
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změny české rodiny:  
mladá generace a demografický vývoj 

 
(1.část závěrečné zprávy z výzkumu �Rodina 2001�) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Paloncyová 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VÚPSV 
leden 2003 

 



 

 2

Obsah 
 
Úvod   3 
 
1.    Základní informace o respondentech mlad�ích 30 let dotázaných ve výzkumu 
       �Rodina 2001�    5 
 
2.    Postavení rodiny v rámci �ivotních preferencí mladých lidí    6 
 
3.    Představy mladých lidí o rodině    8 
3.1 Postoj k man�elství      8 
3.2 Důle�ité okolnosti pro uzavření sňatku                               10 
3.3 Postoj k rozvodům  12 
3.4 Postoj k rodičovství  13 
 
4.    Ekonomická situace mladých lidí  17 
 
5.    Vztah státu a rodiny  20 
 
6.    Mezigenerační vztahy  22 
 
7.    Společenské změny a rodinné chování podle demografických dat 90. let  24 
7.1  Sňatečnost  24 
7.2  Rozvodovost  26 
7.3  Nesezdané sou�ití  29 
7.4 Porodnost  32 
7.5  Potratovost  36 
 
Závěr  40 
Poznámky  42 
Literatura a zdroje dat  44 
Příloha: Přehled pou�itých demografických ukazatelů  48 



 

 3

Úvod 
 

Rodinu je mo�né v sociologickém slova smyslu označit za dynamickou instituci, to 
znamená, �e její forma není stálá a neustále se mění. Proměnu rodiny výsti�ně popsal např. 
významný francouzský sociolog Emile Durkheim, a to předev�ím v díle �Úvod do sociologie 
rodiny� a v posmrtně vydané studii �Man�elská rodina�. Podle Durkheima je mo�né rozli�it 
ve vývoji rodiny následující fáze: z původně difusního klanu se vydělila příbuzenská rodina, 
která s postupující dělbou práce ztratila funkce nábo�enské, ekonomické, politické a vojenské. 
Konečnou fázi vývoje rodiny označil Durkheim jako nukleární, man�elskou rodinu. Tento 
termín se dostal do obecného povědomí a� po 2. světové válce. Pojem nukleární rodina je 
dnes chápán jako označení standardního způsobu rodinného �ivota vyspělých 
západoevropských civilizací.   

Durkheim konstatoval, �e se v průběhu modernizace rodina stala v souvislosti s 
nuklearizací méně závislou na �ir�í rodině, nicméně se zároveň stala více závislou na státu, 
neboť stát převzal některé z jejích funkcí (výchovnou, péči o nemocné členy apod.) a vytvořil 
rovně� záchrannou síť v případě materiálního, zdravotního či psychického ohro�ení rodiny. 
Industrializace měla vliv na oddělení ekonomické a soukromé sféry, čím dál tím více lidí 
odcházelo za ka�dodenní prací mimo domov. To vedlo k posílení intimního �ivota rodiny, 
neboť její členové byli doma méně zaměstnáni pracovními problémy a mohli více pro�ívat 
rodinné vztahy méně ovlivněné vztahy materiálními. Jak v roce 1892 napsal Durkheim: �Ke 
své rodině máme pevný vztah jen proto, �e máme pevný vztah k osobě svého otce, matky, 
k osobě své �eny a dětí. V�echno v�ak bylo jinak v době, kdy vztahy, které pramenily z věcí, 
převládaly nad těmi, které vycházely z osob. V době, kdy celá rodinná organizace měla 
předev�ím udr�et domácí statky v rodině a kdy v�echny osobní ohledy se ve srovnání s tím 
zdály podru�nými.� (De Singly, F., 1999: 11) V souvislosti s vět�í rodinnou intimitou a 
se zvy�ující se závislostí rodiny na státu vyslovil Durkheim paradox moderní rodiny: rodina je 
čím dál tím více soukromá i veřejná. I přes emocionálněj�í rodinné vztahy v�ak v rodině stále 
sílí individualismus jejích členů, kteří se řídí svými osobními pocity a preferencemi, je� 
oslabují rodinný komunismus, neboť ten naopak předpokládá toto�nost, splynutí v�ech 
vědomí do jednoho společného vědomí (Mo�ný, I., 1999, De Singly, F., 1999: 9-19).  

Takto stručně popsaný vývoj odrá�í změny v rodině v průběhu tzv. první 
demografické revoluce. Ve 20. století se v�ak rodina v Evropě dále měnila. Po 2. světové 
válce probíhal na Západě del�í a významněj�í baby boom ne� na Východě. V České republice 
je mo�né hovořit o období poválečné kompenzace sňatečnosti a porodnosti pouze v prvních 
pěti letech po skončení války (v roce 1949 se dostala hodnota úhrnné plodnosti na úroveň 
plodnosti z roku 1945, důvodem krátkého kompenzačního období byla poměrně vysoká 
úroveň plodnosti ji� během války v souvislosti se specifickým postavením Protektorátu - 
reprodukce obyvatelstva byla zaji�těna ji� v roce 1943, vliv měl i nástup komunistického 
re�imu). Po skončení baby boomu do�lo v západních zemích k tzv. druhému demografickému 
přechodu (od 1. poloviny 60. let v severní a západní Evropě, od 70. let v ji�ní Evropě), jen� se 
v podstatě vyznačoval opačnými trendy ne� baby boom (definice ukazatelů viz příloha):  
•  sní�ení plodnosti doprovázené sní�ením  průměrného věku při porodu (od 60. a� 70. let) 
•  následná stabilizace úhrnné plodnosti pod hranicí úrovně prosté reprodukce obyvatelstva a 
zvy�ování věku při porodu (od 70. let) 
•  sní�ení opakované sňatečnosti a prvosňatečnosti spojené s růstem průměrného věku při 
prvním sňatku (od 70. let) 
•  růst podílu dětí narozených mimo man�elství 
•  růst počtu nesezdaných sou�ití  
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Z tradičního pohledu do�lo k oslabení instituce rodiny jako takové a začaly se 
objevovat alternativní �ivotní způsoby, jejich� extrémním případem mů�e být např. �ivot bez 
stálého partnera či bez partnera vůbec. Stát přejal více původně rodinných funkcí a 
s postupující globalizací a informatizací společností je dobře mo�né nalézt seberealizaci a 
úspěch v zaměstnání. Úlohu sehrála i zvy�ující se �ivotní úroveň jdoucí ruku v ruce 
s rostoucím konzumem. Velký význam byl a stále je proto přisuzován osobním zájmům. S tím 
souvisí i přístup k rodičovství: rození dětí je čím dál tím více a lépe kontrolováno pomocí 
účinné antikoncepce.  
 Česká rodina se na rozdíl od západních zemí začala výrazně měnit a� v 90. letech. 
Spolu s celkovou transformací české společnosti do�lo a dochází v posledních 10 letech 
k významným změnám i v oblasti demografického vývoje a na�e země se v několika jeho 
aspektech přiblí�ila k západním zemím. Mezi nové rysy demografického vývoje patří 
přirozený úbytek počtu obyvatel (od roku 1994) a zrychlující se proces stárnutí populace. 
Kromě zlep�ování úmrtnostních poměrů má na tento populační vývoj vliv změna procesu 
sňatečnosti a s ní související změny porodnosti a potratovosti, které mů�eme souhrnně spolu 
s rozvodovostí nazvat rodinným chováním po roce 1989.   

Ve snaze pochopit tyto změny se rodina stala dnes ji� tradičním tématem opakujících 
se sociologických �etření. Hodnotová orientace a postoje k rodinným otázkám dokreslují 
demografické ukazatele či dokonce aspirují na jejich vysvětlení. Nejinak tomu bylo i 
v případě výzkumu �Rodina 2001� (dále jen R01), který ve spolupráci se Střediskem 
empirických výzkumů provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. I kdy� hlavními 
aktéry změn demografických ukazatelů jsou předev�ím nejmlad�í generace vstupující do 
reprodukčního věku, týkal  se uvedený  výzkum celé dospělé populace, dotázáno tedy  bylo 
1257 osob star�ích 18 let. Hlavními tematickými okruhy byly kromě dnes ji� téměř tradičních 
otázek zaměřených na hodnotovou orientaci a postoje k rodině i otázky týkající se např. 
hospodaření rodin, mezigeneračního sou�ití a vzájemné výpomoci generací či otázky role 
státu v zabezpečení rodin.  

V této první, úvodní části závěrečné zprávy z výzkumu �Rodina 2001� bude 
pozornost věnována předev�ím mladé generaci. Výzkumy, je� byly v 90. letech zaměřeny 
pouze na mladé lidi (např. �Formy rodinného �ivota mladé generace 1996�, �Mladá generace 
1997�), se týkaly vět�inou osob ve věku 18 a� 30 let. Z tohoto důvodu byla za mladou 
generaci v �etření �Rodina 2001� pova�ována rovně� tato věková skupina. Pro ilustraci 
některých tendencí byla vyu�ita data z následujících  �etření 90. let (podrobněj�í informace o 
�etření viz literatura a zdroje dat): 
•  Formy rodinného �ivota mladé generace 1996 (výzkum byl uskutečněn na souboru 
mladých svobodných lidí do 30 let a na souboru respondentů mlad�ích 30 let �ijících 
v prvním man�elství maximálně 7 let; data SV96, MR96) 
•  Populační klima 1996 (výzkum byl uskutečněn na souboru dospělé populace ve věku 20 
a� 60 let; data PK96) 
•  Mladá generace 1997 (výzkum byl uskutečněn na souboru mladých lidí ve věku 18 a� 30 
let; data MG97) 

Uvedené výsledky sociologických �etření jsou v druhé části doplněny analýzou 
demografické situace České republiky 90. let. Ačkoliv je demografický vývoj průbě�ně 
analyzován předev�ím Českým statistickým úřadem a katedrou demografie a geodemografie 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (např. ka�doroční publikace Populační vývoj 
České republiky), byla shrnující demografická část do této práce přesto zařazena pro 
dokreslení vývoje české rodiny 90. let. Pro demografickou analýzu byla pou�ita předev�ím 
data z bě�né evidence obyvatelstva, data ze sčítání obyvatelstva z roku 2001 nebyla v době 
přípravy zprávy je�tě k dispozici.  
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1. Základní informace o respondentech mlad�ích 30 let dotázaných ve 
výzkumu �Rodina 2001� 

 
V souboru dotázaných bylo ve věku mlad�ím ne� 30 let celkem 326 osob, z toho 167 

mu�ů a 159 �en. Soubor mladých lidí byl součástí reprezentativního výběru z celé dospělé 
populace a nebyl proto příli� početný. Z tohoto důvodu zůstaly některé otázky týkající se 
postojů a chování mladých lidí nezodpovězeny, neboť podrobnost analýzy byla omezena 
počtem respondentů. Nicméně výzkum �Rodina 2001� umo�nil srovnání názorů s 
výsledky předchozích �etření z 2. poloviny 90. let. Vzhledem k velikosti souboru mladých lidí 
je třeba chápat uvedené výsledky spí�e jako tendence ne� jednoznačné, absolutně platné 
závěry. 

Vět�ina dotázaných v R01 ve věku do 30 let byla stále svobodných (105 mu�ů a 85 
�en), druhou nejčetněj�í kategorii rodinného stavu tvořily osoby �ijící v prvním man�elství 
(48 mu�ů a 59 �en). Rozvedení byli zastoupeni jen velmi málo (8 mu�ů a 5 �en). Jedna 
čtvrtina mladé populace byla tvořena lidmi se základním vzděláním, přibli�ně 40 % 
respondentů bylo vyučeno (bez maturity) a jedna třetina (34 %) měla maturitu nebo 
vysoko�kolské vzdělání [pozn.1]. V době výzkumu stále studovala přibli�ně jedna pětina 
dotázaných. Více ne� třetina mladých respondentů �ila v obcích s méně ne� 5 tisíci obyvateli, 
ve velkoměstech s více ne� 100 tisíci obyvateli �ila přibli�ně jedna pětina.  

V souboru mladých lidí do 30 let �ilo 116 osob v man�elství, 40 osob v nesezdaném 
sou�ití, 103 respondentů mělo partnera, se kterým nebydleli, 67 osob bylo bez partnera nebo 
na otázku o rodinné situaci neodpověděli. Dotázaní �ijící s partnerem tvořili vět�inu a� ve 
věkové skupině 25 a� 29 let, přičem� ve faktickém man�elství �ilo v tomto věku 13 % 
respondentů. Mezi �ijícími v nesezdaném sou�ití byli nejvíce zastoupeni zaměstnanci, a to 
odborní pracovníci (tuto informaci je třeba brát s rezervou vzhledem k velikosti vzorku). 
Sezdaní i nesezdaní partneři bydleli v naprosté vět�ině v domácnosti bez dal�ích osob 
s výjimkou dětí, to znamená, �e se jim zřejmě podařilo vyře�it bytovou situaci. 

Man�elství dotázaných trvalo v průměru 4,6 let, mu�i uzavřeli první man�elství 
v průměru ve věku 23,2 let a �eny ve věku 20,8 let. Neman�elská kohabitace trvala v průměru 
2,7 let. V souladu s výsledky analýzy plodnosti podle rodinného stavu na základě 
demografických dat měly děti nejčastěji osoby �ijící v man�elství (75 %). V nesezdaném 
sou�ití měl alespoň jedno dítě přibli�ně ka�dý pátý respondent. Tento podíl je poměrně 
významný (je v�ak třeba mít na paměti velikost souboru) a je do jisté míry v souladu s 
hypotézou, �e děti narozené v 90. letech mimo man�elství vyrůstají často v úplné rodině. 
Intenzita plodnosti man�elských párů v�ak byla stále přibli�ně trojnásobná ve srovnání s 
plodností nesezdaných sou�ití mladých lidí (počet narozených dětí na 1 000 osob podle 
rodinné situace vzta�ený k průměrné délce trvání partnerství). 
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2. Postavení rodiny v rámci �ivotních preferencí mladých lidí 

Počáteční období dospělosti spojené s ukončením vzdělání a se začátkem profesní 
kariéry je významnou �ivotní etapou, kdy se mladý člověk osamostatňuje a přebírá sám za 
sebe odpovědnost. V tomto období se formují jeho �ivotní postoje a cíle, o jejich� naplnění 
bude v budoucnu usilovat. V demokratické společnosti je výběr těchto cílů mnohdy 
komplikovaný, neboť mo�ností je nabízeno mnoho a výběr závisí jednak na osobních 
preferencích, jednak na objektivních skutečnostech, jako je např. ekonomická situace apod.  

Na změny �ivotních cílů a hodnotových orientací mladých lidí je často poukazováno 
v souvislosti s nízkou úrovní sňatečnosti a porodnosti. Výzkumy uskutečněné v 90. letech 
v�ak tyto domněnky spí�e vyvracejí.  

Jako příklad lze uvést výzkum �Mladá generace 1997�. Výsledky sice na jedné 
straně  ukázaly, �e je pro mladé lidi velice důle�ité mít zajímavou a u�itečnou práci, nicméně 
rodina a děti patřily jednoznačně pro vět�inu mladých mezi jedny z nejvy��ích �ivotních 
priorit. Tento postoj byl výrazný předev�ím u �en, a to zvlá�tě u �en se základním vzděláním, 
mu�i kladli velký důraz rovně� na finanční zabezpečení, koníčky a osobní zájmy. V souladu 
s hodnotovými orientacemi plánovali mladí lidé v několika pří�tích letech získat dobré 
zaměstnání (přibli�ně 80 %) a zalo�it rodinu (přibli�ně 50 %). Třicetibodový rozdíl v�ak 
naznačuje, �e úspě�né prosazení se na pracovním trhu časově předchází zalo�ení rodiny, 
přesto�e sňatek a děti patří mezi nejdůle�itěj�í věci v �ivotě (data MG97). 

Výzkum z roku 2001 (R01) umo�nil analyzovat postavení rodiny v hodnotových 
orientacích mladých lidí z hlediska partnerství, man�elství a rodičovství (tabulka 1).  

V konkurenci s jinými oblastmi �ivota pova�ovali shodně mu�i i �eny za 
nejdůle�itěj�í mít spolehlivého partnera a �ít ve spokojeném man�elství (R01). Mu�i si na 
rozdíl od �en dále nejvíce přáli mít úspěch v zaměstnání a být materiálně zaji�těni, u �en byla 
před úspěch v zaměstnání kladena mo�nost mít a vychovávat děti. Tím jsou do značné míry 
potvrzeny rodinné stereotypy dělby rolí: �eny jsou v rodině více emocionálně vázány a mu�i 
se cítí být stále hlavními �iviteli rodiny. Osobní zájmy a koníčky se umístily mezi středně 
důle�itými věcmi v �ivotě (R01). Z porovnání situace v letech 1997 a 2001 vyplývá, �e rodina 
si svoji hodnotu u mladých lidí přinejmen�ím udr�ela. Reálné chování projevující se 
odkladem vstupu do man�elství a zalo�ení rodiny v�ak zatím není touto prorodinnou orientací 
populace ve věku do 30 let příli� ovlivněno.  
 
T a b u l k a  1  Hodnota rodiny 

 mu� pořadí �ena pořadí 
mít spolehlivého partnera 4,10 1 4,30 1
�ít ve spokojeném man�elství* 3,74 2 4,03 2
mít majetek a peníze 3,61 3 3,48 4
být úspě�ný v zaměstnání 3,60 4 3,41 6
mít a vychovávat děti* 3,54 5 3,96 3
věnovat se svým koníčkům a zájmům 3,49 6 3,32 7
mít kvalitní vzdělání 3,35 7 3,43 5
být uznávaný lidmi ve svém okolí 3,08 8 3,27 8
podílet se na veřejně prospě�né činnosti 2,40 9 2,49 9

 

Zdroj: R01 
Pozn.: *statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 5 %;  pětibodová �kála 

 
Z hlediska dokončeného vzdělání byla v roce 2001 přisuzována vy��í hodnota 

man�elství osobami vyučenými a respondenty s maturitou nebo vysoko�kolským vzděláním. 
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Lidé se základním vzděláním vět�inou stále studovali a jejich momentální názory byly 
ovlivněny aktuálními individuálními zájmy spojenými se studiem a studentským �ivotem.  

Vysoko�kolsky vzdělaní respondenti a osoby s maturitou upřednostňovali před 
zalo�ením rodiny (�mít a vychovávat děti�) kvalitní vzdělání, úspěch v zaměstnání a s tím 
související materiální zabezpečení. To svědčí ve prospěch hypotézy, �e nositeli nového 
reprodukčního a man�elského chování vyznačujícího se odkladem rodinných událostí jsou 
převá�ně lidé s vy��ím vzděláním a sociálním postavením. Nicméně i u nich se, alespoň podle 
jejich deklarovaných postojů, jedná spí�e o oddálení ne� o odmítání man�elství a rodiny. 

V souladu s vět�ím významem připisovaným vzdělání a uplatnění v zaměstnání 
vysoko�koláky a osobami s maturitou, uváděli tito respondenti nejčastěji za hlavní důvod, 
proč pracují (by pracovali), důvody související s uplatněním svých schopností a získáním 
určitého společenského postavení. Osoby vyučené a se základním vzděláním pova�ovaly v 
zaměstnání naopak za nejdůle�itěj�í nutnost zajistit rodinu. Tento výsledek není velkým 
překvapením vzhledem k problematičtěj�ímu uplatnění na trhu práce: osoby se základním 
vzděláním byly častěji nezaměstnané nebo pracovaly jako dělníci. Významnou roli zde také 
hraje fakt, �e více ne� polovina osob se základním vzděláním stále studovala a neměla tedy 
zřejmě je�tě zku�enost s praxí a mo�nostmi seberealizace v této oblasti �ivota. 

Z předcházejících odstavců vyplývá, �e v průběhu společenské transformace do�lo 
k diferenciaci �ivotních strategií. Tato diferenciace je zalo�ena na vý�i vzdělání, které se ale 
spí�e ne� v důle�itosti připisované rodině odrá�í v různém časování  �ivotních událostí. Určité 
oslabení rodiny v �ivotních orientacích z hlediska vý�e vzdělání je mo�né pozorovat u �en 
s maturitou nebo vysoko�kolským vzděláním, které ve svém �ivotě zdůrazňují spokojené 
man�elství a rodičovství méně ne� např. �eny vyučené. Rodina v�ak pravděpodobně stále 
patří mezi hodnoty, o jejich� naplnění mladí lidé usilují a budou usilovat. 
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3.  Představy mladých lidí o rodině 
3.1. Postoj k man�elství  

V české společnosti se opakovaně diskutuje o registrovaném partnerství osob 
stejného pohlaví. V souvislosti s tím je jeho oponenty často uváděn argument, �e registrované 
partnerství ohro�uje �tradiční rodinu�. Jedním z průvodních jevů druhého demografického 
přechodu v západních zemích bylo zpochybnění instituce man�elství jako nerozlučného, 
do�ivotního vztahu. Častěj�í zku�enost s rozvody a zvy�ující se počet neúplných rodin měly 
vliv na společenské přijetí matek samo�ivitelek a dětí rodících se a vyrůstajících v 
nesezdaném sou�ití. S rostoucí ekonomickou nezávislostí �en ztrácel sňatek význam i z 
hlediska jejich finančního zaji�tění. Naopak se začal objevovat názor, �e je někdy lep�í, kdy� 
ka�dý z partnerů spravuje svůj majetek sám. V praxi se rovně� ukázalo, �e majetkové vztahy 
partnerů mohou být upraveny notářsky ověřenou smlouvou stejně dobře jako sňatkem. Sňatek 
tedy není v západních zemích nutným předpokladem vzniku rodiny. Tento názorový posun na 
Západě nabízí otázku, co vlastně s pojmem rodina, relativně trvalou �ivotní prioritou, spojují 
dne�ní mladí lidé �ijící v České republice.  
 V české společnosti 90. let byl u lidí mlad�ích 30 let v porovnání se star�ími věkovými 
skupinami  zřetelný liberálněj�í přístup k man�elství a rodičovství. Častěji se přikláněli 
k názoru, �e děti nemusejí vyrůstat v man�elství a v úplné rodině, a jednoznačně přijímali 
nesezdané sou�ití, a to i takové, kde partneři neplánují sňatek (R01: 78 %).  
 Sociodemografickými charakteristikami, které nejvíce diferencují názor na nesezdané 
sou�ití, se zdají být věk a nábo�enská víra (R01: celý soubor). Lidé star�í 60 let vět�inou 
jakýkoli typ neman�elské kohabitace odmítají, ale střední generace ve věku 30 a� 59 let 
nesezdané sou�ití poměrně toleruje (R01: přibli�ně dvě třetiny dotázaných zastávaly názor, �e 
je v pořádku, kdy� spolu lidé �ijí, ani� by plánovali sňatek). Je tedy patrné, �e nesezdané 
sou�ití má v české společnosti své početné zastánce a �e i rodiče mladé generace jsou tomuto 
typu svazku, ať ji� jde o man�elství na zkou�ku nebo o trvalý typ partnerství, nakloněni. 
V této otázce tedy nevzniká příli� velký rozpor mezi mladou a střední generací. 

