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ÚVOD 
 

 Každá společnost, jako taková, prošla v průběhu dějin určitým vývojem, během 

něhož docházelo k celé škále změn. Měnila se ekonomická situace, trh práce či hodnoty 

a demografické chování populace. V současné době je v České republice zavedeno opět 

tržní hospodářství, změnil se charakter trhu práce a lidem se otevřely možnosti, 

kterými dříve nedisponovali. Jedná se především o možnost daleko většího sebe 

rozvoje a uskutečňování vlastních cílů. Celkově se společnosti začaly orientovat více na 

individuální stránku jedince a v tomto směru se vyvinul i charakter rodiny. Roste počet 

nesezdaných soužití, bezdětných partnerů a obecně forem uspořádání a podob rodiny. 

Lidé dávají přednost před zakládáním rodin vlastnímu rozvoji. Dochází tedy 

k oddalování či dokonce odmítání vstupu do manželství, ale posouvá se také věk 

partnerů při narození dítěte. Rodina jako taková je stále považována za základní prvek 

každé společnosti. V jejím rámci dochází k utváření a formování prvních vztahů jedince 

a k jeho první socializaci. Toto vše se následně promítá do celé společnosti. 

Se změnou trhu práce a individualizací společnosti se mění také požadavky, 

které jsou na jedince kladeny v rámci jejich pracovních pozic. Nároky, které 

zaměstnavatelé kladou na své zaměstnance, se stále zvyšují a spolu s rostoucím 

významem konkurenceschopnosti se zvedá míra soutěživosti. To vše vede k tomu, že na 

lidi je vyvíjen daleko větší tlak a jsou nuceni podřídit vykonávané profesi daleko více 

času než by chtěli, což může mít a také často mívá, negativní dopad na jejich rodinný 

život. Otázka úspěšné možnosti harmonizace rodinného a pracovního života jedinců se 

tedy stává ve společnostech stále více aktuální a diskutovanou problematikou. I právě 

z tohoto důvodu jsem si toto téma zvolila a v rámci svého výzkumu jsem se zaměřila 

konkrétně na jednu profesi a to na profesi právnickou, přičemž jsem si jako základní cíl 

stanovila zmapování problematiky slaďování profesní a soukromé části života ve vztahu 

k tomuto zaměstnání a představ vysokoškolsky vzdělaných jedinců v oblasti práva o své 

budoucnosti v rámci rodinného života. 
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1. PRÁVNICKÁ PROFESE 
 

 Historii právnického stavu a jeho profesionalizaci lze sledovat do dávných dob.1 

Právnické profese, se kterými se setkáváme v současné době v naší republice, se plně 

ustavily během druhé poloviny 19. století. V tomto období, ale také v současnosti, se 

lidé s právnickým vzděláním běžně uplatňovali a uplatňují například jako soudci, notáři, 

advokáti, podnikoví právníci atd.2 Orientují se tak různými směry a v současné době 

existuje v rámci právnických profesí celá škála specializací.3 Samotné slovo právník 

neoznačuje profesi jako takovou. Jedná se pouze o obecné označení člověka, jež 

absolvoval v ČR či v zahraničí vysokou školu právního zaměření, a který využívá své 

znalosti získané studiem ve svém povolání.4 Nástin některých právnických profesí: 

- Soudce: Člověk vykonávající funkci soudce musí splňovat následující podmínky: 

v den jmenování do funkce je starší 30 ti let, má absolvované právnické vzdělání, které 

řádně ukončil v magisterském studijním programu v oblasti práva a následně složil 

odbornou justiční zkoušku, disponuje morálními vlastnostmi a právní způsobilostí 

a neúhonností. Do funkce soudce jmenuje prezident. Místo výkonu činnosti určuje 

soudcům ministr spravedlnosti.5 

- Notář: Právník vykonávající notářskou činnost se zaobírá ověřováním listin, 

podpisů či řeší záležitosti dědictví. Na přelomu 19. a 20. století byla tomuto odvětví 

přiřknuta povinnost zabezpečování práva a listinného označování.6 Člověk zastávající 

                                                 
1
 Dějiny právnického stavu a jeho profesionalizaci lze sledovat do dob dávné římské republiky a císařství. V období 

republiky se zde nejednalo o institucionalizovaný stav specializovaných právníků, ale pouze o jedince, kteří dispono-
vali znalostmi práva. K formování právnického stavu, jež má svou vlastní identitu a k jeho rozšíření došlo během 
římského císařství. (Dějiny právnického stavu a právnických profesí. 2. rozš. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 134 
s. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 80-85889-20-x.). 
2
 Dějiny právnického stavu a právnických profesí. 2. rozš. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 134 s. Prameny a nové 

proudy právní vědy. ISBN 80-85889-20-x. 
3
 Například státní zástupci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři či výše zmiňovaní soudci, advokáti a notáři. 

(Právnická povolání [online]. 2016. [citováno 2017-03-25]. Dostupné na adrese: https://e-
justice.europa.eu/content_legal_professions-29-cs.do.). 
4
 CHALOUPKOVÁ, Iva. Kdo je kdo Právník, advokát, notář [online]. Česká advokátní komora. [citováno 2017-03-25]. 

Dostupné na adrese: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3249. 
5

Práva, postavení a povinnosti soudců [online]. [citováno 2017-03-25]. Dostupné na adrese: 
http://www.uniregensburg.de/Einrichtungen/ZSK/Tschechische_Rechtssprache/berufe/PravnickaPovolani/Chapter2
/Block1/content.html. 
6
 Dějiny právnického stavu a právnických profesí. 2. rozš. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 134 s. Prameny a nové 

proudy právní vědy. ISBN 80-85889-20-x. 

https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-cs.do.
https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-cs.do.
http://www.uni-regensburg.de/Einrichtungen/ZSK/Tschechische_Rechtssprache/berufe/PravnickaPovolani/Chapter2/Block1/content.html
http://www.uni-regensburg.de/Einrichtungen/ZSK/Tschechische_Rechtssprache/berufe/PravnickaPovolani/Chapter2/Block1/content.html
http://www.uni-regensburg.de/Einrichtungen/ZSK/Tschechische_Rechtssprache/berufe/PravnickaPovolani/Chapter2/Block1/content.html
http://www.uni-regensburg.de/Einrichtungen/ZSK/Tschechische_Rechtssprache/berufe/PravnickaPovolani/Chapter2/Block1/content.html
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notářský úřad, k čemuž ho pověřil stát, může poskytovat právní služby, ale pouze 

omezeně a v rámci výkonu svého úřadu.7 

- Advokát: Advokacie a její provozování, je chápána jako „činnost, spočívající 

v udělování právních rad, právních naučení a v obhajování zájmů jiných osob před 

soudem, případně jinými orgány.“ 8  Dle současné právní úpravy se tato činnost 

provozuje za úplatu. Advokát musí mít složenou advokátní zkoušku, absolvovanou 

tříletou právní praxi a být zapsán do seznamu advokátů.9
 

- Podnikový právník: Jedná se o jedince s právním vzděláním, který působí v rámci 

firmy. Disponuje znalostí jejího vnitřního fungování a právních předpisů. Pracuje 

především na předejetí sporům.10
 

 

Ženy a právnické profese 

 

 Kapitolou samo osobě je i zapojení žen do studia a následného výkonu 

právnických profesí. Na rozdíl od mužských představitelů právnického stavu, se ženy 

mohly stát studentkami práva a působit v praxi podstatně později. Poprvé byla 

právnická fakulta zpřístupněna ženám ve Francii11. Jednalo se o první zemi, ve které se 

ženám dostálo příležitosti vzdělání v této oblasti a následného uplatnění se v profesním 

životě. U nás bylo ženám dovoleno stát se studentkami právnické fakulty později. 

Poprvé tak bylo učiněno na Karlově univerzitě v roce 1918.12 Zpožděné otevření dveří 

právnické fakulty ženám, bylo u nás i vůči jiným fakultám. Například na filozofické 

fakultě mohly ženy studovat již mnohem dříve. 13
 

 Mezi mužskými a ženskými studenty a studentkami panovala, od možnosti 

ženského vstoupení do této sféry, v rámci studia naprostá rovnocennost. V praxi již toto 

                                                 
7
 CHALOUPKOVÁ, Iva. Kdo je kdo Právník, advokát, notář [online]. Česká advokátní komora. [citováno 2017-03-25]. 

Dostupné na adrese: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3249. 
8
 SCHELLEOVÁ, Ilona a kol. Organizace justice a právní služby. Ostrava: Key Publishing, 2008. 215 s. ISBN 978-80-

87071-68-7. Str. 120. 
9
 CHALOUPKOVÁ, Iva. Kdo je kdo Právník, advokát, notář [online]. Česká advokátní komora. [citováno 2017-03-25]. 

Dostupné na adrese: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3249. 
10

 HÜLLE, Tomáš. Podnikový právník je tykadlem firem [online]. Česká advokátní komora. [citováno 2017-03-25]. 
Dostupné na adrese: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7222. 
11

 Možnost studia a všechny fakulty vyjma teologické byly ženám zpřístupněny ve Francii v roce 1870. (Právničky na 
universitě a v praxi. V Praze: Právnický odbor sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v republice Československé, 
1928. 40 s.). 
12

 Právničky na universitě a v praxi. V Praze: Právnický odbor sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v republice 
Československé, 1928. 40 s. Str. 7. 
13

 Od roku 1897. (Právničky na universitě a v praxi. V Praze: Právnický odbor sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v 
republice Československé, 1928. 40 s. Str. 7.). 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3249
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3249
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=7222
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pravidlo neplatilo a po absolvování se dostávalo větší příležitosti mužům než ženám. 

Cílem této diskriminace, v udělování větších příležitostí mužským představitelům 

právnických profesí, byla snaha o snížení zájmu žen o toto odvětví. Ženy byly například 

považovány za pilnější, nežli jsou muži, naproti tomu se jim přisuzovala velká tréma 

a nedoporučovaly funkce, ve kterých by měly jako právničky dělat komplikovanější 

rozhodnutí. Nedůvěra panovala zejména ve spojitosti s jejich zastáváním vyšších 

právnických funkcí.14
 

 Postupem času se situace uvolňovala a měnila. Po zhruba sto letech, kdy ženy 

poprvé dostaly příležitost vzdělávání se v právnické oblasti, je například v oblasti 

soudnictví větší podíl žen než mužů. K 1. 1. 2016 byl počet soudkyň v České republice 

1806, kdežto mužů – soudců 1212.15
 

 

Tabulka č. 1 – Soudci podle věku k 1. 1. 2016 

Věkové 
skupiny 

Age 
groups 

Soudci / Judges 

celkem / total 

Nejvyšší správní 
soud ČR 

Nejvyšší soud 
ČR 

vrchní soudy krajské soudy okresní soudy 

Supreme Admi-
nistrative Court 

of the CR 

Supreme Court 
of the CR 

High Courts Regional Courts District Courts 

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

Wo-
men Men 

Wo-
men Men 

Wo-
men Men 

Wo-
men Men 

Wo-
men Men 

Wo-
men Men 

do 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31-40 373 263 1 4 0 0 0 2 14 51 358 206 

41-50 634 427 3 11 0 13 11 9 169 155 451 239 

51-60 490 277 3 3 7 15 28 40 198 118 254 101 

61-70 309 245 5 5 6 23 20 25 134 107 144 85 

celkem 1 806 1 212 12 23 13 51 59 76 515 431 1 207 631 

 
Zdroj: www.czso.cz

16
 

 

Oblastí samou o sobě je česká advokacie. Počet žen v tomto odvětví má 

v českém prostředí sice vzrůstající tendenci, ale zástupci mužského pohlaví v této 

                                                 
14

 Právničky na universitě a v praxi. V Praze: Právnický odbor sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen v republice 
Československé, 1928. 40 s. 
15

 ÚŘAD VLÁDY ČR. Zpráva za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
v ČR na léta 2014 – 2020 [online]. 2017. [citováno 2017-03-26]. Dostupné na adrese: 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-
postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/. 
16

 Převzato z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Gender: Rozhodování – datové údaje, Tabulka 7.3: Soudci podle věku k 1. 1. 
2016 [tabulka]. In: ČSÚ [online]. [citováno 2017-03-26]. Dostupné na adrese: https://www.czso.cz/csu/gender/1-
gender_rozhodovani 

 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitosti-zen-a-muzu-za-roky-1998---2013-123732/
https://www.czso.cz/csu/gender/1-gender_rozhodovani
https://www.czso.cz/csu/gender/1-gender_rozhodovani
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oblasti stále převažují. Například v roce 2016 bylo žen v advokacii z celkového počtu 

11 011 advokátů 4300.17 Ženské zastoupení v advokacii roste spolu se zvětšujícím 

se celkovým počtem advokátů, tudíž se vzájemný podíl mezi pohlavími od cca roku 

2002 téměř nijak nezměnil.18 Ženská pozice v rámci advokacie se ale zlepšuje. Rostou 

například možnosti jejího kariérního růstu a její vlastnosti, které jsou odlišné od těch 

mužských, jsou vyzdvihovány, nežli aby byly naopak využívány ke snížení její váhy.19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 ZPRAVODAJSTVÍ ČTK. Počet aktivních advokátů stoupl za deset let o polovinu na 11.000 [online]. Česká advokátní 
komora. 2016. [citováno 2017-03-26]. Dostupné na adrese: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=16611. 
18

 ČTK. Počet českých advokátů stále roste především díky absolventům [online].  Česká advokátní komora. [citováno 
2017-03-26]. Dostupné na adrese: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=487. 
19

 GLATZOVÁ, Vladimíra. Úvodník genderový [online]. Bulletin Advokacie, odborný právnický portál. 2013. [citováno 
2017-03-26]. Dostupné na adrese: http://www.bulletin-advokacie.cz/uvodnik-genderovy?browser=mobi. 

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=16611
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=487
http://www.bulletin-advokacie.cz/uvodnik-genderovy?browser=mobi
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2. RODINA 
 

 Formulace jednotné definice toho, co vlastně rodina je, je nesnadná. K této 

problematice existuje řada postojů, kdy například někteří považují rodinu za něco, co 

vzniká po uzavření sňatku, kdežto jiní podmínku jejího založení nevidí v manželství, 

ale například i v nesezdaném soužití, ve kterém mají jedinci podobný styl života.20 Nelze 

tedy jednotně říci, že rodina je něco, co určuje oddací list či jiný rodinný symbol. Jedná 

se spíše o společné citové a finanční vazby.21
 

 Rodina jako taková je stále považována za nejdůležitější opěrný bod v životě 

člověka a to i přes její vývoj a změny, které se během historie udály.22 I přesto, že lidé 

stále více kladou důraz na vlastní růst a budování kariéry, 23  se jedná o jednu 

ze základních jednotek, která se ve společnosti nachází a která jedincům poskytuje 

určitý pocit bezpečí a štěstí. Jelikož je brána jako základ společnosti, její pole 

působnosti se tak nevztahuje pouze čistě na sféru soukromou, ale má dosah i do 

veřejné oblasti. Fungování každé společnosti je podmíněno tím, jak se lidé, kteří jsou 

jejími příslušníky, cítí ve svých sociálních rolích, do kterých vstupují právě v rámci rodiny. 

