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Abstrakt 

Fenomén bezdětnosti je jedním z rysů demografického vývoje evropských populací. 

V mezinárodním kontextu se Česká republika řadí k zemím s nejnižším podílem bezdětných 

žen v populaci. Podle projekcí bude nejvyšší, téměř pětinový podíl trvale bezdětných 

v generacích narozených v polovině 80. let, v dalších generacích by měl postupně klesat 

na 11 %, podíl žen se dvěma dětmi se sníží na 45 až 47 %.  

Monografie přináší výsledky výzkumu bezdětných jedinců a párů ve věku 25 až 44 

let založeného na kvantitativní a kvalitativní metodologii. Mít někdy v budoucnu dítě si 

přeje sedm z deseti bezdětných respondentů, naproti tomu přibližně každý desátý žádné 

děti nechce, ostatní o dětech zatím nepřemýšlejí, nebo je mít nemohou. Za nedobrovolnou 

označují vlastní bezdětnost významně častěji ženy než muži a také singles. Mezi hlavní 

udávané důvody bezdětnosti patří nejistota partnerského vztahu či absence partnera nebo 

preference svobodného a nezávislého života. Z ekonomických důvodů je to především 

nedostatečné finanční zázemí a problematická bytová situace. Mladí bezdětní lidé bydlí 

nejčastěji v nájemním bytě, ale touha mít vlastní byt či dům je u nich poměrně silná. Práce 

a zaměstnání se u bezdětných lidí nejeví jako konkurenční proti rodičovství. Mezi opatřeními 

sociální politiky by bezdětní uvítali zejména podporu bydlení, služeb péče a příspěvků 

zabraňujících poklesu příjmu domácnosti v době rodičem poskytované péče o děti. 

Studie je jedním z výstupů víceletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin 

a seniorů (2018–2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin. 

 

Klíčová slova: bezdětní; partnerství; rodičovství; singles; postoje; příjmy; výdaje; rodinná 

politika. 

 

Abstract 

The phenomenon of childlessness comprises one of the most significant features 

of the demographic development of European populations. In the international context, the 

Czech Republic has one of the lowest shares of childless women in the population. 

According to projections, the highest proportion, i.e. almost one-fifth, of permanently 

childless women will concern those born in the mid-1980s; the proportion in subsequent 

generations is forecast to gradually decrease to 11%, and the share of women with two 

children will decrease to 45–47%. 

The monograph presents the results of research on childless persons and couples 

aged 25 to 44 years based on both quantitative and qualitative methodology. Seven out 

of ten childless respondents stated that they wished to have a child sometime in the future, 

whereas approximately one in ten stated that did not want any children, and the rest 

declared that they were not thinking of having children or were unable to do so. Women 

significantly more often than men and singles considered their childlessness to be 

involuntary. The main reasons given for childlessness include the uncertainty of the 

partnership, the absence of a partner and the preference for a free and independent life. 

The economic reasons put forward concerned principally insufficient financial means and 

problems with housing. Young childless people most often live in rented apartments but 

have a relatively strong desire to own their own apartment or house. The work and 

employment of childless persons do not appear to be in conflict with parenthood. With 

respect to social policy measures in this area, childless persons would welcome, in 

particular, support for housing, improved care services and allowances aimed at preventing 

a reduction in the household income during periods of parental care. 

The study comprises one of the outputs of the multi-annual Comprehensive 

Research of the Situation of Families and Seniors (2018–2022) project which is monitoring 

the development of various types of family units. 

 

Keywords: childlessness; partnership; parenthood; singles; attitudes; income; expenses; 

family policy.  
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Shrnutí hlavních zjištění 

• Počet dětí připadajících na jednu ženu je na úrovni 1,7, průměrný věk matky při 

narození prvního dítěte mírně roste. Předpokládá se, že plodnost žen se bude výrazně 

koncentrovat do věkové skupiny 30 až 34 let, stoupat bude i ve věku starším. 

• Nejvyšší, téměř pětinový podíl trvale bezdětných bude v generacích narozených 

v polovině 80. let, v dalších generacích by měl postupně klesat na 11 %, podíl žen 

se dvěma dětmi se sníží na 45 až 47 %. 

• Dotázaní bezdětní muži odešli z domácnosti rodičů později než ženy, motivem bylo 

zejména partnerské soužití, nutnou podmínkou je etablovaná pozice na trhu práce 

a dostatečné finanční zázemí.   

• Respondenti mající partnera byli v naprosté většině nesezdaní, rozhodnutí vstoupit 

do manželství je podmíněno bydlením mimo domácnost rodičů a také ovlivněno 

přáním být rodičem ideálně dvou dětí, pokud možno v nejbližší době.   

• Oddělené bydlení partnerů je spíše nedobrovolné, vynucené okolnostmi, a to zejména 

nepříznivou bytovou situací. 

• Tři čtvrtiny respondentů bez partnera by si přály svůj status změnit. Překážku spatřují 

v nedostatku příležitostí k seznámení. Mezi další, spíše subjektivní důvody patří 

aktuální upřednostňování koníčků a/nebo pracovního života. 

• Sedm z deseti bezdětných respondentů si přeje mít někdy v budoucnu dítě, přitom 

čtyři z deseti by si dítě přáli v horizontu tří let, pětina by dítě ještě odsunula a přibližně 

desetina by si sice dítě přála, ale obává se, že se to nikdy nestane. Jeden z deseti 

respondentů si žádné děti nepřeje. Nejvyšší podíl respondentů odmítajících dítě je 

mezi singles (17 %). 

• V nejstarší sledované věkové skupině (35 až 44 let) výrazně stoupá podíl respon-

dentů, kteří se domnívají, že dítě už mít nejspíš nebudou, přestože by je chtěli, 

a rovněž se zvyšuje podíl rozhodnutých pro bezdětnost a i těch, kteří děti mít 

nemohou, častěji u žen než u mužů. 

• Na úrovni ideálu, podobně jako u běžné populace, jsou mezi respondenty rovněž 

s převahou preferovány dvě děti, i když v menší míře. Dvě děti by chtěla zhruba 

polovina bezdětných respondentů. 

• Průměrný věk, ve kterém chtěli nebo by chtěli mít své první dítě, je u bezdětných 

mužů 34 let a u žen 31 let. 

• Tři z deseti respondentů pokládají svou aktuální bezdětnost za jednoznačně svobodné 

rozhodnutí. Jedna pětina ji naopak jednoznačně pokládá za výsledek různých 

životních okolností. Celkově se k bezdětnosti „volbou“ přiklání polovina respondentů 

a k bezdětnosti způsobené okolnostmi dvě pětiny respondentů. Zbylí bezdětní re-

spondenti zvolili prostřední, neutrální, variantu (přibližně jeden z deseti). Za nedobro-

volnou označují vlastní bezdětnost (jako vyhraněný postoj) významně častěji ženy 

než muži a také singles. 

• Mezi hlavní udávané důvody bezdětnosti patří nejistota partnerského vztahu či 

absence partnera nebo preference svobodného a nezávislého života. Z ekonomických 

důvodů je to především nedostatečné finanční zázemí a problematická bytová situace. 
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• Vedle pozitivních aspektů má rodičovství i negativní konotace. Tři čtvrtiny bezdětných 

respondentů míní, že výchova dítěte je finančně náročná a dvě třetiny se přiklánějí 

k názoru, že výchova dětí přináší velké psychické a fyzické vypětí. Jako omezující 

faktor nezávislého života vnímá děti zhruba polovina respondentů.  

• Na druhou stranu se dvě pětiny respondentů přiklánějí k tomu, že s dětmi se člověk 

nikdy necítí osamělý, a polovina souhlasí s tím, že všechna námaha spojená 

s rodičovstvím se nakonec dlouhodobě vyplatí a že dítě posiluje partnerský vztah.  

• Dvě pětiny respondentů míní, že rozhodnutí nemít děti je společností odsuzováno.  

• Zhruba polovina respondentů by uvažovala společně s partnerem/partnerkou 

o umělém oplodnění, dvě pětiny pak o adopci či pěstounské péči. Umělé oplodnění 

nebo adopce bez životního partnera/partnerky jsou již mnohem méně představitelné 

způsoby dosažení rodičovství, podobně jako přirozené početí bez stálého partnera 

nebo porod dítěte náhradní matkou.   

• Mezi opatřeními sociální politiky by bezdětní respondenti uvítali zejména podporu 

bydlení, služeb péče a příspěvků zabraňujících poklesu příjmu domácnosti v době 

rodičem poskytované péče. 

• Hlavním zdrojem příjmů domácností dotázaných bezdětných jsou jejich pracovní 

výdělky, které jim umožňují většinou spíše bezproblémové hospodaření a více či méně 

pravidelnou tvorbu úspor. Poměrně vysoká je ale současně míra čerpání půjček. 

• Příjmy domácnosti rostou s počtem jejích členů, single žijící lidé mají relativně nižší 

příjmy a hůře se jim daří s nimi vyjít. Každý pátý samostatně žijící mladý muž a každá 

čtvrtá žena nemá finanční prostředky na neočekávané výdaje.  

• Bezdětní muži a ženy ve věku 25 až 49 let vykazují vysokou a srovnatelnou míru 

zaměstnanosti. Zatímco míra zaměstnanosti mužů-otců v daném věku je spíše 

nepatrně vyšší než v případě bezdětných mužů, zaměstnanost žen-matek je ve 

srovnání s bezdětnými ženami výrazně nižší. 

• Mladí bezdětní lidé v našem výzkumu (na rozdíl od jejich vrstevníků s dětmi) 

nejčastěji bydlí v nájemním bytě. Touha mít vlastní byt či dům je ale u nich poměrně 

silná. K jeho získání často využívají hypotéku nebo podobný úvěr, častá je i pomoc 

rodičů. Nemalá jsou očekávání od státu, jehož podpora v oblasti bydlení je ale 

hodnocena spíše negativně. 

• Vysokému zatížení náklady na bydlení definovanému více než 40 % podílem nákladů 

na bydlení na celkovém příjmu domácnosti je vystavena každá čtvrtá samostatně 

žijící mladá žena a zhruba každý šestý muž. 

• Práce a zaměstnání se u dotázaných bezdětných lidí nejeví jako konkurenční proti 

rodičovství. Tito lidé spíše kladou do popředí vedle partnerských vztahů přátelství 

a mimopracovní seberealizaci. 

• Jako žádoucí nástroje pomoci bezdětným se jeví jak finanční podpora, tak zvláště 

podpora službami. Při porovnání míry odpovědnosti státu a na druhé straně rodiny 

v zabezpečení potřeb rodin vidí bezdětní stejně jako jiné cílové skupiny větší potřebu 

podpory státu u bydlení než u příjmů. 
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Úvod  

Rodina má v české společnosti stále vysokou společenskou hodnotu. Přes 

modernizační trendy si vysokou prestiž uchovává i instituce manželství a většina české 

populace považuje za ideál dvoudětnou rodinu (CVVM, 2020a). Rodinné formy se však 

pluralizují. Česká společnost je nakloněna jednak nesezdanému soužití na zkoušku, ale 

i soužití dlouhodobému. Vysoká tolerance je i vůči rozvodům (Kuchařová a kol., 2020). 

Součástí výzkumu rodinného a reprodukčního chování je i bezdětnost, definovaná 

jako podíl bezdětných žen. Česká republika se v mezinárodním kontextu řadí k zemím 

s nejnižším podílem bezdětných žen v populaci. Z generace žen narozených ve 40. a 50. 

letech minulého století zůstalo bezdětných jen kolem 5 %, u generací mladších žen se 

podíl bezdětných zvyšuje. Obdobný trend přitom platí i v dalších evropských zemích 

(Sobotka, 2017). V odborných kruzích je předmětem zájmu vývoj bezdětnosti, její 

sociodemografická podmíněnost, sledovány jsou také dopady na trh práce a důchodový 

systém. Přidruženým tématem pak je asistovaná reprodukce (Kreyenfeld, Konietzka, 

2017). 

Fenomén bezdětnosti je jedním z rysů demografického vývoje evropských 

populací. Již z historického pohledu je podíl bezdětných žen dáván do souvislosti 

s partnerským, respektive sňatkovým chováním. Podle teoretické koncepce tzv. 

Hajnalovy linie existovaly v Evropě od 16. století dva základní historické modely rodiny, 

a to západoevropský a východoevropský. Dělící hranice vedla mezi Terstem a Petrohra-

dem, na území České republiky probíhala přibližně na pomezí dnešní Moravy 

a Slovenska, česká rodina se tak řadila k západoevropskému typu. Jeho základem byla 

užší rodina tvořená manželským párem a svobodnými dětmi, charakteristickým rysem 

byl také vyšší průměrný sňatkový věk, neboť ke sňatku docházelo až poté, co byla rodina 

ekonomicky zajištěna a měla samostatné bydlení. S tím byla spojena i vyšší konečná 

bezdětnost (Hajnal, 1965; Fialová a kol., 1996). Na podíl bezdětných žen má vliv 

i samotný historický kontext, například do poměrně vysoké úrovně konečné bezdětnosti 

žen narozených na přelomu 19. a 20. století se promítla první světová válka a následná 

ekonomická krize. Po druhé světové válce přišel v Evropě naopak tzv. zlatý věk 

manželství spojený s poválečným baby boomem (Hašková, 2009).  

V zemích západní Evropy se však v polovině 60. let v důsledku sociálních, 

ekonomických a kulturních změn spojených s rostoucí modernizací a globalizací společ-

nosti trend obrátil. Vyšší zapojení žen na trhu práce a zvyšující se dosažený stupeň 

jejich vzdělání, v neposlední řadě i rozšíření účinné antikoncepce, přispěly k emancipaci 

žen ve společnosti. Rodičovství a jeho načasování se tak stalo plánovanou volbou, jeho 

odklad mohl nakonec vyústit až ve volbu zůstat bezdětným či bezdětnou (van de Kaa, 

1997). Na druhé straně se zvýšilo riziko, že prodlužující se období dobrovolné 

bezdětnosti přejde ze zdravotních důvodů i v důsledku biologických limitů pro úspěšné 

početí dítěte v bezdětnost nedobrovolnou.  

Jak bylo zmíněno, práce se pro ženy stala běžnou součástí života, opatření 

rodinné politiky a přístup zaměstnavatelů, které by umožnily sladit profesní a rodinný 

život, však na tuto skutečnost reagovaly často se zpožděním (Thévenon, 2011). Se 

změnou postavení žen ve společnosti zesílil požadavek na redefinici role mužů s důrazem 

na jejich větší zapojení do péče o děti a domácnost (Zoja, 2017). Přetrvávající nepoměr 

placené a neplacené práce mezi muži a ženami, nazývaný „nedokončená genderová 

revoluce“ („incomplete gender revolution“; Esping-Andersen, 2009) je jedním z faktorů 

odkladu či odmítání mateřství. Mezi další patří i změna trhu práce, který s postupující 

globalizací vyžaduje vysokou míru schopnosti přizpůsobovat se konkurenčnímu 
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prostředí, čímž se stává pro jedince nejistým, nestabilním. Podle Becka (1992) je 

skutečná tržní společnost společností bezdětnou.  

Uvedené celospolečenské změny se promítly do demografického chování. V této 

souvislosti se hovoří o tzv. druhém demografickém přechodu. Tento koncept reflektuje 

strukturální a technologické změny společnosti, velký důraz však klade na kulturní 

změny s odkazem na tzv. tichou revoluci (Inglehart, 1977). Pro ni je příznačná postupná 

a výrazná proměna hodnotových preferencí ve vyspělých západních zemích, při které je 

upouštěno od důrazu na materiální dostatek a ekonomickou prosperitu (tedy na hodnoty 

materiální) a jsou více ceněny hodnoty lidské pospolitosti, individuální sebereali-

zace, kvality života, tedy hodnoty tzv. postmaterialismu.  

Mezi základní rysy druhého demografického přechodu patří odklon od zlatého 

věku manželství k jiným formám rodinného soužití (nesezdané soužití, LAT, život single 

apod.), důraz na kvalitu a spokojenost v partnerském vztahu a účinná kontrola početí 

dítěte. S tím souvisí rostoucí počet rozvodů, zvyšující se průměrný věk při prvním sňatku 

a při narození prvního dítěte, růst podílu dětí narozených mimo manželství a naopak 

pokles předmanželských početí. Úroveň plodnosti v počátečních fázích přechodu 

v důsledku odkladu rodičovství prudce klesá, v době realizace odložených porodů mírně 

roste. Část oddálených porodů prvních či dalších dětí však není realizována, ať již 

z důvodu zdravotních, partnerských, ekonomických či hodnotových. V kontextu kulturně 

hodnotové změny, kdy rodičovství není normou, roste podíl dobrovolně bezdětných. 

Například Merz a Liefbroer (2012) ve své analýze údajů z evropských průzkumů zjistili, 

že dobrovolná bezdětnost byla nejvíce přijímána v těch zemích, kde druhý demografický 

přechod nejvíce pokročil (např. v Norsku, Dánsku a Nizozemsku). Přesto je v průzku-

mech podíl těch, kteří chtějí být ve svém životě bezdětnými, v evropském prostoru nízký 

(Kreyenfeld, Konietzka, 2017). Důvodem je i přes modernizační trendy přetrvávající 

stigma, které si bezdětní dobrovolně nesou. Na druhou stranu se ukazuje, že v postoji 

k rodičovství deklarovaném ve výzkumech se odrážejí momentální individuální životní 

zkušenosti i celospolečenské okolnosti (Hašková, 2009). 

 V zemích střední a východní Evropy byly výše uvedené projevy druhého 

demografického přechodu zaznamenány až po pádu komunistického režimu. Na rozdíl 

od zemí západní a severní Evropy byly změny v rodinném chování rychlejší a výraznější. 

Česká odborná veřejnost se v 90. letech rozdělila na dva základní tábory. Jedni 

považovali změny rodinného chování, tj. zejména pokles úhrnné plodnosti, růst 

průměrného věku prvorodiček a podílu bezdětných, za projevy přibližování se hodnotám 

západních zemí a opírali se tak o teorie individualizace a kulturní změny (např. Rabušic 

2001a, b). Podle tohoto přístupu by se měl stát zaměřit na vytvoření podmínek pro 

svobodné rozhodování jedince, tj. zajistit dostupné bydlení, minimalizovat dlouhodobou 

nezaměstnanost a umožnit skloubení práce a rodiny. Bezdětnost je v tomto kontextu 

vnímána spíše jako výsledek svobodné volby. Druhá skupina odborníků vycházela 

z teorie anomie a racionální volby a přikládala tehdy větší význam strukturálním 

změnám, jako byla např. proměna trhu práce spojená s rizikem nezaměstnanosti. V této 

souvislosti kladli větší důraz na přímou finanční pomoc rodinám s dětmi (např. 

Rychtaříková, 1997). Bezdětnost je touto optikou považována spíše za vynucenou, 

nedobrovolnou.  

Rodina představuje v české společnosti trvale vysokou hodnotu (Rabušic, 

Chromková Manea, 2018; Kuchařová a kol., 2020). Na významu ztrácí pouze mezi 

nejmladšími lidmi (do 29 let), lidmi s nízkou kvalifikací, obyvateli největších měst. 

Naopak více je rodina oceňována ženami oproti mužům a osobami s vysokoškolským 

vzděláním (Kuchařová a kol., 2020). Nejuznávanější formou soužití je manželská rodina, 

a to i v mladších generacích (manželství preferuje 68 % lidí ve věku do 29 let; Kuchařová 
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a kol., 2020). Přibližně dvě třetiny českých občanů (66 %) vidí ideál v modelu 

dvoudětné rodiny, rodinu s více potomky preferuje necelá čtvrtina (23 %) občanů 

a necelé desetině (7 %) se nejvíce zamlouvají rodiny s jedináčky. Pouze jeden člověk 

ze sta se domnívá, že ideální je nemít žádné děti, 3 % nemají na ideální počet dětí názor 

(CVVM, 2020a). Trendem rostoucího počtu bezdětných žen jsou znepokojeny téměř dvě 

třetiny obyvatel, třetina má indiferentní postoj, pouze 6 % ho považuje za dobrý 

(Kuchařová a kol., 2020). Nelze tedy říci, že je i přes modernizační trendy dobrovolná 

bezdětnost současnou společností bezvýhradně přijímána. Podle Evropského výzkumu 

hodnot se pouze každý desátý dotázaný v roce 2017 domníval, že člověk musí zůstat 

bezdětný, aby měl dost času pro sebe a pro své zájmy, naopak 70 % českých občanů 

se v posledních dvaceti letech přiklánělo k názoru, že zaměstnání je dobrá věc, po čem 

však většina žen opravdu touží, je domov a děti (Rabušic, Chromková Manea, 2018). 

V posledních deseti letech se plodnost českých žen měřená ukazatelem úhrnné 

plodnosti, s výjimkou mírného poklesu v letech 2011 až 2013, zvýšila z hodnoty 1,5 

dítěte na jednu ženu na hodnotu 1,7, což je úroveň srovnatelná s rokem 1992. Průměrný 

věk matky při narození prvního dítěte za posledních deset let vzrostl o rok (z 27,3 let 

na 28,5 let). Tyto skutečnosti naznačují, že se Česká republika v posledních letech opět 

přibližuje k západoevropskému modelu rodinného chování.  

Pro realizaci zmíněného ideálu dvoudětné rodiny je klíčová zejména míra odkladu 

narození prvního dítěte (Šťastná a kol., 2017). Dosavadní výzkumy v českém prostředí 

nepodávají jednoznačné závěry, zda lze posun rodičovství do vyššího věku podložit teorií 

individualizace a kulturní změny či teorií racionální volby. Ukazuje se, že hodnotové 

změny i měnící se strukturální podmínky nejsou na sobě nezávislé (Hašková, 2009). 

V tomto kontextu hraje významnou roli vhodný partnerský vztah, který je nazírán jak 

z perspektivy vlastního citového uspokojení, tak z perspektivy materiálního zajištění. 

Nevhodné materiální podmínky pro mateřství či faktory související se studiem 

a budováním pracovní pozice jsou důvody odsouvání mateřství spíše v nižším věku, ve 

vyšším věku jsou jimi zejména absence vhodného partnera a zdravotní komplikace 

(Šťastná a kol., 2017).  

Úskalím kvantitativních výzkumů však je získávání relevantních odpovědí na 

citlivé otázky, mezi které bezpochyby ty týkající se plánování rodičovství, případně 

bezdětnosti, ať již na základě vlastní volby, nebo v důsledku různých životních okolností, 

patří. Inspirací je v tomto ohledu publikace Haškové (2009) založená na kvalitativním 

výzkumu. Autorka rozděluje bezdětnost na dobrovolnou jako důsledek upřednostnění 

jiných oblastí života. Na druhém pólu stojí bezdětnost nedobrovolná, která je typická 

pro ty, kteří dříve o rodičovství usilovali, ale pod vlivem různých okolností na ně 

postupně rezignovali. Mezi nimi stojí „nevolba (bez)dětnosti“, kam patří ti, kteří otázku 

v principu rodičovství zatím neřeší, odkládají či se postupně smiřují s tím, že jejich 

rodičovské plány nebudou naplněny. 

Výzkum Bezdětní 2020, o který se opírá tato studie, vychází zejména z teorie 

individualizace a teorie racionální volby. Zahrnuje tedy jak oblast životních hodnot 

a postojů k rodičovství, tak oblast finančních a materiálních podmínek. Dotýká se 

i možností opatření rodinné politiky, jež mohou mít na přechod k rodičovství pozitivní 

vliv.  Vzhledem k vývoji natalitního chování i dalších segmentů společnosti se v oblasti 

rodinné politiky dostala na první místo otázka slaďování pracovního a rodinného života. 

Patří sem jak podpora služeb nerodinné péče, tak flexibilní formy práce a rovnost mužů 

a žen jak na pracovním trhu, tak v rozdělení péče o děti a domácnost (Koncepce rodinné 

politiky MPSV).    

Cílovou skupinou vlastního výzkumu byli bezdětní muži a ženy ve věku 25 až 44 

let, tedy ve věku, kdy u některých může jít zatím pouze o období odkladu rodičovství, 
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druzí se již blíží biologické hranici možnosti mít děti. Výsledky výzkumu jsou zasazeny 

do demografického kontextu bezdětnosti (kapitola 1), nedílnou součástí uvedení 

do tématu je i analýza socioekonomických podmínek bezdětných (kapitola 2).  

Dotazník jako nástroj pro sběr kvantitativních dat respondenta postupně provedl 

různými životními etapami a oblastmi, které jsou pro rozhodnutí mít nebo nemít děti, ať 

dobrovolné, či nedobrovolné, relevantní.  

Rozhodnutí stát se rodičem je formováno do značné míry výchovou a rodinným 

zázemím orientační (původní) rodiny. Výrazným mezníkem v přechodu do dospělosti je 

odstěhování se z domácnosti rodičů a založení domácnosti vlastní. Toto téma je 

předmětem kapitoly 4. Podle výzkumů, a není to překvapením, je nezbytnou podmínkou 

pro rodičovství partnerský vztah. Právě kritérium partnerství bylo hlavním znakem 

pro výběr respondentů. Polovinu tvořili ti, kteří s partnerem sdíleli společnou domácnost. 

Předpoklad, že se stanou rodiči, je u nich silnější než u těch, kteří s partnerem nebydleli. 

Tato druhá skupina byla dále rozdělena na ty, kteří v době výzkumu partnera neměli, 

a ty, kteří měli partnerský vztah, ale nežili spolu, tedy jednalo se o tzv. LAT (living-apart-

together). Partnerský život je tématem kapitoly 5. O ústředním tématu, rodičovství, 

pojednává kapitola 6. Předmětem zájmu jsou rodičovské plány jak z hlediska počtu dětí, 

tak načasování založení rodiny, důvody a okolnosti současné bezdětnosti i podmínky 

pro to stát se rodičem. Snad téměř všemi výzkumy života rodiny rezonují socioekono-

mické podmínky jako nutné předpoklady pro fungování rodiny a naplnění společenské 

role. Nejinak je tomu i ve výzkumu bezdětných – socioekonomickým souvislostem se 

věnuje kapitola 7. Otázkou je, do jaké míry sehrávají roli v přístupu k rodičovství 

opatření rodinné politiky a jaký je obecnější hodnotový rámec bezdětných osob. Těmto 

tématům je věnována kapitola 8. Šetření Bezdětní 2020 probíhalo v období mezi dvěma 

vlnami pandemie covidu-19, a proto se ve stručnosti dotklo i dílčích problémů spojených 

s touto novou celospolečenskou zkušeností (kapitola 9). Poslední kapitola představuje 

výsledky kvalitativního výzkumu a přináší hlubší vhled do života bezdětných. 

 Studie se opírá zejména o cílený kvantitativní a kvalitativní výzkum, v úvodních 

kontextuálních kapitolách však využívá i data běžné statistiky. Jedná se zejména o data 

Českého statistického úřadu z oblasti demografické statistiky (běžná evidence, sčítání 

lidu, domů a bytů) a data z výběrových šetření zaměřených na socioekonomické 

podmínky domácností (SILC – Statistics on Income and Living Conditions). Data jsou 

podrobněji představena v příslušných kapitolách. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DEMOGRAFICKÝ A SOCIOEKONOMICKÝ 

KONTEXT BEZDĚTNOSTI 

 



1. Demografický kontext bezdětnosti 

 

 
 

14 

1. Demografický kontext bezdětnosti 

Jana Paloncyová a Aco Lukić 

1.1 Česká republika 

Tato studie se věnuje problematice bezdětnosti a opírá se zejména o ad hoc 

kvantitativní a kvalitativní výzkum provedený v roce 2020. Jeho cílovou skupinou byly 

osoby ve věku 25 až 44 let, tedy generace narozené v letech 1976 až 1995. Dříve než 

se podrobněji zaměříme na analýzu bezdětnosti, bude stručně nastíněn vývoj porodnosti 

a plodnosti po roce 2000, tedy v období, kdy zmíněné generace postupně vstupovaly 

do věku zakládání rodiny. Podíl bezdětných žen je odrazem úrovně natalitního chování.   

Porodnost vyčíslená počtem živě narozených dětí1 v období let 2000 a 2008 

stoupla – v roce 2008 se narodilo přibližně 120 tisíc dětí. Poté počty živě narozených 

dětí klesaly na minimum v roce 2013 (107 tisíc), v následujících čtyřech letech se opět 

zvyšovaly. V posledních dvou letech se trend znovu obrátil, v roce 2019 se živě 

narodilo 112 tisíc dětí. V posledních 20 letech pokračoval růst podílu dětí narozených 

mimo manželství z hodnoty 22 % v roce 2000 na úroveň 48 až 49 % v posledních pěti 

letech (tabulka č. 1.1). Vývoj počtu narozených dětí byl však ovlivněn zejména počty 

žen v reprodukčním věku 15 až 49 let, například v roce 2009 představovala tato skupina 

2 542 tisíce žen, v roce 2019 pak pouze 2 361 tisíc. Intenzitní ukazatel úhrnné 

plodnosti2 od roku 2000 výrazně vzrostl z 1,14 na hodnotu 1,71 dítěte v roce 2019 

(tabulka č. 1.1). Podle projekce by se úhrnná plodnost měla v příštích letech na této 

úrovni více méně udržet3 (Zeman, 2019). 

 Součástí vývoje bylo po roce 1990 zejména zvýšení věku při narození prvního 

dítěte. Ačkoli tento proces začal již v 80. letech, získal na důležitosti v letech po revoluci 

v roce 1989. Během 80. let byla nejvyšší úroveň plodnosti kolem 21 až 22 let. V 90. 

letech se tato hranice postupně posunula na 30 let. Největší pokles plodnosti byl 

zaznamenán ve skupině žen ve věku 20 až 24 let a tento pokles bude podle projekce na 

období 2018 až 2050 pokračovat i nadále (graf č. 1.1; Zeman, 2019). Ve věkové skupině 

25 až 29 let úroveň plodnosti v posledních letech víceméně stagnovala, po roce 2020 je 

předpokládán její slabý pokles (graf č. 1.1; Zeman, 2019). Nejvyšší plodnost žen se 

výrazněji přesune do věkové skupiny 30 až 34 let, ve skupině od 35 do 39 let 

dojde také k jejímu nárůstu. Rovněž se zvýší počet žen, které porodí své první dítě 

ve věku 40 let, i když budou stále tvořit nejmenší skupinu. 

                                                           
1  Definice živě narozeného dítěte je stanovena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.11/1988 Sb. Za živě 

narozené dítě se podle této definice považuje plod, který projevil některou ze známek života (dech, srdeční 
akce, pulzace pupečníku, aktivní pohyb svalstva) a má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší nebo nižší než 
500 gramů, přežije-li 24 hodin po porodu (více na https://www.czso.cz/csu/gender/gender_obyvatelstvo-
metodika).  

2  Průměrný počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu ve věku 15–49 let za předpokladu, že by 
míry plodnosti podle věku v daném kalendářním roce zůstaly nezměněny. 

3  Tato projekce používá jako vstup specifické míry plodnosti žen ve věku 14–50 let (v dokončených letech) 
v letech 2005–2017. Model odhaduje úroveň plodnosti pro každé pořadí narození zvlášť (úhrnná plodnost 
1., 2., 3. a vyššího pořadí) tak, aby bylo možné kontrolovat účinek předpokládaných změn plodnosti na 
kohortní plodnost a bezdětnost. Míry plodnosti podle pořadí a věku jsou odhadovány na základě logaritmické 
regrese sledující trend posledních let při kontrole časování porodů. Více viz Zeman, 2019. 
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Z pohledu průměrného věku se tak první dítě rodí matkám ve stále vyšším věku, 

za posledních deset let se zvýšil přibližně o rok (tabulka č. 1.1). V případě dalších porodů 

již nebyl posun tak výrazný, celkový průměrný věk matky se v posledních šesti letech 

pohybuje kolem 30 let. Zajímavé jsou ukazatele pravděpodobnosti zvětšování rodiny 

a s tím související rozložení žen podle počtu narozených dětí. V transverzálním pohledu 

(tj. za podmínek daného kalendářního roku) se po roce 2000 v důsledku realizace části 

odložených porodů pravděpodobnost narození prvního dítěte postupně zvyšuje. Rozdíl 

mezi hodnotou 1,0 a tímto ukazatelem představuje transverzální podíl bezdětných žen 

(vyjádřeno v procentech). Pokud by byla udržena úroveň plodnosti z roku 2000 a její 

rozložení podle věku neměnné i v dalších letech, zůstalo by až 46 % žen bezdětných, 

při zachování daných parametrů z roku 2019 by činil podíl bezdětných žen 15 % (tabulka 

č. 1.1). 

 

Graf č. 1.1 Míry plodnosti podle věku ženy ve vybraných letech (Česká republika) 

 

Zdroj: ČSÚ, různé roky 

 

Tabulka č. 1.1 Vybrané ukazatele porodnosti a plodnosti (Česká republika) 

  2000 2005 2010 2015 2019 

Počet živě narozených dětí 90 910 102 211 117 153 110 764 112 231 

Podíl dětí narozených mimo manželství (v %) 21,8 31,7 40,3 47,8 48,2 

Úhrnná plodnost 1,14 1,28 1,49 1,57 1,71 

Průměrný věk matek při narození prvního dítěte (v letech) 24,9 26,6 27,6 28,2 28,5 

Průměrný věk při narození dítěte (v letech) 27,2 28,6 29,6 30,0 30,2 

Pravděpodobnost narození prvního dítěte 0,537 0,632 0,721 0,787 0,852 

Podíl bezdětných (v %) 46,3 36,8 27,9 21,3 14,8 

Zdroj: ČSÚ, 2006, 2016b, 2020a 
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Úroveň bezdětnosti souvisí rovněž s tím, do jaké míry mají ženy možnost ovlivnit 

to, zda a kdy chtějí mít děti, významná je ale i biologická schopnost mít děti. 