Z hlediska vzájemných vztahů mezi partnery není pro mladé lidi sňatek zárukou 
spokojenosti. Podobně jako na Západě nepatří podle mladých respondentů finanční jistota a 
upravení majetkových vztahů mezi hlavní výhody man�elství. Tento názor v�ak zastává i 
střední generace. Zajímavé je, �e se do míry souhlasu s těmito hypotetickými výhodami 
man�elství nepromítá aktuální partnerská situace (�ije sám či s partnerem/man�elem) ani 
stanovisko k budoucímu uspořádání rodinného �ivota. Podle výsledků výzkumu MG97 je 
nejdůle�itěj�ím důvodem k uzavření sňatku silný citový vztah (data MG97).  

V moderní společnosti se často hovoří o ideálu flexibilního pracovníka, který nemusí 
při výkonu své profese brát ohledy na rodinné závazky. Z toho vyplývá, �e je rodina často 
chápána jako omezení svobody a profesního růstu moderního člověka. Tento názor se 
objevuje i v České republice.  

Stejně jako střední generace pova�ovali v 90. letech nejmlad�í respondenti 
man�elství za instituci omezující osobní svobodu a podobně uva�ovali i o dětech. Analýza 
těchto postojů v u��ích věkových skupinách (do 20 let, 20 a� 24 let, 25 a� 29 let) nepotvrdila 
hypotézu, �e  respondenti ve věku 25 a� 29 let, tedy ve věku, kdy je v průměru první sňatek 
uzavírán, budou v pohledu na man�elství vyjadřovat vět�í optimismus: man�elství je pro 
vět�inu z nich (60 %) stále spojeno s omezením svobody. Téměř jedna polovina respondentů 
ve věku 60 a více let v�ak také zastávala tento názor. U star�ích respondentů se do tohoto 
přesvědčení promítají předev�ím osobní �ivotní zku�enosti, u nejmlad�ích generací se jedná 
spí�e o apriorní představu ovlivněnou např. zku�enostmi z původní rodiny.  

Omezení svobody je mo�né interpretovat jako důsledek nových povinností a 
závazků, které s sebou společná domácnost přiná�í. Míra tohoto omezení je závislá na 
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komplementaritě, respektive konkurenci rolí, je� mu�i a �eny v rodině a ve společnosti 
vykonávají. Podle sociologických výzkumů je v celé společnosti obecně přijímán spí�e 
moderní model dělby práce mezi partnery. Nejmlad�í generace i respondenti star�í 30 let 
pova�ují shodně v naprosté vět�ině za správné, aby se mu�i a �eny podíleli na péči o 
domácnost a o děti stejným dílem. Mladí lidé vět�inou neuznávají tradiční dělbu rolí, kdy mu� 
má vydělávat peníze a �ena se starat o domácnost. Oba partneři by měli rovně� přispívat do 
rodinného rozpočtu. Obecně v�ak stále platí, �e zastánci rovné dělby práce v rodině jsou 
častěji mladé �eny ne� mu�i.  

Vý�e uvedený model rovné dělby práce mu�e a �eny se ale zdá být spí�e modelem 
ideálním. Ve skutečnosti převládá i u man�elství a nesezdaných sou�ití mladých lidí tradiční 
dělba domácí práce. �ena zaji�ťuje bě�ný chod domácnosti v 85 % případů (R01). �ena také 
častěji ne� mu� pomáhá dětem s přípravou do �koly. Pokud partneři nerozhodují o bě�ném 
hospodaření domácnosti společně, nále�í tento úkol opět častěji �eně (R01). Dne�ní �ena sice 
dosahuje vysokého vzdělání a čím dál tím více ohro�uje pozice mu�e na pracovním trhu, 
přesto se v�ak (dobrovolně či nedobrovolně) nevzdává své pečovatelské role v domácnosti. I 
kdy� je vět�ina rodin závislá na příjmech obou man�elů, příjem �eny je ni��í ne� příjem mu�e 
(R01: příjem pracujících mladých �en byl v průměru 8 600 Kč měsíčně, mu�i vydělávali 
v průměru 15 000 Kč). Mu� je proto stále nejvíce odpovědný za finanční zabezpečení rodiny.  

Jak je mo�né předpokládat, spojují man�elství s omezením osobní svobody spí�e lidé 
s vy��ím sociálním postavením a s vy��ími příjmy. Tento vztah platí více pro �eny ne� pro 
mu�e (data MG97, R01). Povinnosti spojené s man�elstvím a rodinou z jejich hlediska 
odčerpávají energii, která by pravděpodobně mohla být jinak vyu�ita např. v profesním 
�ivotě. 

Názor na to, zda je vstup do man�elství spojen s omezením osobní svobody, má 
kromě jiných faktorů vliv na představu o ideálním partnerství v osobním �ivotě respondenta. 
Mladou generaci je z tohoto pohledu mo�né rozdělit do tří skupin. 

První z nich tvoří tzv. realisté, kteří sice spojují man�elství negativně s mírou osobní 
svobody, ale přesto chtějí do man�elství vstoupit (R01: 37 % respondentů). Druhá skupina je 
tvořena tzv. idealisty, kteří chtějí uzavřít sňatek a nedomnívají se, �e ztratí osobní svobodu 
(R01: 35 %). Třetí typ respondentů, individualisté, nechce �ít v man�elství a jedním z důvodů 
mů�e být právě omezení osobní svobody (R01: 22 %).  

Sňatek s sebou přiná�í nové povinnosti a tím osobní svobodu skutečně omezuje. 
Poměrně nízké zastoupení tzv. realistů mezi mladými lidmi mů�e být pova�ováno za jeden 
z faktorů vysoké rozvodovosti, neboť nejvy��í intenzita rozpadu man�elství je 
zaznamenávána na počátku společného �ivota. Svůj význam zde mů�e hrát právě nepřijetí 
očekávaných man�elských rolí neboli neúspě�ná tzv. socializace man�elů.  

Na postoj k ideálnímu partnerství má rovně� vliv negativní zku�enost z původní 
rodiny. Respondenti, kteří za�ili rozvod svých rodičů, se častěji ne� druhá skupina dotázaných 
přiklánějí k nesezdanému sou�ití (R01: 36 % proti 18 %). Lidé mající zku�enost 
s neúspěchem man�elství svých blízkých se zřejmě sna�í vyvarovat jejich chyb a následných 
nepříjemností spojených s rozvodem. Pokud tito lidé, pocházející z neúplné rodiny v důsledku 
rozvodu svých rodičů, uzavřou sňatek, je pravděpodobnost, �e se jejich vlastní man�elství 
rozpadne, vy��í ne� u osob pocházejících z úplné rodiny. Pro ilustraci lze uvést výsledek ze 
�etření R01(celý soubor dotázaných): man�elství respondentů, jejich� rodiče se rozvedli, 
skončilo rozvodem přibli�ně dvakrát častěji ne� man�elství respondentů pocházejících z úplné 
rodiny (podíl �ijících v opakovaném man�elství a rozvedených z úhrnu osob rozvedených a 
�ijících v prvním man�elství). Vzhledem k vysoké úrovni rozvodovosti a velkému počtu dětí 
vyrůstajících v neúplných rodinách je mo�né se domnívat, �e stabilita budoucích man�elství 
bude přinejmen�ím stejně ohro�ena jako dnes. 



 

 10

V souvislosti s preferovanou formou partnerského sou�ití je nutné zmínit poznatek 
vyplývající z porovnání výsledků výzkumu �Populační klima 1996� (data PK96) a �Rodiny 
2001�. V obou �etřeních byly polo�eny stejné otázky a soubor dotázaných byl vybrán 
kvótním výběrem z celé populace. V souborech dotázaných ve věku 20 a� 30 let nedo�lo mezi 
roky 1996 a 2001 k významným změnám v preferencích určitého typu partnerského sou�ití 
[pozn.2]. V obou letech si přibli�ně tři čtvrtiny dotázaných přály �ít v man�elství, byť i 
opakovaném, a přibli�ně jedna pětina by zvolila nesezdané sou�ití. Tento výsledek byl 
potvrzen i v souboru svobodných ve výzkumu �Formy rodinného �ivota mladé generace 
1996� (data SV96). Man�elství je tedy upřednostňováno stále přibli�ně stejným, a to 
vět�inovým podílem mladých lidí.  

Mladí lidé jsou velice tolerantní k sou�ití lidí stejného pohlaví. Více ne� polovina 
z nich se domnívá, �e by těmto lidem mělo být umo�něno �ít jako man�elé, téměř 30 % 
souhlasí dokonce s tím, aby partneři stejného pohlaví měli mo�nost vychovávat děti. Více ne� 
jedna třetina se pak kloní k názoru, �e by partnerství lidí stejného pohlaví mělo mít formu 
nesezdaného sou�ití (R01).  

 
3.2. Důle�ité okolnosti pro uzavření sňatku 

Od 70. let bylo mo�né získat při sňatku výhodnou novoman�elskou půjčku, kdy stát 
garantoval nízký úrok pro novoman�ele mlad�í ne� 30 let. Stát se také sna�il upřednostňovat 
v přidělování bytů mladá man�elství s dětmi. Uzavření sňatku přiná�elo tedy  určité materiální 
výhody. To byl jeden z důvodů, proč před rokem 1989 uzavírali mladí lidé první sňatek ve 
velmi nízkém věku.  

V 90. letech se naopak ekonomická samostatnost stala podle názorů mladých lidí         
(např. MG97) jednou z nejdůle�itěj�ích podmínek při rozhodování o uzavření sňatku (Fialová, 
L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S., 2000). Tato skutečnost byla potvrzena i 
výsledky výběrového �etření R01. 

Mu�i i �eny stále shodně uvádějí, �e nejdůle�itěj�í pro uzavření sňatku je mo�nost 
samostatného bydlení. Vlastní byt je projevem ekonomické nezávislosti na rodičích. Zajímavé 
je, �e respondenti, kteří by nejraději �ili v jednom man�elství po celý �ivot, nepokládali pro 
uzavření sňatku samostatné bydlení za podmínku tak často (30 % to pova�ovalo za velmi 
důle�ité) jako ti, kteří by preferovali �ít se svým partnerem nesezdaně (51 % pova�uje 
samostatné bydlení za velmi důle�ité při rozhodování o uzavření sňatku). Romantické přání 
vstoupit do man�elství je zřejmě o něco silněj�í ne� uvědomování si praktických problémů 
s tím spojených. Roli zde hraje také fakt, �e část lidí preferujících man�elství ji� sňatek 
uzavřela a svoji bytovou situaci vyře�ila (85 % respondentů �ijících v man�elství s dětmi nebo 
bez dětí bydlelo v domácnosti bez dal�ích osob). Respondenti, kteří v době výzkumu �ili ve 
faktickém man�elství, pova�ovali vyře�ení bytové otázky před legalizací sou�ití za velmi 
důle�ité v 65 %. Nesezdané sou�ití mů�e být pokládáno za novou formu �chození�, které po 
vyře�ení finančního a trvalého bytového zabezpečení (ne podnájmem apod.) skončí sňatkem. 
Tento postoj mů�e být chápan jako projev pragmatického a odpovědného přístupu 
k man�elství.  

Za jeden z nejdůle�itěj�ích faktorů odkládání sňatků je tedy na základě deklarací 
respondentů mo�né označit problematickou bytovou situaci v České republice. Nedostatek 
bytů byl v�ak problémem i v minulém re�imu. A� do konce  60. let byla bytová výstavba na 
nízké úrovni. Zlep�ení nastalo a� v 70. letech, kdy se zvý�il roční počet dokončených bytů ze 
70 tisíc v roce 1970 na téměř 100 tisíc v roce 1975. Poté v�ak počet ročně dokončených bytů 
dále klesal a� na minimum 13 tisíc v roce 1995. Navíc více ne� polovinu této výstavby tvořila 
individuální výstavba. Ve 2. polovině 90. let do�lo k mírnému o�ivení, velkou část v�ak 
představovala výstavba finančně náročných rodinných domů. V porovnání s ostatními 
zeměmi bylo v České republice v 90. letech dokončeno nejméně bytů - necelé 2 byty na 1 000 
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obyvatel, v Maďarsku bylo dokončeno v průměru o jeden byt na 1 000 obyvatel více, ve 
Francii bylo v tomto období dokončeno v průměru 6 bytů na 1 000 obyvatel (www.mmr.cz). 

Před rokem 1989 rostly příjmy z mezd zhruba stejným tempem jako ceny ve 
stavebnictví [pozn.3]. Regulované nízké nájemné a ceny energií zařadily náklady na bydlení 
mezi jedny z nejni��ích polo�ek v rodinném rozpočtu. Po roce 1989 byly ceny ve stavebnictví 
liberalizovány prakticky během jednoho roku a tato liberalizace měla za důsledek poměrně 
razantní nárůst pořizovacích cen nových bytů, a to jak rodinných domků, tak bytů v bytových 
domech. Růst cen ve stavebnictví poměrně prudce předstihl růst příjmů z mezd 
(www.mmr.cz) [pozn.4].  

Z důvodu omezených příjmových mo�ností velké části českých domácností je 
pořízení nového bydlení v současné době příli� nákladné, a to zejména pro mladé rodiny. 
Nej�ádaněj�ími byty jsou proto malé dvoupokojové byty do 50 m2. V přepočtu na cenu 1 m2 
si v�ak tyto byty udr�ují relativně nejvy��í cenu, a to i ve star�ím bytovém fondu. Paradoxem 
je, �e mladým lidem bez dětí vyhovují tyto byty nejvíce. Samostatnost spojená s vlastním 
bydlením je tedy draze zaplacena.  

Finanční dostupnost pořízení bytu do vlastnictví prostřednictvím hypotečního úvěru 
se sice zvý�ila v souvislosti se sni�ováním úrokových sazeb [pozn.5], pro mladá man�elství a 
rodiny v�ak tyto splátky mohou být ve velké vět�ině neúnosné.  

Ministerstvo pro místní rozvoj je si této situace vědomo, a proto připravilo novou 
koncepci bytové politiky, která zahrnuje mimo jiné i podporu mladých lidí do 35 let při 
pořizování prvního bydlení. Prvním nástrojem je tříprocentní úroková dotace k úvěrům na 
koupi takových bytů, na ně� nelze čerpat hypotéku. To jsou hlavně dru�stevní byty, je� banka 
nemů�e přijmout jako zástavu. Druhým krokem je obdoba někdej�í bezúročné 200tisícové 
půjčky (od 15. dubna 2002). Ta je poskytována lidem, kteří předlo�í stavební povolení na 
projekt, při něm� vznikne nový byt s rozlohou men�í ne� 80 metrů čtverečních nebo dům 
s rozlohou men�í ne� 120 metrů čtverečních. Úrok se tentokrát plánuje jako tříprocentní, co� 
by znamenalo měsíční splátku kolem dvou tisíc korun po dobu deseti let. Dal�í pomocí by 
měla být i úhrada části úroku z hypotečního úvěru na star�í byty (u milionové hypotéky 
měsíční splátka 6 600 Kč místo 8 400 Kč). Tuto hypotéku si ale mohou dovolit pouze rodiny, 
jejich� průměrný měsíční příjem činí alespoň 23 tisíc měsíčně (Nádoba, J., 2001). Tato 
hranice bude v�ak zřejmě pro mnoho mladých rodin stále nedostupná. Navíc rozpočet na 
200tisícové půjčky je omezený a bude schopný uspokojit necelé dva tisíce zájemců. 

Jak ji� bylo řečeno, je v celé mladé populaci sňatek úzce spojován s bytovou situací. 
Sou�ití mladých rodin s rodiči je v�ak chápáno pouze jako krajní ře�ení (např. v případě 
narození dítěte). Sní�ení zastoupení vícegeneračního sou�ití potvrdily ji� výsledky ze sčítání 
obyvatelstva 1991: podíl bytových domácností s více ne� dvěma cenzovými domácnostmi se 
sní�il z 12 % v roce 1970 na 8,6 % v roce 1991.  

Velký důraz je při zalo�ení vlastní domácnosti kladen také na dostatečný příjem, na 
nesezdané sou�ití před sňatkem a na ukončené studium (R01). Toto v�e jsou bezpochyby 
atributy racionálního přístupu a osobní odpovědnosti při vstupu do man�elství. Sňatek by měl 
být podle respondentů uzavírán a� po získání relativní nezávislosti na rodičích. O tom svědčí i 
malý význam přikládaný svolení rodičů při uzavírání sňatku (tabulka 2).  

Zajímavým poznatkem je to, �e mladí lidé přisuzují bydlení a finančnímu zaji�tění 
relativně vět�í důle�itost ne� dokončenému vzdělání. To je sice stále podstatnou podmínkou 
pro vstup do man�elství, na druhé straně jsou dnes mo�nosti studentů získat zku�enosti a 
přivydělat si během studia relativně roz�ířené. Tato skutečnost zřejmě na jedné straně vede 
k relativizaci významu ukončeného vzdělání při sňatku, na druhé straně mů�e být dokončené 
vzdělání ve vztahu ke sňatku chápáno jako samozřejmá, a tedy méně důle�itá podmínka.  

Mu�i kladli na vý�e uvedené atributy samostatnosti při vstupu do man�elství 
v průměru vět�í důraz ne� �eny. Opět se zde objevuje tradice, podle ní� je materiální zaji�tění 
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rodiny úkolem předev�ím mu�e. U �en je naopak patrná tendence pova�ovat rodinu za 
důle�itěj�í ne� zaměstnání: zku�enosti a praxe ve svém zaměstnání se u �en umístily a� na 
předposledním místě důle�itosti pro uzavření sňatku, pomoc státu a rodičů při zaji�tění rodiny 
se na rozdíl od mu�ů umístily na předních místech (tabulka 2). Vzhledem k tomu, �e �ena 
stále zaji�ťuje v naprosté vět�ině chod domácnosti a rodiny, je tento výsledek zcela 
pochopitelný. 

Pro jednotlivé vzdělanostní skupiny, a tím nepřímo i sociální a věkové skupiny 
(přibli�ně jedna polovina respondentů se základním vzděláním studovala), jsou shodně  
nejdůle�itěj�í pro vstup do man�elství samostatnost a nezávislost. Lidé s maturitou a 
s vysoko�kolským vzděláním kladli men�í důraz na pomoc státu, častěji ne� ostatní skupiny 
pova�ovali profesní a finanční stabilitu za nedůle�ité pro rozhodnutí vstoupit do man�elství. 
Tito lidé byli méně často nezaměstnanými nebo studenty a dokázali se tedy ji� zorientovat na 
trhu práce. Pro mlad�í skupiny respondentů je profesní uplatnění stále je�tě otázkou 
budoucnosti, a proto budí nejistotu a s ní spojenou vět�í naléhavost či důle�itost.  

Závěrem je mo�né říci, �e za nejdůle�itěj�í objektivní podmínku pro vstup do 
man�elství je obecně pova�ováno individuální materiální zaji�tění, dále finanční pomoc státu 
a nakonec podpora původní rodiny (R01). Zalo�ení rodiny a převzetí odpovědnosti za její 
členy je pragmaticky odkládáno do doby finančního zaji�tění a relativní nezávislosti. Nicméně 
je třeba podotknout, �e pomoc �ir�í rodiny je v praxi často nezbytná právě při získávání 
samostatného bydlení. 
 
T a b u l k a  2  Důle�ité okolnosti pro uzavření sňatku 
 

důle�ité okolnosti pro uzavření sňatku mu� pořadí �ena pořadí 
mít kde samostatně bydlet* 1,39 1 1,55 1
mít zaji�těný dostatečný příjem* 1,51 2 1,68 2
ověřit si s partnerem schopnost společného bydlení 1,74 3 1,88 3
mít ukončené studium 1,90 4 2,07 4
mít zku�enosti a praxi ve svém zaměstnání* 2,25 5 2,52 9
mít ji� alespoň základní vybavení do domácnosti 2,28 6 2,27 7
moci počítat s pomocí státu v zaji�tění péče o děti 2,31 7 2,18 5
moci počítat s pomocí státu v zaji�tění minimální �ivotní úrovně 2,32 8 2,29 8
vědět, �e rodiče pomohou, bude-li třeba 2,40 9 2,26 6
mít svolení rodičů 3,11 10 2,96 10
 

Zdroj: R01 
Pozn.: *statisticky významný rozdíl 
 
3.3. Postoj k rozvodům 

S názory na vznik man�elství a zalo�ení rodiny souvisí samozřejmě postoj 
k rozvodům. Česká společnost se podle sociologických výzkumů vyznačuje určitou 
schizofrenií v názorech na tento zánik man�elství. Na jedné straně je rozvod obecně hodnocen 
jako �patná věc, na druhé straně je pova�ován za správné ře�ení man�elských neshod, a to i 
v případě, kdy jsou  v rodině děti.  