Dochází v ní k prvotnímu formování lidské osobnosti. Jedinci v ní navazují první vztahy, 

projevují poprvé své city okolí, vytváří si postoje k ostatním a učí se s nimi vycházet.24 

V jejím rámci lze vidět také předávání zkušeností, hodnot či životního stylu z generace 

na generaci.25 Toto vše je pak považováno za základ občanské společnosti.26
 

Přístup společnosti k rodině však není jednoznačný. Na jedné straně můžeme 

vidět, jak ji jako svůj základní kámen oslavuje a označuje za jedinou intimní oblast, které 

se člověku ve vztahu k celému světu dostane. Na druhé straně je však patrné, 

že dochází k neustálému vytváření určitých překážek, díky kterým se vztahy v rodině 

                                                 
20

 HARDY, Mária; Pavel MÜHLPACHR a Terézia DUDÁŠOVÁ (ed.) Sociální patologie rodiny. Brno: Institut mezioboro-
vých studií Brno, 2011. 340 s. ISBN 978-80-87182-17-8. 
21

 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 642 s. ISBN 80-
246-0525-2. 
22

 SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. 
23

 HÖHNE, Sylva et al. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus [online]. Vyd. 1. Praha: VÚPSV, 2010. 
[citováno 2017-04-16]. 108 s. ISBN 978-80-7416-059-2. Dostupné na adrese: 
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_310.pdf. 
24

 HARDY, Mária; Pavel MÜHLPACHR a Terézia DUDÁŠOVÁ (ed.) Sociální patologie rodiny. Brno: Institut 
mezioborových studií Brno, 2011. 340 s. ISBN 978-80-87182-17-8. 
25

 MAŘÍKOVÁ, Hana et al. Proměny současné české rodiny: (rodina - gender - stratifikace). Praha: Sociologické nakla-
datelství, 2000. 170 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 28. ISBN 8085850931. 
26

 HARDY, Mária; Pavel MÜHLPACHR a Terézia DUDÁŠOVÁ (ed.) Sociální patologie rodiny. Brno: Institut 
mezioborových studií Brno, 2011. 340 s. ISBN 978-80-87182-17-8. 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_310.pdf


11 

 

rozpadají. Příkladem je nemožnost úspěšné harmonizace pracovního a rodinného 

života či ztráta monopolu na výchovu dětí, kterým v současné době disponuje stát.27 Na 

základě nedostatečného množství času a financí, které by měly být rodině věnovány, 

lze vidět také určitý úpadek vzájemné solidarity, která by měla mezi příbuznými 

panovat. Všechny tyto prvky celkově vedou ke změně charakteru rodiny a její celkové 

podoby.28
 

 

2. 1. RODINA A DEMOGRAFICKÉ CHOVÁNÍ 
 

 Rodina a poměry v ní se vyvíjejí v návaznosti na rozvoj, resp. modernizaci 

společnosti. To se následně odrazilo a odráží také v demografickém chování.29 Změny, 

ke kterým v charakteru rodiny, její skladbě a v demografickém chování dochází, jsou 

podmíněny mnoha faktory. Jedná se například o vývoj sociálního uspořádání 

společnosti, který sebou přináší zvyšování či snižování rozdílnosti mezi určitými 

skupinami jedinců. Dalším prvkem, který má vliv na podobu rodiny v dané společnosti 

je i ekonomická situace. Její proměny ovlivňují veškeré příslušníky společnosti, kteří 

jsou nuceni se jí přizpůsobit.30 Neméně důležitý faktor, jež má také vliv na podobu 

rodiny, je i rozvoj moderních technologií. Příkladem je vynález a rozmach antikoncepce, 

která umožnuje regulaci rodičovství a mateřství a její dopad je považován za jednu z 

nejdůležitějších civilizačních změn, ke kterým v historii došlo.31
 

 Jedním z důsledků vývoje společností a změn, které mají vliv na proměnu 

demografického chování je vytvoření určitého mezidobí života některých jedinců, které 

se odehrává od 18 do 25 let. V tradičních spolčenostech v těchto letech lidé již zakládali 

rodiny, uzavírali sňatky a měli potomky. V současné době se však někteří jedinci dále 

věnují studiu, které prodlužují za účelem dosažení následné lepší pracovní pozice a 

dobré ekonomické situace. Lidé v této situaci jsou již z finančního hlediska méně závislí 

                                                 
27

 Tamtéž. 
28

 SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií (Institut pro výzkum 
reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2006. 279 s. ISBN 80-7326-104-9. 
29

 HARDY, Mária; Pavel MÜHLPACHR a Terézia DUDÁŠOVÁ (ed.) Sociální patologie rodiny. Brno: Institut 
mezioborových studií Brno, 2011. 340 s. ISBN 978-80-87182-17-8. 
30

 MAŘÍKOVÁ, Hana et al. Proměny současné české rodiny: (rodina - gender - stratifikace). Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2000. 170 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 28. ISBN 8085850931. 
31

 MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 251 s. Základy sociologie. ISBN 80-858-
5075-3. 
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na svých rodičích a mají větší svobodu ve svých rozhodnutích. Dochází tak 

k prodlužování období, které je mezi dospíváním a mladou dospělostí. Jedinci odkládají 

tradiční role zaměstnanců, rodičů a manželů na později a přelomové sféry jejich 

životního cyklu se tak posouvají do vyššího věku.32
 

 V rámci vývoje demografického chování ve 20. století dochází ve 30. letech 

k první vlně snižovaní porodnosti, kterou vyvolala zejména hospodářská krize. Během 

2. světové války však na našem území došlo k obratu této tendence.33 V následném 

komunistickém režimu lze považovat za hlavní rys demografického chování nízký věk při 

narození prvního dítěte. Během období socialismu lidé zakládali rodiny daleko dříve než 

ti současní a to i přesto, že jejich finanční situace byla průměrně horší než ta, ve které 

se nachází mladí lidé v dnešní době. Mohli se však spolehnout na pomoc od státu, která 

byla naopak daleko větší než ta, které se dostává lidem v současnosti. V tamní 

společnosti se mladým lidem dostávalo také větší podpory od zbytku rodin, než 

jedincům v dnešní době, kteří jsou ve většině případů vedeni k naprosté 

samostatnosti.34 Mladí lidé, kteří uzavírali manželství a stávali se rodiči ve velmi 

mladém věku, však zůstávali ekonomicky a sociálně nevyspělými. 35  Možný tuto 

myšlenku rozvádí o fakt, že mladí jedinci jsou mentálně a povahově nezralí a jejich 

představy mohou být přemrštěné.36
 

 Po převratu došlo k rapidnímu poklesu porodnosti a ke zvýšení věku při narození 

prvního potomka. Tento fakt byl způsoben následujícími třemi faktory:37
 

- Strukturální změna – Společnost se více zaměřila na život jedince a na jeho 

přítomnost, na kterou začal být kladen důraz. Její orientace se tak přesunula od té 

na materiální hodnoty k té, jež se zaobírá postmateriálními. 

                                                 
32

 HAMPLOVÁ, Dana et al. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České 
republiky, 2010. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9. 
33

 KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC, ed. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? : proměny repro-
dukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Praha: Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3. Str. 56. 
34

 KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC, ed. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? : proměny repro-
dukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Praha: Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3. 
35

 RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatel-
ství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-01-6. 
36

 MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 251 s. Základy sociologie. ISBN 80-858-
5075-3. 
37

 PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé 
generace 2002". Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 8023909940. 
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- Institucionální změna – Jedná se o dopad změny, která proběhla v ekonomice, 

sociálním státě a dále například v bytové situaci a na pracovním trhu. 

- Změna role ženy ve společnosti – Ženám se dostalo daleko většího prostoru 

a možnosti vzdělávat se. Více se orientují na profesní život a mají větší příležitosti na 

trhu práce, než tomu bylo dříve. To vše vyvolalo změnu v jejich žebříčku hodnot, 

v rámci kterého odsouvají rodinné role stále více do vyššího věku nebo je zcela odmítají.

  

Dá se tedy říci, že i když celkový postoj mladých lidí k reprodukčnímu chování 

vychází z představy o dvou dětech v úplné rodině (jedná se o rodinu, ve které je 

manželský pár s dětmi), realita nemusí být zcela taková.38 Kdyby došlo k plnému 

naplnění představ, jež jedinci v Evropě mají, mohla by být dosažena reprodukční 

hranice.39 Reprodukční chování se však v jeho praxi liší od jednotlivce k jednotlivci a je 

ovlivněno následujícími faktory:40
 

- v případě žen hraje důležitou roli jejich dokončené vzdělání 

- v případě obou partnerů je jedním z faktorů také velikost místa bydliště 

- věk partnerů 

- aktuální partnerská situace 

Na základě těchto faktorů se ve společnosti vytváří spousty forem rodiny, které nabývají 

jiné podoby, než měla ta, o které si původně jedinci mysleli, že ji budou mít.41
 

 Dle mínění demografů, bude trend snižování porodnosti v České republice 

nadále pokračovat a stejně tak bude dále růst počet nesezdaných soužití a dětí 

narozených mimo manželství.42
 

 

 

                                                 
38

 KŘÍŽKOVÁ, Alena et al. Práce a péče: proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské 
unie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 163 s. Knižnice Sociologické aktuality; sv. 18. ISBN 978-80-
86429-94-6. 
39

 SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií (Institut pro výzkum 
reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2006. 279 s. ISBN 80-7326-104-9. 
40

 KŘÍŽKOVÁ, Alena (ed.) et al. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus 
realita. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 105 s. Sociologické studie = Sociological studies; 06: 14. ISBN 80-
7330-112-1. 
41

 Tamtéž. 
42

 BELLING, Vojtěch; Jaromír ŽEGKLITZ a Matyáš ZRNO. Rodinná politika a agenda rovnosti žen a mužů. Praha: 
Občanský institut, 2008. 70 s. Sborník (Občanský institut). ISBN 978-80-86972-27-5. 
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2. 2. MANŽELSTVÍ A PODOBA RODINY 
 

 V současné době má rodina i přes svůj dosah do veřejné sféry spíše soukromý 

charakter, čemuž však dříve nebylo a dosáhla ho postupným vývojem.43 Dříve byl 

hlavním údělem rodiny určitý přenos ekonomických statků. V jejím rámci byly 

nadřazeny zájmy rodiny těm, které měli jednotlivci, jež do ní byli zapojeni. Sňatek 

představoval spojení dvou rodin, což bylo primárním zájmem a mělo hlavní postavení 

oproti spojení dvou lidí. Manželství v tradiční podobě mělo tedy podobu ekonomické 

jednotky.44 Během let lze vidět posun od této formy sňatku, kdy se jednalo o předem 

domluvenou záležitost, která byla uskutečněna za účelem určitého zisku, k podobě 

manželství, které je založeno na lásce. Lidé si volí svého partnera sami bez účasti zbytku 

rodiny a jejich volba je ovlivněna citem a nikoliv nátlakem, jak tomu bývalo v tradičních 

rodinách.45 K této postupné transformaci dochází v první polovině 20. století. V této 

době lze vidět jako nejrozšířenější podobu rodiny izolovanou nukleární formu, která 

byla stavěna na pevném rozdělení úloh muže a ženy a představoval ji manželský pár 

s dítětem. 46  Tato forma rodiny nahradila tradiční rodinu, která byla tzv. široká 

a  zahrnovala pod sebe i příbuzné manželského páru.47
 

 Od 60. let 20. století však dochází ke kritice pevné dělby práce uvnitř rodiny, kdy 

muž zajišťoval finanční chod a věnoval se zaměstnání, oproti tomu žena se starala 

o výchovu dítěte a o domácnost. Jedním z důvodů narůstající nespokojenosti s tímto 

fenoménem, je rozmach feminismu.48 V 70. letech můžeme pozorovat i přes baby-

boom,49 který u nás v této době panoval, určité snížení sňatečnosti.50
 

                                                 
43

 SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. 
44

 DUDOVÁ, Radka et al. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 166 s. Sociologické studie = Sociological studies; 07: 3. ISBN 
978-80-7330-119-4. 
45

 SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. 
46

 DUDOVÁ, Radka et al. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 166 s. Sociologické studie = Sociological studies; 07: 3. ISBN 
978-80-7330-119-4. 
47

 PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé 
generace 2002". Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 8023909940. 
48

 SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. 
49

 Baby-boom – jedná se o období, ve kterém dochází k narození velkého počtu dětí. (Odborný slovník životního 
prostředí [online]. [citováno 2017-04-28]. Dostupné na adrese: 
http://www.sfzp.cz/ekoslovnik/index.php?slovnik=1&slovo=baby+boom.). 
50

 PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé 
generace 2002". Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 8023909940. 



15 

 

 Za zlomové období pro Českou republiku v otázkách transformace společnosti, 

je považována doba po roce 1990.51 V tomto období došlo k návratu k tržnímu 

hospodářství a soukromému vlastnictví a ke změně společnosti, která měla dopad 

na všechny oblasti lidského života. Jedním z nich je i podoba rodiny. Změnila se podoba 

partnerského života, počet narozených dětí a také věk, při kterém k těmto přechodům 

v životě jedince dochází.52 Po převratu se mladým lidem otevřeli možnosti, které 

generace před nimi neměly.53 Došlo k posunutí věku při vstupu do manželství54  

či dokonce k jeho odmítnutí. Sňatky během komunistické éry na území dnešní České 

republiky byly uzavírány v mladém věku a často byly urychlené (především z důvodu 

těhotenství partnerky).55 V rámci rodiny došlo k odklonu od snahy o její štěstí, které 

bylo dříve primárním zájmem a mělo přednost před tím individuálním. Lidé se začali 

více zaměřovat sami na sebe.56 Orientují se na kariéru a touží po svobodě, které však 

ani za současných podmínek nelze zcela dosáhnout. V tradiční formě rodiny byla dříve 

svoboda jedince omezována jejími pravidly, dnes je však svazována požadavky, které 

sebou přinesl nově vytvořený a rozvíjející se pracovní trh, který považuje za ideálního 

jedince toho, jež nemá žádné závazky, anebo se jimi nenechá svázat. Dalším důvodem, 

který vede k odložení sňatku do vyššího věku a je spojený s profesním životem, je i 

nárůst nezaměstnanosti. Tento fakt nutí lidi, aby o svou pozici neustále bojovali, a 

vyvolává určitou formu soutěživosti.57 Jedinci se více zaměřují na studium či na snahu o 

získání co největšího množství zkušeností. Dá se tedy říci, že v České republice dochází 

od 90. let k opuštění tzv. východoevropského trendu, jež se vyznačuje nízkým věkem při 

                                                 
51

 SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA, ed. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice: Fakulta sociálních 
studií (Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2008. 
328 s. ISBN 978-80-7326-140-5. Str. 99. 
52

 SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA, ed. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice: Fakulta sociálních 
studií (Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2008. 
328 s. ISBN 978-80-7326-140-5. 
53

 HAMPLOVÁ, Dana et al. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České 
republiky, 2010. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9. 
54

 Viz zde Tabulka č. 2 – Sňatky a sňatečnost v letech 1991 až 2012, str. 12. 
55

 KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Jana a Petra ŠALAMOUNOVÁ. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České 
republice a v Evropě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, c2004. 60 s. Sociologické studie = Sociological studies; 04: 07. 
ISBN 80-7330-062-1. 
56

 SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. 
57

 DUDOVÁ, Radka et al. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 166 s. Sociologické studie = Sociological studies; 07: 3. ISBN 
978-80-7330-119-4. 
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uzavírání sňatků a vysokou sňatečností a přechází se k západoevropskému, který 

disponuje opačnými rysy.58 

 

Tabulka č. 2 – Sňatky a sňatečnost v letech 1991 až 2012 
 

Rok Sňatky 
1. sňatky (%) Prvosňatečnost* (%) 

Průměrný věk při 
1. sňatku 

Sňatečnost  
rozvedených (%) 

muž žena muži ženy muži ženy muž žena 

1991 71 973 77,1 77,5 84,4 91,2 24,7 22,3 51,2 51,2 

1995 54 956 75,5 75,8 73,2 79,9 26,7 24,6 42,1 41,6 

2001 52 374 74,2 74,9 66,0 72,5 29,3 26,9 43,2 41,8 

2002 52 732 74,0 74,6 66,2 72,4 29,7 27,3 43,4 42,2 

2003 48 943 73,6 74,3 62,5 68,7 30,3 27,7 40,4 39,1 

2004 51 447 73,7 74,1 63,6 69,8 30,5 28,0 41,8 40,8 

2005 51 829 74,0 74,5 62,8 69,1 30,8 28,1 41,7 40,7 

2006 52 860 74,1 74,9 62,9 69,7 31,0 28,4 42,5 40,9 

2007 57 157 73,0 73,5 64,5 71,1 31,2 28,6 47,9 46,6 

2008 52 457 72,5 72,7 59,6 66,1 31,4 28,8 44,5 44,0 

2009 47 862 72,8 73,6 56,1 62,7 32,0 29,2 40,4 38,9 

2010 46 746 73,6 74,3 54,9 61,6 32,2 29,4 38,4 37,2 

2011 45 137 73,9 74,1 53,5 61,0 32,2 29,6 36,9 36,6 

2012 45 206 74,8 75,6 53,2 60,6 32,3 29,6 36,4 34,9 

*Podíl osob, které před dovršením věku 50 let uzavřou alespoň jeden sňatek (údaj z tabulek sňatečnosti svobodných). 
Zdroj: www.czso.cz

59
 

 

 Kromě snižování míry sňatečnosti60 dochází ke zvyšování počtu tzv. nesezdaného 

soužití a růstu tolerance k němu. Nesezdané soužití se dá charakterizovat jako společný 

život jedinců, kteří však neuzavřou sňatek. Nejedná se o nový fenomén, existovalo i 

dříve. Nebylo však rozšířené v takovém množství, jako je tomu v současné době.61 Lidé 

v současnosti hledají ideální typ soužití, který by byl vhodným řešením pro jejich situaci. 