Za jednoznačně pozitivní trend po roce 1989 je považován měnící se přístup k uměle 

přerušeným těhotenstvím (dále též UPT). V roce 2019 bylo evidováno necelých 18 tisíc 

umělých přerušení těhotenství, zatímco o dvacet let dříve jich bylo téměř 35 tisíc. Podíl 

UPT na všech potratech4 představuje v současné době 56 %. Podíl samovolných potratů 

má naopak vzestupný trend z hodnot na úrovni 24 % na přelomu tisíciletí na současných 

40 % (2019). Jejich absolutní počty se mírně zvyšují, což je dáváno do spojitosti s ros-

toucím průměrným věkem těhotných žen, jenž koreluje s vyšší mírou rizika zdravotních 

komplikací pro matku i dítě, případně samovolného potratu (Pachlová, 2015). Naopak, 

příznivý trend UPT souvisí s dostupnější moderní antikoncepcí a lepší osvětou veřejnosti 

ohledně zodpovědného plánování rodičovství. Z tohoto důvodu je výrazným diferenciač-

ním faktorem nejvyšší ukončené vzdělání ženy, kdy s jeho rostoucí úrovní klesá podíl 

UPT na všech potratech (ČSÚ, 2020a). 

V absolutním vyjádření jsou svobodné ženy, které podstupují UPT, zastou-

peny dvojnásobně více než vdané (2019: 10,5 tisíce vs. 5,3 tisíce). V případě 

samovolných potratů jsou počty vyrovnané (5,8 tisíc u svobodných a 5,5 tisíc 

u vdaných5). V posledních deseti letech se snížilo nejvýrazněji zastoupení UPT u žen se 

dvěma živě narozenými dětmi, o něco méně tomu bylo v případě žen bezdětných. 

Podrobnější členění umělých přerušení těhotenství v kombinaci podle počtu živě 

narozených dětí a rodinného stavu ukázalo, že subpopulací, kde k UPT docházelo 

v roce 2019 nejčastěji, byly svobodné bezdětné ženy (4 tisíce UPT). Index 

samovolné potratovosti vztahující počet samovolných potratů na 100 narozených dětí 

dosahuje nadprůměrných hodnot u žen do 18 let, ve věcích 19 až 35 let je jeho úroveň 

nejnižší a směrem ke starším věkům stoupá. Od věku zhruba 43 let dosahuje hodnot 

překračujících 50 samovolných potratů na 100 narozených dětí. Index indukované 

potratovosti je nejvyšší, tj. vyšší než 50 %, na počátku reprodukčního období (u dívek 

do 18 let) a na jeho konci (od 43 let a více). Ve věkové skupině 28 až 32 let obvykle 

dosahuje index indukované potratovosti svého minima a blíží se hodnotám pro samovol-

nou potratovost (ČSÚ, 2020a). 

Výše uvedené transverzální ukazatele jsou citlivé na výkyvy intenzity sledova-

ných jevů i na jejich časování v životním cyklu, například v souvislosti se změnami 

společenských podmínek (změny na trhu práce, finanční krize, pandemie, ale i kulturní, 

hodnotové a normativní změny). Z tohoto důvodu se k analýze bezdětnosti využívá 

zejména generační pohled. 

Z pohledu generací měly podle výsledků sčítání z roku 2011 nejvyšší průměrný 

počet dětí ženy narozené v období 1917 až 1921, které rodily většinou v letech 

těsně po druhé světové válce. Propopulační opatření přijatá nakonec v 70. letech se 

promítla do zvýšení konečné plodnosti generací narozených mezi lety 1945 a 1950 (graf 

č. 1.2). Poté generační plodnost stále klesala, generace narozené po roce 1960 již 

mají v průměru méně než dvě děti. 

Nositelkami změn v reprodukčním chování jsou ženy narozené v 70. letech. Ženy 

narozené v roce 1974, které dosáhly během roku 2019 věku 45 let, mají v průměru 1,8 

dítěte. Nejnižší průměrný počet narozených dětí budou mít ženy narozené v letech 1982 

až 1985 (1,64 dětí). Předpokládá se, že další generace žen budou mít průměrný počet 

narozených dětí vyšší, přibližně 1,74 dítěte (graf č. 1.2; Zeman, 2019; Kurkin, 2019, 

                                                           
4  Umělá přerušení těhotenství, samovolné potraty, ukončení mimoděložního těhotenství. 
5  Ostatní kategorie rodinného stavu jsou zastoupeny méně, více viz ČSÚ, 2020a.  
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20206). Projekce však byly počítány v době před pandemií covidu-19, která významně 

ovlivnila nejen demografické poměry (např. odklad sňatků, vyšší počet úmrtí), ale 

zásadním způsobem zasáhla do ekonomického života. Nabízí se hypotéza, že v případě 

destabilizace trhu práce doprovázené finanční a materiální nejistotou se nemusí 

předpoklady stabilizace úrovně plodnosti v uvedených projekcích splnit.  

Průměrný věk ženy při narození prvního dítěte se však také zvýší, a to na 30,9 

let (Zeman, 2019). Generace žen narozených po roce 1970 plánují narození prvního 

potomka nejčastěji ve věku 25 až 29 let, čím vyšší má žena vzdělání, tím je ideální věk 

pro mateřství vyšší (Šťastná a kol., 2017). Nicméně podle výběrového šetření Ženy 

2016 se pouze 44 % žen z generací 1966 až 1990 podařilo natalitní plány v jimi 

preferovaném věku realizovat, téměř třetina z nich měla nebo bude mít své první dítě 

později, než plánovala. Ty, které již první dítě i se zpožděním porodily, uváděly jako 

hlavní důvod odkladu zdravotní problémy či partnerské důvody. U dosud bezdětných byl 

nejčastějším důvodem nenaplnění natalitních plánů v určitém věku chybějící či 

neuspokojivý partnerský vztah, ve větší míře jsou zmiňovány i materiální podmínky, 

nemožnost skloubit práci a rodinu, obavy z nezaměstnanosti či zhoršení pracovní pozice 

(Šťastná a kol., 2017). Dosavadní analýzy však ukazují, že v generacích žen 

narozených v první polovině 70. let se z odložených prvních dětí více než 80 % 

nakonec do 40 let věku matky narodilo. Druhých dětí se však narodilo méně 

(70 %) (Šťastná a kol., 2017; Šprocha, 2014). 

 

 Graf č. 1.2 Generační plodnost (Česká republika) 

 

Pozn.: Do generace 1970 jsou výsledky založené na demografických datech (běžná evidence, sčítání), 
v mladších generacích se jedná o výsledky projekce. 

Zdroj: Kurkin, 2020 

  

                                                           
6  Odhad budoucího vývoje plodnosti v projekci obyvatel ČSÚ vycházel z trendů posledních let, konkrétně 

z období 2005–2017, kdy již nedocházelo k tak výrazným změnám úrovně a časování plodnosti jako v 90. 
letech 20. století. V souvislosti s nedávným vývojem proto střední varianta projekce počítá se stabilizací 
úrovně plodnosti. Více viz Kurkin, 2019, také Zeman, 2019.  
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Výrazným faktorem v úrovni generační plodnosti je dosažené vzdělání. 

Podle výsledků sčítání z roku 2011 byla generační plodnost u vysokoškolsky vzdělaných 

žen s ukončenou reprodukcí (ve věku 45 až 49 let) 1,75 dítěte, zatímco u žen se 

základním nebo nedokončeným vzděláním se pohybovala okolo 2,2 dítěte (ČSÚ, 2016a). 

Z historického pohledu se u generací 1900 až 1930 zvýšila plodnost u všech 

vzdělanostních skupin žen, zejména však u těch s nižším vzděláním, čímž byl posílen 

diferenciační trend (zejména v generacích 1910 až 1920; tabulka č. 1.2). V generacích 

1930 až 1950, které zakládaly rodinu v období komunistického režimu, je patrná naopak 

větší homogenizace plodnosti z hlediska dosaženého vzdělání díky zvyšujícím se 

hodnotám u žen s alespoň maturitním vzděláním. To souvisí s velmi zanedbatelnou 

mírou seberealizace mimo rodinný prostor v daném společenském kontextu. U mladších 

generací se konečná plodnost u všech vzdělanostních skupin snižuje, s relativními rozdíly 

mezi sousedními kategoriemi vzdělání na úrovni 5 až 10 %. Rodinná politika by měla 

zejména usilovat o snížení nákladů ušlých příležitostí spojených s mateřstvím žen 

s vyšším vzděláním, respektive vytvořit takové podmínky, aby tyto ženy nemusely volit 

mezi prací a rodinou a mohly mít tolik dětí, kolik si přejí (Zeman, 2018).   

 

Tabulka č. 1.2 Generační plodnost vybraných generací podle výše vzdělání 

(Česká republika) 

Ročník narození ZŠ Bez maturity S maturitou VŠ Celkem 

1900 1,93 1,18 1,05 0,98 1,85 

1930 2,35 1,90 1,59 1,47 2,08 

1950 2,32 2,11 1,91 1,75 2,07 

1970 2,04 1,91 1,78 1,69 1,83 

Zdroj: Zeman, 2018 

 

Generační bezdětnost byla z historického pohledu na území České republiky 

poměrně vysoká, u generací žen narozených na přelomu 19. a 20. století se pohybovala 

okolo 20 % (Hašková, 2009). Plodnost těchto generací ovlivnily společenské události 

(hospodářská krize, první světová válka), roli měl i tradiční sňatkový model typický 

pro země na západ od Hajnalovy linie spojený mimo jiné s dědickým právem vedoucím 

k uzavírání neolokálních manželství ve vyšším věku a s nižší sňatečností, respektive 

s vyšším podílem svobodných (Fialová a kol., 1996; Sobotka, 2017). V dalších 

generacích vynikala Česká republika jedním z nejnižších podílů bezdětných žen v Evropě 

– u žen narozených v letech 1950 až 1969 to bylo něco přes 5 % (graf č. 1.3; Hašková, 

2009; Šprocha a kol., 2015). V generacích žen narozených v letech 1983 až 1985 vzroste 

podle projekcí počet žen bez dětí na 18 %. Odhaduje se, že tato úroveň bude v příštích 

generacích stále klesat na přibližně 11 %. Zároveň se zvýší počet žen pouze s jedním 

dítětem na téměř čtvrtinu celkového počtu. Podíl žen se dvěma dětmi poklesne na 45 až 

47 %, zatímco počet žen s více než dvěma dětmi zůstane na 16 % (graf č. 1.3; Zeman, 

2019; Kurkin, 2019, 2020). V České republice by tak měl být zachován převládající 

model rodiny se dvěma dětmi. 

Ideál dvoudětné rodiny je v České republice poměrně silně zakořeněn (CVVM, 

2020a). K tomuto názoru se dlouhodobě přiklánějí přibližně dvě třetiny českých občanů, 

necelá čtvrtina dává přednost rodině s více potomky a necelá desetina upřednostňuje 

rodinu s jedním dítětem. Téměř polovina českých občanů věří, že muž by se měl stát 

otcem do 29 let, přibližně stejný podíl lidí uvádí, že věk otce při narození prvního dítěte 

by měl být 30 a více let. Žena by se podle více než čtyř pětin českých občanů měla stát 

matkou do 29 let (včetně), názor, že ideální věk matky při narození prvního dítěte je 30 
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let a více, zastává v současné době o něco více než desetina občanů. V případě ideálního 

věku pro začátek rodičovství jsme svědky výrazného posunu do vyššího věku zejména 

v letech 2004 až 2016 (CVVM, 2020a).  

 Rodičovství si tedy stále uchovává svoji hodnotu. Je s ním spojován pocit štěstí 

a celoživotní radosti a je čím dál tím více vnímáno jako individuální rozhodnutí. Oslabuje 

se tak působení vnějších sociálních norem. Narození dítěte přináší zejména emocionální 

a psychické uspokojení. Zároveň je však dítě vnímáno jako zdroj omezení v osobním 

životě (Pakosta, 2009).  

 

Graf č. 1.3 Podíly žen podle počtu dětí – generační pohled (v %, Česká republika) 

 

Pozn.: Do generace 1970 jsou výsledky založené na demografických datech (běžná evidence, sčítání), 
v mladších generacích se jedná o výsledky projekce. Odhad budoucího vývoje plodnosti v projekci obyvatel 
ČSÚ vycházel z trendů posledních let, konkrétně z období 2005–2017, kdy již nedocházelo k tak výrazným 
změnám úrovně a časování plodnosti jako v 90. letech 20. století. V souvislosti s nedávným vývojem proto 
střední varianta projekce počítá se stabilizací úrovně plodnosti. Více viz Kurkin, 2019. 

Zdroj: Kurkin, 2019, 2020 

 

Diferenční plodnost a bezdětnost analyzoval například za použití dat šetření 

Proměny české společnosti z roku 20167 Nývlt (2019). Podle této studie nehraje v podílu 

bezdětných žen ve věku 40 až 64 let výše vzdělání roli (pro všechny skupiny vzdělání 

na úrovni 11 %), u mužů však významné je. Nejvyšší podíl bezdětných mužů 

v uvedeném věku byl v daném výzkumu mezi těmi se základním nebo středním 

vzděláním bez maturity (19 %) a také u mužů, kteří nepracovali, či pracovali 

v nekvalifikovaných profesích (21 %). Výše vzdělání se ukázala jako diferenciační faktor 

v podílu rodičů se třemi a více dětmi. Ty podle uvedeného výzkumu měly ve věku 40 až 

64 let častěji ženy s nižším vzděláním (26 % bez maturity proti 17 % vysokoškolaček) 

a naopak muži s vysokoškolským vzděláním (21 % proti 17 % bez maturity). Zdá se 

                                                           
7  http://www.promenyceskespolecnosti.cz/obsah_a_cile_vyzkumu.php 
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tedy, že rodičovské chování pozitivně koreluje se socioekonomickým statusem 

muže, u žen je tomu naopak, což může být přisuzováno ve větší míře než u mužů 

otázce sladění práce a rodiny. Ženy pracující během svého života ve vysoce kvalifikova-

ných pozicích s vysokou mírou rizika ušlých příležitostí se vyznačují velmi nízkým 

podílem majících tři a více dětí (pouze 15 % proti 26 % ve věku 40 až 64 let pracujících 

během svého života v nekvalifikovaných profesích) (Nývlt, 2019).  

Jak bylo uvedeno výše, zásadním rysem reprodukčního chování generací 

narozených v 70. letech je odklad rodičovství do vyššího věku. Dosavadní analýzy 

ukazují, že velká část odložených porodů se ve vyšším věku uskuteční (Šťastná a kol, 

2017; Šprocha, 2014), nicméně tento věk se blíží hranici, kdy přirozená plodnost klesá 

a část populace nestihne mít zejména ze zdravotních důvodů tolik dětí, kolik by chtěla. 

V tomto ohledu je třeba zvýšit osvětu veřejnosti, aby nebyl věk optimální pro biologickou 

reprodukci podceňován a možnosti umělého oplodnění naopak přeceňovány. 

Biologická schopnost otěhotnět (plodivost) klesá již od 30. roku věku 

ženy, výrazně se snižuje po 35. roce věku (Pachlová, 2015). Odklad narození dítěte 

do vyššího věku tedy zkracuje období, kdy může žena otěhotnět. Průměrná pravděpo-

dobnost otěhotnění zdravé ženy ve věku do 35 let, která má pravidelný nechráněný 

pohlavní styk se zdravým mužem, je 16 %, žena tedy v průměru otěhotní za šest 

menstruačních cyklů. Míra úspěšnosti asistované reprodukce dosahuje do 32 let přibližně 

hodnoty 32 %, tedy dvakrát vyšší, než je pravděpodobnost otěhotnění v přirozeném 

cyklu bez lékařské asistence. Je to dáno tím, že je transferováno nejlepší embryo z těch, 

která vznikla z několika vajíček odebraných z vaječníku. Efektivita léčby s použitím 

vlastních oocytů poté klesá a ve věku nad 40 let je velmi nízká (Řežábek, Pohlová, 2019). 

Podle údajů z roku 2017 bylo v ČR 43 registrovaných center asistované 

reprodukce8. Počet cyklů asistované reprodukce meziročně stoupá9, v roce 2017 jich 

bylo provedeno téměř 43 tisíc, o deset let dříve pouze necelých 18 tisíc. Z dostupných 

dat vyplývá, že více než polovina cyklů má též příčinu na straně muže. Počet „klasických“ 

IVF cyklů (in vitro fertilizace, tedy cyklů s cílem léčit neplodnost, respektive cyklů, kde 

bylo provedeno mimotělní oplození s vlastními oocyty) je v čase relativně stabilní (2017: 

15 tisíc), roste počet tzv. kryoembryotransferů (KET – cyklus s transferem rozmrazených 

embryí, uchovaných z předcházejícího cyklu IVF, 2017: 14 tisíc). Podle údajů Národního 

registru reprodukčního zdraví se průměrný věk žen v ČR při zahájení cyklu IVF mezi lety 

2007 a 2017 zvýšil, a to z 33,4 let na 35,8 let. Zastoupení IVF cyklů u žen do 34 let se 

v tomto období snížilo z 63 % na 42 % ve prospěch starších žen. Věková struktura žen 

podstupujících asistovanou reprodukci je ovlivněna mimo jiné legislativou a s tím 

spojenou finanční podporou. Přibližně čtvrtina žen těhotných po IVF (klinická gravidita 

prokázaná ultrazvukem) ve věku do 35 let potratí, ve věku nad 40 let pak přibližně 

polovina10. Nejvyšší míry plodnosti po asistované reprodukci jsou zaznamenány ve věku 

30 až 34 let (Řežábek, Pohlová, 2019). Podle odhadů by se počet dětí narozených 

díky asistované reprodukci mohl zvýšit z přibližně 3 tisíc dětí ročně (2012 jako 

výchozí stav pro projekci) na maximálně 6,5 tisíce v roce 2030, tj. z 3 % na 

7 % narozených dětí (Burcin a kol., 2020). Asistovaná reprodukce může mít větší 

dopad na porodnost, pokud ji žena podstoupí v mladším věku, záleží rovněž na pokroku 

                                                           
8  Legislativně je asistovaná reprodukce upravena zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

9  „Cyklus“ je jednotkou sledovanou v Národním registru reprodukčního zdraví – je to proces sledování a/nebo 
léčby, směřující za pomoci metod asistované reprodukce k otěhotnění dané ženy, většinou v období od 
jedné menstruace do menstruace příští (Řežábek, Pohlová, 2019). 

10  Podíl samovolných potratů v ukončených těhotenstvích (bez rozlišení způsobu otěhotnění) činí ve věku 
mladším než 35 let přibližně 7 %, ve věku starším než 40 let 20 % (Demografická ročenka 2018, ČSÚ). 
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v lékařských postupech a případné změně legislativy včetně finanční podpory 

(Kocourková a kol., 2014). Z mezinárodních zkušeností se ukazuje, že větší dostupnost 

asistované reprodukce může motivovat páry k tomu, aby lékařskou pomoc vyhledaly 

dříve (Kocourková, Burcin, 2012). 

V souvislosti s bezdětností se nabízí otázka, v jakém rodinném uspořá-

dání tito lidé žijí. Úplný obrázek poskytují primární data ze sčítání lidu, domů a bytů, 

vzhledem k dynamice partnerského a reprodukčního chování jsou však data z posledního 

sčítání (2011) již poměrně zastaralá. Z tohoto důvodu byla použita pro výzkumný tým 

v době přípravy terénního šetření dostupná primární data z Výběrového šetření 

pracovních sil (VŠPS) z roku 201711. Vycházíme přitom ze složení domácnosti 

v okamžiku šetření.  

Bezdětné osoby mohou tvořit domácnost jednotlivců, dále se jedná o osoby, 

které žijí v domácnosti s partnerem, bez dalších osob, a (zatím) nemají děti, patří sem 

i ty případy, kdy bezdětní žijí s dalšími osobami (rodiči či jinými). Tento přístup do určité 

míry deformuje cílovou skupinu, protože to, že žije například muž sám, nemusí nutně 

znamenat, že nemá děti, které mohou být například v péči matky. Míra výskytu 

bezdětných v populaci odvozená z VŠPS je proto pouhým odhadem. Zaměříme-li se na 

svobodné osoby žijící bez dalších osob v domácnosti, samostatně bydlící bezdětné páry 

a osoby ve věku 25 až 44 let, jež žijí s rodiči nebo s dalšími osobami (ne s dětmi či 

partnerem/partnerkou), pak je zřejmé, že jejich zastoupení se výrazně snižuje spolu 

s věkem (graf č. 1.4). Významnou roli zde hraje i vzdělání, a to zejména ve věku 25 až 

29 let, kdy je zvažovaná skupina mezi vysokoškoláky a vysokoškolačkami zastoupena 

mnohem více než u ostatních vzdělanostních skupin. Její podíl se však s věkem rychleji 

snižuje a ve věku 30 až 34 let u mužů a 35 až 39 let u žen je již rozdíl z hlediska vzdělání 

zanedbatelný.  

 

                                                           
11  Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) probíhá ve všech okresech České republiky; hlavním cílem je 

získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umožňujících její analýzu z různých hledisek, 
zejména ekonomických, sociálních a demografických; od roku 2002 byly obsah a forma dotazníku VŠPS 
plně harmonizovány se standardem Evropské unie; výběrovou jednotkou je byt; předmětem šetření jsou 
všechny osoby obvykle bydlící v hospodařících domácnostech vybraných bytů; každý byt zůstává v šetře-
ném souboru po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletí; tazatelé provádějí šetření pomocí elektronického 
dotazníku.  
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Graf č. 1.4 Zastoupení bezdětných v populaci podle pohlaví, vzdělání a věku 

v roce 2017 (v %, Česká republika) 

 

Pozn.: V analýze jsou zahrnuty pouze svobodné osoby žijící bez dalších osob v domácnosti, samostatně bydlící 
bezdětné páry a osoby ve věku 25 až 44 let, jež žijí s rodiči nebo s dalšími osobami (ne s dětmi či s partnerem/ 
partnerkou). 

Zdroj: VŠPS, 2017 

 

 Mezi ženami z výše definované populace jsou častěji než v případě mužů 

zastoupeny ty, které se svým partnerem tvoří bezdětnou domácnost. Mezi muži 

je naopak běžnější jiné složení domácnosti, zejména soužití s rodiči12 (graf č. 1.5).   

                                                           
12  Ve věku 40 až 44 let se již může částečně projevit i odchod již dospělých dětí z domácnosti. 
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Graf č. 1.5 Typ domácnosti bezdětných podle pohlaví a věku v roce 2017 (v %, 

Česká republika) 

 

Zdroj: VŠPS, 2017 

 

Z grafu č. 1.5 i dalších analýz vyplývá úzký vztah mezi bezdětností a absencí 

partnerství (resp. absence jakéhokoli společného partnerského soužití během života; 

Šťastná, 2016). V generacích bezdětných narozených mezi roky 1926 a 1965 jsou 

nejčastěji zastoupeni ti, kteří nikdy nežili s partnerem, druhou větší skupinu tvoří ti, 

kteří žili v dlouhodobém vztahu (Klímová Chaloupková, Hašková, 2020 na základě dat 

GGS z roku 2008).  Partnerská historie bezdětných je u žen rozmanitější než u mužů 

a je navíc prohlubována výší vzdělání, kdy ženy se středním vzděláním mají různorodější 

partnerskou historii, ženy s nízkým nebo naopak vysokým vzděláním zůstávají častěji 

bez partnera. Bezdětné ženy s vyššími stupni vzdělání deklarují relativně vysokou míru 

obav z možných pracovních komplikací v případě narození dítěte a jsou to častěji ony 

nežli ženy s nižším vzděláním, komu se na trhu práce otevřely nové příležitosti. Pro 

mnohé bezdětné osoby je práce nejen zdrojem příjmů, ale i seberealizace, čímž ovlivňuje 

jejich reprodukční plány (Hašková, 2009; Klímová Chaloupková, Hašková, 2020). Ženy 

s nízkým vzděláním čelí vyšší ekonomické nejistotě podmíněné jejich méně příznivou 

pozicí na trhu práce, mateřství může být pro ně z tohoto důvodu hůře realizovatelné. 

U mužů je naopak patrný generační efekt, kdy mladší generace mají častější zkušenost 

s partnerským, i když bezdětným životem než ty starší. Přesto jsou muži s nízkým 

vzděláním ti, jejichž pozice je na partnerském trhu nejméně příznivá (Šťastná, 

Paloncyová, 2011; Klímová Chaloupková, Hašková, 2020). 

Za jeden z rysů přechodu do dospělosti je odborníky považován odchod 

neboli odstěhování se z domácnosti rodičů (Macková, 2011; Vono de Vilhena, Oláh, 

2017; Hašková, 2014). Jeho načasování závisí jak na osobních preferencích a poutech 

k původní rodině, tak na strukturálních podmínkách, zejména v podobě trhu práce, 

mzdové úrovně a dostupnosti bytů. Podle dat za Českou republiku, srovnatelných 

s ostatními evropskými státy, průměrný věk, kdy mladí lidé odcházejí z domácnosti 

rodičů, stagnuje (Eurostat Database – data mezinárodního šetření SILC). Muži odcházejí 
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z domácnosti rodičů v průměru o něco později než ženy, tj. v posledních letech ve věku 

27 až 28 let proti věku 25 až 26 let. Podle dat šetření SILC 2017 byla téměř třetina 

třicetiletých mužů stále v pozici „syna“ v domácnosti, v pozici „dcery“ bylo necelých 

18 % takto starých žen. Čím vyšší je dosažené vzdělání, tím je ve věku 30 až 34 nižší 

podíl mužů i žen stále (či opakovaně) žijících u rodičů (data SILC 2017; podobně 

Hašková, 2014). 

Podle Haškové (2014) se však mezigeneračně zvyšuje podíl mladých lidí, kteří 

se opětovně do domácnosti svých rodičů vracejí. V této souvislosti se hovoří o tzv. 

bumerangovém efektu (Mitchell, 2006). Nejčastějším důvodem je rozvod či ukončení 

partnerského vztahu, doprovázený ve velké míře špatnou bytovou a finanční situací.  

 Odstěhování se od rodičů nemusí nutně znamenat založení vlastní rodiny, tj. žít 

s partnerem a případně mít děti. Ačkoli zůstává partnerské soužití dominantní formou 

bydlení po odchodu mladých lidí od rodičů, nabývají u generací narozených od 

2. poloviny 70. let 20. století na významnosti i individualizované formy soužití, tj. 

samostatné bydlení bez dalších osob či například bydlení s více přáteli/spolubydlícími 

(Hašková, 2014).  

V dnešní společnosti se tak hovoří o tzv. fenoménu singles. Život mimo partner-

ský svazek lze považovat za přechodnou životní etapu v období vynořující se dospělosti 

před společným partnerským životem, výhody samostatného bydlení však mohou 

postupně snížit motivaci k životu s partnerem ve společné domácnosti (Kvapilová 

Bartošová, Fučík, 2017). 

Podle dat posledního sčítání v roce 2011 žil sám v domácnosti každý osmý muž 

a každá čtrnáctá ženě ve věku 25 až 44 let. Podle výběrového šetření VŠPS 2017 nebyly 

v tomto směru shledány rozdíly z hlediska genderu, v daném věkovém rozpětí tvořil 

domácnost jednotlivce každý osmý muž i osmá žena13. 

Osoby žijící jako singles ve věku 25 až 44 let byly podle sčítání v roce 2011 

ze zhruba 70 % svobodné (VŠPS 2017: 80 %). Svobodní muži žili jako singles s nejvyšší 

frekvencí ve věku 29 let, přičemž s přibývajícím věkem klesalo zastoupení svobodných 

singles mužů a naopak rostlo zastoupení rozvedených mužů. Ženy žily nejčastěji jako 

singles ve věku 27 let, se stoupajícím věkem podíl svobodných singles klesá a tento 

podíl není kompenzován zvyšujícím se podílem samostatně žijících žen s jiným rodinným 

stavem (SLDB 2011, SILC 2017, VŠPS 2017). To naznačuje, že samostatné bydlení je 

spíše přechodnou etapou před založením partnerské domácnosti a rodičovstvím 

(Kvapilová Bartošová, Fučík, 2017). 

 Po roce 1989 se, v demografickém slova smyslu, výrazně změnilo partnerské 

chování. Po poklesu počtu ročně uzavíraných sňatků na minimum v roce 2013 je 

v posledních letech zaznamenáván vzestupný trend (téměř 55 tisíc sňatků v roce 2019). 

Sňatky dvou svobodných snoubenců představují dlouhodobě přibližně dvě třetiny 

uzavíraných manželství. Při setrvání měr sňatečnosti z roku 2019 by před 50. rokem 

věku uzavřelo první manželství 59 % mužů a 68 % žen a opakovaně by do manželství 

vstoupilo 46 % rozvedených mužů a 45 % rozvedených žen. Zvyšování intenzity 

prvosňatečnosti v letech 2014 až 2019 nebylo pouze realizací dříve odkládaných sňatků, 

ale spíše odrazem obecného zvýšení sňatečnosti svobodných. Růst prvosňatečnosti 

zaznamenaly v podstatě všechny věkové skupiny, průměrný věk, při kterém vstupují 

muži a ženy do svého prvního manželství, se od roku 2012 téměř nezměnil (2019: 32,1 

let pro muže a 29,8 let pro ženy; ČSÚ, 2020a).  

                                                           
13  Přesnější informace budou dostupné po sčítání 2021. Výběrová řízení, jež nejsou primárně zaměřena 

na složení domácností, jsou v tomto směru pouze ilustrativní.  
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Výzkumy však poukazují na to, že generace narozené ve druhé polovině 

70. let začínaly partnerský život nesezdaným soužitím (např. Šťastná, Paloncyová, 

2011). Tento typ soužití je zvláště pro (zatím) bezdětné páry typický – dvě třetiny mužů 

ve věku 30 až 34 let žijících s partnerkou bez dětí byly podle VŠPS 2017 stále 

svobodnými, u žen byl tento podíl o něco nižší (56 %).  

1.2 Evropský kontext  

V evropském kontextu se Česká republika v současné době řadí mezi země 

s nejvyšší úrovní úhrnné plodnosti (obrázek č. 1.1), svojí hodnotou 1,71 v roce 2018 

překonala průměr zemí Evropské unie (1,56). Nadprůměrné hodnoty byly v roce 2018 

také v Dánsku, v Irsku, ve Švédsku a ve Francii. Žádná evropská země však 

v současné době nedosahuje úrovně 2,1 dítěte zajišťující prostou reprodukci 

obyvatelstva. Ještě v roce 2010 byla přitom úhrnná plodnost blízko této hodnoty 

v Norsku, Švédsku, ve Francii, v Irsku, nejvyšší byla na Islandu (2,2). V těchto zemích 

hodnota úhrnné plodnosti v posledních letech klesala. Naopak v řadě zemí zejména 

západní a střední Evropy s podprůměrnou hodnotou tohoto ukazatele kolem roku 2010 

byl v posledních letech zaznamenán růst trendu. V evropském prostoru tak dochází 

k větší homogenizaci úrovně plodnosti (ČSÚ, 2016a; OECD; Human Fertility 

Database; Eurostat Database14). Mezi státy s nejnižší hodnotou úhrnné plodnosti patří 

dlouhodobě zejména Španělsko a Itálie (2018: 1,26, resp. 1,29 dítěte na jednu ženu, 

obrázek č. 1.1). 

Ženy zakládají rodinu v průměru nejdříve stále ve státech východní a střední 

Evropy (obrázek č. 1.2).  Česká republika patří v rámci tohoto regionu k zemím se spíše 

vyšším průměrným věkem matky při prvním porodu (2018: 28,4 let), sousední 

Maďarsko, Polsko a Slovensko dosahují nižších hodnot, Rakousko a Německo naopak 

mírně vyšších. Nejstarší jsou prvorodičky v Itálii, ve Španělsku a v Irsku (přibližně 

31 let), což má souvislost s nízkými hodnotami úhrnné plodnosti, které jsou ovlivněny 

právě změnami časování (odkladu) z pohledu kalendářních let.  

  

                                                           
14  V této kapitole byly jako zdroje ukazatelů plodnosti využívány zejména Eurostat Database, kde byly v době 

zpracování studie (říjen 2020) dostupné transverzální údaje plodnosti za většinu evropských zemí v roce 
2018. Human Fertility Database byla využita zejména jako zdroj pro generační ukazatele. V případě 
transverzálních ukazatelů byl tento zdroj v době zpracování této studie vyhodnocen jako méně úplný 
z hlediska dostupnosti údajů za evropské země, úhrnná plodnost je zde navíc (na rozdíl od ukazatelů 
uváděných ČSÚ) počítána jako součet specifických měr plodnosti v co nejširším věkovém rozmezí (12 až 
55 let i více let; ČSÚ používá rozpětí 15 až 49 let).  
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Obrázek č. 1.1 Úhrnná plodnost v roce 2018 (Evropa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat Database, 2020a, vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 1.2 Průměrný věk matky při narození prvního dítěte v roce 2018 

(Evropa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat Database, 2020a, vlastní zpracování 
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Na rozdíly v úrovni plodnosti mezi evropskými státy je třeba nahlížet v kulturním 

a strukturálním kontextu. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že téměř ve všech 

evropských státech je v postojové rovině preferován dvoudětný model 

(Sobotka, Beaujouan, 2014). Přesto, nejen v transverzální perspektivě, ale 

i z generačního pohledu, je ve většině evropských zemí plodnost pod úrovní prosté 

reprodukce, tj. nižší než 2,1 dítěte na jednu ženu. V dlouhodobém horizontu, z pohledu 

generací, je nejvyšší plodnost v zemích severní Evropy, nejnižší a stále strmě klesající 

je v zemích jižní Evropy (graf č. 1.6). Konečná plodnost generací žen narozených ve 30. 

a 40. letech, s výjimkou zemí střední a východní Evropy, klesala. V severní Evropě se 

tento trend u mladších generací zastavil. V západní Evropě pokles pokračoval, i když 

mírnějším tempem, i u generací z 50. a 60. let. Plodnost žen narozených v 70. letech 

se v tomto regionu zatím stabilizovala na hodnotě kolem 1,8 dítěte na jednu ženu. Ve 

střední a východní Evropě byla konečná plodnost generací narozených ve 30. až 50. 

letech poměrně stabilní, k propadu došlo až u generací z 60. let. U nejmladších generací 

se hodnoty konečné plodnosti zatím stabilizovaly na úrovni zemí západní Evropy.    

