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1 ÚVOD 

 

 Nízká plodnost a prodlužování období bezdětnosti mezi mladými lidmi, tzv. odkládání 

rodičovství, se staly v posledních letech v české společnosti široce diskutovanými tématy, a to 

jak v odborných kruzích, tak i ve veřejných médiích (Hašková, 2009). Existují dva druhy 

bezdětnosti – nedobrovolná a dobrovolná. V této práci se podrobněji zaměřím na bezdětnost 

dobrovolnou, jejíž definice vyplývá již ze samotného označení. Jedná se o jedince, kteří si 

zvolili jako svou životní strategii život bez potomků. Mým cílem je zasadit tento fenomén 

(fenomén dobrovolné bezdětnosti a odkládání rodičovství) do sociodemografických změn, 

kterými prošel populační vývoj v České republice od počátku 90. let. Jedná se především  

o prudký pokles sňatečnosti a plodnosti, ale rovněž o odkládání sňatků i rodičovství do vyššího 

věku. Příčinami těchto změn jsou společenské a kulturní změny, jejichž prostřednictvím 

dochází k proměnám podob rodiny i hodnoty dítěte v životě člověka.   

 Ve společnosti dnes převládá názor, že přirozeností každého člověka je stát se v průběhu 

svého života rodičem. Rodičovství je ve společnosti silnou sociální normou, je významnou 

součástí identity člověka, a tak množství lidí není ochotno tolerovat či pochopit bezdětnost, 

jako dobrovolně zvolenou životní cestu. O lidech, kteří se rozhodli strávit svůj život bez dětí, 

panuje v této společností mnoho předsudků a stereotypů. Hovoří se o nich jako o bezcitných, 

sobeckých či chladných jedincích, kteří upřednostňují své vlastní pohodlí před zodpovědným  

a pro společnost prospěšným rozhodnutím pořídit si za svého života potomka či potomky. 

Dobrovolně bezdětné ženy jsou označovány za „kariéristky“ či „feministky“, kde oba tyto 

výrazy jsou skloňovány s velkou dávkou hořkosti a negativity. Již na tomto příkladu si lze 

povšimnout absence mužského elementu, co se týče kritiky bezdětnosti. Smýšlení o bezdětnosti 

totiž není genderově1 neutrální. Na ženy je více pohlíženo skrze jejich reprodukční funkci,  

a tudíž se od nich očekává, že budou mít děti. Mateřství je považováno za prvotní a hlavní 

poslání života ženy. Bezdětnost mužů je oproti tomu společností mnohem více tolerována, je 

méně viditelná a celkově méně sledovatelná. K tomu přispívá fakt, že na rozdíl od žen nejsou 

bezdětní muži předmětem statistik. Jsou to ženy, kdo je hlavní jednotkou populačních statistik 

                                                             
1 S kategorií genderu v průběhu práce pracuji tak, jak jej ve své knize Ženy, muži a společnost definují  

Daniel J Curran a Claire Renzetri (2003). Gender je společenská kategorie, která je společností konstruována 

kolem biologicky daného lidského pohlaví. Výraz gender tedy slouží k označení kulturně vytvořených rozdílů 

mezi muži a ženami. Představuje konstrukci maskulinity a femininity na základě stereotypních představ, že muži 

a ženy jsou zásadně odlišní. Předpokládá se, že existují mužské genderové role a ženské genderové role, na jejichž 

základě se od každého z pohlaví očekává jiné chování a jednání v každé situaci (Renzetti a Curran, 2003). 
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a tak jejich větší „viditelnost“ přispívá k vyšší míře problematizace bezdětnosti u žen (Hašková 

a Zamykalová, 2006). Absence rodičovství v případě mužů je tak společnosti méně „na očích“ 

a je méně sankciována než u žen. Mateřství podléhá proti otcovství vyšší formě normalizace, 

jak o tom hovoří Hana Hašková a Lenka Zamykalová ve výše zmíněné práci. Bezdětné ženy 

jsou vůči ženám „dětným“ v menšině; mít děti je norma2 a odchylka jakákoliv odchylka od ní 

je považována za deviaci či vadu a následně odpovídajícím způsobem sankciována. Bezdětnost 

tedy není chápána jako rovnocenná alternativa či varianta života vůči „dětnosti“ (Hašková  

a Zamykalová, 2006). S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodla ve své práci zaměřit 

především na ženskou část populace.  

  V první, teoretické části práce jsem se rozhodla stručně představit demografický vývoj, 

který pomáhá osvětlit pozici, ve které se současná společnost nachází a nastiňuje dobrovolnou 

bezdětnost jako fenomén doby, ve které se nacházíme a které se věnuje následný výzkum. První 

část dále přináší teoretické souvislosti, týkající se bezdětnosti jako celku, později bezdětnosti 

dobrovolné. Dále zde uvádím pohled soudobé společnosti na fenomén dobrovolné bezdětnosti 

stejně tak jako základní teoretické přístupy, s nimiž lze přistupovat k dobrovolné bezdětnosti  

a jejím příčinám.  

  Cílem druhé, praktická části poté bude nastínění hlubšího pohledu na samotné 

dobrovolně bezdětné ženy a jejich vlastní úhel pohledu na danou problematiku. Jelikož se jedná 

o téma velmi choulostivé až stigmatizované, je náročné získat tento otevřený pohled zevnitř. 

Jako zdroj informací mi proto poslouží virtuální data, konkrétně pak internetové diskuse 

zaměřené na dobrovolně bezdětné jedince. Do souvislostí s teoretickým vymezením jsem pak 

do analýzy diskusí zařadila i komentáře „dětných“ přispěvatelů a pokusila se tak přiblížit 

problematiku normativity rodičovství a tlaku, který je na dobrovolně bezdětné ženy kladen. 

Cílem této části práce tedy bude zmapovat fenomén dobrovolné bezdětnosti pohledem žen, 

které zůstaly dobrovolně bezdětné nebo tuto životní strategii do budoucna plánují a doplnit tuto 

analýzu o pohled, kterému tyto ženy každodenně čelí a který na ně upírá společnost.  

 

 

 

                                                             
2 „Norma je to, co převažuje“ (Foucault 2000: 261). 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Demografický vývoj 

 I když by se bezdětnost mohla jevit jako fenomén posledních let, není tomu tak. Bezdětnost se 

ve společnosti vyskytovala vždy, proměňuje se pouze míra jejího rozšíření a pojetí, s jakým 

k němu společnost v dané době přistupuje. Rozdíly můžeme spatřovat také v tom, zda je 

záměrná nebo ne. Bezdětnost tedy je a vždy byla důležitou součástí demografického vývoje 

populace.  

 Obyvatelstvo sídlící na území českých zemí patřilo před druhou světovou válkou  

k demograficky pokročilejším populacím. První demografický přechod byl ukončen ve  

30. letech 20. století3. Úroveň plodnosti se v tomto období pohybovala kolem hranice prosté 

reprodukce, tedy pod úrovní 2, 1 dítěte na ženu, což je hodnota zajišťující prostou reprodukci 

populace (Kalibová, 2001). Zlom přichází v 50. letech, kdy se demografické chování 

Československa s nástupem socialismu začalo odlišovat od chování v západní Evropě. Podle 

Možného (2008) se české země do nástupu socialismu řadily spíše do západoevropského 

rodinného modelu, jak jej definoval Hajnal4, s příchodem socialismu se zde však vytváří spíše 

východoevropský model demografického chování. Zatímco na „západě“ se v této době 

snižovaly ukazatele plodnosti, sňatečnosti i úmrtnosti, v Československu a dalších 

„východních“ zemích byly typickými znaky relativně vysoká porodnost, stagnace úmrtnosti na 

vysoké úrovni a vysoká míra sňatečnosti (Rychtaříková, 2008). Pro většinu obyvatel 

                                                             
3 První demografický přechod na našem území probíhal přibližně mezi lety 1830 – 1930. Souvisel s procesem 

industrializace, urbanizace, vytvářením národních států a zaváděním veřejného pořádku a bývá označován jako 

přechod od kvantity ke kvalitě. Počet dětí v rodině se začal plánovat a délka rodičovské péče se prodloužila. Pro 

první demografický přechod je mimo jiné charakteristická změna intenzity plodnosti, omezování počtu dětí 

vyššího pořadí a porodů starších žen. Průměrný počet dětí na jednu ženu se tak snížil ze 4-6 na 2-3. Změněné 

reprodukční vzorce souvisely mimo jiné s poznáním mechanismu početí a znalosti metod jeho zabránění 

(Rychtaříková, 2001, s. 10). 

4 V roce 1965 rozdělil John Hajnal Evropu podle historických vzorců sňatkového chování na západoevropský  

a východoevropský model rodinného utváření. Ten definuje geografická hranice, která vede od severu východní 

Evropy k jihu Evropy západní, tedy mezi městy Petrohrad - Terst. Oblast ležící na severozápad od linie se 

vyznačuje formováním neolokálních rodin, vysokým věkem při prvním sňatku (23. let u žen a 26. let u mužů)  

a vyšším podílem celoživotně svobodných a bezdětných, který je následkem větší nedostupností sňatku (nutnost 

finanční nezávislosti páru pro založení vlastní nukleární domácnosti). Naopak ve východním modelu utváření 

rodiny pár nemusel mít svoji vlastní domácnost – vznikají zde vícegenerační domácnosti. Tento model tak dále 

charakterizuje nízký sňatkový věk (pod 21. rokem u žen a 26. rokem u mužů) a vyšší plodnost (Horský a Seligová, 

1996, s. 25). 
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socialistického Československa znamenal vstup do manželství a rodičovství jediný způsob, jak 

se osamostatnit od rodičů a získat pocit relativní nezávislosti. Lidé vstupovali do manželství  

v nízkém věku, prvorodičky přiváděly své potomky na svět jako velmi mladé5 a v 70. letech 

20. století se vlivem pronatalitní politiky dočasně zvýšila hodnota úhrnné plodnosti. V západní 

Evropě (v evropských státech vyjma států bývalého východoevropského bloku) se konečná 

bezdětnost oproti tomu začala zvyšovat. Po celé období socialismu tak dosahovala konečná 

bezdětnost českých žen v porovnání s dalšími evropskými zeměmi o poznání nižších hodnot 

(Hašková, 2009).  

 Vše se však změnilo po roce 1989, kdy došlo k rozpadu socialistického bloku. 

Reprodukční chování se začalo přibližovat chování západoevropských populací. Tento proces 

však neprobíhal přesně podle západního vzoru, kde k obdobným změnám docházelo pozvolna 

několik desetiletí. Na našem území, podobně jako v ostatních zemích bývalého východního 

bloku, došlo v průběhu jen několika málo let k drastickým změnám v demografickém chování 

populace. „Nové hodnoty, normy a postoje vznikaly na západě v období ekonomického  

a sociálního klidu, zatímco v postkomunistických zemích jde o období hlubokých 

ekonomických a sociálních transformací“ (Rychtaříková, 2001, s. 19). Výrazným tempem 

klesala úroveň plodnosti, zvyšoval se věk žen při prvním porodu, stejně tak jako věk sňatkový. 

V důsledku výrazného poklesu úhrnné plodnosti byl poprvé v historii České republiky v roce 

1994 zaznamenán úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. V roce 1996 klesla úhrnná plodnost6 

v ČR pod 1, 2 dítěte na jednu ženu, čím jsme se zařadili mezi země s tzv. „lowest low fertility“7 

(Hašková, 2006a).  

  Od roku 1993 do roku 2001 se úhrnná plodnost snížila o třetinu a od té doby se v úrovni 

plodnosti trend poklesu zastavil a dochází k mírnému růstu. Zatímco po roce 1993 by při 

zachování daných reprodukčních poměrů zůstalo bezdětných 23, 6 % žen v reprodukčním věku 

(15 – 49 let), po roce 2001 by to byla již téměř polovina a v roce 2004 zhruba 40 % (Ženy  

a muži ČR v datech, 2007). 

   Tyto demografické změny, jak můžeme vidět na uvedených příkladech, byly vyvolány 

konkrétními sociálními a ekonomickými vnějšími podmínkami. Když se tyto podmínky změní, 

                                                             
5 Sobotka (2006) uvádí v daném období průměrný věk prvorodiček na 22-23 let, čímž se bezdětnost mezi ženami 

narozenými po roce 1935 snížila na rekordně nízkou úroveň 6 %. Podle Haškové (2006a) po celé období 

socialismu v Československu nedosahovala míra zastoupení bezdětných žen, které měly již ukončený reprodukční 

proces (ve věku 40 – 45 let) ani 7%. 
6 Ukazatel vyjadřující průměrný počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu ve věku 15 – 49 let, za 

předpokladu, že by míry plodnosti podle věku v daném kalendářním roce zůstaly nezměněny (Kalibová, 2001). 
7 „Pro hodnotu 1,3 a méně se vžil termín lowest low fertility, který má upozornit na rizikovost daného stavu pro 

budoucí populační vývoj“ (Mareš, 2008, s. 104). 
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ovlivní pak reprodukční chování populace, což má dopad na kvalitativní i kvantitativní změny 

v demografické reprodukci. Tyto změny můžeme označit pojmem demografický přechod, 

neboli demografická tranzice (Kalibová, 2001).  S pojmem první demografický přechod jsme 

se již seznámili v souvislosti s vytvářením národních států a procesem industrializace, který 

probíhal na našem území převážně v 19. století. Někteří autoři a autorky pro výklad soudobého 

růstu bezdětnosti, poklesu plodnosti a dalších sociodemografických změn zdůrazňují vliv 

hodnotových změn, což bývá označováno jako „opožděný“ druhý demografický přechod. 

Například podle L. Rabušice (2001) Česká republika několik let před koncem 20. století začala 

vykazovat charakteristiky režimu druhého demografického přechodu. To Rabušic chápe jako 

indikátor toho, že se česká společnost skutečně hluboce proměňuje a že se začíná včleňovat do 

rodiny moderních evropských společností. Pojem druhá demografická tranzice podle Rabušice 

zavedli v roce 1986 Ron Lesthaeghe a Dirk van de Kaa. Tento koncept měl vysvětlit novou 

velkou proměnu demografického chování, kterou můžeme pozorovat ve vyspělých 

postindustriálních společnostech západní Evropy, Severní Ameriky a Austrálie od 60. let  

20. století.  

 

2. 1. 1. Druhá demografická tranzice  

    Podle van de Kaa je možné stanovit počátek druhé demografické tranzice konkrétně na 

rok 1965. Jejím hlavním demografickým rysem je pokles plodnosti z úrovně lehce nad 

záchovnou hranicí plodnosti (tj. hranice 2, 1 dítěte na ženu) hluboce pod tuto hranici (Van de 

Kaa in Rabušic, 2001).  

  Země, které prošly druhou demografickou tranzicí, měly moderní technologie na velmi 

vysoké úrovni, jejich obyvatelé začali ve větší míře pracovat ve službách a informačním 

sektoru, snížil se podíl obyvatelstva ve výrobní sféře. Současně  s tímto strukturálním převratem 

se měnila funkce a podoba mnohých sociálních institucí - začalo se proměňovat lidské vědomí, 

vznikly nové kulturní normy a vzorce chování. Nejvýrazněji se druhá demografická tranzice 

projevila v oblasti intimního životního stylu: sexuality, manželství a prokreace (Rabušic, 2001). 

Dochází zde k posunu od manželství k nesezdanému soužití, od antikoncepce jako prostředku 

ochrany před nechtěným těhotenstvím k antikoncepci, která je prostředkem volby, zda dítě 

vůbec mít a kdy ho mít, k posunu dítěte, jakožto středobodu života rodičů k éře, kdy je 

středobodem rodinného života samotný pár a konečně k posunu od uniformních rodin  

a domácností k pluralitním formám rodin a domácností.  
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  Druhá demografická tranzice se podle van de Kaa vyznačuje následujícími na sebe 

navazujícími jevy: klesá úhrnná plodnost, snižuje se počet porodů dětí vyššího pořadí a počet 

sňatků vynucených z důvodu těhotenství nevěsty, klesá průměrný věk v době prvního sňatku, 

prodlužuje se interval mezi sňatkem a prvním porodem, roste úroveň rozvodovosti, dochází  

k odkládání sňatku mladými lidmi a jejich nahrazování nesezdaným soužitím, ke snižování 

nechtěných otěhotnění díky uzákonění možnosti sterilizace a potratů, narůstá preference 

nesezdaného soužití rozvedenými a ovdovělými lidmi, úroveň úhrnné plodnosti se stabilizuje 

na nízké úrovni, tato úroveň úhrnné plodnosti opět narůstá po časové prodlevě (rodí ženy, které 

doposud porody odkládaly a zvyšuje se také podíl prvních a druhých dětí narozených ženám ve 

vyšším věku), stále významnějším demografickým rysem se stává dobrovolná bezdětnost, 

plodnosti jednotlivých kohort se stabilizuje na úrovni, která je pod reprodukční hranicí (Van de 

Kaa in Rabušic, 2001).  