Percepce volby sňatku či nesezdaného soužití se tak liší dle individuálních potřeb 

jedince. Rozšiřující se obava z rozvodu, který je způsoben určitou křehkostí dnešního 

                                                 
58

 PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé 
generace 2002". Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 8023909940. 
59

 Převzato z: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Sčítání lidu, domů a bytů – Pramenné dílo – 2011, 3. Populační vývoj – 3.2 
Sňatečnost, Tabulka Sňatky a sňatečnost v letech 1991 až 2012 [tabulka]. In: ČSÚ [online]. Aktualizováno dne 20. 12. 
2014. [citováno 2017-06-21]. Dostupné na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/24000-13-n_2013-02. 
60

 Viz zde Tabulka č. 2 – Sňatky a sňatečnost v letech 1991 až 2012. 
61

 PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé 
generace 2002". Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 8023909940. 

http://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/24000-13-n_2013-02
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manželství, vyvolanou autonomií partnerů v něm,62 vede některé k úplnému odmítnutí 

manželství, orientaci na kariéru, kterou si chtějí za každou cenu udržet či k volbě 

nesezdaného soužití. 63  To v současné době představuje určité „manželství 

na zkoušku.“ Jedinci se plně realizují v zaměstnání a při tom využívají výhod, které 

sebou přináší soužití s partnerem. Lidé ho volí nejen z obavy z toho, co sebou přinese 

případný rozvod, ale také ze snahy o udržení určité svobody a nezávislosti. Zakládá se 

tedy na principu rovnosti a individualismu a následně ústí buď v rozchod, nebo 

v případě jeho stabilního průběhu ve sňatek.64
 

 Nesezdané soužití představuje pro mladé lidi vhodnou volbu, ale pouze na 

omezený čas. Jelikož si lidé v dnešní době uvědomují vlastní odpovědnost za budoucí 

rodičovství, považují ho za vhodný čas pro dosažení určitých cílů, které vedou k 

ekonomické soběstačnosti. V ní vidí získání určité nezávislosti, kterou považují za základ, 

kterého chtějí dosáhnout před vstupem do manželství a založením rodiny. Většina 

mladých lidí se totiž shoduje v tom, že před založením rodiny, je nutné splnění určitých 

podmínek:65 

- určité materiální a ekonomické zabezpečení66
 

- dodržení formálních nutností, jako je například plnoletost a ukončené vzdělání 

- možnost spolehnout se na druhé a to jak na rodinu, tak i na stát 

- pevný partnerský vztah 

Zaměření na vlastní potřeby, koníčky, cíle a ekonomickou nezávislost, je tak také 

považováno za možný důvod snižovaní sňatečnosti a odkládání sňatků.  

 

V současné době představa jedinců o manželském svazku rozděluje populaci na 

následující skupiny:67
 

- Idealisté – Představitelé této skupiny jedinců nepovažují manželství za překážku 

seberozvoje a jsou k jeho uzavírání nakloněni. 

                                                 
62

 SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. 
63

 SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií (Institut pro výzkum 
reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2006. 279 s. ISBN 80-7326-104-9. 
64

 PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé 
generace 2002". Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 8023909940. 
65

 FIALOVÁ, Ludmila et al. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 
163 s. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-87-7. 
66

 K této problematice se vyjadřovali i informátoři a shodně uváděli, že určité finanční a majetkové zajištění považují 
za podmínku, která musí být splněna před založením rodiny. Viz tady níže – str. 44. 
67

 FIALOVÁ, Ludmila et al. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 
163 s. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-87-7. 
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- Individualisté – Tito jedinci nazírají na manželství jako na oblast, ve které se lidé 

musí podřizovat zájmům partnera a tak ho nevyhledávají. 

- Realisté – V rámci této skupiny se vyskytují lidé, kteří zastávají názor, že i přesto, 

že si uvědomují, že po sňatku část své svobody ztratí, jsou ochotni tuto daň zaplatit 

a uzavřít ho. 

- Poslední skupinou jsou jedinci, kteří věří, že je manželství nijak v budoucnosti 

omezovat nebude, ale přesto ho nevyhledávají, jelikož k tomu mají jiné důvody. 

 

Manželství z celkového hlediska mladých lidí není zcela odsuzováno a popíráno. 

I přes změny určitého rodinného chování, které sebou přineslo i změnu hodnotového 

žebříčku a odsunutí některých životních přechodů na později,68 stále platí, že většina 

upřednostňuje narození potomků v rámci manželství a toto prostředí vidí jako ideální 

pro jejich výchovu. Mladí lidé vyzdvihují instituci sňatku z dvou hledisek:69
 

- emocionální hledisko – manželství je něco, co uspokojuje citové potřeby člověka 

- praktické hledisko – díky manželství získávají lidé finanční jistotu a právní záruku 

majetkových vztahů. V rámci tohoto hlediska je údělem sňatku viděno zajištění 

bezpečnosti a vývoje potomků. 

 

Renzetti uvádí, že v rámci finančního zaopatření rodiny dominují v současné 

společnosti ty formy rodiny, ve kterých jsou oba dva partneři finančně aktivní spolu s 

těmi, ve kterých figuruje rodič – samoživitel.70 Kromě nukleárního typu rodiny, která je 

stále ve společnosti nejrozšířenější podobou organizace rodiny a dále nesezdaného 

soužití, jako formy „předrodinného života“, jehož obliba stále roste, můžeme ve 

společnosti vidět i další varianty organizace soukromého života:71
 

- nesezdané soužití jedinců s dětmi 

- typ vztahu, ve kterém každý z partnerů preferuje vlastní bydlení a tak spolu 

nežijí v jedné domácnosti 

                                                 
68

 HAMPLOVÁ, Dana et al. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České 
republiky, 2010. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9. 
69

 FIALOVÁ, Ludmila et al. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 
163 s. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-87-7. 
70

 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 642 s. ISBN 80-
246-0525-2. 
71

 DUDOVÁ, Radka et al. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 166 s. Sociologické studie = Sociological studies; 07: 3. ISBN 
978-80-7330-119-4. 
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- život „Single“ 

- samostatný život s dětmi bez účasti partnera 

- domácnost s kamarády 

 

Pohledy jedinců na organizaci intimity a vlastního soukromého života také dle 

Dudové rozdělují společnost na následující skupiny:72
 

- Tradicionalisté – Tito jedinci uznávají pouze nukleární rodinu a nebojí se ani 

volby soužití s prarodiči. 

- Tolerantní jedinci – Lidé, kteří mají názor, že soukromý život je každého věc a tak 

nikoho neodsuzují za jeho volbu uspořádání svého života. 

- Příznivci modernizovaného manželství – Jedinci, kteří také uznávají pouze 

nukleární rodinu, odmítají však soužití s prarodiči. 

- Individualisté – Odmítají nukleární rodinu a rozhodují se výlučně buď pro 

partnera na jedné straně či pro dítě na druhé. 

 

2. 3. RODIČOVSTVÍ 
 

 Rodičovství je považováno za nejdůležitější a nejvýznamnější přechod v rámci 

životního cyklu jedinců. Důvodem toho je, že jedná o přechod:73
 

- který je obestřen silným tlakem ze strany kultury, který je kladen zejména na 

ženu. 

- který se může uskutečnit i bez předešlého plánování (například, že žena může 

otěhotnět náhodně). 

- který je nezvratitelný. Jakmile se dítě narodí, již se rodičovství nelze zříci, tak 

jako například manželství, když se jedinci rozvedou. Být rodičem je skutečnost, kterou 

není možné vzít zpět. 

- který je zlomový a nelze se na něj zcela připravit.  

 

 Stejně jako měl vývoj a rozvoj společností vliv na formování postoje jedinců 

k manželství, měl vliv také na jejich reprodukční chování a plánování. V rámci tradičních 
                                                 
72

 Tamtéž. 
73

 MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 251 s. Základy sociologie. ISBN 80-858-
5075-3. 
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společností byla míra porodnosti vysoká a podstatně vyšší nežli je tomu v těch 

moderních. Panovala zde však také vysoká kojenecká úmrtnost a jiný postoj k dětem. 

Jelikož smrt malého dítěte přinášela rodičům velkou bolest, snažili se rodiče právě 

vzhledem k vysoké kojenecké a dětské úmrtnosti na potomky tolik citově nevázat. Děti, 

již jako malé, měly pracovní povinnosti. Rodina zde tedy měla především funkci výrobní. 

S postupem času byla změněna na spotřební a děti již byly z pracovního pole vyjmuty. 

Začalo se více orientovat na jejich budoucnost, což vedlo ke zvýšením investic, které 

jejich výchova obnášela. Zde se objevuje dojem, že je tím pádem lepší mít dětí méně 

či žádné.74
 

Jak již bylo výše uvedeno, narození potomka je v současné době čím dál více 

odkládáno do vyššího věku. Důvodem toho mimo jiné je, že panuje představa, že při 

výchově dětí dochází ke ztrátě volného času členů domácnosti,75 který by mohl rodič 

věnovat sám sobě, vlastní seberealizaci či zaopatření se na důchod.76
 

Další možný důvod váhání, odkládání či dokonce odmítání životní role rodiče je i 

fakt, že v současné době není dostatek podmínek, které by umožnili rodičům hladké 

skloubení pracovní a rodinné sféry života. Pro některé se tedy může jevit jako 

výhodnější, děti nemít vůbec.77 Klíčovou roli zde hraje také vývoj antikoncepce, spolu 

s možností ukončení těhotenství. Obojí umožňuje tzv. plánované rodičovství. Tato 

sexuální svoboda reprodukce dává jedincům volnost ve volbě toho, zda a kdy chtějí mít 

dítě. Touto možností tradiční společnost v takové míře jako ta současná 

nedisponovala.78
 

 Kromě poklesu porodnosti a zvýšení věku při narození prvního potomka, lze také 

vidět, že s vývojem společnosti dochází k růstu počtu dětí, které se narodily mimo 

manželský sňatek a pocházejí tedy z nesezdaných soužití. 79  Těhotenství již není 

důvodem k uzavření manželství a lze pozorovat i zvýšení tolerance k názoru, že výchovu 
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 PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé 
generace 2002". Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 8023909940. 
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 RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatel-
ství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-01-6. 
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 SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: Fakulta sociálních studií (Institut pro výzkum 
reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2006. 279 s. ISBN 80-7326-104-9. 
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 HARDY, Mária; Pavel MÜHLPACHR a Terézia DUDÁŠOVÁ (ed.) Sociální patologie rodiny. Brno: Institut 
mezioborových studií Brno, 2011. 340 s. ISBN 978-80-87182-17-8. 
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 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 642 s. ISBN 80-
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 PALONCYOVÁ, Jana. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé 
generace 2002". Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 101 s. ISBN 8023909940. 
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dítěte může plně zajistit i jeden rodič bez účasti toho druhého. 80  V současné 

společnosti roste podíl domácností, ve kterých je pouze jeden rodič a děti. Ve většině 

případů se jedná o matku. Nehledě na pohlaví rodiče, se tento jedinec dostává 

do situace, ve které je velmi těžká harmonizace profesní a rodinné sféry. Člověk, který 

figuruje jako samoživitel a stará se sám o děti, se setkává s určitou diskriminací na trhu 

práce a i přes kombinaci jeho příjmu s příspěvkem od státu, se často tato rodina ocitá 

na hranici chudoby.81
 

 I přes určitou změnu reprodukčního chování jedinců, většina mladých lidí 

po dětech a rodičovství touží a považují je za nedílnou součást jejich života.82 Sirovátko 

uvádí následující motivy, které pomáhají k utváření představy, zda dítě mít:83
 

- Dítě je bráno jako zdroj emocí. 

- Dítě je považováno za přirozenou součást lidského života. 

- Dítě figuruje jako potvrzení vztahů v rodině. 

- Dítě je považováno za zdroj zábavy a možnost vlastní seberealizace (rodiče mu 

předávají určitý kulturní kapitál). 

 

2. 4. PARTNERSTVÍ A RODIČOVSTVÍ VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH JEDINCŮ 
 

 Dosažené vzdělání je jedním z nejdůležitějších sociologických a demografických 

faktorů, které ovlivňují hodnoty, chování a postoje daného jedince. 84  Rodiny 

se v současnosti stávají čím dál více vzdělanostně homogenní. 85  Souvisí to s tím, 

že v současné době mají ve většině společností muži a ženy stejnou možnost 

a příležitost vzdělávání. 86  S prodlužováním rozmezí mezi ukončením vzděláním 
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a narozením dítěte se pro ženu otevírá více prostoru pro zahájení kariéry.87 Ženy 

s vysokoškolským titulem často zaujímají stejný post jako muži, kteří disponují 

obdobnou úrovní vzdělání a v některých případech dokonce dostávají vyšší plat. Nebylo 

tomu tak vždy a k tomu, že ženy mají stejnou příležitost dostát vzdělání jako muži, 

se dospělo postupným vývojem. Jejich emancipace probíhala v České republice 

ve třech po sobě jdoucích krocích:88
 

- V první fázi se ženám dostalo plné možnosti uplatnění na trhu práce, do kterého 

začaly hromadně vstupovat. (50. léta 20. století) 

- Následovalo vyrovnání příležitostí v rámci vzdělávacích institucí, díky kterým 

se značně podkopala tradiční dělba práce v rodině. (60. léta 20. století) 

- V posledním kroku dochází k úsilí o rovnocenné zařazení žen na profesní pozice, 

které odpovídají kvalifikaci, kterou disponují, a kterému se dostává mužům. (tato fáze 

stále probíhá) 

 

V rámci určité životní úrovně a rozdělení rolí v domácnostech, ve kterých figurují 

partneři, kteří mají stejnou nebo alespoň podobnou úrovní vzdělání a ve kterých rodiče 

disponují vyšší úrovní kvalifikace, je stále připisována role živitele více muži. V současné 

době se však tomuto faktu vyrovnává názor, který za živitele označuje oba dva partnery. 

V případě rodin, ve kterých jsou partneři rozdílně kvalifikovaní a vzdělaní, je situace 

rodinného živitele řešena dle sociálního postavení, kterým partneři disponují. Pokud ho 

má na vyšším stupni muž, stává se živitelem rodiny. Pokud ho však má žena, stává se 

spoluživitelem.89
 

 V případě vlivu dosaženého vzdělání na postoj k rodinnému životu se ukazuje 

fenomén, že čím vyššího vzdělání jedinec dosáhne, tím méně se zaměřuje 

na domácnost a rodinu.  V případě žen – vysokoškolaček, se dá říci, že pracují zejména 

z důvodu vlastní seberealizace a tím se odlišují od žen se středoškolským či nižším 

vzděláním, které na práci jako takovou nekladou takový důraz a zaobírají se 
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jí především z důvodu finančního. U mužů rozdíl mezi méně či více kvalifikovanými 

jedinci není tak znatelný. Obě pohlaví však shodně připisují práci velkou důležitost.90
 

Vysokoškolsky vzdělané ženy mají děti obvykle ve vyšším věku než ženy s nižším 

vzděláním a stejně tak vstupují do partnerství v průměru později než ostatní ženy, jako 

například ty se základním vzděláním. 91  Dle Možného dokonce vzdělané ženy 

v některých případech nezakládají rodinu, jsou bezdětné či její založení odkládají 

do věku, ve kterém je již velmi obtížné přivést na svět potomky.92 Nejběžněji však 

vysokoškolsky vzdělané ženy děti chtějí a mají i představu o jejich počtu. Nejčastěji 

touží po dvou dětech. Jedná se však pouze o představu, kdy realita může být a také 

často bývá jiná.93 Další charakteristikou vzdělaných žen je, že jsou často nedůvěřivé 

k institucionálním zařízením (jako jsou například jesle) a razí názor, že matka je pro 

malé dítě nenahraditelná. Avšak i přes tento postoj, jen menšina z nich využívá plné 

možnosti zůstat s dítětem po jeho narození doma a spíše se vrací do zaměstnání, 

co nejdříve to jde.94
 

 V rámci partnerství, ve kterém jsou oba dva rodiče vysokoškolsky vzdělaní, 

panuje daleko více shoda než ve vztahu, ve kterém se nachází lidé s nižším vzděláním. 