 

Graf č. 1.6 Generační plodnost žen v evropském kontextu 

 

Pozn.: západní Evropa: Rakousko, Francie, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Anglie a Wales, Skotsko; severní 
Evropa: Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko; jižní Evropa: Itálie, Španělsko, Portugalsko; střední a východní 
Evropa: Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Polsko, Rusko, Ukrajina; země 
byly vybrány podle dostupných údajů v dané časové řadě, vyloučeny byly země s atypickým vývojem pro 
daný geografický region. 

Zdroj: Human Fertility Database, 2020 
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Podrobnější analýzy ukazují, že rozdíly mezi zeměmi s nízkou a vysokou úrovní 

plodnosti jsou způsobeny zejména plodností druhého pořadí, přesněji řečeno 

pravděpodobností, že bude mít žena druhé dítě. Ta je významně ovlivněna dostupností 

institucionalizované péče o děti mladší tří let (D´Albis a kol., 2017). Kde tato péče schází, 

má křivka pravděpodobnosti narození druhého dítěte podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání ženy křivku ve tvaru „U“. Pro ženy s nízkým vzděláním není období osobní péče 

o děti spojeno s velkým rizikem ušlých příležitostí v profesní oblasti, mají tedy častěji 

dvě či více dětí. Ženy na opačném pólu mají vyšší příjmy, díky nimž si mohou dovolit 

nerodinnou péči zaplatit, což jim umožňuje lépe skloubit práci a rodinu a mít více než 

jedno dítě. Nejhorší je v tomto směru situace pro ženy se středním vzděláním. V zemích, 

kde je nabídka služeb péče o děti obecně prostorově i finančně dostupná, se 

pravděpodobnost porození druhého dítěte zvyšuje spolu s vyšším vzděláním matky. 

Rozdíly mezi zeměmi s nízkou a vysokou úrovní plodnosti lze tedy do velké 

míry vysvětlit tak, že v zemích s vyšší dostupností služeb předškolní péče je u 

žen se středním a vyšším vzděláním vyšší pravděpodobnost, že budou mít 

druhé dítě, než ženy v zemích, kde je tato péče méně přístupná (tamtéž). 

Reprodukční chování generací žen narozených ve 20. letech bylo ovlivněno 

historickými událostmi, zejména 2. světovou válkou. Podíl bezdětných v těchto 

generacích byl poměrně vysoký, s nižší úrovní v zemích střední Evropy (graf č. 1.7). 

Generace narozené ve 30. a 40. letech vstoupily do reprodukčního věku v tzv. zlaté éře 

rodiny v 50. a na počátku 60. let 20. století. Tyto generace uzavíraly manželství v nižším 

věku a jejich bezdětnost se výrazně snížila. V této souvislosti se hovoří o „paradoxním 

snížení míry bezdětnosti“, v průměru na 10 % (Veevers, 1973 in Sobotka, 2017). 

Počínaje generacemi narozenými po 2. světové válce se vývoj bezdětnosti liší 

v rámci geopolitických regionů. Podíl bezdětných žen se zvýšil nejprve v zemích 

západní Evropy (Spolková republika Německo, Rakousko, Švýcarsko, Anglie a Wales, 

Nizozemí, graf č. 1.7), v severních zemích začal být tento trend pozorován zejména u 

generací narozených v 50. letech.  V jižní Evropě začal tzv. druhý demografický přechod 

později, a o to byly změny intenzivnější. Zejména Itálie se tak rychle zařadila mezi země 

s nejvyšší mírou bezdětnosti (Beaujouan a kol., 2017). Ve střední Evropě se tento 

ukazatel držel na velmi nízké úrovni ještě u generací narozených koncem 60. let. 

Předpokládá se, že v evropském prostoru bude postupně docházet k homogenizaci 

úrovně bezdětnosti žen, a to díky mírnému poklesu podílu bezdětných žen z generací 

z konce 60. a začátku 70. let v západní a severní Evropě a naopak jeho rychlejšímu 

růstu ve středu a na jihu kontinentu (Sobotka, 2017; Beaujouan a kol., 2017).   
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Graf č. 1.7 Generační bezdětnost ve vybraných generacích v evropském 

kontextu (v %) 

 

Pozn.: Vybrány země s nejnižším a nejvyšším podílem bezdětných žen v daných generacích. 

Zdroj: Sobotka, 2017 

 

Do jaké míry souvisí podíl bezdětných s úrovní generační plodnosti? Některé 

studie potvrzují jejich vzájemnou negativní korelaci, tj. nízká konečná plodnost je 

spojena s vyšší bezdětností, zejména v generacích žen narozených v 50. letech 

(Miettinen a kol., 2015). V mladších generacích, po nástupu druhého demografického 

přechodu, již není trend v evropských zemích zcela jednoznačný, korelace těchto dvou 

ukazatelů slábne (Miettinen a kol., 2015; Sobotka, 2017). Doprovodným rysem druhého 

demografického přechodu je růst individualismu a touha po seberealizaci. Se změnou 

hodnot jdoucí ruku v ruce mimo jiné i s vědeckým pokrokem (vývoj antikoncepce, 

rozvoj metod asistované reprodukce) se uvolnily tradiční vzorce reprodukčního chování. 

Nesezdané soužití, odklad rodičovství, nestabilita vztahů, ale i přání a nutnost mít dobré 

postavení na trhu práce, který je stále dynamičtější a zároveň nestálý, jsou jedny 

z hlavních faktorů vysoké bezdětnosti v nejmladších generacích (Hašková, 2009; 

Miettinen a kol., 2015; Beaujouan a kol., 2017).  

Roli však hraje i nastavení rodinné politiky, jak se ukázalo například v německy 

mluvících zemích, kde bylo tradicí, že matky z trhu práce odcházejí do domácnosti. 

Opatření v oblasti slaďování práce a rodiny přispěla v těchto zemích k zastavení růstu 

podílu bezdětných v generacích 70. let. Naopak absence těchto opatření přispívá spolu 

s ekonomickou nestabilitou, s vysokou nezaměstnaností zvláště mezi mladou generací 

a s přetrvávající tradiční genderovou dělbou rolí k růstu bezdětnosti v zemích jižní 

Evropy (Beaujouan a kol., 2017). Opatření rodinné politiky zaměřená na sladění práce 

a rodiny mají větší dopad na ty skupiny obyvatelstva, kde jsou náklady ušlých příležitostí 

v souvislosti s rodičovstvím vyšší, tedy zejména u osob s vyšším vzděláním majících 

lepší socioekonomické postavení. Efekt této politiky se zvětšuje ve společnostech 
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s rozvinutějším egalitárním přístupem k genderové dělbě rolí a vice versa. Konkrétně se 

ukazuje, že pokud je například rodičovská dovolená méně štědrá ve smyslu délky 

a finanční podpory, nabídka částečných úvazků malá a pokud muži tráví většinu svého 

času v zaměstnání, ženy s vyšším vzděláním jsou bezdětné častěji (Brini, 2020). 

Studie založené na datech z mezinárodního šetření Gender and Generations 

Survey realizovaného v zúčastněných zemích kolem roku 2010 ukazují, že ve většině 

zemí je podíl bezdětných žen stále vyšší u těch s vyšším vzděláním, v některých však, 

včetně České republiky, je patrný trend ke křivce ve tvaru písmene „U“, tedy k nejnižší 

míře bezdětnosti mezi ženami se středním vzděláním (Česká republika, Estonsko, 

Finsko, Německo, Maďarsko, Polsko). Bezdětnost mužů je ve většině zemí spojována 

s nízkým vzděláním (Miettinen a kol., 2015). Tato populace se i v České republice zdá 

být znevýhodněná na partnerském trhu (Kyzlinková, Šťastná, 2016; Šťastná, 

Paloncyová, 2011). Bezdětnost v evropském kontextu již tedy nelze spojovat s vyšším 

sociálním statusem, ale je třeba brát v úvahu i horší socioekonomické podmínky, které 

se promítají do možností realizace rodičovských plánů (Miettinen a kol., 2015). 

Podle německé studie (Buhr, Huinink, 2017) lze osoby nebo páry bez dětí rozdělit 

do tří skupin. První, málo početná, je tvořena těmi, kteří nemohou mít děti ze zdravotních 

nebo biologických důvodů. Druhou tvoří muži a ženy, kteří se rozhodnou nemít děti již 

v raném věku. Třetí a největší skupinu představují lidé, kteří původně plánovali rodinu, 

ale během svého života tyto plány odložili, a nakonec zůstali bezdětní. Autoři zmíněné 

studie identifikovali pět důvodů toho, proč se lidé ve věku starším 35 let vzdávají 

myšlenky mít děti, i když to původně plánovali. Za prvé odklad rodičovství vede 

k postupné adaptaci na život bez dětí. Druhým důvodem jsou neúspěšné pokusy 

otěhotnět, třetí souvisí s blížícím se koncem období plodnosti ženy (tzv. biologické 

hodiny). Roli hraje i nízká míra tlaku od významně blízkého okolí (rodiny, přátel) stát se 

rodičem. V neposlední řadě lze hovořit o nedostatku cílevědomosti a vůle dosáhnout 

osobních životních cílů a předsevzetí (Buhr, Huinink, 2017).  

Jak již bylo uvedeno, za jeden z hlavních faktorů pro to zůstat bezdětným je 

považována absence životního partnera (např. Miettinen, Szalma, 2014; Hašková, 2009; 

Klímová Chaloupková, Hašková, 2020). Některé studie však naznačují, že naplňující 

partnerský život může možná paradoxně vést až k odmítnutí rodičovství, neboť potřeby 

uspokojované skrze rodičovství mohou být saturovány skrz partnerský vztah. Odmítnutí 

rodičovství může být i důsledek přizpůsobení se přání partnera i dalších aspektů 

partnerství (Buhr, Huinink, 2017). Kupříkladu podle Chromkové Manea, Vondráčkové 

a Matuly (2014) může vzdělanostní heterogamie v páru ve prospěch žen vést k nižším 

reprodukčním plánům. 

Život v partnerském vztahu jako jeden ze základních faktorů snižujících 

pravděpodobnost bezdětnosti je v moderní společnosti spojen či dokonce podmíněn 

založením vlastní domácnosti, tj. odchodem z domácnosti rodičů. V evropském kontextu 

podobně jako v České republice odcházejí mladé ženy z domácnosti rodičů dříve 

než muži (obrázky č. 1.3a, b, 1.4a, b). Nejdříve se v tomto smyslu osamostatňují mladí 

lidé v zemích severní Evropy (v průměru kolem 20 let). Naopak nejdéle zůstávají mladí 

dospělí bydlet s rodiči v zemích jižní Evropy (Itálie, Španělsko – průměr pro ženy 29 let, 

pro muže 31 let), podobně je tomu však i v zemích, jako je Slovensko, Chorvatsko. 

Česká republika se v tomto ohledu pohybuje na průměru Evropské unie (2019: 

25 let pro ženy, 27 let pro muže). Podíl mladých lidí ve věku 25 až 29 let, kteří žijí stále 

v domácnosti rodičů, je tak nejvyšší ve státech jižní Evropy, ale i na Slovensku 

a v Polsku. Vůbec nejnižší je podíl v Dánsku (2018: 3 % žen a 6 % mužů). Fenomén 

odkládání odchodu z domácnosti rodičů do věku kolem 30 let či vyššího je nazýván 

„latest-late home leaving behaviour“ (Billari, 2004) či „parazitující singlovství“ (Coleman, 
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2013). Pozdější odchod z domácnosti rodičů spojený s odkladem počátku partnerského 

života, potažmo uzavření manželství, přispívá k odkladu rodičovství a následně 

i k vyšším mírám bezdětnosti (Miettinen a kol., 2015).  

Závěrem je třeba dodat, že jen málo žen i mužů se rozhodne nemít děti záměrně 

či programově, naopak rodičovské plány jsou modifikovány během života, jedná se 

o tzv. sekvenční rozhodování, jež je výsledkem postupných událostí a zkušeností 

v dospělosti (Hašková, Pospíšilová, 2020; Beaujouan a kol., 2017; Miettinen, Szalma, 

2014). Předem plánovaná neboli chtěná bezdětnost je ve východní a střední Evropě 

velmi nízká, zatímco v Německu, Španělsku, Švédsku, Rakousku a Nizozemsku je 

nejvyšší, na úrovni 10 % lidí ve věku 18 až 40 let. Ve většině zemí jsou to muži, kteří 

většinou neplánují mít děti. Výjimkou jsou Litva, Belgie, Spojené království a Nizozem-

sko. Bezdětní muži jsou více zastoupeni v České republice, Finsku, Německu, Itálii, 

Norsku, Polsku, Švédsku a Velké Británii (Miettinen a kol., 2015). Rezignace či odmítnutí 

mateřství jsou dávány do spojitosti s uvědomováním si ženských biologických limitů 

(Buhr, Huinink, 2017). V České republice dosavadní výzkumy s touto tematikou ukazují, 

že bezdětnost častěji plánují muži, lidé starší 30 let, lidé z měst, lidé bez maturity, roli 

hraje i přítomnost stálého partnera (Hašková, Pospíšilová, 2020). 

K rozhodnutí nemít děti jsou lidé tolerantnější v zemích, kde je druhý demogra-

fický režim v pokročilém stadiu. Jedná se zejména o země severní a západní Evropy. 

Naopak v Bulharsku je toto rozhodnutí odsuzováno, podobně jako v ostatních bývalých 

komunistických zemích východní Evropy. Bezdětnost či méně narozených dětí jsou 

rovněž lépe vnímány těmi skupinami, u nichž jsou náklady ušlých příležitostí spojených 

s rodičovstvím vysoké (ženy, osoby s vysokoškolským vzděláním, zaměstnané). Přes-

tože ve většině západoevropských zemí vliv náboženství klesá, stále může mít určitý 

význam pro odmítání dobrovolné bezdětnosti (Merz, Liefbroer 2012, Sobotka, 2017). 

Nedobrovolná bezdětnost může negativně ovlivňovat pocit životní spokojenosti 

a štěstí, přispívat k pocitu osamělosti či vést dokonce k vážnějším psychickým problé-

mům. V dlouhodobějším a širším úhlu pohledu přináší větší podíl bezdětných výzvy 

v kontextu stárnutí populace, a to nejen z pohledu nepříznivého podílu ekonomicky 

aktivní a neaktivní populace, ale i z pohledu individuálního, kdy se zvyšuje podíl 

osamělých seniorů bez rodiny, která by o ně po všech stránkách pečovala.  
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Obrázek č. 1.3a Průměrný věk odchodu z domácnosti rodičů (ženy, 2018, Evropa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat Database, 2020a, vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 1.3b Průměrný věk odchodu z domácnosti rodičů (muži, 2018, Evropa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Eurostat Database, 2020a, vlastní zpracování 
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Obrázek č. 1.4a Podíl mladých ve věku 25 až 29 let žijících v domácnosti rodičů 

(ženy, 2018, v %, Evropa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat Database, 2020a, vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 1.4b Podíl mladých ve věku 25 až 29 let žijících v domácnosti rodičů 

(muži, 2018, v %, Evropa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat Database, 2020a, vlastní zpracování
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2. Finanční a materiální situace bezdětných jednotlivců 
a párů podle dat SILC 

Sylva Höhne 

Životní úroveň mladých bezdětných jednotlivců a párů se v mnohém odlišuje 

od jejich vrstevníků pečujících o děti. Bude se pravděpodobně také velmi lišit v rámci 

těchto skupin například v závislosti na přítomnosti dalších osob v jejich domácnosti 

(rodičů, spolubydlících kamarádů apod.), což bude zřejmě úzce souviset i s jejich 

aktuální bytovou situací a aktivitou na trhu práce. Podrobnější a nejaktuálnější 

informace o příjmech, výdajích a dalších ekonomických indikátorech poskytují šetření 

Českého statistického úřadu (ČSÚ), především šetření známé pod zkratkou SILC 

(Statistics on Income and Living Conditions). V této kapitole tak budou převážně 

prezentovány výsledky vycházející z veřejně dostupných souhrnných dat SILC 2019 

(ČSÚ, 2020b), která budou za účelem hlubšího poznání vybraných věkových skupin 

doplněna analýzou individuálních dat přímo z datového souboru SILC 2019. Kromě ČSÚ 

nabízejí cenné údaje také mezinárodní databáze OECD, případně Eurostatu, které budou 

rovněž relevantně využity15. 

Následující text se zaměří na současnou životní úroveň (mladých) 

bezdětných jednotlivců a párů ve věku 25 až 44 let na základě dostupných dat, 

přičemž zohlední i případné zásadnější změny v čase. Podstatou je popis jejich finanční 

a materiální situace, v rámci širšího kontextu pak srovnání s jinými typy domácností, 

zejména s jejich vrstevníky pečujícími o děti. 

Úvodem krátce zmiňme, jaké sociálně-ekonomické podmínky dotvářejí kontext 

současného života daných jedinců. Česká ekonomika zaznamenávala v posledních 

letech (od roku 2014) poměrně příznivý vývoj, nepočítaje pandemii covidu-19 a její 

dopady (Kuchařová a kol., 2020; ČSÚ, 2020c). Ekonomická konjunktura se vyznačovala 

zvyšováním zaměstnanosti, výrazným růstem mezd a poklesem nezaměstnanosti. To 

vše se odráželo v rostoucích příjmech domácností, pro které tak bylo relativně snazší 

uspokojit své výdaje. Jisté genderové rozdíly v ekonomické aktivitě však stále 

přetrvávají. Zatímco u mužů je míra zaměstnanosti v průběhu života poměrně stabilní, 

přičemž nejvyšší je ve věku 30 až 44 let, u žen je patrný zcela jiný vývoj s vrcholem 

zaměstnanosti ve věku 45 až 54 let, kdy se v míře zaměstnanosti téměř vyrovnávají 

mužům (graf č. 2.1). 

 

                                                           
15  Bližší informace k šetření SILC jsou uvedeny v datových zdrojích na konci studie. Citované databáze OECD 

a Eurostatu poskytují specifická třídění vybraných ukazatelů, jejich upřesnění je k dispozici v konkrétních 
zdrojích. 
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Graf č. 2.1 Míra zaměstnanosti mužů a žen podle věku (2014 a 2018, v %; Česká 

republika) 

 

Zdroj: OECD Family Database, 2020 

 

Zaměstnanost žen je významně ovlivněna rodičovstvím, které stojí v pozadí 

poklesu participace žen na trhu práce především ve věku 30 až 34 let. V případě mužů 

má rodičovství minimální, případně spíše pozitivní vliv na jejich zaměstnanost (graf č. 

2.2). Z grafu č. 2.2 je dále zřejmé, že pracovní aktivita, respektive zaměstnanost 

bezdětných žen a mužů ve věku 25 až 49 let je přitom srovnatelná. 

 

Graf č. 2.2 Míra zaměstnanosti mužů a žen ve věku 25 až 49 let (2018, v %, Česká 

republika) 

 

Zdroj: Eurostat Database, 2020b 

 

Průměrné hrubé mzdy zaznamenaly v letech 2017 až 2019 poměrně dynamický 

vzestup a překročily úroveň 34 tisíc Kč (Höhne, Šťastná, 2020), přičemž mírně se v čase 

zlepšily genderové mzdové rozdíly (20 % v roce 2018; Kuchařová a kol., 2020, 28). Ty 

jsou sice výraznější mezi muži a ženami pečujícími o děti, nicméně ani mezi bezdětnými 
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nejsou zanedbatelné (Pytliková, 2015). Nejvyšší mzdový rozdíl mezi muži a ženami 

je tak dlouhodobě ve věku 35 až 44 let (25 % v roce 2018; Eurostat Database, 

2020c). Lze tedy očekávat, že příjmová úroveň domácností bezdětných žen bude 

v porovnání s domácnostmi mužů nižší, což také dokládají data šetření SILC 2019, 

alespoň v případě výdělečně činných jedinců (ČSÚ, 2020b). Podle nich průměrné čisté 

peněžní příjmy bezdětných pracujících žen (různého věku) dosahují 84 % příjmů 

výdělečně činných bezdětných mužů. 

Dříve než se budeme blíže věnovat příjmové a materiální situaci bezdětných, 

připomeňme jejich početní zastoupení v populaci podle dat SILC. Jednočlenných 

domácností v čele s pracující osobou je podle šetření SILC 2019 zhruba 530 tisíc, mírně 

nadpoloviční většinu (56 %) tvoří muži. Zatímco zhruba každý druhý (54 %) výdělečně 

činný muž tvořící jednočlennou domácnost je ve věku 25 až 44 let, mezi ženami je 

v daném věku téměř každá třetí (38 %). Nadpoloviční většina samostatně žijících 

a pracujících žen je totiž starší. Samostatně žijící jedinci ve věku 25 až 44 let, kteří 

nemají děti a jsou výdělečně činní, tak představují 250 tisíc domácností. V souhrnu bez 

ohledu na ekonomickou aktivitu jedince je podle šetření SILC 2019 přes 260 tisíc 

domácností jednotlivců ve věku 25 až 44 let, mužů je přitom 1,8krát více než žen (cca 

170 tisíc vs. 94 tisíc; SILC, 2019). 

Partnerské páry, ve kterých je osoba v čele domácnosti (muž) ve věku 25 až 44 

let a které nemají děti, jsou mezi českými domácnostmi zastoupeny v počtu 183 tisíc. 

Domácnosti mladých bezdětných jedinců žijících samostatně a partnerských 

dvojic ve věku 25 až 44 let tak vcelku představují desetinu všech českých 

domácností (SILC, 2019). Následující analýza bude vycházet z datového souboru SILC 

2019. Většina údajů zachycuje aktuální stav v době šetření, které probíhalo v únoru 

až květnu 2019, příjmy domácností jsou však za (celý) rok 2018. 

Podobně jako v rodinách s dětmi disponují úplné rodiny téměř dvojnásobnou 

částkou ve srovnání se samoživiteli, bezdětné páry hospodaří v průměru s přibližně 

dvojnásobným příjmem oproti jednotlivcům bez dětí (tabulka č. 2.1). Zatímco čisté 

příjmy samotných mužů činily v roce 2018 bezmála 340 tisíc Kč, ženy je měly 

přibližně o 50 tisíc Kč nižší (tj. měsíčně cca o 4,3 tisíce Kč) a dosahovaly tak úrovně 

85 % příjmu mužů. Zajímavé je srovnání s příjmovou situací sólo rodičů s dětmi, které 

ukazuje na jejich složitější situaci, neboť ti musí s obdobnými příjmy, jaké mají jejich 

bezdětní vrstevníci zvládnout pokrýt nejen své potřeby, ale i výdaje vázané na děti. 

Analogicky je tomu při srovnání peněžních příjmů partnerských párů bez dětí a s dětmi. 

Horší příjmovou situaci rodin s dětmi oproti bezdětným domácnostem dobře ilustruje 

přepočet příjmů na spotřební jednotku. 

 

Tabulka č. 2.1 Čisté roční peněžní příjmy vybraných domácností s osobou v čele 

ve věku 25 až 44 let (2018, v Kč) 

 
Jednotlivec 

muž 
Jednotlivec 

žena 
Partnerský 
pár bez dětí 

Partnerský 
pár s dětmi 

Samoživitel 
s dětmi 

Čistý peněžní příjem 
na domácnost 

338 577 287 147 630 294 601 550 308 248 

Čistý peněžní příjem 
na spotřební jednotku* 

338 577 287 147 420 196 293 333 204 998 

Pozn.: * Přepočet na spotřební jednotku bere v úvahu velikost a demografické složení domácnosti, čímž lépe 
zohledňuje tzv. úspory z počtu ve vícečlenných domácnostech. Zde je využita stupnice spotřebních jednotek 
EU, která první dospělé osobě v domácnosti přiřazuje váhu 1,0, dalším osobám starším 13 let váhu 0,5 a 
dětem do 13 let včetně váhu 0,3. 

Zdroj: SILC 2019 



2. Finanční a materiální situace bezdětných jednotlivců a párů podle dat SILC 

 

 
 

37 

V pozadí rozdílných příjmů jednotlivých typů domácností stojí odlišná struktura 

těchto příjmů. Zatímco u bezdětných z více než 90 % převažují příjmy 

z výdělečné činnosti, v rodinách s dětmi mají relativně vyšší váhu sociální dávky, 

mezi samoživiteli pak ještě ostatní příjmy (tabulka č. 2.2). Příjemců alespoň jedné ze 

sociálních dávek jsou přitom mezi úplnými rodinami s dětmi zhruba tři pětiny, mezi sólo 

rodiči polovina, přičemž jejich zdrojem jsou převážně dávky státní sociální podpory 

(rodičovský příspěvek, příp. přídavky na děti). Naproti tomu bezdětní pobírají sociální 

dávky jen zhruba z jedné pětiny, z hlediska konkrétního typu se častěji (oproti rodinám 

s dětmi) jedná o invalidní důchody. Bezdětní jedinci a partneři jsou navíc vystaveni vyšší 

daňové zátěži než rodiny s dětmi, pro které daňové slevy, zvláště ty vázané na děti, 

představují nezanedbatelnou podporu. 

 

Tabulka č. 2.2 Struktura čistých peněžních příjmů a podíl domácností 

pobírajících sociální dávky, vybrané domácnosti s osobou v čele ve věku 25 až 

44 let (2018, v %) 

 
Jednotlivec 

muž 
Jednotlivec 

žena 
Partnerský 
pár bez dětí 

Partnerský 
pár s dětmi 

Samoživitel 
s dětmi 

Struktura čistých peněžních příjmů (v %) 

 - pracovní příjmy 92,2 89,8 94,1 86,7 64,9 

 - sociální příjmy 5,2 7,1 3,4 10,6 17,6 

 - ostatní příjmy 2,6 3,2 2,6 2,7 17,4 

Podíl domácností pobírajících 
sociální dávky (v %) 

17,8 20,7 23,0 62,1 49,6 

Zdroj: SILC 2019 

 

Data SILC 2019 potvrzují (velké i malé) rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen 

z hlediska přítomnosti dětí v domácnosti, jak to ukázala výše uvedená data OECD 

a Eurostatu. Bezdětní muži a ženy ve věku 25 až 44 let žijící samostatně jsou podle dat 

SILC 2019 výdělečně činní v 95 až 96 % případů. Pokud nepracují, muži jsou spíše 

nezaměstnaní (3 %), ženy v invalidním důchodu (3 %). V partnerských bezdětných 

párech jsou oba výdělečně činní v 88 % případů, v dalších 11 % pracuje pouze jeden 

z nich, mírně častěji muž. Nevydělávající muž se potýká spíše s nezaměstnaností, 

nepracující partnerka relativně častěji ještě studuje. V úplných rodinách s dětmi zajišťuje 

rodinný rozpočet svým pracovním příjmem na 97 % mužů. Jejich partnerky jsou 

výdělečně činné pouze z 60 %, ostatní většinou pečují o děti na rodičovské dovolené, 

případně jsou v domácnosti (38 %). Specifičtější je situace neúplných rodin, v jejichž 

čele stojí převážně ženy. S příjmy z pracovní činnosti hospodaří 80 % sólo rodičů, každý 

desátý je z důvodu péče o děti ekonomicky neaktivní a 8 % je nezaměstnaných. 

Bezdětné ženy, ale i ženy-matky mnohem více využívají práci na částečný 

úvazek (např. je na něj zaměstnáno nebo podniká 8 % ze všech bezdětných žen žijících 

samostatně). Samostatně žijící muži bez dětí takto podle dat SILC 2019 nepracují vůbec, 

otcové jen zhruba v 1 %. Výraznější rozdíly v ekonomické aktivitě bezdětných se 

neukazují v závislosti na vzdělání a věku. Nejvýše základního vzdělání přitom dosáhla 

jen 4 % bezdětných, naopak vysokoškoláků je třetina (mezi ženami až dvě pětiny), 

maturitu mají dvě pětiny mladých bezdětných osob. 

Vzhledem k vysoké míře zaměstnanosti bezdětných mužů a žen jich většina 

dokáže se svými příjmy vyjít spíše snadno. Mužům se to však daří trochu lépe 

než ženám, neboť (velmi) snadno s nimi nakládá 25 % mužů, respektive 15 % žen 

(tabulka č. 2.3). Na druhou stranu (velké) obtíže vyjít s příjmem uvedlo 12 % mužů, 
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respektive 16 % žen. Určité potíže přitom častěji uvádějí ti, kterým chybí příjem 

z výdělečné činnosti. Pro partnerské páry, které mohou do určité míry profitovat z tzv. 

úspor z rozsahu, tedy některých společných výdajů, je nakládání s příjmem ještě o tro-

chu snazší než pro jednotlivce. (Velké) obtíže s příjmy vyjít deklarovala necelá desetina 

z nich, naproti tomu (velmi) snadno s nimi hospodaří téměř třetina párů. Mezi rodinami 

s dětmi mají zhoršené možnosti vystačit s příjmem zvláště samoživitelé, kdy určité 

obtíže s ním vyjít vyjádřily až tři čtvrtiny z nich. 

 

Tabulka č. 2.3 Jak domácnosti vycházejí se svými příjmy, vybrané domácnosti 

s osobou v čele ve věku 25 až 44 let (2019, v %) 

 
Jednotlivec 

muž 
Jednotlivec 

žena 
Partnerský 
pár bez dětí 

Partnerský 
pár s dětmi 

Samoživitel 
s dětmi 

S velkými obtížemi 0,9 2,7 1,4 3,1 11,8 

S obtížemi 10,9 13,0 7,8 8,7 25,6 

S menšími obtížemi 26,3 27,7 19,3 30,4 36,6 

Docela snadno 37,2 41,8 40,1 40,4 21,5 

Snadno 20,8 10,3 23,8 14,4 3,7 

Velmi snadno 3,9 4,3 7,6 3,0 0,8 

Zdroj: SILC 2019 

 

Schopnosti domácnosti vyjít s příjmem jsou ovlivněny nejen jeho výší, ale také 

výdaji domácnosti. V datech SILC lze nalézt zhodnocení, nakolik zatěžující jsou 

pro domácnost výdaje na bydlení a případné splátky půjček. Podrobnější analýza pak 

potvrzuje, že čím větší zátěž znamenají pro rozpočet domácnosti náklady 

na bydlení, tím má daná domácnost větší obtíže vyjít s příjmem. Rovněž 

existence nějaké půjčky a nutnost jejího splácení ztěžuje domácnostem vycházení 

s příjmem. Nějakou půjčku má přitom až pětina (22 %) samostatně žijících bezdětných 

mužů a partnerských párů, ale jen necelá desetina (8 %) žen. Pro srovnání rodiny 

s dětmi splácejí nějakou půjčku zhruba v pětině případů. 

Míra chudoby měřená jako podíl osob žijících v domácnostech, jejichž čistý 

příjem je nižší než stanovená hranice (60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního 

příjmu), se celkově v ČR dlouhodobě pohybuje mezi 9 až 10 % osob (ČSÚ, 2020b). 

V letech 2018 až 2019 přitom meziročně stoupala o půl procentního bodu. Zvyšování 

míry chudoby při rostoucích příjmech domácností se přitom zdá být poněkud paradoxní. 

Vysvětlením je rozdílné tempo růstu příjmů u různých příjmových kategorií, kdy tempo 

růstu příjmu u středních příjmových skupin převyšuje rychlost růstu příjmů nízkopříjmo-

vých skupin, čímž se zvyšuje počet osob nacházejících se pod stanovenou úrovní. Pro 

jednotlivce činila v roce 2019 tato hranice 12 818 Kč měsíčně. Zatímco v rodinách 

s dětmi míra chudoby spíše klesá či stagnuje, u bezdětných domácností stoupá. Nejvíce 

jsou chudobou ohroženi samostatně žijící senioři, zvláště pak ženy. Mezi jednotlivci 

mladšími 65 let je riziku chudoby vystaveno 17 % z nich (ČSÚ, 2020b). Naproti tomu 

domácnosti se dvěma dospělými osobami mladšími 65 let čelí chudobě jen v 6 % 

případů, tj. stejně jako například úplné rodiny se dvěma dětmi. Mladí lidé ve věku 25 

až 49 (bezdětní i s dětmi) jsou přitom oproti jiným věkovým skupinám 

chudobou ohroženi nejméně (7 %). 
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Míra materiální deprivace vyjadřující podíl osob v domácnostech, které si nemo-

hou dovolit čtyři a více z devíti stanovených položek16, ve srovnání s mírou chudoby 

dlouhodobě klesá, v roce 2019 na 2,7 % (Kuchařová a kol., 2020, 29; ČSÚ, 2020b). Mezi 

nejméně dostupné položky, i když meziročně v relativně stále menší míře, trvale patří 

zaplacení neočekávaného výdaje a týdenní dovolené (v roce 2019 si je nemohlo dovolit 

kolem jedné pětiny osob; ČSÚ, 2020b). Podle nové metodiky Eurostatu se začíná 

využívat nový ukazatel materiální a sociální deprivace, který vybrané materiální položky 

rozšířil o některé sociální aspekty života a který udává podíl osob, jejichž domácnost si 

z finančních důvodů nemohla dovolit pět a více ze 13 sledovaných položek17 (Měřinská, 

Pekárek, 2020). V průměru celé ČR činila míra materiální a sociální deprivace 5,3 %, 

přičemž mezi jednotlivci mladšími 65 let přesáhla 8 %, u věkové kategorie 25 až 49 let 

byla podprůměrná (4,5 %; ČSÚ, 2020b). 