Tento postoj zastávali i nejmlad�í respondenti v roce 2001: přibli�ně dvě třetiny 
pova�ovaly rozvod za jediné správné ře�ení situace, kdy� pár není schopen ře�it své 
problémy, udr�et man�elství kvůli dětem pova�ovala za správné necelá čtvrtina mladých lidí.  

Více ne� polovina dotázaných se domnívala, �e je při rozvodu třeba zva�ovat jeho 
dopady na majetek a �ivotní úroveň. Je tedy majetková stránka rozvodu důle�itěj�í ne� jeho 
dopad na děti? Tento určitý rozpor mů�e být do jisté míry vysvětlen dlouhou tradicí vysoké 
rozvodovosti v České republice, a tedy společensky přijatým postavením rozvedené �eny a 
dětí. Majetkové vztahy se naopak v důsledku rozvoje svobodného podnikání, restitucí apod., 
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ale také předev�ím v souvislosti s problematickou ekonomickou situací řady rodin staly 
pravděpodobně významněj�í součástí rozvodu, ne� tomu bylo před rokem 1989. 

V české společnosti převládá názor, a to ve v�ech věkových skupinách, �e stát 
nemů�e účinně působit na sní�ení rozvodovosti. Spí�e ne� se sna�it o zpřísnění zákonných 
podmínek rozvodu man�elství by se měl stát podle respondentů sna�it zlep�it rodinnou 
výchovu na �kolách a v médiích a přispět k rozvoji poradenských slu�eb a pomoci man�elům 
v krizové situaci. Pro zpřísnění zákonných podmínek rozvodu jsou pak častěji ti mladí lidé, 
kteří chtějí �ít v man�elství. Do tohoto názoru se promítá mo�nost čelit rozvodu ve svém 
vlastním �ivotě a konzervativněj�í přístup k rodině předem vyjádřený přáním uzavřít sňatek. 

V postojích k nevěře, jedné z poměrně častých příčin rozvodu, se názory nejmlad�ích 
respondentů (do 30 let) příli� neli�í od postojů generace střední. �Konzervativní� stanoviska k 
nevěře zastávají předev�ím lidé star�í 60 let. Téměř jedna polovina respondentů mlad�ích 60 
let se domnívá, �e náhodná jednorázová nevěra nemá na man�elství vliv (R01: 29 % 
respondentů star�ích 60 let). Za nevěru, která ji� komplikuje man�elství, je českou společností 
pova�ována nevěra jako krátkodobý vztah, opakované krátkodobé vztahy nebo del�í známost 
pak představují vá�né ohro�ení man�elství.  V�ichni respondenti bez ohledu na věk se pak ve 
více ne� 70 % shodují na tom, �e nevěra jako vá�ný hluboký vztah nutně vede k rozvodu. 
Poměrně značná tolerance nevěry mů�e být interpretována jako snaha prosadit individuální 
nezávislost. Naprostá věrnost mů�e být v tomto smyslu chápána jako znak příli�ného omezení 
partnerem. Otázkou v�ak také zůstává, zda respondenti chápali uvedené stupně nevěry ve 
vztahu k man�elství jako nevěru vlastní nebo nevěru partnera. 
 
3.4. Postoj k rodičovství 

V 90. letech byl odklad sňatku úzce spjatý s odkladem narození dítěte. Společnost 
toleruje nesezdané sou�ití, a sňatek proto není pokládán za první důkaz vá�ného vztahu. Je 
mo�né se domnívat, �e je vstup mladých lidí do man�elství čím dál tím méně urychlen 
neuvá�eným předman�elským početím dítěte. Sňatek je uzavírán spí�e a� tehdy, kdy začíná 
být narození dítěte plánováno. Přání, aby se dítě narodilo v man�elství, bylo hlavním 
důvodem, proč respondenti ve výzkumu �Formy rodinného �ivota mladé generace 1996� dali 
přednost man�elství před nesezdaným sou�itím (data MR96).  

V současné době, kdy existuje mnoho různých mo�ností seberealizace a kdy je 
ekonomická situace zvlá�tě pro mladé rodiny s dětmi obtí�ná (podrobněji viz. kapitola 4.), je 
pravděpodobně nutné zva�ovat velikost rodiny více ne� dříve. Tato kapitola proto předkládá 
odpovědi na otázky, jak dne�ní mladí lidé chápou rodičovství a jaké jsou jejich představy o 
ideálním počtu dětí.  

Mladí lidé se čím dál tím častěji přiklánějí k názoru, �e dítě nemusí vyrůstat v úplné 
rodině a mů�e být vychováváno stejně dobře jedním rodičem jako oběma společně. Zajímavé 
je, �e se mladí ji� v naprosté vět�ině nedomnívají, �e by se děti měly rodit pouze do 
man�elství. Tento názor je posilován spolu s rostoucím vzděláním, mu�i jsou v�ak 
v porovnání se �enami v těchto názorech umírněněj�í. Zřejmě si uvědomují riziko ztráty dítěte 
při případném rozchodu se svým partnerem, které je mimo man�elský svazek vy��í ne� 
v man�elství.  

Otázky v dotazníku v�ak neumo�nily přesněji rozli�it, zda se liberální názory na 
rodinné zázemí dítěte týkají spí�e rozvedených rodičů nebo svobodných matek bez partnera 
nebo nesezdaných sou�ití. V dne�ní době je postavení svobodných matek z ekonomického 
hlediska velice riskantní. Neúplné rodiny jsou naopak poměrně  roz�ířené (v roce 1991 tvořily 
neúplné rodiny s dětmi 15 % v�ech rodin s dětmi). Mladí lidé přijímají jednoznačně 
nesezdané sou�ití, a to i takové, kde partneři neplánují sňatek (R01: 78 %). Tyto skutečnosti 
podporují spí�e hypotézu, �e by podle názorů mladé populace mělo dítě vyrůstat pokud 
mo�no v úplné rodině. Mů�e jít jak o man�elství legální, tak faktické. Podle názorů mladých 
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respondentů nemusí v�ak případný rozvod nutně naru�it vývoj dětí. Vysoká tolerance 
předev�ím �en k rozhodnutí stát se svobodnou matkou nicméně vyplývá z výzkumů MG97 a 
��etření reprodukce a rodiny 1997� (Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S., 
2000; ČSÚ, 1998). Uvedené závěry dobře vypovídají o  �irokém chápání pojmu �rodina� u 
mladé generace. 

Ve výzkumech populačního klimatu je často zji�ťován tzv. ideální počet dětí. 
Nejedná se o počet skutečně plánovaných dětí, ale z definice vyplývá, �e jde spí�e o hypotézu 
o počtu dětí, které by respondent chtěl mít bez ohledu na konkrétní podmínky. Tento počet 
měří ochotu respondenta stát se rodičem. Vliv na tuto ochotu má vět�inou zku�enost 
z původní rodiny, postoj vrstevníků a obecně uznávané hodnoty v dané společnosti.  

V průběhu 2. poloviny 90. let se sní�ilo zastoupení mladých lidí, kteří pokládají za 
nejlep�í početnou rodinu (3 a více dětí) a naopak se zvý�il podíl těch, kteří by volili rodinu 
jedináčka. K tomuto názorovému posunu do�lo předev�ím u mu�ů. Za převa�ující ideální 
model rodiny je v�ak stále pokládán, a to i mladou generací, model rodiny se dvěma dětmi 
(R01: 65 %).V roce 2001 pova�ovali mu�i častěji ne� �eny za ideální jedno dítě (R01: 30 %) 
nebo naopak tři děti (R01: 15 %). �eny se jednotněji přikláněly ke dvěma dětem (76 %).  

Model dvoudětné rodiny se v České republice prosadil po 2. světové válce a byl 
podpořen brzkým přijetím potratového zákona platného od roku 1958. Interrupční komise 
označovaly za �velkou� rodinu se třemi dětmi a největ�í počet uměle přeru�ených těhotenství 
(UPT) byl proveden u vdaných �en se dvěma dětmi. Interrupce byla společností přijata jako 
antikoncepce ex post, neboť mo�nosti pou�ívat účinnou moderní antikoncepci jako např. 
hormonální pilulky a lépe se tak bránit nechtěnému početí byly omezené a i osvěta v tomto 
směru chyběla. Tento způsob reprodukčního chování se li�il od pojetí UPT v 
západoevropských zemích, kde byly příslu�né zákony přijaty vět�inou a� v 70. letech, tedy 
v období rozvoje sexuální výchovy a počátku roz�iřování účinné antikoncepce (v roce 1958 
při�la ve Spojených státech na trh první antikoncepční pilulka - Enovid, v 60. letech, s 
rozvojem plastických hmot, byly o�iveny předválečné pokusy s nitrodělo�ními tělísky). 

V souvislosti s vysokou tolerancí faktického sou�ití a s ne zcela nevýznamným 
podílem mladých lidí, kteří nechtějí se svým �ivotním partnerem sňatek uzavřít (jedna pětina), 
je nutné si polo�it otázku, jak mů�e tato nová forma partnerství ovlivnit velikost rodiny. Lidé, 
kteří se staví proti instituci man�elství, pova�ovali za ideální častěji jedno dítě (R01: 36 % 
proti 15 %). Je mo�né se domnívat, �e pokud by do�lo k významnému roz�íření nesezdaného 
sou�ití jako dlouhodobého partnerství, pak by se v tomto typu rodin rodilo alespoň 
v nejbli��ích letech v průměru méně dětí ne� v tradičních man�elstvích.  

Přesto, �e se průměrný ideální počet dětí v představách mladých lidí sni�uje (R01: 
1,9), poměrně značný podíl respondentů ve věku 25 a� 29 let si stále přeje mít alespoň tři děti 
(R01: 17 %). Tito respondenti pocházejí z generací 1. poloviny 70. let, tedy těch, které nejvíce 
ovlivnily demografický vývoj v 90. letech. Pokud by byly představy tohoto výběrového 
souboru respondentů splněny a jednoznačně reprezentovaly názor celé mladé populace, pak 
by téměř 80 % dne�ních mladých lidí mělo alespoň dvě děti. Tento výsledek má sice 
charakter hypotézy, neboť se jedná o názor na ideální počet dětí, který je vět�inou vy��í ne� 
skutečně realizovaný, na druhé straně ale tento výsledek svědčí ve prospěch interpretace 
demografického vývoje, kdy je sní�ení plodnosti optimisticky přisuzováno spí�e odkládání 
rození dětí do vy��ího věku ne� jejich odmítání. Od roku 1996 se podle demografických dat 
zvy�uje plodnost �en ve věku 25 a� 29 let. Více ne� polovina dotázaných ve věku 25 a� 29 let 
měla ji� děti, z toho 41 % dvě děti, mlad�í věková skupina měla děti v pětině případů (R01).  

Vzhledem k vý�e uvedeným názorům na ideální počet dětí a k vývoji plodnosti �en 
ve věku star�ím 25 let je na místě se domnívat, �e v nejbli��ích letech bude skutečně docházet 
k alespoň částečné realizaci odkládaných porodů a tato realizace se zdá být chtěná a 
přirozená. Podle populačních prognóz by mělo dojít k relativní stabilizaci plodnosti v pří�tích 
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deseti letech, kdy dojde k rozhodnutí, kolik odlo�ených dětí se ji� v důsledku chtěné nebo 
nechtěné bezdětnosti nenarodí. Od roku 2000 předpokládají populační prognózy (viz. např. 
Současné perspektivy populačního vývoje České republiky, PřF UK, 2001) zvý�ení plodnosti 
a její následnou stabilizací na západoevropské úrovni 1,5 dítěte na jednu �enu. Neuvá�ená 
pronatalitní opatření by mohla naru�it tento přirozený vývoj a uměle podpořit dal�í 
demografickou vlnu, jak tomu bylo v případě politiky v 70. letech, s jejími� důsledky se bude 
trh práce a sociální politika vyrovnávat i v dal�ích desetiletích. Navíc přímý efekt 
pronatalitních opatření (přídavky na děti apod.) je v dne�ní době, kdy je soukromý �ivot čím 
dál tím více ovlivňován vněj�ím prostředím (studium, zaměstnání, bydlení apod.), velmi tě�ké 
kvantifikovat. Zalo�ení rodiny není rozhodnutím, které by se vázalo pouze na sociální politiku 
státu, roli zde  hrají �ir�í objektivní podmínky i subjektivní preference. Praktická politika by 
se měla předev�ím sna�it o vytvoření pracovních příle�itostí pro mladé lidi a o zaji�tění 
dostatečného bytového fondu pro mladé rodiny.  

Děti jsou podobně jako man�elství spojovány s omezením osobní svobody. Tento 
postoj je odrazem skutečnosti, �e rodič na sebe bere odpovědnost za své dítě a musí plnit své 
rodičovské povinnosti tak, jak mu to ukládají kulturní vzorce, ale i zákon o rodině. 
V porovnání s postojem k man�elství byly děti chápány mladou generací jako omezení 
svobody méně často ne� man�elství (R01). Nejstar�í respondenti z mladé generace (ve věku 
25 a� 29 let) pova�ovali zalo�ení rodiny za omezení svobody rodičů v necelých 50 % (R01). 
To naznačuje, �e by děti mohly být přijímány více ne� man�elství. Instituce man�elství bude 
proto mo�ná v budoucnu odmítána stejně často jako ve vět�ině zemí západní Evropy. Za 
hlavní důvod zamítání sňatku je v tomto regionu vět�inou uváděn komplikovaněj�í rozvod 
v porovnání se zánikem nesezdaného sou�ití (v případě společného majetku a společných dětí 
mů�e v�ak být zánik nesezdaného sou�ití ve skutečnosti naopak slo�itěj�í ne� rozvod). Rození 
dětí tedy nemusí být v budoucnu ani u nás nutně spojeno s man�elstvím. Tento trend zatím 
naznačuje zvy�ující se podíl dětí narozených mimo man�elství, který je v�ak v současnosti 
ovlivněn předev�ím nízkým podílem osob �ijících v man�elství ve věku nejvy��í plodnosti 
(20 a� 29 let) a nízkou plodností v man�elství.  

Příchod dítěte je silně spojen s přeru�ením profesní kariéry. Tradičně je k péči o dítě 
předurčena �ena. V roce 1990 byl mateřský příspěvek určený pro matky pečující o dítě do tří 
let věku (od roku 1995 do čtyř let) nahrazen rodičovským příspěvkem, který mů�e pobírat 
matka nebo otec. Novela zákoníku práce platná od 1.1. 2001 pak umo�ňuje čerpat 
rodičovskou dovolenou do tří let dítěte i otci.  Vrací-li se zaměstnanec po skončení 
rodičovské dovolené do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit jej na práci, která odpovídá 
pracovní smlouvě.  

V této souvislosti je zajímavý postoj nejmlad�ích respondentů k rodičovské dovolené 
otce (R01): téměř 60 % se domnívá, �e je mo�né, aby byl mu� doma s dětmi a �ena chodila 
do práce (39 % respondentů star�ích 60 let). Mu�i, pro které otcovská dovolená představuje 
zcela jistě významnou změnu jejich tradiční role, přijímají tuto mo�nost méně často ne� �eny 
(50 %).  

Poměrně překvapivé jsou i odpovědi na otázku, jak by se respondenti zachovali 
v situaci, kdy by měli dítě ve věku 1 a� 1,5 roku a �ena by měla mo�nost vydělávat výrazně 
více ne� mu�. Více ne� tři čtvrtiny mladých lidí by alespoň uva�ovaly o mo�nosti, �e mu� 
zůstane na rodičovské dovolené a �ena půjde do práce, určitě by tuto variantu zvolila pětina 
dotázaných (R01). Mladé �eny by se v tomto případě rozhodly určitě pro otcovskou 
dovolenou častěji (28 %) ne� mu�i, přesto by tuto mo�nost nevylučovaly tři čtvrtiny mladých 
mu�ů. Respondenti star�í 60 let ře�ení uvedené situace otcovskou dovolenou zásadně odmítali 
(43 % by se tak určitě nerozhodlo). 

Ve �védsku, které je obecně pova�ováno za genderově rovnostářskou společnost, 
ode�lo v roce 1994 na rodičovskou dovolenou 75 % otců, průměrná doba této dovolené v�ak 
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činila 44 dnů (Kamerman, S.B., 2000). V roce 1998 byly výsledky podobné: dávky spojené 
s rodičovskou dovolenou byly vyplaceny z jedné třetiny mu�ům, podíl dnů strávených na 
otcovské dovolené mu�i činil 10 % v�ech dnů rodičovské dovolené (450 dnů). Vzhledem 
k tomu, �e je ve �védsku od roku 1995 mo�né vyčerpat 30 dnů (ze 450) rodičovské dovolené 
pouze mu�i (�ena ji nemů�e čerpat),  je otcovská dovolená na jedné straně státem aktivně 
podporována, nicméně i zde je rodičovská dovolená vyu�ívána převá�ně �enami. Jde zřejmě o 
tak významnou změnu vymezení �ivotních rolí, její� přijetí samotnými mu�i i celou 
společností si vy�ádá del�í čas. Česká mladá populace se této změně alespoň ve svých 
postojích zatím nebrání. 
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4. Ekonomická situace mladých lidí   
 

Bydlení a dostatečný finanční příjem patří dnes mezi nejdůle�itěj�í objektivní faktory 
při rozhodování o vstupu do man�elství (mezi subjektivní patří například volba vhodného 
�ivotního partnera). Pro úvahy o vývoji sňatečnosti a porodnosti je tedy důle�ité mít představu 
o tom, jak mladí lidé hodnotí současnou ekonomickou situaci a jaké jsou jejich názory na 
budoucnost.  

Výsledky jsou alarmující. Stejně jako celý soubor dotázaných pova�ují i mladí lidé 
současnou i budoucí ekonomickou situaci za neuspokojivou. V porovnání se star�ími 
generacemi jsou mladí jen o něco méně často skeptičtí. �eny vyjadřují vět�í pesimismus ne� 
mu�i (obrázek 1), optimističtěj�í postoj zaujímají spí�e lidé s vy��ím vzděláním (obrázek 2).  
 
O b r á z e k  1  Postoj mladých k ekonomické situaci v ČR  

 
O b r á z e k  2  Postoj mladých k ekonomické situaci v ČR podle vzdělání 

 
Situace mladých rodin s nezaopatřenými dětmi je tradičně méně příznivá ne� situace 

bezdětných párů [pozn.6]: průměrný měsíční příjem domácnosti, kde �ije s respondentem a 
jeho partnerem alespoň jedno dítě, činí přibli�ně 19 tisíc Kč, partneři, kteří je�tě nemají děti, 
vydělávají společně v průměru 22 tisíc měsíčně. Podle respondentů má narození prvního 
dítěte nejméně příznivý vliv právě na ekonomickou situaci rodiny (obrázek 3). Pokud nedojde 
ke zlep�ení ekonomické situace mladých lidí, je velice pravděpodobné, �e se počet 
narozených dětí nebude ani zdaleka blí�it počtu ideálnímu (dvě děti podle vyjádření 
respondentů). 
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O b r á z e k  3  Vliv narození prvního dítěte na různé oblasti �ivota 

  
 
Zalo�ení rodiny dále negativně ovlivňuje společenský �ivot a způsob trávení volného 

času a naopak pozitivně působí na vztahy s partnerem a s rodiči. Pro více ne� polovinu 
respondentů nepředstavovalo narození dítěte změnu v oblasti bydlení. Zdá se tedy, �e 
hypotéza o odkladu zalo�ení rodiny do okam�iku vyře�ení bytové situace je opět potvrzena. 

Přítomnost dítěte v domácnosti (man�elského a neman�elského páru) a ni��í 
průměrný příjem mění pochopitelně hodnocení ekonomické situace domácnosti: respondenti 
bez dětí pova�ovali svoji domácnost za chudou v 60 %, lidé s alespoň jedním dítětem řadili 
svoji domácnost mezi chudé ve třech čtvrtinách případů. Nepřítomnost dětí měla vliv i na 
vy��í podíl lidí �ijících v nesezdaném sou�ití hodnotících svoji domácnost jako spí�e bohatou 
(40 % proti 29 % osob v man�elství; bezdětní respondenti �ijící v man�elství tvořili jednu 
čtvrtinu v�ech �enatých/vdaných respondentů, dotázaní bezdětní �ijící v nesezdaném sou�ití 
představovali více ne� tři čtvrtiny těchto respondentů). 

Přibli�ně jedna polovina mladých domácností (man�elství a nesezdaných sou�ití) 
měla příjem ni��í ne� 18 tisíc Kč měsíčně, příjem domácnosti vy��í ne� 25 tisíc Kč uvedlo   
17 % dotázaných �ijících s partnerem (R01). Při detailněj�ím popisu finanční situace vy�lo 
najevo, �e 40 % domácností mladých lidí (man�elství a nesezdaných sou�ití) má potí�e při 
nákupu o�acení či obuvi, z nich jedna třetina má dokonce potí�e vyjít s platem při zaji�tění 
ob�ivy a základního provozu domácnosti. Pro tři čtvrtiny mladých lidí je problematické 
koupit např. pračku či televizor. Nákladné nákupy jako např. koupě auta či chaty nepřevy�ují 
mo�nosti domácnosti pouze 5 % respondentů (R01). V porovnání s deklaracemi respondentů 
�ijících v mladých man�elstvích a nesezdaných sou�itích v letech 1996 (data PK96) a 1998 
(data �eny98) byla ekonomická situace mladých domácností v roce 2001 méně příznivá. 