Tyto jednotlivé sekvence nám ve své návaznosti ukazují mimo jiné i kulturní proměnu 

norem a hodnot, kterou přinesla dynamická postindustriální společnost. Vzniká zde zcela nová 

funkce člověka, a to člověka jakožto individua. V tradiční společnosti a společnosti v době 

počátku industrializace, byly jasně předepsány životní dráhy a člověk žil v silném zajetí 

sociálních norem a očekávaného chování. Byl také determinován pozicí, do které se narodil.  

V dnešním vyspělém světě máme velké možnosti sociální mobility, rovný přístup ke vzdělání 

a na trh práce. Tím se role individuality ještě zdůrazňuje. Je kladen důraz na seberealizaci, 

rozvoj osobnosti a osobního štěstí a svobodu volby (Rabušic 2001). „Individualizace života 

také vedla k tomu, že se objevila dobrovolná bezdětnost, která nalézala stále širší okruh 

vyznavačů. Narostla natolik, že je v současnosti životním stylem relativně značné části západní 

populace“ (Rabušic, 2001, s. 187). 

  Přelom v reprodukčním chování zapříčinilo mnoho aspektů. Ivo Možný (2008) definuje 

některé z nich, které podle něj formovaly celou druhou demografickou tranzici. Jako první bod 

rozebírá Možný účinnou hormonální antikoncepci a znovuobjevení nitroděložního tělíska. Tuto 

událost považuje za revoluci a připisuje jí „epochální význam srovnatelný s ovládnutím ohně 

nebo vynálezem kola“ (Možný, 2008, s. 149). Účinná antikoncepce umožnila kontrolovat  

a odkládat plození dětí a těhotenství se tak z takřka neovládnutelné záležitosti stalo právem, 

které nabídlo ženám možnost rozhodovat o plození potomků a jeho načasování. Rodičovství 

nebylo nadále pouze přirozeným údělem, ale zviditelnila se jeho sociální funkce. Dalším 

důležitým mezníkem je podle Možného sexuální revoluce. Mladé generace považovaly sex za 

samostatný akt separovaný od manželství a prokreace, snížil se věk, kdy lidé začali žít 
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sexuálním životem. Třetím důležitým bodem je nárůst feministického myšlení. Ženy se už 

nemusely podvolovat osudovosti přírody, biologická autonomie rozhodování o rodičovství byla 

navíc vyjádřena liberalizací potratů. Dříve byla žena závislá ekonomicky a politicky na muži, 

přímo úměrně podle počtu jejich dětí. Nyní dostaly ženy možnost rozhodovat o svém 

reprodukčním životě, díky čemuž mohly zvýšit svou ekonomickou kapacitu a tak „je (žena) 

poprvé v historii skutečně nezávislá, samostatná, rovnoprávná“ (Možný, 2008, s. 150).  

 

 

2.2.   Teorie bezdětnosti 

 

  Bezdětnost je značně variabilní pojem, který zahrnuje mnoho významů. To svědčí  

o nejednoznačném chápání samotného jevu- vždy záleží na kontextuálním rámci, ve kterém 

chceme pojem uchopit. V České republice se přitom problematika bezdětnosti stala předmětem 

intenzivnějšího výzkumu až po roce 1989, kdy došlo k poklesu úhrnné plodnosti v ČR na své 

historické minimum 1,13 dítěte na jednu ženu. V té době začala vznikat řada odborných prací 

zaměřených na analýzu příčin poklesu plodnosti. Do té doby lze nalézt pouze relativně málo 

vědeckých prací, zabývajících se fenoménem bezdětnosti, s demografickým vývojem po roce 

1989 však těchto prací rychle přibývá a zabývají se jak situací před rokem 1989, tak i po něm 

(Hašková, 2009). V dnešní době se fenoménem bezdětnosti zabývá mnoho různých vědních 

disciplín: demografie, ekonomie a sociologie se zabývají bezdětností zvláště v souvislosti  

s demografickými změnami, které probíhají v euroamerickém světě s menším či větším 

zpožděním již od 60. let 20. století (Hašková et al., 2006). Tato odvětví však přistupují 

k problematice bezdětnosti z hlediska svých výzkumných cílů, zaměřují se vždy na daný dílčí 

fenomén, což studium tohoto pojmu značně komplikuje. Na problematiku nedobrovolné 

bezdětnosti jakožto následku neplodnosti a sterility v rámci asistované reprodukce se pak 

zaměřuje medicína, v souvislosti s problematikou neplodnosti a sterility pak psychologie.  

V dnešní době stále více roste věk lidí při prvním početí, a tak se šance ženy na otěhotnění 

zmenšuje. Asistovaná reprodukce se stává stále vyhledávanějším řešením v případě selhání 

přirozené cesty vedoucí k početí. V souvislosti s asistovanou reprodukcí se problematika 

bezdětnosti dostává také do oblasti právních věd, etiky a filosofie.  Výsledky vědeckého 

zkoumání z různých oblastí výzkumu bezdětnosti nejsou pak používány jen v oblasti vědy, ale 

jsou ve větší či menší míře popularizovány v médiích.  
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2.2.1. Diverzita bezdětnosti 

  Ačkoli počet dobrovolně bezdětných jedinců neustále stoupá, je společnosti odhalována 

zejména ta tvář bezdětnosti spojená s nedobrovolností. Hranice mezi dobrovolnou  

a nedobrovolnou bezdětností přitom bývá v mnoha případech značně nejasná a velmi tenká. 

Bezdětní mohou být jak muži, tak ženy, kteří si prošli rozličnými životními drahami a osudy, 

každý z nich chápe svoji bezdětnost jiným způsobem. Proto je velmi obtížné definovat 

jednotlivce, pro které by byla společná charakteristika bezdětnosti do nějakých skupin či 

kategorií, ale můžeme se o to alespoň pokusit.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1: Typy bezdětných strukturované dle ne/dobrovolnosti bezdětnosti  

z pohledubezdětné/ho (dimenze childfree- childless) 

Zdroj: Hašková 2006: 13 

 

Jak ukazuje schéma 1, bezdětnost lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií, a to na 

nedobrovolnou a dobrovolnou. Hranice mezi těmito dvěma kategoriemi bezdětných nejsou moc 

ostré a během života je možné mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností plynule 

přecházet (Hašková, 2009). Společnost a média ve svém přístupu k bezdětným pátrají po 

příčinách bezdětnosti, přičemž i oni rozlišují mezi dobrovolností nebo nedobrovolností.  

K oběma skupinám je však přistupováno velmi odlišným způsobem. Koncept volby je při snaze 

o kategorizaci bezdětnosti na dobrovolnou a nedobrovolnou zásadním. Jak je ale  

z kvalitativních výzkumů o bezdětnosti patrné, pro mnohé aktéry je těžko popsatelné, zdali si 

bezdětnost skutečně zvolili (Mixová, 2007). Ani sami bezdětní často nejsou schopni vymezit, 
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zdali se v jejich případě skutečně jednalo o volbu života bez potomka nebo to pouze vyplynulo 

ze způsobu jejich dosavadního života. 

 

2.2.2. Nedobrovolná bezdětnost 

  Nedobrovolnou bezdětnost můžeme chápat jako problém, kdy v úsilí o rodičovství stojí 

nějaké překážky. Tyto překážky mohou být biologické, kulturní nebo sociální. Nejčastějšími 

překážkami, které stojí nedobrovolně bezdětným v cestě za potomkem, jsou biologická 

neschopnost počít dítě nebo absence partnera. I když dnes již panuje značná diverzita v typech 

rodin, většina lidí plánujících rodičovství žije v heterosexuálním svazku (Hašková, 2009). Proto 

hraje důležitou roli také partnerský status bezdětného (viz schéma 2). 

  Nedobrovolná bezdětnost se tedy jeví jako něco záměrně nevoleného. Hana Hašková 

(2009) však uvádí, že nedobrovolná bezdětnost je kvůli dnešní úrovni asistované reprodukce 

také v jistém smyslu volbou. Při dnešním rozvoji medicíny, zvláště pak asistované reprodukce, 

se nabízí spousta způsobů, jak nepřízeň zdravotního stavu řešit a léčit. Neplodní se nachází  

v jistém přechodu mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností. Dnešní medicína nabízí 

tolik možností, že je těžké je vyčerpat všechny a dojít do stádia, kdy je léčba zcela beznadějná, 

přesto se některé páry rozhodnou v průběhu procesu léčby odstoupit (Slepičková, 2006).  

  I když se může zdát, že pojmy nedobrovolná bezdětnost a neplodnost jsou podobné,  

ne-li totožné, ve skutečnosti tomu tak není a neměli bychom je vzájemně zaměňovat. Pojem 

neplodnost je medicínský a znamená neschopnost počít dítě. Nedobrovolná bezdětnost má  

v sobě sociální implikaci a je spíše sociálním konstruktem (Slepičková, 2006). Společensky je 

nedobrovolná bezdětnost více akceptovatelná než ta dobrovolná, nejčastěji jako důsledek 

neplodnosti či sterility. I přes snahu nedobrovolně bezdětných (neplodných) řešit svůj problém 

jsou často stigmatizováni. Může jim být vyčítáno, že pořízení potomka příliš dlouho odkládali, 

že si zapříčinili svou neplodnost prostřednictvím nezdravého životního stylu apod. (Hašková, 

2009). Lidé se o nedobrovolně bezdětných rovněž domnívají, že jsou zoufalí a posedlí touhou 

po dítěti (Slepičková, 2006). 
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2.2.3. Dobrovolná bezdětnost 

Vymezení toho, kdo je vlastně dobrovolně bezdětný, se u mnohých autorů od sebe liší. 

Rabušic (2001) chápe dobrovolnou bezdětnost jako vědomou snahu o to, nestát se rodičem  

a toto jednání považuje za velmi účelové. Naproti tomu Hašková (2009) sice považuje 

dobrovolnou bezdětnost za volbu, ale nevymezuje ji z hlediska cíleného úsilí, účelu, či záměru. 

Podle ní je dobrovolná bezdětnost spíše shodou několika různých personálních a sociálních 

okolností, které se mohou v průběhu času proměňovat (Hašková, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2: Typy bezdětných strukturované podle ne/existence partnerství  

(dimenze bezdětná partnerství – singles) 

Zdroj: Hašková 2009: 14 

 

 

To, že je osoba dobrovolně bezdětná nemusí znamenat, že se rozhodla dítě nemít, ale 

pouze nestojí o to stát se rodičem. Rozhodovací proces žen, zda mít či nemít dítě, tedy vykazuje 

různé podoby. Boschman (2007) se rozhodl rozlišit základní dvě strategie s tímto rozhodnutím 

spojené a vytváří tak syntézu výše zmíněných teorií:  

První skupina žen odkládá mateřství tak dlouho, dokud již není pozdě. Nechávají tak za 

sebe rozhodnout čas, který postupně snižuje jejich reprodukční schopnosti na minimum. Po 



11 
 

dítěti nijak silně netouží a tak neustále očekávají, až se u nich projeví „tikot biologických 

hodin“. Jelikož k tomu ale nikdy nedojde, zůstávají celoživotně bezdětné. Druhá skupina žen 

činí rozhodnutí o dobrovolné bezdětnosti v poměrně raném věku. Mateřství vidí pouze jako 

jednu z alternativ, ke které je možno se přiklonit. V takovém rozvažování hrají velkou roli 

hodnotové postoje žen. Ženy z obou zmíněných skupin kladou podle autora důraz na svobodu 

a nezávislost, kterých by se musely v případě mateřství vzdát. Stejně tak si cení osobního 

rozvoje a uplatnění, který je v dnešní společnosti tak prosazován a jehož sladění s mateřstvím 

nebývá jednoduché (Boschman, 2007). 

Počet dobrovolně bezdětných nelze nijak přesně určit. Panuje předpoklad, že se  

v západním světě tato situace týká každé páté ženy v plodném věku (Hašková 2009). V České 

republice je odhad skromnější, ale vzhledem k neustálému příklonu k reprodukčním vzorcům 

chování západní Evropy můžeme očekávat navýšení počtu jedinců, volících tuto životní 

strategii. Za minulého režimu zůstávalo celoživotně bezdětných 5,5 % žen, a když přihlédneme 

ke skutečnosti, že v populaci jsou 2 - 3% žen neplodných, bylo dobrovolně bezdětných velice 

málo. V současnosti panuje předpoklad, že se množství celoživotně bezdětných v české 

společnosti přiblíží k hodnotám typickým pro severní a západní Evropu, tzn. 10 – 20 % 

celoživotně bezdětných lidí v jedné generaci (Hašková, 2006a). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Podíl bezdětných ve věku 18-39 let, kteří nezamýšlejí mít  

v budoucnu dítě, nebo si nejsou jisti 

Zdroj: PPA 2 In Sobotka 2006: 71 
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  K významnému posunu došlo i v otázce věku prvorodiček. Na konci 80. let pohyboval 

věk ženy při prvním porodu ve východoevropských zemích mezi 20 – 22 lety, z čehož připadalo 

až 60% prvních porodů na ženy ve věku 19 – 23 let. Za posledních deset let se zvýšil průměrný 

věk prvorodiček o 3, 3 roku. Zatímco v roce 1995 byl průměrný věk žen při narození prvního 

dítěte 23, 3 let v roce 2005 to bylo již 26, 6 let. Změnu v natalitním chování české populace 

dokumentují i probíhající přesuny ve věkové struktuře rodiček. Zatímco až do roku 1998 byla 

ve skupině rodiček nejsilněji zastoupena věková skupina 20-24 let, od roku 1999 se stává 

nejsilněji zastoupenou věkovou skupinou rodiček skupina 25-29 let. Tento proces oslabování 

podílu věkové skupiny 20 – 24 let a následné posilování věkové skupiny 25 – 29 let probíhá 

pozvolně již od devadesátých let minulého století. Zásadnost tohoto posunu dokazuje  

i skutečnost, že věková skupina 20 – 24 let byla v roce 2003 slabší než skupina rodiček ve věku 

30 – 34 let. Narůstá dokonce i podíl rodiček z následující věkové skupiny, tedy rodiček ve věku 

35 – 39 let. Jestliže bylo v roce 1993 zaznamenáno takto starých rodiček 3, 5 %, v roce 2005 

jich byl již více než dvojnásobný počet, konkrétně 7, 5%. Nespornou výhodou, kterou tyto 

změny přináší, je úbytek podílu porodů v nejmladší věkové skupině 15 –19 let, který má jistě 

pozitivní psychologické, sociální i zdravotní dopady (Hašková 2009). Rychlost, jakou narůstá 

průměrný věk prvorodiček mezi lety 2001 a 2015 na českém území pak znázorňuje  

tabulka č. 2.  

  Jak je z výše uvedených skutečností patrné prochází česká společnost v oblasti 

rodinného a reprodukčního chování četnými proměnami. Možnosti, které se dnes ženám 

otevírají, mají spolu s dalšími vlivy za následek odkládání sňatků a rodičovství do pozdějšího 

věku, přičemž ne vždy dojde k jejich následnému uskutečnění. Ačkoli obyvatelstvo České 

republiky vykazuje oproti západním zemím značné zpoždění ve vývoji a zdaleka nedosahuje 

srovnatelných hodnot, můžeme do budoucna očekávat jejich dorovnávání a s ním i výrazné 

zvyšování bezdětnosti. 

 

2.2.4. Dobrovolná bezdětnost pohledem společnosti 

  Samotný tón debat o nízké plodnosti, plný pocitu strachu a skepse, nás vede k závěru, 

že postoje společnosti vůči dobrovolné bezdětnosti jsou většinou negativní (Hašková 

a Zamykalová, 2006). Bezdětnost, a zvláště pak ta dobrovolná, je vnímána jako abnormalita, 

jež nemá ospravedlnění. Naopak rodičovství je normou, o kterou by měli všichni usilovat.  

U žen se otázka mateřství stává takřka kruciální, „normální“ žena musí být minimálně jednou 
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za život matkou8 (Hašková a Zamykalová, 2006). Mateřství by mělo být „přirozenou“ součástí 

ženské biografie. Aby ženy dostály své přirozenosti, nesmí se chovat nepřirozeně, přičemž 

přirozené (a tedy normální) a nepřirozené (nenormální) je konstruováno medicínsko – 

biologickými a sociálně – psychologickými vědami. Lékařský a vědecký diskurz vnucuje 

ženám domněnku, že mateřství je něco naprosto samozřejmého, od přírody daného a zcela 

instinktivního. Samozřejmost mateřské role je pak podporována také mediálními obrazy 

mateřství, které je vyobrazeno výhradně jako (jediný) neutuchající zdroj štěstí a radosti 

(Pomahačová, 2006).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Průměrný věk matky při narození dítěte  

 podle krajů v letech 2001-2015 

Zdroj: ČSÚ 

 

  Procesy, jež utvářejí konstrukt mateřství, je možné po vzoru Foucaulta (2000) vnímat 

jako disciplinační mechanismy, díky nimž se vytváří normy jediného správného ženství. Skrze 

sociální praktiky jsou těla obecně ukázňována, je jim přikazována určitá pozice v rámci sociální 

                                                             
8 Žena musí matkou být, avšak o mateřství by měla také usilovat a ve vhodnou chvíli jej realizovat. „Správné“ 

mateřství je biologické, vzešlé z heterosexuálního vztahu, žena se musí jako „správná“ matka dítěti plně věnovat 

a obětovat mu své potřeby (Hašková a Zamykalová, 2006).   
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reality, která musí být přizpůsobena stávajícímu převládajícímu řádu, jež je normou, vůči které 

sami sebe poměřujeme (Foucault 2000). V otázce reprodukce, jež je vyhrazena především 

ženám, tak dochází k disciplinaci ženského těla, mateřství jako převládající normě nelze 

uniknout. Ženy nemají na výběr a umísťují se vždy na ose této disciplinace – buď mohou 

přijmout, nebo odmítnout. 

