno, že rozdíly 
v rodinných politikách těchto zemí vychází z rozdílů, které zde existovaly již před 
rokem 198963, dochází mezi těmito státy v poslední době k diferenciaci jejich politik. 

Zatímco například v České republice nebo v Maďarsku využívají rodičovské dovolené 
zpravidla pouze ženy a participace otců na každodenní intenzivní péči o děti je zde 
jedna z nejnižších v Evropě, Slovinsko s úspěchem ustavilo před několika lety za 
účelem zvýšení participace otců na péči vedle placené rodičovské dovolené (260 dnů) i 
otcovskou dovolenou (90 dnů), kterou mohou využít pouze otcové (Riedmann 2006; 
Křížková et al. 2008). 

 
Graf 8.5.2.: Podíl podniků s alespoň jedním mužským zaměstnancem na rodičovské/otcovské 
dovolené v evropských zemích  
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Zdroj: Riedmann (2006). 
Poznámka: Údaje jsou založeny na odpovědích 21 031 manažerů/manažerek z 21 států EU z roku 2004-
2005. Zjišťováno bylo, zda-li podnik zaměstnával v posledních 3 letech muže na rodičovské dovolené. 

                                                      
63 Viz například: Hantrais (2003); Saxonberg a Sirovátka (2006); Pascall a Kwak (2005); Heinen a 
Wator (2006); Klenner a Hašková (2009). 
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Obdobně, zatímco například v Estonsku zůstala dostupnost zařízení péče o mladší i 
starší předškolní děti relativně vysoká, v České republice byly jesle až na několik málo 
desítek zrušeny prakticky všechny, ačkoliv na konci 80. let byl podíl dětí mladších tří 
let v  institucích denní péče o děti v české společnosti relativně vysoký (Bulíř 1990; 
OECD Family Database).64 Česká republika, ale například i Slovensko a Maďarsko se 
zařadily v evropském srovnání v průběhu 90. let 20. století mezi země s nejnižší 
dostupností denní institucionální péče o mladší předškolní děti v Evropě (Plantenga, 
Siegel nedatováno).  

Pokles počtu míst ve školkách nebyl v České republice sice tak dramatický jako 
v případě jeslí, ale i tak se mezi lety 2000 a 2006 počet nepřijatých dětí do školek 
z kapacitních důvodů téměř zpětinásobil. Zatímco od roku 1999 porodnost po jejím 
hlubokém propadu opět narůstala, pokles počtu míst v mateřských školách i jeslích 
totiž nadále pokračoval (Kuchařová a Svobodová 2006) a stále pokračuje (Kuchařová 
et al. 2008). Praxe kompenzování rychlejšího poklesu míst v jeslích umísťováním dětí 
mladších tří let do mateřských škol, která se v České republice ujala v průběhu 90. let, 
se tak stává stále komplikovanější a nesnadné se stává i hledání zařízení denní péče o 
děti staršího předškolního věku (Hašková 2007c). 
Přestože česká vláda deklaruje svůj zájem o zvyšování plodnosti, a mezinárodní 
komparativní data poukazují na silný pozitivní vztah mezi úhrnnou plodností a podílem 
mladších předškolních dětí v institucích denní péče o děti, podporu těchto zařízení 
vláda odmítá. V roce 2009 inicioval český ministr práce a sociálních věcí dokonce 
setkání evropských ministrů, na němž se ostře vymezil proti naplňování tzv. 
Barcelonských cílů, které státům EU doporučují instituce denní péče o předškolní děti 
podporovat.65 Tyto cíle jsou však v rozporu se současnou genderově konzervativní 
familistickou rodinnou politikou České republiky, která podporuje celodenní péči 
matek o předškolní děti, nikoliv však spolu s mateřskou péčí i účast otců na péči a 
rozvoj kvalitních institucí denní péče o předškolní děti (Saxonberg a Sirovátka 2006; 
Křížková et al. 2008).  

Je pravdou, že jsou Barcelonské cíle v otázce péče o děti zaměřeny pouze na 
dostupnost institucí denní péče, zatímco opomíjí kvalitu péče, kterou tyto instituce 
v jednotlivých státech poskytují. I když existuje jistá míra konsenzu ohledně toho, že 
lze kvalitu institucí péče o děti do určité míry srovnávat na základě velikosti skupiny 
dětí, výše vzdělání poskytovatelů péče a poměru počtu dětí na jednoho poskytovatele 
péče (například učitelku, ošetřovatelku, chůvu nebo dětskou sestru), rozmanitost 
institucí péče o předškolní děti v evropských státech a nedostatek mezinárodních 
komparativních longitudinálních studií na dané téma brání dosažení jednoznačného 
konsenzu ohledně minimálního standardu kvality péče, která by měla být v těchto 
institucích poskytována (Plantenga a Siegel nedatováno). Při důrazu, který klade 
Evropská unie na rozšiřování fyzické, časové a finanční dostupnosti institucí péče o 
předškolní děti, které je dáváno do souvislosti zejména se zvyšováním zaměstnanosti, 
podporou plodnosti, dosahováním genderové rovnosti a zajištěním rovných příležitostí 
pro děti z různých společenských skupin, by tedy měl být kladen důraz také na podporu 
kvality péče v těchto institucích. Vládní návrh reformy rodiné politiky v České 
republice se však nesoustředí ani na tuto dimenzi. Finanční problémy současných 

                                                      
64 V České republice funguje v současné době pouze 49 jeslí, mikrojeslí a dalších zařízení jeselského typu 
(Kuchařová et al. 2008). 
65 Podle Barcelonských cílů by měly do roku 2010 všechny evropské státy zajistit dostupnost institucí 
péče o děti pro třetinu dětí mladších tří let a 90% dětí ve věku 3-5 let. 
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poskytovatelů péče o předškolní děti kvalitě poskytované péče nepřispívají a jejich 
nahrazení tzv. „sousedskou výpomocí“ také nelze považovat za důraz na kvalitu 
poskytovatelů nerodinné péče o děti.66 

 
Graf 8.5.3.: Souvislost mezi podílem dětí mladších 3 let v zařízeních denní péče o děti a úhrnnou 
plodností v Evropě 
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Poznámka: Modře jsou vyznačeny státy západní a severozápadní Evropy, žlutě státy severské, zeleně 
státy jižní Evropy a červeně státy bývalého východoevropského bloku.  
Pearsonův korelační koeficient = 0.714. 

 

Nízká dostupnost institucí péče o předškolní děti má negativní vliv na návrat matek na 
trh práce (Kuchařová et al. 2006). Česká republika, ale také Maďarsko nebo Slovensko, 
které mají historicky vzájemně nejpodobnější nastavení rodinné politiky, patří 
v současné době spolu s Německem mezi země s nejvyšší mírou negativního vlivu 
mateřství na zaměstnanost žen. Zatímco rozdíl v zaměstnanosti matek ve věku 20-49 
let s dětmi do šesti let v porovnání s ostatními stejně starými ženami činí v EU15 i 
EU27 v průměru 13 procentních bodů, v ČR dosahuje tento rozdíl 41 %, v Maďarsku 
34 %, na Slovensku 33 % a v Německu 27 % (European Commission 2008). Nelze 

                                                      
66 Kromě apelu na rozvoj „sousedské výpomoci“ deklaruje současná česká vláda také podporu výstavby 
firemních zařízení péče o děti formou daňových odvodů. Zatím však žádnou podporu zaměstnavatelům 
na výstavbu takových zařízení nedává a není zřejmé, jaké standardy péče budou muset taková zařízení 
splňovat.  
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tvrdit, že by byl zjištěný negativní efekt mateřství na účast žen na trhu práce způsoben 
pouze relativně dlouhou rodičovskou dovolenou bez následné marginalizace matek na 
trhu práce. V evropském srovnání matek s dětmi do 12 let jsou to opět české a 
maďarské matky (v případě matek jedináčků spolu s matkami z jihoevropských států), 
které vykazují nejnižší míry zaměstnanosti. V ČR je zaměstnáno 89 % žen ve věku 20-
44 let, které nemají děti mladší 12 let, ale pouze 58 % žen stejné věkové kategorie, 
které děti mladší 12 let mají (Zaostřeno na ženy, ČSÚ 2005).  

Negativní efekt mateřství na pracovní participaci žen v ČR zesiloval během druhé 
poloviny 90. let jak celkovým růstem nezaměstnanosti, restrukturalizací trhu práce a 
velmi rychlou redukcí míst v zařízeních denní péče o předškolní děti, tak politikou 
prodloužení rodičovského příspěvku na čtyři roky, tedy na dobu přesahující ochrannou 
lhůtu tříleté rodičovské dovolené, během níž by mělo být garantováno právo rodiče na 
návrat do zaměstnání na místo odpovídající jeho/její pracovní smlouvě. Tato politika 
vedla ve svém důsledku k určitému podhodnocení počtu fakticky nezaměstnaných 
matek, jelikož tyto byly po delší dobu „ukryty“ mezi ekonomicky neaktivními a i úřady 
práce jim proto začínaly aktivně pomáhat s hledáním práce až po uplynutí čtyř let od 
narození dítěte. To vedlo ke snižování šancí matek malých dětí na návrat do 
zaměstnání, a tak i k posilování dlouhodobé nezaměstnanosti mezi matkami malých 
dětí (Sirovátka 2004; Saxonberg a Sirovátka 2006 a 2007; Kuchařová et al. 2006).  

Nutno dodat, že posílení odchodu matek s malými dětmi z trhu práce doporučovala 
státům bývalého východoevropského bloku v období socioekonomické transformace 
dokonce i Světová banka jako jednu ze strategií uvolňování tlaků na měnících se 
východoevropských trzích práce. Kromě toho prodloužení období vyplácení relativně 
nízkého rodičovského příspěvku matkám pečujícím tehdy pouze celodenně o dítě se 
zdálo být pro vládu finančně výhodnější (Víšek 2006) a v souladu s genderově 
konzervativní rétorikou té doby než podpora zařízení denní péče o děti, kterou nechal 
stát na zodpovědnosti obcí. Tato situace se ve svém důsledku dotkla zejména jeslí, 
které byly vyloučeny ze systému předškolních zařízení, do něhož byly zařazeny na 
začátku 60. let, kdy byla započata jejich reforma ve smyslu posílení důrazu na 
pedagogické a psychologické cíle v rámci jimi poskytované péče. Z toho důvodu 
nemají v současné době obce nárok na finanční podporu od ministerstva školství na 
provoz jeslí a opravy budov jeslí, zatímco na provoz mateřských škol určitou podporu 
každoročně dostávají (Kolářová 2007). Výše uvedené změny vedly na straně jedné ke 
ztížení situace při zajišťování denní institucionální péče o nejmenší děti, ale na straně 
druhé byla prodloužením doby čerpání rodičovského příspěvku na čtyři roky 
legitimizována delší doba, po kterou mohl rodič (matka) zůstat mimo pracovní trh.67 

V evropském srovnání deklarují zejména čeští, ale také němečtí, rakouští a maďarští 
zaměstnavatelé nejmenší návratnost matek do jejich původního zaměstnání po 
rodičovské dovolené (Riedmann 2006). V České republice se vrací v současné době 

                                                      
67 V polovině 90. let, kdy česká konzervativní vláda prosadila prodloužení rodičovského příspěvku na 
čtyři roky, jeho pobírání v praxi vylučovalo výdělečnou činnost pečujícího rodiče (matky) stejně jako i 
využívání předškolních zařízení. Zrušení limitu výdělečné činnosti a prosazení možnosti v limitované 
míře využívat zařízení pro předškolní děti při pobírání rodičovského příspěvku přinesla až 
sociálnědemokratická vláda v době, kdy byla Česká republika v rámci příprav na vstup do EU 
kritizována za neexistenci a posléze neefektivnost programů politiky aktivní zaměstnanosti. Teprve 
v roce 2008 pak byla zavedena tzv. třírychlostní rodičovská dovolená, která i přes mnohá pochybení, 
která shrnuje R. Dudová (2008), představuje potenciál pro redukci někdejšího finančního znevýhodnění 
matek, které se vracely na trh práce dříve než za tři až čtyři roky po narození dítěte. 

156 
 



zpět do svého původního zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené pouze polovina 
matek (Kuchařová et al. 2006; Hašková 2007c).  

V ČR a Maďarsku tuto situaci posiluje relativně časté řešení odchodu zaměstnankyně 
na rodičovskou dovolenou formou najmutí nového zaměstnance na dobu neurčitou. 
V evropském srovnání se k takovému řešení uchyluje nejvíce zaměstnavatelů právě v 
ČR. V České republice je to téměř 40 % zaměstnavatelů, v Maďarsku téměř 35 %, 
zatímco v EU21 přistupuje k najmutí nového trvalého zaměstnance méně než 15 % 
zaměstnavatelů (Anxo et al. 2007).  

Legislativa, která má po tři roky ochraňovat rodiče při celodenní péči o dítě před 
ztrátou zaměstnání, se tedy v České republice ve velké míře neuplatňuje, a to ať už 
z toho důvodu, že ji zaměstnavatelé obcházejí, nebo proto, že ji ve specifickém 
kontextu matky nevyužívají. Obdobně charakterizovali situaci neuplatňování ochranné 
legislativy v Maďarsku Z. Spéder a F. Kamarás (2008), kteří dokumentovali, že reálně 
se v Maďarsku do svého původního zaměstnání vrací po ukončení rodičovské dovolené 
pouze o málo více než polovina matek.  

Lze shrnout, že se Česká republika neukazuje být zemí s přátelskou atmosférou pro 
kombinování pracovního a rodinného života, ale přesně naopak. Je státem, jehož 
institucionální rámec podporuje genderově tradiční dělbu rolí. Ta neposiluje důraz na 
kombinování práce a péče v životech rodičů. Akcentuje naopak práci a živitelství 
v životě muže a péči v životě ženy, která je ve vztahu k pracovní participaci ženy 
definována konfliktně a v určitých fázích rodinného cyklu je chápána jako 
s výdělečnou činností ženy neslučitelná.  

Změny v české rodinné politice směrem k familialismu a posilování oddělených 
genderových rolí, které se odehrály v průběhu 90. let i v mnohých jiných státech 
střední a východní Evropy, nebyly ve vztahu k postojům populací těchto zemí nutně 
v rozporu a nebyly zpravidla vnímány jako problém. V mezinárodním srovnání totiž 
populace těchto států zastávají jednak genderově konzervativní postoje k dělbě práce 
mezi muži a ženami, a jednak mají i nízkou míru důvěry v možnosti kombinování 
mateřství a výdělečné činnosti.  

Genderově konzervativní nebo naopak genderově liberální postoje k dělbě práce mezi 
muži a ženami si lze zjednodušeně (za pomoci vyjádření respondentů k vybranému 
testovanému výroku) ukázat na datech longitudinálního mezinárodního šetření ISSP – 
Family and changing gender roles. To proběhlo se zahrnutím České republiky poprvé 
v roce 1994 a posléze byly stejné otázky položeny respondentům a respondentkám 
v roce 2002. Nejmenší souhlas s genderově konzervativním výrokem Muž má 
vydělávat peníze a žena se má starat o rodinu a domácnost byl zaznamenán v obou 
sledovaných letech podle očekávání v genderově liberálních severských zemích. 
Genderově nejkonzervativnější postoje zaujímali v těchto letech naopak muži a ženy ze 
zemí střední a východní Evropy (v výjimkou bývalého východního Německa). 
Podobné výsledky byly získány i při testování míry souhlasu s výrokem Není správné, 
aby byl muž doma a žena chodila do práce.68    

 

                                                      
68 Tento výrok byl zařazen do dotazníkového šetření pouze v roce 1994. V roce 2002 byl vypuštěn. I přes 
riziko, které přináší negativní formulace testovaného výroku, by bylo zajímavé sledovat proměny míry 
souhlasu s tímto výrokem v jednotlivých evropských zemích poté, co byly v některých z nich zavedeny 
kvóty pro otce v rámci rodičovské dovolené nebo speciální otcovské dovolené.  
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Ačkoliv došlo v průběhu 90. let v regionu střední a východní Evropy k oslabení 
genderově konzervativních názorů na role mužů a žen, i tak v roce 2002 neklesla míra 
souhlasu s genderově konzervativní dělbou práce v postkomunistických zemích pod 
úroveň souhlasu v jedněch z genderově nejkonzervativnějších států bývalé EU15 – 
Španělska a bývalého západního Německa.  

 

 
Graf 8.5.4.: Míra souhlasu s výrokem Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o děti a 
domácnost podle zemí v roce 1994 a 2002. Podíl souhlasných odpovědí na celkovém počtu 
odpovědí.  
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Zdroj: ISSP 1994, ISSP 2002. Do analýzy vstoupily pouze státy, které se účastnily obou výzkumných 
kol. N (1994) = 20 983. N (2002) = 16 674. 

 

 

Obdobně vykazují populace postkomunistických zemí (s výjimkou bývalého 
východního Německa) v mezinárodním evropském srovnání nejmenší míru akceptace 
(nebo důvěry v možnosti) kombinování práce a péče v životě ženy. V daném ohledu 
jsou jejich postoje podobné míře akceptace kombinování práce a péče v životě ženy ve 
Španělsku a v bývalém západním Německu.  
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Graf 8.5.5.: Přijatelnost kombinování práce a péče v životě ženy podle zemí v roce 1994 a 2002. 
Průměrná hodnota souhlasu s výroky Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud jeho matka 
pracuje a Je-li žena zaměstnaná na celý úvazek, rodinný život tím v zásadě trpí.  
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Zdroj: ISSP 1994, ISSP 2002. Do analýzy vstoupily pouze státy, které se účastnily obou výzkumných 
kol. N (1994) = 20 134. N (2002) = 17 349.  
Poznámka: Hodnoty nižší než 0 znamenají nesouhlas; hodnoty vyšší než 0 znamenají souhlas. Odpovědi 
na otázky byly rekódovány následujícím způsobem: (2) = určitě souhlasím, (1) = spíše souhlasím, (0) = 
ani souhlas, ani nesouhlas, (-1) = spíše nesouhlasím, (-2) = určitě nesouhlasím. 

 

Fakt, že populace zemí bývalého východoevropského bloku (s výjimkou východního 
Německa) v porovnání s populacemi dalších evropských zemí vykazují od 90. let 
v rámci komparativních studií genderově konzervativnější postoje, se může zdát na 
první pohled paradoxní. Právě v zemích střední a východní Evropy byl model jediného 
živitele opuštěn dříve než v ostatních evropských zemích, v nichž se s pomaleji 
rostoucím podílem žen na trhu práce postupně prosazoval zejména model jednoho a půl 
nebo jednoho a 3/4 živitele. Vzhledem k dlouhodobé participaci žen na trhu práce, 
ustálení modelu dvoupříjmové rodiny a vzhledem k sebepojetí několika generací žen 
jakožto (spolu)živitelek rodin v regionu střední a východní Evropy by bylo možné 
očekávat daleko menší míru souhlasu s genderově konzervativní dělbou rolí. Zkušenost 
na trhu práce zpravidla na plný úvazek pracujících mužů a žen, kteří se stali rodiči 
v zemích střední a východní Evropy před rokem 1989, však nevedla k větší 
angažovanosti mužů v péči o děti a domácnost, ale k dvojímu zatížení (břemenu) žen, 
které bylo ještě posilováno nedostatkem zboží a služeb, které museli být zajištěny skrze 
neplacenou práci v domácnosti. Toto výrazné zatížení žen, v Československu 
empiricky mnohokrát dokumentované již od konce 50. let (viz např. Srb a Kučera 
1959; Prokopec 1963; Marušiak 1964; Dunovský 1971), bylo ve státech bývalého 
východoevropského bloku řešeno v různých letech různým způsobem.  

Východní Německo se vydalo například cestou zkrácené pracovní doby pro matky bez 
krácení jejich příjmu a výrazné podpory zařízení péče o děti od nejútlejšího věku, která 
byla ve většině případů využívána dětmi již po skončení tzv. BabyJahr, 12měsíčního 
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období, během něhož o dítě pečující matka dostávala 70 % svého předchozího příjmu 
(Klenner a Hašková 2009).  

Československo se sice v 50. letech vydalo také cestou rychlé výstavby jeslí a 
mateřských škol, ale již v 60. letech se zde rozvinula široká kritika kolektivních 
zařízení péče o děti, a to zejména v souvislosti s vysokou nemocností a možnou 
psychickou deprivací předškolních dětí dlouhodobě pobývajících v institucích péče o 
děti. Tato kritika z řad psychologů se týkala zpočátku kojeneckých ústavů, týdenních 
jeslích a jeslí s nočním provozem, jejichž podíl na celkovém počtu jeslí následně již od 
60. let rychle klesal. Vedle snah o zvyšování kvality péče v jeslích byla postupně stále 
častěji diskutována i otázka, od jakého věku dítěte je výchova v institucích denní péče 
pro děti přínosná. I když byl v 60. letech Československým svazem žen vznesen 
požadavek na zkrácení pracovní doby pro matky se zachováním jejich plného příjmu, 
částečné úvazky se v Československu příliš neprosadily. V souvislosti se snižující se 
plodností, neustálým nedostatkem zařízení péče o děti, stížnostmi zaměstnavatelů na 
časté absence matek s malými dětmi v zaměstnání a kritikou reálného provozu jeslí byl 
v rámci návrhu propopulačních opatření na konci 60. let formulován cíl postupného 
prodlužování další mateřské dovolené,69 doprovázené určitou finanční částkou, až na 
tři roky (Klíma 1969). I když tohoto cíle bylo nakonec dosaženo daleko později, data 
výběrových šetření potvrdila, že po rychlém snížení počtu let strávených matkami 
s jejich prvním dítětem v domácnosti mezi 50. a 60. lety, od konce 70. let délka pobytu 
matek s jejich prvním dítětem v domácnosti postupně narůstala (Klenner a Hašková 
2009). Lze říci, že se v české společnosti během bývalého politického režimu plně 
ustavil model genderové diferenciace pracovních drah – kontinuální pracovní dráhy 
muže a (péčí o děti na několik let) přerušované pracovní dráhy ženy. Zatímco v 50. a 
60. letech byla v Československu oficiálně prosazovaným ideálem ženy pracující 
matka několika dětí, v 70. a 80. letech se postupně prosadila představa ženy, jejíž 
pracovní participace byla žádoucí, ale zároveň určována její pozicí v rodinném cyklu.70 
O zapojení mužů do péče se hovořilo pouze v termínech „pomoci“ nikoliv převzetí 
spoluzodpovědnosti za péči. I z toho důvodu nebyla práva mužů na péči o děti 
v Československu (ale ani v jiných státech bývalého východoevropského bloku) 
s právy matek legislativně vyrovnána. 