Vzhledem k poměrně nízkým příjmům a k přítomnosti malých dětí jsou mladé 
domácnosti často příjemci sociálních dávek. Kromě přídavků na děti, peně�ité pomoci 
v mateřství a rodičovského příspěvku [pozn.7] pobírají rodiny s dětmi častěji ne� bezdětné 
páry sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Mladé páry s nezaopatřenými dětmi mají nárok 
a dostávají přídavky na děti v 90 % případů, sociální příplatek je vyplácen jedné pětině 
mladých domácností s nezaopatřenými dětmi. Vý�e součtu v�ech dávek se nejčastěji pohybuje 
v rozmezí 1000 a� 4000 Kč. Vhledem k vý�i těchto dávek by jejich ztráta představovala 
výrazný zásah do rodinného rozpočtu domácnosti pro téměř polovinu dotázaných, pro necelou 
jednu čtvrtinu by nevyplácením sociálních dávek nebyl rodinný rozpočet ohro�en.  
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T a b u l k a  3  Podíl domácností pobírajících sociální dávky 
 

 

Zdroj: R01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 věk respondenta 
 do 29 let 30 a� 44 let 45 a� 59 let 60 a více let páry mladých, kterým se 

ji� narodilo dítě 
přídavky na děti 40,5 62,4 23,5 1,1 87,5
peně�itá pomoc 
v mateřství 9,8 6,7 0,3 0,0 26,0

rodičovský příspěvek 13,3 11,8 1,5 0,0 35,4
sociální příplatek 12,6 10,5 6,7 2,2 20,8
příspěvek na bydlení 8,3 10,5 3,8 2,2 16,7
jiné sociální dávky 8,9 6,4 5,3 10,5 7,3
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5. Vztah státu a rodiny 
 

Pronatalitní politika komunistického re�imu se zabývala různými typy příspěvků, 
kterými měla zlep�it ekonomickou situaci předev�ím rodin s dětmi. Jednalo se např. o 
přídavky na děti, délku mateřské dovolené, podporu v mateřství, ovlivňování cen dětského 
zbo�í atd. Přídavky na děti a systém podpory v mateřství byly v�ak ve vět�ině případů 
nedostatečné. Svůj vliv měl i systém vyplácení těchto dávek, kdy nebyl brán v úvahu věk 
dítěte a vý�e dávek závisela na pořadí dítěte. Přídavky byly vypláceny nezávisle na příjmu 
rodiny. V západních zemích převa�ovala spí�e snaha vymezit a poskytnout pomoc 
konkrétním rodinám, komunistický re�im praktikoval naopak politiku plo�né podpory ve 
formě dotací např. dětského oblečení, �kolních a zdravotnických zařízení. V 70. letech byla 
navíc pronatalitní opatření [pozn.8], je� podpořila významnou natalitní vlnu, načasována 
vzhledem k nestabilní politické situaci na konci 60. let nevhodně do období let sedmdesátých. 
Do reprodukčního věku přicházely v té době početně silněj�í poválečné ročníky a počet 
narozených dětí by se tak byl pravděpodobně zvý�il přirozeně. 

V době, kdy významně klesá porodnost, je otázka pronatalitní politiky stále 
diskutována. Stát by měl vytvořit mladým lidem takové podmínky, aby se mohli svobodně, 
bez vněj�ích tlaků a podle svých preferencí rozhodnout, kolik a kdy budou mít děti. Roli státu 
se ve výzkumu R01 sna�ilo postihnout několik výroků. Názory mladých lidí, kteří jsou nebo 
budou rodiči, by měly být základními determinanty sociální politiky vůči rodinám.  
 Mladí lidé nepřisuzují úlohu zaji�tění potřeb nezletilých dětí výhradně rodině, ale je 
zde patrná i spoluodpovědnost, případně výlučná odpovědnost státu (45 %). Tyto názory jsou 
konzistentní napříč vzdělanostními skupinami. �eny, které častěji sledují rodinný rozpočet, 
spoléhají na pomoc státu více ne� mu�i. Lidé �ijící v nesezdaném sou�ití v době výzkumu se 
také přikláněli ke spoluodpovědnosti státu v zaji�ťování potřeb nezletilých dětí. Tato tendence 
mů�e být ovlivněna faktem, �e tito lidé čekají na vhodněj�í ekonomické podmínky pro 
uzavření sňatku a zalo�ení rodiny. S tím souvisí i to, �e respondenti, v jejich� domácnosti 
ne�ilo �ádné nezaopatřené dítě, jsou s rodinami s dětmi solidární a poukazují tak na nutnost 
státu přijmout spoluodpovědnost při zabezpečení dětí. Největ�í podíl rodiny při zaji�ťování 
potřeb dětí přisuzovali respondenti �ijící v době výzkumu bez stálého partnera.  
 V době �etření byl velice diskutován návrat k systému vyplácení přídavků na děti 
plo�ně, tedy nezávisle na příjmech rodiny. S tímto opatřením souhlasí přibli�ně jedna třetina 
mladých lidí do 30 let, �eny jsou opět tomuto systému nakloněny o něco více ne� mu�i (37 %, 
30 %). V odpovědích respondentů v�ak převa�uje názor, a to u  v�ech vzdělanostních skupin, 
�e by stát měl k příjmové situaci rodin přihlí�et a nepřispívat tak na úhradu nákladů spojených 
s výchovou a vzděláním dětí v nejbohat�ích rodinách (přibli�ně 43 %). Omezení příspěvků 
rodinám s dětmi pouze na rodiny, které mají nízké příjmy, by volila přibli�ně jedna pětina 
mladých respondentů.  

Pomoc státu potřebují podle v�ech skupin respondentů (podle pohlaví, vzdělání a 
rodinné situace) nejvíce rodiny se zdravotně posti�eným členem, neúplné rodiny a rodiny 
s dlouhodobě nezaměstnaným členem. Rodiny se studujícími dětmi a se třemi a více dětmi se 
umístily na pomyslném �ebříčku na čtvrtém a pátém místě, rodiny pečující o staré rodiče 
potřebují pomoc státu podle názoru mladých respondentů  nejméně. Je nicméně nutné 
poznamenat, �e podle názorů respondentů v�echny tyto typy rodin státní pomoc potřebují.  

Jakou konkrétní podobu by měla pomoc státu rodinám mít?  
Mladí lidé pova�ují předev�ím za velmi �ádoucí zvý�ení přídavků na děti a zvý�ení 

finanční pomoci rodinám při péči o nemocné a zdravotně posti�ené členy rodiny. Na přídavky 
na děti je logicky kladen vět�í důraz těmi respondenty, s kterými �ijí nezaopatřené děti. Jako 
vhodné se zdá být zvý�ení finanční podpory před�kolních zařízení a studia dětí. Za nejméně 
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naléhavé (�není potřeba zvý�it finanční podporu�) je pova�ováno zvý�ení finanční podpory 
mimo�kolní péče o děti �kolního věku (26 %) a mimo�kolního vzdělávání (32 %). 

Stát mů�e kromě finančních příspěvků určených jednotlivým typům rodin pou�ít i 
jiné nástroje rodinné a sociální politiky. Se zalo�ením rodiny je spojená např. placená 
mateřská a rodičovská dovolená. V současné době má �ena nárok na 28 týdnů mateřské 
dovolené, po kterou pobírá 69 % denního vyměřovacího základu, a na dal�í rodičovskou 
dovolenou do 3 let věku dítěte (i otec; rodičovský příspěvek mů�e být pobírán a� do 4 let 
dítěte při současných omezených příjmech rodiče). Mladí lidé v České republice by uvítali 
prodlou�ení předev�ím mateřské dovolené: 44 % se domnívá, �e je to velmi �ádoucí, a 40 %, 
�e by to bylo vhodné. K prodlou�ení rodičovské dovolené se mladí lidé nestaví tak jednotně. 
Téměř 40 % se domnívá, �e prodlou�ení rodičovské dovolené není nutné,  jako vhodné to 
označilo 35 % respondentů a za velmi �ádoucí jedna čtvrtina. Pro prodlou�ení rodičovské 
dovolené se vyslovily spí�e �eny, které ji� mají děti, a to předev�ím �eny s ni��ím vzděláním.  

Ti, kteří by uvítali prodlou�ení rodičovské dovolené, se nejčastěji domnívají, �e by 
matka měla zůstat doma a nevykonávat stálé zaměstnání a� do 6 let věku dítěte. Odpůrci 
prodlou�ení rodičovské dovolené se naopak přiklánějí k rodičovské dovolené do 3 let věku 
dítěte. Krat�í délka rodičovské dovolené by ale měla být spojena s dobrou dostupností slu�eb 
péče o před�kolní děti: zlep�ení dostupnosti jeslí a mateřských �kol by uvítaly tři čtvrtiny 
dotázaných, zavedení nových forem péče o před�kolní děti pak dvě třetiny dotázaných. Tyto 
výsledky jsou zřejmě v souladu s praktickou zku�eností, neboť shodně odpovídali i 
respondenti s dětmi. Mo�nost získat 1 a� 2 dny dovolené od zaměstnavatele měsíčně navíc na 
rodinné zále�itosti by uvítala naprostá vět�ina mladé populace. Např. ve �védsku má rodič 
nárok a� na 60 dní dovolené v souvislosti s onemocněním dítěte  (www.childpolicyintl.org). 

Mladí lidé pova�ují za velmi důle�ité poskytování preventivní zdravotní péče pro 
děti bezplatně (�není to potřeba�: 3 %) a dále zlep�ení prevence u�ívání drog  (�není to 
potřeba�:  4 %). Jako prevence mů�e slou�it např. �iroká nabídka volnočasových aktivit pro 
děti a mláde�, za její� roz�íření se staví naprostá vět�ina dotázaných. Pro vytvoření 
prorodinného klimatu a sní�ení počtu rodin např. s výchovnými problémy dětí by mohly také 
častěji a efektivněji slou�it poradny pro rodiče.  

Z vý�e uvedených výsledků vyplývá, �e by česká mladá populace uvítala posílení 
prorodinného klimatu nejen v podobě finančních příspěvků, ale také v posílení slu�eb 
určených rodinám, které by tak dokázaly společensky ocenit místo rodiny v soudobé 
společnosti. 
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6. Mezigenerační vztahy 
 

Původní rodina a vztahy v ní bezpochyby ovlivňují postoje k rodině jako instituci a 
pohled na to, jaká by měla být. Vzhledem k věku vybrané subpopulace měla naprostá vět�ina 
mladých respondentů �ijící rodiče. Průměrný věk matky se pohyboval těsně pod hranicí 50 
let, průměrný věk otce byl v průměru o 2 roky vy��í (R01).  

Ji� vý�e bylo zmíněno, �e mladí lidé, jejich� rodiče se rozvedli, by volili častěji ne� 
ostatní jako formu partnerského sou�ití faktické man�elství (jedna třetina). Negativní 
zku�enost man�elství rodičů vede také častěji jejich děti k názoru, �e nejlep�í pro jejich �ivot 
je �ivot bez stálého partnera (38 %).  

Své vztahy s rodiči hodnotí mladí lidé v naprosté vět�ině jako dobré, a to i ti, kteří 
�ili v době výzkumu v nesezdaném sou�ití. Na přelomu 60. a 70. let, kdy se na Západě stalo 
faktické man�elství významnou součástí �ivotního stylu studentů a mladých lidí, se někteří 
odborníci (např. ve Francii) domnívali, �e rodiče budou tento styl odmítat. Výzkumy ukázaly, 
podobně jako výzkum R01, �e jsou naopak rodiče k nesezdanému sou�ití svých dětí 
tolerantní. Ve Francii v 70. letech v�ak tato tolerance pramenila z obecného přesvědčení, �e 
tyto vztahy budou později legalizovány sňatkem (Broulíková, J., 2001). Je mo�né, �e 
současná česká společnost také zatím chápe nesezdané sou�ití mladých lidí v praxi převá�ně 
jako man�elství na zkou�ku, a proto má tato forma tak velkou společenskou podporu.  

S častěj�ím výskytem nesezdaného sou�ití je v úzkém vztahu názor na to, kdy by se 
měli mladí lidé osamostatnit. Mladí lidé se vět�inou domnívají, �e by se měl člověk 
odstěhovat od rodičů po dosa�ení plnoletosti (R01: 55 %). Tento názor je vyhraněněj�í u lidí 
�ijících v nesezdaném sou�ití, neboť do faktického man�elství vstupují spí�e ti, kteří jsou 
samostatněj�í a odvá�něj�í při převzetí odpovědnosti za sebe sama. 

Ve výzkumu �Formy rodinného �ivota mladé generace 1996� byla svobodným 
respondentům předlo�ena podrobněj�í �kála �ivotních událostí, po kterých by se měl mladý 
člověk odstěhovat od rodičů [pozn.9]. Dvě třetiny dotázaných mladých lidí se domnívaly, �e 
by dospělí lidé neměli �ít v jedné domácnosti se svými rodiči. Za významný mezník 
pova�ovali na jedné straně plnoletost, více se v�ak přikláněli k opu�tění zázemí domácnosti 
rodičů a� po ukončení studia. V západních státech (např. Francie, �panělsko) v�ak do�lo 
v průběhu druhého demografického přechodu k reálnému posunu odchodu dětí z domácnosti 
rodičů do vy��ího věku. Tento odklad souvisel na jedné straně s prodlu�ující se délkou studia, 
na druhé straně zde hrála roli nezaměstnanost absolventů �kol. V této souvislosti je 
uplatňována teorie racionální volby G. Beckera, kdy ve věku zakládání vlastní rodiny klesá 
�ivotní úroveň jejích členů v porovnání se situací, kdy vyu�ívali vybavenosti a ekonomického 
zázemí domácnosti rodičů. Mladý člověk �ijící v domácnosti rodičů investuje předev�ím do 
své vlastní budoucnosti a je navíc podporován rodiči. Z tohoto praktického pohledu není tedy 
důvodu k odchodu od rodičů. Česká statistika bohu�el neumo�ňuje průbě�ně sledovat, jak se 
v 90. letech měnil věk opu�tění domácnosti rodičů. Podle výzkumu �Populační klima 1996� 
by jedna polovina mladých lidí ve věku 20 a� 30 let odcházela z domácnosti rodičů do věku 
25 let, nejčastěji pak ve věku 24 let (analýza pře�ití [pozn.10]; data PK96). 

V celé populaci (R01) naprosto převládá názor, �e po sňatku by měli mladí man�elé 
bydlet odděleně od rodičů. Lidé mlad�í 30 let se pak li�í tím, �e více odmítají názor, �e by 
rodiny měly vyu�ívat výhod sou�ití tří generací (87 % proti 74 % osob star�ích 60 let). U 
mladých lidí je tento názor ovlivněn i tím, �e jsou ve věku, kdy mají mo�nost poprvé v �ivotě 
být nezávislí a samostatní a vidí tedy sou�ití �iroké rodiny jako méně výhodné. Star�í lidé pak 
naopak mohou mít dojem, �e se o ně mají jejich děti postarat nebo chtějí být jednodu�e svým 
dětem a jejich rodinám nablízku, aby se necítili osamoceni. Odmítavý postoj k sou�ití více 
generací vyjádřili i ti respondenti, s kterými �ilo v domácnosti nezaopatřené dítě. Mohlo by se 
zdát, �e zde bude určitá tendence vyu�ívat výhody spojené s rozdělením péče o domácnost a o 
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děti. Vícegenerační sou�ití nemá v�ak ani v těchto případech početné příznivce. Pro potřeby 
vzájemné pomoci lidé spí�e preferují samostatné bydlení v malé vzdálenosti. 

V současné době se mezi odborníky diskutuje o standardech kvality a financování 
sociálních slu�eb. Součástí náplně sociálních slu�eb je i péče o staré lidi, která začíná být 
stále více aktuální v důsledku zlep�ujících se úmrtnostních podmínek a prodlu�ování střední 
délky �ivota. Podle některých teorií a poznatků z praxe mů�e toto prodlou�ení �ivota vést i 
k prodlou�ení �ivota v nemoci, podle jiných dochází díky lékařskému pokroku ke zkrácení 
doby pro�ité v nemoci či bezmocnosti. V souvislosti s vymezením a zaji�těním sociálních 
slu�eb určených pro seniory se objevuje i otázka úlohy jejich rodiny a dětí.  

V celé populaci převládá názor, �e by i staří rodiče měli �ít odděleně od dětí. Měli by 
v�ak �ít v jejich blízkosti, aby jim děti mohly poskytnout potřebnou péči. I v těchto případech 
je tedy vícegenerační sou�ití přijímáno velmi malým podílem respondentů: přibli�ně 12 %. 
Tento poznatek je důle�itý nejen pro vymezení obsahu sociálních slu�eb, ale opět i v otázce 
bytové politiky. Aktuální situace mladých lidí, kteří �ili podle výzkumu R01 s partnerem ať 
u� v legálním nebo faktickém man�elství, ukázala, �e společně v jednom bytě či domě �ije s 
rodiči jedna pětina, více ne� polovina �ije ve stejném městě či obci v časové dostupnosti do 
30 minut, jedna pětina �ije dokonce ve vět�í vzdálenosti. Praxe je tedy v souladu s názory na 
společné bydlení �ir�í rodiny. Oddělené bydlení v�ak neznamená ztrátu kontaktů s rodiči. 
Vět�ina respondentů, kteří nebydlí s rodiči a bydlí ve stejné obci (ve vzdálenosti do 30 minut), 
se stýká s rodiči alespoň jednou za týden a� za 14 dní. Vět�í vzdálenost má samozřejmě 
negativní vliv na frekvenci rodinných kontaktů.  

V jakých oblastech by si měly rodiny navzájem pomáhat?  
V období komunistického re�imu stále existovala vzájemná pomoc �ir�í rodiny. Ivo 

Mo�ný (Mo�ný, I., 1999: 129) hovoří v této spojitosti o tzv. sendvičovém efektu, kdy střední 
generace v rodině mohla nejprve pomoci svým �osamostatňujícím� se dětem, a to jak s péčí o 
vnoučata, tak finančně a dokonce i fyzicky (např. při stavbě jejich domu svépomocí), a splnila 
tak svou roli prarodičů (v té době navíc v poměrně nízkém věku od 40 do 60 let). Mladé 
rodiny se vět�inou bez zmíněné pomoci rodičů tě�ko obe�ly. Střední generace v�ak 
vykonávala i roli �dětí�, její� náplní bylo postarat se o své vlastní stárnoucí rodiče. 

V současné době kladou mladí lidé největ�í důraz na ka�dodenní ekonomickou 
soběstačnost rodin, a to převá�ně ti, kteří ji� �ijí se svým partnerem. Lidé v man�elství v�ak 
spoléhají na �ir�í rodinu více ne� ti, kteří �ijí v nesezdaném sou�ití. Výchova dětí by měla být 
zále�itostí pouze rodičů, tento názor se mírně li�í u mladých respondentů, kteří �ijí 
v domácnosti s nezaopatřenými dětmi a kteří přisuzují prarodičům více (pra)rodičovských 
pravomocí. V porovnání s předchozími výzkumy v�ak mají mladí lidé tendenci posilovat 
soběstačnost jednotlivých nukleárních rodin. 

Jak ji� bylo vý�e několikrát zmíněno, hraje důle�itou roli v �ivotě mladých lidí z 
pohledu jejich partnerských a rodičovských plánů otázka bydlení. Pomoc rodičů při získání 
bytu byla poskytnuta přibli�ně polovině mladých lidí. Tuto pomoc obdr�eli lidé �ijící v době 
výzkumu v man�elství častěji ne� ti, kteří je�tě sňatek neuzavřeli. Mo�ným vysvětlením je to, 
�e mladí lidé �ijící nesezdaně bydlí často v podnájmu či pronájmu, který si hradí ze svých 
příjmů. Tento způsob bydlení je vzhledem k jeho finanční náročnosti pouze dočasný a při 
plánování zalo�ení rodiny musí být vět�inou ře�en jiným způsobem.  
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7. Společenské změny a rodinné chování podle demografických dat 90. let 
7.1. Sňatečnost  

V současné společnosti je volba zaměstnání, kariéra, úspěch, ale i volba partnera, 
počtu dětí apod. převá�ně výsledkem rozhodnutí, preferencí a schopností toho kterého 
jedince.  Mohlo by se tedy zdát, �e společnost nemá zájem analyzovat proces sňatečnosti, 
neboť rozhodnutí uzavřít sňatek je v dne�ní době chápáno spí�e jako projev citového pouta 
mezi snoubenci a je tedy čistě soukromou událostí. V české společnosti se v�ak naprostá 
vět�ina dětí stále rodí man�elským párům. Počet narozených dětí je pak jedním 
z determinantů věkové struktury a ovlivňuje tak proces stárnutí, je� se dotýká v�ech stránek 
společenského �ivota počínaje ekonomickou a konče např. vzděláváním. Tato skutečnost je 
dobrým důvodem, proč je sňatečnost jako proces uzavírání sňatků stále analyzována. 

Sňatkové chování české populace se začalo vyvíjet jiným směrem ne� chování 
populace západních zemí předev�ím v období normalizace. Vy��í úroveň sňatečnosti a 
porodnosti spojená s ni��ím průměrným věkem při prvním sňatku a porodu prvního dítěte 
odrá�ely významnou prorodinnou orientaci české společnosti, je� souvisela s tehdej�í 
politickou i ekonomickou situací. Totalitní komunistický re�im neposkytoval příli� mnoho 
jiných mo�ností seberealizace. Profesionální vzestup byl spí�e ne� osobními schopnostmi a 
znalostmi podmíněn ochotou spolupracovat se stávajícím re�imem, na studia odcházel malý 
podíl mláde�e, upřednostňovaly se dělnické profese umo�ňující brzký samostatný příjem (v 
roce 1991 mělo ve věku 25 a� 29 let vysoko�kolské vzdělání 14 % mu�ů a 11 % �en, vyučení 
představovali 48 %, resp. 33 %; Kučera, M., 1994: 75), mo�nosti poznávat cizí vyspělé země 
či sbírání zku�eností byly velice omezené. �patně fungující ekonomika nevytvářela prostředí 
západní konzumní společnosti. Tyto skutečnosti vedly k hledání seberealizace v  jiných 
oblastech. A rodina patřila beze sporu k těm nejdostupněj�ím. Pro vět�inu lidí bylo v období 
komunismu man�elství a zalo�ení rodiny jedinou mo�nou �kariérou�, pro kterou se mohli 
svobodně rozhodnout.  