  Odmítnutí ženy stát se matkou nicméně nezůstane bez reakce. Dobrovolně bezdětné 

ženy jsou společností stigmatizovány a sankcionovány. Postoje společnosti vůči rodičovství 

jsou spíše konzervativní (Hašková, 2004), což dokládá i výzkum EVS9 z roku 1999, kde 60 % 

dotázaných považovalo dítě za nezbytné pro naplnění života (Rabušic, 2001). Konkrétní 

výsledky výzkumu (nárůst míry souhlasu se zadaným výrokem) znázorňuje tabulka č. 3. 

K podobným závěrům dochází také výzkum PPA 210 (In Sobotka, 2006). I když se jistý posun 

směrem k legitimizaci bezdětného životního stylu žen udál, 44 % respondentů a respondentek 

se stále domnívá, že posláním ženy je mít děti a konotace spojované s dobrovolně bezdětnými 

obecně jsou především negativní (Rabušic, 2001).  

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Míra souhlasu s výrokem „Žena musí mít dítě, aby se naplnilo její poslání“  

v české populaci mezi lety 1991 a 1999 (v %) 

Zdroj: Hašková 2004: 13 

 

                                                             
9 European Value Study neboli „Evropská studie hodnot“ je v Evropě nejrozsáhlejší srovnávací sociologický 

výzkum, cílem je přinést dlouhodobou časovou řadu o proměnách hodnot v evropských zemích (Rabušic, 2001,  

s. 159). 
10 Population Policy Acceptance Study neboli „Výzkum postojů k populačním politikám ČR“ je evropský 

srovnávací výzkum možných účinků populační politiky, zaměřuje se na názory obyvatelstva různých zemí na 

demografické změny a jednotlivé praktiky populační politiky. Druhá vlna (PPA 2) proběhla v ČR roce 2001 

(Sobotka, 2006). 
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Typicky jsou dobrovolně bezdětné ženy (ale i muži) vnímány jako sobecké  

a nezodpovědné (Hašková a Zamykalová, 2006). S těmito charakteristikami se pojí termíny 

jako sebestředné, neschopné rozhodnutí, deviantní, neženské, nenormální, emočně narušené, 

necitlivé, defektní, nedospělé či nešťastné. Dobrovolně bezdětné ženy se tak musí potýkat se 

silným sociálním tlakem, který je má normalizovat k poslušnosti. V rámci medicínského 

diskurzu jsou ženy gynekology a gynekoložkami nabádány k včasnému jednání ve vztahu 

k reprodukci a varovány před zpožděním, které by mohlo vyústit v celoživotní bezdětnost. 

Média jim pak předkládají obrazy spokojených maminek s dětmi (Pomahačová, 2006), které 

mají odkazovat k oné „správné“ volbě. Ženy jsou vystavovány dotěrným dotazům  

a nevyžádaným moralistickým radám, setkávají se s nepochopením až odsudkem ze strany 

blízkého okolí (Zamykalová, 2006). Žena, která žije sama a bez dětí, se stává pro okolí sociálně 

neúplnou, takříkajíc částečnou a zmrzačenou bytostí, je „oxymóronem, kterému něco chybí“ 

(Bourdieu, 1998, s. 97). Společnost neuznává skutečnost, že si žena dokáže rozvinout zdravou 

a dospělou identitu, která nezahrnuje mateřskou roli. 

 

2.2.5. Příčiny dobrovolné bezdětnosti – základní přístupy 

  Ke zkoumání dobrovolné bezdětnosti, poklesu plodnosti, růstu věku prvorodiček  

a dalších sociodemografických změn v České republice po roce 1989 můžeme přistupovat 

dvěma základními přístupy. První z nich klade důraz na vliv kulturních/hodnotových faktorů, 

které konstruují přístup populace k rodičovství, druhý naopak zdůrazňuje faktory strukturální  

a institucionální, tedy externí bariéry rodičovství (politické či socioekonomické transformace 

společnosti) (Hašková 2009).  

  Pro odbornice a odborníky, kteří kladou důraz na vliv hodnotových proměn, tedy na 

kulturní faktory, je důležitá otázka, zda vůbec chtějí být mladí lidé rodiči a případně kdy. 

Nárůst počtu bezdětných spojují zaprvé s šířením a zvnitřňováním hodnot individualismu, 

seberealizace, sebevyjádření a individuální spotřeby a zadruhé s nabídkou dříve těžce 

dostupných pracovních, studijních a volnočasových příležitostí. Tyto nové příležitosti 

podpořily probíhající hodnotové proměny a dnes jsou pro rodičovství zdatnými konkurenty 

(Hašková, 2009).  Rabušic dochází ve svých analýzách ohledně těchto změn k následujícímu 

závěru: „Proměny v charakteru českého demografického chování, především však v oblasti 

reprodukce, jsou výsledkem moderní kulturní změny, jejíž nositelkou je současná mladá česká 

populace. Tato kulturní změna krystalizovala jako echo vývoje západní společnosti ve věkové 
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kohortě zrozené na počátku sedmdesátých let a jejím markantním výrazem byla politická změna 

v roce 1989, vyprovokovaná, organizovaná a nesená právě touto generací. Nízká sňatečnost  

a nízká porodnost jsou zákonitými doprovodnými jevy této kulturní změny. Konstatujme to 

jako sociální fakt a smiřme se s ním“ (Rabušic, 2001, s. 226). 

  Ti, kteří naopak zdůrazňují vliv vnějších socioekonomických bariér, si pak kladou 

otázku, jaké konkrétní bariéry brání mladým lidem, aby se rozhodli pro rodičovství. Zaměřují 

se proto na šetření vlivů, které zapříčinila socioekonomická a politická transformace a které 

způsobují ekonomické a sociální nejistoty, jakými jsou např. změny v systémech sociálního 

zabezpečení, rušení propopulačních opatření, zhoršující se bytová situace, zvyšování 

nezaměstnanosti, zhoršující se příjmová situace rodin s dětmi, zvýšení nákladů na výchovu dětí, 

atd. (Hašková, 2009). 

  Ačkoliv se odborná diskuse v daném ohledu soustředí buď pouze na vliv strukturálních 

faktorů, nebo jen na vliv faktorů kulturních, je pravděpodobné, že se vzájemně spíše doplňují. 

Strukturální faktory zapříčiněné socioekonomickou a politickou transformací se totiž mohou 

kombinovat s dlouhodobými hodnotovými změnami. Je tedy možné, že existuje mnoho 

takových kombinací obou faktorů, které od sebe vzájemně odlišují soudobé sociodemografické 

změny mezi jednotlivými zeměmi bývalého východoevropského regionu (Hašková, 2009).  

T. Sobotka nicméně soudí, že pokud hrají hlavní roli při současném poklesu plodnosti 

strukturální faktory způsobené společenskou transformací (náhlá socioekonomická krize), pak 

by v budoucnu, až přestanou tyto krizové faktory transformace působit a dojde ke stabilizaci 

socioekonomické a politické situace, mělo dojít k návratu k předchozím mírám plodnosti. 

Avšak jestliže jsou hlavní příčinou současných změn plodnosti kulturní faktory (hodnotové 

proměny), pak by nastalé změny plodnosti byly dlouhodobé a nevratné. Hašková dodává, že 

přestože se postoje v české společnosti proměňují směrem k akceptaci nových životních stylů 

a hodnotám individualismu, zároveň je zjištěno, že lidé rozdílných socioekonomických skupin 

a odlišného vzdělání nemají stejné možnosti využití nových příležitostí a ani působení nových 

bariér rodičovství není rozprostřeno rovnoměrně. Nové studijní, pracovní a volnočasové 

možnosti budou spíše využívány lidmi s vyšším vzděláním a socioekonomickým postavením, 

zatímco lidé s nižším vzděláním a socioekonomickým postavením se budou spíše potýkat  

s nezaměstnaností, příjmovou chudobou nebo nedostatečnými bytovými podmínkami 

(Hašková, 2009).  
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  Odborníci a odbornice se v závislosti na tom, na jaké faktory (kulturní/hodnotové  

x strukturální a institucionální) pro vysvětlení poklesu plodnosti a růstu bezdětnosti kladou 

důraz, rozdělují i v otázce pronatalitní politiky. Ti, kteří zdůrazňují vliv kulturních 

faktorů/hodnotových proměn zpravidla nevidí řešení populačního poklesu v pronatalitních 

politikách, které jsou zaměřeny na zvýšení plodnosti (Hašková 2009). K tomu Rabušic dodává, 

že v podmínkách, kterými v současné době v České republice procházíme, by bylo chybou 

zavádět jakékoliv pronatalitní opatření. Odkazuje přitom na situaci 70 let, kdy bylo zavedeno 

množství opatření, která měla vést ke zvýšení porodnosti, nakonec však měla jen velmi 

krátkodobý efekt (Rabušic, 2001). Rabušic dále také odkazuje na Dirka van de Kaa, který na 

konferenci v Haagu v roce 1999 prohlásil, že „ve vyspělé Evropě můžeme jen stěží považovat 

nízkou porodnost za přechodnou fázi. Měli bychom ji vnímat jako permanentní stav. Je totiž 

následkem pronikavých strukturálních, kulturních a technologických faktorů, které jsou 

doprovázeny hlubokou změnou hodnot“ (Vande de Kaa in Rabušic, 2001, s. 233). Rabušic 

rovněž tvrdí, že fertilita v Evropě nebude již dále klesat a že se snad i o něco zvýší, ale 

pravděpodobnost, že by se zvýšila na úroveň prosté reprodukce obyvatelstva, je velmi malá. 

Plodnost pod hranicí reprodukce bude mít nevyhnutelně za následek úbytek populace a tedy 

i stárnutí obyvatelstva. Populační stárnutí je jev, který by zákonitě nastal i bez současného 

demografického trendu, jenž ho pouze akceleroval. Úbytek evropské populace podle Rabušice 

lépe umožní pojmout přílivy imigrantů z Afriky a Asie, které se podle něj stanou každodenní 

evropskou realitou. Imigranti, ačkoli nejsou náhradou za domácí přírůstky, mohou být velmi 

dobře prospěšní pro evropské ekonomické cíle (Rabušic, 2001). 

  Ti, kteří naopak zdůrazňují vliv strukturálních faktorů na pokles plodnosti a růst 

bezdětnosti, jsou tedy naopak pro zavedení pronatalitní politiky, jež by měla vést k přímé nebo 

nepřímé podpoře rodin s dětmi. V České republice mezi ně patří například Rychtaříková. Ta 

vzestup plodnosti v letech 1973-1979 považuje za jednoznačný důkaz tehdy přijatých 

pronatalitních opatření. Za příčinu toho, že se Česká republika v letech 1996-2005 ocitla  

v pásmu tzv. velmi nízké úrovně plodnosti, považuje hluboké strukturální změny v rodinném 

chování obyvatelstva. Nepředpokládá, že by se reprodukční chování výrazněji změnilo  

k vyššímu počtu dětí (Hašková, 2009). 

 Pronatalitní populační politika se stala významným tématem v 90. letech. Mezi 

významná témata, která se stala v této době středem pozornosti, patří především téma finanční 

pomoci rodinám s dětmi, zrušení novomanželských půjček a špatná dostupnost bytů pro mladé 

lidi. Poněkud menší zájem byl věnován tématu propadu v počtu zařízení péče o děti  
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a o dostupnost dalších opatření, která umožňují kombinovat pracovní a rodinný život. Pokud 

jsou však pronatalitní opatření chápána především jako finanční podpora, nemají dostatečnou 

průkaznost vlivu na konečnou plodnost, a proto je nezbytné rozšíření pojmu pronatalitní 

opatření na všechna opatření, nejen finančního charakteru, přijímaná s cílem zvýšit úroveň 

plodnosti (Hašková, 2009). 

  Většina studií zabývajících se vlivem přímých pronatalitních opatření na plodnost  

v demokratických režimech potvrdila, že mají jen časově omezený a sociálně stratifikovaný 

efekt, a proto jsou sociálně-politická opatření na plodnost považována za nerentabilní ve vztahu 

k ceně zavedení takových opatření. V posledních několika letech různí odborníci a odbornice, 

např. J. Kocurová nebo M. Čermáková, konstatují, že na nízkou úroveň plodnosti v české 

společnosti mají pravděpodobně vliv jak kulturní faktory, tak i ty strukturální (Hašková, 2009). 

 

2.2.6. Když nebudeme mít děti 

  Jak víme, není celoživotní bezdětnost pouze fenoménem moderní doby. Víme, že 

bezdětnost existovala v různých podobách po celou historii lidstva a víme také, jakých podob 

nabývá dnes. Není však vůbec jednoduché predikovat budoucí vývoj bezdětnosti, obzvláště 

hovoříme-li o bezdětnosti dobrovolné, protože demografické statistiky dobrovolnou  

a nedobrovolnou bezdětnost nerozlišují. I přesto existují různé scénáře odhadů celoživotní 

bezdětnosti žen. Ty však nejsou, minimálně v rámci České republiky, vůbec jednoznačné. 

Hašková (2009) uvádí několik odlišných odhadů od různých autorů: T. Sobotka 

předpokládá v generaci žen narozených v ČR v roce 1975  na jedné ze dvou úrovní. Nižší z nich 

předpokládá konečnou bezdětnost ve výši 13-18%, ta vyšší ji klade na úroveň kolem 30 %. 

Sobotka se ve své práci však přiklání spíše k nižší úrovni a očekává konečnou míru bezdětnosti 

ve výši cca 15%. J. Rychtaříková dokonce předpovídá, že trvale bezdětná zůstane každá třetí 

žena s vysokoškolským vzděláním, každá pátá žena se základním vzděláním, 11% žen 

vyučených a 16% žen se středoškolským vzděláním s maturitou. Oba se však shodují na tom, 

že k určitému (většímu či menšímu) nárůstu konečné bezdětnosti dojde. Podle Sobotky však 

bude ČR patřit spíše k zemím se středně vysokými podíly celoživotně bezdětných (15-22% žen 

v generaci), což je většina evropských států, nebo k zemím (např. Francie a Švédsko) s nízkými 

podíly celoživotně bezdětných (méně než 15% žen v generaci). Rychtaříková naopak 

nevylučuje zapojení ČR mezi státy, k nimž patří zejména Německo a Rakousko, s vysokými 

podíly celoživotně bezdětných žen. 
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Kromě aktuální otázky, jak vysoká bude konečná bezdětnost, vyvstává také otázka po 

platnosti a významu hypotézy o pasti nízké plodnosti. Tato hypotéza předpokládá „že jestliže 

ve společnosti klesne plodnost a určitou dobu setrvá pod jistou úrovní (cca 1,5 dětí na ženu), 

začnou ve společnosti působit takové mechanismy, které povedou k dalšímu snižování 

plodnosti, pokud nebude vyvinut tlak, který by účinně působil proti těmto mechanismům“ 

(Hašková, 2006b). Hypotéza je vystavěna na argumentu demografickém, který poukazuje na 

fakt, že menší počet potenciálních matek znamená do budoucna méně porodů, dále pak na 

argumentu sociologickém, jenž staví na předpokladu, že nízká plodnost vede k vytváření jakési 

„kultury nízké plodnosti“ (kultury malých rodin/kultury jedináčků/kultury bezdětnosti), a na 

argumentu, který dává reprodukční chování do souvislosti s kombinací ekonomických aspirací 

a očekávaného příjmu mladých lidí, a předpokládá, že zatímco mají aktuálně aspirace mladých 

kohort rostoucí tendenci, jejich očekávaný příjem klesá také v důsledku stárnutí populace, 

způsobeného zejména nízkou plodností. Generace vyrůstající a dospívající v rámci zemí  

s vysokým podílem celoživotně bezdětných (případně rodin s jedináčky), budou 

pravděpodobně dávat přednost těmto modelům soukromého života častěji než generace 

předchozí. „Takový vývoj nachází oporu zejména v realitě reprodukčního chování, plánů  

a preferencí v bývalém západním Německu. V něm dosahuje konečná bezdětnost žen 

nejvyšších hodnot v Evropě, je zde mezi mladými bezdětnými lidmi nejvyšší podíl těch, kteří 

děti v budoucnu vůbec nechtějí, a zároveň je zde i velmi vysoký podíl těch, kteří si ohledně 

toho, zda se rodičem stát či ne, nejsou jisti“ (Hašková, 2006b).  