Na počátku 90. let 20. století došlo ve střední a východní Evropě k nárůstu genderově 
konzervativní rétoriky. Ta měla své historické kořeny (viz výše), ale zároveň byl její 
růst i reakcí na specifickou situaci definitivního odmítnutí levicového totalitního 
režimu, který následovalo ustavení zpravidla pravicových vlád v postkomunistických 
zemích. Růst genderově konzervativní rétoriky bylo možné pozorovat na mediální a 
politické scéně mnohých států tohoto regionu. V ČR (ale obdobně i v Polsku a v 
Maďarsku) byly například první signály rostoucí nezaměstnanosti medializovány v 
souvislosti s odkazy na zrušení „povinnosti pracovat“ (tento termín je ovšem vzhledem 

                                                      
69 Další mateřská dovolená doplnila od poloviny 60. let 22týdenní placenou mateřskou dovolenou a 
matky ji mohly využívat až do dosažení jednoho roku věku dítěte. V 60. letech však další mateřská 
dovolená ještě nebyla doprovázena mateřským příspěvkem. 
70 Detailněji jsem se legislativním a statistickým rozborem vývoje kombinování práce a péče v českých 
rodinách od druhé světové války do současnosti věnovala v článku, v němž jsou prezentována i data z 
výběrových šetření ilustrující rodinné chování českých žen v období před rokem 1989 (viz Hašková 
2007c), a spolu se svými kolegyněmi v knize věnované problematice genderových aspektů občanství 
(Hašková a Uhde eds. 2009). K diskuzi nad zaměstnaností matek malých dětí a institucemi péče o 
předškolní děti z období před rokem 1989 viz např. Mečíř (1955); Kubička (1956); Srb a Kučera (1959); 
Koch (1961); Langmeier a Matějček (1963); Prokopec (1963); Wynnyczuk a Prokopec (1965); Machonin 
et al. (1966); Dunovský (1971). 
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k někdejšímu právnímu systému zavádějící) a s odkazy k „nově získané možnosti“ 
matek zůstat v domácnosti a vystoupit tak z kolotoče „dvou pracovních směn“ – na 
pracovišti a v domácnosti. Ulehčení zátěže žen formou rovného zapojení mužů do péče 
v těchto státech diskutováno nebylo. Nezaměstnanost mužů byla vnímána jako 
důležitější problém než nezaměstnanost žen.  

Na začátku 90. let se předpokládalo, že dojde v zemích bývalého východoevropského 
bloku k výraznému odchodu žen z trhu práce do domácností. Realita následujících let 
však ukázala, že:  

„Spíše než by opustily pracovní trh (labour market), jednoduše opustily trh 
reprodukce (reproductive market). Proto byla změna v podílu zaměstnaných žen na 
celkovém počtu zaměstnaných spíše mírná.“71 (Saxonberg, Sirovátka 2006) 

V kontextu narůstající nejistoty na trhu práce (zejména pro matky malých dětí), ale i 
rostoucí důležitosti vzdělání a pozice na trhu práce pro společenské ocenění i životní 
úroveň v průběhu 90. let 20. století se v České republice, ale i v mnohých dalších 
státech střední a východní Evropy, dostávaly genderově konzervativní postoje stále 
více do konfliktu s vnímáním žen jako spoluživitelek a v těchto 
společnostech dlouhodobě zakotveným názorem, že být ženou v domácnosti nepřináší 
takovou míru seberealizace jako mít zaměstnání placené. Zatímco ustavený rozdíl 
v kontinuální pracovní dráze mužů a přerušované pracovní dráze žen neimplikoval 
před rokem 1989 hrozbu dlouhodobé nezaměstnanosti matek, v podmínkách tržní 
ekonomiky se očekávání několikaletého odchodu matek z trhu práce odrazilo 
v nenaplňování ochranné legislativy matek a ustavení matek malých dětí jako jedné 
z nejvíce ohrožených skupin nezaměstnaností. Kromě toho, genderový kontrakt, který 
platil za socialismu, že muži i ženy pracují, ale jen muži dělají kariéru (Čermáková 
1997), ztrácí pro stále více žen na přijatelnosti, a to nejen v souvislosti s rostoucím 
podílem vysokoškolaček v populaci a s rostoucí důležitostí pozice mužů i žen na trhu 
práce, ale také v souvislosti s prodlužujícím se obdobím dospělosti bez rodičovství a s 
delším obdobím partnerských kohabitací bez rodičovství, pro něž je charakteristická 
vyšší genderová rovnost v dělbě práce než v rámci jiných fází rodinného cyklu 
(Hašková 2003). 

Ačkoliv došlo mezi lety 1994 a 2002 v zemích střední a východní Evropy k poklesu 
genderově konzervativních postojů (viz graf 8.5.4.), genderově liberálnější postoje 
zastávají vždy ženy a ve většině postkomunistických států došlo v průběhu 90. let 20. 
století k výraznějšímu odklonu od genderově konzervativních postojů právě mezi 
ženskou populací. To vyvolává otázku, nakolik a jak se tento zvětšující se rozdíl mezi 
názory mužů a žen na genderové role promítá i do nově se ustavujících partnerství 
v těchto zemích.  

V každém případě platí, že ženy očekávají od mužů větší angažovanost v péči o děti 
než jakou jsou muži ochotni do péče vložit, což platí v evropském srovnání zejména 
pro země střední a východní Evropy. S názorem, že by se měli muži do péče o děti 
zapojit více než doposud, souhlasí ve všech evropských zemích více než polovina žen a 
s výjimkou České republiky, Slovenska a Lotyšska také více než polovina mužů. Právě 
v postkomunistických zemích však existuje nejvyšší rozdíl mezi požadavkem žen na 
větší zapojení mužů do péče a souhlasem mužů s tímto požadavkem. Zatímco v České 
republice souhlasilo s nutností zapojení mužů do péče více než doposud celých 76 % 

                                                      
71 Překlad autorky. Obdobně viz Adler (1997). 
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žen, mezi muži souhlasilo s větším zapojením mužů do péče o třetinu méně 
respondentů – pouze 43 % mužů (viz graf 8.5.6.).  
 

Graf 8.5.6.: Rozdíl v podílech souhlasných odpovědí mužů a žen na výrok Muži by se měli více než 
doposud podílet na péči o děti v roce 2002.   
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Zdroj: ISSP 2002. N = 29 095.  

 

 

V situaci, kdy zaměstnavatelé ve většině zemí bývalého východoevropského bloku 
nabízejí jen malé možnosti rodinně-přátelských flexibilních forem práce, dostupnost 
zařízení péče o děti klesá a zároveň zde převládají konzervativní postoje k dělbě rolí 
dle genderu, vykazují populace mnohých těchto států malou důvěru v možnosti 
harmonického kombinování práce a péče v životě ženy. Zároveň v nich převládá i 
vysoká míra konfliktu mezi názory na důležitost výdělečné činnosti obou partnerů72 a 
názory na míru negativních důsledků výdělečné činnosti žen na péči o rodinu.  

Tento konflikt je znázorněn v následující tabulce, která rozděluje evropské země za 
pomoci klastrové analýzy na tři skupiny.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
72 Důležitost výdělečné činnosti obou partnerů vychází jednak z ekonomické nutnosti, tradice 
dvoupříjmového modelu i posilující důležitosti postavení mužů i žen na trhu práce pro ně samotné.  
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Tabulka 8.5.1.: Konflikt výdělečné činnosti ženy a péče o děti v postojích populací evropských 
států  

Stát 

Předškolní dítě 
pravděpodobn
ě strádá, pokud 

jeho matka 
pracuje. 

Je-li žena 
zaměstnána na 
celý úvazek, 

rodinný život tím 
v zásadě trpí. 

Být ženou  
v domácnosti je 

stejně 
uspokojivé, jako 
mít zaměstnání. 

Do rodinného 
rozpočtu 
by měli 

přispívat muž i 
žena. 

Úhrnná 
plodnost 

2006 

Dánsko 3,51 3,68 3,05 1,84 
1,83 

 

Švédsko 3,50 3,53 3,09 1,84 
1,85 

 

Norsko 3,45 3,34 3,35 2,19 
1,90 

 
Vých. 
Německo 3,36 3,49 3,56 1,67 - 

Finsko 3,13 3,56 2,91 2,24 
1,84 

 

Francie 3,06 2,99 3,11 1,88 
2,00 

 
ČR 2,82 2,89 3,08 1,56 1,33 
Španělsko 2,84 2,75 3,09 1,92 1,38 
Záp. 
Německo 2,69 2,88 3,10 1,92 *1,32 

Rakousko 2,33 2,39 3,06 1,87 1,40 

Lotyšsko 2,48 2,62 3,04 2,00 
1,35 

 

Rusko 2,37 2,40 2,86 2,00 1,28 

Portugalsko 2,18 2,48 2,92 1,58 
1,35 

 

Maďarsko 2,21 2,53 2,50 1,80 
1,34 

 

Bulharsko 2,32 2,67 2,66 1,73 
1,37 

 

Slovensko 2,75 2,61 2,80 1,60 
1,24 

 

Slovinsko 2,85 2,68 2,92 1,71 
1,31 

 

Polsko 2,66 2,93 2,69 2,18 
1,27 

 

Švýcarsko 2,64 2,55 2,71       2,31 
1,43 

 
Nizozemsko 2,95 2,90 3,21 2,78 1,70 
Severní 
Irsko 3,07 3,02 2,80 2,15 - 
Velká 
Británie 3,07 3,09 2,79 2,34 1,84 
Irsko 3,24 3,16 2,86 2,31 1,90 
Zdroj: ISSP 2002. N = 28 610. Úhrnná plodnost podle NationMaster - World Statistics, Country 
Comparison. Dostupné na «http://www.nationmaster.com». 
Poznámka: Hodnoty v tabulce ukazují průměrnou míru souhlasu s každým z testovaných výroků za 
jednotlivé státy. Hodnota 3 znamená „ani souhlas, ani nesouhlas“; hodnoty nižší než 3 znamenají 
souhlas; vyšší než 3 nesouhlas. Rozdělení populací států do tří skupin podle jejich reakcí na výroky 
v tabulce bylo vytvořeno za pomoci klastrové analýzy (K means Cluster). Tmavě vyznačená pole 
signalizují konzervativní postoje, nevyznačená pole liberální postoje a světle vyznačená pole 
nevyhraněné postoje.  
* Úhrnná plodnost v bývalém východním i západním Německu. 
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První skupina (zelená) zahrnuje severské země, bývalé východní Německo a Francii. 
Nazvána by mohla být skupinou zemí s populacemi orientovanými na práci a 
kombinování pracovního a rodinného života. Populace těchto států soudí, že výdělečná 
činnost žen nemá negativní dopad na rodinný život. Tento postoj se zde snoubí 
s názory, že oba partneři by měli přispívat do rodinného rozpočtu a že být ženou 
v domácnosti nepřináší takové uspokojení jako mít placené zaměstnání. Podpora 
genderově konzervativních názorů na dělbu práce mezi muži a ženami je zde 
v mezinárodním srovnání malá a většina z těchto států přistoupila dokonce k zavádění 
specifických legislativních mechanismů na podporu zapojení mužů do péče. Délka 
placené mateřské a rodičovské dovolené dohromady se pohybuje v těchto zemích různě 
dlouhou dobu od 42 po 163 týdnů, přičemž ty země, v nichž je délka rodičovské 
dovolené nejkratší, nabízejí zpravidla ještě další neplacenou rodičovskou dovolenou 
nebo příspěvek pro rodiče pečujícího o dítě doma bez trvání rodičovské dovolené. 
Dlouhodobý odchod matek (ani otců) z trhu práce v souvislosti s rodičovstvím se 
neočekává. Důraz je položen na kombinování práce a péče. V souladu s tímto 
hodnotovým klima je návštěvnost institucí péče o děti mladšího i staršího předškolního 
věku v těchto zemích jedna z nejvyšších. Všechny tyto země, s výjimkou bývalého 
východní Německa73, se vyznačují relativně vysokou mírou úhrnné plodnosti i nízkou 
mírou konečné bezdětnosti. Nízká míra konečné bezdětnosti je pro tyto země 
signifikantní a ani v nejbližší budoucnosti demografové a demografky růst konečné 
bezdětnosti jednotlivých kohort na úroveň středně vysoké nebo vysoké míry 
bezdětnosti zpravidla neprojektují. I když v těchto zemích dochází k prodlužování 
období bezdětnosti již od 60. nebo 70. let 20. století, úhrnná plodnost v nich nikdy 
dlouhodobě neklesla pod kritickou hranici 1,5 dětí na ženu a tzv. rekuperační efekt, 
který je charakterizován opětovným růstem plodnosti v době, kdy se začínají realizovat 
tzv. „odložené porody“, se ukázal být v těchto zemích velmi silný. T. Frejka a T. 
Sobotka na příkladu těchto zemí dokládají, že vysoké míry konečné bezdětnosti a nízké 
míry úhrnné plodnosti i konečné plodnosti jednotlivých kohort nemusí být 
nevyhnutelnou reakcí na prodlužování období bezdětnosti, růst věku prvorodiček a 
další změny v rodinném chování a hodnotových orientacích,74 které jsou zpravidla 
souhrnně označovány za projevy druhého demografického přechodu (Frejka a Sobotka 
2008; Sobotka 2008). 

Druhá skupina (červená) zahrnuje země bývalého východoevropského bloku, bývalé 
západní Německo a jihoevropské země. Nazvána by mohla být skupinou s významným 
konfliktem rolí ženy. Populace zemí této skupiny se sice domnívají, že do rodinného 
rozpočtu by měli přispívat jak muži, tak i ženy, ale zároveň je zde výdělečná činnost 
žen chápána jako faktor snižující spokojenost života rodiny. V České republice, 
západním Německu, Rakousku a Španělsku se ke konfliktu mezi požadavkem na 
zaměstnanost obou partnerů a názorem, že výdělečná činnost žen jde na úkor rodiny, 
přidává navíc názor, že být ženou v domácnosti nepřináší takové uspokojení jako mít 

                                                      
73 K nízké plodnosti v bývalém východní Německu viz např. Henz (2008) nebo Adler (1997). 
74 Pozice české populace v evropském srovnání z hlediska každé z těchto sledovaných změn (například 
míry akceptace a realizace nesezdaného soužití, mimomanželské plodnosti, rozvodů, soužití osob 
stejného pohlaví, potratů apod.) byla v odborné literatuře již několikrát ukázána (viz např. Chaloupková, 
Šalamounová 2004; Rabušic 2001, 2006; Sobotka 2008). Ve své práci jsem na tyto studie navázala. 
Proměny jednotlivých aspektů komplexního rodinného chování a hodnot, které se k němu váží, jsem již 
na konkrétních příkladech v mezinárodním srovnání znovu neuváděla. Podrobněji jsem se s ohledem na 
mezinárodní kontext zabývala těmi hodnotovými změnami, změnami v rodinném chování a jejich 
vztahem k strukturálním podmínkám ve společnosti, jejichž komparace v mezinárodním kontextu 
přispívala k rozšíření dosavadních poznatků o prodlužování období bezdětnosti v české společnosti.  
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placené zaměstnání. Ženy zde tedy stojí před dilematem, kdy je vlastní finančně 
ohodnocená práce chápána jako jeden z nezbytných zdrojů vlastní životní spokojenosti, 
ale zároveň znamená omezení spokojenosti rodiny. Délka nároku rodičů na finanční 
podporu během péče o dítě je v těchto zemích různá. Portugalsko nabízí po placené 
mateřské dovolené pouze roční neplacenou rodičovskou dovolenou. Naopak Česká 
republika nabízí rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte. Také z toho důvodu se 
v těchto zemích v různé míře využívá nerodičovské péče o předškolní děti. 
V mezinárodním srovnání je však návštěvnost institucí péče o nejmladší předškolní 
děti v těchto státech nízká. Příklon k genderově konzervativním názorům na dělbu 
práce mezi muži a ženami je v těchto zemích naopak vysoký, i když některé z nich 
v současné době přistupují k zavádění legislativních mechanismů na podporu zapojení 
mužů do péče. Dosahování seberealizace žen na trhu práce je zde akceptováno. Ve 
sféře rodinné však převládá významná genderová nerovnováha. Tyto země vykazují 
v současné době nejnižší míry úhrnné plodnosti. Západní Německo a Rakousko, kde 
došlo k prodlužování období bezdětnosti již na konci 60. a na začátku 70. let, vykazují 
v současné době také jedny z nejvyšších hodnot konečné bezdětnosti u těch věkových 
kohort, které začaly období bezdětnosti prodlužovat. Zároveň v mezinárodním srovnání 
zaznamenalo Německo i nejvyšší podíly mladých lidí, kteří byli již socializováni 
v období nízké plodnosti, a kteří rodičovství ve svém životě buď odmítají nebo si 
nejsou jisti, zda o rodičovství usilovat chtějí (Testa a Sobotka 2008). V jižní Evropě, 
kde došlo k prodlužování období bezdětnosti zhruba o deset let později než v německy 
mluvících zemích, rekuperační efekt také nedosáhl tak vysoké míry, aby zabránil růstu 
konečné bezdětnosti v kohortách, které začaly s prodlužováním období bezdětnosti. 
Zatímco v případě zemí z první skupiny (zelené) nevedlo prodlužování období 
bezdětnosti k výraznému růstu konečné bezdětnosti a rekuperační efekt se projevil 
velmi silně, v zemích z druhé skupiny (červené) k tak silnému rekuperačnímu efektu 
nedošlo. V případě postkomunistických zemí, kde začalo prodlužování období 
bezdětnosti až v průběhu 90. let, nelze doposud činit ohledně míry rekuperačního 
efektu konečné závěry.  

Poslední skupina (modrá) zahrnuje liberální země severozápadní Evropy (Velkou 
Británii a Irsko), ale také Nizozemsko, Švýcarsko a Polsko. Specifická je tím, že na 
rozdíl od předchozích dvou skupin se populace těchto zemí o něco méně přiklánějí 
k názoru, že do rodinného rozpočtu by měli přispívat oba partneři, a zároveň se častěji 
přiklánějí k názoru, že pozice ženy v domácnosti může být stejně uspokojivá jako mít 
placené zaměstnání. Jestliže nejsou tyto názory doprovázeny souhlasem, že výdělečná 
činnost ženy poškozuje rodinný život, tak jako v případě Velké Británie, Severního 
Irska a Irska, pak lze říci, že je v těchto regionech konflikt mezi požadavkem na 
pracovní participaci žen a požadavkem na jejich péči o rodinu oproti druhé skupině 
zemí značně oslaben. Délka rodičovské dovolené je v těchto zemích relativně krátká a 
zpravidla není finančně kompenzována nebo tato finanční kompenzace náleží pouze 
nejchudším rodinám. Ve srovnání s Polskem i Irskem je míra využívání nerodičovské 
péče o předškolní děti a částečných úvazků v Nizozemsku a ve Velké Británii vysoká, i 
když ani v těchto zemích nepřebírá stát za zajištění dostupnosti a kvality institucí péče 
o děti zodpovědnost. V současné době se úhrnná plodnost v těchto zemích (s výjimkou 
Polska) pohybuje mezi hodnotami úhrnné plodnosti předchozích dvou skupin, ale 
zároveň také platí, že konečná bezdětnost v kohortách, které začaly období své 
bezdětnosti prodlužovat, podstatně narostla.  

Fakt, že se většina sledovaných postkomunistických států střední a východní Evropy, a 
zejména Česká republika, zařadila spolu s bývalým západním Německem, Rakouskem 
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a Španělskem mezi státy s významným konfliktem mezi výdělečnou a mateřskou rolí 
žen, který byl v průběhu 90. let 20. století v těchto zemích posilován genderově 
tradičním familistickým směřováním jejich rodinných politik, by mohl být v těchto 
zemích překážkou rekuperačního efektu. Působení genderově tradičních norem a 
očekávání, přetrvávání genderových nerovností v rodině a genderově tradiční 
familistická rodinná politika, která podporuje oddělené genderové role a implikuje 
dlouhodobý odchod matek z trhu práce, mohou působit proti zvyšování plodnosti ve 
vyšším věku poté, co došlo ke snížení plodnosti v nízkých věkových skupinách. 
Konflikt mezi výdělečnou a mateřskou rolí žen by vstoupil do rozhodování o zahájení 
rodičovství zejména mezi ženami s vyšším vzděláním, jejichž podíl se v populaci 
zvyšuje, a pro které jsou „náklady“ mateřství za daných podmínek vysoké a zároveň 
mají větší výběr „prostředků pro redukci nejistoty“ než ženy s nižším vzděláním.  

Očekávat lze však i jiný scénář, pravděpodobnější, který by reflektoval narůstající 
odlišnosti strukturálních podmínek (včetně působení rodinných a dalších sociálních 
politik) mezi státy střední a východní Evropy, stejně jako i odlišnou rychlost 
hodnotových změn směrem k liberálnějšímu nastavení genderových rolí v těchto 
společnostech. Konflikt mezi výdělečnou činností a péčí ženy totiž může být oslaben, 
jestliže se společnost hodnotově i strukturálně adaptuje na genderově spravedlivější 
režim, který bude lépe odpovídat trendu prodlužování období bezdětnosti (viz také 
McDonald 2000; Esping-Andersen 1999; De Rose et al 2008: 679; Sobotka 2008: 211). 

Ačkoliv zde prezentovaná data poukázala na existenci v evropském srovnání největšího 
konfliktu mezi mateřskou a výdělečnou rolí ženy v západoněmecké, španělské a české 
společnosti, který je v České republice posilovaný i pomalou změnou postojů mužů 
směrem k genderově spravedlivější dělbě rolí, došlo i přesto mezi lety 1994 a 2002 
v téměř všech sledovaných evropských státech k hodnotovému oslabení tohoto 
konfliktu. Jen některé postkomunistické státy Evropy však přistupují také ke změně 
rodinných a dalších sociálních politik tak, aby jejich nastavení usnadňovalo 
kombinování práce a péče, a to jak pro ženy, tak i pro muže. Konkrétně v České 
republice dochází k posunu hodnot směrem k genderově spravedlivější dělbě rolí, a to 
rychleji mezi ženami, nastavení systému rodinné politiky a dalších sociálních politik, 
které ovlivňují možnosti kombinování práce a péče v životě žen i mužů, však zatím 
k oslabení konfliktu mezi prací a péčí nesměřují. Tento fakt je v české společnosti 
bariérou zvyšování plodnosti ve vyšším věku.  