  V období 90. let očekávali demografové spí�e zvý�ení počtu sňatků a porodů, neboť 
podle dosavadního modelu (platného do konce 80. let) vstupovaly do věku nejvy��í intenzity 
sňatečnosti a plodnosti silné populační ročníky �en narozených v natalitní vlně 70. let (během 
demografické vlny v 70. letech se narodila v podstatě jedna generace navíc). Tento 
předpoklad se v�ak nepotvrdil, do�lo naopak k prudkému poklesu ročních ukazatelů obou 
procesů.  
 V roce 1991 bylo uzavřeno o 19 tisíc sňatků méně ne� v roce předchozím, neboť v 
roce 1990 do�lo ke kumulaci sňatků v důsledku ohlá�eného omezení novoman�elských 
půjček. V roce 1992 se zdálo, �e se úbytek počtu sňatků zastavil, následující období v�ak tuto 
domněnku vyvrátilo: počet sňatků stále klesal s výjimkou roku 1997 a� na hodnotu 53 523 
v roce 1999. Podle výsledků z roku 2000 bylo v tomto roce uzavřeno o téměř 2 tisíce sňatků 
více ne� v roce předchozím (55 321). Vzhledem k tomu, �e velmi početně silné generace z let 
1971 a� 1978 byly v 90. letech ve věku nejvy��í sňatečnosti z období před rokem 1989, 
nemů�e toto relativně malé zvý�ení naznačovat, �e začíná období uskutečnění odkládaných 
sňatků. Podle výsledků pohybu obyvatelstva v roce 2001 bylo v tomto roce uzavřeno opět 
méně sňatků ne� v roce 2000: přibli�ně 52 tisíc sňatků. To potvrzuje vý�e uvedenou hypotézu 
o přetrvávajícím období odkladu prvního sňatku. 
 Daný vývoj sňatečnosti nejlépe vystihuje tabulková prvosňatečnost  mu�ů a �en 
počítaná pomocí tabulek sňatečnosti svobodných (definice demografických ukazatelů viz 
příloha). Mezi roky 1990 a 2001 klesla u mu�ů z hodnoty  91,1 % na 65,4 % a u �en z 96,2 % 
na 72,3 % (Broulíková, J.: 1999; Kretschmerová, T.: 2002). Pokles byl způsoben předev�ím 
sní�ením intenzity vstupu do man�elství u nejmlad�ích věkových skupin: k největ�ímu 
poklesu pravděpodobnosti uzavření sňatku do�lo u svobodných �en do 24 let a mu�ů ve věku 
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do 25 let (v průměru o více ne� polovinu). V roce 1997 stejně jako v roce 2000 zaznamenala 
tabulková sňatečnost svobodných nepatrný nárůst. Analýza intenzity sňatečnosti podle věku 
ukázala, �e se v těchto letech zpomalil pokles sňatečnosti svobodných snoubenců star�ích 25 
let (Broulíková, J., 1999; Bilance obyvatelstva podle rodinného stavu 1999, 2000, ČSÚ). 
Intenzita sňatečnosti svobodných byla v�ak na konci 90. let stále na velice nízké úrovni, a to 
předev�ím v důsledku dal�ího sni�ování sňatečnosti lidí mlad�ích 25 let. V případě, �e by byla 
zachována úroveň z roku 2001, pak by v populaci zůstávalo svobodnými ve věku 50 let 35 % 
mu�ů a 28 % �en. V porovnání s obdobím před rokem 1989, kdy podle transverzálních 
(ročních) ukazatelů zůstávalo ve věku 50 let svobodnými 5 a� 10 % lidí, je tento trend v 90. 
letech mo�né pova�ovat za zrychlený projev druhého demografického přechodu, ke kterému 
do�lo v západní Evropě v 70. letech.  
 Změny intenzity sňatečnosti jsou důsledkem odkladu vstupu do man�elství 
projevujícím se zvy�ováním průměrného a modálního věku při prvním sňatku. Na rozdíl od 
období před rokem 1989 vstupovali mladí lidé v 90. letech nejčastěji do man�elství ve věku 
vět�í sociální a psychické zralosti: v roce 2000 byl nejčastěj�ím věkem uzavření prvního 
sňatku u mu�ů věk 26,6 let a u �en 24,2 let (Bilance obyvatelstva podle rodinného stavu 2000, 
ČSÚ), dříve se dívky vdávaly nejčastěji kolem 20. narozenin, mu�i se �enili o 2 a� 3 roky 
star�í. Posun věku, kdy se vdává/�ení nejvíce mladých lidí, způsobil i růst průměrného věku o 
přibli�ně 5 let. V roce 2000 dosáhla jeho hodnota 28,9 let u mu�ů a 26,4 let u �en (Bilance 
obyvatelstva podle rodinného stavu 2000, ČSÚ). Česká republika se tak odkladem (či 
dokonce odmítáním) sňatku přiblí�ila hodnotám v západoevropských zemích. Rozpětí 
průměrného věku tamních svobodných nevěst se v�ak pohybuje v intervalu 27 a� 29 let, 
�eni�i vstupují do prvního man�elství je�tě o 2 a� 3 roky star�í.  
 Odklad sňatku do vy��ího věku, a tedy do věku vět�í psychické zralosti a 
připravenosti na man�elství, byl doprovázen sní�ením podílu snoubenců, a to předev�ím �en, 
mlad�ích 20 let: v roce 1990 byla téměř třetina snoubenek mlad�í 20 let (9 % mu�ů), v roce 
2000 byla v tomto věku ka�dá osmnáctá nevěsta (1% mu�ů). Tento trend je nutné hodnotit 
pozitivně vzhledem k tomu, �e man�elství uzavřená v tomto věku končí častěji rozvodem. 
 V důsledku sni�ování intenzity sňatečnosti svobodných se zvy�oval podíl 
opakovaných sňatků na přibli�ně jednu čtvrtinu u mu�ů i u �en. Výjimku tvořily pouze roky 
1998 a 1999: oproti roku 1997 se v těchto letech zvý�il absolutní počet sňatků svobodných 
v souvislosti s uzavíráním man�elství početně silných generací ze 70. let. Sňatky dvou 
svobodných snoubenců představovaly na konci 90. let necelé dvě třetiny sňatků, v roce 1990 
se tyto sňatky podílely na celkovém počtu sňatků je�tě ze 72 %. Z hlediska intenzity 
opakované sňatečnosti v�ak do�lo u rozvedených a ovdovělých stejně jako u svobodných 
k poklesu: na konci 80. let by podle transverzálních ukazatelů vstupovalo do dal�ího 
man�elství do 20 let od zániku předchozího man�elství přibli�ně 9 % ovdovělých mu�ů a 3 % 
ovdovělých �en, podle výsledků z roku 2000 by to bylo jen 6 % a 2 %, rozvedení mu�i a �eny 
by podle dat z konce  80. let uzavírali dal�í sňatek téměř v 60 %, v roce 2000 jen ve 40 % 
(Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). Doba mezi zánikem předchozího man�elství a dal�ím sňatkem 
se prodlou�ila v průměru na 6 let (8 let u ovdovělých �en), k nejvýrazněj�ímu sní�ení 
intenzity sňatečnosti do�lo v prvních třech a� čtyřech letech po zániku předchozího 
man�elství (Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). Zdá se, �e ubývá případů, kdy je důvodem rozvodu 
uzavření dal�ího sňatku s jiným partnerem. Toto dal�í man�elství mů�e v�ak být častěji 
nahrazeno nesezdaným sou�itím. 
 Z hlediska věku rozvedených mu�ů a �en do�lo ke sní�ení intenzity sňatečnosti ve 
v�ech věkových skupinách, nejvýrazněji u osob mlad�ích 30 let (přibli�ně třikrát). Ve v�ech 
věkových skupinách v�ak byla intenzita vstupu do dal�ího man�elství u mu�ů vy��í ne� u �en. 
Tento výsledek je ovlivněn rozdílnou ��ancí� mu�ů a �en na sňatkovém trhu, neboť �eny stojí 
často v čele neúplné rodiny, co� mnohdy komplikuje navázání dal�ího vztahu. 
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 Vývoj sňatečnosti svobodných v 90. letech je mo�né shrnout do následujících bodů: 
•  sní�ení intenzity sňatečnosti svobodných 
•  odklad prvního sňatku do vy��ího věku 
•  růst zastoupení svobodných ve věku mlad�ím 30 let 
•  růst počtu nesezdaných sou�ití, o jejich� počtu a charakteru (man�elství na zkou�ku, trvalá 
nesezdaná sou�ití) je zatím bez výsledků sčítání obyvatelstva z roku 2001 mo�né pouze 
spekulovat; ani tyto výsledky v�ak neumo�ní přesný popis tohoto rozvíjejícího se fenoménu 
(podrobněji viz. kapitola 7.3.) 
 
7. 2. Rozvodovost 
 Po 2. světové válce pokračoval v České republice trend růstu rozvodovosti započatý 
ji� v roce 1918, kdy byly umo�něny tzv. rozluka (právní zánik man�elství) a rozvod od lo�e a 
stolu (faktický zánik man�elství). V roce 1949 byla tato dvojí forma rozvodu sloučena a jako 
jediný právní zánik man�elství byl uzákoněn rozvod. Po roce 1948 kladl stát na jedné straně 
důraz na rodinu, a to předev�ím z důvodu zaji�tění populačního přírůstku a přírůstku 
pracovních sil, na druhé straně se ale sna�il převzít řadu původních funkcí rodiny (jesle, 
mateřské �koly). V souvislosti s vysokou ekonomickou aktivitou �en a tzv. rovnostářskou 
společností ztrácela rodina rovně� svoji funkci z hlediska materiálního zabezpečení partnerů.  

Jedním z faktorů vysoké rozvodovosti, jedné z nejvy��ích v Evropě, byla 
bezpochyby vysoká míra sňatečnosti, spojená s nízkým věkem při vstupu do prvního 
man�elství. Tradiční model rodinného �ivota se vyznačoval narozením prvního dítěte brzy po 
svatbě, druhé dítě pak vět�inou přicházelo po krátkém časovém intervalu. Reprodukce byla 
ukončena v nízkém věku (často děti měly děti), děti se osamostatňovaly relativně brzy po 
dosa�ení dospělosti. Jejich rodiče ve středním věku pak byli nuceni vyrovnat se s tzv. 
�syndromem prázdného hnízda� - s �ivotem ve dvou. Nezvládnutí této nové �ivotní situace 
mohlo vést a� k rozvodu man�elství a k případnému novému vztahu. 

Mezi dal�í tradiční příčiny rozvodovosti patřily rovně� sňatky mladých snoubenců 
vynucené často těhotenstvím partnerky. V této situaci byl na mladé lidi vyvíjen značný tlak, 
neboť se museli učit několika novým rolím najednou: roli man�ela, rodiče a účastníka 
pracovního trhu. Mladé rodiny byly často závislé na finanční, materiální a jiné pomoci �ir�í 
rodiny. To často přispívalo k napětí mezi mladými man�ely. Vliv na vysokou rozvodovost 
měl i nedostatečný počet bytů dostupných hlavně pro mladou generaci. Rostoucí vzdělanost a 
zaměstnanost �en a jejich ekonomická nezávislost vedly také ke zvý�ení nároků na partnera a 
celý partnerský �ivot.  

Bez vlivu na rostoucí rozvodovost nezůstala ani legislativa rozvodu. Je v�ak nutné 
říci, �e nové předpisy vět�inou nezpůsobily nárůst rozvodovosti, spí�e její rostoucí trend 
podpořily. V roce 1956 byl povolen rozvod těch man�elství, kde se �nevinný� man�el nechtěl 
rozvést, pokud spolu man�elé ji� dlouhou dobu ne�ili (v praxi 3 a více let) a vy�adoval to 
zájem společnosti. Podle zákona o rodině z roku 1964 byl rozvod určen intenzitou rozvratu a 
neplněním společenského poslání man�elství. V extrémních případech tedy man�elství 
nemuselo být rozvedeno (na jedné straně sice do�lo k naru�ení man�elského sou�ití, av�ak 
toto naru�ení nedosáhlo takového stupně, �e by z tohoto důvodu přestalo man�elství plnit svůj 
společenský účel). Přesto bylo v praxi zamítnuto pouze velice málo �ádostí o rozvod 
(přibli�ně 2 a� 3 %). 

V 90. letech trend vysoké rozvodovosti pokračoval.  Roční počty rozvodů kolísaly 
mezi 28 a 33 tisíci  (maximum v roce 1996: 33 113 rozvodů). Dá se tedy hovořit o určité 
stabilizaci rozvodovosti na vysoké úrovni. V důsledku přijetí nového zákona o rodině v roce 
1998 se v následujícím roce sní�il počet rozvodů o téměř 9 tisíc. Tento roční počet 
ukončených man�elství odpovídá počtům rozvodů na počátku 70. let. Výsledky z roku 2000 
nasvědčují hypotéze, �e byl rok 1999 pouze určitým přechodným obdobím zavádění nové 
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legislativy, neboť počet rozvodů opět vzrostl na více ne� 29 tisíc. Výsledky za rok 2001 
potvrzují dal�í rostoucí trend: rozvedeno bylo přibli�ně 32 tisíc man�elství. 

Analytickým ukazatelem rozvodovosti je úhrnná rozvodovost vyjadřující podíl 
man�elství, která by skončila rozvodem při zachování úrovně rozvodovosti daného 
kalendářního roku. 

Úhrnná rozvodovost se od 50. let zvy�ovala z hodnoty 12 % na hodnotu 37,9 % 
v roce 1990 (Broulíková, J., 1999). V 90. letech její hodnota s výjimkou let 1991 a 1992 dále 
stoupala a� na úroveň 42,9 % v roce 1998. Přijetí nového zákona o rodině v roce 1998 mělo 
vliv na sní�ení hodnoty úhrnné rozvodovosti v roce 1999 o 10 procentních bodů. Podle údajů 
z roku 2000 by se v�ak rozvádělo opět více ne� 40 % man�elství, v roce 2001 dokonce 45 % 
(Kretschmerová, T., 2002). 

Úroveň rozvodovosti tradičně determinuje rozvodovost v prvních letech man�elství. 
V 90. letech se sní�ila rozvodovost v prvních 4 letech po sňatku, v dal�ích letech man�elství 
v�ak do�lo k jejímu zvý�ení. Tento vývoj byl zřejmě důsledkem změn re�imu sňatečnosti, kdy 
byl sňatek uzavírán ve vy��ím věku a kdy se zmen�oval počet sňatků uzavřených pod tlakem 
neplánovaného těhotenství. Kritickými roky v�ak zůstaly 3. a� 5. rok man�elství (Pohyby 
obyvatelstva, ČSÚ).  
    Nový zákon měl v roce 1999 vliv na sní�ení intenzity rozvodovosti man�elství 
s nezletilými dětmi. Její hodnota se sní�ila oproti roku 1998 o třetinu (28,5 %, 19,1 %), 
úhrnná rozvodovost bezdětných man�elství se sní�ila o jednu desetinu (14,4 %, 13,2 %; 
Populační vývoj České republiky 2000: 29). K poklesu rozvodovosti man�elství s dětmi do�lo 
ve v�ech délkách man�elství (obrázek 4). Nová legislativa tedy zřejmě vedla ke ztí�ení 
rozvodů, kde byly ohro�eny zájmy nezletilých dětí. Podle zákona nelze man�elství rozvést, 
dokud nenabude právní moci rozhodnutí opatrovnického soudu o úpravě poměrů nezletilých 
dětí po rozvodu. Pro v�echny typy rozvodu platí, �e man�elství nemů�e být rozvedeno, bylo-  
li  by to v rozporu se zájmy nezletilých dětí. Tyto úpravy mohou vést k prodlou�ení 
rozvodového řízení u man�elství s dětmi. Je mo�né ale předpokládat, �e se úhrnná 
rozvodovost těchto man�elství v dal�ích letech na nízké úrovni neudr�í, její nízká hodnota 
v roce 1999 byla pravděpodobně jen krátkodobou reakcí na nová zákonná opatření a na nové 
administrativní procedury. 
 
O b r á z e k  4  Rozvodovost podle délky trvání man�elství a podle přítomnosti nezletilých 
dětí 

 
V 90. letech za�ilo rozvod rodičů v průměru 33 tisíc nezletilých dětí ročně. V roce 

1999 to bylo z vý�e uvedených důvodů �jen� 21 tisíc, v dal�ím roce bylo v�ak opět přibli�ně 
28 tisíc dětí svědky rozvodu rodičů. V 90. letech se ale počet narozených dětí trvale sni�oval. 
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Z hlediska struktury rozvodů podle počtu dětí se v 90. letech zvy�ovalo zastoupení rozvodů 
bez nezletilých dětí (tabulka 4), do zvý�ení podílu rozvodů bez nezletilých dětí o 7 
procentních bodů v roce 1999 vzhledem k roku 1998 se promítlo i sní�ení úrovně 
rozvodovosti man�elství s nezletilými dětmi v tomto roce. V souvislosti s rozlo�ením rozvodů 
podle délky trvání man�elství a podle věku klesal podíl rozvodů se třemi a více dětmi, ale i se 
dvěma dětmi. Zastoupení rozvodů s jedním dítětem se naopak zvy�ovalo.  

 
T a b u l k a  4  Rozvody podle počtu nezletilých dětí 
 

 rozvody s nezletilými dětmi  v�echny rozvody  
rok 1 dítě 2 děti 3 a více celkem rok bez dětí 1 dítě 2 děti 3 a více  celkem 

1990 54,9 38,7 6,4 100,0 1990 27,8 39,6 27,9 4,6 100,0
1991 55,3 38,3 6,4 100,0 1991 28,3 39,6 27,5 4,6 100,0
1992 55,5 38,4 6,1 100,0 1992 28,3 39,8 27,6 4,4 100,0
1993 57,1 37,3 5,6 100,0 1993 28,0 41,1 26,9 4,1 100,0
1994 57,9 36,4 5,7 100,0 1994 28,0 41,7 26,3 4,1 100,0
1995 58,3 36,2 5,5 100,0 1995 29,0 41,4 25,7 3,9 100,0
1996 58,4 36,3 5,3 100,0 1996 29,2 41,3 25,7 3,8 100,0
1997 58,7 36,0 5,3 100,0 1997 30,4 40,9 25,1 3,7 100,0
1998 58,3 36,0 5,7 100,0 1998 33,2 39,0 24,1 3,8 100,0
1999 57,8 37,0 5,2 100,0 1999 40,1 34,7 22,2 3,1 100,0
2000 58,1 36,8 5,1 100,0 2000 35,8 37,3 23,6 3,3 100,0
 

Zdroj: Pohyby obyvatelstva, ČSÚ 
  

Zcela novým prvkem v zákoně o rodině z roku 1998 je mo�nost man�elů komplexně si 
sami upravit zánik man�elství a budoucí vzájemné vztahy a omezit tak konfliktní situace. 
Jedná se o případy, kdy man�elství trvá alespoň 1 rok a man�elé spolu nejméně 6 měsíců 
ne�ijí. Soud pak nezji�ťuje příčiny rozvratu a man�elství rozvede. V opačných případech, kdy 
man�el, který se poru�ením man�elských povinností nepodílel na rozvratu man�elství a jemu� 
by byla rozvodem způsobena újma, s rozvodem nesouhlasí, nemusí soud �ádosti o rozvod 
vyhovět. Pokud ale man�elé spolu ne�ijí více ne� 3 roky, soud man�elství rozvede. 

V následujících letech změní smluvené rozvody strukturu rozvodů podle příčin. 
V 90. letech byla stejně jako v minulosti uváděna jako nejčastěj�í příčina rozvratu na straně 
mu�e i �eny rozdílnost povah (téměř 50 % rozvodů). Příčina �rozdílnost povah� se stala 
v posledních desetiletích nejroz�ířeněj�í. Je třeba mít ale na paměti často zjednodu�ující výrok 
rozvodového soudce, případně vzájemnou domluvu man�elů v zájmu klidného průběhu 
rozvodového řízení. U mu�ů pak tradičně jako příčina rozvratu následuje nevěra a 
alkoholismus, u �en se v 90. letech po nevěře umístil neuvá�ený sňatek. 

  Z porovnání struktury rozvodů podle příčin v letech 1996-1997 a 1999-2000, tedy v 
období před účinností a po účinnosti nového zákona, je mo�né odhadnout počet smluvených 
rozvodů: v roce 1999 představovaly smluvené rozvody přibli�ně 2,5 tisíce, o rok později jich 
bylo přibli�ně o 500 více (Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). Za předpokladu, �e se mo�nost 
smluveného rozvodu v české soudní praxi osvědčí, pak je mo�né, �e v budoucnu budou tvořit 
smluvené rozvody významný podíl v�ech rozvodů tak jako např. ve Francii: francouzská 
legislativa smluveného rozvodu se sice od české li�í [pozn.11], nicméně ve 2. polovině 90. let 
tvořily smluvené rozvody ve Francii přibli�ně 40 % v�ech rozvodů.  