 Takřka veškeré debaty ohledně fenoménu bezdětnosti ve veřejném prostoru se pak 

nesou v termínech strachu, skepse a krize. Problematika snižující se porodnosti a plodnosti je 

spojována s otázkami stárnutí populace a kolapsu důchodového systému, s diskusí o vymírání 

českého národa a kultury, či s diskusí o ženách kariérisktkách, sobeckých mladých lidech,  

o špatných socioekonomických podmínkách a státu bez koncepce prorodinné a pronatalitní 

politiky (Zamykalová, 2006: 119).  
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2.3.   Internetová komunikace a virtuální společenství 

 

  Internet a s ním spojené nové formy mezilidské komunikace se ve vyspělých 

společnostech staly nedílnou součástí života mnoha lidí. Vedle jiného internet poskytuje 

příležitost k novým způsobům setkávání jedinců ve „virtuálním prostoru“, kde mohou sdílet 

potřebné informace, názory a zkušenosti. Existence webových stránek, které zakládají  

a navštěvují lidé se společnými zájmy, životními styly nebo problémy, a jejichž součástí jsou 

často internetové diskuse obsahující přímé výpovědi a životní příběhy těchto lidí, představují 

také zajímavý a přínosný zdroj poznání, který můžeme využít pro studium i vědecký výzkum. 

Internet a virtuální komunikace se dnes pro mnohé stávají každodenní záležitostí.  

Za povšimnutí jistě stojí změny starých modelů komunikace, které virtuální svět způsobuje,  

stejně jako příležitost pro vytváření nových forem vztahů, sociálních sítí a sociálního kapitálu, 

kterou poskytuje internet a internetová komunikace (Dušková a Vaculík, 2002).  

Lidé se zde vyskytují ve zcela odlišném prostředí než při komunikaci tváří v tvář. S absencí 

nonverbálních informací se uživatelé brzo vyrovnali používáním pomocných emotikonů, 

úpravami jazyka, jakými mohou být zdvojená písmena, důraz vyjádřený velkými písmeny či 

různými zkratkami, často převzatými z angličtiny. Zajímavé je ale především to, že se ve 

virtuálním prostředí nemění pouze jazyk, ale i chování uživatelů. Internetové diskuse obecně 

(chaty, emailové diskusní skupiny a internetové diskusní portály), které se v posledních letech 

výrazně rozvíjejí a rozšiřují, vytváří prostor pro specifický způsob lidské komunikace. Pro tu je 

charakteristická zejména anonymita a z ní vyplívající otevřenost, uvolněnost, odložení zábran 

a ostychu (Buriánová, 2000). Takové chování označují psychologové jako disinhibici. Lidé 

díky ní často odhalí více, než by byli ochotni svěřit svým nejbližším. Disinhibované chování 

má ale dvě stránky, vedle větší sdílnosti a otevřenosti se můžeme setkat i s tzv. „flamingem“, 

což je nezdvořilé, hrubé a agresivní chování (Vesecká, 2012). 

  Otevřenosti výpovědí účastníků online diskusí lze ale využít ve výzkumu. Internetové 

diskuse tak mohou být zajímavým zdrojem dat, ačkoliv by anonymita účastníků mohla vést 

k otázce po pravdivosti získaných informací. Výzkumy však ukazují, že naprostá většina 

(91,2 %) lidí při on-line komunikaci mluví pravdivě (Dušková a Vaculík, 2002).  

V českém prostředí neexistuje žádný server, specializovaný na osoby zvažující 

dobrovolnou bezdětnost, a tak jsou tito jedinci nuceni vytvářet svá vlastní diskusní fóra jinde 

ve virtuálním prostoru. Za tímto účelem vyhledávají většinou servery určené k volné diskusi, 

ale často se orientují i na stránky, které svým prvotním účelem jsou zacíleny na ženy  
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(-diskuze.maminkam.cz-, -emimino.cz- apod.). Dobrovolně bezdětní lidé vítají tuto možnost 

sdružovat se, být v kontaktu s lidmi, kteří sdílí podobný životní postoj často proto, že ve svém 

okolí nikoho takového neznají. Dalším znakem virtuálních společenství, kterým se odlišují od 

„reálných“ sociálních vztahů, je příležitost komunikovat s lidmi z těchto internetových skupin, 

kdykoliv po připojení je tu vždy někdo, s kým lze „hovořit“. Významným přínosem pro členy 

diskusních fór a zájemců přidružených k webovým stránkám je rovněž přístup k informacím, 

které jsou pro ně v běžném životě nedostupné. Prostřednictvím internetu lidé získávají  

a vyměňují si informace, různé návody a rady, jak řešit své problémy. 

  V neposlední řadě internet také vytváří prostor pro vzájemnou podporu, která lidem 

pomáhá zvyšovat respekt a sebe/úctu. Zdrojem sebeúcty a respektu je také poskytování podpory 

a pomoci druhým, internet tak zprostředkovává vzájemné vztahy důvěry a přátelství (Dušková 

a Vaculík 2002).  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1.   Cíl a výzkumné otázky 

  Primárním cílem tohoto výzkumu je snaha porozumět fenoménu dobrovolné bezdětnosti 

tak, jak jej vnímají samy aktérky, které si zvolili bezdětnost jako svou životní strategii.  Výzkum 

probíhá v několika rovinách, z nichž první z si klade za cíl zmapovat důvody, které dobrovolně 

bezdětné uváděly v internetových diskusích v období let 2015-2016 jako ty zásadní pro jejich 

osobní rozhodnutí nezařadit rodičovství do svého životního cyklu. V rámci analýzy se dále 

zaměřím na reakce blízkého okolí těchto žen, především jejich rodin a přátel, jak je ženy samy 

popisují ve zmíněných internetových diskusích. Dalším důležitým bodem analýzy je pak 

zkoumání vazby volby života bez potomků na přítomnost či absenci partnerského vztahu.  

  Ve vedlejší rovině pak probíhá průběžné srovnání příspěvků žen, jež deklarují 

dobrovolnou bezdětnost jako svou životní strategii s příspěvky ostatních uživatelů zkoumaných 

diskusí, čili s názorem veřejnosti. Cílem zde není pochopení či zmapování pohledu veřejnosti 

na dobrovolnou bezdětnost, ale spíše srovnání pohledu obou stran na konkrétní daný problém.  

 

3.2.    Metodologický přístup 

  Jako výzkumnou strategii jsem na základě formulovaných otázek zvolila kvalitativní 

výzkum. Cílem tohoto výzkumu je zjistit pokud možno veškeré jevy, které se vyskytují ve 

vybrané skupině, v tomto případě na internetových diskusích týkajících se dobrovolné 

bezdětnosti, a tyto jevy interpretovat.  

  Konkrétní technikou, kterou jsem se rozhodla v rámci svého výzkumu použít je analýza 

dokumentů, která se řadí mezi „nevtíravé techniky sběru dat“ (Hendl, 2008, s. 162). Za 

dokumenty Hendl (2008, s. 161) v tomto případě považuje taková data, která vznikla 

v minulosti a nebyla pořízena samotným výzkumníkem na základě výzkumu. Jelikož 

pramenem mého výzkumu jsou data sekundární, tedy taková, která nebyla pořízena za účelem 

jakéhokoliv výzkumu, jedná se o tzv. kvalitativní obsahovou analýzu. Kvalitativní obsahová 

analýza bývá definována jako „kresba“ závěrů na základě objevení či neobjevení určitých 

atributů v textech, jež přináší vodítka ke specifickým postojům či hodnotám konkrétních 

mluvčích (Holsti, 1969). Mezi dokumenty, které zkoumá kvalitativní obsahová analýza, spadají 

i tzv. virtuální data. „Virtuální data se nacházejí na internetu. Patří mezi ně internetové stránky, 

obsahy internetové pošty a obsahy internetových diskusí“ (Hendl, 2008, s. 204). Tato práce se 
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zabývá posledním jmenovaným, tedy obsahy internetových diskusí. Internetové diskuse jsou 

místem specifického způsobu mezilidské komunikace, pro niž je typická především anonymita 

a z ní vyplývající otevřenost, uvolněnost a odložení zábran a ostychu (Buriánová, 2000). Toto 

chování lze označit souhrnným pojmem disinhibice, neboli „odložení zábran a skrupulí, ztráta 

nebo překonání plachosti a ostychu (...). Disinhibici můžeme demonstrovat prakticky na všech 

uživatelích světové sítě“ (Vesecká, 2012, s. 17).   

 

3.2.1. Použití kvalitativní obsahové analýzy 

  Při zpracování virtuálních dat získaných z internetových diskusí za pomoci kvalitativní 

obsahové analýzy je nejprve zapotřebí zvolit záznamovou jednotku, např. slovo nebo tvrzení, 

která souvisí se zkoumaným problémem. V případě tohoto výzkumu jsem dále během 

primárního čtení materiálu vytvořila kategoriální systém za pomoci redukce dat a kódování. 

Jednotlivé záznamové jednotky, segmenty, které jsem nalezla v textu, byly zakódovány tak, 

aby segmenty nesoucí stejný význam byly označeny stejným kódem, což v závěrečné části 

výzkumu pomůže provést analýzu materiálu a vyvodit ze zpracovaných dat závěry. V rámci 

primární analýzy všech textů byly vytvořeny primární kódy, které zachycovaly základní otázky 

celého výzkumu a pomohly tak materiál rozdělit podle odpovídajících segmentů. Sekundární 

analýza posléze pracovala s již roztříděnými segmenty a za pomoci nového, detailnějšího 

postupu byly příspěvky tříděny tak, aby výsledek odpovídal všem jednotlivým významům, 

které zkoumané diskuse mohly obsahovat.  

 Po dokončení analýzy byly při přepisu jednotlivých příkladů příspěvky ponechány 

v původním, nezměněném stavu, včetně přítomných pravopisných, syntaktických či jiných 

chyb i případných překlepů.   

 

3.2.2. Výběr vzorku 

  Jelikož je cílem celého výzkumu porozumění problému dobrovolné bezdětnosti tak, jak 

jej chápou samy přispěvatelky internetových diskusí, je vzorek konstruován tak, aby 

reprezentoval populaci problému. Vzorek tedy nezastupuje populaci jedinců (jako například 

v kvantitativních výzkumech), ale populaci problému. Výsledky výzkumu nemohou být 

zobecňovány na žádnou jinou populaci, než kterou představuje použitý vzorek. 
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  Do vzorku byli zařazeni jedinci, kteří se zapojili do internetových diskusí, které však 

samy o sobě musely splňovat požadovaná kritéria. Základním kritériem výběru diskusí se stalo 

jejich časové zařazení, konkrétně byly zvoleny ty diskuse, které probíhaly v letech 2015-2016. 

Kritériem pro užší výběr se pak stala obsáhlost jednotlivých diskusí a jejich relevantnost 

v rámci zvoleného tématu, tedy dobrovolné bezdětnosti žen. Vzhledem ke zvolenému 

časovému rozmezí byl výběr internetových diskusí značně omezený. Nakonec se mi podařilo 

vyhledat celkem 13 takových, které se v daném období zaobíraly zadanou problematikou. 

Podrobné analýze jsem nakonec podrobila 5 z těchto 13 diskusí. Jedná se o ty nejobsáhlejší  

e-diskuse, které jsou zároveň nejrelevantnější – nejméně se svým obsahem vzdálily své původní 

náplni. Není samozřejmě možné vyhledat takový internetový prostor, který by se po celou dobu 

své existence striktně držel tématu, které bylo původní podstatou jeho založení. Byla proto 

zvolena taková fóra, která se po celou dobu svého průběhu držela do velké míry problematiky 

dobrovolné bezdětnosti; 

  První e-diskuse, kterou jsem se v rámci analýzy zabývala, probíhala na internetovém 

portále -diskuse.doktorka.cz-. Pod názvem „Nechci mít dítě“ byla zahájena 23. 8. 2001  

a s občasnými přerušeními probíhala do 21. 3. 2016 s celkovým počtem 6 820 příspěvků.  

Bylo tedy nutné oddělit ty příspěvky, které spadají do zkoumaného období, stejně tak jako ty, 

na něž pro výzkum relevantní příspěvky odkazují, od příspěvků a komentářů staršího data,  

z nichž některé již byly dříve podrobeny obdobné analýze (viz Vedralová, 2011). Na základě 

kritéria časového zařazení bylo z této diskuse vyzdviženo 549 příspěvků, z nichž k následné 

podrobné analýze jsem využila 120. Tato diskuse byla v průběhu času orientována především 

na téma normativnosti rodičovství. Velkého prostoru se zde v zadaném časovém rozmezí 

dostalo rovněž několika velmi konkrétním problémům, které však přímo nesouvisely se 

zkoumaným tématem.  

Druhá zvolená diskuse probíhala na portále -zena.cz- jako reakce na článek nazvaný 

„NoKidding Klub: Hlavně nemít děti! Nikdy!“, který se zabývá možnými důvody pro zvolení 

života bez dětí jako možné životní strategie. Nejedná se tak o klasickou diskusi, založenou 

některým z účastníků, jako je tomu  ostatních případech. Názory některých diskutujících tak 

přímo odkazovaly k výše zmíněnému článku, který stál u zrodu tohoto názorového pléna. 

Diskuse byla zahájena a zároveň dosáhla největšího množství příspěvku v den uveřejnění 

článku, 10. listopadu 2015, a probíhala bez přerušení do 28. listopadu téhož roku s celkovým 

počtem 303 komentářů, z nichž analýze bylo podstoupeno 90 příspěvků. Tento počet byl do 

velké míry ovlivněn tématem daňového zatížení bezdětných osob, které nebylo v počátcích 
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analýzy považováno za relevantní. V průběhu výzkumu však bylo zahrnuto mezi analyzované 

kódy, a tak bylo později důsledné analýze podrobeno dalších 39 příspěvků.    

  Následující dvě diskuse probíhaly na internetovém portálu -emimino.cz-. První z nich 

byla založena 29. 1. 2015 pod názvem „Nechci dítě“ a s celkovým počtem 220 příspěvků 

probíhala do 29. 8. 2016, kdy byl vložen zatím poslední komentář. Z této diskuse bylo použito 

pro analýzu 70 relevantních komentářů. Druhá sledovaná diskuse založená na jmenovaném 

serveru pod názvem „Je mi 26 a nechci dítě“ probíhala ode dne 1. ledna 2016 a během svého 

krátkého trvání (poslední příspěvek uveřejněn 2. ledna 2016) nasbírala 90 příspěvků, z nichž 

jsem následné analýze vyzdvihla 42 příspěvků od 28 přispívajících osob.  

  Poslední diskuse, probíhající na serveru -diskuze.maminkam.cz-, nastřádala mezi dny 

28. listopadu 2015 a 9. prosince 2015 pod názvem „Nechci děti, jsem špatná?“ pouhých 25 

příspěvků. Ty se však ukázaly být v rámci zkoumaného problému velmi přínosné. 

   V první fázi jsem tedy podrobila zevrubné analýze celkem 336 komentářů, z nichž 164 

pochází od žen, které se prezentují jako dobrovolně bezdětné. Zbylých 172 komenářů se 

k problematice vyjadřuje „pohledem zvenčí“ – jedná se o příspěvky lidí, kteří se vyjadřují 

k problematice dobrovolné bezdětnosti (ať už pozitivně či negativně). Později byly k analýze 

přidány další komentáře, které se ukázaly být relevantní pro probíhající výzkum11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Celkem bylo v průběhu času, po který probíhala analýza diskusí přidáno 55 komentářů. Jedná se především o 

příspěvky dotýkající se tématu daňového zatížení dobrovolně bezdětných osob, viz dále.  
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4 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT 

  Následující kapitoly jsou výsledkem provedené analýzy internetových diskusí, která se 

zaměřovala na ženy, které deklarují dobrovolnou bezdětnost jako součást své životní strategie, 

nebo o této možnosti do budoucna uvažují. Každá z diskusí, které byly podrobeny zkoumání 

má svá specifika, zároveň se však podařilo nalézt několik témat, která prostupují napříč všemi 

fóry a dala by se tak nazvat „univerzálními“. Tato kapitola se tedy jednak odpovídá na otázky, 

které jsem si vytyčila v rámci svého výzkumu jako základní, a rovněž hovoří o tématech, která 

se v průběhu analýzy ukázala být klíčová.   

   Jedním ze základních prvků, který je společný všem analyzovaným diskusím, je 

bezpochyby přítomnost dvou proti sobě vystupujících „táborů“: první z nich reprezentují lidé, 

na něž se tato práce zaměřuje především - tedy ti, kteří dobrovolně žijí svůj život bez dětí, nebo 

o takovém životě uvažují. Druhým táborem jsou pak lidé tzv. „dětní“, tedy ti, kteří minimálně 

jednoho potomka mají, nebo jej do budoucna plánují. Rozhodla jsem se zařadit do své analýzy 

obě tyto skupiny navzdory tomu, že práce se primárně zabývá osobami bezdětnými. Důvodem 

zvolení této strategie je možnost širšího uchopení tématu, které nám nabízí. Dobrovolně 

bezdětné ženy často reagují na názory širší veřejnosti a vzniká tak diskuse, kterou je potřeba 

zkoumat v celém jejím rozsahu.  Názory veřejnosti, které se však striktně vyjadřují ke 

zkoumané problematice, nám rovněž nabízejí řadu nových témat, které se dobrovolné 

bezdětnosti úzce dotýkají, avšak nejsou náplní diskusí samotných dobrovolně bezdětných.  