Pohledem materiální deprivace je pro mladé lidi ve věku 25 až 44 let finančně 

nejobtížnější vyměnit opotřebovaný nábytek za nový, a to především pro jedince 

žijící samostatně, zvláště pak ženy (tabulka č. 2.4). Naopak vyšší příjmová úroveň 

domácností bezdětných párů nestaví tuto položku mezi nejproblematičtější. Nepatrně 

větší riziko pro ně představují neočekávané výdaje, na které však není připravena ani 

pětina až čtvrtina samostatně žijících mužů a žen. Dovolit si ročně týdenní dovolenou 

mimo domov nezvládne kvůli nedostatku financí přibližně jen desetina bezdětných 

domácností. Vybrané indikátory materiální deprivace nejsou v úplných rodinách s dětmi 

výrazně horší, jak bychom mohli očekávat, což ale neplatí pro samoživitele, u nichž je 

rodinný rozpočet mnohem napjatější. 

 

Tabulka č. 2.4 Podíl domácností, které si nemohou dovolit výdaje, vybrané 

domácnosti s osobou v čele ve věku 25 až 44 let (2019, v %) 

 
Jednotlivec 

muž 
Jednotlivec 

žena 
Partnerský 
pár bez dětí 

Partnerský 
pár s dětmi 

Samoživitel 
s dětmi 

Pořizovat nový nábytek  
za opotřebovaný 

26,8 33,2 17,6 23,4 54,3 

Zaplatit neočekávaný výdaj 19,3 23,9 19,3 21,5 52,4 

Týdenní dovolená mimo 
domov 

10,9 12,5 11,2 15,8 35,9 

Zdroj: SILC 2019 

 

Z hlediska vybavenosti domácností jsou na tom bezdětní v porovnání s rodinami 

s dětmi překvapivě velmi podobně, i když jen v některých oblastech. Pomineme-li 

telefon, který vlastní všechny sledované domácnosti, přes 90 % domácností má 

k dispozici počítač a připojení k internetu. Televizor vlastní na 96 % rodin s dětmi, pro 

bezdětné nemusí být vždy nutností, nicméně jej má 88 % z nich. K základním 

spotřebním předmětům v domácnosti patří pračka, kterou vlastní přes 95 % všech 

mladých domácností. Za to myčkou a sušičkou prádla jsou domácnosti bezdětných 

vybaveny mnohem méně, zejména jde-li o samostatně žijící jedince. Například myčku 

má v domácnosti zhruba třetina bezdětných jednotlivců, tři pětiny bezdětných párů 

                                                           
16  Jedná se o barevnou televizi, telefon, pračku, auto, týdenní dovolenou mimo domov, zaplacení neočekáva-

ného výdaje (11 200 Kč pro rok 2019), dostatečné vytápění bytu, konzumovat maso (nebo jeho vegetarián-
ské náhražky) každý druhý den, problémy s placením plateb (nájem, platby za bydlení, splátky půjček). 

17  K původním položkám (neočekávaný výdaj, týdenní dovolená mimo domov, konzumovat maso každý druhý 
den, dostatečné vytápění bytu, automobil, problémy s placením plateb) přibyla schopnost pořizovat nový 
nábytek za opotřebovaný, nové oblečení za obnošené, dva páry bot, jedenkrát měsíčně zábava s přáteli či 
příbuznými, pravidelná placená volnočasová aktivita, útrata pro sebe každý týden a připojení k internetu. 
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a téměř tři čtvrtiny úplných rodin s dětmi (a dvě pětiny samoživitelů). Velké rozdíly jsou 

i podle vlastnictví automobilu. Bez něj jsou nejčastěji samostatně žijící ženy, které jej 

mají jen ve 45 % případů, přičemž dalších 14 % žen by jej chtělo, ale jeho pořízení je 

pro ně finančně nedostupné. Zato samostatně žijící muži auto vlastní až v 73 % případů, 

z finančních důvodů si je nemůže dovolit jen 6 % z nich. Nejméně se co do vlastnictví 

auta liší partnerské páry bez dětí a s dětmi, neboť auto má 85 % bezdětných párů, 

respektive 91 % úplných rodin s dětmi, finančně nedostupné je shodně pro 4 % těchto 

domácností, ostatní o ně nemají zájem. Nedostatek financí na pořízení automobilu pak 

trápí 19 % samoživitelů, přičemž dalších 55 % jej vlastní. 

Zajištění vhodného či samostatného bydlení je mladými lidmi často pokládáno 

za jednu z nezbytných podmínek pro rodičovství. V posledních letech však zvyšující se 

ceny bydlení a ceny souvisejících služeb dostupnost bydlení zhoršují (Kuchařová a kol., 

2020). Více než dvoutřetinová většina českých domácností celkově i v rámci mladých 

úplných rodin s dětmi bydlí ve vlastním bytě nebo domě. Pro bezdětné jedince ve věku 

25 až 44 let to však neplatí. Bezdětní partneři a také samotní muži obývají vlastní 

byt nebo dům přibližně v polovině případů (tabulka č. 2.5). Ze samostatně bydlících 

žen žije ve vlastním bytě nebo domě jen přibližně každá třetí z nich. Oproti průměru 

ČR (19 %) i mladým úplným rodinám s dětmi (18 %) totiž bezdětní až dvakrát 

častěji žijí v pronajatých bytech. 

 

Tabulka č. 2.5 Struktura bydlení podle právního důvodu užívání bytu, vybrané 

domácnosti s osobou v čele ve věku 25 až 44 let (2019, v %)  

 
Jednotlivec 

muž 
Jednotlivec 

žena 
Partnerský 
pár bez dětí 

Partnerský 
pár s dětmi 

Samoživitel 
s dětmi 

Vlastní dům 17,5 8,2 17,9 39,3 13,0 

Vlastní byt 28,9 28,3 34,5 31,9 27,1 

Družstevní byt 6,6 10,3 5,9 6,2 8,5 

Pronajatý byt 38,0 45,1 38,7 17,7 44,9 

U příbuzných, známých 9,0 8,2 3,1 4,9 6,5 

Zdroj: SILC 2019 

 

Náklady na bydlení průměrné české domácnosti od roku 2016 každoročně 

absolutně mírně stoupají (5 799 Kč měsíčně v roce 2019; ČSÚ, 2020b). Vzhledem 

ke zvyšujícím se příjmům domácností však jejich podíl na čistých peněžních příjmech 

domácností v čase klesá (15 % v roce 2019). Bezdětní, ale i rodiny s dětmi s osobou 

v čele domácnosti ve věku 25 až 44 let přitom za bydlení vydávají v průměru více 

peněžních prostředků, jejich relace k příjmům se však v domácnostech dosti liší (tabulka 

č. 2.6). V průměru nejvyšší náklady na bydlení (7,5 tisíce Kč) mají bezdětné páry. 

Díky vyšším příjmům jim však na jejich úhradu postačí jen 14 % z příjmů. Naproti 

tomu samostatně žijící jedinci zaplatí v průměru o 1 000 až 1 500 Kč méně, potřebují 

na to ale pětinu až čtvrtinu svých příjmů. 
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Tabulka č. 2.6 Náklady na bydlení za vybrané domácnosti s osobou v čele ve 

věku 25 až 44 let (2019, v %) 

 
Jednotlivec 

muž 
Jednotlivec 

žena 
Partnerský 
pár bez dětí 

Partnerský 
pár s dětmi 

Samoživitel 
s dětmi 

Náklady na bydlení (v Kč 
měsíčně) 

6 020 6 507 7 498 6 339 7 321 

Podíl nákladů na bydlení  
na čistých příjmech (v %) 

21,3 27,2 14,3 12,6 28,5 

 - vlastní byt 13,3 15,4 9,3 11,2 21,8 

 - pronajatý byt 33,6 39,4 23,3 25,7 40,4 

Zdroj: SILC 2019 

 

Relativně nejméně nákladné co do pravidelných měsíčních plateb za provoz 

a související služby je bydlení v bytech, případně domech v osobním vlastnictví. 

Nejdražší jsou naopak nájemní byty. Nájemníci platí v absolutním vyjádření zhruba 

dvojnásobné částky ve srovnání s majiteli bytů či domů, na úhradu nákladů na bydlení 

oproti nim potřebují více než dvojnásobný podíl z příjmů (tabulka č. 2.6). Bezdětní 

jedinci tak na zaplacení svého pronájmu potřebují třetinu až dvě pětiny příjmu. 

Vysokému zatížení náklady na bydlení definovanému více než 40 % podílem 

nákladů na bydlení z celkových příjmů domácností čelí mnohem častěji domácnosti 

bezdětných samostatně žijících jedinců, zvláště pak žen. Z dat SILC 2019 vyplývá, že 

takto vysokému zatížení je vystavena až čtvrtina samostatně žijících žen, mezi muži 

je tomu u 15 % domácností. Bezdětné páry jsou v tomto směru zatíženy spíše jen 

výjimečně (3 %), podobně jako úplné rodiny s dětmi (3 %). Kdežto mezi sólo rodiči čelí 

vysoké zátěži náklady na bydlení až 29 % z nich. Z hlediska právní formy bytu se 

ukázalo, že přibližně 80 % domácností, které za bydlení vydají přes 40 % svých příjmů, 

žije v pronajatém bytě. 

Relativně i absolutně vyšší platby za bydlení, které jsou spojené s bydlením 

v nájmu, se nemusejí vždy odrážet v horším subjektivně pociťovaném zatížení náklady 

na bydlení. Ukazuje se totiž, že mladí bezdětní jedinci a partneři, kteří vnímají náklady 

na své bydlení jako velkou finanční zátěž, jsou nejčastěji majitelé rodinných domů 

splácejících hypotéku (velkou zátěží jsou pro 28 % z nich). Také vlastníci bytů zatížených 

hypotékou ve vyšší míře připouštějí, že náklady na bydlení znamenají velkou nebo 

určitou zátěž (15 %, resp. 77 %). Pokud bezdětní žijí v domech nebo bytech a nemusejí 

splácet hypotéku, velké zatížení náklady na bydlení pociťuje jen 9 %, respektive 5 % 

z nich, mnohem častěji pro ně nejsou žádnou zátěží (19 %, resp. 30 %). Hypotéku na 

vlastní dům nebo byt přitom splácí zhruba polovina bezdětných, častěji párů 

než jednotlivců18. Pro srovnání za velkou finanční zátěž pokládá náklady na bydlení 

15 % bezdětných žijících v pronajatém bytě, pro dalších 14 % žádnou zátěž 

neznamenají. 

Pro zajímavost, v mladých rodinách s dětmi jsou jako nejvíce zatěžující vnímány 

náklady placené v nájemních bytech, zvláště mezi samoživiteli (více než polovina z nich 

udává velké zatížení). Ani případná hypotéka, kterou má 60 % úplných rodin s dětmi 

(tj. stejně jako bezdětných partnerských párů) a třetina samoživitelů vlastnících byt či 

dům, nečiní podle subjektivního vnímaní z celkových nákladů na bydlení tak zatěžující 

položku, jako je tomu v nájemních bytech. Nicméně podobně jako u bezdětných i u 

                                                           
18  V souhrnu bez ohledu na právní formu užívání bytu má hypotéku každý pátý bezdětný jednotlivec (muž 

i žena) a každý třetí bezdětný pár. Z mladých úplných rodin s dětmi splácí hypotéku 44 %, ze samoživitelů 
15 %. 
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rodin s dětmi platí, že neexistence hypotéky a nutnost jejího splácení snižuje 

pociťovanou míru zátěže, kterou náklady na bydlení představují pro rodinné příjmy. 

Náklady na bydlení jsou jedinou výdajovou položkou, kterou data SILC zahrnují. 

Výdajům je podrobněji věnováno jiné šetření ČSÚ zjišťující přímo spotřební výdaje 

domácností (ČSÚ, 2019)19. Nejaktuálnější data jsou za rok 2018, do kterých (kvůli 

změně metodiky) byla zahrnuta také data za rok 2017 přepočtená pomocí indexů 

spotřebitelských cen. Z veřejně dostupných dat sice nelze zjistit výdaje domácností 

s osobou v čele ve věku 25 až 44 let, určitou představu o případných rozdílných výdajích 

mladých domácností si však lze učinit alespoň prostřednictvím prezentovaných údajů za 

(všechny) bezdětné domácnosti s pracujícími členy a čisté úplné a neúplné rodiny 

s dětmi. 

Nejvíce finančních prostředků vydávají všechny domácnosti bez ohledu na socio-

demografickou strukturu na bydlení a na potraviny, přičemž náklady na bydlení jsou 

shodně nejnákladnější položkou v rozpočtu (tabulka č. 2.7). Úplné rodiny s dětmi 

vydávají v porovnání s ostatními typy domácností relativně více peněz na zboží a služby 

spojené s rekreací, kulturou a sportem, ale také s dopravou, stravováním a ubytováním. 

Rodiny s dětmi pak v souhrnu platí relativně více za odívání a obuv a také za vzdělávání. 

To vše jsou výdaje úzce související s přítomností dětí v domácnosti a směřující k uspo-

kojení převážně jejich vzdělávacích a volnočasových potřeb. Bezdětné domácnosti 

s výdělečně činnými členy oproti rodinám s dětmi dávají relativně více finančních 

prostředků na alkoholické nápoje a tabák a na ostatní zboží a služby. 

 

                                                           
19  Šetření Statistika rodinných účtů (SRÚ) bylo od roku 2017 integrováno do šetření SILC. Probíhá celoročně 

ve všech krajích ČR. Jednotkou zjišťování SRÚ je hospodařící domácnost úspěšně vyšetřena v SILC. Každé 
domácnosti ve výběru je předem přiřazeno referenční období pro vedení výdajů (dvakrát 4 týdny). Toto 
rotační schéma se snaží v maximální možné míře zajistit rovnoměrné pokrytí celého roku stanovenými typy 
domácností. Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti doplněné údaji o složení 
domácnosti, vybavenosti bytu a dalšími charakteristikami domácnosti. Publikované výsledky jsou 
zpracovány z celkového počtu 2 759 hospodařících domácností sledovaných v letech 2017 a 2018. Více viz 
ČSÚ, 2019. 
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Tabulka č. 2.7 Struktura spotřebních výdajů vybraných domácností a jejich podíl 

na příjmech (2018) 

 

Domácnosti 

s pracujícími členy 

a bez dětí 

Čisté úplné rodiny 

s dětmi 

Neúplné rodiny bez 

dalších členů s dětmi 

Struktura spotřebních výdajů (v %) 

  - potraviny, nealko 19,0 17,3 18,6 

  - alkohol, tabák 3,7 2,4 1,7 

  - oděvy, obuv 4,7 6,1 6,1 

  - bydlení 23,8 18,0 26,5 

  - bytové vybavení 6,8 6,9 3,8 

  - zdraví 2,4 2,1 2,7 

  - doprava 10,1 12,0 7,4 

  - pošty, telekomunikace 4,5 4,1 4,7 

  - rekreace, kultura 9,9 12,3 11,4 

  - vzdělávání 0,7 1,6 1,9 

  - stravování, ubytování 6,4 9,6 7,7 

  - ostatní zboží, služby 8,2 7,8 7,4 

Podíl spotřebních výdajů na čistých 

peněžních příjmech (v %) 
68,4 86,1 91,2 

Zdroj: ČSÚ, 2019, 2020b 

 

 Z porovnání výše spotřebních výdajů s hodnotou čistých peněžních příjmů 

obdobně definovaných domácností v datech SILC lze odhadovat, nakolik disponibilní 

příjmy postačí na potřebné výdaje. Z tohoto pohledu je zřejmé, že nejnapjatější 

rozpočet mají neúplné rodiny, které na svou spotřebu využijí 91 % příjmů. Bezdětným 

domácnostem naopak až téměř třetina příjmů zbyde, ať už na tvorbu úspor, případně 

investice, neboť na pokrytí spotřebních výdajů jim postačí 68 % příjmů. 

Provedená analýza se týkala bezdětných jedinců a párů, kteří žijí v samostatné 

domácnosti bez dalších osob. Jak ukazují data SILC 2019, řada mladých bezdětných lidí 

ale poměrně často stále sdílí společnou domácnost se svými rodiči. V naprosté většině 

jsou tito mladí lidé výdělečně činní, zpravidla jako zaměstnanci, v pozadí ekonomické 

neaktivity pak stojí nejčastěji invalidita nebo nezaměstnanost. Příjmové a materiální 

situaci (nejen) těchto domácností bude pozornost věnována při analýze výsledků šetření 

Bezdětní 2020 (kapitola 7.). 
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3. Základní informace o výzkumu 

Lucie Žáčková 

Cílovou skupinou kvantitativního šetření byli bezdětní muži a ženy ve věku 25 až 

44 let (včetně). Tato poměrně široká věková kategorie byla zvolena proto, aby byli 

dotázáni ti, kteří jsou vzhledem ke svému věku na prahu svých pracovních i partnerských 

a rodičovských drah. Zároveň cílová skupina zahrnuje i ty, kteří se svým věkem již blíží 

horní biologické hranici pro rodičovství. Dotazník jako nástroj pro sběr kvantitativních 

dat respondenta postupně provedl různými životními etapami a oblastmi, které jsou 

pro rozhodnutí mít nebo nemít děti, ať dobrovolné, či nedobrovolné, relevantní. 

Sběrem dat byla na základě veřejné zakázky pověřena agentura STEM/MARK, 

a. s., sběr probíhal v červenci a v srpnu 2020. Pro šetření byla zvolena kombinace PAPI 

(standardizovaný face to face rozhovor v domácnosti respondenta se záznamem 

odpovědí do papírové verze dotazníku) a CAWI (internetové dotazování – respondent 

vyplňuje dotazník sám). CAWI dotazování probíhalo mezi respondenty registrovanými 

v Českém národním panelu20. Poměr mezi sběrem dat metodikou PAPI a CAWI byl 45 : 

55 % (990 rozhovorů prostřednictvím PAPI a 1 183 rozhovorů formou CAWI), vyčištěný 

datový soubor čítá 2 089 respondentů. 

Dotazované bezdětné osoby nesměly mít v době výzkumného šetření vlastní ani 

adoptované dítě, ani dítě v pěstounské péči. Podobně tomu bylo v případě jejich part-

nerů a partnerek. Respondentky a partnerky respondentů nesměly být v době výzkumu 

těhotné.  

Odklad rodičovství a bezdětnost souvisí do velké míry s existencí partnerského 

vztahu (např. Šťastná a kol. 2017; Hašková, 2009). Tuto skutečnost reflektoval záměrný 

výběr respondentů, výběrové šetření se proto zaměřilo na dvě základní cílové skupiny 

v závislosti na existenci, případně typu partnerského vztahu:   

První cílovou skupinu tvořili ti jedinci, kteří v době výzkumu žili v bez-

dětném partnerském vztahu trvajícím déle než 6 měsíců a po většinu dní v týdnu žili 

s partnerem/partnerkou ve společné domácnosti (tzv. bezdětná partnerství). U této 

skupiny respondentů se předpokládá, že učinili zásadnější krok pro to stát se rodičem 

než respondenti z druhé, níže uvedené, skupiny.  

Druhou cílovou skupinu tvořili ti jedinci, kteří v době výzkumu měli 

partnerský vztah trvající déle něž 6 měsíců, ale s partnerem/partnerkou nežili 

po většinu dní v týdnu ve společné domácnosti (tzv. living-apart-together, LAT), a dále 

ti, kteří v době výzkumu neměli žádný partnerský vztah (tzv. singles). 

Výběr byl koncipován tak, aby byly tyto dvě základní skupiny zastoupeny 

ve stejné míře. V rámci těchto cílových skupin byl dále specifikován podíl mužů a žen. 

Zvlášť pro muže a ženy bylo rovněž zohledněno zastoupení věkových kategorií 25 až 34 

let a 35 až 44 let a vzdělanostních kategorií podle nejvyššího dokončeného vzdělání. 

Navíc bylo kontrolováno zastoupení bezdětných respondentů podle kraje (NUTS3) 

                                                           
20  Český národní panel je místem, kde se registrují uživatelé internetu, kteří se chtějí za odměnu účastnit 

průzkumů trhu a veřejného mínění. Společnost Český národní panel je vlastněna výzkumnými agenturami 
Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK. V současnosti je registrováno přibližně 50 tisíc 
osob ve věku 15 až 65 let. 
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a velikostní kategorie sídla. Oporou pro nastavení kvót zmíněných výběrových kritérií 

byla šetření SILC 2017 a VŠPS 201721. 

Nastavení kvót pro výběr respondentů a jejich naplnění je uvedeno v tabulce č. 

3.1. Ve skupině bez spolubydlícího partnera byl kvótní předpoklad vyššího zastoupení 

mužů než žen (60 %, resp. 40 %), což se bohužel ve výběrovém souboru nepodařilo 

zcela naplnit.  Oporou pro nastavení kvót pro výběr respondentů byla robustní šetření 

ČSÚ, i u nich však jde pouze o statistické odhady, o rozdílu ve výsledcích z těchto šetření 

pojednávají například Nývlt, Šustová (2014). Ostatní kvóty byly naplněny bez výrazného 

vychýlení, z toho důvodu nebylo přikročeno k případnému dovážení získaných dat. 

 

Tabulka č. 3.1 Základní struktura výběrového souboru Bezdětní 2020 (v %) 

 

Jedinci bydlící s partnerem Jedinci bez spolubydlícího partnera 

kvóty výběrový soubor kvóty výběrový soubor 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

Pohlaví (řádková %) 50 50 46 54 60 40 48 52 

Věkové kategorie (sloupcová %) 

- 25–34 let 60 70 65 72 50 60 52 63 

- 35–44 let 40 30 35 28 50 40 48 37 

Dosažené vzdělání (sloupcová %) 

- bez maturity 30 20 25 19 40 20 35 19 

- s maturitou 40 40 42 38 40 40 41 38 

- vyšší 30 40 33 43 20 40 24 42 

Zdroj: SILC 2017; VŠPS 2017; Bezdětní 2020; vlastní výpočty. 

 

Vzhledem k záměrnému výběru, vyplývajícímu jednak ze specifičnosti předmětu 

výzkumu, jednak z nedostatečné opory pro reprezentativní výběr, nemá tato studie 

ambice závěry zobecňovat na celou skupinu bezdětných v populaci. V dalším textu dále 

většinou pracujeme s rozlišením na tři základní podskupiny podle typu partnerské 

situace v době výzkumu. Hovoříme tedy o bezdětných partnerstvích (partneři spolu 

žijí ve společné domácnosti), LAT (living-apart-together, tj. respondent měl v době 

výzkumu partnera/partnerku, ale nežil s ním/ní ve společné domácnosti), a singles, tj. 

ti, kteří v době šetření neměli stálého partnera/partnerku (tabulka č. 3.2). Téměř 

                                                           
21  Vzhledem k časovému odstupu od posledního sčítání lidu, domů a bytů (2011) byla pro nastavení základních 

kritérií výběru v uvedených dvou hlavních skupinách respondentů zvolena tato dvě robustní šetření 
Českého statistického úřadu (ČSÚ), a to za rok 2017, za který měl výzkumný tým primární data k dispozici.  

Výběrové šetření Životní podmínky (SILC) je každoročně realizováno v celé ČR; šetření probíhá ve všech 
28 členských zemích Evropské unie a dále na Islandu, v Norsku, Švýcarsku, Makedonii, Srbsku a Turecku; 
pravidelné šetření SILC je koncipováno jako čtyřletý rotační panel, což znamená, že domácnosti se účastní 
šetření celkem čtyři roky; jednotkou zjišťování je byt, při první návštěvě (1. vlna) jsou do šetření zahrnuty 
všechny hospodařící domácnosti a jejich členové; ve 2. až 4. vlně se šetří pouze domácnosti, které zahrnují 
tzv. panelové osoby, tj. osoby vyšetřené při 1. vlně zjišťování; do šetření se poté zahrnou všechny osoby, 
které tvoří hospodařící domácnost; kombinace elektronického dotazníku (CAPI) a papírových dotazníků 
(PAPI); velikost výběrového souboru je téměř 9 tisíc domácností. 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)  probíhá ve všech okresech České republiky; hlavním cílem je 
získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce, umožňujících její analýzu z různých hledisek, 
zejména ekonomických, sociálních a demografických; od roku 2002 byly obsah a forma dotazníku VŠPS 
plně harmonizovány se standardem Evropské unie; výběrovou jednotkou je byt; předmětem šetření jsou 
všechny osoby obvykle bydlící v hospodařících domácnostech vybraných bytů; každý byt zůstává v šetře-
ném souboru po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletí; tazatelé provádějí šetření pomocí elektronického 
dotazníku.  
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polovina dotázaných tvořila s partnerem bezdětný pár, tito respondenti byli jak ve 

skupině mužů, tak žen v souladu s nastavením výběru více zastoupeni ve věku mladším 

35 let. Více než jedna třetina byla tzv. single, tj. neměli v době výzkumu partnerský 

vztah delší než šest měsíců, přičemž u mužů výrazněji než u žen roste jejich zastoupení 

ve věku 35 až 44 let. Nejméně početní byli jak mezi muži, tak mezi ženami ti, kteří měli 

partnera, ale po většinu dnů v týdnu s ním nežili v jedné domácnosti. Podíl těchto tzv. 

LAT se s věkem v našem souboru příliš nemění. Další charakteristiky respondentů 

v závislosti na typu partnerství jsou podrobněji uvedeny v kapitole 5 (tabulka č. 5.2). 

 

Tabulka č. 3.2 Partnerství bezdětných ve výběrovém souboru Bezdětní 2020 

podle pohlaví a věku (v %) 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

  

 
Muž Žena Celkem 

25–29 

let 

30–34 

let 

35–44 

let 
celkem 

25–29 

let 

30–34 

let 

35–44 

let 
celkem 

25–29 

let 

30–34 

let 

35–44 

let 
celkem 

Bezdětný 
pár  

50,8 54,4 39,6 47,1 51,5 53,7 42,3 49,0 51,2 54,1 40,9 48,1 

LAT 14,4 12,4 11,8 12,8 16,9 13,3 15,7 15,7 15,9 12,8 13,6 14,3 

Single  34,8 33,2 48,6 40,1 31,5 32,9 42,0 35,3 32,8 33,1 45,5 37,6 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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4. Rodinné zázemí bezdětných 

Jana Paloncyová 

V porovnání s obdobím před rokem 1989 se proměňuje raná fáze rodinných 

a pracovních drah projevující se v destandardizaci životních startů (Štípková, Kreidl, 

2012). Dílčí přechody do dospělosti (vstup na trh práce, samostatné bydlení, založení 

rodiny) se dříve odehrávaly v poměrně krátkém časovém intervalu, dnes jsou více 

rozmělněné a mění se někdy i jejich posloupnost (např. narození dítěte předchází vstupu 

do manželství). Proměňuje se i význam indikátorů dospělosti, což lze například ilustrovat 

rozšiřováním nesezdaných soužití, jež ve svém důsledku může vést k oslabení významu 

vstupu do manželství pro sociální konstrukci dospělosti. Mezi hlavní indikátory přechodu 

do dospělosti však stále patří dosažení ekonomické nezávislosti na rodičích (Chaloup-

ková a kol., 2010). Než bude pozornost věnována partnerskému životu bezdětných 

a jejich rodičovským plánům, zastavíme se krátce u jejich dětství a popíšeme ve 

stručnosti i jejich proces osamostatňování se od původní rodiny. Průběh těchto životních 

období má či může mít vliv na jejich současný i budoucí partnerský život. 

Téměř tři čtvrtiny dotázaných vyrůstaly do 15 let v úplné rodině s oběma 

svými (biologickými či adoptivními) rodiči, dvě pětiny žily s rodiči a jedním 

sourozencem, další pětina uvedla, že měla dokonce sourozenců více (tabulka č. 4.1). 

Více než polovina rodičů dotázaných spolu stále žije, přibližně ve třetině případů se otec 

s matkou rozešli. V ostatních případech jeden či oba rodiče již zemřeli, tuto zkušenost 

měli logicky zejména respondenti starší 35 let. Rozchod rodičů nebyl v populaci dosud 

bezdětných soustředěn do určitého věkového období. Přibližně čtvrtina respondentů 

zažila rozchod svých rodičů v předškolním věku (25 %), podobný podíl byl na 1. stupni 

ZŠ (23 %), v pubertálním věku (12 až 18 let) bylo v době rozchodu rodičů 27 % 

dotázaných, každý pátý pak byl již plnoletý. 

  

Tabulka č. 4.1 Struktura respondentů podle typu původní rodiny v dětství (do 15 

let) 

Typ původní rodiny Absolutní počet Relativní počet 

Biologická úplná rodina, 1 sourozenec 853 40,8 

Biologická úplná rodina, více než 2 sourozenci 447 21,4 

Biologická úplná rodina, jedináček 186 8,9 

Jen s matkou a max. 1 sourozencem 166 7,9 

Rekonstituovaná rodina 230 11,0 

Ostatní 207 9,9 

Celkem 2 089 100,0 

Pozn.: Z hlediska současného partnerského stavu respondenta nebyly shledány statisticky významné rozdíly. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Bez ohledu na to, v jakém typu rodiny respondent vyrůstal, bylo dětství podle 

tří čtvrtin dotázaných šťastné, méně často je takto hodnotili respondenti bez partnera 

(72 % proti 78 % s partnerem). Toto hodnocení může být ovlivněno řadou faktorů. 

Zaměříme-li se na ty relevantní, které byly ve výzkumu zjišťovány, ukazuje se, že 

při kontrole vlivu ostatních proměnných své dětství hodnotí hůře muži než ženy, pocit 
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štěstí spojený s dětstvím se rovněž snižuje se stoupajícím věkem bezdětných. V porov-

nání s těmi, kteří vyrůstali v tradiční rodině, tj. s oběma rodiči a s jedním sourozencem, 

se šance na to, že bude respondent o svém dětství hovořit jako o šťastném, výrazně 

snižuje v rodinách matek samoživitelek, v rekonstituovaných rodinách a v atypických 

výchovných prostředích (výchova příbuznými, výchova otcem, náhradní rodinná péče 

apod.). S tím souvisí i skutečnost, že se rodiče respondenta rozešli, ačkoli k tomu, jak 

bylo uvedeno výše, nemuselo dojít během jeho dětství. Podobně na hodnocení dětství 

působí i úmrtí rodiče. Není překvapením, že šance hovořit o svém dětství jako o šťastném 

období je vyšší u těch, kteří s rodiči v době výzkumu stále bydleli. Při kontrole vlivu 

ostatních proměnných v modelu mají rovněž horší vzpomínky na dětství ti, kdo 

v době výzkumu neměli partnera (tabulka č. 4.2). 

 

Tabulka č. 4.2 Šťastné dětství podle hodnocení respondentů – výsledky logistické 

regrese 

  
  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for 

EXP(B) 

Pohlaví (ref. muž) -0,237 0,113 4,368 1 0,037 0,789 0,632 0,985 

Věk -0,021 0,010 4,036 1 0,045 0,980 0,960 0,999 

Typ původní rodiny (ref. 
úplná rodina se 2 dětmi) 

    59,980 5 0,000       

- úplná rodina, 1 dítě -0,117 0,219 0,285 1 0,594 0,890 0,579 1,367 

- úplná a více než dvě 
děti 

-0,051 0,166 0,096 1 0,757 0,950 0,686 1,315 

- jen s matkou a 
maximálně jedním 
sourozencem 

-0,686 0,207 11,002 1 0,001 0,504 0,336 0,755 

- rekonstituovaná rodina -0,893 0,182 24,026 1 0,000 0,409 0,286 0,585 

- ostatní -1,309 0,189 47,746 1 0,000 0,270 0,186 0,392 

Současná původní rodina 
(ref. rodiče spolu žijí) 

    43,838 2 0,000       

- rozchod -0,912 0,147 38,265 1 0,000 0,402 0,301 0,536 

- úmrtí -0,821 0,169 23,653 1 0,000 0,440 0,316 0,612 

Nebydlí u rodičů (ref. 
bydlí u rodičů) 

-0,324 0,119 7,425 1 0,006 0,723 0,573 0,913 

Typ soužití (ref. žije 
s partnerem) 

    6,844 2 0,033       

- nežije s partnerem -0,072 0,176 0,169 1 0,681 0,930 0,659 1,313 

- bez partnera -0,318 0,124 6,546 1 0,011 0,727 0,570 0,928 

Konstanta 3,371 0,413 66,469 1 0,000 29,112     

Pozn.: binární závislá proměnná, zda bylo dětství hodnoceno jako šťastné, metoda backward stepwise, 
Nagelkerke R2 = 0,17. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

  

Naprostá většina respondentů (85 %) uvedla, že se v době výzkumu již cítili být 

samostatnými, nezávislými na svých blízkých, kteří je vychovávali. Muži a ženy měli 

podobné pocity, ani nejvyšší dosažené vzdělání nehrálo v tomto postoji významnou roli. 

Pocit závislosti se výrazně snižuje spolu s rostoucím věkem a naopak je posílen, pokud 

respondent žil v době výzkumu stále v domácnosti rodičů, a to zejména neměl-li navíc 

partnera, případně s ním nebydlel (33 % z nich uvedlo, že jsou na rodičích závislí, proti 



4. Rodinné zázemí bezdětných 

 

 
 

51 

15 % těch, kteří sice žili s rodiči, ale zároveň s partnerem). Ti, kteří již s rodiči nebydleli, 

se v naprosté většině považovali za nezávislé na rodičích, a to bez ohledu na to, zda měli 

partnera (94 %). 