Mají stejný názor především na důležitost vzdělání jako sociálního kapitálu, který 

dle nich hraje nenahraditelnou roli v životě člověka a je rozhodujícím faktorem v jeho 

následném uplatnění a vývoji života. Proto se tedy snaží dítě směřovat alespoň 

k dosažení obdobné úrovně vzdělání, jako mají oni.95
 

Nedá se tedy říci, že by lidé s vysokoškolským vzděláním zcela odmítali 

manželství a to i přes překážky úspěšné harmonizace s jejich kariérou a 

seberozvojem. 96  Jedná se spíše o jeho oddalování a před založením rodiny 

vybudováním určité pozice v rámci pracovní kariéry a dosažení vzdělání. Důležitým 
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faktorem, který je podle nich nutný splnit před narozením dítěte je materiální 

zaopatření.97
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3. RODINNÝ ŽIVOT A PRACOVNÍ KARIÉRA 
 

 S vývojem společností a jejich transformacemi lze sledovat, jak na povrch 

vstupují nové situace, jež je nutné zvládnout. Jedním z nich je právě um zkombinovat 

rodinný život a pracovní kariéru, jež nyní představuje každodenní problematiku 

pracujících lidí.  V dnešním světě můžeme pozorovat odlišení dvou naprosto 

různorodých sfér, kdy jednu představuje rodina a druhou práce. V tradičních 

společnostech, ve kterých byla problematika domácnosti vyřešena tím, že jeden 

z partnerů se plně věnoval pracovnímu životu a druhý naopak domácnosti, nebyly tak 

velké ambice obou aktérů o uplatnění na trhu práce, jaké vidíme dnes. V současném 

světě je toto úsilí o zapojení se do pracovního života daleko zřetelnější.98 V nynější 

společnosti totiž panuje názor, že oba dva partneři mají stejné právo na pracovní 

kariéru.99 Dochází tak ke střetu dvou modelů požadavků: na jedné straně rodina 

vyžaduje ekonomickou závislost jednoho z partnerů, na druhé straně současný pracovní 

trh vybízí k vlastní seberealizaci a individualitě. 100
 

 Během historického vývoje společností došlo k určitým změnám ekonomických 

podmínek rodin, trhu práce a politickým událostem. Všechny tyto aspekty spolu 

s kulturními vlivy měly a mají vliv na stále více aktuální problematiku harmonizace 

rodinného a pracovního života, která prostupuje celou společnost.101
 

  

Ekonomická transformace 

 

 Během ekonomického vývoje, který v České republice probíhal v rámci 

přechodu od plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství, došlo k markantnímu 

nárůstu cen zboží a služeb. Ve spojitosti s tím se tak zvedly náklady na založení rodiny. 

Současný postoj ekonomických reforem je založen na předpokladu dvoupříjmové 
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rodiny a to především v případě rodiny úplné s dětmi. V tomto odvětví tak dochází 

k největšímu důrazu na individualizaci, která se promítá do rodinné úrovně a odpovídá 

za uspokojení jejích potřeb. To, v jaké ekonomické situaci se rodina nachází, tak závisí 

především na složení domácnosti – počtu ekonomicky aktivních osob, které jsou její 

součástí. V odlišných situacích je tak ta, ve které je jediný zdrojem financí výdělek 

matky – samoživitelky, oproti té, ve které se nachází oba partneři a oba jsou 

výdělečnými osobami. Za hlavní výdaje rodiny, které uspokojují její potřeby a zvyšují její 

úroveň, jsou považovány ty na potraviny a bydlení. Ekonomická úroveň domácnosti 

souvisí mimo jiné také s jejím regionálním umístěním a podmínkami, které jsou v jejím 

okolí dostupné. 102
 

 

Trh práce 

 

 Od roku 1989 lze na českém trhu práce pozorovat velké změny. Došlo k upravení 

pracovní doby, objevily se nové druhy zaměstnanosti, ale také například 

nezaměstnanost. Tyto a jiné proměny pracovního trhu, jež po roce 1989 nastaly, měly 

dopad na rodinné chování lidí a to například na způsob uspořádání rolí v rodině či na 

jejich hodnoty a preference. V současné době převažuje stále forma plného úvazku 

s neflexibilní pracovní dobou. Většina lidí si nemůže uzpůsobit pracovní dobu svým 

požadavkům a potřebám a ani nemůže využít částečné práce z domova. Mimo jiné 

i průměrná pracovní doba v České republice v současné době komplikuje možnost 

určité harmonizace mezi pracovním životem a tím rodinným. Lze tedy říci, že český 

pracovní trh se zdá být nepřející rodině. 103
 

 Důležitost práce v životě lidí i přesto stále roste. Jedná se o aspekt, jež zásadně 

a čím dál více ovlivňuje naše životy. Představuje zdroj obživy jak mužů, tak i žen, díky 

kterému se vymaňují z ekonomické závislosti, a dostává se jim určité autonomie. 

S vývojem pracovního trhu a rostoucí snahou zaměstnavatelů o zachování určité 
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konkurenceschopnosti, ale dostává její účastníky do tzv. „time-bind.“104  V těchto 

případech tak má negativní dopad na soukromý život jedinců, kteří jsou nuceni podřídit 

rodinný život tomu pracovnímu. V zaměstnání tráví daleko více času a jsou na ně 

ze stran zaměstnavatelů kladeny stále větší pracovní nároky, kterým se prioritně věnují, 

nechtějí-li o práci přijít.105 Jedinci si dle S. Höhne volí dvojí typ strategií, kdy se buď 

orientují na zajištění dostatku peněz a pohodlný život rodiny a dětí, nebo naopak 

na nízké pracovní nasazení, díky kterému budou mít více času věnovat se dětem. 

Percepce volby závisí na životním cyklu, ve kterém se daný člověk nachází. Příkladem je, 

že rodiče či matky samoživitelky se více orientují na rodinu a čas strávený s ní, kdežto 

mladí bezdětní lidé upřednostňují práci. 106
 

 Pracovní trh, ale také představuje možnost osobního růstu, seberealizace 

a navázání přátelských vztahů. Například v souvislosti s muži, definuje práce, jež byla 

v historii jejich doménou, jejich maskulinitu. V současné době je pracovní trh stále 

orientován na tzv. „mužský“ model pracovní dráhy.107 Původní přístup, že ženy zůstávají 

v soukromé sféře a muži se věnují té veřejné zajišťující finanční chod rodiny – 

čili domácnost zůstává v rukách ženy, ale již není tak neochvějný, jako býval. Dochází 

k rozšiřování jejich možností uplatnění na trhu práce.108 Postavení žen na trhu práce, 

i přes jeho v současné době nezanedbatelný přínos, je však vyrovnané tomu mužskému 

pouze v období, kdy jsou obě pohlaví mladá a bezdětná. Stále platí, že pokud se žena 

nachází v rodině s malými dětmi, dostávají větší prostor v rámci pracovních pozic na 

plný úvazek muži. K vyrovnání situace dochází až k odchodu dětí z domácnosti. 109 

I přesto kombinace pracovní kariéry a rodinného života má dalekosáhlejší negativní 
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dopad na ně než na muže. Je to díky tomu, jak bylo výše uvedeno, že s neustálým 

vývojem trhu práce a okolností s ní spojených, kdy roste tlak na jedince, aby více času 

podřizoval přípravě do zaměstnání než rodině, se hůře vyrovnávají právě ony, kterých se 

stále více týká starost o rodinné závazky. 110 Právě vyrovnání se tlaku v práci s sebou 

přináší řadu napětí a konfliktům, kterým se dle S. Höhne předchází percepcí ženské 

volby lehčího zaměstnání, než mají muži. Díky tomu má více času na rodinu a přebírá 

odpovědnost za domácnost a děti.111
 

 

Sociální a kulturní faktory 

 

 Určitý podíl na transformaci vazeb mezi rodinným a pracovním životem měla 

systémová změna, jež se udála po roce 1989. Jedná se o změnu, která zahrnuje 

komplexní reformu sociálního systému, založení nových sociálních institucí, sociální 

doktríny a která přinesla zabezpečení nástrojů sociální politiky. V rámci těchto změn 

se rozšířila orientace sociální politiky také na přesunutí jistých činností a odpovědností 

ze státu na rodinu. Příkladem je vzájemná odpovědnost za jedince uvnitř rodiny, kteří 

nejsou v dané době schopni získat zaměstnání a tím pádem se i finančně zaopatřit. 

Objevuje se zde však i opačný proces přenosu principů a sociálních nástrojů, 

kdy některé si nechává v rukou stát. Tím si udržuje rodinu na sobě závislou. Následkem 

těchto změn bylo například to, že došlo k sociální a finanční rozdílnosti rodin. Určitá 

liberalizace přístupu k rodině, která vyvstala na povrch na konci 20. století, měla 

za dopad odklonění se mladých lidí od brzkého plánování založení rodiny. 112
 

 Se vstupem do Evropské unie dochází k soustředění pozornosti na otázku nízké 

porodnosti a sňatečnosti, jež nastala výše uvedenými změnami. Byla přijata novela 

Zákona o zaměstnanosti (Zákon č. 167/1999 Sb.) a Zákoníku práce (Zákon č. 155/2000 

Sb.). Dochází zejména k rozšířenému pojetí diskriminačních znaků, mezi které začala 

spadat i sexuální orientace, gender či rodinný stav jedince. 113
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3. 1. UPLATNĚNÍ STÁTU V OTÁZKÁCH PÉČE O DÍTĚ A HARMONIZACI RODINNÉHO A 
PRACOVNÍHO ŽIVOTA  
 

 Ve většině rodin zajišťují péči o domácnost a děti ženy. V českém prostředí je 

tato volba rolí v rámci rodiny preferovaná. Matka ve většině případů zajišťuje celodenní 

péči o dítě cca do věku dvou let a to téměř sama.114 V posledních letech je sice 

evidentní nárůst podílu pomoci se starostí o domácnost a o děti ze strany mužů, tato 

oblast však zůstává nadále ve většině případů doménou ženy. Jelikož však roste i jejich 

počet v pracovní sféře, je nutné mít možnost úspěšné harmonizace profesní a rodinné 

oblasti. V rámci této problematiky hraje roli přístup státu a institucí, které zřizuje.115 

Forma této politiky se nazývá „Státní rodinná politika“ 116  a představuje určité typy 

nástrojů, jež slaďování rodinných a pracovních povinností umožňují. Její snahou je 

především pomoci rodičům malých dětí, aby mohli provozovat výdělečnou činnost. 

Tuto činnost (neboli zaměstnání), by měli mít možnost upravovat na základě požadavků 

rodiny, anebo ji přerušit z důvodu zajištění péče o děti. Později by tito jedinci měli 

dostat příležitost návratu na pracovní trh.117
 

 Potřeba této státní intervence se stává stále více aktuální a centrem zájmů 

rodinné politiky. Dalším důvodem orientace této politiky více na úspěšnost 

harmonizace rodinných a profesních potřeb než pouze na rodinu v rámci sociální 

politiky, jak tomu bylo dříve, je ten, že se zvyšuje náročnost udržení si zaměstnání 

a náročnost býti v něm úspěšným. To sebou přináší riziko neuspokojení rodinných 

potřeb a nedostatečného zvládání rodičovské role. Začíná se uplatňovat tzv. politika 

zaměstnanosti, jejíž orientace se přesouvá zejména na snahu o odstranění či zlepšení 

nevýhodných pozic některých jedinců v rámci pracovního trhu. Jejich nevýhodné 

postavení zde pramení právě ze snahy uspokojení potřeb a závazků, které mají vůči 

rodině. Příkladem těchto lidí jsou například rodiče, kteří se starají o malé děti.118
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 Mimo politiku zaměstnanosti lze vidět ve vztahu ke snaze skloubení pracovního 

a rodinného života také vzdělávací politiku státu či politiku rovných příležitostí mužů 

a žen. Vzdělávací politika se orientuje na pomoc zlepšení postavení výše uvedených 

jedinců prostřednictvím celoživotního vzdělávání, rekvalifikací či specializačního 

vzdělávání atd. Politika rovných příležitostí mužů a žen se promítá do veškerých oblastí 

politiky státu, které konkretizuje a dále dává určitá pravidla nepolitickým sférám, jako 

jsou například nepovinné přístupy zaměstnavatelů vůči zaměstnancům.119 Tato politika 

stojí za zrodem rodičovské dovolené pro muže a ženy od šesti měsíců do čtyř let věku 

dítěte.120
 

  

Mateřská a rodičovská dovolená 

 

 V období konce těhotenství, porodu a následné péče o malé dítě, dochází 

v rodině ke ztrátě jednoho příjmu. Dle názoru české společnosti, je to stát, který by měl 

finanční nedostatek kompenzovat. Výše současného příspěvku státu v této situaci, však 

není dostatečná a plně ušlý plat nenahradí.121
 

 V rámci těhotenství žena nastupuje zpravidla na počátku šestého týdne před 

porodem na tzv. mateřskou dovolenou. Mateřská dovolená je poskytována 

zaměstnavatelem ve výši minimálně 14 týdnů a nemůže skončit dříve, než žena vstoupí 

do šestého týdne ode dne porodu. V rámci mateřské dovolené pobírá žena 

nemocenské pojištění a dále má nárok na dávky státní sociální podpory.122 V některých 

případech má na peněžitou pomoc v rámci mateřské dovolené nárok také muž, 

či osoba, které bylo dítě svěřeno do péče. Pobírání určité finanční pomoci je však 

v tomto případě omezeno časovým limitem do 8 měsíců věku dítěte.123 Po skončení 

mateřské dovolené má žena či muž právo navrátit se na své místo v původním 
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zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen toto pracovní místo dané osobě držet, případně 

ji zaměstnat na jiné pozici. 124
 

 Na mateřskou dovolenou následně navazuje tzv. rodičovská dovolená. 

Tu mohou využít jedinci, kteří zaopatřují celodenní starost o dítě ve věku do čtyř let. 

Rodičovská dovolená je doprovázena tzv. rodičovským příspěvkem, který je daným 

osobám poskytován v případě, že jejich příjem se rovná či nepřesahuje 1,5 násobku 

životního minima. I přesto, že v roce 2001 došlo v rámci novely zákoníku práce 

k zrovnoprávnění mužů a žen v oblasti možnosti a celkového čerpání rodičovské 

dovolené, stále v naší společnosti zůstává podstatné množství příznivců názoru, že tato 

doména by měla zůstat v rukou ženy a rodiče by se neměli na rodičovské dovolené 

střídat. Jedním z důvodů je i to, že rodičovský příspěvek nepředstavuje velkou částku 

a muž je stále považován za více finančně výdělečného než žena.125
 

 Komplikovanější finanční situace ve spojitosti s odchodem jednoho z rodičů 

na rodičovskou dovolenou se projevuje zejména v rodinách, kde je více dětí 

či v neúplných typech rodiny, kde například figuruje pouze matka samoživitelka. Situace 

těchto žen se jeví až jako kritická. Ne všichni rodiče tak využívají plné doby rodičovské 

dovolené a někteří se z ní na pracovní trh vrací dříve. Důvodem je jednak finanční 

situace, ale také například otázka délky přerušení praxe.126
 

 

3. 2. NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ 
 

 Doba návratu do zaměstnání rodiče, jež se ujal role osoby, která zůstává 

s dítětem doma po jeho narození, se různí a je ovlivněna řadou faktorů. Patří mezi ně 

například:127
 

- výše příjmu – v případě žen se do zaměstnání nejdříve vracejí ty, jež disponují 

vysokoškolským vzděláním, zastávají manažerské pozice či podnikají a mají vysoký 

příjem. Zástupkyně této sféry obvykle zůstávají na rodičovské dovolené minimální dobu, 
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která představuje půl roku od narození dítěte. Většina žen však zůstává s dítětem doma 

průměrně 2 až 3 roky. Pokud jde na rodičovskou dovolenou muž, vrací se nejčastěji 

do zaměstnání dříve, než uplyne jeden rok od narození potomka. 