 

4.1.Deklarované důvody 

  Jaké jsou důvody, které dobrovolně bezdětné ženy deklarují v internetových diskusích 

jako ty, které je dovedly k životu dobrovolně prožitému bez potomků? Na tuto otázku odpovídá 

následující kapitola. V rámci primární analýzy zkoumaných diskusí byly příspěvky podrobeny 

analýze spočívající v hledání segmentů, v tomto případě šlo o hledání výroků uvádějících 

důvody pro zvolení dobrovolné bezdětnosti. Výroky obsahující stejný význam jsem označila 

stejným kódem a následně jsem vytvořila kategoriální systém, jehož pomocí jsem deklarované 

důvody roztřídila do 12 různých kategorií. V rámci sekundární analýzy byly pak tyto kategorie 

hlouběji prozkoumány a zařazeny do jedné ze dvou skupin, vytvořených na základě kapitoly 

„Příčiny dobrovolné bezdětnosti – základní přístupy“, tedy buďto do kategorie kulturních/ 

hodnotových faktorů, které konstruují přístup populace k rodičovství, nebo naopak do kategorie 

faktorů strukturální a institucionálních, tedy externích bariér rodičovství. 
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  V rámci samotné analýzy se ukázalo, že navzdory přítomnosti dvou skupin, z nichž 

každá zastává opačný názor (lidé dobrovolně bezdětní a „dětná“ nebo „pro-dětná“ veřejnost viz 

výše), se v diskusích setkáváme s jistou názorovou homogenitou, a to konkrétně v otázce ideálu 

jednoho správného rodičovství, jak jej popisují Hana Hašková a Lenka Zamykalová ve své 

práci „Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma?“ (2006). Na jejich otázku, zda bezdětné 

ženy zpochybňují ideál jednoho správného rodičovství, odpovídá ve své práci Adéla Vedralová, 

která dochází k závěru, že „[t]y ženy, které se rozhodly zůstat dobrovolně bezdětné nebo o tom 

uvažují, jen málokdy popírají „přirozenost“ puzení k tomu stát se matkou, kterou dostaly do 

vínku „přírodou“ všechny „normální“ ženy“ (Vedralová, 2011, s. 77). V průběhu analýzy 

diskusí z let 2015-2016 jsem dospěla k obdobnému závěru, tedy že bezdětné ženy zpravidla 

ideál rodičovství nezpochybňují. I ony jej naopak uznávají jako normu a zpochybňují naopak 

svou vlastní volbu bezdětnosti. Právě příspěvky zakládající novou diskusi na téma dobrovolné 

bezdětnosti jsou často těmi, ze kterých nejsilněji vyznívá nejistota a nervozita, či dokonce strach 

z vlastního rozhodnutí nepořizovat si potomky. Ženy, které tyto diskuse zakládají, zde volají 

po názoru veřejnosti a čekají na potvrzení či vyvrácení svého podezření, že je s nimi něco 

v nepořádku: „Já se na miminko ještě necítím. Asi jsem divná, ale ještě jsem nepocítila mateřský 

pudy. Nevím, co mám dělat“ („Anonymní“12, -emimino.cz-b; 1. 1. 2016). Jak konkrétně 

veřejnost na tuto jejich výzvu reaguje, zodpoví jedna z následujících podkapitol. Ukazuje se 

však, že rodičovství je v rámci zkoumaných materiálů opravdu chápáno jako normativní 

kategorie a volba života bez dětí je tedy nutně vnímána jako odchylka či deviace a to nejen na 

straně osob „dětných“, ale i u lidí, kteří život bez dětí zvolili nebo zvažují. I oni mají často 

tendenci označovat samy sebe za deviantní, jiné, či podivné, čímž sami, aniž by si to 

uvědomovali, podporují myšlenku rodičovství jako jediné správné a přirozené cesty. Mají 

potřebu své rozhodnutí obhajovat, a tak nešetří s uváděním důvodů, jak uvidíme v následující 

části textu, jehož základním cílem je tyto důvody zmapovat.  

  Ženy na fórech uvádějí celou škálu důvodů, z nichž některé byly v minulosti popsány 

velmi důkladně a ostatní diskutující jsou s nimi tudíž dobře srozuměni, a jiné jsou méně obvyklé 

a jsou tak veřejností přijímány hůře. Pro větší přehlednost jsem se rozhodla rozdělit všechny 

deklarované důvody do kategorií, z nichž každá byla doplněna o charakteristické výroky 

uváděné ženami ve zkoumaných diskusích.  

                                                             
12 Zakladatelka diskuse „Je mi 26 a nechci dítě“ na serveru –emimino.cz-, pozn. autorky 
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První a zároveň v diskusích nejrozšířenější kategorií je absence, případně nedostatek 

touhy po dítěti. Ženy v tomto případě argumentují tím, že nepociťují touhu po dítěti, nemají 

mateřský pud nebo děti ve svém životě jednoduše nepotřebují: „Jsou ženy – jako já, které dítě 

nechtěly, protože ho jednoduše nechtěly. Kdyby ho chtěly, klidně by obětovaly všechny věci, co 

matky píší pořád dokola“ („G“.: -diskuse.doktorka.cz-, 31. 7. 2015). Často se objevuje i motiv 

absence lásky nebo motivace k pořízení si potomka: „Mě by k mateřství nemotivovalo ani kdyby 

mi zato dali milion. K lásce se totiž nedá přinutit to ví i děcko“ („Eva Halamová“:  

-zena.cz-, 10. 10. 2015). „Mě děti nevadí, ale nijak zvlášť je nevyhledávám (…). Všichni pořád 

tvrdí, jak budu super máma apod., ale nemůžou pochopit, že po vlastních netoužím“ 

(„Rozhodnutá“: - diskuse.doktorka.cz-, 1. 11. 2015). 

  Na tomto místě je třeba zmínit fakt, že se na fórech vyskytuje relativně málo příspěvků, 

v nichž ženy uvádějí důvody, které spadají pouze do jedné mnou vytvořené  kategorie. Mnohem 

častěji se jedná o kombinaci dvou a více typů reflektovaných důvodů, kterými ženy argumentují 

svou volbu. V souvislosti s již zmíněným nedostatkem touhy se často vyskytuje kategorie 

odporu k dětem a/nebo jejich projevům. O poznání silněji zde ženy pracují s motivem absence 

lásky, která přechází z neutrálního pocitu vůči dětem k pocitům negativním: „Já nemám ráda 

děti, lezou mi na nervy, nebaví mě si s nimi hrát, nemám potřebu je chovat a mazlit se s nimi  

a pokud to jde, snažím se jejich společnosti vyhýbat. A když už jsem nucena je nějakou dobu 

strpět ve své blízkosti, těším se, až se jich zbavím a budu mít konečně klid. (…) Z představy, že 

by mi doma běhalo dítě mi naskakuje husí kůže“ („Darling Bonnie“: -zena.cz., 10. 11. 2015). 

 Obdobně důležitým tématem, alespoň co se četnosti jeho výskytu v diskusích týče, pro 

bezdětné se ukázala být svoboda, respektive ztráta svobody a možnosti užívat si života, která 

hrozí podle některých diskutujících po příchodu dítěte do jejich života: „[J]á to mám taky tak, 

že dětmi končí život. Svobodný, bezstarostný život. A začíná jiný, nový, s celoživotními starostmi 

o děti“ („Krtek7489“: -emimino.cz-, 29. 1. 2015). Toto téma je rovněž významnou složkou pro 

mnoho diskutérů, zastávající „pro-dětský“ úhel pohledu, o čemž se přesvědčíme v kapitole 

„Dva úplně jiné světy“. Reakce na negativní komentáře vůči dobrovolně bezdětným ženám pak 

často využívají argumenty spojené s genderovaností porodu a ztrátou svobody či pohodlí pro 

ženy: „Vám se to mluví, když jste muž a nemusíte to dítě porodit a starat se o něj. Po vás nikdo 

nechce abyste seděl se řvoucím dítětem doma a nechal si unikat život pod prsty“ („Anna 

Mayerová“: -zena.cz-, 23. 11. 2015).  

  Obdobná argumentační linie, která často funguje na „pro-dětské“ diskutující jako 

červená vlajka, je kategorie starosti o sebe sama. Ženy zde kladou důraz na péči, kterou jsou 
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zvyklé věnovat sobě samým, svým koníčkům, případně partnerovi, jiným osobám nebo 

například zvířatům. Příchod dítěte by byl narušením tohoto systému zvyklostí. „[R]áda se 

starám o sebe, domácnost a o partnera a nedovedu si představit, že bych musela podřídit svůj 

život něčemu, co vlastně ani nechci“ („Anonymní“, -emimino.cz-, 29. 1. 2015). Jen zřídkakdy 

se oproti tomu objevuje argument, že s dětmi je příliš mnoho starostí, kvůli nimž se ženy 

rozhodly si dítě nepořídit. Jedním z nemnoha příkladů je diskutérka Žaneta, která, podobně jako 

ostatní podobně argumentující ženy, zahrnula náročnou péči o dítě mezi množství dalších 

důvodů, kvůli kterým si dítě nepořizovat13 – „Jsou s tim jen starosti, už máš celý život o něj 

strach a do toho řešit školu, když to bylo malý poslouchat ten řev no vůbec mě to nebavilo. Mám 

ráda svůj klid (…). Opravdu má člověk co dělat se sebou kord když má zdravotní problémy.  

A taky miluju svou volnost ale s dítětem ji člověk ztrácí“ („Žaneta“: - diskuse.doktorka.cz-,  

26. 3. 2015). Příspěvek uživatelky Žanety je ukázkovým použitím argumentu o příliš náročné 

péči. Tento argument se v rámci komentáře však takřka ztrácí mezi několika dalšími argumenty 

a celý příspěvek by se tak dal zařadit hned do několika kategorií, do nichž byly důvody 

rozděleny. Z toho vyplývá, že náročná péče o dítě není primárním důvodem, který dobrovolně 

bezdětné ženy deklarují v internetových diskusích jako rozhodující pro svou volbu.  

 Mnohý čtenář diskusí by mohl namítat toto mé tvrzení a doložit svou nespokojenost 

s ním například takovouto citací: „[S]tále mám strach z toho, že dítěti nedám lásku, kterou by 

mělo dostávat, nejsem na to vůbec připravená“ („Kika“: -diskuze.maminkam.cz-,  

29. 11. 2015). Toto a jemu podobná tvrzení jsem se já však rozhodla zařadit do samostatné 

kategorie strach o vlastní schopnosti, neschopnost postarat se o dítě. Obavy o vlastní 

schopnost pečovat o dítě, vyhovět všem jeho potřebám včetně dostatku lásky a vychovat z něj 

plnohodnotného člena společnosti jsou v diskusích překvapivě časté: „[N]o a nebo z něj vyroste 

člověk (i přes stoprocentní výchovu) závislý na drogách, vrah..apod. Ne, (…) nepřijde mi 

zodpovědné si pořídit dítě, když na to nemám“ („Kubthorr“: -emimino.cz-a, 29. 8. 2016). 

„[M]yslím, že bych nebyla dobrá matka“ („Anonymní“: -emimino.cz-a, 29. 1. 2015). Tyto 

výroky si vysloužily samostatnou kategorii navzdory tomu, že při zběžném čtení by se mohlo 

zdát, že jejich autoři jednoduše považují výchovu dítěte za příliš náročný úkol, obdobně jako 

jsme viděli v předchozím odstavci. Kategorie strachu o vlastní (ne)schopnosti však staví do 

centra problému nikoliv dítě a jeho požadavky, ale rodiče samotného, v našem případě 

                                                             
13 Z příspěvků Žanety vyplývá, že sama není dobrovolně bezdětná. „Já sice jedno dítě mam ale neměla sem 

mladšího sourozence tak sem nevěděla jaká je to starost. Když sem otěhotnila pak po druhý to sem šla na potrat, 

protože už sem věděla že druhý dítě bych nezvládla“ (Žaneta: - diskuse.doktorka.cz-, 26. 3. 2015).  

Její komentáře jsem zařadila mezi příspěvky dobrovolně bezdětných žen vzhledem k tomu, že sama vyjádřila 

názor, že rozhodnutí mít dítě lituje a dnes by jako svou životní strategii volila dobrovolnou bezdětnost.  
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potenciální matku. Tito lidé připouštějí, že péče o potomka je velmi náročná, zároveň s tím však 

uznávají schopnost ostatních lidí si s ní poradit. Problém je podle jejich názoru v nich samých, 

nejsou uzpůsobeni k tomu mít dítě a správně se o ně postarat. Jedná se zároveň o jednu z mála 

zavedených kategorií, která se často vyskytuje v diskusích sama o sobě – autorky takovýchto 

výroku nemají potřebu posílit toto své tvrzení dalšími důvody, jak to můžeme pozorovat  

u ostatních kategorií (s výjimkou absence touhy po dítěti. Ta je, zdá se, také pro ženy dostatečně 

silným argumentem k volbě života bez potomků). 

 Zajímavým argumentem, který v některých případech podpořil myšlenku strávit život 

bez dětí, jsou špatné zkušenosti diskutujících, např. z dětství. „Moje babička neměla ráda děti 

a měla je… byla z ní ubrečená, nervní, nadávající věčně si stěžující troska a z mého otce 

psychopat. Když má děcko nemilující matku, velmi se to podepíše na jeho psychice (…)“ („Eva 

Halamová“: -zena.cz-, 9. 10. 2015). Ukázalo se, že špatná zkušenost z dětství je důvodem, vůči 

kterému stojí v rámci diskusí o dobrovolné bezdětnosti nejméně protiargumentů, což 

podrobněji rozeberu v následující kapitole.  

 Zajímavým (a relativně často diskutovaným) tématem se ukázal být vliv migrační/ 

uprchlické krize14 na rozhodnutí o založení rodiny a přivedení potomků do dnešní společnosti. 

Uprchlická krize „se stala předním politickým tématem na jaře a v létě 2015“ (Hesová  

a Jungwirth 2016: 2). Tato tzv. krize se notně promítla i do názorů a myšlení veřejnosti, což 

můžeme často sledovat i ve zkoumaných diskusích. Ty svým časových zařazením odpovídají 

velkým vlnám mediální pozornosti, kterých se této takzvané krizi v průběhu let 2015 a 2016 

v České republice dostávalo. Svůj názor na migrační vlnu a celkovou společenskou situaci 

vyjadřují v diskusi častěji muži (bezdětní i ti, kteří děti mají nebo plánují), ženy však v počtu 

podobných příspěvků o mnoho nezaostávají. Diskutující Radka shrnuje více svých obav 

v jednom ze svých příspěvku, kde říká: „V této době, kdy Čechy budou zavaleny imigranty  

a vládu tady převezmou vietnamci, bych dítě nechtěla. Mám strach o své malé příbuzné, co 

z nich bude, a nepotřebuji si dělat starosti o své děti“ („Radka“: - diskuse.doktorka.cz-,  

2. 8. 2015). Kromě reakce na v aktuální situaci spojenou s migrací reaguje Radka na přítomnost 

vietnamské menšiny na českém pracovním trhu, která je spolu s dalšími menšinami několikrát 

                                                             
14 Uprchlická krize se stala předním politickým tématem na jaře a v létě roku 2015, i když migrace do Evropy je 

dlouhodobým jevem: ať už jde o migraci regulérní, tedy např. za prací, nebo tzv. neregulérní, tedy příchod lidí bez 

platných víz ve snaze nalézt mezinárodní ochranu a/nebo lepší životní perspektivu. Počet žádostí o azyl v EU se  

v posledních deseti letech pohyboval mezi 200 a 400 tisíci za rok. V roce 2013 se přiblížil půl milionu (485 000), 

v roce 2014 činil téměř o polovinu více (714 000) a v roce 2015 překročil jeden milion. V souvislosti s tímto 

prudkým nárůstem se hovoří o tzv. „uprchlické krizi“ (Hesová a Jungwirth, 2016).  
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v diskusích problematizována, např. i v obsáhlém příspěvku uživatele Petra15: „Tam (na 

prestižních gymnáziích a mezinárodních školách, pozn. autorky) jsou Rusové, Ukrajinci, 

Arabové, Vietnamci. Oni totiž mají peníze a možnosti dát děti do prestižních škol. Je otázkou, 

kdy tam budou ještě navíc Romové, protože jim to sociálka na příkaz unie jistě ráda zaplatí. Ty 

budou jednou dělat prestižní práci, zatímco naše děti budou někde mezi sockami a budou rádi, 

když jim budou dělat nádeníky. Ty bys chtěl takovéto vyhlídky pro své případné děti?“ („Petr“: 

- diskuse.doktorka.cz-, 27. 4. 2015). Stručněji pak uživatelka, která se podepsala jako Dáša: 

„Kam se ta Evropa řítí, to mě děsí“ („Paní Prcková“: - diskuse.doktorka.cz-, 31. 10. 2015).  

  Jiný úhel pohledu na současnou situaci nabízí skupina lidí, opět žen i mužů ve zhruba 

vyrovnaném poměru, která považuje absenci svých potomků za ulehčení ne sobě, ale celé 

společnosti, případně dokonce planetě. Tuto kategorii bychom tak mohli souhrnně označit jako 

kategorii globálních problémů. Anonymní uživatel(ka), který/á se se svým příspěvkem 

dočkal(a) velmi pozitivních reakcí, tvrdí, že: „v dnešním světě je mít děti hodně sobecké. 