Co se týče konkrétních sociálně-politických opatření, neexistuje shoda ohledně toho, 
jaká z nich mohou efektivně přispívat k podpoře plodnosti. T. Sobotka (2008) a 
McDonald (2000) však s poukazem na různou sílu rekuperačních efektů 
v mezinárodním kontextu shrnují, že opatření, která redukují nekompatibilitu práce a 
péče, a zároveň redukují genderové asymetrie v rodině, napomáhají zvyšování 
plodnosti ve vyšším věku, a to zejména mezi výše vzdělanými ženami. T. Sobotka 
(2008) dále upozornil na to, že očekávání dlouhodobého odchodu matek z trhu práce se 
zdá být jednou z hlavních překážek růstu plodnosti ve vyšších věkových skupinách žen 
poté, co v zemi dojde k poklesu plodnosti v nižších věkových skupinách žen. J. Hoem 
(2008) doplňuje, že změřit míru dopadu sociálně-politického opatření na plodnost je 
sice nemožné, ale i v situaci prodlužování období bezdětnosti lze zachovat konečnou 
plodnost jednotlivých kohort na relativně vysoké úrovni skrze koordinované úsilí 
v oblastech rodinné a bytové politiky, politiky rovných příležitostí, politiky 
zaměstnanosti apod., které vytváří rodině-přátelskou kulturu, zatímco politiky, které se 
zaměřují pouze na finanční podporu rodin mají pouze krátkodobý efekt.  
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Lze shrnout, že tradice sebepojetí žen jako spoluživitelek rodin i ekonomická nutnost 
jejich participace na trhu práce dohromady se zhoršujícími se podmínkami pro 
kombinování práce a péče a ideálem intenzivního mateřství, který nelze naplnit 
v případě plné a v určitých fázích rodinného cyklu ani dílčí participace ženy na trhu 
práce, přispívá spolu s dalšími faktory k udržování nízké plodnosti a prodlužování 
období bezdětnosti v české společnosti, a to sice selektivním působením mezi různými 
sociodemografickými skupinami obyvatel.  

 

8.6. Závěr 
 

V kapitole 8 jsem se soustředila zejména na roli práce v reprodukčních plánech a 
chování mladých bezdětných mužů a žen ve věku 30-40 let. Analýza kvantitativních 
dat totiž ukázala jednak na důležitost práce v reprodukčních plánech mladých lidí a 
jednak na to, že důležitost práce v reprodukčních plánech, a to zejména mladých 
bezdětných lidí, posiluje (viz kapitola 5).  

Analýza kvalitativních dat následně ukázala, že práce vstupuje do reprodukčních plánů 
mladých bezdětných mužů a žen ve věku 30-40 let v podobě zdroje příjmů i 
seberealizace, ale zejména genderově diferencovaně v souvislosti s představami o tom, 
jak by měla vypadat rodičovská péče, která je definována genderově specificky. Jako 
taková klade důraz na primárně živitelskou roli muže a primárně pečovatelskou roli 
ženy v období raného rodičovství a přispívá v kontextu společenskými normami 
informovaných sociálních politik a institucí k upevňování praxe genderově 
specifických pracovních drah: kontinuální pracovní dráhy muže a přerušované 
pracovní dráhy ženy. Odlišné preference a způsoby uvažování žen i mužů o dopadech a 
„požadavcích“ mateřství a otcovství na jejich výdělečnou činnost jsou zakotvené 
v internalizovaném kulturně-hodnotovém prostředí a vnějších strukturách bariér a 
příležitostí pro rodičovství.  

Perspektiva stability práce vstupuje do reprodukčních plánů zejména u bezdětných 
třicátníků. Vnímání míry obtížnosti kombinování práce a péče vstupuje do 
reprodukčních plánů zejména u bezdětných třicátnic. U etapizujících sice maximálně 
v rámci definitivnosti uzavření jedné etapy života, včetně té profesní, u kombinování 
zvažujících ale extenzivně v souvislosti s vnímáním „úspěšnosti“ praxe rodičovství 
v jejich referenčních skupinách.  

Optikou genderově specifických způsobů, jakými práce vstupuje do reprodukčních 
plánů mladých lidí, které byly prezentovány výše, lze přispět k vysvětlení častější 
nerozhodnosti, nebo dokonce odmítání rodičovství u mužů s nejnižšími stupni 
vzdělání, jejichž pozice na trhu práce je jednou z nejméně stabilních; relativně 
pozdního zahajování rodičovství v párech, v nichž je ve vzdělanostním deficitu muž; a 
relativně nejsilnějšího projevu prodlužování období bezdětnosti u vysokoškolaček. 

Spolu s růstem podílu vysokoškolaček v populaci, se zvyšujícím se věkem 
považovaným za ideální pro zahájení rodičovství a s prodlužováním fáze nesezdaného 
soužití bez rodičovství, které je z hlediska dělby práce genderově nejsymetričtější, 
bude v procesu rozhodování se o tom, kdy a zdali se rodičem stát, důležitost podmínek 
pro kombinování pracovního a rodinného života narůstat. Spolu s prodlužováním 
období bezdětnosti se totiž zahájení rodičovství stává stále více v pravém slova smyslu 
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plánovaným a zvažovaným vzhledem k dalším okolnostem a zvyklostem dosavadního 
života mladých lidí (viz kapitoly 6 a 7).75  

Analýza dat z mezinárodních komparativních výzkumů poukázala na to, že Česká 
republika patří v současnosti nejen ke státům s nízkou úrovní plodnosti, ale také k těm 
státům, v nichž se institucionální zabezpečení pro kombinování pracovního a 
rodinného života v průběhu 90. let 20. století zhoršilo a v nichž dochází k největším 
rozporům v postojích populace k pracovní participaci žen a k jejich roli matky. 
Konflikt mezi prací a možností založení rodiny pociťují zejména ženy s vyšším 
stupněm vzdělání, u nichž se projevilo prodlužování období bezdětnosti po roce 1989 
zdaleka nejvíce ze všech žen (viz kapitola 4). 

P. McDonald tento konflikt mezi internalizovanými, ale i institucionalizovanými 
genderovými rolemi v kontextu narůstající tržní orientace společností při vysvětlování 
nízké plodnosti a prodlužování období bezdětnosti podtrhuje. Nízká míra plodnosti je 
podle něho v současných evropských zemích výsledkem rozporu mezi relativně 
vysokou hladinou genderové rovnosti, která je v soudobých vyspělých společnostech 
zakotvená v moderních institucích orientovaných na jednotlivce, a přetrváváním nízké 
úrovně genderové rovnosti ve sféře soukromé (McDonald 2002). Tímto způsobem lze 
vysvětlovat, proč mají v současné Evropě dlouhodobě nejnižší míry plodnosti a 
zároveň vysoké míry bezdětnosti právě státy s nejsilnější institucionální orientací 
směrem k genderově tradiční dělbě práce, která přisuzuje mužům roli hlavního živitele 
rodiny a ženám roli hlavní pečovatelky o závislé členy rodiny, jejíž výdělečná činnost 
je vnímána v případě mateřství konfliktně (zejména německy mluvící země západní 
Evropy a jihoevropské země). Země s nejvyšší plodností a zároveň nízkou mírou 
konečné bezdětnosti vykazují naopak genderově liberální postoje obyvatelstva i 
nastavení sociálních politik a relativně vysokou zaměstnanost matek, umožněnou 
zpravidla relativně vysokým podílem dětí v institucích péče o děti (zejména 
severoevropské země, ale i Francie, která poskytuje širokou škálu výběru mezi 
prostředky pro kombinování pracovního a rodinného života, firemní i státní zařízení 
kolektivní péče i finanční kompenzaci platby za soukromé pomocnice s péčí o děti).  

Mírou orientace k genderově tradiční dělbě práce a mírou konfliktu mezi pracovním a 
rodinným životem, které se odrážejí jednak v postojích obyvatelstva a jednak 
v institucionálním zabezpečení, se řadí Česká republika v současné době k těm státům, 
které vykazují nízké míry plodnosti. Narůstající tržní orientace v genderově 
konzervativním hodnotovém prostředí, nabízejícím málo možností pro kombinování 
pracovního a rodinného života jak pro ženy, tak i pro muže, se odráží i v reprodukčních 
preferencích a plánech mladých lidí v české společnosti. Bariéry a příležitosti 
rodičovství konkurující jsou v současných tržních podmínkách stále nerovnoměrněji 
distribuovány mezi mladými lidmi podle jejich socioekonomického statusu, ale také 
podle pohlaví, a to v souvislosti s institucionálně i postojově ukotvenými a 

                                                      
75 Tato situace by měla být vzata do úvahy při vytváření sociálně-politických opatření. Je zřejmé, že 
zvyšující se míra individualizace ve společnosti vyžaduje redefinici institucionálních rámců, ale i jejich 
širokou společenskou akceptaci tak, aby umožňovaly kombinování rodičovství s nerodinnými rolemi, a 
zároveň podporovaly dosahování genderové rovnosti skrze redukci bariér pro participaci matek na trhu 
práce a skrze podporu participace otců na péči. V ČR aktuálně sledovaný trend úbytku počtu zařízení 
péče o předškolní děti z důvodu přesouvání zodpovědnosti za provoz těchto zařízení na soukromé 
subjekty, trvající neflexibilita pracovních režimů bez jakýchkoliv podpor zaměstnavatelům pro zavádění 
rodině-přátelského prostředí na trhu práce, a koncepce rodičovské dovolené, která v praxi podporuje její 
čerpání pouze ženami, jdou však bezpochyby proti rozšiřování možností kombinování pracovního a 
rodinného života mužů a žen. 
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reprodukovanými genderovými rolemi a normami mateřské péče a otcovské práce. 
Rodičovské preference a plány jsou během života lidí konstruovány a rekonstruovány 
v sociokulturním kontextu, který netvoří jen jejich vnější prostředí, ale jsou v něm silně 
zakořeněny. Svobodnými volbami jsou jen do té míry, v jaké jsou jako svobodné 
prožívány. Utváření reprodukčních preferencí a plánů je dynamické v závislosti na 
každodenních zkušenostech v kulturních a strukturálních podmínkách. A práce, která 
vstupuje do reprodukčních plánů genderově specificky a může být jak prostředkem 
seberealizace, tak i finančního a sociálního zajištění a dosahování pocitu stability pro 
zakládání rodiny, nabývá v současných podmínkách v reprodukčních plánech mladých 
bezdětných mužů a žen v české společnosti na významu. Teorie genderové 
spravedlnosti akcentuje míru konfliktu mezi prací a péčí na úrovni hodnotové i 
strukturální a jako jedno z vysvětlení prodlužování období bezdětnosti v české 
společnosti nachází ve zde prezentovaných datech oporu.   
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9. Závěr 
 

Hluboký pokles plodnosti a narůstající podíl bezdětných mužů a žen mezi mladými 
lidmi ve státech bývalého východoevropského bloku v průběhu 90. let 20. století 
vyvolaly širokou odbornou i veřejnou diskusi o příčinách těchto jevů. Obdobně jako 
v jiných státech střední a východní Evropy se i v České republice odborná diskuse 
soustředila na dva výklady. Jeden kladl důraz na strukturální faktory, druhý na faktory 
kulturní – hodnotové.  

Při hlubším zkoumání této diskuse bylo možné identifikovat její základní dimenze. 
Zatímco se jeden výklad opíral zejména o teorie individualizace a kulturní změny, 
druhý byl v souladu s teoriemi sociální anomie nebo racionální volby. Jeden se 
soustředil na analýzu probíhajících hodnotových (internalizovaných) změn ve 
společnosti, druhý kladl důraz na analýzu měnících se (vnějších) socioekonomických 
podmínek ve společnosti. Jeden podtrhoval (pozitivní) otevření nových možností a 
příležitostí, druhý poukazoval na (negativní) růst socioekonomických bariér 
rodičovství. Jeden se v souladu s explanačním rámcem druhého demografického 
přechodu zaměřil na podobnosti sociodemografických trendů v evropských zemích, 
druhý si všímal naopak odlišností hodnot sociodemografických ukazatelů na 
„východě“ a na „západě“. Jednotliví odborníci a odbornice si byli ve svých výkladech 
poklesu plodnosti v rámci těchto dimenzí probíhající diskuse argumentačně vzdáleni a 
v neposlední řadě se pak jejich odlišné přístupy ke studiu nízké plodnosti a 
prodlužování období bezdětnosti odrážely v jejich sociálně-politických doporučeních.  

Ačkoliv v centru výzkumného zájmu stálo zpravidla rodičovství a plodnost, nikoliv 
bezdětnost, důraz, který byl kladen na hodnotové změny, implikoval růst dobrovolné 
bezdětnosti/prodlužování období bezdětnosti, zatímco důraz, který byl kladen na 
socioekonomické problémy, implikoval spíše prodlužování období bezdětnosti 
nedobrovolné, vynucené vnějšími podmínkami. Hranice mezi dobrovolnou a 
nedobrovolnou bezdětností, stejně tak jako hranice mezi dobrovolným a 
nedobrovolným prodlužováním období bezdětnosti, které jsou ve veřejných médiích a 
implicitně i v odborných diskusích velmi ostré a oddělují ty, kteří staví před rodičovství 
jiné životní cíle, a ty, kteří mít děti nemohou, ale chtějí, jsou politicky významné. 
Vytvářeny jsou však zpravidla nepřímo, na základě analýzy významných změn v 
hodnotových orientacích nebo na základě analýzy významných proměn v systému 
sociálního zabezpečení a na trhu práce v české společnosti.  

V této rigorózní práci, soustředěné na prozkoumání fenoménu bezdětnosti v české 
společnosti, jsem na probíhající odbornou diskusi navázala. Mým cílem bylo jednak 
analyzovat, jaké faktory přispívají k (prodlužování období) bezdětnosti v české 
společnosti, a jednak prozkoumat, jak definují (rozumějí) svou (své) bezdětnost(i) 
samotní bezdětní, jak se podle nich a v jejich vlastním případě bezdětnost „dělá“ a jak 
ji prožívají. Cílem této rigorózní práce byly tedy explanace i explorace fenoménu 
bezdětnosti v české společnosti.  

Vzhledem k takto definovaným cílům jsem zvolila metodologicky smíšený přístup, 
kombinovala jsem metody kvantitativní i kvalitativní, a to tak, aby byla využita 
explanační síla komplementarity těchto výzkumných přístupů a dat. Konkrétně jsem 
vycházela z analýzy dat ze Sčítání lidu, domů a bytů, která jsou výhodná pro 
mezigenerační komparace, ale z hlediska reprodukčního chování lze na nich zkoumat 
pouze populaci žen. Dále jsem k analýze využila dat českých i mezinárodních 
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výběrových šetření, která poskytují kromě informací o reprodukčním chování mužů a 
žen i informace o jejich reprodukčních preferencích, plánech a hodnotových 
orientacích. Analýza kvantitativních dat mi umožnila odpovědět na otázku o faktorech 
ovlivňujících míru bezdětnosti a prodlužování období bezdětnosti. Kvalitativní analýza 
problémově orientovaných rozhovorů s bezdětnými muži a ženami ve věku alespoň 30 
let, u nichž lze již předpokládat úvahy o reprodukčních plánech a zároveň již zahrnují 
ty generace mužů a žen, u nichž došlo k významnému prodlužování období 
bezdětnosti, mi umožnila odpovědět na otázku, jakým způsobem je stav bezdětnosti 
v životě těchto mužů a žen interpretován a definován jimi samotnými. Kvalitativní 
analýza dat mi také umožnila zkoumat, jakými způsoby vstupují faktory, jejichž 
význam pro prodlužování období bezdětnosti byl testován v rámci kvantitativní 
analýzy, do reprodukční plánů bezdětných. 

Analýza dat ze Sčítání lidu, domů a bytů ukázala, že řada faktorů má vliv na 
prodlužování období bezdětnosti (žen) a na míru jejich konečné bezdětnosti 
mezigeneračně. Mezi takové faktory patří výše vzdělání, typ vzdělání, typ zaměstnání, 
velikost místa bydliště nebo náboženské vyznání. Mezigeneračně silná souvislost byla 
objevena také mezi mírou bezdětnosti a samostatným bydlením a rodinným stavem. 
Zejména v případě těchto dvou okolností bylo možné uvažovat i o obráceném směru 
vlivu mezi bezdětností/rodičovstvím na straně jedné a samostatným bydlením nebo 
rodinným stavem na straně druhé. Těhotenství nebo plán zahájení rodičovství může 
totiž vést k uzavření manželství a může být také spojen se snahou o dosažení 
samostatného bydlení. 

Bytové problémy jako jednu z hlavních bariér zahájení rodičovství ale zmiňuje 
relativně vysoký podíl mladých lidí, takže dostupnost samostatného bydlení 
bezpochyby patří mezi faktory ovlivňující prodlužování období bezdětnosti. Určit směr 
vlivu mezi rodinným stavem a zahájením rodičovství je však komplikované. Z 
vysokého podílu těhotných svobodných nevěst v 80. letech 20. století i z výsledků 
výběrového šetření, které ukazuje, že v současné době rozšiřování nesezdaného soužití 
mezi mladými lidmi bývá vstup do manželství spojován až s rozhodnutím se pro 
rodičovství, lze soudit, že to jsou právě plány na zahájení rodičovství nebo početí 
dítěte, které ovlivňují uzavírání manželství. Rozšiřování nesezdaných soužití mezi 
mladými lidmi je jedním z projevů hodnotových změn, které se šíří Evropou. 
V současné době je mezi mladými lidmi v České republice již natolik rozšířené a 
očekávané, že jej lze považovat za novou sociální normu, která však růst bezdětnosti 
sama o sobě neimplikuje. Úzká souvislost mezi rodinným stavem a zahajováním 
rodičovství totiž klesá v závislosti na narůstajícím podílu svobodných matek (zejména 
mezi ženami se základním vzděláním) a zvyšujícím se podílu bezdětných manželství 
(zejména mezi vysokoškolačkami). To, co dnes nabývá s ohledem na míru bezdětnosti 
na významu, je rostoucí podíl mladých lidí, kteří nemají ve věku 25-30 let (kdy se již 
většina jejich rodičů rodiči stala) stálého partnera. Vzhledem k tomu, že rodičovství 
plánují lidé zpravidla v partnerství a že partnerská situace je faktorem, na který kladou 
bezdětní lidé při vysvětlování své bezdětnosti důraz nejčastěji, nelze tento poznatek 
v souvislosti se studiem prodlužování období bezdětnosti, přehlížet. Jestliže roste podíl 
těch, kteří nemají ve věku 25-30 let stálého partnera, a zároveň se prosazuje norma 
„soužití nanečisto bez dětí“, logicky se tím i zkracuje období pro založení rodiny ve 
věku nejvyšší plodivosti. Ačkoliv by mohl být růst podílu mladých lidí bez stálého 
partnera pokládán za projev vysoké míry individualismu, odmítání stabilních 
partnerských svazků a preference krátkodobých známostí, empirická data tuto hypotézu 
nepodporují. Většina mladých lidí ve věku 25-30 let bez stálého partnera totiž vlastní 
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partnerskou situaci reflektuje negativně. Růst podílu mladých lidí bez stálého partnera 
je ale posilován prodlužováním období vzdělání, které není chápáno jako období 
stability a „zralosti“ k důležitým životním rozhodnutím. Specificky delší období studia 
nebo pracovní zkušenosti v zahraničí a v případě mužů také časté střídání zaměstnání 
anebo neschopnost nalezení stálého zaměstnání byly jedním z důležitých kamenů, na 
nichž stavěli svůj příběh (doposud) bezdětné/ho s odkazem na neexistenci stabilního 
partnerství i někteří z dotazovaných komunikačních partnerů a partnerek – třicátníků a 
třicátnic.  

Vedle rostoucího podílu mladých lidí bez stálého partnera narůstá i důležitost vlivu 
jiných faktorů ovlivňujících míru bezdětnosti. Jedním z nich je koncentrace mladých 
lidí ve velkých městech a narůstající podíl mladých lidí, kteří dospívali v neúplných a 
rekonstituovaných rodinách. Vyrůstání v jiné než úplné a zároveň nerekonstituované 
rodině totiž snižuje ochotu k investicím do rodičovství a k životu ve velkých městech 
se pojí v souladu s teoriemi individualizace životní styly, které podporují spíše 
prodlužování období bezdětnosti než zakládání rodin, a to i při odečtení vlivu vyššího 
podílu svobodných a rozvedených a lidí s vyšším vzděláním v těchto městech. 
V souladu s teoriemi individualizace je také poznatek o nižších rodičovských 
preferencích u těch, kteří kladou menší důraz na příbuzenskou kohezi, a u těch, kteří 
podporují individualizované formy uspořádání soukromého života obecně nejen 
dočasně. Pro testování hypotézy o rostoucím podílu těch, kteří preferují 
individualizované formy uspořádání soukromého života na celý život, by však bylo 
zapotřebí longitudinálního výzkumu. 

Na důležitosti nabývá při zkoumání reprodukčního chování také výše vzdělání. 
Ačkoliv ke zvyšování podílu bezdětných dochází ve všech vzdělanostních skupinách 
žen, k největšímu nárůstu bezdětných došlo mezi vysokoškolačkami. Fakt, že právě 
bezdětné vysokoškolačky deklarují nejvyšší míru konfliktu mezi pracovním životem a 
možností zahájení rodičovství, stejně jako růst podílu vdaných vysokoškolaček, které 
zůstávají bezdětné, ukazuje na „vysoké náklady mateřství“ pro tyto ženy a na 
využívání alternativních „zdrojů redukce nejistoty“. Zatímco se pro ženy s vyšším 
vzděláním otevřely na trhu práce nové příležitosti, pro ženy s nízkým vzděláním 
představuje mateřství vedle mnohých dalších hodnot také ukotvení ve stálých vztazích, 
jejichž alternativa v podobě rozvoje pracovní kariéry nebo i manželství je pro mnohé 
z nich nedosažitelná. Zatímco mezi ženami to jsou zejména vysokoškolačky, které 
zůstávají bezdětné nejdéle, nejčastěji a stále více, mezi muži to jsou naopak stále více ti 
se základním vzděláním, kteří se nepodílejí na praxi rodičovství: nejvíce a stále častěji 
zůstávají svobodní a je mezi nimi i největší podíl těch, kteří se nijak nepodílí na 
výchově svých nemanželských dětí. Paradox nejsilnější názorové akceptace 
mimomanželské plodnosti vysokoškolačkami, které však realizují své mateřství, když 
už, tak zpravidla v manželství, a nejsilnějšího důrazu, který kladou na manželství ženy 
s nízkými stupni vzdělání, které se však stávají svobodnými matkami, a to i těmi bez 
partnera, nejčastěji a stále častěji, ukazuje na to, že některé ze současných proměn 
rodinného chování nejsou vedeny hodnotovými změnami, ale jsou reakcí na 
strukturální bariéry ve společnosti. 