Na směr dal�ího vývoje rozvodovosti bude mít vliv kromě nové legislativy také nové 
sňatkové chování mladých generací. Man�elství uzavřená ve vy��ím věku a zku�enost 
s nesezdaným sou�itím by mohly vést k vět�í stabilitě man�elství. Na druhé straně v�ak není 
mo�né skrýt určitý pesimismus vycházející ze zahraničních studií, ze kterých plyne, �e 
zku�enost s man�elstvím na zkou�ku nemusí znamenat stabilitu po jeho legalizaci. Ve 
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skandinávských státech je nesezdané sou�ití velice roz�ířeno, a přesto mají tyto země velmi 
vysokou rozvodovost. Např. ve Francii zanikla man�elství �en narozených v letech 1944 a� 
1973 uzavřená po předchozí kohabitaci častěji ne� man�elství uzavřená přímým sňatkem: do 
10 let zaniklo téměř 15 %, respektive 10 % man�elství (Broulíková, J., 2001). Některé teorie 
(např. Brinesová, J., Joynerová, K., 1999) vysvětlují men�í stabilitu man�elství uzavřených po 
nesezdaném sou�ití tím, �e do faktického man�elství vstupují častěji lidé, kteří nejsou zcela 
přesvědčeni o správné volbě partnera, ale na sňatkovém trhu nemají zatím lep�í perspektivy. 
Tito lidé investují  materiálně a emocionálně do společného vztahu méně, neboť si nejsou 
jisti, �e se jim to vyplatí, a vztah je tak méně stabilní. Sňatek tuto skutečnost a přístup k 
partnerskému vztahu nijak nemění. Lidé, kteří naopak uzavírají tzv. přímý sňatek, jsou lidé 
pro-rodinně zaměření a rozvody tedy častěji odmítají. Jsou to rovně� lidé, kteří si jsou 
úspěchem man�elství více jisti. Tato tvrzení potvrzují do jisté míry např. i výsledky výzkumu 
�Mladá generace 1997� (data MG97): respondenti, kteří chtěli uzavřít přímý sňatek, byli 
významně častěj�ími zastánci přísných zákonných podmínek rozvodu ne� ti, kteří chtěli 
uzavřít sňatek po předchozí kohabitaci. 

Dále je třeba mít na paměti, �e rozvod je stále pova�ován za ře�ení man�elských 
problémů vět�inou české populace (přibli�ně dvěma třetinami; R01). Vysoká úroveň 
rozvodovosti podpořila na jedné straně společenské přijetí rozvodu, důsledkem v�ak bylo 
zpochybnění instituce man�elství jako celo�ivotního svazku. To vyústilo v západních zemích 
a� v odmítání sňatku a v jeho nahrazování nesezdaným sou�itím. 

Vývoj rozvodovosti v 90. letech je mo�né shrnout do následujících bodů: 
•  růst intenzity rozvodovosti s výjimkou roku 1999, kdy bylo rozvedeno méně man�elství 
v důsledku uvádění do praxe nového zákona o rodině  
•  sní�ení rozvodovosti v prvních 4 letech man�elství, kritickými roky v�ak zůstává třetí a 
čtvrtý rok man�elství 
•  zvy�uje se podíl rozvádějících se bezdětných man�elství 
 
7.3. Nesezdané sou�ití  

Na rozdíl od man�elství, jeho� začátek i konec jsou definovány zákonem o rodině a 
jeho� průbě�ná evidence je předmětem státní statistiky, lze nesezdané sou�ití chápat různými 
způsoby (obrázek 5-7). 

 
O b r á z e k  5  Nesezdané sou�ití z hlediska místa bydli�tě partnerů 

 
partneři �ijící trvale v jednom 

společném bytě 
partneři mající různé trvalé 

bydli�tě, ale bydlící převá�ně 
společně 

partneři �ijící odděleně 

 
O b r á z e k  6  Partnerské sou�ití z hlediska časování událostí 
 

man�elství � přímý sňatek 
počátek vztahu  ③   počátek sou�ití = sňatek ③  zánik man�elství 

man�elství na zkou�ku 
počátek vztahu  ③   počátek sou�ití ③  zánik partnerství před sňatkem 

 počátek vztahu  ③   počátek sou�ití ③  sňatek ③  zánik man�elství                       
pomíjivý vztah 

počátek vztahu  ③  zánik vztahu (bez společného sou�ití v jedné domácnosti) 
nesezdané sou�ití 

počátek vztahu  ③  počátek sou�ití ③  zánik partnerství 
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O b r á z e k  7  Nesezdané sou�ití z hlediska přítomnosti dětí 
  

nesezdané sou�ití ③ sňatek ③  početí dítěte 
nesezdané sou�ití ③  početí dítěte ③  sňatek 

nesezdané sou�ití ③  početí dítěte ③  nesezdané sou�ití 
nesezdané sou�ití ③  děti z předchozího nesezdaného nebo man�elského sou�ití 

nesezdané sou�ití bez dětí (např. nesezdané sou�ití rozvedených po odchodu dětí, chtěná nebo nechtěná 
neplodnost) 

 
Údaje o počtu a typu nesezdaných sou�ití (např. z hlediska věku, rodinného stavu 

partnerů, přítomnosti dětí) jsou ve vyspělých zemích, mezi které patří i Česká republika, 
získávány z výběrových �etření a ze sčítání obyvatelstva. Statistické sledování tohoto typu 
partnerství při sčítáních je v�ak velice problematické, neboť tato sou�ití jsou definována a 
sledována na základě individuálního prohlá�ení ve sčítacím archu. Zále�í tedy na ochotě 
respondentů k deklaraci. Dal�ím problémem je zachycení pouze těch párů, kde mají oba 
partneři společné trvalé bydli�tě. Statistika nesezdaných sou�ití je z těchto důvodů neúplná. 

Podle zatím dostupných výsledků sčítání obyvatelstva v letech 1980 a 1991 
představovaly podíly lidí �ijících v nesezdaném sou�ití přibli�ně 3 % v�ech osob �ijících 
s partnerem (v legálním nebo faktickém man�elství). Počty neman�elských kohabitací byly ve 
srovnání např. s Francií velice nízké: v roce 1982 představovala francouzská nesezdaná 
sou�ití přibli�ně 6 % v�ech párů, v roce 1990 v�ak ji� 11 %. Nejvýrazněj�í podíl českých 
kohabitací tvořila sou�ití lidí star�ích 35 let, v západní Evropě se na roz�íření faktických 
man�elství významně podíleli předev�ím studenti. Intenzita (počet osob �ijících s partnerem 
nesezdaně na 100 osob �ijících mimo man�elství) byla v České republice nejvy��í ve středním 
věku (40 a� 50 let u mu�ů, 30 a� 40 let u �en). Mlad�í generace nará�ely na postoj veřejného 
mínění a rodičů, svoji roli zde hrála i bytová politika, kdy vět�í naději na získání bytu měla 
legální mladá man�elství. 

 Z hlediska rodinného stavu �ili v České republice nesezdaně předev�ím lidé ovdovělí 
a rozvedení (1980, 1991). Ve Francii bylo v roce 1990 naopak 57 % v�ech nesezdaných 
sou�ití tvořeno dvěma svobodnými osobami. Na rozdíl od západních zemí, kde do�lo 
k výraznému roz�íření nesezdaného sou�ití u studentů a dále u osob s vy��ím sociálním 
statusem, byla nejvy��í intenzita nesezdaného sou�ití v České republice zaznamenána u osob 
se základním vzděláním (Broulíková, J., 2001; Rychtaříková, J., 1994). 

Výhodou výběrových �etření zabývajících se nesezdaným sou�itím je mo�nost 
roz�ířit definici tohoto typu partnerství. Ve výzkumu MG97 bylo nesezdané sou�ití 
definováno jako situace, kdy mu� a �ena společně �ijí a hospodaří v jedné domácnosti. 
Jediným omezením v �etření byl věk respondenta, jeho� horní hranice byla stanovena věkem 
30 let, a rodinný stav respondenta - svobodný/á.  

V době výzkumu MG97 mělo stálého partnera, se kterým sdílelo společnou 
domácnost,     16 % respondentů. �eny uváděly, �e �ijí v nesezdaném sou�ití častěji ne� mu�i, 
co� je dáno tím, �e některé dotázané �eny �ily s partnerem star�ím 30 let (16 % �en �ijících 
nesezdaně se svým partnerem). Tím se vybraný soubor �en, které mohly �ít ve faktickém 
man�elství, roz�ířil (mu�i volí vět�inou mlad�í partnerky).  

Podle výsledků logistické regrese provedené na datech MG97 se tzv. �ance �ít se 
svým partnerem společně v jedné domácnosti zvy�uje spolu s věkem a s délkou vztahu, častá 
účast na bohoslu�bách naopak tuto �anci sni�uje [pozn.12]. Podívejme se blí�e na tyto 
jednotlivé faktory (data MG97). 

Podíl mu�ů a �en �ijících s partnerem v nesezdaném sou�ití se s věkem zvy�uje, 
nejvy��í zastoupení bylo u respondentů MG97 zaznamenáno ve věkové skupině 25 a� 29 let 
(24 % u mu�ů, 32 % u �en). V tomto věku sdílelo společnou domácnost 36 % mu�ů majících 
stálou partnerku a 45 % �en majících stálého partnera. Tyto poměrně vysoké podíly 
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naznačují, �e faktické man�elství je skutečně jedním z nových rysů partnerského chování 
mladých lidí a �e nesezdané sou�ití nebude ji� nejvýrazněji zastoupeno u střední generace, jak 
tomu bylo dříve. 

Poznatek, �e délka známosti zvy�uje �anci zalo�it s partnerem společnou domácnost, 
není nijak překvapující. Podle tzv. analýzy pře�ití (data MG97) sdílejí partneři společnou 
domácnost ve více ne� jedné polovině po 4,5leté známosti [pozn.10] (obrázek 8). Tento 
výsledek není ovlivněn skutečností, �e některé páry spolu zatím ne�ijí. Do poznatku, �e 
společné bydlení partnerů v jedné domácnosti trvalo přibli�ně 2,3 let po známosti dlouhé 
v průměru 1,3 let, se promítl vliv selekce těch respondentů, kteří ji� do faktického man�elství 
vstoupili. Tento výsledek je také zajímavý, ale zkresluje údaj o časování vstupu do 
nesezdaného sou�ití v důsledku vydělení subpopulace nesezdaných párů.  

 
O b r á z e k  8  Vstup do nesezdaného sou�ití 

 
 

Dal�í  zajímavou otázkou je pak vlastní délka neman�elské kohabitace. Čím je tato 
doba del�í, tím se pravděpodobně tzv. man�elství na zkou�ku či pomíjivý vztah mění v trvalé 
nesezdané sou�ití. Logicky nejdel�í byla kohabitace respondentů ve věku 25 a� 29 let (2,9 
let). V celé populaci dotázaných mladých lidí �ijících s partnerem v jedné domácnosti trvalo 
faktické man�elství v průměru 2,3 roku, nicméně tyto údaje byly ovlivněny zřetelnou tendencí 
respondentů zaokrouhlovat délku sou�ití na celé roky. 

Mladí lidé, kteří se často (minimálně dvakrát a� třikrát měsíčně) účastní bohoslu�eb, 
uvedli, �e se svým partnerem �ijí dvakrát méně často ne� ti, kteří nav�těvují bohoslu�by 
maximálně jednou do roka (30 %). �ance mladých věřících �ít s partnerem ve faktickém 
man�elství je v porovnání s ateisty trojnásobně ni��í. 

Přesto, �e se ekonomické postavení nezařadilo jednoznačně mezi významné 
determinanty �ivota v nesezdaném sou�ití, stojí tato analýza za zmínku.    

Zajímavé je, �e faktické man�elství není zatím typické pro české studenty tak, jak 
tomu bylo a je v západních evropských zemích. Vět�ina svobodných respondentů �ijících 
s partnerem ji� nestudovala a i jejich partner ji� dokončil �kolu (více ne� 80 %). Mu�i, kteří 
stále studovali, �ili v nesezdaném sou�ití v necelých 8 % a studující �eny uvedly, �e bydlí 
s partnerem v 10 %. Nejčastěji pracovali oba partneři jako zaměstnanci (50 % v�ech 
nesezdaných sou�ití), druhým nejvíce zastoupeným párem byla �ena-zaměstnanec a mu�-
podnikatel (necelých 10 %). �ance studentů �ít s partnerem v jedné domácnosti je třikrát ni��í 
v porovnání s dru�stevníky, �ivnostníky a podnikateli. 

Z hlediska dlouhodobých plánů si naprostá vět�ina mladých lidí �ijících ve faktickém 
man�elství v době výzkumu MG97 přála v budoucnu sňatek uzavřít (85 %). Přibli�ně dvěma 
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třetinám v době výzkumu nic ve vstupu do man�elství nebránilo. Za nejčastěj�í překá�ky 
sňatku v době �etření byly pova�ovány nevyře�ená otázka bydlení a nedostatek financí. 
Sňatek a zalo�ení rodiny plánovalo v nejbli��ích letech 70 % mu�ů a 80 % �en ve věku 25 a� 
29 let �ijících s partnerem nesezdaně.  

Naprostá vět�ina respondentů (data MG97) bydlících se svým partnerem by případné 
těhotenství ře�ila sňatkem a porodem (72 %), porod bez sňatku by zvolilo jen 9 %, tedy 
výrazná men�ina. Z toho vyplývá, �e je zřejmě zatím nesezdané sou�ití mladých lidí 
pova�ováno spí�e za man�elství na zkou�ku ne� za trvalou alternativu man�elství a 
rozhodnutí o uzavření sňatku je spojeno s čím dál tím lépe plánovaným těhotenstvím.  

 
7.4.Porodnost 

Mezi nejvýznamněj�í demografické změny, ke kterým do�lo v 90. letech, patřilo 
sni�ování počtu narozených dětí. Spolu se zlep�ováním úmrtnostních poměrů, 
s prodlu�ováním střední délky �ivota při narození a v nejbli��ích letech také s příchodem 
silněj�ích populačních ročníků z let 40. a 50. do postproduktivního věku je česká populace 
podobně jako jiné vyspělé státy vystavena stárnutí. V roce 1990 představoval podíl dětí do 15 
let 21 %, v roce 2001 pouze 16,2 % obyvatelstva, podíl osob star�ích 60 let se zvý�il 
z hodnoty 17,7 % na 18,4 % obyvatelstva. Index stáří udávající počet seniorů připadajících na 
100 dětí mlad�ích 15 let se zvý�il z hodnoty 84 v roce 1990 na 114 v roce 2001 [pozn.13], 
počet seniorů převý�il počet dětí v roce 1997. Jak ji� bylo řečeno, jednou z hlavních příčin 
stárnutí populace bylo sni�ování porodnosti. 

Před rokem 1989 bylo mo�né pozorovat velice symetrický vztah mezi porodností  a 
potratovostí (obrázek 9). To svědčí o pojetí interrupce převá�ně jako formy antikoncepce ex 
post (podrobněji viz. kapitola 7.5.). Koncem 80. a počátkem 90. let v�ak byla tato symetrie 
poru�ena a do�lo k poklesu počtu porodů i uměle přeru�ených těhotenství (UPT).  

Počet �ivě narozených dětí se v průběhu 90. let sní�il téměř o jednu třetinu, počet 
UPT se sní�il přibli�ně o dvě třetiny. Ve 2. polovině 90. let osciloval počet �ivě narozených 
kolem hodnoty 90 tisíc, v roce 1999 se narodilo nejméně dětí za celé 20. století: 89 471. 
V roce 2000 bylo toto minimum překonáno a narodilo se o téměř 1,5 tisíce dětí více. V roce 
2001 se v�ak narodilo opět o přibli�ně 200 dětí méně ne� v roce předchozím.  

Sni�ování počtu narozených dětí v 90. letech bylo překvapivé vzhledem ke vstupu 
početně silných ročníků 70. let do věku nejvy��í plodnosti z 80. let, to znamená do věku 20 a� 
24 let. Na rozdíl od poklesu porodnosti a plodnosti byla proto očekávána spí�e sekundární 
demografická vlna ovlivněná pronatalitními opatřeními v 70. letech [pozn.8].  

Ne� přejdeme k podrobněj�í analýze plodnosti, je nezbytné uvést jednu 
metodologickou poznámku. Transverzální (roční) úhrnná plodnost vyjadřuje hypotetický 
průměrný počet dětí (příslu�ného pořadí) připadajících na jednu �enu za předpokladu, �e by 
plodnost příslu�ných generací (tzv. konečná plodnost), které se na reprodukci v daném roce 
podílejí, byla shodná s hodnotou úhrnné plodnosti v příslu�ném kalendářním roce. 
Transverzální (roční) ukazatele procesů, u kterých dochází k významným změnám z hlediska 
časování událostí, jsou obecně velmi citlivé na tyto změny, neboť dojde-li ke sní�ení věku 
např. při prvním porodu v sousedních generacích, transverzální ukazatele nadhodnocují 
úroveň plodnosti prvního pořadí a naopak. Z tohoto důvodu je důle�ité, pokud to data dovolí, 
porovnávat závěry z transverzální (roční) a z generační (longitudinální) analýzy.  

Přesněj�í analytické ukazatele ne� je počet �ivě narozených dětí a UPT (úhrnná 
plodnost, úhrnná potratovost, čistá míra reprodukce) vykazovaly velice podobný, symetrický 
trend jako absolutní počty (obrázek 9). Po 2. světové válce se počet dětí připadajících na 
jednu �enu (úhrnná plodnost) sni�oval a� do počátku 60. let, kdy byl tento klesající trend 
přeru�en krátkým obdobím stagnace a vzestupu. Dal�í vzestup plodnosti následoval a� ve 2. 
polovině 70. let v souvislosti s přijetím pronatalitních opatření a s obdobím normalizace, kdy 
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se lidé v důsledku politických změn uzavírali více do rodiny. Nejvy��í plodnost a nejvy��í 
počet dětí připadly na rok 1974 (2,47 dětí na jednu �enu, 194 tisíc �ivě narozených dětí). Po 
tomto vrcholu úhrnná plodnost dále klesala a� na hodnotu 1,89 v roce 1990 a dále na 1,13 
v roce 1999. V roce 2000 do�lo k mírnému zvý�ení na hodnotu 1,14. Tato hodnota se udr�ela 
i v roce následujícím. 

Důle�itým ukazatelem reprodukce je tzv. čistá míra reprodukce vyjadřující 
hypotetický počet dívek narozených jedné �eně, které by se při neměnných úmrtnostních 
poměrech daného roku a neměnných mírách plodnosti do�ily věku své matky při porodu, 
neboli vypovídá o tom, zda bude současná matka nahrazena dal�í generací �en. Jak vyplývá 
z definice, pro obnovu generací musí být hodnota čisté míry reprodukce rovna alespoň 1.  

Před rokem 1989 oscilovala hodnota tohoto ukazatele kolem této kritické hodnoty, 
od roku 1992 v�ak významně klesá. Podle úrovně plodnosti z let 1999 a� 2001 by připadalo 
na jednu �enu 0,55 narozených dívek, které by se do�ily věku své matky (obrázek 9). 
Reprodukce by tedy nebyla zaji�těna. 

 
O b r á z e k  9  Vývoj reprodukčního chování 

 
 
Jak ji� bylo zmíněno, sni�ování plodnosti bylo způsobeno stejně jako sni�ování 

sňatečnosti odkladem těchto událostí nejmlad�ími generacemi v reprodukčním věku do věku 
vy��ího v porovnání se star�ími generacemi. Do jaké míry odklad sňatku a rození dětí vyústí 
v jejich konečné neuskutečnění uká�e longitudinální (generační) analýza, přesněji řečeno a� 
generace 70. let ukončí své reprodukční období.  

Analýza plodnosti generací ze 30. a 60. let potvrdila stejně jako transverzální analýza 
vliv společenských změn po roce 1989 na plodnost �en. Z obrázku 10 je zřejmé, �e se 
plodnost začala výrazně sni�ovat u různých generací právě počátkem 90. let. �eny narozené v           
60. letech měly ve 30 letech v průměru méně dětí ne� generace star�í. Je�tě výrazněj�í je 
sní�ení plodnosti �en narozených v 1. polovině  70. let: �eny narozené v roce 1970 měly 
v roce svých  25. narozenin v průměru 1 dítě, �eny narozené v roce 1974 v�ak měly v roce 
1999 pouze 0,7 dítěte (Demografická příručka 1996; Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). Sni�ování 
plodnosti ve věku ni��ím ne� 25 let u �en nejmlad�ích generací se promítlo do vývoje 
plodnosti ve věkové skupině 20 a� 24 let zaznamenaného v 90. letech. 
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O b r á z e k  1 0  Generační plodnost 

 
Z generačního i transverzálního pohledu do�lo tedy zcela jistě k odkladu rození dětí 

do vy��ího věku. Průměrný věk při porodu se zvý�il v 90. letech o 2,3 roku (27,2 let v roce 
2000). Nejvíce byly odkládány porody v man�elství v souvislosti s odkladem samotného 
uzavření sňatku: rozdíl průměrného věku při narození prvního dítěte v letech 2000 a 1990 
činil 3 roky (25,5 let v roce 2000). Průměrný věk při porodu druhého dítěte v man�elství se 
zvý�il o 2,5 roku (28,2 let v roce 2000). Průměrný věk při porodu �en �ijících mimo 
man�elství se také zvy�oval, ale ne tak významně: pro první i druhé pořadí přibli�ně o 1,5 
roku (Pohyby obyvatelstva, ČSÚ).  