Devastace země, globální oteplení, rozkradený stát a do toho ještě mnoho přistěhovalců“ 

(„Anonymní“: - diskuse.doktorka.cz-, 30. 10. 2015). Opět se zde objevuje motiv migrace  

a přistěhovalectví. Ten se stal velmi oblíbeným především na fóru -diskuse.doktorka.cz-, 

zatímco na ostatních serverech se více prosadilo téma bezdětnosti jako „záchrany planety“: 

„Jde o (…) pud sebezáchovy, nikoliv o vymírání. O uvědomění si nedostatku zdrojů pro tak 

velkou populaci. Tím, že nás bude na ubývající zdroje méně, je větší šance, že populace daného 

živočišného druhu, potažmo rasy lidí, či populace jedné kultury se zachová do budoucna - 

přežije“ („Julie Trnková“: -zena.cz-, 10. 10. 2015). Názory, ve kterých se vyskytuje idea lidstva 

jako zhouby planety, přemnožení lidské populace a ubývání zdrojů, jsou ostatními diskutéry  

v zásadě dobře přijímány, a tak se v diskusi pod článkem o skupině NoKidding, ve kterém se  

o tomto popudu hovoří více, diskuse vyvinula tímto směrem poměrně hojně: „To, že vymřeme, 

je mi u zádele…naopak pro naši planetu jedině dobře…koukněte se, za co všechno může člověk. 

Navíc jsme nejpřemnoženější druh na naší planetě“ („Eva Halamová“: -zena.cz-, 10. 10. 2015).  

 Překvapivým zjištěním se pro mne ukázalo být to, v jak malém množství se v diskusích 

vyskytovaly jako deklarovaný důvod finanční problémy, respektive finanční zátěž, se kterou je 

založení rodiny běžně asociováno. V celkovém množství analyzovaných příspěvků, které se 

dotýkaly důvodů, proč zvolit bezdětnost, jsem byla schopna označit pouze 6 komentářů, které 

                                                             
15 Obdobné názory lze pozorovat i mezi ženami. Petrův příspěvek je však ideální syntézou pozorovaného 

problému a vysloužil si od diskutujících žen množství pozitivních ohlasů, proto zde byl použit jako ilustrativní 

příklad namísto komentářů žen. 



32 
 

označovaly finanční zátěž jako důvod pro bezdětnost, kde autory jsou v celých 4 případech 

muži. „S financiami ušetrenými za to, že som ich neminula na decko si budem moct dopriať 

najlepšiu seniorsku službu, ktoru si vyberiem podla svojich potrieb“ („Nella Nováková“:  

-zena.cz-, 10. 10. 2015)  

Finanční otázka se navzdory tomu promítla v několika diskusích v odlišných 

souvislostech, které nám nastínila již předchozí citace. Těchto diskusí se opět účastnily obě 

pomyslné strany, tedy lidé s dětmi i bez nich, avšak aktivněji zde zbrojí zastánci rodičovství 

proti bezdětným. Hájí zde totiž své vlastní zájmy, a to konkrétně v otázce placení daní. V tomto 

místě si tedy dovolím krátkou odbočku od uváděných důvodů, kterými se tato podkapitola 

zabývá, a stručně představím problém, který se ukázal především v diskusi na stránce -zena.cz- 

velmi významným, tedy: Mají bezdětní lidé platit vyšší daně?   

Zastánci kladné odpovědi na tuto otázku, tedy lidé tvrdící, že dobrovolně bezdětní lidé by měli 

odvádět státu vyšší daň, se jednohlasně shodují na argumentu, že bezdětný člověk není 

dostatečným přínosem pro společnost. Mnoho z nich poté tvrdí, že bezdětný člověk je 

v důchodovém věku přítěží státu, jelikož se o něj nestarají jeho děti, a tak péči o něj (včetně 

finanční pomoci) přebírá stát. Právě na tuto pomoc by měly pak být použity navíc vybrané 

finance odváděné v průběhu života. Většina takto argumentujících pak tvrdí, že současné 

daňové nastavení v České republice není dostačující a zvýšení daní pro bezdětné by bylo 

vhodné16. „[N]echcete být přínosem pro rozvoj naší země a naší společnosti, plaťte pak tedy 

vyšší daně“ („Ranecký Martin“: -zena.cz-, 10. 10. 2015). Jiní, nutno však podotknout, že se 

jedná o menší skupinu, souhlasí s původním daňovým nastavením. „[J]e správné, že mají 

(bezdětní) o něco vyšší daně, je to spravedlivé, protože jejich přínos pro společnost je díky 

bezdětnosti významně nižší“ („Jana Bubeníková“: -zena.cz-, 10. 10. 2015). Často je 

k podobným argumentům připojena poznámka, že za předpokladu stejného daňového zatížení 

pro všechny by pak bylo vhodné, aby bezdětným nebyl vyplácen důchod. Toto téma vzbudilo 

rozsáhlejší diskusi, do které se oproti debatám o samotném zvýšení daně zapojilo více 

bezdětných. Základem rozepří o pojetí důchodového systému se stalo rozdílné chápání jeho 

vyplácení. Následující citace jsou ukázkovým příkladem rozdílných pohledů na věc, i když na 

sebe v diskusi přímo nenavazují ani neodkazují. Dobrovolně bezdětná diskutérka Eva, která je 

na fóru aktivní propagátorkou života bez dětí, píše: “Člověk co celý život pracoval si má ještě 

                                                             
16 Zde je, podobně jako v případě migrační krize, zřetelně viditelný vliv časového zařazení analyzovaných diskusí. 

První polovina roku 2015 byla obdobím, kdy odborná komise pro důchodovou reformu při Ministerstvu práce  

a sociálních věcí představila návrh na úpravu penzijního systému, jehož součástí byl mj. i plán na zvýšení odvodů 

poplatníkům bez dětí a úpravu státních příspěvků u penzijního spoření.  
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sám zařizovat důchod? Ti bezdětní vám zase vydělávají na vaše mateřské, rodičovské a další 

dávky, školky atd., zatímco vy jste 4 roky s děckem doma oni vydělávají na vaše děcko abyste 

ho z rodičovské mohli živit“(„Eva Halamová“: -zena.cz-, 10. 10. 2015). V jiném příspěvku se 

pak táž žena v návaznosti na tuto myšlenku dodává: „a jen tak mimochodem – my si na svůj 

důchod spoříme sami, páč nevěříme, že za 50 let vůbec nějaký bude“ („Eva Halamová“, 

tamtéž). Odlišný názor pak reprezentuje pan František Martínek, když tvrdí, že „systém 

nastavení důchodů je jasný, děti platí důchody svým rodičům, a pokud někdo není rodič a nemá 

nikoho, kdo by mu platil důchod, tak má smůlu, bude si muset na důchod ušetřit či platit celou 

částku navíc. Argument, že on platí je špatný, on platí, ale na důchod svých rodičů, případně 

prarodičů, i on byl dítětem“ („František Martínek“: -zena.cz-, 22. 11. 2015). Jedna skupina zde 

osočuje druhou z příživnictví a naopak. Dlužno dodat, že v průběhu celé diskuse nebylo 

dosaženo žádného společného závěru, ani zde nevznikl prostor pro započetí konstruktivní 

diskuse, která by se k takovému závěru pokusila dojít.  

Vraťme se však na tomto místě zpět k deklarovaným důvodům vedoucím k bezdětnosti. 

Podobně zřídka jako finanční zatížení se v diskusích (k mému překvapení) objevovaly i důvody 

spojené s pracovní vytížeností, kariérou nebo obavou ze ztráty zaměstnání po příchodu 

potomka či mateřské dovolené. Obecná představa dobrovolně bezdětné ženy je spojena 

s obrazem kariéristky, která svůj život zasvětila práci (viz následující kapitola). Navzdory tomu 

jsem však dokázala kódem pro práci a kariéru označit pouhé 4 příspěvky, kde ve všech 

případech byla tato kategorie pouze jednou částí většího výčtu důvodů, které tyto ženy uváděly. 

Namátkou uvádím dva příklady těchto útržků, a to především pro ilustraci jejich malého 

rozsahu i důrazu, který je na ně kladen: „Vám se to mluví, když jste muž a nemusíte to dítě 

porodit a starat se o něj. (…) Po vás nikdo nechce, abyste se vzdal kariéry kvůli něčemu, co 

vůbec nechcete“ („Anna Mayerová“: -zena.cz-, 23. 11. 2015). Podobně hovoří diskutující 

Radka, o které již byla zmínka v části věnující se migrační a populační krizi- „Raději si budu 

budovat kariéru a koukat kam se odstěhovat“ („Radka“: - diskuse.doktorka.cz-, 2. 8. 2015). Jak 

vidíme na těchto příkladech, důraz, který dobrovolně bezdětné ženy kladou na kariéru jako 

faktor dobrovolné bezdětnosti, je v porovnání s ostatními tématy minimální. Nyní bych ráda 

věnovala prostor i takovým tématům, která se zdají být v rámci rozsahu diskusí takřka 

zanedbatelná, avšak i ony jsou deklarovanými důvody pro dobrovolnou bezdětnost a je tedy 

potřeba brát na ně zřetel.  

Následující témata jsou ta, která se mezi příspěvky napříč diskusemi objevila 

maximálně ve třech případech. Prvním z nich je strach / odpor k těhotenství a porodu, k čemuž 
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jsem pod stejným kódem přiřadila i případ, kdy diskutérka vyjádřila svůj strach ze zničení 

postavy po porodu: „[B]y mi taky hodně vadilo, kdyby ze mě byl tlusťoch“ („Sarlotka9“:  

-emimino.cz-a, 29. 1. 2015). Obavy z těhotenství a porodu se objevují ve zkoumaných textech 

celkem třikrát: “Mně těhule vždycky přišly odporné. Když nějaká na střední otěhotněla, upřímně 

jsem jí litovala – a nyní vím, že jsem měla pravdu“, říká diskutující vystupující pod přezdívkou 

„G“. (-diskuse.doktorka.cz-, 29. 7. 2015).  

Posledním uváděným důvodem, který se na fórech objevil, byla nejistota ohledně 

pohlaví dítěte. Tento ojedinělý případ by se dal částečně zahrnout do kategorie, kam spadají 

příspěvky dotýkající se nedostatku lásky a péče, která je v tomto konkrétním případě ovlivněna 

pohlavím potenciálního potomka. Zakladatelka internetové diskuse „Nechci děti, jsem špatná?“ 

na serveru - diskuze.maminkam.cz- vystupující pod jménem Kika se v jednom ze 

sdílených příspěvků svěřuje, že ačkoliv je její rozhodnutí nemít dítě dlouhodobé, byla by 

ochotna jej zpochybnit v případě, kdy by měla jasno o pohlaví budoucího dítěte: „Kdyby to byl 

kluk, byla bych ráda, jenže mám taky strach, co když se narodí holka, nejsem typ ženský, která 

by hrozně ráda oblíkala do růžového, dělala copánky apod. Když o tom přemýšlím říkám si, že 

kluka ano, ale holku ne. Je to hrozné, že?“ („Kika“:-diskuze.maminkam.cz-, 29. 11. 2015). 

V rámci sekundární analýzy byly definované kategorie rozděleny do jedné ze dvou 

skupin, tedy buďto do kategorie kulturních/hodnotových faktorů, které konstruují přístup 

populace k rodičovství, nebo naopak do kategorie faktorů strukturální a institucionálních, tedy 

externích bariér rodičovství. Do první skupiny, skupiny hodnotových a kulturních faktorů byly 

zařazeny především příspěvky z kategorií nedostatek touhy po dítěti, ztráta osobní svobody, 

starost o sebe sama, strach o vlastní neschopnost postarat se o dítě, strach z těhotenství  

a porodu a některé z příspěvků týkajících se kariérního růstu.. Vidíme tedy, že důvodů, které 

můžeme zařadit mezi externí bariéry rodičovství, zbývá o poznání méně. Spadat sem budou 

důvody týkající se globálních problémů, migrační politiky a migrační krize, finančního zatížení 

a částečně pracovní vytíženosti, což jsou však z velké části důvody marginální, v diskusích 

spíše okrajové. Na základě této analýzy se tedy můžeme domnívat, že v současné době v české 

společnosti převažují hodnotové faktory na cestě k bezdětnosti, nad těmi institucionálními. Je 

však potřeba mít na paměti fakt, že vzorek žen, které se účastní zkoumaných internetových 

diskusí, není reprezentativní pro jinou populaci, než jakou vytváří on sám.  

  Jak vidíme v několika citovaných příspěvcích, včetně posledního komentáře uživatelky 

„Kika“, dobrovolně bezdětné ženy často v diskusích hovoří samy o sobě ve značně negativních 

konotacích. Příspěvek anonymní uživatelky, který je základním kamenem diskuse „Je mi 26  
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a nechci dítě“ je ukázkou nejistoty, kterou dobrovolně bezdětné ženy prožívají: „Já se na 

miminko ještě necítím. Asi jsem divná, ale ještě jsem nepocítila mateřský pudy. Nevím, co mám 

dělat“ („Anonymní“: -emimino.cz-b, 1. 1. 2016). Diskutující ženy mají potřebu svou volbu 

neustále obhajovat a utišit tak hlas svého svědomí i hlasy veřejnosti, které jim neustále 

připomínají, že je s nimi něco v nepořádku. Nejedná se však jen o diskutéry ve virtuálním 

prostředí, kteří k těmto ženám a jejich životní strategii mají výhrady. Z diskusí můžeme vyčíst, 

že velkou psychickou zátěž mohou přinášet i lidé nejbližší, tedy rodina a přátelé.  

 

4.2.   Rodina a přátelé 

  Příspěvků, které se věnují problematice reakcí rodiny nebo přátel dobrovolně 

bezdětných žen, nalézáme v diskusích velmi malé množství. Přesto nám však přinášejí výpověď 

o tom, že život bez dětí může v některých případech být neutuchajícím kolotočem výčitek, 

jízlivých poznámek a odkloněných tváří nejbližších osob. Nejhůře bezdětné ženy nesou, jak se 

zdá, negativní reakce a komentáře, které přichází ze strany jejich rodiny: „[J]e mi to vyčítáno 

ze strany okolí. Nejvíc mě to mrzí ze strany mamky (…). Mrzí mě to, ale nic s tím nenadělám“ 

(„Sylva“: -diskuse.doktorka.cz-, 5. 7. 2015). Reakce širšího okolí jsou oproti rodinným 

konfrontacím odsouvány na vedlejší kolej. V příspěvcích je o nich většinou zmínka, obšírněji 

se však ženy svěřují s problémy právě v rámci rodiny, které je, jak se zdá, trápí nejvíce: 

„Samozřejmě, že to okolí tak necítí a hlavně rodina, padl i názor, že jsem tímto postojem 

sobecká (…). Pořád si myslí, že nás to přejde“ („Mirka“: - diskuse.doktorka.cz-, 25. 3. 2015). 

  V jedné z diskusí se rozvinula debata o metodách, jak se podobným nepříjemným 

reakcím okolí vyhnout. Uživatelka Andrea například zvolila strategii, kdy svému okolí důvod 

své bezdětnosti zatajila, respektive jej zaměnila z bezdětnosti dobrovolné na nedobrovolnou, 

která je obecně mezi lidmi přijímána lépe17: „Já zas naopak říkám, že je nemůžu mít, aby mi 

okolí dalo pokoj. Celkem slušnej fígl, funguje to stoprocentně“ („Andrea“:  

-diskuse.doktorka.cz-, 23. 8. 2015). Tento příspěvek vzbudil ze strany dobrovolně bezdětných 

vlnu reakcí, nenašla se však další žena, která by byla ochotna tuto strategii aplikovat na vlastní 

situaci. Naopak se mezi diskutérkami rozšířil názor, který shrnuje uživatelka Petra, z jejíhož 

příspěvku můžeme vyčíst, že má obdobnou zkušenost za sebou: „[N]edají ti pokoj, začnou tě 

                                                             
17 V rámci analýzy se v několika případech ukázalo, že jediným důvodem bezdětnosti, který jsou diskutující 

ochotni tolerovat je zdravotní problém na straně ženy. Dále následuje riziko, že se dítě narodí ve špatném 

zdravotním stavu (např. dědičná choroba či postižení) a závažné finanční obtíže. 
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ukecávat do adopce a věř, že si užiješ těch keců ještě více“ („Petra“: -diskuse.doktorka.cz-,  

24. 8. 2015). Svou myšlenku však doplňuje pozitivním tvrzením: „ale tak nějak vidím kolem 

sebe, že společnost je tolerantnější, než byla“ („Petra“: tamtéž). Toto pozitivní zakončení 

celkově negativně laděného komentáře je v tomto kontextu obvyklé – ženy popisují svou 

mnoho let trvající negativní zkušenost, kdy se k nim rodina (v několika případech) otočila zády, 

a své vyprávění zakončí „happyendem“: „Je mi 40 let a lidi mi až teď dali s dětmi pokoj!!!  