Spolu s tím, jak se rozšiřuje používání moderních prostředků antikoncepce, které 
umožňují regulovat nejen počet narozených dětí, ale i to, kdy a zda se rodičem stát, 
stále více narůstá i vliv shody partnerů na časování rodičovství. Neshoda partnerů na 
reprodukčních plánech snižuje šance na realizaci reprodukčních preferencí i založení 
rodiny a názory partnera/partnerky patří mezi nejčastěji zmiňované faktory při 
vysvětlování vlastního reprodukčního chování. Z daného hlediska se pro pochopení 
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reprodukčního chování bezdětných ukazuje stále důležitější explorovat procesy, jakými 
způsoby dochází mezi partnery k vyjednávání o zahájení rodičovství. Kvalitativní 
výzkum, který by se soustředil na exploraci těchto procesů, doposud chybí a je jedním 
z doporučení, kudy by se měl vydat další výzkum v oblasti prodlužování období 
bezdětnosti (nejen) v české společnosti. Vzhledem k rostoucím rozdílům v názorech 
mužů a žen na genderové role a na zapojení mužů do péče v některých zemích (včetně 
ČR), by se takový výzkum měl soustředit i na vztah mezi vyjednáváním reprodukčních 
plánů a způsobů rodičovské praxe. 

Z hlediska explanace růstu podílu bezdětných v české populaci je důležité zjištění, že 
současní mladí bezdětní lidé i rodiče, kteří vstupovali do věku nejvyšší reprodukce po 
roce 1989, se liší od bezdětných lidí i rodičů starších tím, že kladou větší důraz na vliv 
bytové/ekonomické situace na své rozhodování o založení rodiny. A mladí bezdětní se 
od všech ostatních – rodičů i starších bezdětných – liší také větším důrazem, který 
kladou na svou a partnerovu/partnerčinu situaci v zaměstnání a volnočasové aktivity. 
V souladu s tím je zjištění, že akceptace (volby) bezdětnosti v české společnosti narůstá 
mezi mladými lidmi, kteří vstupovali do věku nejvyšší reprodukce po roce 1989, na 
rozdíl od starších, zejména tehdy, kdy jsou důvodem ekonomické podmínky nebo 
upřednostnění práce, zálib a vlastní nezávislosti před rodičovstvím.  

Větší důraz, který kladou mladí bezdětní na volnočasové aktivity, lze interpretovat 
v souladu s explanacemi, které vysvětlují růst podílu bezdětných v populaci 
hodnotovými změnami. V souladu s tím je i zjištění, že vliv rodičovství konkurujících 
zájmů, koníčků a přesvědčení zdůrazňují častěji ti s vyššími příjmy, kteří mohou 
využívat nových volnočasových a rodičovství konkurujících příležitostí po roce 1989 
více než ti s nižším socioekonomickým postavením. Vliv zaměstnání na prodlužování 
období bezdětnosti může ale vystupovat jak v podobě seberealizace v zaměstnání, která 
může představovat rodičovství konkurující hodnotu, tak i v podobě bariéry rodičovství 
ve spojení s nestabilitou pracovní pozice nebo nízkým příjmem. 

Analýza dat z výběrových šetření umožnila identifikovat faktory socioekonomické 
(bytová a příjmová situace) a situační/poziční (situace v partnerství a zaměstnání, 
zdravotní stav), stejně jako faktory hodnotové (zájmy a přesvědčení) a touhy po dítěti. 
Na prodlužování období bezdětnosti mají přitom vliv jak ty, které nabývají podoby 
socioekonomických bariér rodičovství, tak i ty, jež kladou důraz na příležitosti, které 
přináší život bez rodičovství. Prodlužování období bezdětnosti tedy není způsobeno jen 
jedním typem faktorů – strukturálních nebo hodnotových, ale posilující vliv některých 
faktorů na reprodukční chování diferencuje mezi mladými lidmi podle jejich 
socioekonomického statusu.  

O prodlužování období bezdětnosti se v odborné literatuře hovoří zejména jako o 
odkládání rodičovství do pozdějšího věku. To odráží jednak skutečnost, že rodičovství 
odmítá v období rané dospělosti pouze malý podíl mužů i žen, a jednak fakt, že se 
převážná většina studií v dané oblasti výzkumu soustředí na pokles plodnosti a nízkou 
plodnost, nikoliv bezdětnost a prodlužování období bezdětnosti. Jednotu definování 
prodlužování období bezdětnosti v různých evropských státech jako odkládání 
rodičovství již kritizovali jiní. Moje analýza problémově orientovaných rozhovorů 
ukázala na existenci několika typů bezdětných a procesů, jimiž ve vztahu 
k prodlužování období bezdětnosti mohou procházet, v závislosti na bariérách 
rodičovství, příležitostech rodičovství konkurujících i touze po dítěti, která je 
spoluvytvářena v jejich interakci. Navržený model bezdětnosti je dynamický v tom 
smyslu, že umožňuje přechody mezi jednotlivými typy a zároveň respektuje to, jakým 
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způsobem svou bezdětnost definují sami bezdětní, v jejichž podání je mediálně i 
vědecky konstruovaná hranice mezi dobro-volností a ne-dobro-volností bezdětnosti 
nejistá a mnohými způsoby překračovaná. 

Dobrovolnost bezdětnosti je v příbězích bezdětných jednoznačná pouze tam, kde je 
rozhodnutí se pro bezdětnost jako životní strategie deklarováno ve spojení s důrazem 
na příležitosti, které přináší život bez rodičovství. Bezdětnost však bývá jen málokdy 
definována jako zvolená, jako volba, rozhodnutí se. Volbu bezdětnosti není těžké jen 
vyslovit, ale i na ni myslet, zvlášť když člověk nežije v partnerství. Stejně jako je 
důležitá existence partnerství a názory partnera/partnerky pro zahájení rodičovství, tak 
je důležitá existence partnerství a shoda na nulových reprodukčních plánech i pro 
artikulaci volby života bez dětí. Internalizace norm(alit)y toho, že dospělá biografie 
obsahuje vyprávění o rodičovství, nejlépe biologickém a v partnerství, vede k tomu, že 
dokonce i ti, kteří deklarují volbu bezdětnosti jako životní strategii, jen zřídkakdy 
překračují identifikovaný diskurz norm(alit)y rodičovství – toho, jak se o rodičovství 
(dětnosti) a duálně i hierarchicky k tomu o bez-dětnosti více (v médiích) či méně 
veřejně (v problémově orientovaných rozhovorech) mluví.  

Nedobrovolnost bezdětnosti hraje důležitou roli především ve vyprávěních těch 
bezdětných, kteří se pro rodičovství v určitý moment ve svém životě rozhodli a o 
rodičovství usilovali. Někteří z nich však později na své snahy o rodičovství pod 
vlivem bariér pro zahájení rodičovství rezignovali. Ačkoliv současné možnosti 
asistované reprodukce umožňují i rodičovství jen s částečnou genetickou vazbou na 
oba rodiče a adopce umožňuje realizaci rodičovství bez genetické a biologické vazby 
na rodiče, jsou tyto možnosti rodičovství legislativně otevřené jen pro někoho. A 
v souvislosti s hierarchizací cest k rodičovství, na jejímž vrcholku je rodičovství 
biologické a genetické, jsou také jen pro někoho akceptovatelné. Z této perspektivy se 
tedy i nedobrovolná bezdětnost musí v současné době rozvinutých možností asistované 
reprodukce „volit“. A jsou i jiné ideály a normy rodičovství. Ty lze identifikovat tam, 
kde jsou všechny ostatní způsoby rodičovství s těmito hierarchicky poměřovány a kde 
lze nalézt v rámci reprodukčních preferencí a plánů vyjádření typu „rodičovství ano, 
ale ne za každou cenu“. Rodičem ano, ale ne adoptivním. Matkou ano, ale ne 
osamělou. Matkou ano, ale pouze v případě možnosti intenzivní mateřské péče. Ostré 
kontury hranice mezi dobro-volností a ne-dobro-volností bezdětnosti se v takových 
případech, ve vyprávěních bezdětných o rozhodování v podmínkách strukturálních i 
kulturních, oslabují.  

Hranice mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností se ale rozplývá zejména tam, 
kde je bezdětnost popisována jako nevolba mezi bezdětností a rodičovstvím, jako 
výsledek mnoha okolností, pocitů i rozhodnutí, které samy o sobě nevypadají nijak 
závazně a definitivně. Tuto podobu získávají až v retrospektivním vyprávění. 
Definitivnost bezdětnosti se do příběhů bezdětných, kteří svou bezdětnost popisují jako 
život bez volby (bez)dětnosti, postupně vkrádá až s postupujícím věkem, kdy již 
rodičovství přestávají ve svém životě v závislosti na biologickém věku, ale i sociálním 
čase očekávat a smiřují se s bezdětností. Termín smiřování se by však neměl být 
spojován s lítostí nad bezdětností, životním ne-naplněním, životem „bez“, jak navádí 
duálně konstruovaný, kategorizující a hierarchizující diskurz norm(alit)y rodičovství, 
jelikož pro mnohé z nich byla právě bezdětnost výzvou a příležitostí, i když nikoliv 
strategií – nikoliv plánovanou volbou bezdětnosti.  

Ti mladší (ve věku 30-40 let, ale někdy, zejména v případě mužů, i starší, jelikož 
význam „mladí“ a „staří“ je ve vztahu k bezdětnosti konstruován jinak pro muže a pro 
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ženy), kteří (bez)dětnost nezvolili, otázku zahájení rodičovství neuzavírají a v odborné 
literatuře jsou zpravidla označováni za rodičovství odkládající. Deskriptivně je termín 
odkládání rodičovství definován na makroúrovni jako snižování plodnosti v populaci v 
nižším věku a zvyšování plodnosti v populaci ve vyšším věku. Koncept odkládání, 
kterým se vysvětlují současné změny v časování rodičovství, však není jednoznačně 
vymezen, a tak je používán nezřídka vágně. Konfliktně vystavěná odborná diskuse nad 
příčinami současných změn v reprodukčním chování je jedním z důsledků toho, že na 
makroúrovni desktiptivně definovaný termín odkládání může označovat několik 
vzájemně odlišných procesů prodlužování období bezdětnoti, které je nutné popsat a 
pochopit. Jinými slovy, konceptualizace způsobů prodlužování období bezdětnoti na 
mikroúrovni jednání jednotlivců je nezbytná pro pochopení změn v časování 
rodičovství na makroúrovni.  

Na mikroúrovni, zdaleka ne všichni bezdětní, kteří svou cestu k rodičovství ještě 
neuzavřeli, souhlasí s tím, že rodičovství odkládají. „K rodičovství spějící“ založení 
rodiny ve svém životě sice někdy v budoucnu očekávají, ale zároveň svou bezdětnost 
nijak neproblematizují a nedefinují ani žádný konkrétní plán do budoucna z hlediska 
reprodukce. Rodičovství „odkládající“ plánují založení rodiny konkrétně, zdůrazňují 
bariéry na cestě k rodičovství a zmiňují vnější tlak na rodičovství anebo vnitřní tlak 
touhy po dětech. „Nerozhodnutí“ zvažují příležitosti i bariéry ve vztahu k rodičovství a 
nejsou rozhodnuti, zda o rodičovství chtějí někdy v budoucnu usilovat. Nerozhodnutí 
zůstávají často i ti, kteří podtrhují pouze příležitosti života bez dětí, nikoliv s dětmi. 
Ale v souladu s tím, že bezdětnost volí jen málokdo, a zpravidla ve shodě se svým 
partnerem, než pokud je na tuto volbu sám, nechávají svou budoucnost zahájení 
rodičovství otevřenou.  

Všichni tito bezdětní svoji reprodukční dráhu ještě neuzavřeli, na makroúrovni 
přispívají k poklesu plodnosti v nižších věkových skupinách populace a někteří z nich 
přispějí v budoucnu k růstu plodnosti ve vyšších věkových skupinách populace. Na 
mikroúrovni však definují své reprodukční plány a chování odlišnými způsoby, které 
naplňují několik vzájemně odlišných konceptů prodlužování období bezdětnosti. Tyto 
koncepty, vystavěné na analýze kvalitativních dat, by mohly být v budoucnu využity i 
při konstrukci mezinárodního výzkumu, který by měl za úkol přinést komparativní 
poznatky o rozdílech v prodlužování období bezdětnosti mezi (východo)evropskými 
zeměmi. Na národní úrovni by mohl přinést tímto kvalitativním výzkumem 
informovaný kvantitativní výzkum konceptuálně hlubší poznání o rozdílech 
v prodlužování období bezdětnosti mezi různými společenskými skupinami a 
kategoriemi populace. V takovém případě by měl kvantitativní výzkum 
operacionalizovat několik výzkumných dimezí, zejména reprodukčních preferencí, 
plánů, míry jistoty jejich naplnění, kontinuity, bariér, příležitostí, problematičnosti, 
vnějšího tlaku a vnitřní touhy.  

S odkazem na současnou odbornou diskusi o důvodech prodlužování období 
bezdětnosti mezi mladými lidmi v české společnosti je důležitý poznatek, že mezi nimi 
dochází k prodlužování období spění k rodičovství, během něhož není bezdětnost nijak 
problematizována. Normalizace jejich bezdětnosti se děje skrze porovnávání vlastní 
situace s vrstevníky nebo určitou skupinou vrstevníků, mezi nimiž se pohybují, a týká 
se především prodlužování období bezdětnosti, jelikož takto je bezdětnost akceptována 
– jako „ještě ne“, i když usnadňuje i volbu bezdětnosti. Kvalitativní výzkum tedy 
ukázal na význam referenčních skupin pro prodlužování období bezdětnosti, ale i na to, 
že reprodukční preference a plány se utváří postupně, pod vlivem zkušeností. Vnitřní a 
vnější prostředí je v rozhodování ohledně zahájení rodičovství vysoce provázané. 
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Samotné prodlužování období bezdětnosti je pak faktorem startujícím další okolnosti 
pro prodlužování období bezdětnosti, které působí jako bariéry rodičovství, a to nejen 
v souvislosti se zdravotní situací, ale také s omezením dostupnosti „pro rodičovství 
vhodných“ partnerů/partnerek nebo s pracovní situací.  

Pracovní situace nabývá v současné době, kromě volnočasových příležitostí (zejména u 
těch s vyššími příjmy) a příjmové/bytové situace (u mladých bezdětných i rodičů), 
v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a třicátnic na důležitosti. Práce vstupuje 
do reprodukčních plánů mladých bezdětných mužů a žen v podobě zdroje příjmů i 
seberealizace, ale zejména genderově diferencovaně v souvislosti s představami o tom, 
jak by měla vypadat rodičovská péče, která je definována genderově specificky. 
Perspektiva stability práce vstupuje do reprodukčních plánů zejména u bezdětných 
třicátníků. Vnímání míry obtížnosti kombinování práce a péče vstupuje do 
reprodukčních plánů zejména u bezdětných třicátnic. Identifikovaná „kombinování 
zvažující“ skupina žen tuto míru obtížnosti internalizuje skrze hodnocení „úspěšnosti“ 
praxe rodičovství ve svých (často socioprofesních) referenčních skupinách. Tento 
poznatek je důležitý z hlediska vysvětlení mezigeneračně přetrvávajících rozdílů v míře 
konečné bezdětnosti žen podle vystudovaných oborů i typů jejich zaměstnání. Ve 
skupině „etapizujících“ žen naopak plánování kombinování pracovního a rodinného 
života do jejich reprodukčních plánů nevstupuje. Platí však, že se hodnocení 
organizace práce na jejich pracovišti podílí na míře jejich otevřenosti k návratu na 
pracoviště po rodičovské dovolené, který je v České republice v mezinárodním 
srovnání nejnižší.  

Identifikace genderově specifických způsobů, jakými práce vstupuje do reprodukčních 
plánů mladých lidí, přispívá k pochopení zvyšující se absence mužů se základním 
vzděláním na rodičovské praxi, jejichž pozice na trhu práce je jednou z nejméně 
stabilních; k porozumění relativně pozdnímu zahajování rodičovství v párech, v nichž 
je ve vzdělanostním deficitu muž; a k vysvětlení relativně nejsilnějšího projevu 
prodlužování období bezdětnosti u vysokoškolaček. 

Spolu s růstem podílu vysokoškolaček v populaci, se zvyšujícím se věkem 
považovaným za ideální pro zahájení rodičovství a s prodlužováním fáze nesezdaného 
soužití bez rodičovství, které je z hlediska dělby práce genderově nejsymetričtější, 
bude v procesu rozhodování se o tom, kdy a zdali se rodičem stát, důležitost podmínek 
pro kombinování pracovního a rodinného života narůstat. S prodlužováním období 
bezdětnosti se totiž zahájení rodičovství stává stále více v pravém slova smyslu 
plánovaným a zvažovaným vzhledem k dalším okolnostem a zvyklostem dosavadního 
života mladých lidí. V souladu s tím je poznatek, že mezi mladými lidmi oslabuje 
představa rodičovství jako společenské povinnosti a nutnosti pro každého ve prospěch 
pojetí rodičovství podmíněného příznivými podmínkami a rodičovství jako volby 
srovnatelné s volbou bezdětnosti. Tento trend je v české společnosti v mezinárodním 
srovnání doposud slabý. Lze však předpokládat, že bude do budoucna posilovat. Ve 
všech evropských zemích, kde začalo docházet k prodlužování období bezdětnosti o 
několik desetiletí dříve, je totiž akceptace pojetí rodičovství jako nezbytné součásti 
plnohodnotného života nižší než v zemích, kde došlo k růstu podílu bezdětných 
v populaci teprve v nedávné době. Ke stejnému závěru vedou ale i poznatky z analýzy 
kvalitativních dat o vlivu referenčních skupin na reprodukční chování a o tom, že 
prodlužování období bezdětnosti se může stát faktorem startujícím další okolnosti pro 
prodlužování období bezdětnosti, jelikož s rostoucím věkem bezdětných se vstup do 
rodičovství stává stále více podmíněným.  
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Opětovné snížení věku prvorodiček v české společnosti nelze na základě 
prezentovaných dat očekávat. Mezinárodní výzkumy však ukazují, že prodlužování 
období bezdětnosti nemusí vést k vysokým mírám konečné bezdětnosti. Rodičovství si 
zachovává v evropských zemích stále vysokou hodnotu, i když v těch státech, v nichž 
se udržela plodnost na velmi nízké úrovni po několik desetiletí, dochází mezi mladými 
lidmi, kteří byli již socializováni v kontextu nízké plodnosti, k růstu těch, kteří 
rodičovství neplánují. Rozhodující pro konečnou míru bezdětnosti kohort, které začaly 
období bezdětnosti prodlužovat, je síla tzv. rekuperačního efektu, která je dána mírou 
realizace „odložených porodů“ ve vyšším věku žen. Vzhledem k tomu, že prodlužování 
období bezdětnosti implikuje zvažování rodičovství vzhledem k dalším zvyklostem 
dosavadního života, bude i v České republice záviset síla rekuperačního efektu nejen 
na hodnotových orientacích mladých lidí, ale i na podmínkách pro zakládání rodiny, 
které se v průběhu 90. let 20. století zhoršily.  

Mezinárodní výzkumy ukazují, že na sílu rekuperačního efektu má významný vliv 
kompatibilita práce a péče. Fakt, že se většina postkomunistických států střední a 
východní Evropy, a zejména Česká republika, zařadila v průběhu 90. let mezi státy 
s významným konfliktem mezi výdělečnou a mateřskou rolí žen, by mohl být v těchto 
zemích překážkou rekuperačního efektu. Působení genderově tradičních norem a 
očekávání, přetrvávání genderových nerovností v rodině a genderově tradiční 
familistická rodinná politika, která podporuje oddělené genderové role a implikuje 
dlouhodobý odchod matek z trhu práce, působí proti zvyšování plodnosti ve vyšším 
věku poté, co došlo ke snížení plodnosti v nízkých věkových skupinách. Nárůst 
genderově konzervativní rétoriky a zavádění genderově familistických politik v tomto 
regionu v 90. letech 20. století měl své historické kořeny, ale zároveň byl i reakcí na 
specifickou situaci těchto zemí. Vzhledem k diferenciaci strukturálních podmínek 
(včetně působení rodinných a dalších sociálních politik) mezi státy střední a východní 
Evropy, stejně jako i odlišných rychlostí hodnotových změn směrem k liberálnějšímu 
nastavení genderových rolí v těchto společnostech, lze očekávat, že bude v některých 
postkomunistických státech identifikovaný konflikt mezi výdělečnou činností a péčí 
ženy oslaben. Konkrétně v České republice dochází k posunu hodnot směrem 
k genderově spravedlivější dělbě rolí, a to rychleji mezi ženami, nastavení systému 
rodinné politiky a dalších sociálních politik, které ovlivňují možnosti kombinování 
práce a péče v životě žen i mužů, však zatím k oslabení konfliktu mezi prací a péčí 
nesměřuje.  

Na míru konfliktu mezi prací a péčí na úrovni hodnotové i strukturální klade důraz 
teorie genderové spravedlnosti. Ta vysvětluje dlouhodobou diferenciaci hodnot úhrnné 
plodnosti v evropských zemích mírou konfliktu mezi relativně vysokou hladinou 
genderové rovnosti v moderních institucích orientovaných na jednotlivce a 
přetrvávající nízkou hladinou genderové rovnosti v institucích orientovaných na 
rodiny. Z mezinárodního srovnání, inspirovaného teorií genderové spravedlnosti, 
vyplývá, že Česká republika patří v současné době mezi státy, které vykazují nízké 
míry plodnosti, nejen hodnotou úhrnné plodnosti, ale také mírou orientace k genderově 
tradiční dělbě práce a mírou konfliktu mezi pracovním a rodinným životem, které se 
odrážejí jednak v postojích obyvatelstva a jednak v institucionálním zabezpečení. 
Narůstající tržní orientace v genderově konzervativním hodnotovém prostředí, 
nabízejícím málo možností pro kombinování pracovního a rodinného života jak pro 
ženy, tak i pro muže, se odráží i v reprodukčních preferencích a plánech mladých lidí 
v české společnosti. Bariéry a příležitosti rodičovství konkurující jsou v současných 
tržních podmínkách stále nerovnoměrněji distribuovány mezi mladými lidmi jak podle 
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jejich socioekonomického statusu, tak i podle pohlaví, a to v souvislosti 
s institucionálně i postojově ukotvenými a reprodukovanými genderovými rolemi. 
Internalizované i institucionalizované genderové role, uplatňované ve sféře rodiny, se 
v kontextu narůstající tržní orientace ve společnosti, zvyšování věku, který je 
považován za ideální pro zahájení rodičovství, a v kontextu prodlužování období 
bezdětnosti dostávají stále více do konfliktu. I teorie genderové spravedlnosti tedy 
může přispět k porozumění současnému prodlužování období bezdětnosti v české 
společnosti.    