- profese rodiče – nárok na návrat na stejnou pozici, kterou rodič zastával před 

narozením potomka, mají pouze ti, jež se vrací do zaměstnání po skončení mateřské 

dovolené. Sirovátko uvádí, že doma s dětmi zůstávají průměrně kratší dobu 

vysokoškolsky vzdělané osoby.128 Tito rodiče často bývají v kontaktu se svojí pracovní 

kariérou i během mateřské dovolené129 a vrací se k profesi již po jejím skončení. Jsou 

motivováni nejen potřebou udržet si pracovní pozici, ale také nutností vlastní 

seberealizace a vymanění se z čistě rodinného prostředí. Do cesty se jim však staví 

určité okolnosti, jež zabraňují plné realizaci, jak v rodinném tak i v profesním prostředí. 

Jednou z těchto bariér je například ta, že pokud se rodič chce vrátit do zaměstnání dříve, 

než jsou dítěti tři roky, je nutné zajistit dítěti náhradní péči. Existence institucí, 

jež by tuto nutnost pokryly, je značně omezena. V mínění veřejnosti lze vidět i určitou 

míru nedůvěry například v jesle, která pramení ve snaze, zajistit takhle malému dítěti 

domácí péči.130 V první řadě dochází spíše ke snaze nalézt oporu v druhém partnerovi či 

v rodině. Jesle či placená pečovatelka jsou považovány až za poslední variantu formy 

zajištění péče o potomka. Mezi další okolnosti, které nepřispívají k možnosti brzkého 

návratu do zaměstnání, patří například nerovnoměrná dělba neplacené práce a péče 

(především v případě žen, které zůstaly s potomkem na mateřské dovolené) či kulturní 

kontext.131
 

 

Úprava pracovního poměru po návratu do zaměstnání 

 

 Jednou z významných okolností, které nepřispívají ke snadnému skloubení 

pracovního a rodinného života po narození potomka, je také současná podoba 

dostupných pracovních pozic. Rodiče, kteří zůstávají na rodičovské dovolené, někdy 
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požadují po zaměstnavateli možnost tzv. zkráceného úvazku. Tento požadavek pramení 

ze snahy o udržení určitých znalostí a dovedností, kterými daní jedinci v rámci profese 

disponovali a dále z pocitu obavy ze stereotypu rodinného prostředí, do kterého 

by během každodenní péče o potomka mohli upadnout. O možnosti pracovat 

na zkrácený úvazek, ale uvažují i někteří jedinci, kteří se vrací z mateřské či rodičovské 

dovolené z čistě rodinného prostředí do toho pracovního. Jedná se o možnost sladění 

profese a rodiny. Nedostatek těchto zkrácených úvazků, kdy lidé pracují méně než 30 

hodin týdně, lze vypozorovat především ve státní sféře, ve které je situace horší 

než v té privátní.132 Ženy a muži využívají možnosti pracovat na částečný úvazek, který 

zaměstnavatelé v omezené míře nabízejí, jen málo, velmi sporadicky (zhruba 8% všech 

zaměstnaných žen a 2% mužů)133 a to i přesto, že cca polovina žen by o tuto možnost 

během let, než potomek nastoupí do základní školy, ráda využila. Důvodem je to, že pro 

zaměstnance je tento závazek přese všechny klady, které sebou přináší (například 

ve formě volnějšího času), nevýhodný.134 Jakmile by však došlo ke zvýšení počtu 

různých forem flexibilních či jiných úvazků a k jejich zvýhodnění, usnadnila by se snaha 

o harmonizaci pracovní a rodinné části života jedinců, jež mají potomky v předškolním 

či mladším školním věku.135
 

 Jednou z možností lepšího skloubení pracovního a rodinného života sebou 

přináší i tzv. pružná pracovní doba. Jedná se o flexibilní pracovní dobu, která je již pro 

zaměstnance daleko výhodnější než částečný úvazek a to především v případě, že si ji 

daný jedinec určuje sám. Tento typ pracovního úvazku můžeme vidět především 

na administrativních pozicích či v malých firmách a organizacích. Problémem, 

který však flexibilní pracovní dobu provází je to, že je nejčastěji využívána vedoucími 

pracovníky. Ve většině případů stále platí, že tyto řídící funkce zastávají muži, kteří však 
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možnost flexibilní pracovní doby nevyužívají prvotně (pokud vůbec) k záměru 

o vylepšení harmonizace rodinného a pracovního života.136
 

 Za nestandartní pracovní úvazek, lze považovat i tzv. práci z domova. Tato forma 

pracovního úvazku se v České republice začíná rozvíjet a to na vysoce kvalifikovaných 

pozicích. I když by se mohlo zdát, že tento úvazek vede k lepšímu skloubení pracovní 

a rodinné roviny života daných jedinců, osoby, které jsou takto zaměstnáni, pracují 

daleko více hodin než zaměstnanci v místě pracoviště (například ve firmě).137
 

 Dalšími formami nestandartních pracovních úvazků, jež přispívají k lepší 

harmonizaci pracovní a rodinné sféry života rodičů, jsou např. tzv. sdílení pracovní 

pozice či osobní účty počtu hodin. V České republice však první z úvazků téměř 

neexistuje. Druhý typ také nelze považovat za hojně rozšířený, a pokud je využíván, 

tak především jedinci na manažerských pozicích, jejichž zástupci jsou především 

muži.138
 

 V současné době je v České republice nejběžnější snahou o skloubení těchto 

dvou rozličných sfér života jedince ta, jež využívá možnosti dlouhodobého přerušení 

pracovní kariéry a to především ze strany ženy. Ta zůstává ve většině případů 

s potomkem po narození 2 – 3 roky na rodičovské dovolené. Tento fakt sebou nese 

snížení rodinných příjmů, o jejichž kompenzaci se stará muž, jenž se tedy na rozdíl od 

ženy po narození potomka stává více pracovně aktivní. Žena, která se rozhodne zůstat 

na rodičovské dovolené, bývá ve většině případů závislá na příjmu svého manžela. Tato 

situace tak sebou přináší určité genderové nerovnosti a to jak ve sféře rodiny, tak i na 

pracovním trhu. Dalším následkem, který sebou přináší tento fakt, že žena je na 

dlouhou dobu pracovně neaktivní, je jejich pohled na reprodukční chování. Ženy více 

přemýšlí nad počtem dětí a v některých případech se snaží i o co nejdelší odložení 

založení rodiny.139
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 KŘÍŽKOVÁ, Alena, ed. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a 
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firemní strategie. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, c2005. 91 s. ISBN 80-7330-077-x. 
138

 Tamtéž. 
139

 Tamtéž. 



35 

 

4. METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP 
 

4. 1. TÉMA A CÍL VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 
 

 Bakalářská práce se zaměřila na postoj současných představitelů právnické 

profese k rodině jako takové a k životním „přechodovým“ cyklům člověka především 

ve vztahu k manželství a rodičovství. Konkrétními sledovanými přelomy v životě jedince 

se v této práci myslí vstup do partnerství a založení rodiny (narození potomka). V další 

rovině se zaobírala reflexí představ informátorů o následném rozdělení rolí v rámci 

domácnosti a starosti o potomka. Ve vztahu k těmto tématům se výzkumný projekt 

také zaměřil na reflexi a názory oslovených jedinců na možnost či nemožnost úspěšné 

harmonizace jejich profese s rodinným životem.   

Cílem bakalářské práce byla tedy snaha o zmapování problematiky slaďování 

profesní a soukromé části života ve vztahu k právnické profesi a představ vysokoškolsky 

vzdělaných jedinců v oblasti práva o své budoucnosti v rámci rodinného života. 

Výše uvedená problematika, kterou se bakalářská práce zaobírala, sledovala 

čtyři základní roviny. 

a) Partnerství/manželství, rozhodnutí o založení rodiny 

b) Rodičovství 

c) Představa o rozložení rolí v domácnosti po narození dítěte 

d) Sladění rodinného a pracovního života 

 

K jednotlivým rovinám byly stanoveny základní výzkumné otázky, pomocí 

kterých jsem se snažila dostat ucelenou odpověď na zaměřenou oblast, a které byly 

v rámci výzkumu doplněny o skupinu podotázek.140 Výzkumné otázky byly zvoleny 

následovně: 

- Jaký postoj zaujímají informátoři zaměstnaní v právnické profesi k instituci 

manželství a založení rodiny? 

- Jak se oslovené osoby staví k rodičovství a co pro ně znamená dítě? 

- Jak si představují rozložení sil v rámci soužití s partnerem a případně po 

narození dítěte? 

                                                 
140

 Viz Příloha č. 2 – Základní osnova otázek pro informátory 
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- Jakou mají informátoři představu o možnosti či nemožnosti harmonizace jejich 

profese a rodinného života? 

 

4. 2. VÝZKUMNÁ STRATEGIE 
 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní výzkumnou strategii. Tato forma byla 

pro samotný výzkum a pro jeho zpracování vhodná, jelikož mi šlo o pochopení a získání 

určitého vhledu do zkoumané problematiky.141
 

 Data nutná k dosažení předem stanoveného výzkumného cíle jsem získávala 

pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které byly zkombinovány s narativními. Formu 

polostrukturovaných rozhovorů jsem využila, jelikož mi dala možnost předpřipravit 

si určitou osnovu - tematické okruhy a podobu otázek, kterých jsem se během výzkumu 

držela, ale jejichž pořadí bylo upravováno v návaznosti na odpovědi informátorů. Moci 

reagovat na jedincovu odpověď kladením upravených či doplňujících otázek, jež na ni 

navazovaly a vyplývaly z ní, bylo pro postup sběru stěžejních dat důležité. Nejprve byli 

informátoři vyzýváni k vyprávění o jejich konkrétní situaci a k vyjádření pohledu 

na dané téma. Narativní forma tak byla využívána na začátku rozhovoru a především 

ve vztahu na jedincův život, jelikož z jeho vyprávění vyplývali prvky, jež dávaly význam 

pouze ve spojitosti s jeho celkovou biografií.142
 

 Před realizací samotných rozhovorů jsem se věnovala studiu odborné literatury, 

díky které jsem získala pohled a znalosti o dané problematice. Pomohla mi tedy 

se sestavením určité osnovy, na základě které byly následně rozhovory praktikovány. 

Jednalo se o odbornou literaturu, která se orientovala na historii a současnou podobu 

právnické profese, vývoj a formy rodiny, problematiku harmonizace pracovní a rodinné 

sféry člověka, ale také o tu, která se zaměřuje na kvalitativní metodu výzkumu, a která 

mi pomohla s následným zpracováním výzkumu. 

 Rozhovory probíhaly individuálním kontaktem s předem vybranými informátory 

a to v prostředí, které pro ně navozovalo odlehčenou atmosféru a jehož volbu jsem 

tedy nechala na nich. Ve většině případů se jednalo o kavárnu, v jednom případě jsem 
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 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2. 
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informátora navštívila v jeho domácím prostředí. Doba trvání rozhovoru byla ovlivněna 

ochotou oslovených osob v rozpovídání se. V průměru se jednalo o cca 45 minut. 

 Rozhovory byly nahrávány na diktafon.143 Následně došlo k jejich doslovnému 

přepisu - transkripci. Následnost témat byla zvolena od těch uvolněnějších, jako 

je například vyprávění o informátorově průběhu studia či budování kariéry, k citlivějším. 

Citlivějším myslím například osobní postoj informátora k otázce rodinného zázemí 

a rodičovství. Už od počátku jsem se tudíž snažila o navození přátelské atmosféry a její 

udržení, jelikož vyvolávala postupně rostoucí důvěru a otevřenost informátorů. Pomocí 

vřelého prostředí, které oslovený sám považuje za pohodlné, jsem se snažila také 

vyvarovat případné neupřímnosti, jež by mohla pramenit z toho, že se cítí nepříjemně. 

 Informátoři byli na začátku celého výzkumu zcela a pravdivě informováni 

o průběhu a cílech tohoto výzkumu. Byla jim dána možnost kdykoliv z rozhovoru 

odstoupit či neodpovídat na otázky, ke kterým se nechtějí vyjadřovat. K informátorům 

a ke kladení otázek jsem nepřistupovala způsobem vnucování odpovědí ani žádnou 

jinou manipulativní metodou, ale nechala jsem zcela volnost jejich projevu. 

 K analýze a organizaci sbíraných dat docházelo během celého provádění 

rozhovorů. Následně došlo k tzv. kódování. 144  Díky velké volnosti, která byla 

informátorům umožněna v rámci jejich odpovědí, jsem získala velké množství dat, které 

bylo následně nutné rozdělit do určitých kategorií na základě jejich velké důležitosti (či 

naopak pouze doplňkové povahy) a na základě podobnosti a příslušnosti k předem 

daným zkoumaným rovinám. Sumarizací dat do skupin dle jejich charakteru, jsem 

se vyhnula možné neorientaci ve velkém množství údajů, které byly během rozhovoru 

získány.145 Také mi to pomohlo v jejich následné analýze a interpretaci. 

 Na počátku rozhovoru jsem dala informátorům velký prostor k vyprávění o svém 

dosavadním studiu, celkových příčinách volby právní profese a následujících plánech 

do budoucnosti. V této fázi jsem se zaměřila také na rodinné zázemí, jejich případný vliv 

na percepci volby tohoto povolání a pohled informátorů na povahu právní profese 
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 Od informátorů byl předem vyžádán souhlas s nahráváním rozhovorů a následnou publikací některých jejich 
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Informátorům byla nabídnuta následná možnost přečtení si této práce. Oslovené osoby se vším výše uvedeným 
souhlasily. 
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techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 196 s. SCAN; 2. ISBN 80-85834-60-X.) 
145

 STRAUSS, Anselm L.; CORBIN, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 
1. vyd. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 196 s. SCAN; 2. ISBN 80-85834-60-X. 



38 

 

ve smyslu náročnosti. Právě ve vyprávění jedince o průběhu studia a jeho pokračování 

i po dosažení titulu, lze nalézt prvky, které následně ovlivňují zkoumané postoje. 

 

4. 3. VÝZKUMNÝ VZOREK A JEHO CHARAKTERISTIKA 
 

 Samotný vzorek informátorů byl vybrán účelovou formou, jelikož mi šlo o získání 

daných informací z předem vytipovaného okruhu osob. Jedince, kteří splňovali předem 

určená kritéria, jsem vybrala z kontaktů, jež mám díky své pracovní pozici a následně 

se díky známostem těchto vybraných jedinců, zvýšil jejich počet na celkem šest osob. 

 Během výběru jsem původně nerozlišovala mezi pohlavím, osloveni byli tedy jak 

muži, tak i ženy a nakonec se mi podařilo získat genderově vyvážený vzorek. Kritéria pro 

výběr informátorů v návaznosti na zkoumanou problematiku byla: věk 28 až 40 let, 

bezdětnost, nesezdanost a zaměstnání v právnické profesi odpovídající dosaženému 

titulu. Někteří oslovení jedinci byli v krátkodobém či dlouhodobém vztahu, nikdo z nich 

však s partnerem nesdílel domácnost, což byla také jedna z podmínek mého výběru 

informátorů. 

 Informátory tvořili tedy jedinci, kteří již dosáhli magisterského titulu, 

ale prozatím nestudují dále. Jednalo se o představitele právníků, kteří se zabývají 

obchodní sférou práva, a kteří jsou v současné době zaměstnáni v korporátních 

společnostech na plné úvazky. Jejich věk se pohyboval v rozmezí mezi 29 a 36 lety. 

 Při zpracování dat byly osloveným jedincům přiděleny pseudonymy. Následně 

uvádím jejich stručnou charakteristiku: 

 

- Informátor č. 1 – Petr 

Jedná se o muže ve věku 30 let, který je bezdětný a nesezdaný. V současné době žije 

v Praze a působí jako podnikový právník v pojišťovací společnosti. Pochází z malé 

vesnice a má jednoho bratra. Jeho rodiče jsou stále spolu. Dle finanční situace spadá 

jeho rodina do střední třídy. 