Bydliště mimo domácnost rodičů je v soudobé společnosti považováno za jeden 

z výrazných rysů přechodu do dospělosti (Hašková, 2014). V zemích severní a částečně 

i západní Evropy se zdá být odchod z domácnosti rodičů v poměrně nízkém věku 

uniformním vzorcem chování, který zároveň představuje počátek pro další, tentokrát již 

velmi individualizované životní dráhy (život jako single, nesezdané soužití, LAT, 

rodičovství apod., Macková, 2011; Hašková, 2014). V době našeho výzkumu stále 

žilo s rodiči 43 % respondentů, podíl se mírně snižuje spolu se stoupajícím 

věkem. Ve věku 25 až 29 let takto žilo ještě 49 %, ve věku 35 až 44 let to bylo 39 %, 

rozdíly mezi muži a ženami nebyly statisticky významné. V souboru bezdětných respon-

dentů hrála v otázce soužití s rodiči bezpochyby výraznou roli současná partnerská 

situace (graf č. 4.1). Společně s rodiči bydlel pouze každý třetí bezdětný pár, věk ani 

pohlaví respondenta zde nehrály významnou roli. Tzv. singles žili s rodiči v mladším 

věku, významně častěji muži než ženy. Ve starších kategoriích podíl singles bydlících 

s rodiči klesal, nicméně i ve věku vyšším než 35 let představoval stále přibližně polovinu 

dotázaných. Bydlení s rodiči bylo nejběžnější (na úrovni tří čtvrtin) u respondentů 

v nejmladší věkové skupině, kteří měli v době výzkumu partnerský vztah, ale z různých 

důvodů nežili s partnerem či partnerkou ve společné domácnosti. S postupujícím věkem 

se i v této skupině respondentů zvyšuje podíl bydlících jinde než s rodiči, nicméně 

v nejstarší věkové kategorii zůstává stále na úrovni jedné poloviny. Dle našeho výzkumu 

nebylo tedy zcela běžné, aby ti, kteří nežili se svým partnerem či partnerkou ve společné 

domácnosti, bydleli sami, mimo domácnost svých rodičů. Soužití s rodiči však velké 

většině respondentů (70 %) vyhovovalo, a to bez ohledu na věk. Důvodem 

mohou být například výhody plynoucí z dělby nákladů na bydlení a finančních nákladů 

obecně. Méně často byli se současným soužitím s rodiči spokojeni respondenti 

z bezdětných korezidenčních párů (pouze přibližně polovině z nich současný stav 

vyhovoval). O změně bydliště však v nejbližších 12 měsících reálně uvažoval pouze 

každý čtvrtý respondent bydlící s partnerem i rodiči, mezi LAT respondenty žijícími 

v domácnosti rodičů to byl každý třetí, mezi singles každý druhý. Velká část respondentů 

přitom neměla ohledně stěhování žádné konkrétní plány (po třetině mezi bezdětnými 

páry a singles, ve dvou pětinách mezi respondenty LAT).  
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Graf č. 4.1 Soužití respondentů s rodiči podle pohlaví, věku a současné 

partnerské situace (v %) 

 Zdroj: Bezdětní 2020 
 

 Výše uvedené výsledky jsou zachycením stavu v době výzkumu. Je však možné, 

že se respondent někdy v minulosti z nějakého důvodu od rodičů odstěhoval a pak se 

případně zase vrátil. V této souvislosti se hovoří o konceptu tzv. bumerangového efektu 

(kapitola 1.). Za odstěhování se od rodičů byl v našem výzkumu považován ten případ, 

kdy respondent žil po dobu alespoň šesti měsíců mimo domácnost původní rodiny, 

nebyla přitom brána v úvahu období, kdy bydlel na internátě či koleji. Takovou zkušenost 

měly dvě třetiny dotázaných bezdětných. Není překvapením, že ji měli častěji respon-

denti žijící v době výzkumu s partnerem (76 %), i když, jak bylo uvedeno výše, třetina 

z nich se stále zcela neosamostatnila. Mezi singles, kteří žili v době výzkumu u rodičů, 

žil někdy dříve i někde jinde a pak se vrátil zpět každý pátý, v ostatních dvou skupinách 

respondentů měl tuto zkušenost zhruba každý sedmý. Celkově se bez ohledu na 

současnou partnerskou situaci někdy v minulosti od rodičů odstěhoval a poté se opět na 

delší dobu vrátil zpět k rodičům každý třetí respondent se zkušeností se samostatným 

bydlením (tedy zhruba každý pátý v celém souboru). Jako nejdůležitější důvod pro 

opětovné bydlení s rodiči byly nejčastěji uvedeny špatná finanční a/nebo bytová situace 

(49 % respondentů) a také rozchod, případně rozvod (47 % respondentů). Oba tyto 

důvody vybral společně přibližně každý pátý respondent. Nezaměstnanost donutila 

znovu bydlet u rodičů každého čtvrtého respondenta, každý pátý se vrátil po ukončení 

svého studia či jiného delšího pobytu v zahraničí22. 

                                                           
22  Respondenti vybírali v dotazníku dva nejdůležitější důvody ze sedmi nabízených. Nejméně častými důvody 

pro návrat do domácnosti rodičů byly zdravotní důvody respondenta, potřeba pečovat o rodiče či špatná 
finanční situace rodičů.  
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 Jak bylo uvedeno výše (viz kapitola 1.), ženy se obvykle osamostatňují dříve než 

muži. Platí to i v našem souboru bezdětných (graf č. 4.2). Podle analýzy přežití 

(metoda Kaplan-Meier)23 by ženy odcházely z domácnosti rodičů v průměru 

v 30,8 letech, muži ve 32,4 letech, mediánové hodnoty, tedy věk, do kterého by 

odešla z domácnosti polovina v době výzkumu stále bezdětných, byly 26,2 let u žen 

a 28,4 let u mužů. Při kontrole dalších relevantních proměnných (typ původní rodiny 

a hodnocení rodiny v dětství, vzdělání) zvyšuje šanci na odchod od rodičů přítomnost 

partnera24. Populace bezdětných v našem výzkumu se tak zdá být v tomto ohledu 

specifická. Hašková (2014) na datech celé populace (Životní dráhy 2010) poukázala na 

nižší šanci založit vlastní domácnost zejména u mužů s nižším vzděláním, v mladším 

věku odcházeli i ti, kdo vyrůstali v rekonstituované rodině. 

 

Graf č. 4.2 Věk odchodu z domácnosti rodičů – analýza přežití (Kaplan-Meier) 

 

Pozn.: Za dolní hranici byl brán věk plnoletosti, nebyly brány v úvahu případy, kdy dítě nebylo vychováváno 
svými rodiči, nebo odešlo bydlet na internát, kolej apod. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

  

Podívejme se nyní blíže pouze na tu skupinu bezdětných, kteří již zkušenost se 

samostatným bydlením v době výzkumu měli. Jak bylo zmíněno výše, tuto událost zažily 

dvě třetiny respondentů. Spolu s věkem respondenta se podíl těch, kteří se někdy od 

rodičů odstěhovali, mírně zvyšuje. Ženy odešly v průměru ve 23 letech, muži o rok 

později, vliv výše vzdělání na načasování tohoto životního kroku se v našem souboru 

bezdětných nepotvrdil. 

                                                           
23  Více o metodologii např. Šťastná, 2011. 
24  Coxova regrese – více o metodologii např. Šťastná, 2011. 
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 Nejčastějším způsobem bydlení (dvě pětiny) po odchodu z domácnosti 

rodičů bylo soužití s partnerem, případně jeho příbuznými. Přibližně každý 

čtvrtý respondent uvedl, že začal bydlet sám, o něco menší byl podíl těch, kteří se 

rozhodli bydlet s přáteli (graf č. 4.3). Partnerství tedy nebylo jednoznačným, převažují-

cím impulsem pro samostatné bydlení. To je zřejmé i ve skupině respondentů žijících 

v době výzkumu ve společné domácnosti s partnerem/partnerkou – polovina z těch, 

kteří již minimálně někdy dříve měli zkušenost s bydlením mimo domov svých rodičů, 

s partnerem či partnerkou v té době nebydlela. Naopak přibližně každý třetí respondent, 

který v době výzkumu nežil s partnerem/partnerkou (LAT či single), zažil po opuštění 

domácnosti svých rodičů korezidenční partnerský vztah (graf č. 4.3). Ženy odešly bydlet 

s partnerem častěji než muži s partnerkou. Muži, kteří se osamostatnili před 25. rokem 

věku, bydleli nejčastěji s přáteli nebo sami, motivem žen však byl i v tomto věku 

partnerský život. Vysvětlením může být to, že v páru je obvykle starší muž než žena, 

nejinak je tomu i v bezdětných partnerstvích (více kapitola 5.). Respondentky se tedy 

stěhovaly ke starším partnerům, kteří byli již alespoň částečně finančně zabezpečeni. 

Partnerské soužití je však u mužů hlavním cílem odchodu z domácnosti ve vyšším věku, 

u žen se zastoupení tohoto motivu s věkem příliš nemění, naopak na rozdíl od mužů 

výrazně roste podíl těch, které se odstěhovaly, aby žily samy. Působí zde zřejmě princip 

partnerského trhu, kdy ženy mají ve vyšším věku nižší šance najít partnera, což může 

být v souboru bezdětných umocněno. 

 

Graf č. 4.3 Typ soužití po prvním odchodu z domácnosti rodičů (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Život s partnerem tedy není jediným a, jak se i níže ukazuje, zásadním motivem 

pro odstěhování se z domácnosti rodičů. Mladí lidé přistupují k založení vlastní 

domácnosti odpovědně. Za nejdůležitější okolnosti odstěhování se z domácnosti rodičů 

považovali dotázaní bezdětní, kromě toho, že to je či bylo jejich přání, zejména 

ekonomické faktory, jako je etablovaná pozice na trhu práce a s tím související finanční 

zázemí (graf č. 4.4). Partnerský vztah v tomto kontextu ustupuje do pozadí, rodičovství 

ještě více. Vzhledem k tomu, že respondenti neměli v době výzkumu děti, v některých 
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případech ani stálého partnera, byla pro ně myšlenka na těhotenství a narození 

v porovnání s ostatními okolnostmi o to vzdělanější. 

 

Graf č. 4.4 Role různých okolností pro odchod z domácnosti rodičů (v %) 

 
Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Jelikož pracovat s takto rozsáhlou baterií otázek je poměrně složité a nepře-

hledné, podařilo se pomocí faktorové analýzy redukovat původních sedm sledovaných 

okolností25 na dva základní faktory (tabulka č. 4.3). K prvnímu faktoru patří především 

okolnosti či události vážící se k partnerství a rodičovství, tento faktor byl tedy 

pojmenován „rodina“. Druhý faktor zahrnuje zejména proměnné týkající se finanční 

situace a postavení na trhu práce, lze ho proto souhrnně nazvat „finanční zázemí“. 

Názory na důležitost těchto faktorů pro rozhodnutí odstěhovat se od rodičů jsou 

v populaci bezdětných poměrně uniformní. Pohlaví respondenta nemá na dosažené 

faktorové skóre v těchto dvou faktorech přímý vliv. Roli zde hrála především vlastní 

zkušenost respondenta, zejména v případě faktoru „rodina“ – ti, kteří se z domácnosti 

rodičů, ať trvale či dočasně, nikdy neodstěhovali, přisuzovali vyšší význam atributům 

partnerského života než ti, kteří tuto zkušenost měli. To platilo jak u mužů, tak u žen. 

V případě faktoru „finanční zázemí“ nebylo pro ženy podstatné, zda se někdy 

odstěhovaly od původní rodiny, muži, kteří tuto zkušenost měli, považovali ekonomickou 

soběstačnost za důležitější než ti, kteří ji neměli. Při kontrole vlivu pohlaví a zkušenosti 

se samostatným bydlením se v dosažených faktorových skórech neprojevil vliv vzdělání, 

s výjimkou žen, které se někdy osamostatnily – zde je zřejmá vyšší důležitost 

přisuzovaná vysokoškolačkami materiálnímu zázemí v porovnání se ženami s nižším 

vzděláním. Lze shrnout, že bezdětní kladli v našem výzkumu velký důraz na 

finanční nezávislost v případě, že se rozhodnou odejít z domácnosti rodičů, 

a tento aspekt byl posílen u těch, kteří tento krok již někdy udělali. 

                                                           
25  Z faktorové analýzy byla vyloučena položka „Přání osamostatnit se“, která se ukázala jako ambivalentní, 

korelující s oběma faktory. 
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Tabulka č. 4.3 Faktorová analýza – okolnosti odstěhování se od rodičů (rotované 

řešení) 

 
Faktor „rodina“ 

Faktor „finanční 
zázemí“ 

Sňatek ,900  

Těhotenství/narození dítěte ,862  

Trvalý partnerský vztah ,739  

Pomoc širší rodiny v získání bydlení (např. finanční, 
přenechání/darování nemovitosti, dědictví) 

,647  

Vlastní příjem z výdělečné činnosti  ,908 

Stabilní zaměstnání/podnikání  ,893 

Nějaké finanční úspory  ,693 

Pozn.: Faktorová analýza: Metoda hlavních komponent, metoda rotace: Oblimin with Kaiser Normalization, 
kritérium volby počtu faktorů: jednotkové číslo >1, podíly vysvětlené variance: 1. faktor – 45 %, 2. faktor – 
23 %. Zobrazeny jen faktorové zátěže vyšší než 0,3. 

Zdroj: Bezdětní 2020 
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5. Partnerský život bezdětných 

Jana Paloncyová 

5.1 Základní charakteristiky bezdětných párů 

Podle Zprávy o rodině 2020 (Kuchařová, 2020a) jsou základními předpoklady 

pro rodičovství spolehlivý partner, pocit připravenosti na péči o děti a jejich výchovu, 

shoda s partnerem/partnerkou v rodičovských plánech a samozřejmě dobrý zdravotní 

stav. Důležité je také ověřit si schopnost vést s partnerem společný život, mít ukončenou 

přípravu na povolání, a také je vyžadována vlastní stabilnější pozice v zaměstnání. Mezi 

materiálními předpoklady rodičovství dominuje vhodné bydlení a potřebný příjem 

(tamtéž). Tato kapitola pojednává o partnerském životě bezdětných respondentů 

výzkumného souboru Bezdětní 2020 jako nezbytném úvodu pro další kapitoly zabývající 

se rodičovstvím. 

Nejprve je třeba si připomenout, co již bylo uvedeno v kapitole 3. Téměř polovina 

dotázaných tvořila s partnerem bezdětný pár, tito respondenti byli jak ve skupině mužů, 

tak žen více zastoupeni ve věku mladším 35 let. Více než jedna třetina byla tzv. single, 

tj. neměli v době výzkumu partnerský vztah delší než šest měsíců, přičemž u mužů 

výrazněji než u žen roste jejich zastoupení ve věku 35 až 44 let. Nejméně početní byli 

jak mezi muži, tak mezi ženami ti, kteří měli partnera, ale po většinu dnů v týdnu s ním 

nežili v jedné domácnosti. Podíl těchto tzv. LAT se s věkem v našem souboru příliš 

nemění (tabulka č. 5.1). 

 

Tabulka č. 5.1 Partnerská situace bezdětných respondentů podle pohlaví a věku 

(v %) 

 
Muž Žena Celkem 

25–29 

let 

30–34 

let 

35–44 

let 
celkem 

25–29 

let 

30–34 

let 

35–44 

let 
celkem 

25–29 

let 

30–34 

let 

35–44 

let 
celkem 

Bezdětný 
pár  

50,8 54,4 39,6 47,1 51,5 53,7 42,3 49,0 51,2 54,1 40,9 48,1 

LAT 14,4 12,4 11,8 12,8 16,9 13,3 15,7 15,7 15,9 12,8 13,6 14,3 

Single  34,8 33,2 48,6 40,1 31,5 32,9 42,0 35,3 32,8 33,1 45,5 37,6 

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Muži singles byli v průměru starší než ti, kteří měli partnerku, podobně, i když 

méně výrazně, to platí i u žen (tabulka č. 5.2). Průměrný věkový rozdíl partnerů 

činil přibližně 2,5 roku, u spolu žijících partnerů byl nižší než u LAT (2,4 vs. 3,2 roky). 

Žena v páru byla v populaci bezdětných většinou mladší než muž (72 %), muž byl 

mladší v každém pátém páru. Hypotéza, že v partnerství, kde má žena vyšší vzdělání 

než muž, budou více zastoupeny stejně staří partneři či páry, kde bude žena starší než 

muž (který mohl v době výzkumu stále studovat), se nepotvrdila. Z tohoto pohledu se 

populace bezdětných nelišila od svobodných snoubenců mladších 45 let, kteří podle 

statistiky ČSÚ vstoupili v roce 2019 do manželství: mezi nimi byla přibližně každá pátá 

žena starší než muž, průměrný věkový rozdíl mezi snoubenci byl dva roky (Demografická 

ročenka, 2019). 
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Jak ukazují výzkumy, důvodů, proč jsou muži v páru starší než ženy, může být 

několik. Spolu s věkem muže se snáze určuje jeho status a ekonomický potenciál, je 

rovněž považován za vyzrálejšího, spolehlivějšího. Na druhou stranu mezi důvody, proč 

ženy odmítají muže výrazně staršího, patří větší riziko ustálených hodnot, názorů, 

životního stylu a stereotypních představ o rodinných rolích. V neposlední řadě je zde 

vnímáno vyšší riziko zhoršení zdravotního stavu (Topinková, 2018).  

V současné společnosti je výběr partnera založen zcela na individuálních prefe-

rencích, ekonomické důvody, které byly podstatné v tradiční společnosti, by neměly hrát 

výraznou roli (Giddens, 2012). Vztahy jsou založeny na vzájemné náklonnosti. Přesto 

výběr partnera není nahodilý, homogamie při výběru partnera přetrvává. Lidé s určitými 

sociálními charakteristikami hledají protějšek se stejným sociálním, ekonomickým 

a kulturním statusem, jako je ten jejich. Tím se i nadále reprodukuje sociální struktura, 

včetně sociálních nerovností (Katrňák, 2008).  

Podobně tomu bylo i v partnerstvích bezdětných. Z hlediska rodinného stavu 

převládala homogamie, tj. v 71 % partnerství byli muž i žena svobodní, ve 13 % se 

jednalo u obou z nich o první manželství. Roli však hrálo to, zda spolu partneři žili v jedné 

domácnosti – v těchto případech byl významně vyšší podíl prvních manželství (16 %) 

na úkor soužití svobodných (68 %). Pokud spolu partneři nežili, dominovaly jednoznačně 

vztahy dvou svobodných (79 %). I z hlediska výše dokončeného vzdělání panovala mezi 

partnery poměrně značná homogamie – v 54 % párů měli partneři stejné vzdělání, páry, 

kde měla žena vyšší vzdělání než muž, byly zastoupeny téměř dvojnásobně 

oproti těm, kde měla žena vzdělání nižší (30 % proti 16 %). V tomto ohledu nehrálo 

roli společné soužití partnerů a je nutné říci, že tyto výsledky odpovídají struktuře 

snoubenců uzavírajících manželství v posledních letech (ČSÚ, 2020a). V každém 

sedmém páru (bez ohledu na soužití) dokončil alespoň jeden z partnerů studium v roce 

2019 či 2020, naopak v téměř polovině případů ukončili oba partneři studium před více 

než sedmi lety. Čím dříve ukončili partneři studium, tím častěji žili v bezdětném 

spolubydlícím páru a méně v LAT. 

Vyšší vzdělání žen však nutně neznamená jejich vyšší sociální status. Pouze 17 % 

dotázaných mužů žijících s partnerkou mělo příjem nižší než 20 tisíc Kč měsíčně, mezi 

dotázanými ženami však představovaly 36 %. Zaměříme-li se na celý bezdětný pár (tj. 

na respondenta a jeho partnera), převažovali mezi ženami a muži v partnerském svazku 

zaměstnanci (na úrovni 80 %), mezi muži byli oproti ženám dvojnásobně zastoupeni 

OSVČ (15 % ku 8 %), ženy byly častěji (i když zanedbatelně) v invalidním důchodu či 

studující.   

 Ve všech třech cílových skupinách bezdětných vyrůstal dotázaný během svého 

dětství převážně v úplné rodině s (oběma vlastními) rodiči a většinou s jedním sourozen-

cem. Ti, kteří v době výzkumu žili s partnerem, by ve svém životě nejraději usilovali 

o uzavření manželství (63 %). V ostatních dvou cílových skupinách představovali 

příznivci této instituce přibližně polovinu. Ti, kteří partnera neměli, se relativně častěji 

přikláněli k celoživotnímu LAT, případně životu bez partnera. V souladu s tím byli mezi 

singles výrazně více než v partnerstvích zastoupeni ti, kteří nechtěli mít ve 

svém životě děti. Ti, kteří by je rádi měli, předpokládali, že je budou mít někdy 

v budoucnu. Je na pováženou, že každý pátý single by rád děti měl, ale zdá se, že již 

na uskutečnění tohoto snu rezignoval. Ti, kteří by chtěli být rodiči, se klonili k modelu 

dvoudětné rodiny. V porovnání s českou populací byl však podíl dosud bezdětných 

klonících se k tomuto typu rodiny výrazně nižší. Podle výzkumu CVVM (2020a) považo-

valy dvě děti za ideální dvě třetiny dotázaných, v našem souboru bezdětných se k tomu 

přiklonila přibližně polovina.  
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 Pokud spolu partneři v době výzkumu žili, celková délka jejich vztahu byla 

v průměru oproti LAT delší. Jejich vztah je možné považovat za spokojenější, neboť 93 

% ho považovalo za dobrý či spíše dobrý, v případě LAT to bylo o něco méně (87 %). 

V zastoupení těch, kteří uvažovali o ukončení současného vztahu, se však tento rozdíl 

neprojevil (tabulka č. 5.2). 

 

Tabulka č. 5.2 Charakteristiky bezdětných podle současné partnerské situace 

 Bezdětný pár LAT Single 

Průměrný věk dotázaného muže (v letech) 32,7 32,4 34,3 

Průměrný věk dotázané ženy (v letech) 31,3 31,5 32,7 

Průměrný věk muže v páru (v letech) 33,6 33,2 x 

Průměrný věk ženy v páru (v letech) 31,2 30,0 x 

Homogamie páru podle rodinného stavu (v %)       

- oba svobodní 67,8 78,6 x 

- oba první manželství 16,2 0,3 x 

- ostatní 16,0 21,1 x 

Vzdělání dotázaného muže (v %)       

- bez maturity 25,1 32,5 35,9 

- s maturitou  42,3 39,7 41,5 

- VŠ 32,6 27,8 22,5 

Vzdělání dotázané ženy (v %)       

- bez maturity 19,3 17,5 20,0 

- s maturitou  37,6 34,5 40,0 

- VŠ 43,1 48,0 40,0 

Homogamie páru podle vzdělání (v %)       

- stejné vzdělání 54,2 54,9 x 

- muž vyšší 15,0 18,5 x 

- žena vyšší 30,8 26,6 x 

Hodnocení vztahu (v %)       

- (spíše) dobrý 92,6 86,9 x 

- ani dobrý, ani špatný 4,8 7,6 x 

- komplikovaný, špatný 2,6 5,5 x 

Úvahy o rozchodu (v %) 22,2 25,0 x 

Původní rodina v (%)       

- úplná rodina, 2 děti 42,4 40,8 38,9 

- úplná rodina, 1 dítě 8,2 9,4 9,7 

- jen s matkou a max. jedním sourozencem 7,3 7,7 8,9 

- úplná a více než dvě děti 21,4 23,1 20,8 

- rekonstituovaná rodina 10,9 11,4 11,0 

- ostatní 9,9 7,7 10,8 

Průměrná délka vztahu (v letech) 5,5 3,0 x 

Ideální typ partnerství (v %)       

- sám, LAT 4,3 18,6 24,4 

- nesezdané soužití 33,0 29,7 25,4 

- manželství 62,8 51,7 50,3 
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pokračování tabulky 

 Bezdětný pár LAT Single 

Rodičovské plány (v %)       

- rád/a bych měl/a dítě do 3 let 50,9 32,3 25,7 

- ráda/a bych měl/a dítě, ale až později 19,2 36,1 19,7 

- rád/a bych měl/a dítě, ale domnívám se, že se to nikdy 
nestane 

8,6 7,6 19,6 

- nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlel/a 6,7 14,1 13,8 

- nechci mít děti 10,6 7,6 17,3 

- nemohu mít děti 4,0 2,4 3,9 

Ideální počet dětí (v %)       

- žádné 16,1 11,6 24,7 

- jedno 18,5 21,1 19,1 

- dvě 57,4 56,2 48,3 

- více 8,1 11,2 7,9 

Pozn.: Tučně jsou zvýrazněny statisticky významné rozdíly. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

5.2 Společné soužití 

Založení společné domácnosti před uzavřením sňatku se v posledních desetiletích 

stalo společenskou normou a již generace narozené ve druhé polovině 70. let začínaly 

partnerský život nesezdaným soužitím (Šťastná, Paloncyová, 2011). K rozšiřování 

a k delší době trvání nesezdaného soužití přispívá jeho celospolečenská tolerance. 

Například ve výzkumu Rodina 2019 označila rostoucí počty dlouhodobě nesezdaných 

partnerů za znepokojivý trend pouze čtvrtina dotázaných (Paloncyová, 2020). 

Rovněž mezi bezdětnými spolubydlícími páry v našem souboru převládaly ty 

nesezdané (tabulka č. 5.2). Dotázaní bezdětní muži, kteří měli v době výzkumu 

partnerku, se s ní seznámili v průměru ve věku 28 let, u žen proběhlo seznámí 

s partnerem v průměru ve 26,5 letech. Kromě toho, že ženy byly v páru mladší než 

muži, se zde projevil také vliv věku respondenta v době výzkumu (čím byl respondent 

starší, tím později se s partnerem/partnerkou seznámil) a skutečnost, zda se jednalo 

o společné soužití – ti, kteří spolu nebydleli, byli při kontrole pohlaví a věku 

v době výzkumu na počátku vztahu starší než ti, co spolu žili26. Z tohoto důvodu 

byl i vztah těch, kteří spolu nebydleli, v průměru kratší než u partnerů, kteří měli 

společné bydlení (3, resp. 5,5 let). 

Bezdětní spolubydlící partneři spolu začali žít ve společné domácnosti v průměru 

přibližně po roce a půl trvající známosti. Partnerství LAT, která v době výzkumu trvala 

v průměru kratší dobu, je možné považovat spíše za přechodný stav v ranějších fázích 

vztahu než trvalejší preferenci. Tuto hypotézu potvrzuje i to, že v této skupině 

respondentů převažovali ti, kteří by pro svůj život ideálně zvolili společné partnerské 

soužití, a to jak nesezdané (30 %), tak sezdané (52 %). 

 

                                                           
26  Lineární regrese: vzdělání ani preference typu soužití, jež se v této souvislosti nabízí, nehrály výraznou 

roli. 
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5.3 Manželství 

 Přes velkou přízeň, které se těší nesezdané soužití, má instituce manželství 

v české společnosti pořád své místo. Více než polovina české populace by chtěla žít 

v jednom manželství po celý život, připustíme-li opakované sňatky, pak za nejlepší 

považují manželství tři čtvrtiny populace. Tento názor je silnější mezi staršími 

generacemi, nicméně manželství preferují přibližně dvě třetiny lidí ve věku do 29 let 

(výzkum Rodina 2019 – viz Kuchařová, 2020a). Za přednosti manželství jsou považo-

vány ekonomické výhody a právní jistota, vize společného života či prospěšnost pro 

zdraví (Hamplová a kol., 2014; Fučík, 2013). I v manželství je však kladen důraz na 

kvalitu vztahu mezi partnery (Kuchařová, 2020a, Paloncyová, 2020). Důvodem volby 

nesezdaného soužití bývá přání ověřit si schopnost společně bydlet, odmítání 

institucionalizace vztahu, obavy z jeho nestability, potřeba nezávislosti, ale také finanční 

výhodnost statusu svobodné matky (Paloncyová, Šťastná, 2012). 

Dotázaní bezdětní, kteří považovali za ideální nesezdané soužití, však nevyjadřo-

vali větší potřebu seberealizace v pracovním životě, přání užívat si života či věnovat se 

svým zálibám než ti, kteří by chtěli žít v manželství. Není překvapením, že pro ty, kdo 

by chtěli vstoupit do manželství, byly v porovnání s ostatními důležitější hodnoty spojené 

s rodinným životem, tj. žít v harmonickém vztahu a pro svou rodinu a děti. Tato skupina 

bezdětných byla také konzervativnější k různým aspektům rodinného života, což je 

odlišovalo od ostatních, tj. těch, kdo by preferovali život singles, LAT či nesezdané 

soužití. Poslední jmenovaní se navzájem ve svých postojích k rodinnému životu 

významně nelišili. Moderní přístup byl vyjádřen souhlasem s výroky týkajícími se 

nesezdaného soužití, rodičovství a postoji k rozchodu. Tradiční přístup byl měřen 

zejména postoji k instituci manželství jako rámce pro výchovu dětí27. Uvedené rozdíly 

podle preferovaného modelu partnerství ilustruje graf č. 5.1. 

                                                           
27  Výsledek faktorové analýzy. 
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Graf č. 5.1 Vybrané postoje k rodině podle ideálního partnerského soužití (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Sňatek zatím uzavřel pouze každý sedmý bezdětný pár, téměř všechny 

manželské páry žily ve společné domácnosti. Manželství bylo uzavřeno v průměru 

po známosti trvající čtyři a půl roku, z toho tzv. manželství na zkoušku trvalo v průměru 

dva a půl roku. Sňatek byl uzavřen v průměru před čtyřmi roky. Tato skupina 

bezdětných byla nejvíce nakloněna rodičovství (graf č. 5.2). Uzavření sňatku a plánování 

rodičovství se tedy zdají být provázané. Za zmínku stojí, že mezi sezdanými respondenty 

byli relativně významně zastoupeni ti, kteří by dítě rádi měli, ale z různých důvodů se 

domnívali, že k tomu již nedojde28. 

                                                           
28  Podrobnější analýza nebyla možná vzhledem k nízkým počtům respondentů.  
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Graf č. 5.2 Rodičovské plány bezdětných manželů a nesezdaných (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Z uvedeného je zřejmé, že nesezdaní tvořili většinu párů (85 %). Jak bylo již 

zmíněno, manželství jsou uzavírána po období společného soužití. Podle starších 

výzkumů mají vyšší pravděpodobnost přechodu z nesezdaného soužití do manželství 

spíše vysokoškoláci (Paloncyová, Šťastná, 2012). To je i v souladu s nižším podílem dětí 

narozených mimo manželství u vysokoškolaček (ČSÚ, 2020a). Dotázaní bezdětní, kteří 

v době výzkumu žili s partnerem/partnerkou ve společné domácnosti, zamýšleli 

v nejbližší době vstoupit do sezdaného svazku častěji než ti, kteří s partnerem (zatím) 

nebydleli (graf č. 5.3). Přání uzavřít v dohledné době sňatek bylo dále posíleno zejména 

spokojeností ve vztahu, jeho délkou, bydlením respondenta mimo domácnost rodičů a 

názorem na ideální soužití. Vstoupit do manželství v horizontu tří let bylo rovněž častěji 

zvažováno těmi, kdo zastávali tradiční model rodiny se dvěma dětmi. 
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Graf č. 5.3 Úmysl uzavřít sňatek podle typu současného partnerství (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Okolnosti či důvody pro uzavření sňatku mohou být různé. Lze je zjednodušeně 

rozdělit na osobní či citové a na materiální. První skupinu je obtížné sociologickým 

výzkumem postihnout, ty druhé může do určité míry ovlivnit politika státu, například 

v oblasti vzdělávání, trhu práce či bydlení. Posledně jmenovaná oblast se jeví již 

dlouhodobě jako problematická (Kuchařová, 2020b; SocioFaktor, MEDIAN, 2017). 

Kvalitní bydlení je navíc velmi významným předpokladem bezproblémového fungování 

a stability rodiny, plnění výchovné a dalších rodinných funkcí, předcházení sociálním 

patologiím (Prokop, 2019). Mít kde samostatně bydlet vybralo jako jednu ze dvou 

nejdůležitějších v dotazníku nabídnutých okolností či podmínek pro vstup do manželství 

45 % bezdětných, kteří měli v době výzkumu partnera a byli nesezdaní (graf č. 5.4). 

Není překvapením, že výraznější byl tento podíl mezi těmi, kdo v době výzkumu se svým 

partnerem nebydleli (55 % proti 42 %). 

Jak již bylo zmíněno, nesezdané soužití před uzavřením manželství se stalo 

nedílnou součásti partnerských drah. Nejinak je tomu v populaci bezdětných (graf č. 

5.4). Více než dvě pětiny dotázaných považovaly manželství na zkoušku za důležitou 

okolnost pro to, aby se rozhodly uzavřít sňatek, s tím souvisí i jistota, že svého 

partnera/partnerku dobře a dlouho znají. Jako důležitý byl třetinou respondentů označen 

dostatečný příjem, tedy schopnost zabezpečit domácnost a rodinu. Na externí pomoc, 

ať svých rodičů nebo státu, bezdětní v kontextu úvah o vstupu do manželství příliš 

nespoléhají. Jednou za zásadních demografických změn po roce 1989 bylo snížení podílu 

těhotných nevěst a zvýšení podílu dětí narozených mimo manželství. Předmanželské 

koncepce (podíl prvních dětí narozených do osmi měsíců po sňatku z celkového počtu 

prvních dětí narozených v nynějším manželství) se za posledních 30 let snížil z hodnoty 

54 % na 23 % v roce 2019, podíl dětí narozených mimo manželství se naopak zvýšil 

z 8 % na současných 48 % (ČSÚ, 2016a, 2020a). Uvolnění vztahu mezi rodičovstvím 

a manželstvím se ukázalo i v naší cílové skupině, kdy by, v kontextu ostatních okolností, 

těhotenství či dokonce narození dítěte bylo důvodem pro uzavření sňatku pouze pro 

14 % dotázaných. 
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Graf č. 5.4 Okolnosti pro uzavření sňatku (v %) 

 

Pozn.: Respondenti vybírali z nabídnutého seznamu dvě nejdůležitější okolnosti, součet tedy nedává 100 %.   