Lze shrnout, že byly identifikovány některé z faktorů, které mají vliv na prodlužování 
období bezdětnosti a míru bezdětnosti v české společnosti mezigeneračně, a 
identifikovány byly rovněž některé z faktorů, jejichž vliv na prodlužování období 
bezdětnosti v současné době posiluje. Jedná se o faktory socioekonomické i hodnotové, 
které mohou v reprodukčních plánech bezdětných nabývat jak podob bariér 
rodičovství, tak příležitostí rodičovství konkurujících. Aplikace jediného explanačního 
přístupu k vysvětlení prodlužování období bezdětnosti, akcentujícího buď změny 
hodnotových orientací nebo strukturální podmínky pro zahájení rodičovství, se ukázala 
být limitující. Hodnotové změny i měnící se strukturální podmínky nejsou na sobě 
nezávislé a na reprodukční chování působí ve vzájemné interakci. Kvalitativní analýza 
dat vedla k předložení takového modelu bezdětnosti a prodlužování období 
bezdětnosti, který respektuje definice a vnímání vlastní bezdětnosti konstruované 
bezdětnými muži a ženami ve věku alespoň 30 let. Tímto přispěla do diskuse o 
způsobech působení faktorů, které vedou k prodlužování období bezdětnosti i k možné 
konceptualizaci a pochopení toho, jakými způsoby k prodlužování období bezdětnosti a 
zvyšování podílu bezdětných v populaci dochází. Pro pochopení poklesu plodnosti 
v nižších věkových skupinách a růstu plodnosti ve vyšších věkových skupinách na 
makroúrovni, je totiž potřeba identifikovat různé způsoby prodlužování období 
bezdětnosti na mikroúrovni jednání jednotlivců. Na základě kvalitativního výzkumu 
navržená konceptualizace (prodlužování období) bezdětnosti může být dále využita při 
konstrukci komparativního výzkumu prodlužování období bezdětnosti. Na základě 
propojení poznatků z kvalitativní i kvantitativní analýzy dat tato rigorózní práce také 
ukázala na možný potenciál teorie genderové spravedlnosti pro explanaci růstu podílu 
bezdětných v současné české společnosti.   
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Summary 
 

I focus on the phenomenon of childlessness in Czech society. The specific aim is to 
identify the factors contributing to childlessness and to the increase in the percentage of 
childless people in the young adult population, and to explore how childless people 
understand (define) childlessness. 

In Chapter I, childlessness in Czech society is explored in the context of the current 
socio-demographic trends that – with variations in scope and timing – have been 
witnessed in different European countries since the 1960s. The expected increase in the 
lifetime childlessness in Czech society is associated with the increased rate of childless 
people in the young adult population and the very low rate of fertility that the Czech 
Republic has reached following the sharp decrease in fertility that occurred in the first 
half of the 1990s. The so-called tempo effect contributed to the emergence of lowest-
low fertility and the subsequent gradual increase in total fertility. In the current debate 
on Czech society, this effect refers to the influence of the rising age of first-time 
mothers, especially among the baby-boom generation born in the 1970s. The data and 
the socio-demographic trends presented in the first chapter show that the low rates of 
lifetime childlessness observed in the generations that reached the age of highest 
fertility during the socialist period are a thing of the past in Czech society, and that the 
low rate of total fertility raises a number of political questions. However, the data and 
socio-demographic trends also do not explain why the age of first-time mothers is rising 
in Czech society and why people are remaining childless more often than before.  

Chapter II provides an overview of the current scientific explanations for declining 
fertility and the increased ratio of childless people in the young adult population in 
Czech society since the 1990s. Although experts generally agree on why during 
socialism the fertility remained high and lifetime childlessness was on the contrary at an 
unprecedentedly low rate, they differ in their explanations for current socio-
demographic changes.  

Within the ongoing scientific debate, I identified two main positions based on different 
theoretical starting points, empirical studies, arguments, and socio-political 
recommendations. While one interpretation rests on the theory of individualisation and 
cultural change, the other corresponds to the theories of social anomy or rational choice. 
One focuses on analysing ongoing value (internalised) changes in society, the other 
emphasises the analysis of changing (external) socio-economic conditions in society. 
One highlights the (positive) opening up of new possibilities and opportunities for 
young people, the other emphasises the (negative) growth of socio-economic obstacles 
to parenthood. One – in conformity with the explanatory framework of the second 
demographic transition – focuses on the similarities of socio-demographic trends in 
European countries, the other, conversely, observes differences in the values of socio-
demographic indicators in the ‘East’ and the ‘West’. In their interpretations of the 
decline in fertility and the prolongation of the period of childlessness in the Czech 
population the experts vary widely and the differences in their approaches are reflected 
in their social policy recommendations.  

Although most scientific studies focus on parenthood and fertility, and not on 
childlessness, the emphasis placed on the impact of changing values on low fertility 
implied the increase in voluntary childlessness and the prolonged childless period in 
young adults´ lives while the emphasis placed on the impact of socio-economic 
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problems on low fertility implied the increase in involuntary childlessness and the 
prolonged childless period in young adults´ lives forced by external conditions. The 
dividing line between voluntary and involuntary childlessness as well as the prolonged 
voluntarily and involuntarily childless period in young adults´ lives, which in the public 
media and implicitly in many expert discussions is sharp and distinguishes between 
those who place other goals in life before parenthood and those who want children but 
cannot have them is a politically significant one. However, the dividing line is usually 
set indirectly, based on an analysis of major changes in value orientations or an analysis 
of important changes in social welfare systems and the labour market. 

In addition to identifying the underlying dimensions of the ongoing scientific debate on 
low fertility and the increased ratio of childless people in the Czech population, I 
provide details on the theoretical approaches that can be used to study the issue and the 
criticism directed at each approach. Apart from the theories of individualisation and 
cultural change, social anomy, rational choice, social networks, the value of the child, 
and the reduction of uncertainty, I also introduce the theory of gender equity, which has 
not been applied systematically within the Czech context. 

Chapter III describes the research questions, methods, and data sources used during my 
research on childlessness in Czech society. The focus placed on both the explanation 
and exploration of childlessness in Czech society required the combination of 
quantitative and qualitative methods.  

The influence of individual factors on (prolonging the period of) childlessness was 
tested on the basis of hypotheses derived from theories explaining reproductive 
behaviour. The analysis was based on data obtained from sample surveys and from the 
1991 and 2001 Population Censuses (SLDB). Data from the SLDB enabled an 
intergenerational comparison, but only on the population of women, as only women 
were asked the question on reproduction in the SLDB. Sample surveys enabled testing 
of a larger number of variables on representative samples of women and men, and 
alongside information about their reproductive behaviour it also provided information 
about their reproductive preferences, plans, and value orientations.  

The definitions of childlessness by the childless were explored through an analysis of 
problem-centred interviews with 68 childless men and women of at least 30 years of age 
who (so far) had no parental experience. Childlessness was thus defined in social not 
biological terms. Interviews were not carried out with people who are adoptive parents 
or people living in reconstituted families with the children of their partner. An age limit 
of 30 was set so that the sample would include those people who had already concluded 
their reproductive plans and consider their childlessness as definitive and those who 
belong to the generations in which the period of childlessness began to grow much 
longer but are also at an age at which doctors in the Czech medical discussion define as 
the point after which there is a dramatic decline in fertility and greater health 
complications connected with pregnancy and childbirth. It can be assumed that people 
at the age of at least 30 have already given thought to the issue of reproduction in their 
life or have closed that issue. In conformity with the interpretative sociological 
approach, I worked with the interviews so that they provide representations and 
definitions of social reality that reflect the actual experience of communication partners 
and are part of their interpretation of the world.   

In the sequence of individual research approaches applied, preference was not given to 
one approach over another. I compared and supplemented the findings gradually 
obtained, and as part of my research I used the generalisability of the findings obtained 
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from the analytical approach, aimed at testing the relationship between pre-selected 
variables with greater or less control of the other conditions on the one hand, and the 
internal validity of the findings on the basis of contextual understanding, the search for 
themes and patterns in the narratives of childless people as part of the interpretive 
approach on the other hand.  

In Chapter IV, based on an analysis of census data and data from sample surveys, I 
identified some of the factors that contribute to (prolong the period of) childlessness. I 
analysed whether there is an intergenerational effect of these factors on the reproductive 
behaviour of the childless, and whether the effect of some of these factors with a 
generational impact adds to or subtracts from the rate of childlessness.  
 
While in the fourth chapter I concentrate on testing the influence of influential factors 
on the start of parenthood, the influence of which I assume on the basis of hypotheses 
derived mainly from the theories presented in Chapter II, Chapter V, based on sample 
survey data, focuses on the factors influencing decision-making with regard to starting a 
family from the point of view of the childless compared with that of parents of the same 
age. Based on comparisons of childless people in several age groups and comparisons 
of parents in several age groups, I aim to answer the question of the increased (or 
decreased) significance of some factors for decisions about starting a family.  

Chapter VI, which is based on national and international sample survey data, analyses to 
what extent the childless and the choice of being childless are accepted in Czech society 
compared to other European states. Moreover, I supplemented the results of the analysis 
of sample surveys with the results of media analyses producing findings on how 
childlessness is written about in the media.  

Chapter VII, based on analyses of the problem-centred interviews, aims to find an 
answer to the question of how childlessness is perceived and constructed by the 
childless, as well as how the prolongation of the period of childlessness and the choice 
of staying permanently childless is made. Based on an analysis of the problem-centred 
interviews, I present a typology of the childless that reflects their definitions of 
childlessness and the characteristics of the processes whereby the period of 
childlessness is prolonged and decisions (not) to start a family are made – in other 
words, the processes that ‘make’ childlessness.   

In Chapter VIII, qualitative and quantitative data analyses are brought together. The 
quantitative analysis stressed the increasing importance of work in the reproductive 
plans of young childless people; however, it failed to explain in what manner the work 
situation influences their reproductive plans. The answer to this question was only 
provided by an analysis of problem-centred interviews with childless people in their 
thirties, which identified different, gender-based ways in which the work situation of 
childless people in their thirties influences their reproductive plans at present. The 
results of the qualitative data analysis were later accompanied by the results of an 
analysis of international sample survey data. These results show that the Czech 
Republic ranks among the countries with a pronounced conflict between the working 
and caring roles of women, which, in line with the gender equity theory and findings 
from my qualitative analysis of the gender-specific influence of work on decision-
making with regard to starting a family, contributes to prolonging the period of 
childlessness in current Czech society. 

The findings presented in chapters IV through VIII show that there is a number of 
factors that have an impact both on prolonging the period of childlessness and on 
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lifetime childlessness. These factors include the level and type of education, profession, 
community size, and religious beliefs. A strong intergenerational connection was also 
observed between the rate of childlessness and living in independent housing or marital 
status. However, in the case of these two circumstances in particular, it was also 
possible to consider the reverse direction of influence, between 
childlessness/parenthood on the one hand and independent housing or marital status on 
the other.  

Pregnancy or the intention to start family can lead to marriage and may also be 
connected with an effort to obtain housing. However, housing problems are cited by a 
relatively high share of young people as one of the obstacles to starting a family, so 
access to independent housing is certainly one of the factors that has an influence on 
prolonging the period of childlessness.   

However, determining the direction of the effect between marital status and starting a 
family is complicated. From the high share of pregnant single brides in the 1980s, and 
from the findings of a sample survey indicating that, amidst the spread of unmarried 
cohabitation among young people currently, entry into marriage tends to be linked to 
the decision to start a family, it is possible to infer that the decision to enter into a 
marriage is influenced by parenthood plans or the conception of a child. The spread of 
unmarried cohabitation among young people is one manifestation of the value changes 
that are occurring across Europe. At present it is so widespread and expected among 
young people in the Czech Republic that it can be regarded as a new social norm, 
though that in itself does not imply a rise in childlessness. The close connection 
between marital status and starting a family declines in relation to the growing share of 
single mothers (especially among women with basic education) and the rising share of 
childless marriages (especially among women university graduates).  

What today tends to be gaining in significance, considering the prolongation of the 
period of childlessness, is the growing share of young people who at the age of 25-30 
(when the majority of their parents were already parents) still do not have a permanent 
partner. Given that parenthood is usually planned by people once they have a partner, 
and the partner situation is a factor that childless people most often identify in 
explaining their childlessness, it is important to emphasise this finding in connection 
with the study of the prolongation of the period of childlessness. If the share of those 
who at age 25-30 do not have a permanent partner grows, and at the same time the norm 
of cohabitation without children before making decisions on marriage and parenthood 
spreads, the amount of time people have left to found a family during the years of 
highest fertility necessarily shortens. 

Although the increasing share of young people without a permanent partner could be 
seen as a sign of a high rate of individualism, the rejection of permanent partnerships, 
and the preference for short-term relationships, empirical data do not support this 
hypothesis. The majority of young people aged 25-30 without a permanent partner 
regard their own partner situation negatively. The rise in the share of young people 
without a permanent partner is however reinforced by the longer period of time spent 
studying, which is not regarded as a period of stability and ‘maturity’ when people 
make important life decisions. Some of the – thirty-something – respondents, referring 
to the absence of a permanent partner, built their story of childlessness around the 
longer period time spent studying or obtaining work experience abroad, and in the case 
of men also the alternating of jobs or the inability to find a permanent job.   
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The increasing number of childless people among young adults can also be explained by 
the increased number of young people in large cities and the increased number of young 
people growing up in single-parent families. Growing up in a single-parent family tends 
to reduce the willingness to invest in parenthood, and in conformity with lifestyle 
individualisation theories living in big cities tends to support (a longer period of) 
childlessness rather than the decision to start a family, and does so even after deducting 
the effect of the higher share of single, divorced, and university-educated people in 
cities. Also in conformity with individualisation theories is the finding on the lower 
parenthood preferences among those who put less emphasis on family cohesion and 
among those who support individualised forms of partner relationships.  

Education is also one of the factors that are important for the study of (the prolongation 
of the period of) childlessness. The effect of education level on the reproductive 
behaviour of women has long been known and explained mainly in conformity with 
rational choice theory, opportunity costs, and even uncertainty reduction theory. This 
picks up critically on rational choice theory and complements it with the immanent 
value of a child, which is seen as lying in its capacity to reduce uncertainty for a woman 
and to strengthen the solidarity of the couple’s relationship. Although the share of 
childless people has in recent years been increasing in every educational group of 
women, the biggest rate of prolongation of childlessness occurred among women with 
higher education. The fact that childless university-educated women declare the greatest 
degree of conflict between working life and being able to start a family, along with the 
rise in the share of university-educated married women who remain childless, points to 
the ‘high costs of motherhood’ for these women and to the use of alternative ‘sources of 
uncertainty reduction’. While for women with higher education new job opportunities 
have opened up in the labour market, for women with lower education, among other 
values motherhood constitutes a kind of anchor, the alternatives to which, in the form of 
building a career or even marriage, remain beyond the reach of many of them. While 
among women it is increasingly those with higher education who typically remain 
childless, among men it is increasingly men with basic education who are not involved 
in parenthood. The paradox that it is university-educated women who are most 
accepting of extramarital fertility, though they themselves, if they have children, usually 
have children after they are married, and that biggest emphasis on marriage is placed by 
women with lower education, though they are the ones who become single mothers 
without a permanent partner, most often and increasingly often, indicates that some of 
the current changes in family behaviour are not driven by value changes but are a 
reaction to structural obstacles in society.  

With the increased use of modern contraceptives, the reproductive behaviour of the 
childless will be increasingly influenced by the agreement reached between partners 
regarding the timing of their parenthood. Disagreement concerning reproductive plans 
decreases the chances of starting a family and carrying out reproductive preferences. In 
order to understand the reproductive behaviour of the childless, it seems important to 
explore the process of negotiating parenthood between partners in this respect. Further 
research in the area of (prolonging the period of) childlessness in Czech society should 
therefore set out in this direction. Given the significant and not unusually also growing 
differences in the opinions of men and women on gender roles and on the involvement 
of men in care, especially in the countries of the former Eastern bloc (including the 
Czech Republic), such research should concentrate on the relationship between the 
negotiation of reproductive plans and methods of parenthood practice.  
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Based on an analysis of data obtained from sample surveys, it was possible to identify 
four basic factors – in the area of both socio-economic barriers to parenthood and 
opportunities competing with parenthood – all of which have an impact on the 
prolongation of childlessness. Thus, the prolongation of the period of childlessness is 
not a result of only structural or value factors; rather, their importance with regard to the 
prolongation of childlessness differentiates among young people according to their 
socio-economic status.   

Contemporary young childless people, as well as parents aged 30-40 (but also aged 25-
29) differ from the childless and parents over 40 years of age (who reached the age of 
highest fertility before 1989, unlike the first-cited group) in that they place a stronger 
emphasis on the influence of their housing and economic situation on their decision-
making on starting a family. Furthermore, young childless people differ from all the 
other groups in that they place a stronger emphasis on their own (and their partner’s) 
work situation and leisure activities.  

Their emphasis on leisure activities can be interpreted in line with the theories of 
individualisation that explain the increased number of childless people in terms of value 
changes. Also in line with this explanation is the finding that the influence of the leisure 
activities that compete with parenthood is more often mentioned by the childless with 
higher income than by the childless with a lower socio-economic status.  

The emphasis that young childless people aged 30-40 (but also aged 25-29) place on the 
work situation with regard to their decision-making on starting a family is not easy to 
explain. It may reflect their unstable work position and low income, which suggest a 
lack of sufficient security for making decisions like starting a family. However, the 
emphasis on the work situation with regard to decision-making on starting a family may 
also represent a high level of professional self-fulfilment competing with parenthood. 

For the majority of the Czech population, the choice of lifetime childlessness remains 
an unacceptable option. However, young people (up to the age of 35 or 40), compared 
with the older population, are more open and accepting of childlessness, owing to the 
different barriers to parenthood they experience and owing to the choice of lifetime 
childlessness.  

In the era of modern contraceptives, the process of prolonged childlessness is in 
scientific literature usually explained by the concept of choice and the generations born 
in the Czech society since the late 1960s but especially in the 1970s are seen as those 
postponing parenthood to a later age. Postponing rather than rejecting parenthood is the 
term used, given that parenthood is actually rejected by only a small number of young 
adult men and women. The analysis of problem-centred interviews revealed several 
types of childless and processes that they may go through with regard to barriers to 
parenthood and the opportunities that compete with parenthood and the desire to have a 
child. The proposed typology of childlessness is dynamic in that it allows for a 
transition between individual types, while it respects the definition of childlessness by 
the childless, who as a rule define the dividing line between voluntary and involuntary 
childlessness as blurred. 

In the stories of the childless, voluntary childlessness is unambiguous only in those 
cases where childlessness as a life strategy and choice has been declared in connection 
with the opportunities offered by the childfree life. However, childlessness, is seldom 
defined as a choice, as a decision. Childfree identities are rare. It is not hard to 
articulate, or even to think about, childlessness as a choice, especially if one is not in a 
partnership. Just as the existence of a partnership and the opinions of both partners are 
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important for starting a family, so too is the existence of a partnership and agreement to 
not start a family important for articulating childlessness as a choice. Owing to the 
internalisation of the norm that the biography of an adult includes the tale of 
parenthood, preferably biological and with a partner, even those who choose 
childlessness as their life strategy only rarely stray from the identified discourse of the 
norm(ality) of parenthood – from the way in which parenthood and dually and 
hierarchically also childlessness are spoken about publicly (in the media or in problem-
centred interviews). 

Involuntary childlessness plays an important role in the stories of those childless who 
have opted for and sought to become parents at a certain point in their lives. However, 
influenced by the obstacles to parenthood, some later gave up on their attempts to 
become parents. Although the current opportunities offered by assisted reproduction 
even able parenthood with a reduced genetic link to both parents and adoption enables 
parenthood without any genetic and biological link to the parents, the opportunities area 
legally open only to some people. And in connection with the hierarchisation of the 
paths to parenthood, with biological and genetic parenthood at the top, these are options 
that are also only acceptable to some. In this regard, with the advanced possibilities of 
assisted reproduction currently offered, even involuntary childlessness must sometimes 
be a ‘choice’. And there are also other ideals and norms of parenthood. These can be 
identified wherever all other parenthood practices are perceived as worse than an ideal 
parenthood practice, i.e. top parenthood practice in a hierarchy of parenthood practices. 
More concretely, these can be identified where it is possible to find in people’s 
reproductive preferences and plans comments such as ‘parenthood yes, but not at any 
price’, ‘children yes, but not as a single mother’, ‘becoming a parent yes, but not an 
adoptive parent’, ‘becoming a mother yes, but only if it is possible to devote myself 
fully to being a mother’, and so on. The line between voluntary and involuntary 
childlessness in such cases, in the narratives of childless people about the decisions 
made in structural and cultural circumstances, then becomes less sharp.  

The dividing line between voluntary and involuntary childlessness becomes blurred 
especially in those cases where childlessness is depicted as a consequence of non-
choice between childlessness and parenthood, as a result of a host of circumstances, 
feelings, and decisions that do not seem – in their particularity – definite in their 
impact. Lifetime childlessness creeps into these stories later on, in conjunction with a 
higher age, when the childless, based on their biological age, and on age norms, stop 
expecting to become parents and ‘accept’ (lifetime) childlessness. However, the term 
‘acceptance’ should not necessarily be associated with regret about childlessness, lack 
of fulfilment in life, a life ‘without’, as the dually constructed, categorising, and 
hierarchising discourse of the norm(ality) of parenthood suggests, as for many of these 
people childlessness is a challenge and an opportunity, even though they have not 
planned to remain childless; they did not make a choice to remain childless.   

Younger people (with regard to childlessness, ‘young’ and ‘old’ mean different things 
in the case of men and women) keep the question of parenthood open and in the 
literature are usually identified as postponing parenthood (childbearing). However, the 
concept of postponement that is described at the macro level by a decrease of fertility 
at younger ages and an increase in the mean age at first birth, lacks a clear definition at 
the micro level of individual behaviour. A conflict-based scientific debate about the 
causes of current changes in reproductive behaviour results from the fact that the term 
postponement of parenthood descriptively defined on the macro level may comprise a 
number of differing processes involved in the prolongation of childlessness at the 
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micro level of individual behaviour. In order to understand the timing of parenthood at 
the macro level it is necessary to conceptualise the ways in which through individual 
behaviour at the micro level childlessness is prolonged.  

At the micro level of individual behaviour by no means all childless people who have 
not yet concluded their reproductive plans agree that they are postponing parenthood. 
Some of them instead speak of ‘heading towards’ parenthood rather than postponing it. 
Those who are ‘heading towards (expecting)’ parenthood expect to establish a family 
sometime in the future; they do not see a problem in their current childlessness and do 
not have a specific reproductive plan for the future. Those who are ‘postponing’ 
parenthood have more specific plans with regard to starting a family and emphasise the 
barriers they experience in their effort to achieve parenthood. The ‘undecided’ consider 
the opportunities and barriers that exist in relation to parenthood and are undecided 
about whether they will seek to become parents in the future or not. Those who 
emphasise just the opportunities of a childfree life and not of a life with children also 
often remain ‘undecided’. In keeping with the fact that only a minority of people 
actually make the choice to remain childless and the choice is usually made together 
with a partner rather than when they are left to make that choice alone, they leave their 
future open with regard to starting a family.  