 

- Informátor č. 2 – Martin 

Jedná se o muže ve věku 29 let, který je bezdětný a nesezdaný. V současné době působí 

v Praze jako podnikový právník v pojišťovací společnosti. Pochází z malé vesnice a má 
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jednoho bratra. Jeho rodiče jsou stále spolu a jedná se o konzervativní jedince 

s tradičními názory, kteří byli proti jeho odchodu do Prahy a proti studiu práv. Jeho 

rodina je věřící, on sám také, ale náboženství nepraktikuje a to, že je věřící, uvádí pouze 

v souvislosti s prostředím, ze kterého pochází a ve vztahu ke své výchově. 146 

Dle finanční situace spadá jeho rodina do nižší třídy, on sám do střední. 

 

- Informátor č. 3 – Josef 

Jedná se o muže ve věku 36 let, který je bezdětný a nesezdaný. Pochází z jihu České 

republiky z většího města. Momentálně působí v Praze jako podnikový právník 

v pojišťovací společnosti. Jeho rodiče jsou v současné době rozvedení, rozvedli se však 

až v jeho dospělosti. Má jednu sestru. Dle finanční situace spadá jeho rodina do vyšší 

třídy. 

 

- Informátor č. 4 – Jana 

Jedná se o ženu ve věku 35 let, která je bezdětná a nesezdaná. Pochází z Prahy, 

kde momentálně stále žije sama v bytě. Pracuje jako podniková právnička ve velké 

společnosti, která se zabývá stavebními pracemi. Její rodiče jsou stále spolu. 

Je jedináček. Dle finanční situace spadá její rodina do střední třídy. 

 

- Informátor č. 5 – Marie 

Jedná se o ženu ve věku 33 let, která je bezdětná a nesezdaná. Pochází z jižních Čech. 

Momentálně působí v Praze, kde žije již od vysoké školy. Pracuje zde jako podniková 

právnička v pojišťovací společnosti. Má již pouze otce, matka jí zemřela v době jejího 

dospívání. Rodiče byli původně spolu, nerozvedeni. Má jednu sestru. Dle finanční 

situace spadá její rodina do střední třídy. 

 

 

- Informátor č. 6 – Lucie 

Jedná se o ženu ve věku 31 let, která je bezdětná a nesezdaná. Pochází z malé vesnice 

u Prahy. Působí jako podniková právnička v pojišťovací společnosti v Praze. Její rodiče 
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 Na základě určité citlivosti otázky, která by se týkala náboženství či ateismu, jsem se během rozhovorů na tuto 
oblast neptala a nebyla pro okolnosti výběru vzorku stěžejní. 
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jsou stále spolu, jejich manželství popisuje jako šťastné. Má jednoho bratra. Její rodina 

má rozsáhlé hospodářství a dle finanční situace spadá do vyšší třídy. 

 

4. 4. ANALÝZA ROZHOVORŮ 
 

 V rámci analýzy dat jsem postupovala dle předem stanovených tematických 

rovin: a) partnerství/manželství, rozhodnutí o založení rodiny, b) rodičovství, 

c) představa o rozdělení rolí v rámci domácnosti po narození potomka a d) sladění 

pracovního a rodinného života. Prvotním krokem před vlastní analýzou však bylo to, 

že jsem využila informace z narativní části rozhovoru s informátory. Zde jsem sledovala 

okolnosti volby právnické profese, průběh studia a následného samostudia oslovených 

jedinců a jejich plány do budoucna. 

 

Volba právnické profese 

 

V narativní části rozhovoru všichni informátoři uvedli, že se při výběru studia 

práv jednalo čistě o jejich volbu, do které nebyli z žádné strany tlačeni. „V rodině jsem 

první s timhle tim oborem, není to teda, že bych to po někom přebíral nebo že by mě do 

toho tlačili.“147 „Povolání jsem si zvolila sama, nikdo z rodiny ho nevykonává. Líbí se mi 

totiž přínos této profese – hájení práv a pomoc druhým…“148
 

 

Studium, samostudium a charakter právních profesí 

 

Všichni respondenti mají právnické vzdělání s dosaženým magisterským titulem. 

Délka studia se lišila u jednotlivců na základě účasti na Erasmu, zdravotních důvodů 

či jiných okolností, kvůli kterým byli nuceni studium přerušit. V současné době žádný 

z nich v rámci školy nestuduje. Shodují se však, že se jedná o profesi, která se bez 

neustálého samostudia neobejde. „Ale chci dál říct, že to není, že bych už teď 

nestudoval. To zase jo. Daní za tenhle obor je to, že se člověk vzdělává pořád. Zákony se 

mění stále, judikatura se taky mění, všechno se furt posouvá a co jsme se učili ve škole, 
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tak to nestačí.“149 „Školu teď nestuduju, ale je jasný, že při týhle profesi se musim učit 

furt. Takže dost věnuju samostudiju. Praxe tě k tomu donutí. Prostě se musíš neustále 

přizpůsobovat – novej občanskej zákoník atd…“150 „Fakticky se právník musí učit pořád, 

právo se mění.“151 Všichni respondenti považují právnické profese za zaměstnání, které 

obnáší celoživotní samostatnou přípravu a určité vypadnutí z tohoto procesu, i na 

malou chvíli, může vést k následné těžké adaptaci nazpět. „V rámci právnické profese, 

zejména z hlediska poskytování právních služeb z pozice advokáta, je samostudium 

velice důležité, když ne dokonce podle mě je stěžejním faktorem při výkonu této 

profese.“152 Postoj informátorů se tedy dá shrnout do názoru, že právnická profese je 

časově náročné povolání, ve kterém je jedinec nucen podřídit i část svého volného času 

neustálému samostudiu. Tento pohled se ukázal v rámci analýzy výzkumu jako zásadní. 

 

Plány do budoucna 

 

Plány do budoucna oslovených informátorů korespondovaly s konkrétními 

preferencemi jednotlivců. Někteří byli spokojeni se svou současnou situací, 

zaměstnáním a dosaženým titulem. „Mně vyhovuje tahleta sféra podnikovýho právníka. 

Nejsem typ, co by se chtěl rvát za nějakýho klienta jako advokát. Ani mě neláká spojení 

práva a podnikání. Víc mě vyhovuje bejt zaměstnanej takhle, v nějaký korporaci. Přijde 

mi, že podnikovej právník je takový rozumný řešení, že se z toho člověk nezblání.“153 

„Jsem spokojená tam, kde jsem teď. Jako firemní právník. Zkoušela jsem to i trochu 

jinde, ale prostě mi vyhovuje v uvozovkách hájit zájmy jen jednoho klienta.“154 Jiní 

informátoři naopak reflektovali, že chtějí ještě dosáhnout vyššího vzdělání. Shodovali se 

v tom, že chtějí obhájit rigorózní práci a získat titul JUDr., přičemž ale byly jejich motivy 

různé (od pouhého získání tradičního titulu právníka až po možnost umožnění určité 

nezávislosti). „Chci dosáhnout na JUDr. Napsat si rigorózní práci. Hlavně kvůli tomu, 

když se mě lidi pořád ptaj, proč jsem jenom magistr a ne JUDr., když jsem ten 
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právník.“155 „Dále se chystám napsat a obhájit rigorózní práci a stát se JUDr. Už hlavně 

z důvodu naplnění mých osobních cílů a určité nezávislosti.“156Názory informátorů 

k otázce dalšího osobního rozvoje a budoucnosti formují také jejich celkový pohled 

na zkoumanou problematiku a to například v otázce okolností, které určují dobu 

narození prvního potomka. I v tomto ohledu se tak ukázala úvodní narativní forma 

rozhovoru s jednotlivými informátory jako užitečná. 

 

a) Partnerství/manželství, rozhodnutí o založení rodiny 
 

Manželství 

 

 V rámci první zkoumané tematické roviny se informátoři vyjadřovali k postoji 

a pohledu na manželství. Otázky a směr rozhovoru byly zaměřeny na cíl zjistit, 

zda oslovení zástupci právnické profese vůbec uvažují o jeho uzavření či naopak 

preferují například nesezdaný typ soužití. Všichni dotazovaní se shodovali v tom, 

že manželství jako instituci uznávají a v budoucnosti o něm i budou uvažovat. V případě 

informátorek - žen byl na manželství přikládán větší význam než tomu bylo 

v odpovědích mužů. „Manželství je pro mě velice důležitý institut a sama ho považuji 

za přirozený důsledek soužití partnerů.“ 157  „Určitě upřednostňuji soužití v rámci 

manželství…“158 Z výroků mužů vyplývá, že ani oni manželství nezavrhují a jednou 

sňatek uzavřít chtějí, ale nepřikládají tomu takovou důležitost. „Nic proti manželství 

nemám, sám ho jednou chci, ale dokážu si představit i dlouholetej vztah 

bez manželství.“159
 

Informátoři ve svých postojích shodně poukazovali na právní dopad 

manželství.160 „Jde o to, jak to funguje a bude fungovat materiálně. Jako právník vím, 

že to má i jiné důsledky.“161 „Ale je zajímavý, že v tomhle našem oboru to má nějakou 

právní konotaci. Když do manželství vstoupíš, tak to pak má dopady na majetkový práva 

                                                 
155

 Inf. č. 2 – Martin, 29 let. 
156

 Inf. č. 5 – Marie, 33 let. 
157

 Inf. č. 5 – Marie, 33 let. 
158

 Inf. č. 4 – Jana, 35 let. 
159

 Inf. č. 1 – Petr, 30 let. 
160

 Konečně všichni měli právní vzdělání. 
161

 Inf. č. 2 – Martin, 29 let. 



43 

 

a další věci, takže z tohohle pohledu je manželství něco jinýho, než když dva spolu žijí 

bez papíru.“162 Z tohoto hlediska lze vidět, že dotazovaní jedinci tíhnou k názoru, 

že manželství by mělo být vyústěním dlouhodobého vztahu a nemělo by se jednat 

o nepromyšlené a zkratovité jednání. „Určitě bych do toho nešel po krátkodobym 

vztahu. Kdybych jí pořádně ani neznal.“163 „Toho člověka hlavně musim dlouho a dobře 

znát. Ono to manželství má i právní dopady na majetek a tak a fakt bych nestála 

o nějaká nepříjemná překvapení.“164
 

 

Preference partnera 

 

Dále byla pozornost zaměřena také na určité preference informátorů v oblasti 

budoucí partnerky či partnera a to z hlediska ekonomického zajištění. I zde došlo 

k mírnému rozkolu postojů z hlediska genderu. Muži - informátoři v této oblasti 

ve svých vyjádřeních zaujímali zcela neutrální postoj, kdy nemají žádné požadavky 

na svou budoucí partnerku. „Nemám žádné preference. Je mi to v podstatě jedno. 

Když se dva maj rádi, tak je to všechno jedno.“165 „Z tohohle pohledu se do žádný 

preference, co se týče těhle kvalit, nepouštím a nemám. Na tom mi vůbec nezáleží.“166 

Dotazované ženy se k této problematice nestavěly neurčitě jako muži, ale měly o svých 

požadavcích na budoucího partnera již jasno. Shodně ve svých výpovědích kladly důraz 

na schopnost partnera se finančně postarat, jak o ně samotné, tak i o případné 

potomky. Považují za nutné, aby pro ně byl partner především oporou a tudíž, aby měl 

zaměstnání, které mu bude tuto vlastnost a jim pocit jistoty poskytovat. „… ale i spoleh 

na něj, že se dokáže nejenom o sebe, ale hlavně i o mě a naše děti finančně postarat.“167 

„...očekávám, že partner bude mít povolání, které mu umožní zajistit mě a rodinu.“168
 

 

 V rámci první zkoumané roviny se tedy ukázalo, že oslovené osoby nezavrhují 

manželství a jednou ho uzavřít chtějí. Na základě genderu jsou však zřejmé odlišnosti 

v jejich výpovědích o důležitosti sňatku a vlastnostech budoucího partnera. Muži 
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zaujímali k oběma otázkám neutrální postoj, kdežto ženy kladly na instituci manželství 

důraz a mají také jasnou představu v požadavcích na své budoucí partnery. 

 

b) Rodičovství 
 

Okolnosti pro založení rodiny 

 

 Zprvu byly rozhovory v této rovině orientovány na požadavky, které by 

dle informátorů měly být splněny předtím, než se partneři rozhodnou založit rodinu. 

Dotazované osoby se zcela shodli, že je nutné před přivedením potomka na svět, mít 

určité zázemí. Zázemím rozumí nejen finanční jistotu, ale i majetkovou.169 „No, když se 

už lidé rozmyslí, že chtějí založit rodinu, tak je dobrý mít majetek. Byt, dům. Už by člověk 

měl bejt sám nějak usazenej. A to hlavně kvůli dětem. Je pro ně dobrý, když se narodí 

do stabilního prostředí, kde lidi už nějak fungujou a je jim to pak příkladem. Podle mě 

je totiž rodina zátěž jak psychická tak i finanční. Takže je to lepší a důležitý mít zázemí. 

Když tam tohle chybí, tak to může bejt průser.“170 „Určitá ekonomická jistota by měla 

bejt. Samozřejmě se může stát, že dítě přijde nečekaně. Ale byt je potřeba a všechno 

je pak jednodušší. Podle mě to pak přináší víc spokojenosti.“171 „Finanční zajištění 

při založení rodiny je pro mě velice důležité…“172 „Určitě by mělo předcházet pořízení 

potomka vytvoření zázemí, zejména bydlení.“173 Téměř všichni informátoři následně 

také uváděli, že by dítě mělo vzejít ze stabilního vztahu, ve kterém se partneři znají, 

něco spolu tvoří a ne tedy po krátkodobé známosti. „Jak řikám ne z lehké známosti, 

ale ze vztahu, co bude stabilní.“174 „Co se týče založení rodiny.. No určitě je potřeba 

hlavně stabilita, jak partnerská, tak i finanční.“175 V reflexi těchto názorů se výpovědi 

informátorů v podstatě genderově nerozcházely. 
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Dítě 

 

 Co se týče dětí, reagovali všichni informátoři shodně. Žádný z nich se ve své 

výpovědi potomkům nebránil a všichni je považovali za něco, co k životu 

neodmyslitelně patří. „Dítě je pro mě vyústěním vztahu s partnerem. Představuje 

možnost někomu dalšímu předávat věci, které mě osobně naplňují, ukázat hezká místa, 

kam se člověk podíval a předávat to, co se člověk naučil a naopak přijímat nové věci 

z pohledu dětského nebo dospívajícího světa a prostředí.“176 „Dítě určitě chci. Vidim 

v něm pokračování sama sebe a partnera.“177 Ale uvědomovali si i to, že přivést dítě 

na svět je významné rozhodnutí, které je na celý život. „Děti jsou velký rozhodnutí, co je 

napořád.178“ 

 

Doba narození prvního potomka 

 

Jistá míra odlišnosti se objevila v otázce, která se týká doby narození prvního 

potomka. V této problematice se postoje informátorů lišily v návaznosti na to, jakým 

směrem orientují svojí budoucí kariéru. Dotazování jedinci, kteří jsou v současném 

zaměstnání spokojeni, a získané vzdělání a titul Mgr. stejně jako pracovní pozice jim 

připadá dostačující, kladli za určující prvek, který ovlivňuje dobu, kdy by chtěli mít dítě, 

existenci vhodného partnera. „… můj věk při pořízení dítěte záleží na tom, kdy přijde ten 

pravý partner.“179 Informátoři, kteří naopak mají určité ambice v rozvoji své kariéry 

a chtějí například získat titul JUDr., připisují váhu zejména dosažení stanoveného stupně 

vzdělání v rámci vlastního seberozvoje a vytvoření si vyšší profesní pozice. „Děti plánuji, 

ale až po rozběhnutí mé kanceláře.“180 „Já se teď a v nejbližší době chci hlavně rozvíjet. 