Už konečně pochopili, že děti nechceme, ale trvalo to 18 let!“ říká diskutující Marie  

(-diskuse.doktorka.cz-, 28. 10. 2015) a není jediná, kdo takto vyzývá dobrovolně bezdětné ženy, 

aby se tlaku okolí nepoddávaly, neboť ten jednou odezní. Některé ženy však tento nátlak nesou 

hůře než jiné. Z jejich příspěvků je cítit neklid, smutek, ale i strach, který si vypěstovaly během 

let plných výčitek. „Ono je to těžké, když vám do toho každý z rodiny a ze známých kecá (…). 

Máme za sebou 10 let neustálého vyptávání, dávání příkladů a podobných nátlakových akcí  

a konečně klid. Je to hrozná úleva. Kdo zažil, pochopí“ („M“.: -diskuse.doktorka.cz-,  

19. 3. 2016). 

Ať se však jedná o ženy, které tyto okolnosti vnímají jakkoliv, shodují se bez výjimek 

v jednom – jejich rozhodnutí je čistě osobní záležitostí a lidé, kteří jej zpochybňují, by si tento 

fakt měli uvědomit, neboť jejich nátlak rozhodnutí žen nezmění. „Nechápu, proč se když se 

někdo dozví, že jsem vdaná a dobrovolně nemám děti, na mě hned začne útočit a urážet mě, co 

prý jsem to za sobeckou ženskou, když nechci děti. A nebo naopak přesvědčovat, jaká je to 

nádhera mít dítě a že jen co budu mít vlastní to určitě taky pochopím. Já taky nechodím za 

těhotnými a nepřemlouvám je, aby šly na potrat“ („Darling Bonnie“: -zena.cz-, 10. 10. 2015).  

 Popisu pozitivních reakcí nejbližšího okolí najdeme v diskusích “jako šafránu“. To 

může být způsobeno buďto tím, že ženy, které se setkaly pouze s pozitivními reakcemi okolí, 

se nemají potřebu o ně na diskusích dělit, nebo tím, že reálně existuje malé množství takových 

žen (v poměru vůči ženám, které si prošly negativní zkušeností). Na tuto otázku nám bohužel 

internetová fóra odpověď neposkytnou, může nám však pomoci srovnání negativních  

a pozitivních reakcí, které zde sdílí „veřejnost“, tedy ostatní lidé účastnící se diskusí, kteří se 

neoznačují za dobrovolně bezdětné. 
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4.3.   Dva úplně jiné světy 

  „Dobrovolně bezdětní vs. rodiče. Dva úplně jiné světy. Navzájem se nechápeme a asi 

nikdy nebudeme“ („Darling Bonnie“: -zena.cz-, 10. 10. 2015). S diskutující vystupující pod 

jménem Darling Bonnie jsme se již setkali a víme, že sama je dobrovolně bezdětná. Přítomnost 

druhé skupiny, rodičů a zastánců rodičovství, však nelze pominout. Dobrovolně bezdětní se 

s touto skupinou setkávají v každodenním životě, a tak se samozřejmě její názory výrazně 

promítají i na poli internetových diskusí i navzdory tomu, že většina ze zkoumaných diskusí 

vznikla jako poradny (s výjimkou reakcí na článek „NoKidding Klub. Hlavně nemít děti! 

Nikdy!“), které založily dobrovolně bezdětné ženy ve snaze vytvořit prostor, kde se mohou 

dobrovolně bezdětní spojit, sdílet své zkušenosti a rady nebo se svěřit se svými trablemi.  

  Jak jsem zmínila výše, rozhodla jsem se zařadit do mojí analýzy i příspěvky veřejnosti 

(jak jsem se rozhodla nazývat skupinu dětných a pro-dětných osob), jelikož nám podle mého 

názoru nabízejí možnost nahlédnout upřímných názorů společnosti. Co se týče četnosti 

příspěvků této „veřejnosti“, v pěti z celkového počtu šesti analyzovaných diskusí převyšuje 

počet jejích příspěvků počet těch, které vložily dobrovolně bezdětné ženy. Jedinou výjimkou je 

v tomto případě diskuse na serveru -diskuze.maminkam.cz-, kde je poměr obou skupin zhruba 

vyrovnaný.  

  I když četnost příspěvků veřejnosti se napříč jednotlivými fóry liší, názorové složení 

zůstává do velké míry stejné. Z celkového počtu 1157 příspěvků ze všech analyzovaných 

diskusí bylo následně postoupeno 336 příspěvků detailnější analýze. Z těchto 336 

analyzovaných komentářů se ve 172 případech jedná o názory veřejnosti. Tato skupina tak tvoří 

o něco více než polovinu všech podrobně analyzovaných komentářů, proto je potřeba věnovat 

jim v této práci dostatečnou pozornost. V 74 případech z celkových 172 komentářů „veřejnosti“ 

byla analyzována negativní (nebo alespoň částečně negativní) reakce směrem k dobrovolně 

bezdětným ženám a jejich životní strategii. 98 příspěvků pak bylo zařazeno mezi komentáře 

veřejnosti, které vyjadřovaly dobrovolně bezdětným podporu, nebo jejich životní styl 

přinejmenším nijak nenapadaly.  

  Vyskytuje se zde však i relativně velké množství příspěvků obsahujících na první pohled 

smíšené názory na dobrovolnou bezdětnost. Většina z nich pracuje s variantami souvětí, které 

začíná vcelku neutrální formulací, například: „Ať si každý dělá, co chce…“, případně „Je to 

každého věc…“ a které dále pokračuje silným negativním, často až agresivním postojem, 

skrytým za spojkou „ale“: „Ten, kdo děti nechce, jeho věc, ale neznamená to, že jeho život je 
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šťastný, ba naopak, jsou to pro mě lidé bez citu, jsou chladnější (…)“ („Anonymní“:  

-diskuse.doktorka.cz-, 27. 3. 2015). Obdobná tvrzení se vyskytují v nejrůznějších variacích, od 

těch mírnějších, které se týkají například již zmiňovaných daní, až po o poznání radikálnější 

tvrzení útočící na (ne)normativnost (bez)dětnosti žen: „Každýho věc co jak má či nemá. Vše je 

správně ať je to tak nebo tak. No, většinou si normální a zdravé ženy děti PŘEJÍ, takto bych to 

upravil. Ty ostatní v sobě mají něco trošku odlišného či mírně vadného“18 („Steve“:  

-diskuse.doktorka.cz-, 15. 7. 2015).  

  Otázka normality či duševního (ale i fyzického) zdraví dobrovolně bezdětných žen je 

v diskusích mezi veřejností oblíbeným tématem. Je zde však skloňována především 

v negativních konotacích, jak mimo jiné ukazuje poslední citace. Nabízí se tak možnost 

vysvětlení toho, proč ženy, které do budoucna neplánují potomky, označují tak často samy sebe 

za „divné“ a „podivínky“, jak jsme se s touto problematikou seznámili výše. Při vstupu do 

jakékoliv z diskusí lze narazit minimálně na jeden příspěvek, který tyto ženy označuje za 

abnormální či nějakým způsobem deviantní. Při bližším pohledu zjistíme, že tyto příspěvky 

pocházejí (alespoň pokud vyčteme z přezdívek) výrazněji častěji z „úst“ žen19: „Každá 

normální, zdravá žena má totiž mateřský cit a proto dítě chce, byť třeba jenom jedno“ 

(„Renata“: - diskuse.doktorka.cz-, 15. 7. 2015), „Žena, která skutečně nikdy netoužila po dítěti 

je u mě podivínka a tudíž ne úplně normální“ („Petra“: -diskuse.doktorka.cz-,  

26. 7. 2015).   

 Teze, že žena, která se rozhodla pro bezdětnost je nějakým způsobem podivná nebo 

nezdravá se často opírá o tvrzení, že dítě a jeho přítomnost v rodině je smyslem života člověka. 

Odmítnutím rození potomků ženy vyvrací přírodní řád, odmítají splnit své poslání, chovají se 

nepřirozeně. Často se zde pracuje se spojením žena-matka, a to jako s něčím samozřejmým  

a automatickým, o čem není za běžných podmínek třeba dále diskutovat. Žena, která nechce 

dítě, se dobrovolně vzdává přirozeného smyslu svého života, což samo o sobě naznačuje, že 

neuvažuje racionálně. Tento a podobné myšlenkové pochody jsou na fórech běžné a jejich 

autoři nehledí na argumenty, kterými se bezdětní aktivně brání. V reakci na článek na serveru 

–zena.cz-, který představuje dobrovolnou bezdětnost jako rovnocennou alternativu života  

s dětmi se vyskytuje několik reakcí, které však vyjadřují přesně opačný názor: „Tenhle článek 

je naprostá urážka všeho na čem je postavená příroda! Základní smysl existence je rozmnožit 

                                                             
18 Zvýraznění v text původní, pozn. autorky 
19 To v případě některých vybraných diskusí může být následkem vyšší aktivity žen jako diskutujících, avšak  

i na fóru -zena.cz-, kde je zastoupení diskutujících mužů dokonce vyšší než žen, lze tento trend stále pozorovat.  
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se nejen že to chápou zvířata a většina lidí ale chápou to i bakterie“ („Leopold Bittner“:  

-zena.cz-, 10. 10. 2015). Tento příspěvek dále pokračuje argumentací, že je v pořádku, že se 

někteří jedinci nechtějí rozmnožovat, jelikož jim tak příroda naznačuje, že jejich genetický 

materiál není vhodný pro další šíření v rámci druhu. Lidé, kteří se rozhodli zůstat dobrovolně 

bezdětní, jsou tedy podle autora příspěvku geneticky podřadní, a proto se domnívají, že se 

svobodně rozhodli se dále nerozmnožovat. Tato domněnka je však, podle autora příspěvku, 

mylná – nerozhodli se tak sami za pomoci vlastní vůle, ale bylo jim to „nařízeno“ (tamtéž) 

zvnějšku. Tento argument je však vcelku ojedinělý. Většina pro-dětných diskutujících se spíše 

domnívá, že si bezdětní své důvody vymýšlejí, nebo se jednoduše bojí: „Možná je to 

podvědomý strach z neznámého, ze zodpovědnosti, ze změny. Trochu sobeckost? Dítě je dar!!!“ 

(„Petik04“: -emimino.cz-, 29. 1. 2015). Myšlenku zbytečnosti bezdětných jedinců na tomto 

světě pak shrnuje uživatel vystupující pod přezdívkou „Astral“: „Kdo nemá děti, tak je suchá 

větev na stromě života…“ („Astral“: -diskuse.doktorka.cz, 31. 7. 2015). 

 Již příspěvek uživatele Petik04 pracuje s pojmem sobectví, což je v rámci diskusí velmi 

oblíbené téma. Sobeckost je skloňována v mnoha souvislostech, ať už se jedná o to, že jsou 

bezdětní sobečtí vůči svým nejbližším, až po sobeckost vůči státu nebo společnosti: „Tihle 

egoističtí a chorobně sobečtí lidé nakonec ničí západní civilizaci. Již začali. Rozmnožovat se  

a vychovávat nové generace je základním úkolem každého živého organismu, od jitrocelu přes 

žížalu až k člověku“ („Eva Bastova“: -zena.cz-, 10. 10. 2015).  

  „Nikoho nesoudím, je to volba každé ženy. Možná mi odpustíte, nemůžu to neříct – nemít 

děti je sobecké rozhodnutí, kterého budete jednou litovat. Argumenty typu „nechci si kazit 

postavu, přijít o práci, soukromí, klid a pohodu v partnerství, možnost cestovat, studovat, 

poznávat svět“ – to je sobectví dnešní zhýčkané doby“ („Martina“: -dikuse.doktorka.cz-,  

30. 7. 2015). Tento příspěvek je takřka dokonalou syntézou všech myšlenek, které se mezi pro-

dětskými uživateli vyskytují. Můžeme zde vidět protikladné tendence, kdy komentář po 

přečtení první věty působí pozitivně a vzápětí otáčí své působení o 180 stupňů k otevřené kritice 

dobrovolné bezdětnosti. Základem této kritiky je pak sobeckost takového rozhodnutí  

a vyvracení důvodů, kterými bezdětní argumentují. Jak již navíc víme, některé důvody, které 

uživatelka Martina používá jako typické pro dobrovolně bezdětné, se v diskusích nevyskytují 

vůbec nebo je najdeme v minimálním množství (například argumenty „nechci si kazit postavu“ 

nebo „přijít o práci“). Pozorujeme tedy tendenci pracovat spíše s předsudky a stereotypy, které 

o bezdětných lidech panují ve společnosti, namísto reakcí na reálné argumenty, se kterými 

bezdětní sami na fóru argumentují. Přesto, že někteří diskutující nenavazují svými argumenty 
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na předchozí diskuse, stále takřka automaticky pracují s termínem sobectví a jeho použitím 

často nešetří: „NoKidding, pro mě jde o ryzí sobeckost. Nechtít se o nikoho starat, s nikým se 

nedělit, nikoho neživit, nikomu nepomáhat. Sobecká sprostota je tu vydávána za jakési právo 

na vlastní rozhodnutí. A co takhle svědomí?“ („Atom Bacil“: -zena.cz-, 10. 10. 2015). 

„Ukázkové sobectví, na které jednou naše civilizace zajde“ („Klára Černá“: -zena.cz-,  

22. 10. 2015). 

 Sobeckost se podle diskutujících se však neprojevuje pouze ve vztahu k vyšším 

společenským celkům. Jak jsem zmínila již dříve, bezdětní jsou často označování za sobecké  

i ve vztahu sami k sobě a ke svému nejbližšímu okolí. Diskutující se domnívají, že velkým 

problémem pro bezdětné lidi bude jejich stáří – nebudou schopni se o sebe ve stáří postarat  

a budou tím tak přítěží pro své okolí: „(…) s vědomím, že jí nikdo na stará kolena nepodá ani 

hrnek s čajem, ho nějak dožije“ („Péťa Mlynář“: -zena.cz-, 10. 10. 2015). Se souvisejícím 

problémem daňového zatížení a vyplácení důchodů jsme se již seznámili dříve. Zároveň se 

„dětní“ snaží bezdětné varovat před nepříjemným faktem umírání o samotě a následné lítosti 

nad svým rozhodnutím. „Když nechceš dítě, budeš na stáří hladnej a pod mostem!! Dobře ti 

tak!!!“ („Fredy“: -diskuse.doktorka.cz-, 19. 7. 2015).  

  Samozřejmě se na fórech setkáme i s množstvím pozitivních komentářů, které vyjadřují 

dobrovolně bezdětným podporu. Ty povětšinou ujišťují nešťastné bezdětné o tom, že s nimi 

není nic v nepořádku a vyvažují tak pohled negativního davu: „Připadá mi celkem normální, 

že ne každý chce mít děcka. Ne každý je rodinný typ. Ne každý chce žít 20 let ve stresu (…)“  

(„Lopezz“: -diskuse.doktorka.cz-, 30. 6. 2015). Setkáváme se i s poněkud extrémnějšími 

názory, které brání počínání bezdětných, mezi něž můžeme zahrnout například ty, v nichž lidé 

argumentují špatnými rodiči – „lepší žádný rodič, než špatný“, zjednodušíme-li tuto 

argumentační linku. Uživatelka Dáda Daniela ji shrnuje takto: „Lepší nemít dítě, když se na to 

ženská necítí – ať je důvod jakýkoliv – než dítě mít kvůli tomu, že to tak dělají ostatní  

a být špatným rodičem“ („Dáda Daniela“: -zena.cz-, 25. 10. 2015). Chtěli-li bychom zajít ještě 

dál, co se extrémnosti argumentace týče, narazíme v několika případech dokonce na ženy, které 

svého rozhodnutí pořídit si děti litují. Povzbuzují proto ženy, které dobrovolnou bezdětnost 

zvažují, aby se ve svém rozhodnutí neunáhlily.  

  Nutno dodat, že tato skupina diskutujících, která se k dobrovolně bezdětným vyjadřuje 

pozitivně, je velmi aktivní a rychle reaguje na všechny argumentační linie, které nastiňuje 

druhá, negativně se vyjadřující skupina. Ať už se jedná o argumenty o podivnosti a zdravotním 

stavu bezdětných nebo o jejich sobeckosti, vždy se podařilo najít jedince, kteří se těmto 
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komentářům postavili a argumentovali ve prospěch bezdětných, nebo přinejmenším bojovali za 

stanovisko, že pořízení či nepořízení si potomků je svobodná volba a tyto verbální útoky jsou 

tak nadbytečné, nebo přinejmenším nevyžádané. Jako jeden příklad za všechny jsem zvolila 

příspěvek uživatelky Hany, kde říká, že „žádná žena není nikomu povinována dítě mít. Pokud 

je mít chce, tak je to její vůle a ona se pak sama bude chtít dítěti věnovat a být s ním a pokud je 

nechce, tak ji nemá nikdo právo do toho nutit. Svůj život může pak mít i tak kvalitní dost a dost. 

(…) Dětí by podle mě prostě neměl mít každý, ale jen ten, kdo je opravdu chce  

a dokáže je přijmout s láskou. Smekám před těmi, kdo o tom přemýšlejí a když ví, že děti nechcou 

a nedokázaly by se mu věnovat, tak je nemají a hotovo“ („Hana“: -diskuse.doktorka.cz.,  

31. 7. 2015).   