All these childless people have not yet closed their reproductive trajectory, at the macro 
level of demographic indicators they contribute to the decline in fertility in younger age 
groups of the population, and some of them may contribute to the rise in fertility in 
later age groups in the future. However, at the micro level of individuals they define 
their reproductive plans and behaviour in different ways, which reflect several different 
concepts of the prolongation of the period of childlessness. These concepts, founded on 
an analysis of qualitative data, could in the future be used to construct an international 
study, the purpose of which would be to produce comparative findings on differences 
relating to the prolongation of the period of childlessness between (east) European 
countries, as it is likely that there exist many various combinations of structural and 
cultural factors impacting on childbearing behaviour based on different socio-economic 
changes in individual (east) European countries. At the national level a quantitative 
study informed by this qualitative research could produce conceptually deeper 
knowledge about differences in the prolongation of the period of childlessness between 
different social groups and categories of the population. In both cases a quantitative 
study should operationalise several research dimensions, in particular reproductive 
preferences, plans, in/security about their fulfilment, dis/continuity in plans, barriers, 
opportunities, level of acceptance of childlessness, external pressure, and internal 
aspirations.  

Among young people, the period of heading towards parenthood, when the issue of 
childlessness is not considered to be a problem, is becoming longer. The ‘norm-ality’ 
of their present state of childlessness derives from comparing their own situation with 
that of their peers or other reference groups. The development of reproductive 
preferences and plans is a dynamic process based on experience embedded in cultural 
and structural conditions. The prolongation of childlessness itself is a factor that 
triggers other circumstances that in turn contribute to the further prolongation of 
childlessness, not only in connection with health, but also in relation to the limited 
availability of partners ‘suitable for parenthood’, or to their work situation, etc. 

Besides leisure, it is work situation that becomes increasingly important in the 
reproductive plans of the childless people in their thirties who belong to cohorts 
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experiencing a significant prolongation of childlessness. Work plays a gender-specific 
role in reproductive plans of individuals based on their ideas of what parental care, 
which is also gender-specific, should be like. The issue of job stability influences the 
reproductive plans mainly in the case of childless men in their thirties. The perceived 
difficulty of combining work and childcare influences the reproductive plans mainly of 
childless women in their thirties. The identified group of women who reflect on this 
work-life balance issue internalise the issue of difficulty by assessing the ‘success’ of 
the parenting practices of their (often socio-professional) reference groups. This 
finding helps explain the persistent intergenerational differences in the rate of lifetime 
childlessness of women according to the fields of study they graduated from and type 
of employment. Conversely, there is a second group of women for whom planning a 
work-life balance is never an issue in their reproductive plans. However, their 
evaluation of the organisation of work at their workplace has a role in how open they 
are to returning to the workplace after parental leave; in an international comparison, 
women return back to their workplace after parental leave the least often in the Czech 
Republic.   

 The identification of these gender-specific patterns has been helpful in understanding 
the increasingly lower involvement in parenthood of men with basic education, who 
occupy one of the least stable positions in the labour market; in explaining why the 
relatively highest increase in childlessness is among women with higher education; and 
to understanding the relatively late entry into parenthood of couples in which the man’s 
level of education is lower than the woman’s.  

Along with the higher number of women with higher education, the rise in the age 
regarded as ideal for starting a family, and the prolongation of the period of unmarried 
cohabitation without children, which in terms of the division of labour is the most 
gender-symmetric, the conditions for combining work and family life will become 
more important in the decision-making process with regard to whether one should 
become a parent and when. With the prolongation of the period of childlessness, 
parenthood is becoming a matter to which more planning and reflection is devoted 
owing to other circumstances and habits in the life of young people. In conformity with 
this is the finding that among young people the notion of parenthood as a social 
responsibility and as a must for everyone is weakening in favour of a concept of 
parenthood dependent on the right conditions and parenthood as a choice comparable 
to the choice of childlessness. This trend is still weak in Czech society in an 
international comparison. However, it is possible to assume that it will gain strength in 
the future. In every European country where the prolongation of the period of 
childlessness began to occur several decades earlier, acceptance of the idea that 
parenthood is an essential part of a full life is lower than in countries where the share of 
childless people in the population only began to grow recently. This finding is 
confirmed by the results from analyses of qualitative data on the influence of reference 
groups on reproductive behaviour and on the fact that the prolongation of the period of 
childlessness can become a factor that sets in motion other circumstances that prolong 
the period of childlessness, as with the rising age of childless people entry into 
parenthood becomes increasingly more conditional.   

Based on the data the age of first-time mothers in Czech society cannot be expected to 
fall again. However, international studies have shown that the prolongation of the 
period of childlessness need not lead to high rates of lifetime childlessness. Parenthood 
is still highly valued in European countries, although in those states in which fertility 
has remained at a very low rate for several decades, among young people who were 
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socialised in a context of low fertility there is a growing share of those who are not 
planning to become parents. Of crucial significance for the rate of lifetime 
childlessness of cohorts that began to prolong the period of childlessness is the strength 
of the recuperative effect, which is determined by the rate of successfully ‘postponed 
births’ among older women, i.e. births realized later in their life. Given that the 
prolongation of the period of childlessness implies that people reflect on parenthood in 
relation to others habits in their life so far, the strength of the recuperative effect in the 
Czech Republic will depend not just on the value orientations of young people but also 
on the conditions for starting a family.   

International studies have shown that the strength of the recuperative effect is 
significantly influenced by the compatibility of work and care. The fact that most of the 
post-communist states in central and eastern Europe, and especially the Czech 
Republic, rank among the countries where the work and maternal roles of women come 
into conflict could constitute an obstacle to the recuperative effect. Gender-traditional 
norms and expectations, persisting gender inequalities in the family, and a gender-
traditional, familistic family policy that supports the separation of gender roles and 
implicitly assumes that mothers will exit the labour market for long periods have 
counter-effects on increasing fertility at a later age after fertility has decreased in 
younger age groups. The increase in gender-conservative rhetoric and the introduction 
of familistic family policies in the region of Central and Eastern Europe since the 
1990s are trends that have their historical roots, but they also constitute a reaction to 
the specific situation in these countries. Given the diversification of structural 
conditions among the states of central and eastern Europe, and the different pace at 
which values changed and became more liberal about gender roles in these societies, it 
is possible to expect that in some post-communist states the conflict identified between 
the work and domestic activities of women will weaken. Specifically, in the Czech 
Republic there has been a shift in values towards a more gender-fair division of roles, 
this occurring more quickly among women, but family policy and other social policies 
that influence the ability to combine work and family in the lives of women and men 
are designed in a way that thus far does nothing towards reducing the conflict between 
work and family.   

The theory of gender equity focuses on the degree of conflict between work and family 
at the value and structural level. The theory of gender equity explains the long-term 
differentiation of the overall fertility in European countries by the degree of the conflict 
between a relatively high level of gender equity in individual-oriented social 
institutions and a persistently low degree of gender equity in family-oriented social 
institutions and the family. An international comparison inspired by the theory of 
gender equity indicates that the Czech Republic currently ranks among the countries 
that have low fertility rates, not just according to the rate of completed fertility, but also 
according to the degree to which it is oriented towards the traditional gender division of 
labour and the degree of conflict between work and family life, which is reflected both 
in the population’s attitudes and in institutional provisions.   

The growing market orientation in an environment of gender-conservative values 
offering women, and men, little opportunity to combine work and family life is 
reflected in the reproductive preferences and plans of young people in Czech society. 
The competing obstacles and opportunities of parenthood in the current market 
conditions are ever more unequally distributed among young people according to their 
socio-economic status and gender, both in relation to the gender roles rooted in and 
reproduced by institutions and attitudes. We can see an increasing conflict between 
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internalised and institutionalised traditional gender roles within the family and an 
increasingly market-oriented society. In order to get a better understanding of the 
current prolongation of childlessness in Czech society, we should refer to the theory of 
gender equity. 

I identified some of the factors influencing the rate of childlessness in the Czech 
Republic, along with some of the factors that have an increasing impact on the 
prolongation of childlessness. These factors include socio-economic and value factors 
that appear both as barriers to parenthood and as opportunities competing with 
parenthood in the reproductive plans of the childless. The application of a single 
explanatory approach to the prolongation of childlessness emphasising either changes 
in value orientations or the structural conditions for starting a family has proven to be 
limiting. Values and structural conditions are not independent and their influence on 
reproductive behaviour is interactive. A qualitative analysis of data provided a model 
of childlessness that respects the individual’s definition of childlessness among 
childless men and women aged 30 and over. It thus contributes to the debate about the 
factors that lead to an increase in the percentage of childless people in the young adult 
population and to the possible conceptualisation and understanding of what leads up to 
the prolongation of childlessness, and how. In order to understand declining fertility in 
younger age groups and the rise in fertility among older age groups at the macro level, 
it is necessary to identify the various ways in which the period of childlessness is 
prolonged at the micro level of individual behaviour and how individuals define this 
prolongation. By interconnecting findings based on qualitative and quantitative data 
analyses, I also demonstrated the potential gender equity theory holds for explaining 
the increase in the number of the childless people in contemporary Czech society. 

189 
 



Literatura 
Adler, M. A. (1997) „Social change and declines in marriage and fertility in Eastern 
Germany.“ Journal of Marriage and the Family 59 (1): 37-49. 
Anxo, D.; C. Fagan; M. Smith; M. T. Letablier; C. Peraudin (2007) Parental leave in 
European companies. European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions.  
Ariès, P. (1962) Centuries of childhood. New York: Vintage Books. 
Badinter, E. (1998) Materská láska: od 17. storočia po súčasnosť. Bratislava: Aspekt. 
Bartošová, M. (2007) „Životní dráhy prvorodiček po třicítce: Proč mít dítě později?“ 
Gender, rovné příležitosti, výzkum 8: 2: 75-81. 
Bauman, Z. (2000) Liquid modernity. Cambridge: Polity Press. 
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (1995) The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity 
Press. 
Beck, U. (1992) Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage Publications. 
Becker, G. (1960) „An economic analysis of fertility.“ In Demographic and Economic 
Change in Developed Countries. Princeton: Princeton University Press, NBER. 
Becker, G. (1981) A Treatise on the Family. Harvard University Press. 
Bell, D. (1973) The coming of post-industrial society. New York: Basic Books. 
Bernardi, L. (2002) Personal Relationships and Reproductive Choices: Evidence from a 
Low Fertility Context. Rome: Universita’ di Roma La Sapienza. 
Berrington, A. (2004) „Perpetual postponers? Women’s, men’s and couple’s fertility 
intentions and subsequent fertility behaviour.“ Population Trends 117: 9-19. 
Bhrolcháin, M. N.; L. Toulemon (2005) „Does Postponement Explain the Trend to 
Later Childbearing in France?“ Pp. 83-108 in Vienna Yearbook of Population Research 
2005. Vienna: Austrian academy of Sciences. 
Blossfeld, H. P.; M. Mills (2003) Globalization, uncertainty and changes in early life 
courses. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 6 (2): 188-218. 
Blossfeld, H.P.; J. Klijzing; M. Mills; K. Kurz (2005) Globalization, Uncertainty and 
Youth in Society. London: Routledge. 
Bongaarts, J.; G. Feeney (1998) „On the quantum and tempo of fertility.“ Population 
and Development Review 24 (2): 271-291. 
Bruijn, B.J. de (1993) Interdisciplinary backgrounds of fertility theory. PDOD-Paper 
No. 16. Amsterdam: Graduate School of Research in Demography.  
Bruijn, B.J. de (1999) Foundations of demographic theory: choice, process, context. 
Amsterdam: Thesis Publishers. 
Bulíř, M. (1990) Zařízení předškolní péče a výchovy v ČSR: retrospektiva let 1881–
1988 a 1921–1988. Praha: ČSÚ.  
Campbell, A. (1999) Childfree and sterilized. London, New York: Cassell.  
Carter, J. V; M. Carter (1998) Sweet Grapes: How to Stop Being Infertile and Start 
Living Again. Perspectives Press. 
Carroll, L. (2000) Families of two. New York: Xlibris Corporation. 
Chesnais, J. C. (1996) „Fertility, family and social policy in contemporary Western 
Europe.“ Population and Development Review 22 (4): 729-739. 

190 
 



Chesnais, J. C. (1998) „Below replacement fertility in European Union.“ Review of 
Population and Social Policy 7: 83-101. 
Choi, P.; C. Henshaw; S. Baker (2004) „Supermum, superwife, supereverything: 
performing feminity in the transition to motherhood.“ Journal of reproductive and 
infant psychology 23 (2): 167-180. 
Council of Europe. (2006) Recent demographic developments in Europe 2005. Council 
of Europe Publishing. 
Commission of the European Communities. (2005) Green paper - Confronting 
demographic change: a new solidarity between the generations. Dostupné na 
«http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/comm2005-94_en.pdf». 
Naposledy navštíveno 15.7.2008. 
Crompton, R.; F. Harris (1998) „Explaining women’s employment patterns: 
„orientations to work“ revise.“ British Journal of Sociology 49 (1): 118-140. 
Crompton, R.; C. Lyonette (2005) „The new gender essentialism – domestic and family 
choices and their relation to attitudes“. British Journal of Sociology 56 (4): 601-620. 
Crowley, S. (2004) „Explaining labor weakness in post-communist Europe: Historical 
legacies and comparative perspective.“ East European Politics and Societies 18 (3): 
394-429. 
Čermáková  M. (1997) „Postavení žen na trhu práce.“ Sociologický časopis. 33 (4): 
389-404. 
Čermáková, M. (2002) „Východiska a kulturně-sociální souvislosti.“ Pp. 5-12 in M. 
Čermáková; H. Hašková; A. Křížková; M. Linková; H. Maříková (eds.) Podmínky 
harmonizace práce a rodiny v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 
Čermáková, M. (2005) Demografický vývoj v České republice a jeho sociální, 
ekonomické a kulturní dopady na život žen. Working papers 7/2005. Praha: Friedrich 
Ebert Stiftung. 
Daniluk, J. C.; R. E. Webb (1999) „The end of the line. Infertile men’s experiences of 
being unable to produce a child.“ Men and Masculinities 2 (1): 6-25. 
Denzin, N. K.; Y. S. Lincoln (eds.) (2003) The Landscape of Qualitative Research. 
Theories and Issues. Thousand Oaks: Sage Publications.  
De Rose, A.; F. Racioppi; A. L. Zanatta (2008) „Italy: Delayed adaptation of social 
institutions to changes in family behaviour.“ Demographic research 19: 665-704. 
Dudová, R. (2008) „Promarněná šance na změnu: zhodnocení reformy rodičovského 
příspěvku.“ Pp. 29-50 in Křížková, A.; Dudová, R.; Hašková, H.; Maříková, H.; Uhde, 
Z. (eds.) Práce a péče: Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné 
politiky Evropské Unie. Praha: SLON. 
Dunovský, J. (1971) „Mateřství zaměstnaných žen a problémy péče o jejich děti 
v nejútlejším věku.” Sociologický časopis 7 (2): 148-160. 
Durkheim, E. (1964) The division of labour in society. New York: The Free Press. 
Durkheim, E. (1966) Suicide. New York: The Free Press. 
Easterlin, R. (1976) „The conflict between aspirations and resources.“ Population and 
development review 2 (3-4): 417-425. 
Engelhardt, H.; A. Prskawetz (2004) „On the changing correlation between fertility and 
female employment over space and time.“ European Journal of Population 20: 35-62. 

191 
 



Engelhardt, H.; A. Prskawetz (2005) A Pooled Time-Series analysis on the Relation 
between fertility and Female Emplyment. Demographic research papers 1. Vienna: 
Vienna Institute of Demography. 
Esping-Andersen, G. (1990) The three worlds of welfare capitalism. New Jersey: 
Princeton University Press. 
Esping-Andersen, G. (1999) Social foundations of postindustrial economies. Oxford: 
Oxford University Press. 
European Commission. (2008) Indicators for monitoring the Employment Guidelines 
including indicators for additional employment analysis. 2008 compendium. Dostupné 
na 
«http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_e
n.pdf ». Naposledy navštíveno 15.7.2008. 
Fawcett, J. T. (1983) „Perceptions of the value of children: satisfactions and costs.“ Pp. 
429-458 in R. A. Bulatao; R. D. Lee (eds.) Determinants of fertility in developing 
countries. New York: Academic Press. 
Festy, P. (1980) „On the new context of marriage in Western Europe“. Population and 
Development Review (6): 311-315. 
Fialová, L. (1996) „Změny rodinného chování.“ Demografie 4. 
Fialová, L.; Z. Pavlík; P. Vereš (1990) „Fertility decline in Czechoslovakia during the 
last two centuries.“ Population Studies 44 (1): 89-106. 
Foucalt, M. (1999a) Dějiny sexuality. Vůle k vědění. Praha: Herrmann & synové. 
Foucalt, M. (1999b) Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin. 
Frejka, T.; T. Sobotka (2008) „Fertility in Europe: Diverse, delayed and below 
replacement.“ Demographic research 19: 15-46. 
Friedman, D.; M. Hechter; S. Kanazawa (1994) „A theory of the value of children“. 
Demography 31 (3): 375-401.  
The Gallup Organisation (2002) Candidate Countries Eurobarometr 2002.1. Budapest: 
The Gallup Organisation. 
Gerson, K. (1985) Hard Choices: How Women Decide about Work, Career, and 
Motherhood. Berkeley: University of California Press.  
Giddens, A. (1992) The transformation of intimacy. Sexuality, love & eroticism in 
modern societies. Cambridge: Polity Press.  
Gillespie, R. (2000) „When no means no: Disbelief, disregard and deviance as 
discourses of voluntary childlessness.“ Women’s Studies International Forum 23 (2): 
223-234. 
Gillespie, R. (2001) „Contextualizing voluntary childlessness within a postmodern 
model of reproduction: Implications for health and social needs.“ Critical Social Policy 
21 (2): 139-160. 
Gillespie, R. (2003) „Childfree and feminine. Understanding the gender identity of 
voluntarily childless women.” Gender & Society 17 (1): 122-136. 
Ginsburg, F. D.; R. Rapp (eds.) (1995) Conceiving the new world order: The global 
politics of reproduction. Berkeley: University of California Press. 
Glaser, B. G.; A. L. Strauss (1967) Discovery of Grounded Theory. Strategies for 
Qualitative Research. Sociology Press.  

192 
 



Goldstein, J. R. (2006) „How late can first births be postponed? Some illustrative 
population-level calculations.“ Pp. 153-165 in Vienna Yearbook of Population Research 
2006. Vienna: Austrian Academy of Science Press. 
Goldstein, J. R.; W. Lutz; M. R. Testa (2003) The Emergence of Sub-Replacement 
Family Size Ideals in Europe. European Demographic Research Papers. Dostupné na 
«http://www.oeaw.ac.at/vid/download/edrp_no2.pdf». Naposledy navštíveno 31.7.2008. 
Golini, A. (1998) „How low can fertility be? An empirical exploration.“ Population and 
Development Review 24 (1): 59-73.  
Gornick, J.; M. Meyers (2003) Families that work: Policies for reconciling parenthood 
and employment. New York: Russell Sage Foundation.  
Gustafsson, S. (2001) „Optimal age at motherhood. Theoretical and empirical 
considerations on postponement of maternity in Europe.” Journal of Population 
Economics 14 (2): 225-247. 
Habisch, R.; Z. Spéder (1998) „Winners and Losers: Transformational outcome in a 
comparative context.“ in T. Kolosi; I. G. Tóth; G. Bukovich (eds). Social Report 1998. 
Tárki: Social Research Informatics Center. 
Hajnal, J. (1965) „European marriage patterns in perspective.“ Pp. 101-143 in D. V. 
Glass; D. Eversley (eds). Population in history. London.  
Hakim, K. (2000) Work-Lifestyle Choices in the 21st Century: Preference Theory. 
Oxford: Oxford University Press. 
Hakim, K. (2003) „A new approach to explaining fertility patterns: Preference theory.” 
Population and development review 29: 349-374. 
Hakim, K. (1998) „Developing a sociology for the 21st century: Preference theory”. 
British Journal of Sociology 49 (1): 137-143. 
Háková, L. (1966) „Ženy v sociální struktuře naší společnost.” Pp. 547-564 in Sociální 
struktura socialistické společnosti. Praha: Svoboda. 
Hamplová, D. (2006) „Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné mínění“. Pp. 12-19 in L. 
Rabušic; J. Kocourková (eds.) Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: 
Přírodovědecká fakulta UK. 
Hamplová, D. (ed.) (2007) Děti na psí knížku. Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Hantrais, L. (2003) Family Policy Matters. Bristol: Policy Press. 
Hašková, H. (2003) „Partnerství v rodině.“ Pp. 39-64 in H. Hašková; A. Křížková; H. 
Maříková; R. Radimská (eds.) Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a 
rodiny? Praha: Sociologický ústav AV ČR.  
Hašková, H. (2004) „Rodičovství a bezdětnost očima českých mužů a žen.“ Gender, 
rovné příležitosti, výzkum 2-3: 13-16. 
Hašková, H. (2006) „Zkoumání bezdětnosti, jejího růstu a s ním souvisejících 
sociodemografických jevů v české společnosti v kontextu zemí střední a východní 
Evropy.“ Pp. 22-58 in H. Hašková (ed.) Fenomén bezdětnosti v sociologické a 
demografické perspektivě. Praha: Sociologický ústav AV ČR: Sociologické studie/ 
Sociological Studies 06:04. 
Hašková, H. (2007a). „(Ne)Zakládání rodiny ve světle reprodukčních preferencí, bariér, 
plánů a chování“. Pp. 70-113 in R. Dudová (ed). Souvislosti proměn pracovního trhu a 

193 
 



soukromého, rodinného a partnerského života. Sociologické studie/Sociological studies 
07:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.  
Hašková, H. (2007b) „Fertility decline, the postponement of childbearing and the 
increase in childlessness in Central and Eastern Europe: A gender equity approach.“ Pp. 
76-85 in R. Crompton; S. Lewis; C. Lyonette (eds.) Women, Men, Work and Family in 
Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 
Hašková, H. (2007c). „Doma, v jeslích nebo ve školce? Rodinná a institucionální péče o 
předškolní děti v české společnosti v kontextu změn na trhu práce, sociálních politik a 
veřejných diskurzů mezi lety 1945-2006“. Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2): 15-
26. 
Hašková, Hana (2007d) „Strukturnye i cennostnyje faktory sozdanija semji v češskom 
obščestve". Vostočnoevropejskie issledovanija (East European Studies) 5: 19-31. 
Hašková, H. (2009) „Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in 
the Czech Republic.“ Demográfia 51 (5): 66-84. 
Hašková, H. (2010) „Práce a péče v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a 
třicátnic.“ Demografie 1: 58-67. 
Hašková, H.; A. Křížková (2002) „Možnosti skloubení práce a rodiny v životě žen.“ 
Gender, rovné příležitosti, výzkum 3 (2-3): 8-9. 
Hašková, H.; L. Zamykalová (2006) „Mít děti? Co je to za normu? Čí je to norma?“ 
Biograf 40-41. 
Hašková, H. (ed.), J. Pomahačová (2006) Rodičovství a bezdětnost v českých ženských a 
mužských časopisech. Sociologické studie/ Sociological Studies 06:13. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR.  
Hašková, H.; L. Rabušic (2008) „K nízké sňatečnosti v České republice.“ Sociální 
studia 5 (2): 9-33. 
Hašková, H.; Z. Uhde (eds.) (2009) Women and Social Citizenship in Czech Society: 
Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Henz, U. (2008) „Gender roles and values of children: Childless Couples in East and 
West Germany.“ Demographic research 19: 1451-1500. 
Heinen, J.; M. Wator (2006) „Child Care in Poland before, during, and after the 
Transition: Still a Women’s Business.“ Social Politics 13: 189-216. 
Hobson, B.; L. Oláh (2006) „Birthstrikes? Agency and capabilities in the reconciliation 
of employment and family“. Marriage and Family Review 39: 197-227. 
Hoem, J. M. (2008) „Preface: Childbearing Trends and Policies in Europe.“ 
Demographic research 19: 1-4. 
Hoffman, L.; M. L. Hoffman (1973) „The Value of Children to Parents.“ Pp. 19-76 in J. 
T. Fawcett (ed.). Psychological Perspectives on Population. New York: Basic Books. 
Horská, P. (1999) Naše prababičky feministky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 
Huinink, J.; M. Kreyenfeld (2004) Family formation in times of social and economic 
change: An analysis of the 1971 East German cohort. MPIDR Working Paper WP 
2004-013. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research. 
Chaloupková, J.; P. Šalamounová (2004) Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v 
rodině v České republice a v Evropě. Sociologické studie 04:07. Praha: Sociologický 
ústav AV ČR. 