Cestovat. Sudovat. Takže necejtim, to že bych měl mít dítě někdy brzo.“181 V tomto 

případě nehrál roli gender, ale spíše ctižádostivost a ambice jednotlivců- 
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Počet dětí 

 

V otázce počtu dětí se informátoři ve svých výpovědích shodovali. Za ideální 

počet všichni považovali jedno, maximálně dvě děti. „Děti určitě chci. Ale maximálně 

dvě. Víc ne. Vyžadují hodně času a tohle je podle mě ideál.“182 „U sebe bych to viděla 

maximálně na dvě.“183 V jejich postojích lze vypozorovat určitý ekonomický podtext, 

ale také vliv prostředí, ve kterém sami vyrůstali. „Já jsem v tomhle docela konzervativní. 

Mám jenom bráchu a podle mě je to fajn. Takže moje představa je menší klasický rodiny. 

O jednom maximálně dvou dětech. Spíš možná o dvou. Jedináček to má pak asi 

smutnější, když nemá sourozence. Ale to je fakt maximum, nechci velkou rodinu. 

Aby okolo mě běhala školka, na kterou nebudu mít peníze.“184
 

 

Návrat do zaměstnání 

 

Další oblastí, která se vztahuje k narození potomka a přechodu v rámci životního 

cyklu k rodičovství, je i následné zpětné zařazení do pracovního procesu. I zde došlo 

k rozdělení dotazovaných informátorů dle jejich odpovědí na dvě skupiny. A také zde 

jejich postoje ovlivňuje představa jejich budoucnosti v rámci kariéry. Ti, kteří jsou 

v současném zaměstnání spokojeni, nechtějí ho měnit a ani se dále vzdělávat, očekávají 

od zaměstnavatele, že v případě, kdy budou kvůli narození dítěte nuceni na nějaký čas 

přerušit pracovní aktivitu, jim zaměstnavatel samozřejmě místo podrží a oni se budou 

moci podle potřeby ihned vrátit na původní pozici a k plnému úvazku. „Předpokládám, 

že se budu moci vrátit do zaměstnání na plný úvazek a na původní pozici… Ráda bych 

totiž i nadále působila v současném firemním prostředí, které je mi přilehlé. 

Kvůli narození dítěte nebudu své zaměstnání po návratu z rodičovské dovolené nějak 

omezovat či měnit. Takže počítám s tou možností návratu na původní místo.“185 I tito 

dotazovaní jedinci, kteří se sice nechtějí dále vzdělávat, však přiznávali, jak bylo výše 

zmíněno, že jejich profese sebou nutné samostudium nese. A tak i když by zaměstnání 

neměnili a dále by se za ničím nehnali, nechtějí, pokud budou nuceni odejít 
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na rodičovskou dovolenou, zcela z „právní sféry“ odejít. „Kdyby nastala ta situace, 

že bych já zůstal doma, tak bych hledal cestu, jak neztratit kontakt s tou prací, co dělám 

a co nejdřív bych hledal způsob, jak začít makat. I kdyby to mělo bejt na zkrácenej 

úvazek nebo na dohodu. Nějak se prostě zařadit do toho procesu nazpět… Nedokážu si 

představit situaci, že bych tuhle stránku musel úplně na nějakou dobu vypnout.“186 Ti, 

kteří, jak bylo výše uvedeno, touží ještě po dosažení určitého cíle ve své kariéře 

a po vlastním rozvoji, počítají s tím, že dříve než se dítě narodí, budou disponovat prací 

„sami na sebe“ a nebudou muset tedy problematiku udržení pozice v rámci korporace 

či jiného subjektu řešit. „No já to vidim do budoucna tak, že chci bejt sám na sebe. 

V rámci advokacie. A to chci stihnout do tý doby, než budu mít rodinu. Můžu si pak totiž 

upravit čas, jak budu chtít. Kdybych měl bejt dál podnikovej právník, tak si tuhle situaci 

nedokážu moc představit. Starat se o dítě a zapomenout na nějakej čas na práci. 

Částečnej úvazek je nevýhodnej. To víme všichni.“187 „Po porodu chci hned plynule přejít 

zpátky do procesu. Bojím se, že bych z něj měla vypadnout. V rámci již zavedené 

kanceláře to bude nejlepší a budu si moci přizpůsobit čas svým a partnerovým 

možnostem a nebudu muset řešit nějaký boj o bývalou pracovní pozici.“188
 

 

Dopad narození dítěte na kariéru v rámci právnické profese 

 

V rámci této zkoumané roviny byla pozornost zaměřena také na problematiku 

dopadu narození dítěte na kariéru v rámci právnické profese. Jak bylo výše uvedeno, 

právnická profese je velmi časově náročné zaměstnání. Lidé věnují velkou míru volného 

času samostudiu, které je nutné pro to, aby byli v obraze a dokázali se přizpůsobit stále 

se měnícím okolnostem. V rámci této problematiky byli informátoři dotazováni na to, 

jak si myslí, že by mohlo narození dítěte ovlivnit jejich kariéru. Výpovědi, které 

se tohoto okruhu týkají, se ve většině případů shodovaly. Všichni až na jednu 

informátorku uvedli, že narození dítěte je obrovský závazek a nese sebou také velkou 

ztrátu dosavadní svobody a volného času, který v současné době věnují samostudiu. 

Takže v tomto směru má dle nich negativní dopad. „Myslim, že dopad na právnický 

profese to má velkej. Je totiž pravda, že obnáší hodně času, kterej je nutnej 
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k samostudiu nebo načítání věcí k případům doma po pracovní době. Takže když 

najednou tenhle čas nebude, tak se to projeví hodně. A to i na úkor koníčků, na který 

už nezbyde čas vůbec.“189 „Bohužel negativně. Právo se pořád vyvíjí, a když člověk 

vypadne, i kdyby to mělo bejt na chvíli, blbě se to dohání.“190 „No já to vidim tak, že 

už s tim, že si najdu partnerku, ztratim kus svobody. S dítětem to bude pak ještě horší. 

Proto volim teď se věnovat kariéře, dokud to jde. Můžu se ještě nějak rozvíjet. Pak už 

se budu věnovat hlavně jemu.“191 Informátoři se také shodovali v tom, že v této oblasti 

očekávají pomoc od partnera či partnerky, který by je měl podporovat, a měli by 

se společně dohodnout na kompromisu pro oba. „Doufám, že mi partner poskytne 

i po narození dítěte a po rodičovské dovolené takovou oporu, že se budu moct nadále 

věnovat i plně své práci.“192 „Určitě nestojim o to, aby si partner myslel, že mam zastat 

vše a naopak chci, aby mi pomáhal.“193  Informátorka, která se v odpovědi lišila 

od ostatních a vnímala narození dítěte, jako něco, co bude mít pozitivní dopad na její 

kariéru, uvedla: „Dle mého názoru ovlivní jen pozitivně. Budu víc vnímavá z pozice 

matky a to vzhledem k rodinným kauzám. V rámci své kanceláře si čas uzpůsobím, 

takže se nějakého ohrožení ztráty volného času nebojím. A se střídavou péčí a chůvou 

to půjde.“194
 

 

Dopad narození dítěte na uplatnění na trhu práce 

 

Informátoři byli také dotazováni na jejich postoj k tomu, zda si myslí, že narození 

dítěte může vést k určité diskriminaci jedince při návratu na trh práce právnických 

profesích. Všichni se shodli, že ve vztahu k právníkům, jež působí v rámci korporací, 

se diskriminace neobjevuje a narození dítěte nenese s sebou žádný problém. 

„No myslim, že podnikový právníci jsou v tomhle v pohodě.“195 „Nemyslím si, že to je 

problém ve firemním a korporátním prostředí.“196 „Jako podniková právnička bych 
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problém mít neměla. Budu na tom stejně jako každej jinej v korporaci.“197 Horší je to 

však v oblasti advokacie. Jak někteří uvedli, zde již k diskriminaci dochází. „V advokacii 

ta diskriminace je. Když děláš sám na sebe, tak je to dobrý. Ale jinak prostě o ten 

kontakt s prací přijdeš a to v tomhle je to blbý a advokáti si to nemůžou dovolit. Pak je 

to vidět v přijímání.“198  Jeden z informátorů tuto problematiku v rámci advokacie 

rozvádí ještě dál a vidí v ní i určitou genderovou diskriminaci. Dle něj v současné době 

stále platí,199 že o dítě by se měla starat žena a ne muž, který by měl spíše zajišťovat 

finanční stránku. Výchova vyžaduje čas, který pak ženy nemohou věnovat své profesi. 

V tom případě se muž lepší jako adept pro práci v advokacii. „Chlap v advokacii 

s dítětem, ten je ideální pro zaměstnavatele. Má závazek v dítěti a třeba hypotéky a tak 

prostě musí makat nehledě na všechno ostatní a podřídit čas práci a výchovu nechat 

na ženě.“200
 

 

 V druhé rovině se tedy ukázalo, že informátoři se shodovali v názoru, že děti 

jednou budou chtít, ale maximálně dvě. Před narozením potomka je pro ně důležité mít 

určitou finanční a majetkovou jistotu a stabilní vztah. Percepce doby, kdy k narození 

prvního dítěte má dojít, se lišila dle preferencí každého z nich v rámci jejich 

budoucnosti v oblasti kariéry. Při návratu k zaměstnání, se výpovědi informátorů 

odlišovaly dle jejich preferencí do budoucna v rámci kariéry. Všichni se však shodovali, 

že nechtějí a nedokáží si představit zcela z pracovní sféry svého života i na krátký čas 

odejít.201 Jsou si vědomi toho, že narození dítěte omezí jejich čas, který mohli věnovat 

samostudiu. V rámci problematiky určité diskriminace na trhu práce, kterou by mohlo 

rodičovství vyvolat, se ve svých výpovědích shodovali, že jich jako v současné době 

podnikových právníků, se netýká. 
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c) Rozložení rolí v rámci domácnosti a celková situace po narození dítěte 
 

 Co se týče otázky o dělbě rolí po narození dítěte, názory informátorů 

se rozcházely a to v tomto případě dle pohlaví. Genderová rozdílnost v postojích 

se projevila především v problematice toho, kdo zůstane po narození potomka doma 

na rodičovské dovolené. Z pohledu mužů, je to otázka financí. Nedrží se tradiční dělby 

práce, v jejímž rámci vždy žena zůstávala s potomkem v domácnosti, o jejíž chod 

se starala a muž rodinu zajišťoval finančně. Informátoři - muži zastávali názor, že o dítě 

by se měl primárně starat ten, který v partnerství vydělává méně peněz. Jsou si vědomi 

ztráty jednoho příjmu, kterou s sebou přináší právě narození potomka a následná péče 

o něj. A také si uvědomují finanční náročnost, se kterou je jeho výchova spojena. „Já to 

beru z ekonomického hlediska. Nejsem zastánce toho, že musí bejt doma žena. Ten, kdo 

bere míň, tak ten by měl bejt doma. I přesto, že může mít žena k dítěti lepší vztah.“202 

„Mně nevadí zůstat třeba doma. Je to dle finanční stránky. Pokud bude partnerka brát 

víc, tak se tomu nebránim.“203 Názor informátorek - žen již byl poněkud odlišný a hlavně 

ne tak jednotný, jak u dotazovaných mužů. Rozděloval je podle toho, jaké mají 

požadavky v rámci svého pracovního rozvoje. Ty, které jsou ve svém současném 

zaměstnání spokojené a nechtějí se dále vzdělávat, zastávají názor, že po narození 

dítěte půjdou na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou ony. Proto kladou důraz 

na to, aby jejich partnerem či manželem byl někdo, kdo jim a dětem dá finanční zázemí 

během celého vztahu a především v situaci, kdy ony budou zastávat výchovu potomků 

a nebudou ekonomicky aktivní. „Upřednostňuji klasický přístup k mateřské a rodičovské 

dovolené. Čerpání v délce dva až tři roky. Doma budu já a muž se po příchodu z práce 

zapojí do péče o dítě a bude mi pomáhat s úklidem v domácnosti.“204 „Na rodičovskou 

dovolenou bych ráda šla já. Tak na dva roky. Partner mi ale, když nebude v práci, bude 

pomáhat.“205 Jiný názor vyslovila informátorka, která v rámci svého rozvoje a kariéry 

chce dosáhnout ještě určitého posunu a zdokonalení, tudíž počítá s tím, že se bude 

nadále vzdělávat za účelem dosažení titulu JUDr.. Jelikož vidí svou budoucnost ve vlastní 

kanceláři, nepovažuje za přípustné odejít na rodičovskou dovolenou, která by přinesla 
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i byť jen částečné vypadnutí z profesní aktivity. Preferuje tudíž „střídavou“ péči o dítě. 

„Budeme se s partnerem střídat… Nedovedu si ani představit, že bych měla na čas být 

bez práce, respektive, že bych byla nucena kancelář na čas zavřít. Chci se věnovat 

jak dítěti, ale taky své práci. Podle mě to jinak než střídavou péčí skloubit nepůjde.“206
 

 

Využití pomoci druhých či státních opatření 

 

 V rámci této tematické roviny jsem se zaměřila i na otázku využití pomoci 

druhých či státních opatření. Všichni informátoři, bez ohledu na genderovou příslušnost, 

se ve svých postojích shodovali, že jesle, jsou pro ně nemyslitelné.207 Dle nich dítě 

v takhle malém věku potřebuje především domácí péči. „Jesle jsou podle mě špatné pro 

dítě. Je pro něj dobré, aby zůstal aspoň první roky doma v domácí péči.“208 „Jesle nechci. 

Takhle brzo by mělo být dítě doma s někým z rodiny. A je mi jedno, jestli to budu já nebo 

žena.“ 209  „Jesle rozhodně nechci…“ 210  V otázce mateřské školy však již všichni 

dotazovaní uváděli, že s jejím využitím počítají. Jelikož se v jejich názorech objevil fakt, 

že nebudou využívat prarodiče v rámci pomoci s péčí o dítě, představuje pro ně 

mateřská škola hlavní východisko v situaci, kdy se budou chtít oni či jejich partneři 

navrátit do zaměstnání. „Pomoc od rodiny nebudu využívat. Rodina bydlí v jiném městě. 

A stojím si za tím, že výchovu chci mít ve vlastních a partnerových rukou. Nevadí mi 

jejich rady, ale musejí se brát s rezervou vlastního úsudku.“211 „I když mám rodiče blízko, 

oni už si svoje děti vychovali. A teď si zaslouží čas na sebe. Takže s pomocí od nich 

nepočítám.“212 Shoda ve výrocích informátorů panovala také v tom, že mateřská škola 

je pro děti dobrým začátkem v rámci jejich socializace a dítěti prospívá. „Potřeba školek 

je nutná. Je to dobrý pro socializaci dítěte. Jak řikám, školky vítám. Hlavně z důvodu 

socializace dítěte a možnosti jednoho z nás se vrátit do práce.“213
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 V rámci třetí tematické roviny se reflexe informátorů rozcházely zejména 

dle pohlaví. Oslovení muži se na problematiku rozložení sil v domácnosti dívali 

z hlediska finančního dopadu. Dotazované ženy dále rozdělila jejich vidina 

do budoucnosti na ty, které zastávají názor, že zůstanou s dětmi doma ony 

a na informátorku č. 5 - Marii, která svou kariéru chce posunout a jako vhodnou 

variantu ve starosti o děti a o domácnost vidí ve „střídavé“ péči. Informátoři se 

ale shodovali v otázce využití či nevyužití jeslí a mateřských škol a v jejich postoji 

k pomoci s péčí o potomka od prarodičů a rodiny. 

 

d) Sladění rodinného a pracovního života 
 

V poslední fázi rozhovorů byla pozornost zaměřena na shrnutí214 problematiky 

současné situace možnosti či nemožnosti harmonizace rodinného a pracovního života 

v České republice a to konkrétně ve vztahu k právnické profesi, kterou dotazování 

jedinci zastávají. Všichni informátoři se naprosto shodovali ve věci nedostatku státních 

institucí, které by měly pomoci s péčí o malé dítě a s brzkým návratem rodiče 

k pracovní pozici. Někteří považovali nedostatek MŠ dokonce za kritický. „Očekávám, 

že státu už přestane lidem s dětma házet klacky pod nohy. Celkovej problém sehnat pro 

dítě školu je podle mě hroznej. Takže doufám, že až budu mít dítě já, bude situace lepší. 