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

5.4 Partnerství „LAT“ 

Tzv. přímé sňatky bez předchozího společného soužití jsou v současné době spíše 

ojedinělé a společnost, zvláště mladší generace, vnímá tento trend pozitivně (Kuchařová, 

2020a; Paloncyová, 2020). Kromě nesezdaného soužití se však prosazují i další 

alternativní formy partnerství, mezi nimi LAT, tedy partnerství bez společného soužití. 

Tento typ vztahu je předmětem spíše kvalitativních výzkumů. Podle českého výzkumu 

(Formánková, Křížková, 2014) je společné bydlení vnímáno mladými lidmi jako zásadní 

životní krok a předstupeň dalších významných závazků v osobním životě. Partneři 

setrvávají v oddělených domácnostech, neboť se necítí být připraveni na novou životní 

etapu, kladou v současné době důraz na kariéru, či si zatím nejsou jisti kvalitou svého 

partnerského vztahu. LAT je rovněž způsob, jak se vyhnout stávajícím normám, kdy je 

od muže očekávána spíše živitelská role a od ženy ta pečovatelská. 

 V našem souboru bezdětných představovala tato skupina respondentů 14 %. 

Značná část z nich (61 %) bydlela v době výzkumu s rodiči (graf č. 4.1), téměř třem 

čtvrtinám z nich toto soužití vyhovovalo. Důvodem se však zdají být zejména vnější 

okolnosti, tj. bytové a finanční důvody, které byly více než polovinou respondentů v LAT 

označeny za překážky společného soužití s partnerem. Pouze pětina LAT respondentů 

uvedla, že oddělené bydlení partnerů je přáním obou z nich, podle každého osmého si 

to přál jen jeden z nich. Vnější okolnosti jako důvod LAT zmiňovaly častěji ženy než muži, 

roli hrálo také trvání vztahu – čím déle trval, tím méně často bylo LAT výsledkem přání 

jednoho nebo obou partnerů. Jako důvod odděleného bydlení uváděli vnější podmínky 

častěji také ti, kteří by ve svém životě chtěli mít klasickou dvoudětnou rodinu. 
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 Zaměříme-li se podrobněji na důvody LAT, za naprosto nejdůležitější 

ze seznamu, který byl respondentovi nabídnut, byla v souladu s předchozím 

odstavcem považována bytová situace (graf č. 5.5). Na druhém pólu, jako nejméně 

důležité, se umístily partnerské neshody, což není příliš velkým překvapením, neboť, 

jak bylo uvedeno výše (tabulka č. 5.1), většina respondentů žijících v LAT hodnotila svůj 

vztah kladně. V pořadí dalších okolností není na první pohled zřejmé určité pravidlo, 

střídají se jak osobní, tak materiální důvody. Pro zjednodušení byla provedena faktorová 

analýza, jež odhalila dva faktory – osobní či partnerské důvody a vnější okolnosti29. Další 

analýza zahrnující jak sociodemografické charakteristiky bezdětných v LAT, tak některé 

jejich postoje týkající se například počtu dětí či ideálního typu partnerství, však 

nepřinesla žádné překvapivé závěry, populace bezdětných v LAT se zdá být v tomto 

ohledu více méně homogenní. Jako určující se zdá být do jisté míry perspektiva či 

představy o vztahu. Ti, kteří by chtěli ve svém životě žít ideálně v manželství, 

nespatřovali důvody LAT tolik v potřebě zachovat si svůj život bez závazků, ale spíše 

viděli překážku ve finanční či pracovní rovině. Obavu z omezení nezávislosti v případě 

společného bydlení měli častěji ti, kteří nepovažovali svůj současný vztah za uspokojivý. 

Ti, kteří bydleli v době výzkumu u rodičů, kladli vyšší důraz na vnější okolnosti než na 

potřebu vlastní nezávislosti či soukromí. Ti, kteří již bydleli mimo původní rodinu a byli 

tedy z pohledu finančního alespoň částečně zabezpečeni, zdůrazňovali spíše potřebu 

osobní svobody.  

 

Graf č. 5.5 Důležitost vybraných důvodů pro současné oddělené bydlení (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

                                                           
29  První faktor zahrnoval položky: potřeba mít vlastní klid, soukromí, potřeba nezávislosti, nepřipravenost na 

další krok v našem vztahu, partnerské neshody. Druhý faktor zahrnoval položky: pracovní důvody, finanční 
důvody. Položka „bytové důvody“ byla vyloučena, neboť byla málo provázaná s ostatními a bylo by obtížné 
ji k jednomu z faktorů přiřadit. Metoda hlavních komponent, metoda rotace: Oblimin with Kaiser 
Normalization, kritérium volby počtu faktorů: jednotkové číslo >1, podíly vysvětlené variance: 1. faktor – 
42 %; 2. faktor – 17 %. 
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 Téměř každý třetí dotázaný bezdětný v LAT by si přál tento status 

do jednoho roku změnit a žít s partnerem společně, dvě pětiny by k tomuto kroku 

dospěly později, téměř každý třetí dotázaný však zatím nevěděl, nebo nechtěl současný 

vztah posunout tímto směrem. Častěji o brzkém společném soužití byli přesvědčeni ti, 

kteří by rádi do tří let uzavřeli sňatek, a ti, kteří plánovali stát se někdy rodiči. Čím dříve 

by chtěl respondent sdílet společnou domácnost s partnerem/partnerkou, tím méně pro 

něho byly příznačné obavy ze ztráty soukromí, ale i pracovní či finanční důvody 

odděleného bydlení ztrácely na důležitosti. Tito respondenti tedy měli zřejmě vytvořené 

podmínky pro to, aby se s partnerem do jednoho roku sestěhovali. Ti, kteří uvedli, že si 

oni sami a/nebo jejich partner nepřejí žít odděleně, ale brání jim v tom nějaké okolnosti, 

byli přesto poměrně často přesvědčeni, že se jim jejich situaci podaří do jednoho roku 

změnit (40 %, dalších 40 % by se rádo sestěhovalo později). Délka vztahu, a to ani při 

kontrole s věkovou skupinou respondenta, neměla na rozhodnutí bydlet společně 

významný vliv. 

5.5 Bezdětní bez partnera – singles 

Součástí modernizačních trendů je i fenomén singles, o němž pojednávala již 

kapitola 1. 

 Dotázaní bezdětní singles, tj. ti, kteří neměli v době výzkumu partnera 

či partnerku, tvořili 38 % výběrového souboru, větší podíl byl ve věkové skupině 

35 až 44 let (tabulka č. 5.1). Z hlediska pohlaví se skupina singles dělila na dvě poloviny. 

Jak vyplývá z rozsáhlých výběrových šetření, která byla oporou pro výběr těchto 

respondentů, jsou mezi bezdětnými single muži více zastoupeni ti bez 

maturitního vzdělání. Podle kvalitativního výzkumu Haškové a Vohlídalové (2014) 

hraje v pojetí single života roli dosažené vzdělání a pozice na pracovním trhu zvláště u 

mužů třicátníků. Ti, kteří stojí na nejnižším stupni, spojují svoji nezadanost s nízkou 

atraktivitou spojenou se socioekonomickým statusem, s místem bydliště (např. 

v menších obcích), s nižší mírou sociálních kontaktů a s nedostatkem příležitostí najít si 

vhodnou partnerku. Naproti tomu vysokoškoláci více zdůrazňují vlastní nezávislost, své 

osobní zájmy a momentální časovou zaneprázdněnost. Život single chápou spíše jako 

dočasnou etapu, kterou, až budou sami chtít, mohou ukončit a založit rodinu. Single 

čtyřicátníci však podle Haškové a Vohlídalové (2014) již trvalý korezidenční vztah do 

budoucna zpravidla neočekávají. 

Mezi bezdětnými singles v našem výzkumu převažovali ti, kteří by chtěli tento 

svůj status změnit (73 %), z nich většina (58 %) nejlépe do jednoho roku. Každý pátý 

bezdětný bez partnerského vztahu o navázání nového zatím nepřemýšlel, 

striktně partnerství odmítalo 9 % dotázaných. Najít si co nejdříve nového partnera 

si přály zejména ženy ve věku 30 až 34 let (70 %), u mužů nehrál věk významnou roli. 

Ženy ve věku mladším 35 let se více než ostatní přikláněly k ideálu dvoudětné rodiny, 

což je určitě jedním z důvodů, proč by chtěly vstoupit do nového partnerství co nejdříve. 

Více než polovina singles bydlela v době výzkumu stále u rodičů, spolu se 

stoupajícím věkem příslušný podíl klesá (graf č. 5.6). Ve všech věkových skupinách žili 

s rodiči ve společné domácnosti častěji muži než ženy. Porovnáme-li bydlení s rodiči 

singles se skupinou těch, kteří měli v době výzkumu partnera, ale nebydleli s ním (LAT), 

rozdíly nejsou statisticky významné. Podle průzkumu společnosti STEM/MARK z roku 

2015 stála za setrváváním dospělých dětí u rodičů kromě neuspokojivé finanční situace 

i obava ze ztráty (dosavadního) pohodlí a neochota přijmout odpovědnost za vlastní 

život. Přibližně jedna třetina dotázaných se obávala i oslabení rodinných vazeb 

(STEM/MARK, 2015). 
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Graf č. 5.6 Bydlení singles u rodičů v porovnání s LAT (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Skutečnost, že respondent neměl v době výzkumu partnera, může mít různé 

příčiny či okolnosti. V dané skupině bezdětných singles nebyl za překážku tohoto stavu 

označen nepříznivý zdravotní stav (graf č. 5.7). Naopak respondenti souhlasili v nejvyšší 

míře s tím, že mají málo příležitostí, kde se seznámit, ve stejné míře však dávali 

v současné době přednost svým zálibám a koníčkům. Ostatní okolnosti byly hodnoceny 

rovnocenně a dělí populaci singles z hlediska souhlasu či nesouhlasu na víceméně dvě 

stejně početné skupiny. Položky nekorelovaly vzájemně natolik (měly každá jiný 

význam), aby byla možná faktorová analýza. Pozornost jsme tedy blíže zaměřili na ty 

z hlediska obsahu nejzajímavější. 

 Muži i ženy ve skupině singles dávají ve shodné míře v současné době přednost 

svým zálibám (68 %) a/nebo kariéře (50 %). Dvě pětiny respondentů přitom upřednost-

ňují koníčky i práci, necelá třetina se pak soustředí na volnočasové aktivity, práce pro 

ně není tak důležitá. Ženy v porovnání s muži vyjadřovaly silnější míru souhlasu s tím, 

že je málo příležitostí, kde se seznámit. Bariéra věku byla samozřejmě zdůrazňována 

společně se stoupajícím věkem, a to jak u mužů, tak u žen, u žen však silněji, což je 

vzhledem k tomu, že si muži většinou hledají mladší partnerky, pochopitelné. S věkem 

mužů klesá význam jejich koníčků, u žen není tento trend významný. Výše vzdělání se 

odrazila pouze v hodnocení významu pracovní kariéry, a to jak u mužů, tak u žen – 

vyšší důležitost jí přisuzovali zejména vysokoškoláci. Lze tedy shrnout, že v šetřené 

populaci bezdětných singles byly důvody, které stály za jejich současnou partnerskou 

situací, v různých skupinách víceméně stejné. 
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Graf č. 5.7 Role vybraných okolností pro navázání partnerského vztahu (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Více než dvě třetiny dotázaných bezdětných mužů a žen se shodovaly na tom, 

že mají málo příležitostí se seznámit. Partnerské vztahy jsou založeny zejména 

na osobnostních a charakterových vlastnostech partnerů a chování vůči sobě. Česká 

společnost je v základních kritériích, jež jsou nutná pro úspěšné manželství či 

dlouhodobé partnerství, poměrně jednotná. Podle výzkumu Rodina 2019 se na prvním 

místě umístila věrnost, podle Evropského výzkumu hodnot nabývá věrnost jako 

předpoklad pro spokojené manželství na důležitosti (Rabušic, Chromková Manea, 2018). 

Na druhém místě byla ve výzkumu Rodina 2019 za nutnou pro úspěšné partnerství 

označena tolerance (Paloncyová, 2020). Podle přibližně třetiny mužů a žen, a to 

víceméně ve všech generacích, patří mezi tři nejzásadnější předpoklady pro úspěšný 

dlouhodobý vztah i ochota diskutovat o problémech. Ženy čtyřicátnice i starší však 

zároveň zdůrazňují nutnost společné péče o děti, vyplývající zřejmě z jejich osobní 

zkušenosti. Muži častěji než ženy přisuzují význam i kvalitnímu bydlení, a to zejména 

v mladém věku. Na bydlení oddělené od rodičů je však v obecné populaci kladen důraz 

mnohem menší. Vlastní koníčky a záliby upřednostňují před společně stráveným časem 

s partnerkou mladí muži, spolu s věkem mužů i žen spočívá větší váha na společných 

prožitcích s partnerem. Finanční zázemí v podobě přiměřeného příjmu není v porovnání 

s ostatními faktory takovou prioritou, nejvíce je berou v potaz ženy čtyřicátnice, tj. 

častěji matky s dětmi ve věku povinné školní docházky (každá pátá žena v tomto věku 

byla dokonce sólo matkou), a muži senioři (tamtéž). 

Možnosti seznámení a navázání vztahu, který by splňoval uvedené nároky, jsou 

velmi individuální a závisí jak na osobních (charakterových) vlastnostech, tak na 

sociálních kontaktech. Část partnerů se seznámí ve škole či při studiu, někdo v zaměst-

nání, při zájmových aktivitách či dalším společenském životě, část hledá partnera 

prostřednictvím sociálních sítí a online seznamek. Vliv mají ale i faktory strukturální 

(Katrňák, 2008). Mezi ně patří například věková struktura mužů a žen, struktura 
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potenciálních partnerů z hlediska vzdělání, či to, do jaké míry společnost akceptuje 

netradiční páry, tj. například svazek výrazně mladšího muže se starší ženou. 

 Skutečnost, že byl v době výzkumu respondent zařazen mezi singles, však 

neznamená, že nemá žádnou zkušenost s partnerským životem. Dvě pětiny bezdětných 

singles měly ve svém životě dokonce nějakou zkušenost s korezidenčním vztahem 

delším než půl roku. Spolu s rostoucím věkem respondenta to bylo častější, ve věku 

mladším 30 let ji měla pouze necelá třetina, ve věku starším téměř polovina. Nejčastěji 

zažil respondent jedno takové soužití (51 %), třetina dotázaných zažila dva takové 

vztahy, každý pátý pak měl zkušenost s více soužitími. Vezmeme-li v úvahu celý soubor 

singles, pak tři pětiny neměly žádnou zkušenost s korezidenčním vztahem, 

každý pátý prožil jeden takový vztah a stejný podíl vícero takových partnerství. 

V tomto ohledu byly jejich partnerské zkušenosti podobné jako těch, kdo žili v době 

výzkumu v LAT. 

 Poslední korezidenční partnerství singles bylo většinou nesezdané (87 %) a skon-

čilo v průměru před 3,3 lety, u těch, kteří žili v LAT, uplynulo od posledního rozchodu 

s korezidenčním partnerem/partnerkou v průměru 4,6 roku. Měli tedy více času navázat 

v mezidobí další vztah. Zaměříme-li se na klíčové okamžiky posledního partnerského 

soužití nynějších singles, předcházela společnému bydlení v průměru více než roční 

známost, v případě LAT to bylo obdobně. Dnes již bývalí partneři spolu žili v průměru 

tři a půl roku. 

 Za neúspěchem posledního korezidenčního partnerství stály jak podle současných 

singles, tak podle dnešních LAT odlišné názory a postoje mezi bývalými partnery (graf 

č. 5.8). S tím souvisí i vysoký podíl těch, kteří spojovali rozchod s nedostatkem 

vzájemné pozornosti a s nedostatečnou snahou či schopností spolu hovořit. Důvodem 

rozchodu však bylo i navázání jiného vztahu. V tomto ohledu se tyto zkušenosti 

bezdětných neliší od těch, které mají jiné skupiny populace. Podobně hodnotili okolnosti 

rozpadu vztahu například samoživitelé dotázaní v roce 2019: na prvních místech se 

umístila i u nich nevěra, odlišné názory a nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění 

(Paloncyová, 2019, 2020). 
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Graf č. 5.8 Důvody rozpadu posledního korezidenčního vztahu singles a LAT 

(v %) 

 

Pozn.: Respondenti vybírali z nabídnutého seznamu dva hlavní důvody, součet tedy nedává 100 %.   

Zdroj: Bezdětní 2020 
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6. Postoje, názory a plány bezdětných ohledně 
rodičovství 

Lucie Žáčková 

6.1 Reprodukční přání 

Obecné představy o ideálním počtu dětí se (nejen) v české společnosti příliš 

nemění (Kuchařová a kol., 2020). Ideál dvou dětí lze stále pokládat za přetrvávající 

dominantní společenskou normu, ačkoli platí, že lidé nakonec mají méně dětí, než kolik 

by si v ideálním případě přáli (Rabušic, Chromková Manea, 2013). Oproti tomu 

individuální představy mužů a žen o tom, zda budou mít v životě děti a kolik, podléhají 

během života více změnám. Představy, preference a přání o počtu dětí a rodinném 

životě se formují a vyvíjejí podle toho, jak se mění životní dráhy a okolnosti jedince 

(partnerský vztah, ukončení studia, dostatečné finanční či bytové podmínky apod.). 

I tyto měnící se představy ale zůstávají leckdy nesplněny, jak ukazují panelová data 

(Hašková, Pospíšilová, 2020). 

Přání mít někdy v budoucnu dítě deklaruje sedm z deseti bezdětných 

respondentů v našem výzkumu (73 %). Tento podíl je tvořen třemi typy odpovědí. 

V blízké budoucnosti, tj. v horizontu tří let, by si dítě přálo 40 % respondentů. Později 

by dítě chtělo 20 % respondentů. Dalších 13 % by si sice dítě přálo, obává se však, 

že se to nikdy nestane. Ostatní buď zatím o dětech nepřemýšleli (10 %), nebo uvádějí, 

že děti mít nemohou (4 %). Žádné děti si v budoucnu nepřeje zhruba 13 % 

bezdětných respondentů. Ženy by si mírně častěji než muži přály mít dítě dříve, tj. 

do tří let (36 % mužů, resp. 41 % žen). Ženy však zároveň o něco více inklinují 

k odmítání rodičovství (11 % mužů, resp. 14 % žen), což by se mohlo zdát v rozporu 

se zjištěním, že jsou to častěji muži v reprodukčním věku do 40 let, kteří plánují zůstat 

celoživotně bezdětní (Kyzlinková, Šťastná, 2016). Možným vysvětlením může být, že do 

výzkumného šetření jsou zařazeny bezdětné ženy ve věku vyšším než 40 let, kdy je již 

velmi pravděpodobné, že se jejich reprodukční přání nesplní. Ženy také častěji deklarují, 

že nemohou mít děti (2 % muži resp. 6 % žen). Oproti tomu vyšší podíl bezdětných 

mužů než žen zatím o rodičovství dosud nepřemýšlel (15 % mužů vs. 7 % žen)30. 

Jedním z nejsilnějších faktorů ovlivňujících bezdětnost je neexistence 

partnerského vztahu. Studie ukazují, že významným prediktorem pro to zůstat bezdětný 

je absence partnera/partnerky (Klímová Chaloupková, Hašková, 2020). To potvrzuje i 

intenzita přání mít děti do tří let dle aktuální partnerské situace. Nejsilnější je toto 

přání ve skupině bezdětných partnerství, polovina z nich by chtěla mít dítě do 

tří let. Ve skupině LAT by si v krátkodobém horizontu přála mít dítě zhruba třetina 

respondentů (32 %) a ve skupině singles jen zhruba čtvrtina (26 %). V delším časovém 

horizontu než tři roky by si dítě přála zhruba pětina bezdětných partnerství (19 %), 

stejné přání má 36 % partnerů žijících odděleně a pětina singles. Singles si jsou ohledně 

svých reprodukčních preferencí jisti nejméně. Pětina singles by si sice dítě přála, ale 

domnívá se, že se tak nikdy nestane, oproti 8 % respondentů žijících s partnerem. Není 

                                                           
30  Pro srovnání Hašková a Pospíšilová (2020), které na základě datového souboru Životní a pracovní dráhy 

2010 zjišťují nižší ochotu bezdětných k rodičovství. Uvádějí, že ze skupiny bezdětných respondentů ve věku 
25 až 40 let se rodiči neplánuje stát 22 % mužů a 14 % žen. Navíc 29 % mužů a 20 % žen ještě neví, zda 
bude k rodičovství směřovat. Zbývající bezdětní uvedli, že stát se rodiči plánují. 



6. Postoje, názory a plány bezdětných ohledně rodičovství 

 

 
 

73 

překvapivé, že singles rovněž častěji než bezdětní mající partnera uvádějí, že děti mít 

nechtějí (17 % resp. 9 %) (graf č. 6.1). 

Společně s aktuální partnerskou situací hraje v plánování dítěte důležitou roli věk 

a pohlaví respondentů. S narůstajícím věkem obecně dochází mezi bezdětnými 

ke zvyšování podílu těch, kteří rodičovství do budoucna neplánují, ať už je důvodem 

přizpůsobení reprodukčních plánů vlastnímu nebo partnerovu/partnerčinu zdravotnímu 

stavu nebo uvědomění si náročnosti péče o děti v kombinaci s vlastními fyzickými 

možnostmi (Kyzlinková 2013; Hašková, Pospíšilová, 2020). V našem výzkumu ve věkové 

skupině 35 až 44 let výrazně stoupá podíl respondentů, kteří se domnívají, že dítě už 

mít nejspíš nebudou, přestože by je chtěli, a rovněž se zvyšuje podíl rozhodnutých 

pro bezdětnost a i těch, kteří děti mít nemohou31. Bezdětní vysokoškoláci a vysokoško-

lačky by preferenčně chtěli mít dítě do tří let, tedy co nejdříve, ve srovnání s bezdětnými 

respondenty s nižším vzděláním.  

Z pohledu preferencí bezdětných partnerství je ve všech sledovaných věkových 

skupinách jednoznačná volba mít dítě do tří let. K odkládání dítěte pak tíhne spíše mladší 

věková skupina, tj. 25 až 34 let. Mezi muži a ženami žijícími v bezdětných partnerstvích 

nejsou větší rozdíly, kromě toho, že muži jsou častěji než ženy ohledně rodičovských 

plánu zatím nerozhodnutí.  

Ve skupině partnerství, v nichž spolu partneři nežijí, by nejmladší věková skupina 

25 až 29 let dítě nejčastěji odložila na pozdější dobu, zatímco respondenti ve věku 30 až 

34 let by preferovali stát se rodiči v horizontu tří let. Muži žijící v LAT by si mírně častěji, 

než ženy přáli dítě později než do tří let. 

U singles se zmíněné tendence v nejstarší věkové skupině ještě prohlubují. 

Zhruba pětina singles ve věku 35 až 44 let nechce mít dítě (22 %) a téměř tři z deseti 

by sice dítě měli rádi, ale obávají se, že se jim jejich přání již nevyplní. Téměř pětina 

single mužů o tom, zda chtějí mít dítě ještě nepřemýšlela (19 %), na rozdíl od necelé 

desetiny single žen (8 %).  

 

                                                           
31  Ve věkové skupině 40 až 44letých bezdětných žen 27 % deklaruje, že děti mít nechce a 26 %, že děti mít 

nemůže. Zatímco u bezdětných mužů ve stejné věkové skupině je 17 % těch, kteří děti nechtějí, a těch, 
kteří deklarují, že děti mít nemohou, jsou jen 3 %.  
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Graf č. 6.1 Rodičovské plány a přání bezdětných podle současné partnerské 

situace a věku (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Pokud by v nejbližších měsících nastala situace, že by respondentka nebo 

partnerka respondenta otěhotněla, pak by logicky narození dítěte uvítali 

především muži a ženy z bezdětných partnerství (46 % resp. 44 %), případně, 

ačkoli by byli zaskočeni, by si respondenti z této skupiny dítě ponechali (39 % mužů 

resp. 30 % žen). Ve skupině LAT se zvyšuje podíl respondentů, kteří by byli překvapeni, 

ale dítě by si ponechali (51 % mužů resp. 39 % žen), a klesá podíl respondentů, kteří 

by vlastní nebo partnerčino těhotenství vysloveně uvítali (27 % mužů resp. 26 % žen). 

Specificky by těhotenství vnímaly bezdětné ženy bez partnera. Pětina z nich deklaruje, 

že by dítě uvítala, čtvrtina by byla zaskočena, ale dítě by si ponechala. O umělém 

přerušení těhotenství by uvažovalo 8 % žen bez partnera. Single ženy by rovněž výrazně 

častěji nevěděly, co by v takové situaci udělaly. Vliv na rozhodování v případě otěhotnění 

ve všech cílových skupinách má opět věk respondentů. Věková skupina 30 až 44 let by 

těhotenství a dítě nejspíše uvítala, zatímco mladší respondentky by situací byly spíše 

zaskočeny. 

6.2 Plány ohledně počtu dětí a časování rodičovství 

K ideálu dvoudětné rodiny se v České republice dlouhodobě přiklánějí přibližně 

dvě třetiny českých občanů, necelá čtvrtina dává přednost rodině s více potomky 

a necelá desetina upřednostňuje rodinu s jedním dítětem (CVVM, 2020a). Na úrovni 

ideálu, podobně jako u běžné populace, jsou ve výběrovém šetření bezdětných 

rovněž s převahou preferovány dvě děti, i když v menší míře. Pokud vezmeme 
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v úvahu celý soubor bezdětných respondentů a zahrneme i ty, kteří děti mít nechtějí 

nebo nemohou (celkem 17 %), pak by dvě děti chtěla zhruba polovina bezdětných 

respondentů (47 %). Není překvapivé, že mezi bezdětnými je oproti populaci vyšší 

preference jednoho dítěte (17 %) a nižší preference tří a více dětí (7 %). Každý desátý 

bezdětný respondent neví, kolik dětí by chtěl v životě mít. Vyšší podíl respondentů, 

ve srovnání s běžnou populací, kteří si přejí jedno dítě, je pravděpodobně důsledkem 

kombinace reálných podmínek, jako je především zkracující se období plodnosti ženy 

a nejistota, že na dítě někdy dojde. Lze totiž předpokládat, že s rostoucím věkem lidé 

upravují své nerealizované reprodukční plány spíše směrem k nižšímu počtu dětí, než 

původně plánovali. Právě bezdětní respondenti ve věku 35 až 44 let se častěji přiklánějí 

k jednomu dítěti a rovněž ti, kteří by dítě chtěli, ale domnívají se, že se tak nestane. 

U zadaných respondentů se potvrzuje důležitost komunikace a shoda mezi partnery na 

rodičovských plánech. Ukazuje se, že dvě děti preferují častěji ti, kteří s partnerem/ 

partnerkou hovoří o tom, kolik a kdy by chtěli mít dětí, oproti těm, kteří se 

s partnerem/partnerkou v plánovaní dětí neshodují nebo o tom spolu nemluví (62 % 

resp. 43 % resp. 36 %). 

Pokud se zaměříme pouze na respondenty, kteří by děti v budoucnu 

chtěli nebo je neodmítají, pak by dvě děti chtěly zhruba tři pětiny z nich (57 %), 

jedno dítě pětina a tři a více dětí zhruba 9 %. Průměrný počet dětí, kteří by 

respondenti chtěli v životě mít, jsou dvě děti (1,99). Bezdětná partnerství by si 

častěji než LAT a singles přála mít dvě děti (62 % vs. 54 %). Ve všech cílových skupinách 

by zhruba pětina respondentů chtěla jedno dítě. Není překvapivé, že singles oproti 

bezdětným partnerstvím častěji nevědí, kolik by chtěli dětí (15 % vs. 8 %). Mezi muži 

je opět vyšší podíl těch, kteří zatím nejsou rozhodnuti, a to především ve skupině LAT 

a singles. S vyšším věkem klesá podíl respondentů, kteří by chtěli více než jedno dítě. 

Naopak s vyšším vzděláním se přání mít více než jedno dítě posiluje. Při kontrole věku 

se přání mít více dětí u vysokoškoláků nejvýrazněji projevuje v nejmladší věkové skupině 

bezdětných, tj. ve věku 25 až 29 let. Ve vyšším věku se tyto rozdíly podle vzdělání stírají.  

Změna rodičovských plánů během života ohledně počtu dětí je výraznější 

u žen než u mužů. Na rozdíl od mužů mají ženy jednoznačné omezení v biologické 

schopnosti otěhotnět, která se výrazně snižuje po 35. roce věku (Pachlová, 2015). 

Odklad narození dítěte do vyššího věku zkracuje období, kdy může žena otěhotnět, 

a zvyšuje se pravděpodobnost zdravotních komplikací. Zatímco polovina bezdětných 

mužů v našem souboru deklaruje, že jejich plány ohledně počtu dětí jsou stále 

stejné, u žen jsou to dvě pětiny (51 % resp. 42 %). U bezdětných mužů je nejsilnější 

konzistence v názoru na počet dětí ve věku 30 až 34 let (58 %), nicméně ve věku 35 

až 44 let se již tento podíl snižuje (45 %). U bezdětných žen v našem souboru je však 

odklon od původních rodičovských plánů mnohem výraznější. Podíl konzistentního 

názoru na rodičovské plány klesá u žen z 51 % ve věku 25 až 29 let na 29 % ve věku 

35 až 44 let. Společně s tím také dochází k přehodnocení původního záměru mít více 

dětí nebo mít děti, a to směrem k nižším počtu dětí nebo až k postoji nemít děti vůbec. 

Můžeme se tedy domnívat, že u žen nejspíše vzhledem k jejich biologickým možnostem 

dochází k nutnosti adaptace rodičovských plánů směrem buď k menšímu počtu dětí 

(jedno) nebo k odstoupení od plánu mít dítě a rovněž k nárůstu podílu žen, které 

prohlašují, že již děti mít nemohou. Muži se ve sledovaném věku v takové situaci 

nenacházejí, je možné, že podobné tendence by u nich sílily až ve vyšším věku (graf č. 

6.2). 

Co se týče změny rodičovských plánů, jsou v jednotlivých cílových skupinách dle 

aktuální partnerské situace jen menší a očekávatelné rozdíly. U bezdětných partnerství 

je signifikantně vyšší podíl těch, kteří dříve chtěli více dětí než nyní, zatímco u LAT je 



6. Postoje, názory a plány bezdětných ohledně rodičovství 

 

 
 

76 

vyšší podíl těch, kteří dříve děti nechtěli, nyní to však zvažují. A mezi singles jsou 

významně častěji zastoupeni ti, kteří děti nechtěli a stále nechtějí. 

 

Graf č. 6.2 Změny v rodičovských plánech podle pohlaví a věku (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Respondenti, kteří uvedli přání mít dítě, odpovídali na otázku, v kolika letech by 

si přáli mít dítě nebo si je původně přáli. Důležité je zmínit, že zhruba čtvrtina 

respondentů na tuto otázku nedokázala odpovědět (volila variantu „nevím“). Průměrný 

věk, ve kterém chtěli nebo by chtěli mít dítě, je u bezdětných mužů z výběrového 

souboru vyšší než u žen (34 let, resp. 31 let). Polovina dotázaných bezdětných 

mužů by chtěla mít dítě do 33 let včetně (50 %), polovina žen do 30 let včetně 

(53 %). U mužů to odpovídá reálnému reprodukčnímu chování. Dle odhadů je těžiště 

plodnosti u mužů ve věkové kategorii 30 až 34 let, průměrný věk mužů při narození 

dítěte se odhaduje na 33,2 let (Kyzlinková, Štastná, 2016). U žen je však v realitě 

průměrný věk pro narození dítěte o něco nižší, činí 29,9 let, pro první dítě pak 28,4 let 

(kapitola 1.).  

Podíl bezdětných respondentů, kteří by si přáli dítě dříve, nebo kteří by 

bývali byli rádi již rodiči, tj. v nižším věku, je 14 %. Tito respondenti by bývali 

chtěli mít dítě v průměru již před sedmi lety, jak muži, tak ženy, ale v té době se jim 

nepodařilo natalitní plány zrealizovat. V nynějším věku by dítě chtělo zhruba 6 % 

bezdětných respondentů. Převážně však respondenti uvádějí jako preferovaný věk pro 

narození prvního dítěte blízkou budoucnost (81 %). Muži i ženy ze souboru bezdětných 

udávají věk, kdy by chtěli mít první dítě, v průměru o 3 roky vyšší než je jejich současný 

věk (rozdíl 3,4 let resp. 2,8 roku). Většina bezdětných, kteří mohou a přejí si mít dítě, 

by tedy narození prvního dítěte ještě mírně odsunula, ale naplnění rodičovských plánů 

by chtěla realizovat v blízké budoucnosti.  
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Není překvapivé, že v představách o tom, v kolika letech mít první dítě, hraje 

podstatnou roli současný věk respondenta. V nejmladší věkové kategorii 25 až 29 let by 

bezdětní respondenti chtěli dítě v průměru o tři roky později, ve věku 30 až 34 let o rok 

později a ve věku 35 až 44 let by bývali chtěli dítě v průměru ve věku o dva roky nižším, 

než je jejich současný.  

Vedle preferovaného věku, kdy by chtěli mít nebo kdy bývali chtěli mít své první 

dítě, se zjišťovaly rovněž obecné představy o ideálním věku pro narození prvního 

a posledního dítěte a o nejpozdějším možném věku pro narození prvního a posledního 

dítěte. Je třeba zmínit, že i v tomto případě nemalý podíl respondentů volil odpověď 

„nevím“. Nejpozdější věk ženy nedokázala odhadnout čtvrtina respondentů, nejpozdější 

věk muže pak přibližně třetina respondentů. U ideálních věků je podíl odpovědí „nevím“ 

ještě mírně vyšší. 