194 
 



Inglehart, R. (1977) The silent revolution: Changing values and political styles among 
Western publics. Princeton: Princeton University Press.  
Ireland, M. S. (1993) Reconceiving women: Separating motherhood from female 
identity. New York: The Guilford Press. 
Johnston, D. (2003) „Undermining mothers: A content analysis of the representation of 
mothers in magazines.“ Mass Communication & Society 6 (3): 243-235. 
Jureček, Z. (1968a) „Bezdětná manželství.“ Demografie 1. 
Jureček, Z. (1968b) „Bezdětná manželství.“ Demografie 2. 
Juřičková, L. (2005) Bezdětnost v české republice. Dostupné na 
«http://www.demografie.info/?cz_analyzy=&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c535675725
14dcb43d1». Naposledy navštíveno 3.6.2008. 
Kantorová, V. (2004) „Education and entry into motherhood: The Czech Republic 
during the state socialism and the transition period (1970-1997).” Demographic 
Research. Special Collection 3: 245-274.  
Katrňák, T. (2001) „Strukturální příčiny poklesu sňatečnosti a nárůstu svobodných 
v devadesátých letech v České republice.“ Sociologický časopis 37 (2): 225-239.  
Keizer, R.; P.A. Dykstra, A. Poortman (2010) „Life Outcomes of Childless Men and 
Fathers.“ European Sociological Review 26 (1): 1-16. 
Klenner, C.; H. Hašková (2009) „Variationen des Zweiverdienermodells: 
Muttererwerbstatigkeit im tschechisch-deutschen Vergleich.“ Pp. 193-228 in C. 
Klenner; S. Liber (eds.) Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und 
Osteuropa. Kontinuitat und postsozialistische Transformation in den EU-
Mitgliedsstaaten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Klíma, M. (1969) Pečovatelská služba, jako forma péče o děti jeslového věku a 
důsledky vyplývající z jejích zavedení. Brno: VUT. 
Kocourková, J. (2007) „Populační klima a rodinná politika.“ Pp. 95-102 in Populační 
vývoj České republiky 2001-2006. Praha: Přírodovědecká fakulta UK. 
Kocourková, J.; M. Kučera; M. Loužek; L. Rabušic (eds.) (2002) Propopulační politika 
– ano či ne. Praha: CEP. 
Koch, J. (1961) „Pokus o analýzu vlivu prostředí kojeneckých ústavů na 
neuropsychický vývoj 4měsíčních až 12měsíčních dětí.” Československá pediatrie 16 
(4): 322-330. 
Kohler, H. P.; F. C. Billari; J. A. Ortega (2002) „The emergence of lowest-low fertility 
in Europe during the 1990s.” Population and development review 28 (4) 641-680. 
Kohler, H. P.; I. Kohler (2002). „Fertility Decline in Russia in the Early and Mid 1990s: 
The Role of Economic Uncertainty and Labor Market Crisis.” European Journal of 
Population 18: 233-236. 
Kohler, H. P.; F. C. Billari; J. A. Ortega (2002) „The emergence of lowest-low fertility 
in Europe during the 1990s.” Population and Development Review 28 (4): 641-680.  
Kohler, H. P.; J. A. Ortega. (2002a) „Tempo-adjusted period parity progression 
measures, fertility postponement and completed cohort fertility.” Demographic 
Research 6: 92-144.  
Kohler, H. P.; J. A. Ortega (2002b) „Tempo-adjusted period parity progression 
measures: Assessing the implications of delayed childbearing for cohort fertility in 
Sweden, the Netherlands and Spain.” Demographic Research 6: 146-190.  

195 
 



Kolářová, J. (ed.) (2007) Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies. 
Konečná, H. (2003) Na cestě za dítětem. Praha: Academia. 
Kostelecký, T.; J. Vobecká (2009) „Housing Affordability in Czech Regions and 
Demographic Behaviour – Does Housing Affordability Impact Fertility?“ Czech 
Sociological Review 45 (6): 1191-1214. 
Kreyenfeld, M. (2004) „Fertility decisions in the FRG and GDR: An analysis with data 
from the German Fertility and Family Survey.” Demographic Research. Special 
Collection (3): 275-318.  
Křížková, A. (2003) „Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci 
genderového režimu organizace.“ Sociologický časopis 4: 447-468.  
Křížková, A. (ed.) (2006) Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých 
rodičů: plány versus realita. Sociologické studie/ Sociological Studies 06: 14. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR.  
Křížková, A. (2007a) Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Křížková, A. (2007b) „Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče 
v mezích genderové struktury současné české společnosti“ Gender, rovné příležitosti, 
výzkum 8: 2: 60-67. 
Křížková, A.; R. Dudová, H. Hašková, H. Maříková, Z. Uhde (eds.) (2008) Práce a 
péče: Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné politiky Evropské Unie. 
Praha: SLON. 
Kubička, L. (1956) „Vliv zaměstnanosti matek na vznik psychické nepřizpůsobenosti u 
dětí.“ Československá pediatrie 11 (3): 247-256. 
Kučera, M.; Fialová, L. (1996) Demografické chování obyvatelstva České republiky 
během přeměny společnosti po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR.  
Kučera, M.; L. Fialová; D. Hamplová; S. Vymětalová (2000) Představy mladých lidí o 
manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství.  
Kučera, M. (1994) Populace České republiky 1918-1991. Acta demographica XII. 
Kučera, M.; Fialová, L. (1996) Demografické chování obyvatelstva České republiky 
během přeměny společnosti po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR.  
Kučera, M. (2002) „Propopulační politika je krok správným směrem“. Pp. 29-36 in J. 
Kocourková; M. Kučera; M. Loužek; L. Rabušic (eds.) Propopulační politika – ano či 
ne. Praha: CEP. 
Kučera, M.; Fialová, L.; Hamplová, D.; Vymětalová, S. (2000) Představy mladých lidí 
o manželství a rodičovství. Praha: SLON. 
Kuehn, T.; A. Witzel (2000) „Using a Text Databank in the Evaluation of Problem-
Centered Interview.“ Forum: Qualitative Social Research 1 (3). Dostupné na 
«http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1035/2239». Naposledy 
navštíveno 3.12.2008. 
Kuchařová, V. (ed.) (2008) Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, 
mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných 
neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně identifikace překážek jejich využívání 
s návrhy možných opatření k jejich rozvoji. Praha: VÚPSV. 
Kuchařová, V.; K. Svobodová (2006) Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku 
v ČR. Praha: VÚPSV.  

196 
 



Kuchařová, V.; S. Ettlerová; O. Nešporová; K. Svobodová (2006) Zaměstnání a péče o 
malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: VÚPSV.  
Kuchařová, V.; M. Tuček (1999) Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování 
mladé generace v České Republice. Praha: Studie národohospodářského ústavu Josefa 
Hlávky. 
Langmeier, J.; Z. Matějček (1963) Psychická deprivace v dětství. Prague: Státní 
zdravotnické nakladatelství. 
Lappegård, T. (2002) Education attainment and fertility pattern among Norwegian 
women. Oslo: Statistics Norway, Department of Social Statistics. Dostupné na 
«http://www.ssb.no/emner/02/02/10/doc_200218/doc_200218.pdf». Naposledy 
navštíveno 5.2.2007. 
Lesthaeghe, R. (1995) „The second demographic transition in Western countries: An 
interpretation”. Pp. 17-62 in K. O. Mason; A. M. Jensen (eds.) Gender and family 
change in industrialized countries. Oxford: Clarendon Press.  
Lesthaeghe, R. (1998) „On theory development: Applications to the study of family 
formation.” Population and Development Review 24 (1): 1-14. 
Lesthaeghe, R.; J. Surkyn (1988) „Cultural dynamics and economic theories of fertility 
change.“ Population and Development Review 14 (1): 1-45. 
Lesthaeghe, R.; J. Surkyn (2002) „New forms of household formation in Central and 
Eastern Europe: Are they related to newly emerging value orientations?” Pp. 197-216 in 
Economic Survey of Europe 2002/1. New York, Geneva: Economic Commission for 
Europe, United Nations.  
Lesthaeghe, R.; D. J. van de Kaa (1986) „Twee demografische transities.” Pp. 19-68 in 
R. Lesthaeghe; D. J. van de Kaa (eds.) Bevolking, groei en krimp. Deventer: Van 
Loghum Slaterus.  
Letherby, G. (1994) „Mother or not, mother or what? Problems of definition and 
identity.“ Women's Studies International Forum 15 (5): 525-532. 
Letherby, G. (1999) „Other than mother and mothers as others: The experience of 
motherhood and non-motherhood in relation to 'infertility' and 'involuntary 
childlessness'.“ Women's Studies International Forum 22 (3): 359-372. 
Letherby, G. (2002) „Childless and bereft? Stereotypes and realities in relation to 
'voluntary' and 'involuntary childlessness' and 'womanhood'.“ Sociological Inquiry 72 
(1): 7-20. 
Lewis, J.; M. Campbell; C. Huerta (2008) „Patterns of paid and unpaid work in western 
Europe: gender, commodification, preferences and the implications for society.” 
Journal of European Social Policy 18 (1): 21-37. 
Lincoln, Y. S.; E. G. Guba (1985) Naturalistic inquiry. London: Sage.  
Lunnenborg, P. (1999) The Chosen Lives of Childfree Men. Westport, London: Bergin 
& Garvey. 
Lisle, L. (1999) Without child: Challenging the stigma of childlessness. London: 
Routledge. 
Lutz, W.; V. Skirbekk, M. R. Testa (2006) „The Low Fertility Trap Hypothesis: Forces 
that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe.“ Pp. 167-192 in 
Vienna Yearbook of Population Research 2006. Vienna: Austrian Academy of Sciences 
Press.  

197 
 



Macek P.; C. Flanagan; L. Gallay; L. Kostron; L. Botcheva; B. Csapo (1998) 
„Postcommunist societies in times of transition: Perceptions of change among 
adolescents in Central and Eastern Europe.” Journal of Social Issues 54 (3): 547-561.  
Machonin, P. (ed.) (1966) Sociální struktura socialistické společnosti. Praha: Svoboda. 
Mareš, P. (2002) „Hodnota dítěte.“ Pp. 159-175 in I. Plaňava; M. Pilát (eds.) Děti, 
mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal.  
Marušiak, M. (1964) Rodina a manželství. Praha: Svobodné slovo. 
Maříková, H. (2005) „Možnosti uplatnění žen (a  mužů) na trhu práce v souvislosti 
s bez/dětností.“ Pp. 58-67 in Křížková, A. (ed.) Kombinace pracovního a rodinného 
žvota v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. 
Sociologické studie/Sociological Studies 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 
Maslow, A. (1943). „A theory of human motivation.“ Psychological Review 50: 370-96. 
McAllister, F.; L. Clarke (1998) Choosing childlessness. Dostupné na 
«http://www.jrf.org.uk/KNOWLEDGE/FINDINGS/socialpolicy/spr738.asp». 
Naposledy navštíveno 2.9. 2006. 
McAllister, F.; Clarke, L. (2000) „Voluntary childlessness: Trends and implications.” 
Pp. 189-237 in G. R. Bentley; C. G. N. Mascie-Taylor (eds.) Infertility in the modern 
world. Present and future prospects. Cambridge: Cambridge University Press. 
McDonald, P. (2000a). „Gender equity in theories of fertility transition.” Population 
and Development Review 26 (3): 427-439. 
McDonald, P. (2000b). „Gender equity, social institutions and the future of fertility.” 
Journal of Population Research 17 (1): 1-15.  
McDonald P. (2002) „Sustaining fertility through public policy: The range of options.” 
Population 57 (3): 417-446. 
McDonald, P. (2005) Fertility and the state: the efficacy of policy. Dostupné na 
«http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionId=50830». Naposledy 
navštíveno 6.10. 2007. 
McDonald, P. (2006) „An assessment of policies that support having children from the 
perspectives of equity, efficiency and efficacy.“ Pp. 213-234 in Vienna Yearbook of 
Population Research. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press. 
McLuhan, M. (1991) Jak rozumět médiím. Praha: Odeon. 
McRae, S. (2003) „Constrains and choices in mothers´ employment careers: A 
consideration of Hakim´s preference Theory.“ British Journal of Sociology 54: 317-338. 
Mečíř, M. (1955) „Chování dětí v jeslích.“ Československá pediatrie 11 (7): 836-842. 
Merton, R. K. (1938) „Social Structure and Anomie.“ American Sociological Review 3: 
672-82. 
Merton, R. (1966) Social theory and social structure. New York: Free Press. 
Mixová, D. (2007) Dobrovolná bezdětnost ve světle kvalitativních výzkumů. Bakalářská 
práce. Praha: FHS UK.  
Mollen, D. (2006) „Voluntarily childfree women: Experiences and counseling 
considerations.“ Journal of Mental Health Counseling 28 (3): 269-284. 
Morrell, C. (1994) Unwomanly conduct: The challenge of intentional childlessness. 
London: Routledge. 

198 
 



Možný, I. (1983) Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Brno: Univerzita J.E. 
Purkyně.  
Možný, I. (2002) Sociologie rodiny. Praha: SLON. 
Možný, I. (2004) „The Czech Family: Movement towards the Open European Society 
of Late Modernity“. Pp 15-40 in P. Mareš (ed.) Society, Reproduction and 
Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal. 
Nash, R. (2005) „The economy of birthrates in the Czech Republic“. Pp. 93-114 in C. 
B. Douglass (ed). Barren States. The Population „Implosion“ in Europe. Oxford, New 
York: Berg. 
Nason, E. M.; M. M. Poloma (1976) Voluntarily childless couples: the emergence of a 
variant lifestyle. Beverly Hills: Sage Publications. 
Nývlt, O.; P. Šalamounová (2005) „Bezdětné ženy podle výsledků sčítání 1991 a 2001.“ 
Slovenská štatistika a demografia 15 (2): 56-67.  
Pakosta, P. (2009) „Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České 
republice.” Sociologický časopis 45 (5): 899-934. 
Pascall, G.; A. Kwak (2005) Gender Regimes in Transition in Central and Eastern 
Europe. Bristol: Policy Press.  
Pavlík, Z.; M. Kučera (ed.) (1999) Populační vývoj České republiky 1998. Praha: 
Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK. 
Pavlík, Z.; M. Kučera (ed.) (2001) Populační vývoj České republiky 2000. Praha: 
Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK. 
Park, K. (2002) „Stigma management among the voluntarily childless.“ Sociological 
Perspectives 45 (1): 21-45. 
Pfau-Effinger, B. (2005) „Welfare state policies and the development of care 
arrangements.” European societies 7: (2): 321-347. 
Philipov, D. (2003) „Fertility in times of discontinuous societal change.” Pp. 665-689 in 
I. Kotowska; J. Jóźwiak (eds.) Population of Central and Eastern Europe. Challenges 
and Opportunities. Warsaw: Statistical Publishing Establishment. 
Philipov, D.; A. Jasilioniere (2008) „Union formation and fertility in Bulgaria and 
Russia: A life table description of recent trends.“ Demographic research 19: 2057-2114. 
Philipov, D.; Z. Spéder; F. Billari (2005) Now or Later? Fertility Intentions in Bulgaria 
and Hungary and the Impact of Anomie and Social Capital. Vienna: Vienna Institute of 
Demography. 
Piscová, M. (2002) „Marital and parental start and demographic behaviour in Slovakia 
(and in Europe) at the turn of the centuries.“ Sociológia 34 (3): 251-268.  
Plantenga, J.; Siegel, J. (nedatováno) Position paper ‘Childcare in a changing world‘. 
Dostupné na 
«http://www.childcareinachangingworld.nl/downloads/position_paper_part1.pdf». 
Naposledy navštíveno 28.10.2007. 
Polívka, M. (2000) Vytváření odpovídajících podmínek pro uplatňování pružných forem 
organizace práce a pracovní doby jako součást politiky zaměstnanosti. Praha: VÚPSV. 
Pollnerová, Š. (2001) „Easterlinova teorie a vývoj plodnosti v západoevropských 
zemích, České republice, Maďarsku a Polsku.“ Demografie 43 (4): 285-296. 
Pomahačová, J. (2006) Rodičovství a bezdětnost v časopisech pro ženy. Diplomová 
práce. Praha: FF UK. 

199 
 



Populační vývoj České republiky 2001-2006. (2007) Praha: Katedra demografie a 
geodemografie Přírodovědecké fakulty UK.  
Presser, H. B. (1989) Can we make time for children? The economy, work schedule and 
child care. Demography 26: 523-543. 
Presser, H. B. (2001) „Comment: A Gender Perspective for Understanding Low 
Fertility in Post-Transitional Societies.“ Population and Development Review 27: 177-
183. 
Prokopec, J. (1963) „Vdaná žena v rodině a v zaměstnání – 1961. (Přehled o základních 
výsledcích výzkumu. 1. část)”. Demografie 3 (2): 117–120. 
Rabušic, L. (2001) Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. 
Praha: SLON. 
Rabušic, L. (2002) „Populační politika – spíše chiméra než spása.“ Pp. 47-62 in J. 
Kocourková; M. Kučera; M. Loužek; L. Rabušic (eds.) Propopulační politika – ano či 
ne. Praha: CEP. 
Rabušic, L. (2004). „Will Tomorrow’s Czechs Have the Fewest Children in Europe?“ 
Pp. 41-60 in P. Mareš (ed.) Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: 
Barrister & Principal. 
Rabušic, L. (2006) „Bude česká plodnost I v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě?” 
Pp. 66-80 in J. Kocourková; L. Rabušic (eds.) Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo 
veřejný? Praha: Přírodovědecká fakulta UK. 
Rabušic, L.; Mareš, P. (1996) „Je česká společnost anomická?“ Sociologický časopis 32 
(2): 175-187. 
Reti, I. (1992) Childless by choice: A feminist anthology. London: Herbooks. 
Rich, A. (1997) Of women born. Motherhood as experience and institution. London: 
Virago Press. 
Riedmann, A. (2006) Working time and work-life balance in European companies. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 
Riesman, D. (1969) Osamělý dav. Praha. 
Rindfuss, R. R.; K. B. Guzzo; S. P. Morgan, S.P (2003) The changing institutional 
context of low fertility. Population Research and Policy Review 22: 411-438. 
Rodička a novorozenec 2006. (2007) Praha: Ústav zdravotnických informací a 
statistiky. 
Romito, P. (1997) „‘Damned if you do and damned if you don’t’: Psychological and 
social constraints of motherhood in contemporary Europe.“ Pp. 162-186 in A. Oakley; 
J. Mitchell (eds.) Who’s afraid of feminism: Seeing through the backlash. London: 
Hamish Hamilton.  
Rovi, S. L. D. (1994) „Taking „no“ for an answer: Using negative reproductive 
intentions to study the childless/childfree.” Population research and Policy Review 13: 
343-365. 
Rowland, D. T. (1998) Cross-National Trends in Childlessness. Working Papers in 
Demography No. 73. The Australian National University.  
Rychtaříková, J. (1999) Is Eastern Europe experiencing a second demographic 
transition? Acta Universitatis Carolinae, Geographica 1. 

200 
 



Rychtaříková, J. (2000) „Demographic transition or demographic shock in recent 
population development in the Czech Republic?“ Acta Universitatis Carolinae, 
Geographica 1. 
Rychtaříková, J. (2001) „Minulá a současná diferenciace reprodukce v Evropě.“ Pp. 10-
25 in J. Rychtaříková; S. Pikálková; D. Hamplová (eds.) Diferenciace reprodukčního 
chování v evropských populacích. Praha: Sociologický ústav AV ČR.  
Rychtaříková, J. (2003) „Trajectories of fertility and household composition in the 
demographic profile of the Czech Republic.” Population and Environment 24 (3): 225. 
Rychtaříková, J. (2006) „Být svobodnou matkou v české republice.“ Pp. 20-43 in L. 
Rabušic; J. Kocourková (eds.) Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 
Přírodovědecká fakulta UK, Praha. 
Rychtaříková, J. (2007) „Porodnost v české republice: Současný stav a nedávné trendy.“ 
Pp. 79-93 in Populační vývoj České republiky 2001-2006. Praha: Přírodovědecká 
fakulta UK. 
Rychtaříková, J. (2008) Diferenční plodnost v České republice. Přednáška České 
demografické společnosti. Praha, Přírodovědecká fakulta UK, 16.1.2008. 
Safer, J.; J. Rubinstein (eds.) (2002) Beyond motherhood: Choosing life without 
children. London: Pocket Books. 
Salomon, G. (1991) „Transcending the qualitative-quantitative debate: The analytic and 
systemic approaches to educational research.“ Educational research 20 (6): 10-18. 
Saxonberg, S. (2008) „Právo na otce: Rodičovská dovolená ve Švédsku.” Pp. 125-144 
in A. Křížková; R. Dudová, H. Hašková, H. Maříková, Z. Uhde (eds.) Práce a péče: 
Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné politiky Evropské Unie. Praha: 
SLON. 
Saxonberg, S.; T. Sirovátka (2006) „Failing Family Policy in Post-Communist Central 
Europe.“ Journal of Comparative Policy Analysis 8 (2): 185-202. 
Saxonberg, S., Sirovátka, T. (2007) „Re-familisation of the Czech Family Policy and Its 
Causes.” International Review of Sociology 17 (2): 319-341. 
Schiffren, L. (2002) „Lifestyles of the rich and infertile“. Observations 7-8: 52-55. 
Schoen, R. N.; M. Astone; Y.J. Kim; C.A. Nathanson (1999) „Do fertility intentions 
affect fertility behaviour?“ Journal of Marriage and the Family 61: 790-799. 
Sirovátka, T.; P. Mareš. 2002. „Rodina, sociální rizika a sociální politika“. 
Singly, F. de. (1999) Sociologie současné rodiny. Praha: Portál. 
Sirovátka, T. (2004) „Family policy in the Czech Republic after 1989: From gendered 
and enforced de-familialism to gendered and implicit familialism.“ Pp. 97-117 in P. 
Mareš (ed.) Society, reproduction and contemporary challenges. Brno: Barrister & 
Principal. 
Sirovátka, T. (2005) „Může sociální politika pomoci ovlivnit rodinné chování?“ 
Příspěvek na konferenci Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Praha, MPSV, 10-
11.11.2005. Dostupné na «http://www.mpsv.cz/cs/2157». Naposledy navštíveno 
13.7.2008. 
Sirovátka, T.; P. Mareš (2002) „Rodina, sociální rizika a sociální politika.“ Pp. 108-128 
in I. Plaňava; M. Pilát (eds.) Děti, mládež a rodina v transformaci. Brno: Barrister & 
Principal.  