 

4.4.   Na co čekají?  

  Součástí prvotního cíle této práce bylo rovněž zjistit, do jaké míry ovlivňuje přítomnost 

nebo absence stálého partnera rozhodnutí žen o životě bez dětí. Ukázalo se, že pro samotné 

bezdětné ženy není tento problém natolik stěžejní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ženy 

o partnerech hovoří na fórech jen velmi sporadicky. Ve většině případů se sem potom obracejí 

s prosbou o radu v případě, kdy se v názoru ohledně dětí nedokáží shodnout se 

současným partnerem a vyhledávají tak ženy, které v minulosti řešily obdobnou situaci. 

V průběhu analýzy jsem se však nesetkala s případem ženy, která by na základě partnerova 

pohledu přizpůsobovala své rozhodnutí o bezdětnosti jeho názoru. Rovněž jsem nezjistila žádný 

příklad ženy, která se rozhodla nepořizovat si potomka kvůli tomu, že nemá/neměla partnera, 

se kterým by rodinu založila. To však může být dáno tím, že bezdětné ženy v internetových 

diskusích téma partnerských vztahů často neotevírají. 

  To však neplatí v případě názorů veřejnosti, která se k tématu partnerských vztahů 

bezdětných žen vyjadřuje poměrně často. Takřka všechny její příspěvky pak hovoří v jednom  

a témž duchu – ženy, které se prezentují jako dobrovolně bezdětné, jednoduše ještě nepoznaly 

toho pravého muže, po jehož boku se jejich mateřský pud „aktivuje“. Po zběžném čtení diskusí 

se může zdát, že každý druhý příspěvek, který se vyjadřuje k bezdětnosti negativně, je zakončen 

tvrzením „nebo jsi prostě nepotkala toho pravého“ („Akita“: -diskuse.doktorka.cz, 5. 7. 2015). 

Tento dojem není tak daleko od pravdy, ve skutečnosti se jedná zhruba o každý třetí až čtvrtý 

příspěvek veřejnosti, který byl zakódován jako „proti (dobrovolné bezdětnosti)“, navíc se tato 

formulace vyskytuje i u těch komentářů, které dobrovolně bezdětné ženy v jejich počínání 
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podporují. Existence a nalezení „toho pravého (muže)“ je tedy nutnou podmínkou pro založení 

rodiny pro velkou část diskutujících. Oproti tomuto rozsáhlému trendu se mi podařilo dohledat 

pouze jeden příspěvek, který nepocházel od dobrovolně bezdětného člověka a který 

nepodmiňuje dobrovolnou bezdětnost žen přítomností „správného partnera“. Není bohužel 

možné označit autora příspěvku ani jeho pohlaví, obsah však hovoří jasně: „Nějak nechápu. 

Když někdo nemá vztah k dětem, prostě je nechce mít, co změní někdo “pravý“? Jako že se 

nechá ukecat, aby pak litovala? Takové jsou submisivní ženský, ne ty normální. Chci a nebo 

nechci, nezáleží na jiném člověku“ („?“: -diskuse.doktorka.cz, 5. 7. 2015). Tento příspěvek byl 

jediný z řad (nejen) veřejnosti, který se otevřeně postavil množství příspěvků doporučujících 

ženám změnu partnera.  

  Ještě lépe můžeme pozorovat obdobný jev, který se však dotýká podmínky časové a lze 

ho v diskusích pozorovat dokonce častěji, než podmínku správného partnera. Diskutující zde 

pracují s předpokladem, že bezdětní lidé zkrátka nejsou dostatečně vyspělí a že do stavu, kdy 

po dítěti zatouží, ještě dospějí. Případně se u člověka mateřský cit zaručeně dostaví až po 

narození potomka. Tyto komentáře jsou pak často spojeny s již dříve zmiňovanou obavou, že 

se může stát, že někteří jedinci k touze po dítěti dospějí, až když bude pozdě a budou litovat: 

„Vždycky u ženy přijde ta doba, kdy to dítě bude chtít a pak už to třeba nepůjde. Nevěřím 

 a klidně se budu opakovat, nevěřím, že celý život ta žena setrvá na stejném názoru, že dítě nikdy 

nechtěla a po dítěti netoužila“ („Rita“: -diskuse.doktorka.cz-, 31. 7. 2015). Vidíme, že 

navzdory množství argumentů, které se bezdětné ženy (ale i muži) v diskusích snaží prosadit, 

je stále mnoho lidí přesvědčeno, že dobrovolná bezdětnost není součástí sociální reality a že 

dobrovolně bezdětní lidé tedy ve skutečnosti vlastně neexistují.  
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5 ZÁVĚR  

 Ve své práci jsem si kladla za cíl detailně prozkoumat specifickou sociální skupinu, jíž 

tvoří jedinci, kteří se vědomě rozhodli pro celoživotní bezdětnost. Tuto životní strategii bylo 

nejprve potřeba zasadit do hlubších sociálních a demografických souvislostí. V posledních 

letech dochází na území (nejen) České republiky k významným proměnám rodinného  

i reprodukčního chování lidí. Tyto změny byly podmíněny demografickým vývojem, s jehož 

specifiky jsme se seznámili na samotném počátku práce. Nové možnosti, které se dnes lidem 

otevírají, vedou ke značné pluralizaci životních strategií jedinců. Mezi tyto nově vznikající 

strategie patří i fenomén dobrovolné bezdětnosti. Jeho rozmach, jehož svědky v současné době 

jsme, je spojen mimo jiné i s rozvolňováním tradičních genderových rolí. Zároveň s tím se 

prosazuje trend ubývání sňatků a jejich odkládání do vyššího věku, stejně tak jako v případě 

porodnosti. Dlouhodobé odkládání sňatků a rodičovství často vede k neuskutečnění dlouho 

odkládaných porodů. Při zkoumání bezdětnosti je proto třeba rozlišit její dvě základní dimenze 

- nedobrovolnou, která je způsobena biologickými či jinými překážkami a je těmi, kdo ji 

prožívají, chápána jako problém a bezdětnost dobrovolnou, která je výsledkem aktivního 

rozhodovacího procesu jedince, který ji nahlíží jako nejvhodnější životní strategii. Hranice mezi 

zmiňovanými skupinami přitom nemusí být zcela ostrá, a to ani pro samotného bezdětného 

jedince. Společnost má oproti tomu na jednotlivé dimenze bezdětnosti zcela vyhraněné názory 

- bezdětnost je obecně chápána jako neuspokojivý stav, rodičovství je nezbytnou podmínkou 

pro naplnění identity dospělého jedince a je vnímáno jako norma. Dobrovolná bezdětnost je 

tudíž něčím, co vystupuje z normy, nezapadá do většinového chování a tím se řadí do kategorie 

„abnormálního“. Dobrovolně bezdětní jedinci se proto často setkávají s nepochopením okolí  

a tak se obracejí na širší veřejnost, což činí především prostřednictvím internetu. Jelikož však 

u nás nefunguje žádná souborná stránka, která by se věnovala dobrovolně bezdětným jedincům, 

zakládají si tito lidé často diskuse na jiných, obecnějších serverech.  

 Těm se věnovala praktická část práce, kde jsem se pokusila nahlédnout hlouběji do 

uvažování samotných dobrovolně bezdětných, konkrétně bezdětných žen, jejichž pozice je ve 

spojení z bezdětností ve společnosti obecně vnímána více negativně, než situace mužů.  

Po provedení podrobné analýzy se ukázalo, že dobrovolně bezdětné ženy vede k jejich 

rozhodnutí celá škála důvodů, které však nutně nekorespondují s představami veřejnosti. 

Dobrovolně bezdětné ženy tyto diskuse zakládají a vyhledávají především proto, aby se mohly 

spojit s ostatními ženami v podobné situaci a připadaly si tak více „normální“, nebo naopak 

méně „divné“, jak samy sebe často označují. Namísto toho se jim však ve velkém množství 
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dostává reakcí osob nezúčastněných jejich problému, veřejnosti. Tu můžeme rozdělit na dva 

pomyslné tábory, z nichž jeden nemá s bezdětnými osobami problém a v některých případech 

jim dokonce projevuje podporu a druhý „tábor“ se naopak nedokáže s touto životní strategií 

smířit. Sami bezdětní diskutující se kromě významných důvodu, které je k bezdětnosti přivedly, 

vyjadřují i ohledně zkušeností s nejbližším okolím. To se týká především reakcí jejich rodiny, 

které v diskusích vyznívají zpravidla negativně. Ženy si pak mezi sebou vyjadřují na fórech 

podporu a ty zkušenější z nich nabízejí návrhy na východiska z obtížné situace.  

  Jedna z výzkumných otázek se dotýkala partnerské situace dobrovolně bezdětných žen. 

Bohužel se ukázalo, že v rámci internetových diskusí ženy toto téma často nerozebírají, nebo 

se o něm zmiňují jen velmi zřídka. Užitečným se ukázaly být v tomto kontextu reakce 

veřejnosti. Právě ta se často vyjadřuje k partnerské situaci žen a vytváří tak prostor pro přímé 

reakce dobrovolně bezdětných. Právě z těchto obranných reakcí můžeme pak vyčíst, že špatná 

partnerská situace nespadá mezi zásadní důvody pro rozhodnutí o bezdětnosti.  

 Na závěr je potřeba dodat, že navzdory společenskému vnímání dobrovolně bezdětných 

jakožto sobců se ukazuje, že tento názor, i když vcelku rozšířený, se k bezdětným samotným 

dostává v nejvyšší míře právě prostřednictvím internetových diskusí, které jsou napříč servery 

zakládány za přesně opačným účelem. Přesto jsou tato fóra pro bezdětné velmi cenná a zůstávají 

jediným virtuálním prostředím, kde se jim dostává podpory a kde mohou budovat sítě sociální 

podpory. 
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Schéma 1: Typy bezdětných strukturované dle ne/dobrovolnosti bezdětnosti  

z pohledubezdětné/ho (dimenze childfree- childless) 
Zdroj: Hašková 2006: 13 
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Schéma 2: Typy bezdětných strukturované podle ne/existence partnerství  

(dimenze bezdětná partnerství – singles) 

Zdroj: Hašková 2009: 14 
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Tabulka č. 1: Podíl bezdětných ve věku 18-39 let, kteří nezamýšlejí mít  

v budoucnu dítě, nebo si nejsou jisti 

Zdroj: PPA 2 In Sobotka 2006: 71 
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Tabulka č. 2: Průměrný věk matky při narození dítěte  

 podle krajů v letech 2001-2015 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka č. 3: Míra souhlasu s výrokem „Žena musí mít dítě, aby se naplnilo její poslání“  

v české populaci mezi lety 1991 a 1999 (v %) 

Zdroj: Hašková 2004: 13 
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NoKidding klub: Hlavně nemít děti! Nikdy! 

článek dostupný z webu -zena.cz- 

 

Je normální, když žena netouží po dítěti? Ano! Jde o její soukromou záležitost a svobodné 

rozhodnutí. Přesto ji okolí většinou lituje nebo rovnou odsuzuje.  

Když nechcete dítě, jste menšina – a tudíž podezřelí. U chlapa se to ještě odpustí. Ale když 

netouží po dítěti žena, není normální!  

Je to sobecká a bezohledná kariéristka! Nebo je aspoň divná. Společnost prostě diktuje 

zdravým ženám rodit. Bezdětnost odpustí nanejvýš řádové sestře, jinak se omlouvá jen 

neplodnost.  

Málo se Přitom ohlížíme na fakt, že mít dítě, nosit ho v sobě, porodit a odchovat je svobodné 

rozhodnutí a soukromá záležitost. Lid, kteří po tom netouží, se sdružují do klubů s názvem 

NoKidding. Jejich filozofie je jednoznačná: „Děti? Nikdy!“ 

Co o nich vlastně víme?  

 

Rodiče? Pobláznění magoři! První NoKidding klub založil v roce 1984 Kanaďan Jerry 

Steinberg ve Vancouveru. Dnes je najdete po celém světě včetně ČR. Jedná se o dobrovolné 

neziskové uskupení, jehož členy se stávají páry i jednotlivci bez ohledu na pohlaví, věk či 

barvu pleti. Společně se baví a scházejí, ovšem pod jednou podmínkou: Nesmí mít děti. 

Proč ne? Důvodů je spousta: 

- Ztráta nezávislosti a svobody: Cestovat, studovat, užívat si? Zapomeňte.  

- Velké výdaje: Jak vyplývá ze statistik, než mládě rozepne křídla a opustí rodné hnízdo, 

přijde mámu s tátou přibližně na 1,5 milionu Kč.  

- Obrovská odpovědnost: Každý se na ni nemusí cítit. 

- Bolest a zdravotní rizika: Ať nikdo netvrdí, že to o porodu neplatí… 

- Omezení kariéry: V případě žen zcela jistě.  

Docela pádné argumenty, že? Přesto se mnoho bezdětných lidí cítí být svým okolím 

diskriminováno, nebo aspoň litováno. Připadají se jako opovrhovaná menšina, a tak si pod 

tlakem společnosti neberou příliš servítky. Jak cituje jejich členy web zdravě.cz: 

-Naprosto mě fascinuje, jak si současná pedocentrická společnost namlouvá, že děti jsou 

jakýsi jiný druh inteligence. Že jejich názor je potřeba brát v potaz stejně jako názor 

dospělých. Možná je potřeba ty poblázněné pedomagorata pobrat do skutečnosti, že děti jsou 
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nedospělí jedinci, kteří se velice často chovají na úrovni hůř vycvičeného psa a jsou ovládány 

pudy bez schopnosti plánování, sebeovládání nebo empatie.  

Těch nechutných zážitků s maminami je až hrůza. Vzhledem k tomu, že jsem byl svědkem 

toho, že těhotenství dokáže ženě zničit vše nejhezčí, pro mladé matky mne napadá přezdívka 

„chodící mlékárna“. Žena, která se nechá otěhotnět, přestává být ženou, ale stává se shlukem 

buněk, který slouží už jen jako zdroj potravy. A muž otec se stává lovcem, sběračem.  

To fakt naštve, ale… 

Některé ženě biologické hodiny prostě netikají. Nebo jí dítě připadá jako přílišná 

odpovědnost. Či nepotkala toho pravého. Případně má prostě jiné zájmy.  

„Asi mi chybí mateřský pud,“ krčí rameny podnikatelka Klára (38) z Prahy. Jako krásná ženy 

měla několik příležitostí založit rodinu. Vyhnula se jim. „Maminka mi vždycky říkala – 

Počkej, jednou poznáš toho pravého! To mi přišlo jako vysvětlovat gayovi, že až potká tu 

správnou holku… Všichni mí ex- byli skvělí, ale na mě děti působí jako antikoncepce. Prostě 

po nich netoužím. A nechápu, proč bych měla své tělo, zájmy a ambice obětovat něčemu, po 

čem netoužím.“ 

Její kamarádku Irenu (29) také moc neláká být maminkou. „Přijde mi to jako obrovská 

zodpovědnost. Jak se můžu k něčemu zavázat na dvacet let, když v dnešním světě netušíte, co 

bude za rok,“ říká. „S mým posledním přítelem jsme se rozešli, protože považoval za 

samozřejmost, že mu dám děti. Argumentoval: Jsi přece ženská! – a strašně se pak divil, že 

jsem mu místo toho dala kopačky,“ vzpomíná. „Jenže já nechci mít dítě jen kvůli partnerovi. 

A asi jsem nepotkala toho pravého, kvůli kterému bych dokázala hodit všechno za hlavu. 

Nechápu, proč lidé odsuzují nás bezdětné místo těch, kteří si děti nezodpovědně pořídí a pak 

se jim nevěnují!“ ptá se.  

Nátlak okolí na bezdětné ženy by se dal skoro nazvat reprodukčním harašením. Budeš toho 

jednou litovat! Tak zní hlavní argument. Jenže to není pravda. „S výjimkou neplodnosti jsem 

potkala jen velmi málo lidí, kteří by své bezdětnosti litovali,“ konstatovala v rozhovoru pro 

Hospodářské noviny socioložka Hana Hašková, autorka knihy Fenomén bezdětnosti.  
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Není to vlastenecká povinnost! 

Po staletí viděli muži v ženách jen biblické Evy – pokorné strážkyně domácího krbu a matky 

jejich dětí. Jenže dnešní ženy se osamostatňují, nechtějí si nechat diktovat, jaké by měly být. 

Netouží splňovat cizí očekávání. „Naprosto si stojím za tím, že jsem s vlastními 

reprodukčními orgány způsobilá zacházet podle vlastní úvahy,“ shrnuje to Klára.  

Má na to právo. Mateřství zcela jistě představuje pro spoustu žen krásnou možnost. Ale jen 

možnost, nikoli povinnost. Úcta, tolerance, láska a naplnění v partnerském vztahu existují i 

bez dětí. Pokud to tak vyhovuje ženě i jejímu partnerovi, mělo by to okolí bezvýhradně 

respektovat.  

 

 

Monika Kuncová 

10. 11. 2015 

-zena.cz- 