Ti, kteří odpověděli, pak jako ideální věk ženy pro narození prvního dítěte 

uváděli v průměru 27 let, a to ve všech cílových skupinách i nezávisle na pohlaví 

respondenta. Názor, že žena by se měla stát matkou ideálně do 29 let věku (včetně), 

zastávala polovina respondentů. Zhruba dvě pětiny bezdětných přitom pokládají za 

ideální věk matky při narození prvního dítěte 30 let a více. Srovnáme-li názor bezdětných 

respondentů z našeho souboru s celospolečenským míněním (CVVM, 2020a), ukazuje 

se, že stát se matkou do 29 let včetně je ideální situace pro čtyři pětiny dotázaných 

(82 %), zatímco stát se matkou ve 30 a více letech za ideální pokládá jen o málo více 

než desetina (12 %) občanů. Rozdíl ve vnímání ideálního věku ženy pro narození prvního 

dítěte mezi souborem bezdětných a celospolečenským míněním je tedy poměrně 

zřetelný.  

Jako nejpozdější věk ženy pro narození prvního dítěte bylo udáváno 

v průměru 31 let. Přitom se ukazuje, že průměrný nejpozdější věk pro narození 

jejich prvního dítě se u respondentek překrývá s preferovaným věkem pro tuto 

událost. Ideální věk je tedy z pohledu této skupiny již nerealizovatelný, a tak se jejich 

natalitní plány a preference vztahují k pozdějšímu věku, přitom však není jisté, zda se 

naplní a zda se i tento nejpozdější věk pro narození prvního dítěte ještě nakonec nezvýší 

a neposune se směrem k ideálnímu věku pro narození posledního dítěte. 

U ideálního a nejpozdějšího věku mužů pro první a poslední dítě je situace mírně 

odlišná. Za ideální věk muže pro narození prvního dítěte je udáváno průměrně 

30 let (v případě LAT 31 let). Zhruba pětina bezdětných respondentů se domnívá, že 

ideálním věkem pro muže, kdy by se měl stát otcem, je 29 a méně let, tento názor však 

zastává téměř polovina českých občanů (47 %, CVVM, 2020a). Přibližně polovina 

bezdětných respondentů (45 %) uvedla, že věk otce při narození prvního dítěte by měl 

být 30 let a vyšší, což téměř odpovídá názoru české společnosti (46 %, CVVM, 2020a). 

Nejpozdější ještě přijatelný věk muže pro narození prvního dítěte je 

v našem souboru v průměru 35 let. To znamená, že pro muže z bezdětných 

partnerství je nejzazší věk pro narození prvního dítěte o dva roky vyšší, než by byl jejich 

preferovaný věk, u LAT je to o rok více a u singles se oba tyto věky překrývají (tabulka 

č. 6.1). 
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Tabulka č. 6.1 Preferovaný, ideální a nejpozdější věk pro narození prvního dítěte 

podle pohlaví respondenta a podle současné partnerské situace (průměrný věk 

v letech) 

  
Celkem 

Bezdětná 
partnerství 

LAT Singles 

podle žen 

Průměrný věk respondentky v době výzkumu 32 31 31 33 

Preferovaný věk ženy pro narození jejího prvního dítěte  31 31 32 32 

Ideální věk ženy pro narození prvního dítěte 27 27 28 27 

Nejpozdější věk ženy pro narození prvního dítěte 31 31 32 32 

  podle mužů 

Průměrný věk respondenta v době výzkumu 33 33 32 34 

Preferovaný věk muže pro narození jeho prvního dítěte 34 33 34 35 

Ideální věk muže pro narození prvního dítěte 30 30 31 30 

Nejpozdější věk muže pro narození prvního dítěte 35 35 35 35 

Pozn.: Preferovaný věk pro narození dítěte je věk, ve kterém by si bezdětný respondent/respondentka přál/a 
mít své první dítě, nebo si býval/a přál/a mít své první dítě. Ideální věk odkazuje na ideální představu o věku 
při narození prvního dítěte a nejpozdější věk znamená nejzazší věk, kdy by měla mít žena/muž své první dítě.  

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Za ideální věk pro narození posledního dítěte považují bezdětné ženy z výzkum-

ného souboru v průměru 36 let, bezdětní muži v průměru 40 let. Jako nejzazší věk pro 

narození posledního dítěte udávají bezdětné ženy v průměru 39 let, bezdětní muži pak 

44 let. Ženy se přitom přiklánějí v obou případech pro sebe k o rok vyššímu věku, než 

jaký jim přisuzují bezdětní muži. Zprostředkovaně lze tedy za nejzazší představi-

telný věk pro narození (prvního) dítěte pokládat pro bezdětné ženy 39 let, pro 

muže pak 44 let. 

Pro srovnání názorů na ideální a nejpozdější věk s celou populací a populací ve 

věku 25 až 44 let můžeme využít data z výzkumu Rodina 2019. Co se týče ideálního 

věku narození prvního a posledního dítěte, přiklání se běžná populace, jak ta obecná, 

tak věková skupina 25 až 44letých, k o rok nižšímu věku než bezdětní (tabulka č. 6.2). 

U nejpozdějšího věku pro narození prvního a posledního dítěte se věková skupina 25 až 

44letých v běžné populaci více blíží skupině bezdětných z našeho souboru, zvláště 

v případě žen. Bezdětní jedinci tedy mají představy o ideálním věku pro narození prvního 

dítěte posunuté do vyššího věku než většinová populace celkem i než stejná věková 

kategorie z reprezentativního šetření, která kromě bezdětných zahrnuje také respon-

denty mající děti.  
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Tabulka č. 6.2 Ideální a nejpozdější věky pro narození prvního a posledního 

dítěte podle pohlaví respondenta, průměrný věk v letech 

 

Bezdětní 2020 
Rodina 2019,  

věk 25 až 44 let 
Rodina 2019 

ideálně nejpozději ideálně nejpozději ideálně nejpozději 

podle žen 

Mít první dítě – žena 27 31 26 31 26 29 

Mít poslední dítě – žena 36 39 35 39 35 37 

   podle mužů 

Mít první dítě – muž 30 35 29 34 29 33 

Mít poslední dítě – muž 40 44 39 43 39 42 

Zdroj: Bezdětní 2020, Rodina 2019 

 

6.3 Dobrovolná vs. nedobrovolná bezdětnost 

Zda je bezdětnost výsledkem dobrovolné volby či nedobrovolným důsledkem 

různých životních okolností, patří mezi otázky, o nichž se často diskutuje – například 

vzhledem k tomu, že bezdětnost spojená s aktivní volbou je u žen spojena s narušením 

představy mateřství jako normativního společenského úzu. Nicméně jednoznačné dělení 

bezdětnosti na „dobrovolnou“ a „nedobrovolnou“ je problematické, jak uvádějí výzkumy 

(např. Hašková, 2009). Jedinec v různých obdobích svého života a v různých sociálních 

kontextech může svou identitu také různě utvářet a měnit. Bezdětnost tedy nemusí 

nutně být jednou provždy daný stav, ale spíše dynamický proces s možnými zvraty 

během života (Maříková, 2020).  

Z tohoto pohledu je také třeba přistupovat k interpretaci otázky, která prostřed-

nictvím sedmistupňové škály zjišťovala aktuální vnímání vlastní bezdětnosti respondentů 

jako dobrovolné volby nebo nedobrovolného stavu. V souboru bezdětných se tři 

z deseti respondentů jednoznačně přiklonili k bezdětnosti jako ke svobodnému 

rozhodnutí a jedna pětina ji naopak jednoznačně pokládá za výsledek různých 

životních okolností. Pokud sečteme všechny body na škále (1 až 3), které se blíží ke 

svobodnému rozhodnutí, přiklání se k variantě bezdětní „volbou“ polovina respondentů 

(47 %), k variantě bezdětní „okolnostmi“ (5 až 7) dvě pětiny respondentů (40 %), 

zbytek bezdětných respondentů zvolil prostřední, neutrální variantu. Pokud porovnáme 

jednoznačný příklon k dobrovolné bezdětnosti s rozhodnutím nemít v budoucnu děti, tak 

přestože se k bezdětnosti „volbou“ hlásí 30 % respondentů, jen 13 % respondentů 

prohlašuje, že si žádné děti v budoucnu nepřeje. To, že se respondent hlásí k dobrovolné 

bezdětnosti, tedy ukazuje spíše na jeho aktuální vnímání situace než na jednou pro vždy 

neměnný postoj.  

Vnímání bezdětnosti jako svobodné volby nebo nedobrovolného výsledku 

životních okolností koreluje s mnoha různými faktory, ať už strukturálními (vzdělání, 

ekonomický status), situačními (partnerství, zdravotní stav) nebo hodnotovými (postoj 

k rodičovství, k uspořádání genderových rolí) (Kyzlinková, Štastná, 2016). Jinak 

dobrovolnost či nedobrovolnost vlastní bezdětnosti vnímají ženy a jinak muži, přičemž 

se v souboru bezdětných respondentů potvrzuje, že zásadní roli hraje kromě pohlaví 

zejména věk a partnerská situace. 

Za nedobrovolnou označují vlastní bezdětnost (jako jednoznačný postoj) 

významně častěji ženy než muži (24 %, resp. 17 %). Právě ženy zároveň výrazně 

častěji než muži uvádějí, že nemohou mít děti. Část této nedobrovolné bezdětnosti tedy 
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jistě souvisí se zdravotními komplikacemi. Polovina bezdětných, kteří mají vlastní nebo 

zprostředkovanou zkušenost (partnerčinu/partnerovu) s léčbou neplodnosti, pokládá 

svou bezdětnost za nedobrovolný stav (53 %). Rovněž zkušenost s neúspěšným těho-

tenstvím silně ovlivňuje vlastní postoj k bezdětnosti. Téměř dvě pětiny respondentek, 

které byly v minulosti těhotné, jednoznačně vnímají bezdětnost jako důsledek vnějších 

okolností (37 %), oproti jedné pětině, která tuto zkušenost neměla (22 %). A v nepo-

slední řadě se k variantě nedobrovolné bezdětnosti obecně častěji přiklánějí ti bezdětní, 

kteří svůj zdravotní stav považují za špatný nebo velmi špatný (40 %). Jedním z důvodů, 

proč ženy častěji, než muži označují svou bezdětnost za důsledek okolností, jsou tedy 

zdravotní problémy spojené s otěhotněním a těhotenstvím a s věkovou hranicí 

mateřství.  

Podíváme-li se na to, jak vnímají bezdětnost muži a ženy podle typu partnerství, 

ukazuje se, že není významnější rozdíl v podílu mužů i žen, kteří se jednoznačně 

přiklánějí k bezdětnosti jako k životní volbě. Ať už žijí v partnerském svazku, v LAT, 

nebo jsou singles, přiklání se k tomuto postoji vždy cca 30 % bezdětných 

respondentů a respondentek. Významnější rozdíly se ukazují ve vnímání bezdětnosti 

jako důsledku životních okolností. Ženy žijící v partnerství se více než muži kloní k tomu, 

že jejich bezdětnost je dána jednoznačně okolnostmi (22 % resp. 16 %). U singles je 

tomu podobně jen podíly žen i mužů, kteří s bezdětností „okolnostmi“ zcela souhlasí, 

jsou vyšší (30 % vs. 21 %). Mezi muži a ženami žijícími v LAT nejsou významnější 

rozdíly, v kategorii zcela se ztotožňující s nedobrovolnou bezdětností je jich však menší 

podíl než u bezdětných partnerství a singles (tabulka č. 6.3). 

 

Tabulka č. 6.3 Současná bezdětnost jako výsledek svobodné volby nebo 

důsledek životních okolností (podle současné partnerské situace a pohlaví, v %) 

  
  

Celkem 
Bezdětná 

partnerství 
LAT Singles 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

To, že nemám děti, je mé 
svobodné rozhodnutí 

29,5 30,4 29,5 31,9 30,9 33,1 29,1 27,1 

Spíše je to svobodné rozhodnutí 16,8 16,7 18,9 18,9 18,7 18,7 13,7 12,8 

Obojí zhruba stejně 14,9 11,8 17,6 12,2 12,2 10,2 12,7 12,0 

Spíš je to důsledek okolností 21,6 17,3 17,8 15,5 28,5 21,7 23,8 17,8 

To, že nemám děti, je výsledkem 
různých životních okolností 

17,2 23,8 16,1 21,6 9,8 16,3 20,8 30,3 

Pozn.: Odpovědi uvedené v tabulce vycházejí ze sedmibodové škály, kdy 1= „To, že nemám děti, je mé 
svobodné rozhodnutí“ a 7 = „To, že nemám děti, je výsledkem různých životních okolností“, hodnoty 2 a 3 
jsou sloučeny v kategorii „Spíše je to svobodné rozhodnutí“ a hodnoty 5 a 6 v kategorii „Spíš je to důsledek 
okolností“. Označené hodnoty znamenají signifikantní rozdíly.  

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Z hlediska věku se ve všech typech partnerství ukazuje, že nejmladší věková 

kategorie (25 až 29 let) častěji souhlasí s bezdětností jako životní volbou. S rostoucím 

věkem se postupně zvětšuje podíl bezdětných, kteří se přiklánějí k bezdětnosti jako 

důsledku různých životních okolností, zřetelně se tak děje u bezdětných partnerství 

a singles. V mladším věku zůstávají otevřené možnosti k realizaci rodičovských záměrů, 

které má většina dotázaných bezdětných, zatímco s věkem dochází u žen, ale i mužů, 

k postupnému snižování schopnosti zplodit dítě, a zároveň se lidé obvykle dozvídají 

o zdravotních komplikacích souvisejících s možností mít dítě (Šťastná a kol., 2017). 

Nicméně v případě singles je oproti bezdětným žijícím v páru signifikantně vyšší podíl 
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mladých lidí ve věku 25 až 29 let, kteří souhlasí s nedobrovolnou bezdětností (graf č. 

6.3). Je pravděpodobné, že právě u této nejmladší věkové skupiny se promítá vliv 

chybějícího partnerského vztahu, nezbytného pro založení rodiny. 

 

Graf č. 6.3 Současná bezdětnost jako výsledek svobodné volby nebo důsledek 

životních okolností (krajní postoje podle současné partnerské situace a věku, v %) 

 

Pozn.: V grafu jsou znázorněny pouze krajní kategorie, ostatní položky na škále tvoří dopočet do 100 %. 
Jednalo se o sedmibodovou škálu s krajními variantami „To, že nemám děti, je mé svobodné rozhodnutí“ 
a „To, že nemám děti, je výsledkem různých životních okolností“. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Vnímání bezdětnosti jako dobrovolné či nedobrovolné je rovněž ovlivněno 

vzděláním respondenta a jeho partnerskou situací. Jsou to především vysokoškolsky 

vzdělané ženy z bezdětných partnerství, které se častěji vyjadřují o své bezdětnosti jako 

o dobrovolné volbě, zatímco ženy z bezdětných partnerství se středoškolským vzděláním 

vnímají bezdětnost častěji jako důsledek životních okolností. Muži z bezdětných partner-

ství se základním vzděláním více inklinují k vnímání bezdětnosti jako jednoznačnému 

výsledku životních okolností. Vliv vzdělání ve skupině LAT a singles však není významný. 

Určité rozdíly lze zaznamenat mezi nesezdaným soužitím bezdětných a partner-

stvím stvrzeným sňatkem, ať už se jedná o pár žijící ve společné nebo oddělené 

domácnosti. Skutečnost, že respondent žije v bezdětném manželství, silně 

koreluje s postojem, že bezdětnost vnímá spíše jako výsledek okolností, 

u nesezdaných soužití je tomu právě naopak (50 %, resp. 34 %). Zároveň se 

ukazuje, že bezdětnost je častěji výsledkem různých okolností spíše pro respondenty 

v dlouhodobých bezdětných partnerských vztazích (delších než sedm let) než u kratších 

partnerství. Pro tyto páry se zřejmě jedná o nenaplnění původních rodičovských 

představ. Inklinace k jednomu nebo druhému postoji koreluje i s dalšími faktory, jako 

jsou zastávané hodnoty, ekonomické zázemí respondentů nebo péče o člověka blízkého. 
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Dobrovolná bezdětnost je rovněž odrazem hodnotové orientace jednice a odha-

luje tak konkurenční vztah rodičovství s jinými hodnotami. Pro respondenty, kteří se 

jednoznačně přiklánějí k dobrovolné bezdětnosti, oproti těm, kteří svou bezdětnost 

jednoznačně přisuzují okolnostem, předchází hodnotu rodiny (tj. „mít žít pro svou rodinu 

a děti“) hodnota volného času pro sebe a své zájmy, užívání si života, seberealizace 

v práci a cestování. Tyto hodnoty rovněž častěji pokládají za „velmi důležité“ (8. kapitola 

zde). Důležitost vlastních aktivit a zájmů pro respondenty hlásící se k dobrovolné 

bezdětnosti také potvrzuje vysoká míra souhlasu s postojem, že děti člověka omezují 

v tom, že si nemůže dělat, co chce. Tři pětiny těch, pro které je bezdětnost volbou, 

s tímto výrokem souhlasí, oproti necelé polovině těch, pro které je bezdětnost 

výsledkem životních okolností. 

  Z hlediska finančního zázemí domácnosti se ke krajnímu postoji bezdětnosti jako 

svobodné volby přiklánějí častěji bezdětní respondenti, jejichž domácnost vychází 

s celkovými měsíčními příjmy zcela bez obtíží. Oproti tomu bezdětní z domácností, které 

mají obtíže s příjmem vyjít, významně častěji inklinují ke krajnímu postoji bezdětnosti 

způsobené okolnostmi. Tento postoj pravděpodobně souvisí s hypotézou ekonomické 

náročnosti péče o děti, která je jedním z důvodů odkládání nebo odmítání rodičovství. 

Podobně s krajními postoji k dobrovolnosti či nedobrovolnosti bezdětnosti koreluje péče 

o blízkého člověka. Je-li respondent zatížen péčí o blízkou osobu, častěji se kloní 

k vnímání vlastní bezdětnosti jako k jasnému důsledku vnějších životních okolností.  

S tím, jak respondenti vnímají svou bezdětnost, úzce souvisí i postoj jejich 

nejbližšího okolí, tedy uznávané společenské normy a konvence (Hašková, Zamykalová, 

2006). Téměř polovina bezdětných z našeho souboru souhlasí s tím, že většina 

jejich přátel se domnívá, že by děti mít měli (47 %). Stejné očekávání od 

vlastních rodičů pociťují téměř dvě pětiny respondentů (58 %). Intenzivněji cítí 

tento tlak spíše ženy než muži, norma rodičovství je silněji spojována především se 

ženami (Hašková, 2009). Není překvapivé, že nejčastěji zmiňují očekávání vlastních 

rodičů respondenti ve věku 30 až 34 let (70 % žen, resp. 67 % mužů). Nicméně neméně 

významnou roli hraje také to, zda respondent žije v bezdětném partnerství nebo přímo 

v manželství. Dvě třetiny bezdětných respondentů žijících v manželském svazku pociťují 

toto očekávání od přátel, oproti polovině bezdětných respondentů z nesezdaných 

partnerství (67 %, resp. 50 %). Pociťovaný tlak rodičů není z hlediska sezdaných 

a nesezdaných bezdětných partnerství významně odlišný. Nicméně již samotná exis-

tence partnerského svazku je vlivným faktorem určujícím míru tlaku okolí na rodičovskou 

dráhu respondenta. Jednoznačně nejvíce jej pociťují respondenti z bezdětných partner-

ství, o něco méně respondenti žijící v LAT a nejméně singles (graf č. 6.4). Bezdětní 

vysokoškoláci rovněž častěji než respondenti s nižším vzděláním zmiňují tlak okolí na 

to, aby měli děti, ať už od přátel nebo od rodičů. Zajímavá je vzájemná korelace tlaku 

společenských norem a přáním mít dítě. Bezdětní respondenti, kteří dítě mít chtějí, více 

vnímají, že je to od nich očekáváno (nebo se může jednat o opačný vztah, jelikož cítí 

tyto normativní tlaky okolí, tak chtějí mít dítě). A naopak bezdětní respondenti, kteří dítě 

mít nechtějí, existenci vnějších tlaků intenzivněji odmítají. 
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Graf č. 6.4 Vnímání tlaku okolí na realizaci rodičovské dráhy podle současné 

partnerské situace (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

6.4 Důvody dosavadní bezdětnosti 

Současná situace, kdy páry nebo singles nemají děti, může být ovlivněna mnoha 

důvody, jak na osobní, tak ekonomické rovině. Mezi osobními důvody stojí na 

prvním místě nejistota aktuálního partnerského vztahu či absence partnera, 

jak dokládají i jiné studie (Hašková, 2009; Kyzlinková, Šťastná, 2016; Kyzlinková, 

2013), nebo preference svobodného a nezávislého života. Chybějící partner je 

uváděn jako zcela zásadní důvod bezdětnosti právě ve skupině singles, kde také výrazně 

převyšuje ostatní důvody (62 %). Zvláště se to týká vysokoškolsky vzdělaných singles. 

Svobodu a nezávislost jako důvod odkládání rodičovství uvádějí singles až na druhém 

místě, a to se značným odstupem (30 %). Nejistá partnerská situace je důvodem 

k odsouvání rodičovství zejména u bezdětných, kteří žijí sice v páru, ale odděleně. I v 

této skupině je svobodný a nezávislý život bez dětí uváděn méně často než jejich nejistá 

partnerská situace, nicméně odstup není tak výrazný jako v případě singles (34 %). 

Naopak pro respondenty žijící v bezdětném partnerství ve společné domácnosti, 

vzhledem k jejich partnerské situaci, se nejistota partnerského vztahu nachází až za 

vlastní svobodou a nezávislostí (26 %, resp. 39 %). Pokud je splněna podmínka 

stabilního partnerského vztahu, přesouvá se těžiště důvodů bezdětnosti na 

jedné straně směrem k uchování svobody a nezávislosti, zvláště mezi bezdět-

nými s vysokoškolským vzděláním, na straně druhé směrem k nedostatečnému 

finančnímu zázemí a problematické bytové situaci (viz dále).  

Zatímco nejistý partnerský vztah či absence partnera je uváděna ve všech třech 

cílových skupinách stejně často muži i ženami, udržení vlastní svobody a nezávislosti je 

v případě singles významně častěji zmiňováno muži (34 %, resp. 25 %). Muži, nezávisle 

na partnerské situaci, mezi důvody vlastní bezdětnosti více než ženy zmiňují zachování 

svých zájmů a koníčků. Zatímco ženy se spíše cítí omezeny zdravotními problémy, a to 
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zejména ženy v bezdětných partnerstvích. Mezi dalšími častějšími osobními důvody 

bezdětnosti uvádějí respondenti žijící v jedné z forem partnerství nesouhlas partnera/ky 

s rodičovstvím (14 %) nebo svůj nízký věk (14 % bezdětná partnerství a 18 % LAT), 

v případě LAT zmiňují muži rovněž nízký věk partnerky. Singles zase více zdůrazňují 

vlastní rozhodnutí nemít děti, a to zejména single ženy (18 %, resp. 11 % muži, graf č. 

6.5). 

Za marginální osobní důvody lze pokládat vyšší věk respondenta nebo partnera/ 

partnerky, špatné zkušenosti z vlastní rodiny nebo rodiny partnera/partnerky, nutnost 

péče o jiné členy rodiny (např. nemocné rodiče) a případně obavy o budoucnost naší 

planety či země (ekologie, válečné konflikty, epidemie). Tyto důvody uvádělo méně než 

10 % bezdětných respondentů. 

 

Graf č. 6.5 Osobní důvody, které vedou k odkladu rodičovství podle současné 

partnerské situace a pohlaví (v %) 

 

Pozn.: Respondenti vybírali dva hlavní osobní důvody, proč se doposud nestali rodiči. Na posledních příčkách 
figuruje můj vyšší věk; špatné zkušenosti z vlastní rodiny nebo rodiny partnera/partnerky; obavy o budoucnost 
naší planety či země (ekologie, válečné konflikty, epidemie); péče o jiné členy rodiny (např. nemocné rodiče) 
a vyšší věk partnera/partnerky. Pro malé četnosti nejsou v grafu znázorněny. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Jak bylo řečeno výše, jsou ekonomické důvody pro odkládání rodičovství neméně 

důležité než osobní, a to především v situaci, kdy respondent začne žít v partnerském 

vztahu, ať už ve společné domácnosti nebo odděleně. Posun směrem od osobních důvodů 

k ekonomickým podmínkám ovlivňujícím odkládání rodičovství je nejzřetelnější 

v případě bezdětných partnerství. Právě v této skupině je finanční nepřipravenost na 
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rodičovství vůbec nejčastěji zmiňovaným důvodem pro odklad rodičovství, a to mírně 

častěji než svobodný a nezávislý život bez dětí (44 % vs. 39 %). Další hojně uváděnou 

ekonomickou bariérou rodičovství je nevyřešená otázka bydlení (34 %). Zároveň však 

pro pětinu bezdětných partnerství nehrají v odkládání rodičovství předložené ekono-

mické faktory žádnou roli (21 %). Ve skupině LAT rovněž vedou k odkládání rodičovství 

nesplněné podmínky finančního zázemí a bytové situace, jako bariéru je zmiňují více 

než dvě pětiny respondentů žijících v LAT (45 %, resp. 42 %). V této skupině má na 

odklad rodičovství, více než ve skupině singles a bezdětných partnerství, vliv probíhající 

studium, ať už jednoho nebo obou partnerů (23 %). A mezi respondenty z LAT je nejnižší 

podíl těch, kteří deklarují, že ekonomické faktory nejsou důvodem k jejich bezdětnosti 

(14 %). Oproti tomu pro tři z deseti singles nejsou ekonomické podmínky relevantním 

důvodem pro odklad rodičovství (graf č. 6.6). 

 

Graf č. 6.6 Ekonomické důvody, které vedou k odkladu rodičovství podle 

současné partnerské situace a pohlaví (v %) 

 

Pozn.: Respondenti vybírali dva hlavní ekonomické důvody, proč se doposud nestali rodiči. Na posledních 
příčkách figuruje nedostatečná pomoc státu formou sociálních dávek či daňových zvýhodnění rodičů; 
nezaměstnanost, obava ze ztráty zaměstnání/ukončení podnikání partnera/partnerky a nedostatečná kapacita 
služeb péče o děti (jesle, mateřské školy apod.). Pro malé četnosti nejsou v grafu znázorněny. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Finanční nepřipravenost na rodičovství uvádějí častěji muži než ženy z našeho 

souboru bezdětných, což může souviset s rolí hlavního živitele, tedy toho, kdo 

do partnerství přináší více peněz, jako obecně vžitého očekávání. Pohled mužů a žen 

na ostatní ekonomické bariéry se v jednotlivých cílových skupinách v zásadě shoduje. 

Až za finanční nepřipraveností a nedořešenou bytovou situací jsou uváděny pracovní 

povinnosti a kariéra respondenta, studium respondenta nebo jeho partnerky, případně 

kariéra a pracovní nasazení partnera/partnerky. Jediná odlišnost se týká single žen, 

které více než single muži přičítají odklad rodičovství své kariéře a pracovním závazkům. 
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Vlastní nezaměstnanost je vnímána spíše jako marginální problém, stejně jako 

nezaměstnanost či obava ze ztráty zaměstnání partnera/partnerky. Za nejmenší bariéru 

rodičovství z pohledu dnes bezdětných lze pokládat nedostatečnou pomoc státu formou 

sociálních dávek či daňových zvýhodnění rodičů nebo nedostatečnou kapacitu služeb 

péče o děti (dětské skupiny, mateřské školy apod.). Poslední dva faktory jsou však 

zmiňovány méně než 6 % respondentů. Zdá se tedy, že otázky rodinné politiky nejsou 

v porovnání s ostatními zásadním tématem, a tedy ani potenciálním důvodem k odkladu 

rodičovství. 

Bezdětní partneři žijící v jedné domácnosti mají větší jistotu vztahu než partneři 

žijící odděleně a mezi důvody pro odklad rodičovství se vedle svobody a seberealizace 

více prosazuje vliv ekonomických podmínek a bytová situace. U této skupiny je však 

nutno zmínit výrazné odlišnosti nerealizovaného rodičovství podle toho, zda se jedná o 

bezdětné manželství nebo o nesezdané soužití. Pro bezdětná manželství stojí na prvním 

místě vlastní nebo partnerův/partnerčin zdravotní stav (41 %), svoboda a nezávislost 

na druhém místě (26 %) a nejistota v partnerském vztahu až na třetím místě (13 %). 

U nesezdaných soužití je na prvním místě svobodný a nezávislý život (41 %), na druhém 

místě pak nejistota partnerského vztahu (29 %) a zdravotní stav jednoho z partnerů až 

jako jeden z dalších důvodů (14 %). Pro bezdětná nesezdaná soužití oproti manželským 

svazkům jsou také jako významnější důvody ovlivňující reprodukční plány uváděny 

finanční nepřipravenost (48 %, resp. 30 %) a nevyřešená bytová situace (35 %, resp. 

27 %). Zároveň u dvou pětin bezdětných manželství nejsou pro odklad rodičovství 

ekonomické důvody relevantní (40 %, resp. 17 %). 

Nesezdaná soužití žijící v jedné domácnosti se z hlediska důvodů 

bezdětnosti podobají nesezdaným soužitím žijícím odděleně (LAT). Pro téměř 

polovinu respondentů žijících v LAT je důvodem odkladu rodičovství nejistota partner-

ského vztahu a nedostatečné finanční zázemí, pro dvě pětiny nevyřešená bytová situace 

a zhruba pro třetinu zachování vlastní svobody a nezávislosti. 

Singles nerealizují své reprodukční plány především kvůli absenci 

partnera/ partnerky, což je primární bariéra rodičovství pro tři pětiny z nich. 

Ostatní důvody jako dostatečné finanční zázemí, bytová situace a životní svoboda hrají 

výrazně menší roli. Nicméně finanční nepřipravenost a nevyřešená bytová situace jsou 

i u singles důvody zmiňované častěji než svoboda a nezávislost. 

6.5 Podmínky pro uskutečnění rodičovství  

Další otázka, kterou je třeba si položit, se týká důležitosti podmínek pro realizaci 

reprodukčních plánů nehledě na partnerův/partnerčin zdravotní stav. Na tuto otázku 

odpovídali jen respondenti, kteří neodmítají možnost, že by v budoucnu chtěli a mohli 

mít dítě, tj. 82 % respondentů z našeho souboru bezdětných. 

Za vůbec nejdůležitější podmínku je považována možnost samostatného 

bydlení, kterou za naprosto zásadní pokládají tři pětiny bezdětných 

respondentů z výzkumného souboru, kteří by v budoucnu chtěli mít dítě (Top 2 

Box32 dosahuje 82 %). Vedle naplnění podmínky vhodného bydlení je téměř stejně 

důležitá vážnost vztahu s partnerem (dobře znát svého partnera/partnerku), kterou za 

zcela zásadní považuje více než polovina respondentů (54 %, Top 2 Box 80 %). Mezi 

další důležité podmínky, které by měly být splněny před založením rodiny, patří rovněž 

                                                           
32  Top 2 Box je součtem odpovědí respondentů, který je vyjádřený procentem, pro dvě první hodnoty použité 

Likertovy škály. V tomto případě se tedy jedná o součet odpovědí s hodnotou 1 a 2 vyjádřený v procentech, 
a to pro sedmibodovou škálu, kde 1=“naprosto zásadní“ a 7=“vůbec žádnou“. 
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schopnost společného soužití partnerů, kterou by bylo vhodné ověřit již před sňatkem. 

V jistém rozporu se může zdát souhlas respondentů s tím, že před narozením dítěte by 

měli mít partneři zajištěný dostatečný příjem k tomu, aby jeden z rodičů mohl zůstat 

s dítětem doma, s názorem, že na péči o dítě se budou podílet oba partneři. Je tedy 

otázka, do jaké míry je možné obě tyto podmínky v životní praxi opravdu naplnit a jaká 

očekávání jsou spojena se společnou péčí o dítě. Obě tyto podmínky pokládají za zcela 

zásadní častěji ženy než muži. To je v souladu se předchozím zjištěním, že ženy více 

než muži obecně inklinují k rovnocenné partnerské dělbě péče o dítě (viz 8. kapitola). 

Za poměrně důležité pro založení rodiny, ale již s nižší intenzitou, pokládají 

bezdětní muži i ženy z našeho souboru podmínku skloubení pracovních povinností s péčí 

o dítě mladší nebo starší tří let, zachování určitého standardu životní úrovně i po narození 

dítěte a rovněž získání pracovních zkušeností před narozením dítěte. Jako spíše méně 

důležité podmínky pro narození dítěte vnímají bezdětní respondenti nutnost ukončení 

studia a případnou výpomoc rodičů, bylo-li by to třeba. Sňatek je ve srovnání 

s předchozími skutečnostmi vnímán jako jednoznačně nejméně podstatný krok pro 

založení rodiny (graf č. 6.7). 