V souvislosti se zvy�ováním průměrného věku při porodu se logicky změnila 
struktura plodnosti podle věku. Nejvíce se sni�ovala plodnost �en ve věkové skupině 20 a� 24 
let, tedy ve skupině, kde byla plodnost tradičně nejvy��í. V letech 1999 a 2000 se maximum 
plodnosti přesunulo do věku 25 a� 29 let, modální věk při porodu dosáhl hodnoty 26,2 let 
(21,7 let v roce 1990; Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). To souvisí s částečnou realizací 
odkládaných porodů ve vy��ím věku. Částečnou z toho důvodu, �e se tento vzestup zatím 
je�tě neprojevil na růstu úhrnné plodnosti, vzestup plodnosti �en ve věku 25 a� 29 let tedy 
nekompenzoval její pokles ve věku 20 a� 24 let. Je v�ak stále otázkou, do jaké míry budou 
odklady sňatků a hlavně chtěných početí v konečné fázi uskutečněny, neboť se zvy�ujícím se 
věkem biologická pravděpodobnost početí klesá. Pozitivně je třeba hodnotit sni�ování 
plodnosti mladých �en ve věku ni��ím ne� 20 let. 

Dal�ím novým rysem vývoje porodnosti po roce 1989 je zvy�ující se podíl �ivě 
narozených mimo man�elství: v 90. letech se tento podíl zvý�il o 13 procentních bodů a 
v roce 1999 překročil hranici 20 %. Tento vzestup v�ak nebyl způsoben zvy�ující se plodností 
nevdaných �en, neboť míry jejich plodnosti se v 90. letech významně neměnily. Stejně jako u 
vdaných klesala u nevdaných �en plodnost ve věkové skupině 20 a� 24 let a maximální 
plodnost se stabilizovala ve věku 25 a� 29 let. Současně se mírně zvy�ovala plodnost ve věku 
30 a� 34 let (Pohyby obyvatelstva, ČSÚ; Populační vývoj České republiky 2001). Vzestup 
podílu neman�elsky narozených dětí byl v�ak způsoben předev�ím sní�ením porodnosti 
v man�elství.  

Z podrobné analýzy rozdílu úhrnných plodností v roce 1990 a 2000 vyplývá, �e na 
sní�ení hodnoty průměrného počtu dětí připadajících na jednu �enu o 0,72 v roce 2000 oproti 
roku 1990 se z 90 % podílela struktura �en podle rodinného stavu, to znamená, �e sní�ení 
zastoupení vdaných �en a odklad sňatku a tím i početí dítěte byly hlavním faktorem poklesu 
plodnosti. Změny úrovně man�elské plodnosti se na rozdílu úhrnných plodností let 1990 a 
2000 podílely 10 %, změny úrovně mimoman�elské plodnosti neměly na sní�ení celkové 
plodnosti téměř �ádný vliv (Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). Odklad sňatku byl tedy hlavním 
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důvodem sní�ení plodnosti a porodnosti, na druhé straně byl v�ak sňatek odkládán z důvodu 
odkladu narození prvního dítěte.  

Z hlediska pořadí narozených dětí do�lo v 90. letech k poklesu průměrného počtu 
prvních dětí na jednu �enu stejně jako dětí druhého a vy��ího pořadí o 40 % (obrázek 11). 
V letech 1992 a� 1996 se na sní�ení úhrnné plodnosti podílel předev�ím odklad prvních dětí. 
Pravděpodobnost bezdětné �eny mít první dítě se sni�ovala a od roku 1993 byla její hodnota 
ni��í ne� pravděpodobnost �eny s jedním dítětem mít druhé dítě. Do�lo zde k diferenciaci 
chování �en: jedna skupina �en zakládala nebo ji� dříve zalo�ila rodinu a nebránila se příli� 
početí dal�ího dítěte, druhá skupina �en zalo�ení rodiny zatím odmítala. Ve 2. polovině 90. let 
se na poklesu úhrnné plodnosti podílela spí�e plodnost druhého a vy��ího pořadí. 
Pravděpodobnost porodit druhé dítě zůstávala v�ak na konci 90. let stále vysoká (0,8-0,9). 
Z longitudinální analýzy (Koschin, F., 2001) vyplývá, �e právě generační plodnost druhého a 
vy��ího pořadí ji� pravděpodobně dosáhla nové stabilní úrovně (přibli�ně 0,8), generační 
plodnost prvního pořadí v�ak stále klesá. Podobné závěry potvrdily výsledky analýzy dat 
R01: pomineme-li do jisté míry specifickou skupinu �en rodících před 20. narozeninami, 
sni�uje se podíl �en bez dítěte u nejmlad�í skupiny respondentek (23 a� 27 let) významně 
pomaleji ne� u předchozích generací (obrázek 12). Druhé děti se ji� rodí v podobném 
časovém intervalu (předev�ím do 3 let) jako druhé děti star�ích generací (obrázek 13). Zdá se 
tedy, �e nejdůle�itěj�ím rozhodnutím je početí prvního dítěte.  
 
O b r á z e k  1 1  Rozklad úhrnné plodnosti podle pořadí 

 
O b r á z e k  1 2  Relativní podíl �en bez prvního dítěte 
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O b r á z e k  1 3  Relativní podíl �en bez druhého dítěte 

 
 

Pro 90. léta je charakteristická sni�ující se závislost mezi sňatkem a neplánovaným 
těhotenstvím. V 1. polovině 90. let bylo je�tě více ne� 40 % snoubenek těhotných (počet 
prvních dětí narozených do 8 měsíců po svatbě na 100 sňatků), tento podíl se postupně 
sni�oval a� na hodnotu 29 % v roce 2000. Rovně� podíl prvních dětí narozených v man�elství 
do 8 měsíců po sňatku ze v�ech prvních dětí narozených v man�elství se sni�oval z hodnot 
vy��ích ne� 50 % na 42 % v roce 2000. To vypovídá o sni�ujícím se počtu sňatků vynucených 
nebo uspí�ených těhotenstvím. Početí je tedy na jedné straně lépe plánováno (i kdy� i u 
mladých �en existují rezervy v pou�ívání účinné antikoncepce), na druhé straně ji� nevytváří 
tak významný tlak na vstup do man�elství, které mů�e být nahrazeno nesezdaným sou�itím.  

Vývoj porodnosti a plodnosti v 90. letech je mo�né shrnout do následujících bodů: 
•  sni�ování počtu �ivě narozených dětí a průměrného počtu �ivě narozených dětí 
připadajících na jednu �enu a� pod hranici prosté reprodukce 
•  sni�ování plodnosti ve věku 20 a� 24 let a růst průměrného věku při porodu 
•  růst podílu neman�elských dětí  
 
7.5. Potratovost  

Jak ji� bylo řečeno v kapitole pojednávající o porodnosti, období před rokem 1989 se 
vyznačovalo velice úzkým vztahem mezi porodností a potratovostí. Vysoká úroveň 
indukované potratovosti byla ovlivněna zákonem z roku 1957, který umělé přeru�ení 
těhotenství umo�nil. Ve snaze ovlivňovat a monitorovat interrupce byly zákonem zalo�eny 
tzv. interrupční komise. Zákon byl přijat údajně v zájmu ochrany zdraví �eny, praxe 
interrupčních komisí v�ak ukázala, �e převa�ovaly spí�e sociální důvody jako např. bytová 
tíseň, více dětí (do roku 1962 dvě děti, poté tři a více dětí), u nevdaných �en stačil pro 
interrupci rodinný stav �eny. Tento fakt přispěl k přijetí UPT společností za legální prostředek 
omezování počtu dětí.  

Nespokojenost s poni�ující procedurou a účelem interrupčních komisí vyústily 
nakonec v jejich zru�ení v roce 1987. To se promítlo do zvý�ení počtu interrupcí v roce 1988, 
kdy bylo zaznamenáno historické maximum, které ji� nebude překonáno. 

V 90. letech se počty interrupcí sni�ovaly, a to předev�ím v letech 1992 a� 1994. To 
lze hodnotit pozitivně, neboť tento vývoj svědčí o vět�í schopnosti populace vědomě plánovat 
příchod potomka a bránit se tak nechtěnému těhotenství. K posílení plánovaného rodičovství 
přispělo roz�iřování moderní, předev�ím hormonální antikoncepce, ale i vět�í osvěta o 
nebezpečí přenosu pohlavních nemocí, a to hlavně viru HIV a s tím související propagace 
pou�ívání kondomů. 
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Podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se v 90. letech 
podíl �en ve fertilním věku 15 a� 44 let u�ívajících hormonální antikoncepci nebo 
nitrodělo�ní tělísko zvý�il ze 17 % na 37 %. Podle výběrového �etření ��etření reprodukce a 
rodiny 1997� (ČSÚ, 1998) jsou stále na počátku sexuálního �ivota nejčastěj�í antikoncepcí 
tradiční metody (přeru�ovaná soulo�, kondom), moderní metody plánování rodičovství jako 
hormonální antikoncepce a nitrodělo�ní tělísko jsou typické a� pro dal�í fázi sexuálního 
�ivota.  Hormonální antikoncepci vyu�ívalo podle výzkumu 24 % dotázaných českých �en, 
nitrodělo�ní tělísko uvedlo 12 % �en a kondom 16 % �en. Sni�ováním počtu interrupcí a 
zvy�ováním podílu �en v reprodukčním věku, které pou�ívají antikoncepci, se Česká 
republika přibli�uje rodičovskému chování vyspělých zemí, i kdy� zde stále existují určité 
rezervy, které ale budou v budoucnosti s největ�í pravděpodobností s ohledem na současný 
vývoj překonány. Je nutné také poznamenat, �e v České republice není zatím pou�ívána 
sterilizace po dosa�ení plánového počtu dětí tak, jak je tomu v západních zemích. Např. ve 
Francii, Velké Británii a ve �védsku je také v poslední době pou�ívána tzv. potratová pilulka 
RU-486, která umo�ňuje �etrné ambulantní přeru�ení těhotenství. 

Počet potratů se sní�il mezi roky 1990 a 2001 z hodnoty 126 tisíc na 45 tisíc. Po roce 
1992, kdy byl zaveden poplatek za UPT z jiných ne� zdravotních důvodů, se počet interrupcí 
ze zdravotních důvodů zvý�il na více ne� 17 tisíc v roce 1993. Lékaři zřejmě ve snaze 
umo�nit �eně podstoupit interrupci zdarma častěji uváděli ve výkazu zdravotní důvody. 
V následujících letech v�ak i těchto UPT ubývalo. V roce 2001 bylo provedeno necelých 33 
tisíc interrupcí (v roce 1992 téměř 95 tisíc). Počty samovolných potratů a mimodělo�ních 
těhotenství, je� jsou do značné míry determinovány biologickým vybavením �eny a úrovní 
zdravotnictví, se v 90. letech pohybovaly na úrovni 12 a� 13 tisíc u samovolných potratů a 1,5 
tisíce u mimodělo�ních těhotenství (Pohyby obyvatelstva, ČSÚ).  

Dal�ím pozitivním rysem 90. let je vysoký podíl miniinterrupcí. Tento typ 
indukovaného potratu je mo�ný do 8 týdnů těhotenství a je prováděn méně rizikovou metodou 
vakuumaspirace. Dřívěj�í interrupční komise tento typ UPT také podporovaly. 

Průměrný počet indukovaných potratů na jednu �enu se sní�il pod hranici 1 v roce 
1993, podle výsledků z roku 2000 by v populaci �en zůstávalo bez interrupce 75 % �en (36 % 
podle výsledků z roku 1992; Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). Za hlavní faktor sní�ení 
průměrného počtu dětí připadajících na jednu �enu byla stanovena změna struktury �en podle 
rodinného stavu (kapitola 7.4.). Na sní�ení průměrného počtu interrupcí připadajících na 
jednu �enu měl největ�í vliv pokles umělé potratovosti vdaných �en (64 % rozdílu úhrnné 
umělé potratovosti mezi roky 1992 a 2000) a dále se na tomto sní�ení podílela klesající 
intenzita umělé potratovosti nevdaných �en (32 %). Za příznivým vývojem potratovosti tedy 
stálo skutečné sní�ení její intenzity a ne sni�ující se podíl vdaných �en, jak tomu bylo 
v případě plodnosti (Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). 

Na rozdíl od západních zemí byla v České republice i nadále v 90. letech nejvy��í 
intenzita potratovosti u rozvedených a ovdovělých �en, ni��í intenzita byla zaznamenána u 
vdaných �en a nejni��í intenzitu vykazovaly stále �eny svobodné. Před rokem 1989 byla 
vysvětlením nízké potratovosti mladých svobodných �en častá legalizace neočekávaného 
těhotenství sňatkem. Dítě se tak rodilo do man�elství. V současné době je poměrně nízká 
intenzita umělé potratovosti mladých svobodných �en předev�ím ve věku 20 a� 29 let 
ovlivněna i tím, �e se tyto �eny účinněji brání početí: podle výzkumu ��etření reprodukce a 
rodiny 1997� pou�ívaly ve věku 20 a� 29 let nějakou metodu antikoncepce dvě třetiny �en, 
hormonální antikoncepci uvedla přibli�ně jedna třetina �en a kondom jedna pětina �en. 
S rostoucím věkem �eny v�ak klesá podíl těch, které pou�ívají pilulku a kondom, a stoupá 
počet těch, které pou�ívají nitrodělo�ní tělísko a přeru�ovanou soulo� (ČSÚ, 1998).  

V souvislosti s měnícím se man�elským chováním se sni�ovalo zastoupení interrupcí 
vdaných �en a zvy�oval se podíl indukovaných potratů �en svobodných, rozvedených a 
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ovdovělých. Přesto představovaly počty UPT vdaných �en stále více ne� jednu polovinu 
v�ech interrupcí. 

Indukovaná potratovost u nejmlad�ích �en ve věku 15 a� 19 let se sní�ila nejméně 
(podle výzkumu pou�ívalo v roce 1997 nějakou antikoncepci 38 % dívek, hormonální 
antikoncepci pouze 16 %). O něco vět�í pokles intenzity UPT byl zaznamenán u �en star�ích 
40 let (ve věku 40 a� 44 let hormonální antikoncepci pou�ívalo 13 % dotázaných, nitrodělo�ní 
tělísko 15 % �en, celkem pou�ívalo antikoncepci 52 % �en, ČSÚ, 1998). Zdá se tedy, �e tyto 
dvě krajní věkové skupiny se zatím nejméně spoléhají na moderní metody antikoncepce, ať u� 
je důvodem sexuální nezku�enost nebo naopak neměnící se přístup k sexuálnímu chování 
(ČSÚ, 1998). 

�eny pova�ovaly i v 90. letech interrupci často za antikoncepci ex post a těhotenství, 
které při�lo po narození chtěného počtu dětí (dvě), končilo umělým přeru�ením. Z tohoto 
důvodu tvořily UPT vdaných �en se dvěma dětmi nejvy��í podíl v�ech interrupcí, jednu 
pětinu interrupcí představovala první těhotenství svobodných �en. V�echny �eny bez ohledu 
na rodinný stav volily při třetím těhotenství častěji interrupci ne� narození dítěte, u vdaných 
�en byl podíl �ivě narozených dětí 3. pořadí a interrupcí ve 2. polovině 90. let vy��í ne� u 
nevdaných �en. To dokládá i výsledek z vý�e zmíněného výzkumu ��etření reprodukce a 
rodiny 1997�, podle kterého �eny, které ji� mají dvě děti a nechtějí mít �ádné dal�í dítě, 
nepou�ívají v naprosté vět�ině �ádnou antikoncepci, případně praktikují přeru�ovanou soulo� 
(ČSÚ, 1998).  

Opakované interrupce tvořily v 90. letech stále je�tě téměř polovinu indukovaných 
potratů. V přepočtu na jednu �enu tvořily interrupce prvního pořadí nejvy��í podíl (0,25 první 
interrupce na jednu �enu). Pravděpodobnost �eny s jedním UPT podstoupit druhou interrupci 
se v�ak udr�ovala je�tě na hodnotě 0,5 a byla tak vy��í ne� pravděpodobnost podstoupit první 
interrupci (Pohyby obyvatelstva, ČSÚ). Zdá se, �e ukončení těhotenství potratem má poměrně 
malý vliv na odpovědněj�í sexuální chování. Interrupci tak podstupují převá�ně stejné 
skupiny �en.  

Vývoj potratovosti je mo�né shrnout do následujících bodů: 
•  pokles počtu interrupcí 
•  sní�ení intenzity umělé potratovosti během 10 let na třetinu 
•  více ne� polovina interrupcí je provedena vdaným �enám, přibli�ně polovina těchto �en má   
ji� dvě děti 
•  zvy�uje se podíl interrupcí svobodných bezdětných �en (15 % v�ech UPT v roce 1992, 21 % 
v roce 2000). 
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T a b u l k a  5  Vývoj potratovosti a ukončených těhotenství v 90. letech 
 

rok 1990 1992 1994 1996 1997 2000 
potraty celkem- trvalý pobyt 126 055 109 281 67434 59 962 56 973 47 370
UPT bez mimodělo�ních těhotenství 109 375 94 180 54 836 48 086 45 022 34 623
samovolné potraty 14 772 13 401 11 109 10 296 10 392 11 300
ostatní včetně mimodělo�ních těhotenství 1 908 1 700 1 489 1 580 1 559 1 447
UPT ze zdravotních důvodů 9 533 10 332 13 217 11 036 9 709 6 472
podíl z UPT 8,7 11,0 24,1 23,0 21,6 18,7
miniinterrupce 87 933 77 566 46 609 40 333 37 882 28 418
podíl z UPT 80,4 82,4 85,0 83,9 84,1 82,1
UPT ze 100 ukončených těhotenství 42,5 40,7 31,5 31,9 30,4 25,0
�ivě narození 130 564 121 705 106 579 90 446 90 657 90 910
mrtvě narození 530 437 336 317 273 259
počet narozených 131 094 122 142 106 915 90 763 90 930 91 169
počet ukončených těhotenství 257 149 231423 174 349 150 725 147 903 138 539
rok 1990 1992 1994 1996 1997 2000 
UPT 83,4 77,1 51,3 53,0 49,5 38,1
samovolné potraty 11,3 11,0 10,4 11,3 11,4 12,4
potraty celkem-trvalý pobyt 96,2 89,5 63,1 66,1 62,7 52,0
rok 1990 1992 1994 1996 1997 2000 
úhrnná umělá potratovost 1,54 1,32 0,75 0,65 0,61 0,47
úhrnná samovolná potratovost 0,21 0,19 0,15 0,14 0,14 0,15
úhrnná plodnost 1,89 1,72 1,44 1,19 1,17 1,14
úhrnná intenzita ukončených těhotenství 3,67 3,25 2,37 2,00 1,94 1,78
 

Zdroj: Populační vývoj České republiky 1999, 2000; Pohyby obyvatelstva, ČSÚ 
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Závěr 
 

Rodinné chování po roce 1989 ztratilo svůj univerzální charakter a do�lo k jeho 
diferenciaci v důsledku rozdílných �ivotních strategií. Odklad, případně odmítnutí sňatku byly 
na jedné straně způsobeny změnou �ivotního stylu v souvislosti s otevřením nových mo�ností 
cestování, budováním kariéry, del�ího studia a získávání zku�eností, které se dostaly do 
momentální konkurence s �usazením se� a se zalo�ením rodiny. Na druhé straně transformace 
společnosti klade vět�í důraz na osobní odpovědnost v uplatnění se na trhu práce a v zaji�tění 
materiálních potřeb. Z tohoto důvodu čekají mladí lidé se vstupem do man�elství a se 
zalo�ením rodiny na dobu, kdy budou moci budoucí rodinu finančně zajistit. V souvislosti 
s vět�í dostupností účinné antikoncepce a se společensky přijatým nesezdaným sou�itím 
mladých lidí začíná být také určitou skupinou těchto lidí man�elství pova�ováno za formální, 
a tedy případně zbytečnou událost v partnerském �ivotě. Spolu s nástupem informační 
společnosti, s postupující globalizací a se zvy�ujícími se nároky na pracovní výkon nacházejí 
někteří lidé seberealizaci v zaměstnání a dobrovolně volí �ivot bez stálého partnera a 
bezdětnost. Tato skupina mladých lidí je v�ak zatím velice málo zastoupena (5 % respondentů 
ve věku 18 a� 30 let chce �ít bez stálého partnera, R01). 
 Poptávka po sociologických výzkumech současné české rodiny je vět�inou 
vyprovokována do jisté míry znepokojivými trendy rodinného chování, které zaznamenávají 
tzv. tvrdá data demografické statistiky. Nejčastěji je v této souvislosti poukazováno na 
sni�ující se počet ročně uzavřených man�elství a s tím související klesající počty narozených 
dětí. Stále ni��í počet dětí ve věku do 15 let při zvy�ující se průměrné délce �ivota zapříčiňuje  
stárnutí české populace. Podobně jako jiné vyspělé země bude muset Česká republika 
reagovat na tuto změnu věkové struktury v nejrůzněj�ích oblastech veřejného i soukromého 
�ivota: v oblasti �kolství, zdravotnictví, sociálních slu�eb, zaměstnanosti, bydlení, 
důchodového zabezpečení apod. 

Jednou z diskutovaných variant zpomalení stárnutí společnosti a zaji�tění přirozené 
reprodukce obyvatelstva je přijetí pronatalitních opatření. Jejich účinnost je v�ak velmi 
obtí�né předpovědět. Určitým podkladem pro rozhodování o smyslu takových opatření jsou 
právě sociologická �etření, která umo�ňují zachytit případné změny postojů českých 
respondentů ve vztahu k rodině a pomáhají tak pochopit vývoj rodinného chování v �ir�ích 
souvislostech.  