I když tomu moc nevěřim. Prostě dát dítě do školky, která nebude soukromá, a nebudu 

muset za ní platit velký peníze. Když se koukneme na západ, tam stát v tomhle 

funguje.“215  „Člověk prostě musí v tomhle státě pracovat. Ale kam má dítě dát, 

když nikde není dost místa?“216 „Školka bude potřeba… Nemůžeš si vzít dítě do práce. 

Na tu potřebuješ klid.“217 K délce rodičovské dovolené se však nestavili tak negativně, 

jako k problematice nedostatku MŠ. Ve většině případů ji vidí jako vhodnou 

pro uvedení dítěte do života a je na každém, jaký čas z ní využije. „Myslím si, že doba 
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rodičovské u nás je dostatečně flexibilní…“218 „Jinak je fajn, jak máme uzákoněné takové 

ty věci jako je placená mateřská a rodičovská dovolená.“219
 

 

  V rámci této zkoumané roviny se oslovené osoby shodovaly v tom, že za největší 

problém, který v současné době v České republice je, považují nedostatek mateřských 

škol. Zvýšení jejich počtu by dle nich bylo přínosem pro úspěšnou možnost sladění 

pracovní a rodinné sféry života. Současné nastavení rodičovské dovolené shodně 

označili za vyhovující. 
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5. ZÁVĚR 
 

 Během historie došlo ve společnosti k  vývoji, který měl vliv mimo jiné i na 

proměny startů určitých životních cyklů člověka a v současné době především mladých 

lidí – potenciálních rodičů. Dochází k prodlužování jednotlivých období života jedince 

a odsouvání určitých přelomových událostí na později.220 V rámci svého výzkumu jsem 

se zaměřila na problematiku některých přelomových životních cyklů u jedinců, kteří se 

věnují právnické profesi a jsou tedy ovlivněni jejím charakterem. Současně se práce 

zaměřila také na oblast harmonizace pracovního a rodinného života výše uvedených 

jedinců. 

 Na základě analýzy dat shromážděných terénním výzkumem a následně 

analyzovaných jsem dospěla k těmto výsledkům: 

- Naprosto všichni zkoumaní jedinci – zástupci právnické profese zastávají vstřícný 

přístup k manželství a nebrání se mu. Ženy z mého výzkumného souboru přikládají 

sňatku více důležitosti než muži. Pro všechny oslovené představitele právnické profese 

představuje manželství určité vyústění dlouhodobého vztahu a nemělo by být 

uzavíráno bezmyšlenkovitě a to mimo jiné z hlediska jeho právního a materiálního 

dopadu. Co se týče určitých preferencí ve volbě partnera, dotazovaní jedinci z řad 

mužského pohlaví uváděli, že žádné nemají. Ženy naopak požadovaly, aby budoucí 

partner měl dostatečné zaměstnání, díky kterému by ji a celou rodinu dokázal finančně 

zaopatřit. 

- Informátoři shodně zastávali názor, že založení rodiny by měla předcházet určitá 

finanční a materiální příprava, ale také stabilní partnerský vztah. Dítěti se žádný z nich 

nebránil, všichni ho časem chtějí a jako počet uváděli maximálně děti dvě. Načasování 

narození prvního potomka se liší na základě postoje informátorů k budoucnosti v rámci 

své vlastní kariéry. Ti, kteří se dále nechtějí profesně rozvíjet, vztahují narození prvního 

potomka k době nalezení vhodného partnera a k fungování partnerského vztahu. 

Informátoři, kteří však uvedli, že chtějí ještě něčeho dosáhnout v rámci svého 
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vzdělávání a profese, odkládají narození potomka až po splnění tohoto stanoveného 

cíle. 

- Otázka návratu do zaměstnání rozdělila informátory opět podle jejich výhledů 

do budoucna na dvě skupiny. Ti, kteří jsou spokojeni na současné pozici, očekávali 

možnost vrátit se na původní pracovní místo a na plný úvazek. Druhá skupina 

dotazovaných jedinců by ráda před narozením dítěte dosáhla určité svobody v tom, 

že si založí vlastní živnost a tudíž tuto problematiku nebude muset vůbec řešit. Všichni 

informátoři si jsou však shodně vědomi toho, že z právní profese nemůžou odejít 

ani na malou chvíli a tak budou hledat možnosti, jak i v případě péče o dítě zůstat 

ve spojení s profesí. 

- Všichni informátoři až na jednu výjimku považovali dopad narození dítěte 

na kariéru právníků za negativní. S potomkem hrozí ztráta času, jež byl dříve věnován 

samostudiu, a tudíž je zde obava o určitou ztrátu znalostí a vědomostí. Pouze 

informátorka, která chce před narozením dítěte mít vlastní advokátní kancelář, věří, 

že potomek rozšíří její vhled do rodinných kauz a tudíž její profesi pomůže. 

- Dotazovaní jedinci se shodli, že narození potomka nemá vliv na postavení 

podnikového právníka na trhu práce. Určitou možnou diskriminaci ale spatřují v rámci 

advokacie. 

- V rámci dělby rolí v rodině rozdělilo informátory v jejich odpovědích pohlaví. 

Mužský postoj je koncipován na základě ekonomické situace, kdy tvrdí, 

že by na rodičovskou dovolenou měl jít ten jedinec, který vydělává z partnerů méně. 

Ženy - informátorky, které jsou v současném zaměstnání spokojené a neusilují o vyšší 

posty, počítají, že na rodičovskou dovolenou půjdou výhradně ony. Naopak 

informátorka, která se chce ještě nadále v rámci kariéry posouvat, preferuje střídavou 

péči partnerů. 

- Všichni informátoři se shodli na tom, že by rádi v rámci péče o dítě, využívali 

mateřské školy. Ani jeden z nich nezastával názor, že by se dítě mělo dávat do jeslí, 

naopak uváděli, že v prvních letech dítě vyžaduje domácí péči. Dotazovaní jedinci 

nechtějí využívat pomoc rodičů nebo jim to neumožňují podmínky. Hodlají se tedy 

spolehnout na partnera či na státní instituce. 

- Během výpovědí o současné situaci možnosti a nemožnosti harmonizace 

právnické profese s rodinou v České republice informátoři shodně uvedli, že považují 
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za největší problém nedostatek státních institucí – mateřských škol, které by určitému 

sladění pomohly. Podle nich je naprosto nemyslitelné si v nezbytných případech brát 

dítě do práce, jelikož se jedná o velmi náročnou profesi, na kterou člověk potřebuje klid. 

Naopak vyzdvihovali délku rodičovské dovolené a její flexibilitu. 

 

 V rámci výzkumu jsem dospěla ke zjištění, že dotazovaní jedinci považují právní 

profesi za velmi časově náročnou. Vzdělávání nekončí s „absolvováním práv“, 

ale probíhá během celého života člověka, který se tomuto zaměstnání věnuje. Je nutná 

neustálá pozornost a samostudium, které vyžaduje mnoho času. Tento fakt následně 

velmi ovlivňuje uvažování informátorů o jejich budoucím životě a postoj k zakládání 

rodiny. 

Na závěr bych chtěla uvést, že i přes nárůst nesezdaných svazků či bezdětnosti 

v současné české společnosti, zaujímali mnou dotazovaní informátoři z řad právnické 

profese naprosto odlišný postoj. K manželství i dětem se staví vstřícně a neodmítají je. 

Na druhou stranu si jsou vědomi náročnosti svého povolání a pociťují určitou obavu, 

co bude a nebude, až se potomek narodí. Celkově „moje informátory“ v jejich postojích 

odlišovala subjektivní představa o budoucnosti v oblasti kariéry, která názory a postoje 

představitelů právnické profese na budoucí rodinný život formovala ze všech působících 

faktorů nejvíce. 
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Příloha č. 1 – Státní rodinná politika 

 

Státní sociální podpora 

Jako státní sociální podpora, která je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o 

státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů se rozumí dávky, které obsahují: 

rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky 

pěstounské péče, porodné a pohřebné.221 Nárok na dávky mají pouze fyzické osoby, 

které jsou občany České republiky.222 Jejich výše bývá vypočítána z životního minima 

spolu s pevně stanoveným koeficientem či je pevně daná a neměnná.223 Snahou státu, 

která je demonstrována rodinnými a sociálními dávkami je mimo snahy o zvýšení 

životní úrovně rodin s dětmi, především ta o snížení sociálních nerovností.224 

 

Služby zajišťující péči o děti 

 Nedílnou součástí, toho jak se stát účastní harmonizace rodinného a profesního 

života, jsou také služby, které se zaobírají péčí o děti. Těmito službami se rozumí 

následující instituce, jejichž zřizovatelem může být stát nebo soukromý poskytovatelem, 

který se řídí zákonnými stanovami:225 

a) Služby péče o děti, které nemají více jak tři roky věku – mezi tyto instituce patří: 

- zdravotnická zařízení jako jsou jesle – pečuje o všestranný rozvoj dětí ve věku do 

                                                 
221

 Stručné vymezení jednotlivých sociálních dávek (Zajištění rodiny s ohledem na slaďování pracovního a rodinného 
života. Praha: Český svaz žen, 2011. 77 s. Na pomoc ženám; seš. č. 18. ISBN 978-80-87227-02-2): 
- Porodné - Jedná se o finanční částku, která se vyplácí rodině s nízkými příjmy a slouží na výdaje, které provází 

narození dítěte. 
- Rodičovský příspěvek - Jedná se o příspěvek pro rodiče, který se celý kalendářní měsíc osobně a celodenně stará 

o nejmladší dítě v rodině.  
- Přídavek na dítě – Jedná se o finanční částku, kterou obdrží rodiny s dětmi, jejich příjem je do výše 2,4 násobku 

životního minima.  
- Sociální příplatek – Jedná se o příspěvek pro rodiny, jejichž příjem je v předchozím kalendářním čtvrtletí nižší než 

dvojnásobek životního minima a jejichž člen je zdravotně postižený. 
- Příspěvek na bydlení – Jedná se o příspěvek na bydlení jedincům či rodinám, jejichž příjmy jsou tak nízké, že 

osoby mající trvalé bydliště v bytě nejsou schopny pokrýt náklady na bydlení 30% příjmu dané rodiny či 
jednotlivce (v Praze 35%).  

- Pohřebné – Jedná se o finanční částku, kterou stát poskytuje osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítě 
či rodiči takovéhoto dítěte. Podmínkou je, aby zemřelá osoba byla v den smrti občanem ČR.  

222
 Zajištění rodiny s ohledem na slaďování pracovního a rodinného života. Praha: Český svaz žen, 2011. 77 s. Na 

pomoc ženám; seš. č. 18. ISBN 978-80-87227-02-2. 
223

 ČERMÁKOVÁ, Marie. Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 
2002. 115 s. Gender & sociologie. ISBN 80-7330-026-5. 
224

 HAMPLOVÁ, Dana et al. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České 
republiky, 2010. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9. 
225

 Zajištění rodiny s ohledem na slaďování pracovního a rodinného života. Praha: Český svaz žen, 2011. 77 s. Na 
pomoc ženám; seš. č. 18. ISBN 978-80-87227-02-2. 
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tří let a jejich zřizovateli jsou obce. Za účast dětí v tomto zařízení se platí poplatky, které 

se zpravidla pohybují ve výši od 800 do 4.500,- Kč za měsíc. 

- soukromá zařízení, která jsou provozována v rámci zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání – jedná se o zařízení, které se zaobírá rozvojem dětských 

schopností, jakými jsou například schopnosti řečové, pohybové či hudební a výtvarné. 

Do pole jeho zájmu spadá také snaha o rozvoj kulturně hygienických návyků dětí do tří 

let. Výše poplatků je stanoven poskytovatelem tohoto zřízení. 

- služby „baby-sitting“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – 

osoby zajišťující tuto službu se zaobírají kompletním chodem domácnosti (od vaření, 

přes úklad až o individuální péči o děti). Nejedná se o denní péči a účastníkem tohoto 

typu služby může být i dítě starší tří let. Výše poplatků je stanovena poskytovatelem 

této služby. 

 

b) Služby péče pro děti předškolního věku – do této skupiny spadají: 

- Mateřské školky, které jsou zřízeny státem, obcí či krajem – regulovány zákonem 

č. 561/2004 Sb., školský zákon. Veškerý chod těchto institucí je obsažen ve vyhlášce č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

- Mateřské školky „soukromé“ - jedná se o zařízení, které jsou zřízeny církevními 

právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž činnost se zaobírá

 právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž činnost se zaobírá 

vzděláváním nebo poskytováním školských služeb, které jsou regulována zákonem č. 

61/2004 Sb., školský zákon. Stejně jako ve státních mateřských školkách je jejich chod 

stanoven vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Tyto instituce jsou 

poskytovány za určitý poplatek, který je stanoven jejich jednotlivými poskytovateli. 

- Soukromé instituce, které jsou provozované v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání – tyto zřízení neposkytují vzdělávací činnost, ale zaobírají se 

tzv. volnou živnost.226 Účast v nich je podmíněna uhrazením poplatku, který  stanoví 

jejich provozovatel. 

- Služby typu „baby-sitting“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

                                                 
226

 Volná živnost – obor činnost č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání.“ Jedná se o výchovu dětí starších tří let v 
rámci předškolních zařízení či soukromých školách. Tyto zařízení nejsou zařazeny do sítě škol, školských a předškol-
ních institucí. (Zajištění rodiny s ohledem na slaďování pracovního a rodinného života. Praha: Český svaz žen, 2011. 
77 s. Na pomoc ženám; seš. č. 18. ISBN 978-80-87227-02-2. Str. 63). 
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podnikání - jedná se o volnou živnost, obor činnosti č. 79. V rámci této služby je 

zajišťován kompletní chod domácnosti. Není poskytována formou denního režimu. 

Využití této služby je podmíněno uhrazením poplatku, jehož výše je určena jejím 

provozovatelem. 

 

c) Služby péče pro děti mladšího školního věku 

- do této skupiny patří především školní družiny či kluby. Tyto instituce jsou také hojně 

využívány rodiči, kterým umožňují například strávit více času v práci. Patří sem také 

služby, které jsou v rámci režimu volné živnosti, oboru činnosti č. 72 „Mimoškolní 

výchova a vzdělávání“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V tomto 

případu se jedná například o tábory či zotavovací akce. 

 

 O děti do dvou let se ve většině případů stará zejména matka. První typ 

zmíněných institucí, tak bývá využíván v menší míře. Dle S. Höhne se v tomto období 

například nevyužívá ani pomoci blízkého okolí ve formě hlídání dětí, jako jsou například 

přátelé, příbuzní a zejména pak generace prarodičů. Jakmile však dosáhne dítě tří let, 

přistupuje se ve většině v rodinách k využití výše uvedeného druhého typu institucí. 

Důvodem této změny preference je zejména návrat rodiče, který se o dítě staral na 

pracovní trh – skončení rodičovské dovolené.227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
227

 HÖHNE, Sylva et al. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus [online]. Vyd. 1. Praha: VÚPSV, 2010. 
[citováno 2017-04-2]. 108 s. ISBN 978-80-7416-059-2. Dostupné na adrese: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_310.pdf. 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_310.pdf
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Příloha č. 2 – Základní osnova otázek pro informátory 
 
1. Jak jste se k této profesi dostali? Proč jste si tuto oblast vybrali? 

2. Jak dlouho jste studovali? Studujete stále?  

3. Jaké máte budoucí očekávání v rámci pracovního rozvoje? 

4. Jaký máte pohled na institut manželství? Jaké máte požadavky ohledně Vašeho 

partnera? 

5. Jaké jsou Vaše podmínky pro založení rodiny? 

6. Co pro Vás znamená pojem dítě? Kdy byste ho chtěli? Případně kolik byste jich 

chtěli? 

7. Jak si představujete své následné zařazení do pracovního procesu po narození 

potomka?  

8. Jak by dle Vás mohlo narození potomka ovlivnit Vaší kariéru? 

9. Jaký podle Vás může mít dopad narození dítěte na následné uplatnění na trhu 

práce právnické profese?  

10. Jak si představujete rozložení sil v domácnosti? 

11. Jak se stavíte k využívání institucí či pomoci druhých v rámci péče o malé dítě? 

12. Jaký je Váš názor na současnou situaci v České republice, která se týká kombinace 

pracovního a rodinného života? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