201 
 



Slepičková, L. (2005) Nedobrovolná bezdětnost v sociologické perspektivě. Diplomová 
práce. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 
Slepičková, L. (2006) „Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma.“ Sociologický 
časopis/Czech Sociological Review 42 (5): 937-951. 
Slepičková, L. (2007) „Vajíčko, spermie, zkumavka… a gender. Postoje českých žen a 
mužů k asistované reprodukci a adoptivnímu rodičovství.“ Gender, rovné příležitosti, 
výzkum 8 (2): 68-75. 
Smallwood, S.; J. Jefferies (2003) „Family building intentions in England and Wales: 
trends, outcomes and interpretations.“ Population Trends 112: 15-28. 
Sobotka, T. (2004) Postponement of childbearing and low fertility in Europe. 
Amsterdam: Dutch University Press. 
Sobotka, T. (2006) „Bezdětnost v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. 
Šalamounová; G. Šamanová (eds.) Životní cyklus (sociologické a demografické 
perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV ČR.  
Sobotka, T. (2007) Fertility trends in Europe: Is below-replacement fertility an 
inevitable outcome of the Second Demographic Transition? VUB Colloquium – 
Demographic challenges for the 21st century. Brusel, 15-16.2. 2007. Dostupné na 
«http://216.239.59.104/search?q=cache:EndHirvxWMQJ:www.vub.ac.be/SOCO/demo/
docs/Keynote_Sobotka.ppt+total+fertility+rate+2006+Council+of+Europe+Eurostat&hl
=cs&ct=clnk&cd=1». Naposledy navštíveno 11.7.2008. 
Sobotka, T. (2008) „The diverse faces of the Second Demographic Transition in 
Europe.“ Demographic research 19 (8): 171-224. 
Sobotka, T.; A. Šťastná; K. Zeman; D. Hamplová (2008) „Czech Republic: A rapid 
transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism.“ 
Demographic research 19: 403-454. 
Sobotka, T.; M. R. Testa (2008) „Attitudes and intentions towards childlessness in 
Europe.“ Pp. 177-211 in C. Höhn; D. Avramov; I. Kotowska (eds.) People, Population 
Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study – Volume 
1. Berlin: Springer.  
Soloway, M.W.; R. M. Smith (1987) „Antecedents of late Birth Timing Decisions of 
Men and Women in Dual-Career Marriages.“ Family Relations 36 (5): 258-262. 
Spéder, Z.; B. Paksi; Z. Elekes (1999) „Anomy and satisfaction at the beginning of the 
nineties.“ Pp. 483-505 in T. Kolosi; I. G. Tóth; G. Bukovich (eds). Social Report 1998. 
Tárki: Social Research Informatics Center. 
Spéder, Z.; F. Kamarás (2008) „Hungary: Secular fertility decline with distinct period 
fluctuations.“ Demographic Research 19: 599-664. 
Srb, V.; M. Kučera (1959) Výzkum o rodičovství 1956. Praha: Státní úřad statistický. 
Sýkorová, D. (2008) „Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů.“ 
Sociologický časopis 44 (1): 113-138.  
Symeonidou, H. (2000) „Expected and actual family size in Greece: 1983-1997.” 
European Journal of Population 16 (4): 335-352. 
Šalamounová, P. (2006) „Demografické ukazatele časování mateřství a bezdětnost žen 
v evropských zemích.“ Pp. 59-77 in H. Hašková (ed.) Fenomén bezdětnosti 
v sociologické a demografické perspektivě. Sociologické studie/Sociological Studies 
06:4. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 

202 
 



Šalamounová, P.; O. Nývlt (2004) „Podíly bezdětných žen podle dosaženého vzdělání.” 
Gender, rovné příležitosti a výzkum 5 (2-3): 16-18. 
Šalamounová, P.; G. Šamanová (2004) "Reprodukční záměry mladých lidí." 
Naše společnost 1: 8 -11. 
Šťastná, A. (2007) „Druhé dítě v rodině – preference a hodnotové orientace českých 
žen.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (4): 721-745. 
Testa, M. R.; T. Sobotka (2008) „Attitudes and Intentions Toward Childlessness in 
Europe.“ Pp. 177-211 in C. Höhn; D. Avramov; I. E. Kotowska (eds.) People, 
Population Change and Policies. Springer.  
Testa, M. R.; L. Toulemon (2006) „Family Formation in France: Individual Preferences 
and Subsequent Outcomes.“ Pp. 41-75 in Vienna Yearbook of Population Research 
2006. Vienna: Austrian Academy of Sciences. 
Thompson, C. (2005) Making parents. The ontological choreography of reproductive 
technologies. London: The MIT Press. 
Thompson, E.; E. McDonald; L. L. Bumpass (1990) „Fertility Desires and Fertility: 
Hers, His, and Theirs.“ Demography 27 (4): 579-588. 
Toulemon, L.; M.R. Testa (2005) „Fertility intentions and actual fertility: A complex 
relationship.“ Population and Societies 415: 1-4. 
Tuček, M. (1998) „Vývoj české rodiny za posledních 100 let (z pohledu dat 
z výběrových šetření).“ Pp. 21-30 in M. Tuček (ed.) Česká rodina v transformaci – 
stratifikace, dělba rolí a hodnotová orientace. Working Papers 3. Praha: Sociologický 
ústav AV ČR. 
Van de Kaa D. J. (1996) „Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a 
Century of Research into the Determinants of Fertility.” Population Studies (3): 389-
432. 
Van de Kaa, D. J. (1987) „Europe’s second demographic transition.“ Population 
Bulletin 42 (1). 
Van de Kaa, D.J. (1998) Postmodern Fertility Preference: from Changing Value 
Orientation to New Behaviour. Working papers in demography. Canberra: The 
Australian National University. 
Van de Kaa, D.J. (1997) „Options and Sequences: Europe’s Demographic Patterns.“ 
Journal of  the Australian Population Association 1. 
Večerník, J.; P. Matějů (1998) Zpráva o vývoji české společnosti 1989 – 1998. Praha: 
Academia. 
Veevers, J. E. (1980) Childless by Choice. Toronto: Butterworth & Co. 
Víšek, P. (2006) „Rodičovský příspěvek, minulost a budoucnost.” Přednáška na 
konferenci Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je ČR státem přátelským 
k rodině?. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 28.-29.11.2006. Dostupné na 
«www.mpsv.cz/cs/3611».  
Víznerová, H. (2006) „Childfree_zone – celosvětová internetová diskuse bezdětných.“ 
Pp.  78-94 in H. Hašková (ed.) Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické 
perspektivě. Sociologické studie/Sociological Studies 06:4. Praha: Sociologický ústav 
AV ČR. 
Voas, D. (2003) „Conflicting Preferences: A Reason Fertility Tends to Be Too High or 
Too Low.“ Population and Development Review 29 (4): 627-646. 

203 
 



Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006. (2007) ČSÚ. Dostupné na 
«http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/210044237C/$File/400707.pdf». 
Naposledy navštíveno 10.6.2008. 
Wallace, C. (2003) „Work Flexibility in Eight European Countries.“ Sociologický 
časopis 39 (6): 773-793. 
Wardell, H. (2003) Childfree after infertility. New York, Lincoln, Shanghai: iUniverse. 
Witzel, A. (2000) „The Problem-Centered Interview.“ Forum: Qualitative Social 
Research 1 (1). Dostupné na «http://www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/1132/2521#g1». Naposledy navštíveno 
5.12.2008. 
Zakharov, S. (2008) „Russian Federation: From the first to second demographic 
transition.” Demographic Research 19: 907-972. 
Zamykalová, L. (2002) Asistovaná reprodukce: problém ustavování hranic. Diplomová 
práce. Praha: FSV UK.  
Zamykalová, L. (2003) „Kdo smí participovat na asistované reprodukci?“ Biograf (31): 
26-50. 
Zamykalová, L. (2006) „Mediální reflexe bezdětnosti v české společnosti mezi lety 
1994-2004.“ Pp. 95-144 in H. Hašková (ed.) Fenomén bezdětnosti v sociologické a 
demografické perspektivě. Sociologické studie/Sociological Studies 06:4. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR. 
Zaostřeno na ženy (2005) Praha: ČSÚ.  
Zeman, K. (2007) „Nemanželská plodnost – demografický přehled“. Pp. 17-28 in D. 
Hamplová (ed.) Děti na psí knížku. Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický 
ústav AV ČR, v.v.i. 
Zielińska, E. (2000) „Between ideology, politics and common sense: The discourse of 
reproductive rights in Poland.” Pp. 23-56 in S. Gal; G. Kligman (eds.) Reproducing 
gender. Princeton: Princeton University Press. 
Zuzánková, N. (1976) „Bezdětná manželství”. Demografie 2. 
Ženy a muži v číslech. (2005) Praha: MPSV a ČSÚ. 
 

Odkazy na internetové zdroje 
Childfree by Choice. The Long List of Childfree (and Childless) in History. Part 1. 
Dostupné na «http://www.childfreebychoice.com/history.htm». Naposledy navštíveno 
16.7.2008.  
Child-Free Zone. Dostupné na «http://www.childfree.com.au». Naposledy navštíveno 
17.7.2008. 
The ChildFree Zone. Dostupné na «http://members.aol.com/childfreeaz». Naposledy 
navštíveno 17.7.2008. 
Child_Free_Zone Yahoo Groups. Dostupné na «child_free_zone@yahoogroups.com». 
Naposledy navštíveno 17.7.2008. 
Council of Europe, Eurostat. Dostupné na «http://epp.eurostat.ec.europa.eu». 
Naposledy navštíveno 15.7.2008. 
European Values Study. Dostupné na «http://www.europeanvalues.nl/». Naposledy 
navštíveno 31.7.2008. 

204 
 



International Social Survey Programme. Dostupné na «http://www.issp.org/». 
Naposledy navštíveno 31.7.2008. 
NationMaster - World Statistics, Country Comparison. Dostupné na 
«http://www.nationmaster.com». Naposledy navštíveno 26.2.2009. 
No Kidding! Dostupné na «http://www.nokidding.net/». Naposledy navštíveno 
31.7.2008. 
OECD Family Database. Dostupné na «www.oecd.org». Naposledy navštíveno 
8.1.2008. 
Raná péče o děti mezi rodinou a státem. Záznam z konference, kterou pořádalo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 22.-23.11. 2007 v Černínském paláci v Praze. 
Dostupný na «http://www.mpsv.cz/cs/5271».Naposledy navštíveno 12.3.2008. 
World Values Survey. Dostupné na «http://www.worldvaluessurvey.org/». Naposledy 
navštíveno 31.7.2008. 

205 
 



Příloha I.: Tématické okruhy pro rozhovory  
 

1. Úvodní věty 
V naší zemi se stalo skoro pravidlem, že téměř každý člověk měl ve svém životě nějaké 
děti, i když v posledních letech se to do určité míry mění. Příběhy lidí, kteří děti 
z nejrůznějších důvodů nemají, jsou velmi vzácné. O jejich zkušenostech se toho ví 
velmi málo. Proto bych Vás chtěla požádat, jestli byste mohl/a vyprávět ten svůj 
příběh. Jak to vlastně přišlo, že Vy děti nemáte nebo děti zatím nemáte? 

 

 

2. Okruhy 
 

Identifikace 
- věk, pohlaví, rodinný stav a typ soužití, vzdělání, zaměstnání, místo bydliště a místo 
narození 

 

Reprodukční plány a názory na reprodukci a péči 
- chce nebo nechce mít vlastní děti (proč, kdy, kolik) 

- změny v reprodukčních plánech (jaké, proč, kdy) 

- ne/důvěra v realizaci vlastních reprodukčních plánů 

- faktory ovlivňující (rozhodování o) zahájení rodičovství v jeho/jejím životě 

- „biologické hodiny“ v jeho/jejím životě 

- ideální a nejzazší věk zahájení rodičovství v jeho/jejím životě 

- ne/důležitost péče o někoho jiného v jeho/jejím životě 

 

Partnerství/manželství a jejich vztah k jeho/její bezdětnosti 
- vážná partnerství (datování, posloupnost, typ(y) soužití, bydlení a ekonomická situace 
domácnosti, dělba práce, úvahy o rodičovství, usilování o rodičovství, bránění se 
početí) 

- přístup partnerů/partnerek k bezdětnosti/rodičovství (a jeho časování) 

- předpokládané změny v partnerství/manželství v případě rodičovství 

- ne/důležitost života v partnerství/manželství 

- vztahy mezi partnerstvím(i)/manželstvím(i) a bezdětností v jeho/jejím životě 
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Studium a výdělečná činnost a jejich vztah k jeho/její bezdětnosti 
- studium – (předpokládané) datum ukončení, typ 

- zaměstnání/podnikání (změny, posloupnost, typ/y) 

- časové nasazení, flexibilita práce 

- předpokládané změny v zaměstnání/podnikání v případě rodičovství 

- ne/důležitost zaměstnání/podnikání v jeho/jejím životě 

- vztahy mezi studiem/prací a bezdětností v jeho/jejím životě 

 

Okolí a jeho vztah k jeho/její bezdětnosti 
- rodiče, další příbuzní, kamarádi, kolegové a kolegyně, muži a ženy 

- komunikace s okolím o vlastním (rozhodování o) ne/zahájení rodičovství 

- komunikace o rodičovství a bezdětnosti obecně 

- stereotypy ve vztahu k bezdětnosti 

- strategie v rámci komunikace o vlastních reprodukčních plánech a chování 

- vliv přátel nebo kolegů/kolegyň na jeho/její reprodukční plány a komunikaci o 
rodičovství/bezdětnosti 

 

Životní styl a jeho vztah k jeho/její bezdětnosti 
- popis životního stylu, zájmů a volnočasových aktivit 

- ne/důležitost zájmů a volnočasových aktivit v jeho/jejím životě 

- předpokládané změny životního stylu v případě rodičovství 

- vztahy mezi životním stylem a bezdětností v jeho/jejím životě 

 

Orientační a širší rodina a jejich vztah k jeho/její bezdětnosti 
- rodičovství rodičů a sourozenců 

- vztahy k neteřím a synovcům 

- vliv rodičovství sourozenců na jeho/její komunikaci o rodičovství/bezdětnosti 

- vztahy mezi jeho/její orientační a širší rodinou a jeho/její bezdětností 

 

Ne/reprodukce 
- antikoncepce, potraty 

- asistovaná reprodukce, nové reprodukční technologie 

- adopce, osvojení 
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Starosti a radosti 
- největší problémy, úspěchy a radosti v životě – Mají vztah k bezdětnosti? Jaký? 

- Udělal/a by ve svém životě něco jinak, kdyby měl/a tu možnost? Co? Má to vztah 
k bezdětnosti? Jaký? 

 

Asociace 
Na závěr bych Vás chtěla požádat, abyste mi řekl/a, co si spojujete s následujícími 
pojmy: žena/ženství/feminita, muž/mužství/maskulinita, dítě/děti/dětství, partnerství, 
rodičovství, mateřství, otcovství, bezdětnost, svoboda a svobodná volba, láska, práce, 
kariéra, peníze, krása 

 

3. Na závěr 
Jakékoliv doplnění? Zaznělo vše podstatné? 

Velice Vám děkuji za rozhovor. 

Jakákoliv reflexe rozhovoru? 
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Příloha II.: Základní charakteristiky komunikačních 
partnerek a partnerů  
pseudonym věk vzdělání (poslední) zaměstnání partnerství  a 

rodinný stav 
Martina 35 VŠ akademická sféra manželství 
Marie 32 VŠ manažerka manželství 

Tadeáš 36 vyučený 
po několikaměsíční 

nezaměstnanosti řidič 

nesezdané 
soužití - 

svobodný 
Růženka 49 VŠ vychovatelka manželství 

Alena 33 SŠ turismus – informace manželství 

Mikuláš 47 VŠ akademická sféra 
žije sám, 
svobodný 

Bořek 46 vyučený prodavač 
žije sám, 

rozvedený 
Vít 57 VŠ export - prodejce manželství 

Matěj 32 SŠ obchodní zástupce nesezdané 
soužití - 

svobodný 

Petr 42 VŠ podnikatel 
žije sám, 
svobodný 

Jakub 37 
SŠ s 

nástavbou recepční 
LAT76  - 
svobodný 

David 36 VŠ akademická sféra LAT - svobodný 
Zdena 62 VŠ umělkyně manželství 
Adam 47 vyučený skladník manželství 
Radka 31 VŠ čekatelka na pozici soudkyně manželství 

Marta 31 VŠ 
práce v telekomunikacích, 

ekonomka 

nesezdané 
soužití - 

svobodná 
Eva 60 SŠ archivářka LAT - rozvedená 

Štefan 35 VŠ 
akademická sféra žije sám, 

svobodný 

Zbyněk 37 

VŠ – 
dokončuje 
doktorát 

akademická sféra žije sám, 
svobodný 

Rostislav 35 SŠ 
manažer žije sám, 

svobodný 

Ladislav 50 VŠ 
akademická sféra žije sám, 

svobodný 
Nataša 34 VŠ redaktorka, přednášející manželství 

Rastislav 31 vyučený pečuje o starší invalidní ženu 
žije sám, 
svobodný 

Anna 54 VŠ lékárnice 
žije sama, 
svobodná 

Jaroslava 52 VŠ překladatelka manželství 

Gizela 37 SŠ 
nezaměstnaná - předtím 

prodavačka 
manželství 

Oto 36 VŠ programátor 
žije sám, 

rozvedený 

                                                      
76 LAT (living appart together) – žití spolu odděleně. 
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Mirka 39 SŠ umělkyně manželství 

Alexandra 30 VŠ 

po výpovědi v ČR, před 
nástupem do práce v Anglii; 

public relations 

nesezdané 
soužití - 

svobodná 

Mirek 33 SŠ a college výpočetní technika 
žije sám, 
svobodný 

Vojtěch 47 VŠ marketingový výzkum LAT - svobodný 

Tereza 30 VŠ práce v rozhlase 

nesezdané 
soužití - 

svobodná 

Marek 41 SŠ 
masér, podnikatel - zkušenost 
s nezaměstnaností opakovaná 

nesezdané 
soužití - svobdný 

Monika 54 VŠ učitelka, přednášející  
žije sama, 
svobodná 

Jana 40 SŠ asistentka ředitele 

nesezdané 
soužití - 

svobodná 

Aneta 64 VŠ 
skladatelka, průvodkyně – 

nyní důchod 
žije sama, vdova 

Ema 50 VŠ úřednice – vedoucí manželství 
Zuzana 60 SŠ úřednice – nyní důchod žije sama, vdova 

Dušan 63 VŠ 
akademická sféra –  
pracující důchodce 

manželství 

Dana 35 vyučená metařka manželství 
Lenka 30 VŠ kurátorka LAT - svobodná 
Darja 54 VŠ v nakladatelství manželství 
Josef 32 SŠ podnikatel manželství 

Andrea 30 VŠ marketing manželství 
Jan 30 SŠ manuální práce ve 

stavebnictví a výpomoc 
v oblasti turismu 

nesezdané 
soužití - 

svobodný 

Dita 75 VŠ 
redaktorka, překladatelka – 

nyní důchod 
žije sama, 
svobodná 

Soňa 38 
SŠ – nyní  
nástavba úřednice 

žije sama, 
svobodná 

Natálie 39 VŠ farářka a pedagožka manželství 

Izabela 46 SŠ redaktorka 
žije sama, 
svobodná 

Stela 

narozena za 
první 

republiky SŠ laborantka – nyní v důchodu 

žije sama, 
rozvedená  

Veronika 31 vyučená oficiálně nezaměstnaná, 
pracuje jako pokojská, 
prodávající za barem, 
sportovní instruktorka 

střídavě LAT a 
nesezdané 
soužití - 

svobodná 
Libor 40 VŠ akademická sféra nesezdané 

soužití - 
svobodný 

Olga 32 SŠ s 
nástavbou 

cestovní ruch – rezervace LAT - svobodná 

Lucie 34 VŠ akademická sféra LAT (ona u 
rodičů, partner 

sám) - svobodná 
Ondřej 36 vyučený barman manželství 
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Květa 47 VŠ manažerka  
žije sama, 
svobodná 

Roman 34 SŠ oficiálně nezaměstnaný, 
sportovní instruktor a obsluha 

v čajovně 

nesezdané 
soužití - 

svobodný 

Petra 32 VŠ akademická sféra 
žije sama, 
svobodná 

Pavel 32 SŠ strojírenství - technik nesezdané 
soužití - 

svobodný 
Marcela 60 VŠ lékařka - nyní důchod manželství 
Jindřich 32 SŠ klempíř a sportovní instruktor nesezdané 

soužití - 
svobodný 

Šárka 33 VŠ umělkyně střídavě LAT a 
nesezdané 
soužití - 

svobodná 
Ludvík 32 VOŠ obsluha v půjčovně LAT - svobodný 

Stanislav 30 VŠ výpočetní technik  manželství 
Tomáš 30 SŠ manuální práce ve 

stavebnictví a sportovní 
instruktor 

nesezdané 
soužití - 

svobodný 
Rastislav 31 vyučený pečuje o starší ženu  žije sám - 

svobodný 
Bětka  35 VŠ akademická sféra žije sama, 

svobodná 
Jarmila 39 VŠ akademická sféra střídavě LAT a 

spolu v 
manželství 
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