Mladí lidé ve věku do 30 let, dotázání v rámci výzkumu �Rodina 2001�, se ve svých 
postojích k man�elství a rodičovství příli� neli�ili od mladých respondentů dotázaných při 
předchozích �etřeních v 90. letech. Obecně stále platí, �e jsou mladí lidé velice tolerantní 
k nesezdanému sou�ití a k rozvodu, a to bez ohledu na to, zda mají rozvádějící se man�elé 
děti. Vět�ina z nich v�ak alespoň v názorové rovině pova�uje za nejlep�í �ít v man�elství a 
vychovávat alespoň dvě děti. Nesezdané sou�ití je pova�ováno za dobrou �ivotní zku�enost 
před sňatkem, kterou by chtěla projít vět�ina mladých lidí, jako trvalý �ivotní způsob by ho 
v�ak zvolila přibli�ně pětina. Vzhledem k obtí�né bytové situaci je neman�elská kohabitace 
nejvíce roz�ířená u lidí na počátku ekonomické aktivity, to znamená ve věku 25 a� 29 let. Na 
základě výsledků analýzy je mo�né se domnívat, �e vět�ina těchto faktických man�elství 
zatím nebude dlouhodobých: buď zaniknou, neboť se výběr partnera neosvědčí, nebo budou 
legalizována sňatkem v souvislosti s plánovaným rodičovstvím.  

Mladí lidé jsou tolerantní k novým moderním rysům rodinného �ivota (nesezdané 
sou�ití, registrované partnerství apod.), vět�ina z nich v�ak ve svém vlastním �ivotě 
upřednostňuje tradiční model rodiny. Její zalo�ení v�ak odkládají do vy��ího věku, neboť jsou 
si podle výsledků výzkumu �Rodina 2001� vědomi osobní odpovědnosti v materiálním 
zabezpečení své rodiny. I kdy� očekávají spoluodpovědnost státu např. při zaji�tění péče o 
děti, přesto je zde patrná tendence stát na vlastních nohách a být nezávislý, a to dokonce i na 
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�ir�í rodině. Výpovědi o reálné ekonomické situaci mladých rodin v�ak ukázaly, �e je pomoc 
rodičů v praxi nezbytná. Obtí�ná se jeví předev�ím situace v oblasti bydlení. 

Vraťme se nyní k otázce pronatalitních opatření. V České republice je stále 
diskutováno vyplácení přídavků na děti plo�ně, bez ohledu na příjem rodiny. Názor mladých 
lidí se s tímto principem neshoduje: přídavky by měly být vypláceny v závislosti na příjmu 
rodiny. Za velmi �ádoucí je v�ak pova�ováno jejich zvý�ení. Druhý poměrně jednoznačný 
závěr plynoucí z výzkumu �Rodina 2001� je po�adavek prodlou�it mateřskou dovolenou. 
Příspěvek v mateřství (28 týdnů kolem porodu) je v průměru finančně výhodněj�í ne� na něho 
navazující rodičovský příspěvek, proto je tento po�adavek poměrně logický: peně�itá pomoc 
v mateřství činila v roce 2001 minimálně 6 000 Kč při 20 pracovních dnech (denní 
vyměřovací základ představoval minimálně 430 Kč), rodičovský příspěvek činil 2 552 Kč po 
zvý�ení od 1.10. 2001. Je ov�em otázkou, do jaké míry mají mladí lidé představu o reálné vý�i 
obou příspěvků. Prodlou�ení rodičovské dovolené není pova�ováno za naléhavé, co� mů�e 
svědčit o snaze skloubit rodinný a profesní �ivot. V této souvislosti je poměrně významná 
poptávka po různých typech institucí zabezpečujících péči o děti v před�kolním věku.  

Uvedená opatření se v�ak sna�í zlep�it finanční situaci převá�ně těch rodin, které ji� 
mají děti, a není je proto mo�né označit přímo za pronatalitní. To neznamená, �e jsou 
nevýznamná, naopak, společnost jimi dává najevo svoji podporu těm, kteří se zavázali 
vychovávat dal�í generace. Nicméně je mo�né se domnívat, �e sama o sobě nejsou impulsem 
ke zvý�ení porodnosti. Při rozhodování o zalo�ení rodiny je důle�itá předev�ím aktuální 
ekonomická situace páru (data MG97). Proto je důle�ité podporovat mladé lidi předev�ím 
v oblasti bydlení a zaměstnání. To jim umo�ní vlastní ekonomické zaji�tění a usnadní jim to 
rozhodování při plánování dětí. Skutečnost, �e k tomuto rozhodování dojde v pozděj�ím věku, 
není nijak záva�ná. Rodinné hodnoty jsou sice dnes v nezanedbatelné konkurenci s profesním 
uplatněním, nicméně jsou v české mladé populaci stále přítomny.  

Po vzoru západních zemí i podle populačních prognóz by mělo v 1. polovině 21. 
století dojít ke zvý�ení porodnosti a úhrnná plodnost by se měla ustálit kolem dne�ního 
západoevropského průměru 1,5 dítěte na jednu �enu. Nicméně tato úroveň bude stále ni��í 
ne� úroveň v 80. letech a přirozený úbytek obyvatelstva se bude zřejmě dále prohlubovat. 
Tento trend se zdá být nevyhnutelný. Mohl by být zvrácen pravděpodobně pouze 
restriktivními opatřeními jako např. zákazem interrupcí, daní svobodným apod. Tento postup 
je v�ak v demokratické společnosti naprosto nepřípustný. Zdá se, �e se musíme vzdát 
my�lenky zavedení �pronatalitních� opatření. To ov�em neznamená nepodporovat sociální 
politiku určenou rodinám s dětmi, které to v závislosti na jejich konkrétní finanční situaci 
potřebují. Tyto rodiny si zaslou�í podporu státu v době, kdy jsou děti na rodičích ekonomicky 
závislé, např. my�lenka zavedení tzv. svěřeneckého fondu, který by dítěti vyplatil určitou 
finanční částku a� při jeho 18. narozeninách, by jejich momentální nepříznivou situaci 
nevyře�ila a je velice pravděpodobné, �e by neměla �ádný efekt na počet narozených dětí. Ve 
�védsku či ve Francii  jsou populační politiky poměrně �tědré, přesto se úroveň plodnosti 
udr�uje pod hranicí prosté reprodukce. Nicméně �iroká �kála výhod pro rodiny s dětmi (např. 
ve Francii dva druhy příspěvku na hlídání dětí cizí osobou, odstupňovaný rodičovský 
příspěvek podle délky pracovního úvazku při dvou a více dětech apod.) přispívá k udr�ení 
hodnoty rodiny a předev�ím umo�ňuje více skloubit profesní a rodičovské role. Spí�e ne� 
jednorázová opatření typu zvý�ení porodného by se měla populační politika ubírat směrem po 
vzoru západních zemích. 
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Poznámky 
1 Tyto dvě kategorie byly sloučeny z důvodu nízkého počtu vysoko�koláků, mezi 
středo�koláky s maturitou pracovala vět�ina respondentů jako úředníci, provozní pracovníci a 
odborní pracovníci. Podíl studentů byl mezi středo�koláky s maturitou velmi malý. 
2 V PK96 byl nejni��ím věkem dotázaných věk 20 let. 
3 Ceny nově stavěných bytů se zvy�ovaly poměrně zvolna: v období 30 let mezi roky 1960 a 
1989 se průměrná pořizovací cena nového bytu v bytovém domě zvý�ila zhruba 2,3krát -       
z 65 tisíc Kč na 150 tisíc Kč, průměrná hrubá měsíční mzda se v tomto období zvý�ila z 1 300 
Kč na 3 100 Kč (www.mmr.cz). 
4 Zatímco v roce 1989 představovala průměrná pořizovací cena nového rodinného domku 
zhruba 320 tisíc Kč, v roce 1998 to bylo 2,3 miliónu Kč, tedy nárůst více ne� sedminásobný. 
Nárůst průměrné ceny nového bytu v bytovém domě ve stejném období představoval zvý�ení 
ze 150 tisíc Kč na 1,4 miliónu Kč, tedy téměř desetinásobek. Příjmy z mezd v�ak tak strmé 
nebyly - v roce 1989 představovala průměrná hrubá zaměstnanecká mzda 3 100 Kč a koncem 
roku 1998 pak 12 500 Kč, co� představuje nárůst jen čtyřnásobný (www.mmr.cz). 
5 V roce 1999 se pohybovaly v jednotlivých peně�ních ústavech od 8 % po 11 %, při 
započtení státní 4 % úrokové dotace to znamenalo u úvěru ve vý�i 750 tisíc Kč a době 
splatnosti 20 let měsíční splátku 4 545 Kč a� 5 815 Kč (www.mmr.cz). 
6 Rodinou je v této části míněn man�elský či nesezdaný pár, rodina s dětmi je zde definována 
tím, zda se respondentovi ji� narodilo alespoň jedno dítě. Tato definice vychází z 
předpokladu, �e v souboru dotázaných bylo málo rozvedených osob a pravděpodobnost 
výskytu rekonstituované rodiny s nevlastním dítětem je velice nízká (otázka �kolik 
nezaopatřených dětí �ije ve Va�í domácnosti� zahrnuje vlastní děti, případně nevlastní děti a 
mlad�í sourozence, a je proto, v případě, �e �ije mladá domácnost s původní rodinou, méně 
výsti�ná). 
7 Rodič pobírá v současné době do 4 let věku dítěte 1,1 násobek �ivotního minima na vý�ivu a 
ostatní osobní potřeby rodiče, tj. 2 552 Kč měsíčně od 1.10. 2001, během této doby mů�e mít 
dal�í čistý příjem ni��í ne� 1,5násobek �ivotního minima na osobní potřeby, tj. 3 480 Kč 
měsíčně od 1.10. 2001. 
8Např. zvý�ení podpory při narození dítěte z 1000 Kč na 2000 Kč, prodlou�ení mateřské 
dovolené v roce 1968 z 22 na 26 týdnů, prodlou�ení doby poskytování mateřského příspěvku 
do 2 let nejmlad�ího z alespoň 2 dětí, zvý�ení přídavků na druhé a� čtvrté dítě v roce 1973, 
nejvy��í přídavek byl na třetí dítě (více např. Vojtěchovská P.: Přehled sociálního zabezpečení 
rodin s dětmi v posledních třiceti letech, Demografie 1998/1, ČSÚ 1998) 
9 Ve výzkumu R01 byly polo�eny následující otázky týkající se sou�ití generací (�kála 
odpovědí: určitě souhlasím, spí�e souhlasím, spí�e nesouhlasím, určitě nesouhlasím): 
•  Mladý člověk by se měl hned po dosa�ení plnoletosti osamostatnit a odstěhovat od 
rodičů. 
•  Man�elé by měli hned po sňatku bydlet odděleně od rodičů. 
•  Rodiny by měly vyu�ívat výhod sou�ití tří generací a bydlet pohromadě. 
Ve výzkumu �Formy rodinného �ivota mladé generace 1996� byla svobodným respondentům 
polo�ena následující otázka: 
Kterou z následujících mo�ností sou�ití rodičů s dospělými dětmi pova�ujete Vy osobně za 
nejlep�í: 
•  Děti �ijí společně s rodiči do doby dovr�ení plnoletosti (18 let). 
•  Děti �ijí společně s rodiči do doby, ne� ukončí studia a nastoupí do zaměstnání. 
•  Děti �ijí společně s rodiči do doby, ne� uzavřou sňatek. 
•  Děti �ijí společně s rodiči i poté, kdy ji� mají vlastní rodinu. 

http://www.mmr.cz/
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10 Tato metoda analyzuje výskyt studovaného jevu (např. odchod z domácnosti rodičů, 
zalo�ení společné domácnosti) v závislosti na časové proměnné (např. věk, doba uplynulá 
mezi počátkem vztahu a počátkem kohabitace). Výhodou této metody je mo�nost zahrnout do 
analýzy výskytu studovaného jevu i ty případy, u kterých je�tě daný jev nenastal. Nedochází 
zde tedy k apriorní selekci subpopulace. Hodnota časové proměnné v uvedených případech 
byla rovna věku, respektive délce vztahu. Výstupem survival analysis je např. podmíněná 
pravděpodobnost výskytu studovaného jevu v daném intervalu, počet pře�ívajících, to 
znamená těch, kteří do počátku daného intervalu nepodstoupili danou událost, medián 
výskytu jevu apod. 
11 O tento typ mohou man�elé �ádat po 6 měsících trvání man�elství, po podání �ádosti mají 
ale tzv. tříměsíční lhůtu na rozmy�lenou, po jejím� uplynutí musí do 6 měsíců svoji �ádost o 
rozvod potvrdit. 
12 V regresním modelu byla uva�ována závislá proměnná �nesezdané sou�ití�, její� hodnotou 
1  byly definovány případy, kdy respondent �il se svým partnerem v jedné společné 
domácnosti a hodnotou 0 byly definovány případy, kdy respondent se svým partnerem 
nebydlel (respondenti bez partnera byli z analýzy vyloučeni). Jako signifikantní nezávislé 
proměnné byly určeny proměnné věk, délka vztahu, frekvence účasti na bohoslu�bách, 
ekonomické postavení (student, nezaměstnaný, zaměstnanec, sloučeny byly kategorie 
dru�stevník, �ivnostník, podnikatel). Vzdělání nebylo shledáno signifikantním prediktorem, u 
ekonomického postavení byla signifikantně významná pouze kategorie student. Tzv. �ance 
vyjadřuje podíl pravděpodobnosti �ít s partnerem v nesezdaném sou�ití a pravděpodobnosti 
nesdílet s partnerem společnou domácnost. 
13 Podle předbě�ných výsledků sčítání lidu, bytů a domů 2001. 
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Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Universitas 
Stručná charakteristika výzkumu: 
Výzkum byl realizován v rámci ře�ení grantového úkolu MPSV č. RV 27. 
Sledovány byly �ivotní podmínky, dosavadní �ivotní dráhy  a postojově hodnotové orientace 
mladé generace � zde svobodných jedinců (paralelní výzkum mladých rodin � viz �Formy 
rodinného �ivota mladé generace 1996: Mladé rodiny). 
Velikost výběru: 
614 osob ve věku 18 a� 30 let, svobodní, bezdětní 
Metoda sběru dat: 
Standardizovaný rozhovor 
Typ výběru: 
Cílený kvótní výběr 
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Stručná charakteristika výzkumu: 
Výzkum realizován v rámci ře�ení grantového úkolu MPSV č. RV 27 �Formy rodinného 
�ivota mladé generace�. 
Sledovány byly �ivotní podmínky, dosavadní �ivotní dráhy  a postojově hodnotové orientace 
mladé generace - zde mladých rodin (paralelní výzkum svobodných jednotlivců - viz �Formy 
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Kvótní výběr. �etření bylo původně koncipováno na 1,200 osob, později bylo do�etřeno vět�í 
mno�ství osob nad 23 let. 
Soubor obsahuje údaje za rok: 1997 
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man�elství a rodičovství, SLON, Praha 2000 
 
•  Rodina 2001 
Autoři: 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, STEM 
Stručná charakteristika výzkumu: 
Výzkum postojů k rodině, man�elství, nesezdanému sou�ití, hodnota rodiny 
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Výzkum chování � výchova dětí, náklady na výchovu dětí, dělba rolí v rodině, sou�ití 
generací, hospodaření domácností 
Velikost výběru: 
1257 osob star�ích 18 let  
Metoda sběru dat: 
Standardizovaný rozhovor 
Typ výběru: 
Kvótní výběr 
Soubor obsahuje údaje za rok: 2001 
Období pořízení dat: červen 2001 
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Příloha: Přehled pou�itých demografických ukazatelů 
 
1. Sňatečnost 
Počet uzavřených sňatků během určitého období (kalendářního roku) 
Hrubá míra sňatečnosti: počet sňatků na 1000 obyvatel podle stavu k 1.7. daného 
kalendářního roku (tzv. střední stav obyvatelstva). Tento ukazatel závisí na sňatkovém 
chování, ale i na struktuře obyvatelstva podle pohlaví, věku a rodinného stavu. Z tohoto 
důvodu není tento ukazatel pro charakterizování intenzity sňatečnosti zcela vhodný. 
Tabulky sňatečnosti svobodných: nejvhodněj�í ukazatel pro analýzu úrovně sňatečnosti 
svobodných, neboť studují daný proces v tzv. čistém stavu, neboli bez vlivu ru�ivých 
demografických událostí, kterými jsou v případě sňatečnosti svobodných úmrtnost a migrace. 
Jedním z výsledků je podíl osob ve věku 50 let, které by za předpokladu zachování úrovně 
sňatečnosti daného kalendářního roku zůstaly v příslu�ných generacích svobodny. Doplněk do 
100 % pak vyjadřuje podíl svobodných vstupujících do man�elství do věku 50 let podle dané 
úrovně sňatečnosti a je nazýván úhrnnou sňatečností svobodných (prvosňatečností). 
Z rozlo�ení tabulkových sňatků svobodných je mo�né počítat střední hodnoty jako např. 
průměrný věk či modální věk při prvním sňatku. Stě�ejní součástí tabulek je pravděpodobnost 
uzavření sňatku svobodných ve věku x. 
Pravděpodobnost uzavření sňatku: vyjadřuje pravděpodobnost vstupu do man�elství 
svobodné osoby ve sledovaném kalendářním roce mezi dokončeným věkem x a x+1  
Úhrnná sňatečnost rozvedených a úhrnná sňatečnost ovdovělých: výpočet těchto 
ukazatelů je získán součtem redukovaných měr sňatečnosti rozvedených nebo ovdovělých 
(sňatky příslu�ného rodinného stavu jsou vzta�ené k výchozím kohortám man�elství 
zaniklých rozvodem nebo úmrtím jednoho z man�elů, časovou proměnnou zde představuje 
doba uplynulá od zániku předchozího man�elství). Výsledek vypovídá o intenzitě vstupu do 
dal�ího man�elství. 
 
2. Rozvodovost 
Počet rozvodů v daném kalendářním roce 
Hrubá míra rozvodovosti: počet rozvodů v daném kalendářním roce na 1000 obyvatel podle 
stavu k 1.7. daného kalendářního roku. Tento ukazatel je ovlivněn nejen intenzitou 
rozvodovosti, ale i strukturou obyvatelstva podle rodinného stavu a věku. 
Úhrnná rozvodovost: vyjadřuje úroveň rozvodovosti man�elství, neboli podíl man�elství 
ukončených rozvodem v daném roce. Je počítána jako součet tzv. redukovaných měr 
rozvodovosti, které vztahují rozvody daného roku tříděné podle délky trvání man�elství 
k výchozím sňatkovým kohortám. 
Míry rozvodovosti podle věku: počet rozvodů v příslu�ném věku vzta�ený ke střednímu 
stavu osob �ijících v man�elství v příslu�ném věku. 
 
3. Porodnost a plodnost 
Počet �ivě narozených dětí v daném kalendářním roce: od roku 1988 se narozením �ivě  
narozeného dítěte rozumí jeho úplné vypuzení nebo vynětí z těla matčina, jestli�e projevuje 
alespoň jednu ze známek �ivota (dech, akce srdeční, pulsace pupečníku, aktivní pohyb 
svalstva) a má porodní hmotnost a) 500 g a vy��í nebo b) ni��í ne� 500 g a pře�ije 24 hodin 
po porodu. 
Úhrnná plodnost: průměrný počet �ivě narozených dětí v daném roce připadajících na jednu 
�enu. Tento ukazatel je citlivý na časování porodů, to znamená, �e v případě, kdy dojde ke 
sní�ení věku při porodu, jeho hodnota se zvy�uje, konečná neboli generační plodnost se v�ak 
zvy�ovat nemusí. V opačném případě při odkládání porodu se hodnota úhrnné plodnosti 
sni�uje. 
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Průměrný věk matky při prvním porodu: počítán jako vá�ený aritmetický průměr 
z rozlo�ení měr plodnosti podle věku. 
Čistá míra reprodukce: hypotetický počet dívek narozených jedné �eně, které by se při 
neměnných úmrtnostních poměrech a neměnných mírách plodnosti daného roku do�ily věku 
své matky při porodu, neboli vypovídá o tom, zda bude současná matka nahrazena dal�í 
generací �en. Jak vyplývá z definice, pro obnovu generací musí být hodnota čisté míry 
reprodukce rovna alespoň 1. 
Míry plodnost �en v man�elství a mimo man�elství: počty �ivě narozených vdaným nebo 
nevdaným �enám v určitém věku �eny vzta�ené k počtu vdaných nebo nevdaných �en v tomto 
věku. 
Plodnost �en podle pořadí narozených dětí: určena podle pořadí v�ech narozených dětí, 
nikoli jen podle pořadí narozených dětí v nyněj�ím man�elství. 
 
4. Potratovost 
Počet samovolných potratů, uměle přeru�ených těhotenství, miniinterrupcí, 
mimodělo�ních těhotenství (potrat: ukončení těhotenství �eny, při něm� a) plod neprojevuje 
ani jednu za známek �ivota a jeho porodní hmotnost je ni��í ne� 1000 g a pokud ji nelze 
zjistit, jestli�e těhotenství je krat�í ne� 28 týdnů (v případě porodní hmotnosti vy��í ne� 1000 
g se jedná o mrtvě narozené dítě), b) plod projevuje alespoň jednu ze známek �ivota a má 
porodní hmotnost ni��í ne� 500 g, ale nepře�ije 24 hodin po porodu, c) z dělohy �eny bylo 
vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice; potratem se rozumí i ukončení 
mimodělo�ního těhotenství nebo umělé přeru�ení těhotenství provedené do 12 týdnů od 
prvního dne poslední menstruace). 
Úhrnná potratovost (podle druhu potratu):  průměrný počet potratů připadajících na jednu 
�enu v daném roce. 
Míry potratovosti podle věku: počet potratů (příslu�ného druhu), které podstoupily �eny ve 
věku x, vzta�ený k počtu �en v daném věku x podle stavu k 1.7. příslu�ného kalendářního 
roku. 
Průměrný věk při potratu: počítán jako vá�ený aritmetický průměr z rozlo�ení měr 
potratovosti podle věku �eny. 
Potratový index: poměr počtu potratů a �ivě narozených dětí. 
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