 

Graf č. 6.7 Důležitost podmínek pro založení rodiny (bez ohledu na zdravotní stav 

respondenta nebo jeho partnera/partnerky, v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Pro sledování dalších souvislostí mezi důležitostí jednotlivých podmínek pro 

založení rodiny a dalšími charakteristikami bezdětných respondentů byla provedena 

faktorová analýza. Po vyloučení položky pomoc rodičů, kterou nebylo možné 

jednoznačně přiřadit k některému z faktorů, byly extrahovány tři faktory (tabulka 

č. 6.4). V dalším kroku byly analyzovány souvislosti mezi faktorovými skóry pro 

jednotlivé respondenty a jejich charakteristikami. Ukazuje se, že se snižujícím se věkem 
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1 = Naprosto zásadní 2 3 4 5 6 7 = Vůbec žádnou Průměr*
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stoupá význam stability partnerství a kroků, které předcházejí rodičovství, tj. zejména 

dokončení studia a získání pracovních zkušeností. Pro ženy je významnější stabilita 

partnerství jakož i ekonomické aspekty rodičovství. Důležitost ekonomických aspektů 

rodičovství stoupá s klesajícím finančním zajištěním domácnosti respondenta. 

 

Tabulka č. 6.4 Podmínky pro rodičovství – výsledky faktorové analýzy 

 Stabilita 
partnerství 

Ekonomické 
aspekty 

rodičovství 

Kroky před 
rodičovstvím 

Znát dobře (tj. i dost dlouho) svého partnera 0,815     
Ověřit si s partnerem naši schopnost společného života 
(např. společným bydlením bez sňatku) 0,752     

Vědět, že se na péči a výchově dítěte budeme s partnerem/ 
partnerkou podílet 0,716     

Mít kde samostatně bydlet 0,645     
Mít zajištěný dostatečný příjem rodiny pro to, aby mohl 
jeden z rodičů zůstat doma s dítětem 

0,566 0,392   

Vědět, že bude možné skloubit pracovní povinnosti s péčí  
o dítě mladší 3 let   0,836   

Vědět, že bude možné skloubit pracovní povinnosti s péčí  
o dítě starší 3 let   0,826   

Vědět, že s rodičovstvím neklesne naše/moje životní úroveň 
pod určitý standard 

  0,637   

Uzavřít sňatek     0,747 

Ukončit přípravu na zvolené povolání (studium)     0,690 

Mít zkušenosti a praxi ve svém zaměstnání (povolání)   0,470 0,566 

Pozn.: Procento celkové vysvětlené variability 58 %. Zobrazeny jen skóry vyšší než 0,3. Metoda hlavních 
komponent. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

6.6 Postoje k rodičovství  

Na motivaci k rodičovství lze nahlížet ze čtyř základních názorových hledisek 

(Pakosta, 2009). Z hlediska individuálního vnímání rodičovství je kladen důraz na 

prožívání rodičovství jako zdroje štěstí. Z hlediska společenských očekávání je klíčový 

vliv sociálních norem a společenský tlak (Hašková, Zamykalová, 2006). Z hlediska teorie 

racionální volby se zdůrazňuje vliv kalkulu mezi náklady a výnosy. A konečně hledisko 

evolučně biologického přístupu klade důraz na přirozenost reprodukčního chování 

lidského druhu jako takového (Ridley, 2007). 

Rodičovství je v české společnosti pokládáno za jednu ze základních součástí 

života dospělého člověka, a představuje tak silnou sociální normu. Může být vnímáno 

jako nutnost pro naplnění života nebo i jako poslání (Hašková, 2009). K oběma těmto 

postojům se přiklání zhruba polovina české společnosti, např. výzkumy International 

Social Survey Program (ISSP) v roce 2002 (Chaloupková, Šalamounová, 2004) nebo 

European Values Study (EVS) v roce 2017 (Rabušic, Chromková Manea, 2018)33. Lze 

však předpokládat, že i motivace bezdětných k tomu mít dítě se v současné české 

společnosti stávají mnohem více individuálním aktem, i když jsou bezpochyby stále 

ovlivňovány společenským tlakem. 

                                                           
33  V ISSP 2002 se jednalo o souhlas s výrokem „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou prázdný život“, v EVS 

2017 o souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se splnilo její poslání, nebo to není nutné?“. 
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Aby bylo možné tyto motivace ověřit, byla respondentům předložena sada 

výroků34 pokrývajících různé motivy k rodičovství. Nejsilnější a nejintenzivnější míru 

souhlasu vyjádřili bezdětní respondenti s výrokem, že je přirozené, že žena 

chce mít dítě. Celkově s ním souhlasí více než tři čtvrtiny bezdětných z našeho 

souboru (77 %). Tři čtvrtiny však zároveň souhlasí s tím, že výchova dítěte je 

finančně náročná (76 %). A dvě třetiny se přiklánějí k názoru, že výchova dětí přináší 

velké psychické a fyzické vypětí (67 %). Více než tři pětiny bezdětných ještě souhlasily 

s tím, že je přirozené, že muž chce mít dítě (63 %). S výroky zaměřenými na pozitivní 

hodnotu dítěte souhlasili bezdětní respondenti celkově méně často. Z nich se nejvíce 

přiklánějí k individuálnímu přínosu dítěte v tom smyslu, že s dětmi se člověk nikdy necítí 

osamělý (58 %). Nejméně pak souhlasí s tím, že rodina a děti jsou nezbytným 

předpokladem spokojenosti a štěstí (38 %). Z celé sady výroků pak bezdětní vyjadřují 

nejmenší souhlas s názorem, že by si společnost vážila více lidí, kteří mají děti, než lidí, 

kteří děti nemají (28 %). Na druhou stranu dvě pětiny z nich souhlasí, že rozhodnutí 

nemít děti je společností odsuzováno (41 %). Bezdětní z výběrového souboru tedy kvůli 

své bezdětnosti pociťují určitý společenský tlak, který, jak už bylo řečeno výše, se dotýká 

více žen než mužů (graf č. 6.8). 

 

Graf č. 6.8 Souhlas s výroky ohledně rodičovství, v % 

 

Pozn.: Průměr ze škály 1 až 5, kde 1=rozhodně souhlasí a 5=rozhodně nesouhlasí. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

                                                           
34  Sada předkládaných výroků vychází z výběrového šetření The Value of Children (Pakosta, 2009; Možný 

a kol., 2008) realizovaného v ČR v roce 2006. 
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Člověka, který má děti, si lidé víc váží než toho, který děti

nemá.

 Rodina s dětmi je jediným místem, kde se člověk může

cítit spokojený a šťastný.

Bez dětí zůstane život nenaplněný, beze smyslu.

Děti způsobují mnoho neshod a problémů v partnerském

vztahu.

Rozhodnutí nemít děti je společností odsuzováno.

Je důležité mít děti, aby měl kdo pokračovat v rodinných

tradicích.

Děti člověka omezují v tom, že si nemůže dělat, co chce.

Mezi ženou a mužem se vytvoří pevnější pouto, když mají

dítě.

Všechna námaha, která je s rodičovstvím spojena, se

nakonec dlouhodobě vyplatí.

Jedna z nejlepších věcí na dětech je, že se člověk nikdy

necítí osamělý.

Je přirozené, že muž chce mít děti.

Výchova dětí přináší velké psychické i fyzické vypětí.

Pro mnoho lidi je výchova dětí velkou finanční zátěží.

Je přirozené, že žena chce mít děti.

Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím Průměr*
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 Vnímání hodnoty dítěte mezi mladými Čechy ve věku 28 až 34 let zkoumalo 

šetření The Value of Children (Pakosta, 2009; Možný a kol., 2008), se kterým je možné 

některé výsledky šetření Bezdětní 2020 alespoň orientačně srovnávat (v The Value od 

Children byla kromě užší věkové skupiny použita šestibodová škála odpovědí, tj. jiná 

než v Bezdětných 2020). Podobně jako mladí Češi a Češky v šetření The Value of 

Children vyjádřili bezdětní nejvyšší intenzitu souhlasu s výrokem „Je přirozené, že žena 

chce mít dítě“, již méně však bezdětní muži a ženy souhlasí s tím, že „Je přirozené, 

že muž chce mít dítě“. V šetření The Value of Children byla přitom míra souhlasu 

s oběma výroky velmi vysoká (95 %, resp. 92 %). Zdá se tedy, že vnímání dítěte jako 

„přirozené“ součásti života, především pro muže, není mezi bezdětnými tak jednoznačné 

jako mezi mladou populací. Na druhou stranu i mezi mladou českou populací, stejně 

jako mezi bezdětnými, je vysoká míra souhlasu s tím, že výchova dětí je finančně 

náročná a že s dětmi jsou spojena i různá omezení, kvůli kterým si člověk nemůže dělat, 

co chce. Naopak největší rozdíly se mezi mladou populací a bezdětnými ukazují ve 

vnímání dětí jako pokračovatelů rodinné tradice a vnímání rodiny jako jediného zdroje 

štěstí a spokojenosti. Zdá se, že bezdětní jsou oběma těmto názorům méně nakloněni. 

Tyto společenské normy a konvence zřejmě vnímají méně intenzivně a z hlediska 

motivace k rodičovství pro ně mají, alespoň deklaratorně, menší váhu. Může se však 

také jednat o projev postupné změny v celkovém vnímání této společenské funkce 

rodiny, a to vzhledem k tomu, že mezi oběma výzkumy uplynulo 14 let. Na druhou 

stranu obě skupiny, bezdětní i mladí, vykazují poměrně nízkou úroveň souhlasu 

s výrokem, že „Člověka, který má děti, si lidé víc váží než toho, který děti nemá.“ Tento 

společenský tlak tedy není vnímán příliš silně, ani nepodléhá změnám v čase.  

Faktorová analýza sady výroků extrahovala tři faktory. První faktor sdružuje 

položky týkající se přirozenosti rodičovství a jeho pozitiv. Druhý faktor se týká 

negativních aspektů rodičovství a konečně třetí faktor zahrnuje dva výroky, které souvisí 

se společenskými normami a tlaky ohledně bezdětnosti (tabulka č. 6.5). Aby bylo možné 

sledovat souvislost jednotlivých charakteristik respondentů a jednotlivých faktorů, byly 

pro každého respondenta vypočítány faktorové skóry.  

Faktor přirozenosti rodičovství a jeho pozitiv se skládá z výroků, které odrážejí, 

jak vnitřní potřebu mít dítě, tak určitou společenskou normu a rovněž přínosy rodičovství 

v individuální rovině. Jedná se o přirozenou potřebu mít dítě pro ženu i pro muže, a také 

o pocit, že bez dětí zůstane život nenaplněný nebo že děti jsou důležité pro zachování 

rodinných tradic. Určitý společenský normativ odráží pozitivní výrok, že rodina s dětmi 

je jediným místem, kde se člověk může cítit spokojený a šťastný. S posledními třemi 

výroky souhlasí dvě pětiny bezdětných (41 %, 40 %, resp. 38 %). Mezi individuální 

přínosy rodičovství lze zařadit jednak pocit, že s dětmi se člověk nikdy necítí 

osamělý, že děti upevňují partnerský vztah s partnerem/partnerkou a že přes 

veškerou námahu se rodičovství nakonec vyplatí. S posledními dvěma výroky 

souhlasí zhruba polovina bezdětných respondentů (53 %). 

Negativní aspekty rodičovství se týkají jak finančních, psychických i fyzických 

nároků na výchovu dětí, tak i omezení, že jako rodič už si člověk nemůže dělat, co chce. 

Do tohoto faktoru rovněž spadá výrok, že děti způsobují mnoho neshod a problémů 

v partnerském vztahu. Většina bezdětných souhlasí s tím, že výchova je náročná jak 

po finanční, tak psychické a fyzické stránce (76 %, resp. 67 %). Jako omezení 

nezávislého života vnímá děti více než polovina bezdětných (54 %). Nejméně 

respondenti souhlasí s tím, že děti působí neshody v partnerském vztahu (31 %).  

Faktor společenského tlaku sdružuje dva výroky, jednak odsuzující postoj 

společnosti k dobrovolné bezdětnosti a jednak vyšší společenskou váhu člověka, který 

děti má než člověka, který děti nemá. 
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Pro mladší bezdětné respondenty z výzkumného souboru jsou na jednu stranu 

pozitiva rodičovství z hlediska motivací důležitější než pro starší bezdětné respondenty, 

což platí zvláště pro ženy, na stranu druhou mladší ročníky také silněji vnímají možné 

negativní aspekty, které rodičovství může přinášet. Bezdětní muži více inklinují k poziti-

vům a přínosům rodičovství, zatímco bezdětné ženy více čelí společenskému tlaku.  

Čím vyšší vzdělání mají bezdětní respondenti, tím méně inklinují k pozitivům 

a přínosům rodičovství a více se přiklánějí k negativním aspektům rodičovství. Tato 

souvislost se projevuje zvláště v případě vysokoškolsky vzdělaných žen. Neprokázala se 

však souvislost mezi zvyšujícím se vzděláním ženy a vnímáním společenského tlaku na 

její bezdětnost. Bezdětní respondenti s vyšším finančním zajištěním domácnosti méně 

pociťují společenské tlaky. Naopak to, že bezdětní respondenti žijí v bezdětném 

partnerství, zvláště pak v manželství, posiluje jejich vnímání společenských tlaků.  

Respondenti z bezdětných partnerství více tíhnou k pozitivům rodičovství, 

u singles je tato tendence právě opačná, tj. inklinují k nesouhlasném postoji vůči 

pozitivním aspektům rodičovství. Velmi silná souvislost se nepřekvapivě ukazuje 

u bezdětných, kteří dítě mít chtějí. Pro ně je význam pozitiv, které přináší rodičovství, 

vyšší, a naopak význam negativních aspektů se snižuje.  

 

Tabulka č. 6.5 Postoje k rodičovství – výsledky faktorové analýzy 

  

Přirozenost 
rodičovství  

a jeho pozitiva  

Negativní 
aspekty 

rodičovství 

Společenský 
tlak  

Je přirozené, že žena chce mít děti. 0,746   

Bez dětí zůstane život nenaplněný, beze smyslu. 0,742   

Jedna z nejlepších věcí na dětech je, že se člověk nikdy 
necítí osamělý. 

0,725   

Je přirozené, že muž chce mít děti. 0,710   

Mezi ženou a mužem se vytvoří pevnější pouto, když mají 
dítě. 

0,703   

Rodina s dětmi je jediným místem, kde se člověk může cítit 
spokojený a šťastný. 

0,699   

Je důležité mít děti, aby měl kdo pokračovat v rodinných 
tradicích. 

0,694   

Všechna námaha, která je s rodičovstvím spojena, se 
nakonec dlouhodobě vyplatí. 

0,688   

Výchova dětí přináší velké psychické i fyzické vypětí.  0,810  

Pro mnoho lidi je výchova dětí velkou finanční zátěží.  0,772  

Děti člověka omezují v tom, že si nemůže dělat, co chce.  0,730  

Děti způsobují mnoho neshod a problémů v partnerském 
vztahu. 

 0,632  

Člověka, který má děti, si lidé víc váží než toho, který děti 
nemá. 

  0,772 

Rozhodnutí nemít děti je společností odsuzováno.   0,666 

Pozn.: Procento celkové vysvětlené variability 57 %. Zobrazeny jen skóry vyšší než 0,3. Metoda hlavních 
komponent. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

  



6. Postoje, názory a plány bezdětných ohledně rodičovství 

 

 
 

92 

6.7 Postoje k alternativním způsobům rodičovství  

Bezdětnost může mít různé důvody, ale v jisté životní fázi (ať už je dána věkem 

nebo jinými životními okolnostmi) může nastat situace, kdy se početí dítěte přirozenou 

cestou nedaří nebo není možné, často se může jednat i o důsledek zdravotních problémů. 

V České republice se neplodnost týká asi 15 % párů v reprodukčním věku, tento podíl 

se však podle různých odhadů má do budoucna ještě zvyšovat. Spolu s tímto nárůstem 

lze očekávat i zvýšení poptávky po způsobech řešení fyzické neplodnosti a nedobrovolné 

bezdětnosti (Slepičková, Fučík, 2009). Podle odhadů by se počet dětí narozených díky 

asistované reprodukci mohl zvýšit z přibližně 3 tisíc dětí ročně (2012 jako výchozí stav 

pro projekci) na maximálně 6,5 tisíce v roce 2030, tj. z 3 % na 7 % narozených dětí 

(viz 1. kapitola). Průměrný věk žen v ČR při zahájení cyklu IVF se mezi lety 2007 a 2014 

zvýšil ze 33,4 let na 35,1 let. Efektivita IVF posuzovaná podílem porodů z počtu cyklů 

IVF přitom se stoupajícím věkem jednoznačně klesá. Zatímco ve věkové skupině do 34 

let bylo v roce 2014 ukončeno porodem 21 % cyklů, ve věkové skupině 35 až 39 let to 

bylo 14 % a ve věkové skupině 40 a více let již pouze 5 % (Kuchařová a kol., 2019a). 

V souboru bezdětných uvedlo, že ze zdravotních důvodů pravděpodobně nebo 

určitě nemůže mít dítě 12 % žen a 5 % mužů. Párů, u kterých ze zdravotních důvodů 

jeden z partnerů nebo oba partneři pravděpodobně nemohou mít děti, je mezi 

bezdětnými respondenty majících partnera/partnerku 11 %. Celkově 7 % bezdětných 

respondentů pak uvedlo, že se buď oni sami, jejich partner/partnerka nebo oba dva 

někdy léčili z důvodů neplodnosti. 

Pokud bezdětní partneři nebo singles o dítě stojí, mohou zvažovat různé cesty, 

jak dosáhnout biologického nebo nebiologického rodičovství. V takové situaci by 

zhruba polovina všech bezdětných respondentů uvažovala společně s partne-

rem/partnerkou o umělém oplodnění (51 %), dvě pětiny pak o adopci či 

pěstounské péči (40 %). Umělé oplodnění nebo adopce bez životního partnera/ 

partnerky jsou již mnohem méně představitelné způsoby dosažení rodičovství, podobně 

jako přirozené početí bez stálého partnera nebo porod dítěte náhradní matkou. Přestože 

česká legislativa umělé oplodnění žen bez partnera neumožňuje, zvažovalo by ji 16 % 

žen. O adopci, kterou naopak legislativa umožňuje i jednotlivcům, by bylo ochotno 

uvažovat 14 % bezdětných. Velmi podobně je to i u dalších dvou zmiňovaných způsobů. 

Surogátní matku, opět způsob, který česká legislativa neumožňuje, by přesto zvažovalo 

12 %, přirozené početí bez stálého partnera/partnerky 15 % bezdětných respondentů.  

Preference bezdětných mužů a žen z našeho souboru týkající se pořadí 

jednotlivých možností nejsou výrazně odlišné, ženy jsou však ochotnější zvažovat různé 

alternativy k přirozenému (biologickému) rodičovství než muži, kromě variant surogátní 

matky a umělého oplodnění bez partnera (na tuto variantu odpovídaly pouze ženy; graf 

č. 6.9). Celkově 70 % bezdětných žen by zvažovalo alespoň jednu možnost, 

pětina žen se staví zamítavě ke všem nabízeným variantám řešení bezdětnosti, 

zbylých 10 % neví nebo možnost odmítá. Mezi bezdětnými muži by žádnou možnost 

nezvolila čtvrtina, zhruba tři pětiny by vybraly alespoň jednu možnost (59 %), ostatní 

nevědí nebo možnost odmítají.  
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Graf č. 6.9 Akceptace různých cest k rodičovství, v případě, že by respondent 

nemohl mít vlastní dítě standardní cestou (podle pohlaví, v %) 

 
 

Pozn.: Znění otázky: Uvažoval/a byste sám/a o následujících možnostech, kdybyste Vy osobně nemohl/a mít 
vlastní dítě standardní cestou? 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Z vnějších determinant, které ovlivňují postoje k řešení neplodnosti, lze sledovat 

vliv vzdělání, věk či náboženské přesvědčení. Zatímco vzdělání u bezdětných mužů 

nehraje zásadnější roli při volbě řešení neplodnosti, bezdětné ženy z výběrového 

souboru, které dosáhly vysokoškolského vzdělání, jsou více nakloněny jak adopci, tak 

asistované reprodukci společně s životním partnerem. Předpoklad, že vzdělanější lidé 

budou k metodám řešení neplodnosti otevřenější, se tedy potvrzuje jen v případě žen. 

Zajímavé je, že bezdětní muži a ženy ve věku 25 až 29 let jsou oproti starším vstřícnější 

k adopci nebo pěstounské péči společně s partnerem/partnerkou, což může souviset 

s menšími předsudky mladší generace, ale i s tím, že si zatím tolik nepřipouštějí, 

že biologické děti mít nebudou, a alternativní možnosti jsou proto pro ně abstraktnější 

a vzdálené.  

 Postoj bezdětných žen k asistované reprodukci v případě, že mají partnera, 

významně souvisí s věkem. Mladší bezdětné ženy jsou k tomuto řešení vstřícnější než 

starší. U bezdětných mužů je tato souvislost méně zřejmá, i když muži ve věku 35 až 

40 let by byli k umělému oplodnění nakloněni nejméně. Tento postoj mladších 

bezdětných respondentek a respondentů může souviset jak s menšími předsudky 

k medicínským technologiím, tak s menším vnímáním zdravotních rizik, ale pravděpo-

dobně i s menšími znalostmi o úspěšnosti IVF. Což potvrzuje i vyšší míra odmítnutí 

asistované reprodukce bezdětnými, kteří svůj zdravotní stav hodnotí jako špatný. Vliv 
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náboženského přesvědčení hraje roli spíše ve vyšší ochotě k adopci či pěstounské péči 

společně s partnerem/partnerkou, než v odmítání asistované reprodukce.  

 Vedle těchto obecných trendů nelze opomenout i vliv aktuální partnerské situace. 

Adopci nebo pěstounské péči jsou více nakloněny manželské páry než páry nesezdané. 

Umělé oplodnění preferují spíše respondenti žijící v bezdětném partnerství, ať už sezda-

ném nebo nesezdaném, než respondenti žijícími v LAT. Jistou roli hraje také komunikace 

mezi partnery ohledně budoucího rodičovství. Partneři, kteří spolu mluví a na společných 

rodičovských plánech se shodnou, jsou otevřenější jak společné asistované reprodukci, 

tak adopci, ale i možnosti surogátní matky (i když se i v tomto případě jedná o nízké 

procento).  

Single ženy pak silněji preferují, ne zcela překvapivě, všechny varianty rodičov-

ství bez partnera, ať už se jedná o adopci, asistovanou reprodukci nebo přirozené početí 

bez stálého partnera. Single muži se ale v preferencích řešení neplodnosti výrazněji 

neodlišují od mužů zadaných (kromě nižší preference umělého oplodnění společně 

s životní partnerkou). 

S volbou řešení neplodnosti výrazně koreluje fakt, zda si respondent přeje mít 

v budoucnu dítě, nebo zda ještě neví, či zda si dítě vyloženě nepřeje. Pokud si respon-

dent přeje mít dítě, je ochotnější ke všem cestám biologického i nebiologického 

rodičovství.  

6.8 Postoje k umělému oplodnění žen a k adopci z hlediska typu 

partnerství 

 V předchozí kapitole bylo ukázáno, že asistovaná reprodukce s životním partne-

rem nebo partnerkou patří k nejpreferovanějším cestám, jak realizovat rodičovské 

plány, pokud jich nelze dosáhnout přirozenou cestou. Přestože legislativní rámec 

asistované reprodukce patří v České republice k těm mírnějším ve srovnání s jinými 

zeměmi (Slepičková, Fučík, 2009), má také svá specifická omezení. Ta se při léčbě 

neplodnosti pomocí asistované reprodukce týkají párů, které ji mohou využít. Musí se 

totiž jednat o stabilní heterosexuální pár nebo manžele, pro homosexuální páry nebo 

svobodné ženy není asistovaná reprodukce v České republice oficiálně dostupná. Vedle 

omezení léčby na heterosexuální pár je dalším limitujícím faktorem věk ženy (umělé 

oplodnění pojišťovna hradí jen ženám do 39 let; Slepičková, Fučík, 2009).  

 Ve srovnání s obecnou českou populací jsou bezdětní z našeho souboru 

celkově otevřenější k různým možnostem asistované reprodukce u žen 

z hlediska existence či neexistence partnerského heterosexuálního nebo 

stejnopohlavního svazku. Jak ukazují data z výzkumu Rodina 2019, naprostá 

většina české společnosti ve věku 18 až 75 let akceptuje umělé oplodnění 

vdaných žen (90 %). Stejná míra akceptace je i v souboru bezdětných. Míra 

souhlasu bezdětných s možností asistované reprodukce pro ženy, které žijí v nesezda-

ném soužití, je již vyšší než v obecné populaci, i když se stále jedná o většinovou 

akceptaci (83 %, resp. 70 %). Necelá polovina české společnosti (49 %) oproti zhruba 

třem pětinám bezdětných respondentů (59 %) souhlasí s asistovanou reprodukcí u ženy 

žijící v registrovaném partnerství se ženou. Velmi podobnou měrou je podporovaná 

asistovaná reprodukce žen bez partnera. Nejnižší míru souhlasu má jak z pohledu 

společnosti, tak z pohledu skupiny bezdětných asistovaná reprodukce žen žijících se 

ženou mimo registrované partnerství (41 %, resp. 52 % bezdětní). V české společnosti 

tedy stále převládá pocit, že (nejen) pro rodičovství, které by vzniklo asistovanou 

reprodukcí, je existence heterogamního partnerského vztahu téměř nezbytnou podmín-
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kou, jakožto záruka vytvoření vhodných podmínek pro narození dítěte do „úplné“ rodiny 

(graf č. 6.10). 

 

Graf č. 6.10 Kterým ženám by mělo být umožněno umělé oplodnění (podle 

pohlaví, v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Postoje mužů a žen k různým podmínkám asistované reprodukce žen se liší. Je 

asi celkem logické, že ženy ve větší míře, než muži akceptují všechny uvedené možnosti. 

To se týká jak žen v běžné populaci ve věku 25 až 44 let, tak bezdětných žen ve stejném 

věkovém vymezení. Bezdětné ženy jsou přitom více než srovnatelná věková skupina 

(všech) žen nakloněny tomu, aby umělé oplodnění mohly podstoupit samotné ženy 

a ženy žijící se ženou (tabulka č. 6.6)35. Souhlasný postoj bezdětných žen výrazně 

ovlivňuje dosažené vzdělání. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší míra souhlasu. U mužů se 

souvislost se vzděláním neprokázala. Bezdětné ženy v mladší věkové skupině, tj. 25 až 

34 let, se více než starší respondentky přiklánějí k umožnění asistované reprodukce 

ženám žijícím se ženou, ať už se jedná o registrované partnerství či nikoli. To lze vysvětlit 

větší otevřeností mladších lidí k různým formám partnerství. Zajímavé je, že častěji 

souhlasí s oběma možnostmi také ženy žijící v bezdětných partnerstvích než ženy žijící 

v LAT. U bezdětných mužů tyto tendence rovněž existují, ale nejsou statisticky 

významné. Není překvapivé, že single ženy se častěji než ženy žijící v páru kloní k tomu, 

                                                           
35  V souboru Bezdětných 2020 je vyšší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných žen než mužů (43 %, resp. 28 

%), je tedy vhodné při interpretaci zvažovat rovněž vliv struktury výběrového souboru. Nicméně srovnání 
s Rodinou 2019, jakožto reprezentativním výzkumem populace ČR, nevykazuje významně odlišné postoje 
bezdětných mužů ve srovnatelné věkové skupině. Postoje bezdětných žen jsou však celkově otevřenější 
k různým alternativám než ve srovnatelné věkové skupině žen, což může být způsobeno právě vyšším 
zastoupením vysokoškolaček.  
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aby asistovanou reprodukci mohla podstoupit i žena bez partnera. Svou roli hraje také 

náboženské přesvědčení. Bezdětní respondenti věřící v Boha se stejně jako nevěřící staví 

jednoznačně pozitivně k asistované reprodukci vdaných žen, s ostatními možnostmi 

souhlasí již méně často. Ani u věřících bezdětných žen z našeho souboru však souhlas 

neklesá pod polovinu, nicméně u mužů v případě umělého oplodnění ženy žijící s part-

nerkou je podíl souhlasících o něco nižší než polovina. S postojem k umělému oplodnění 

souvisí rovněž velikost místa bydliště; bezdětní z velkých měst (nad 100 tis. obyvatel) 

jsou častěji pro umožnění asistované reprodukce ženám, a to nezávisle na jejich 

partnerské situaci. 

 

Tabulka č. 6.6 Kterým ženám by mělo být umožněno umělé oplodnění (podle 

pohlaví, v %) 

  
  
  

Bezdětní 2020 
Rodina 2019, věková skupina 

25 až 44 let 

rozhodně + spíše souhlasí rozhodně + spíše souhlasí 

muži  ženy celkem muži  ženy celkem 

Vdaným 88,6 91,5 90,2 85,9 93,0 89,7 

Žijícím v nesezdaném soužití s mužem 79,8 86,1 83,1 73,7 80,7 77,5 

Žijícím v registrovaném partnerství se 
ženou 

49,7 66,7 58,6 49,2 58,7 54,3 

Ženám bez partnera 49,2 64,9 57,4 48,8 58,7 54,0 

Žijícím v neregistrovaném partnerství 
se ženou 

43,1 60,4 52,2 42,4 51,5 47,2 

Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím a nevím.  

Zdroj: Bezdětní 2020, Rodina 2019 

 

Jinou možností, jak dosáhnout rodičovství, pokud to není možné přirozenou 

cestou, je vedle IVF adopce nebo pěstounská péče (obě formy byly zahrnuty v jedné 

variantě odpovědi). Může o ni žádat pár nebo jednotlivec. Přestože je adopce dítěte 

dospělým jednotlivcem, na rozdíl od asistované reprodukce, oficiálně možná, žadatelé 

jsou oproti partnerským párům výrazně znevýhodněni. Nicméně celý proces je poměrně 

náročný i pro žadatelské páry (Slepičková, Fučík, 2009). Opět je zde podmínka 

heterosexuálního sezdaného páru. V případě nesezdaného páru nebo stejnopohlavního 

páru může o adopci zažádat jen jeden z partnerů, v takovém případě se postupuje jako 

by se jednalo o adopci jednotlivcem (což znamená, že druhý partner/partnerka není 

oficiálně adoptivním rodičem). Otázkou je, jaký postoj mají právě bezdětní k různým 

variantám adopce z hlediska páru (heterosexuální vs. stejnopohlavní pár) nebo 

z hlediska jednotlivce (samotná žena vs. samotný muž). 

Ať už bezdětní z výzkumného souboru jsou nebo nejsou informování o právních 

podmínkách adopce (pěstounské péče), z nabízených variant je pro ně jednoznačně 

nejpřijatelnější ta, jež umožňuje adopci heterogamnímu páru, ať sezdanému či 

nikoli (90 % souhlas). Následně by se tři pětiny bezdětných respondentů 

přiklonily k tomu, aby byla adopce umožněna samotným ženám bez partnera/ 

partnerky (63 %). Již méně, ale stále více než z poloviny, by bezdětní respondenti 

souhlasili s možností adopce pro stejnopohlavní páry (56 %). A nakonec méně, než 

polovina bezdětných by se přikláněla k umožnění adopce samotným mužům bez 

partnerky/partnera (41 %, graf č. 6.11). Zajímavé je, že míra akceptace osvojení 

stejnopohlavním párem je přeci jen celkově vyšší než souhlas s osvojením samotným 

mužem. Můžeme se dohadovat, zda je to tím, že samotní muži jsou tradičně nahlíženi 

jako méně schopni postarat se o dítě než ženy a že z tohoto pohledu je zřejmě 
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přijatelnější stejnopohlavní partnerství než žádné partnerství. Nebo to může být odrazem 

menšího zájmu mužů o adopce obecně a vyšší ochoty rezignovat na jakékoli rodičovství 

a v případě problémů s plodností zůstat bezdětnými (Slepičková, Fučík, 2009). 

I v případě souhlasu s adopcí lze vysledovat podobné souvislosti jako v případě 

souhlasu s umělým oplodněním. Bezdětné ženy z výběrového souboru jsou ke všem 

variantám adopce otevřenější než muži. U bezdětných žen se také zřetelněji než u mužů 

projevuje vliv věku a vzdělání na větší míru akceptace různých variant osvojení. 

S nižším věkem a s vyšším vzděláním ženy stoupá míra souhlasu. Rovněž pro bezdětné 

ženy i muže z velkých měst (tj. nad 100 tis. obyvatel) jsou různé možnosti adopce 

přijatelnější než pro ostatní respondenty. Náboženská víra se promítá do častějšího 

odmítání možnosti adopce stejnopohlavními páry, samotnými muži bez partnerky/ 

partnera, ale i samotnými ženami bez partnera/partnerky. Single ženy pak razantněji 

podporují možnost adopce samotnou ženou bez partnera/partnerky, u single mužů se 

neprokázala souvislost s podporou adopce samotného muže.  

 

Graf č. 6.11 Komu by měla být umožněna adopce či pěstounská péče o dítě (podle 

pohlaví, v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Vyšší míra akceptace různých možností asistované reprodukce žen nebo adopce 

souvisí s nižším věkem, vyšším vzděláním a životem ve velkých městech. To můžeme 

zřejmě vysvětlit tím, že bezdětní respondenti s těmito charakteristikami jsou více 

obeznámeni a mají vstřícnější postoj k vyspělým medicínským technologiím a obecně 

jsou otevřenější k alternativním způsobům partnerství. Větší míru akceptace žen lze 

částečně vysvětlit tím, že rodičovství a rodina je především ženskou sférou vlivu, že 

ženu rodičovství zasahuje po všech stránkách více a že žena je zvyklá o této sféře 

rozhodovat za oba partnery (Slepičková, Fučík, 2009). 
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Ke všem nabízeným možnostem, ať už se týkaly asistované reprodukce žen nebo 

adopce, se souhlasně vyjádřili tři z deseti bezdětných respondentů (29 %). Ke všem 

možnostem, které nějak souvisí se stejnopohlavním partnerstvím, tj. varianta 

umělého oplodnění ženy žijící v registrovaném či neregistrovaném partnerství 

se ženou a varianta adopce dětí páry stejného pohlaví, se staví pozitivně 45 % 

bezdětných respondentů. Není tedy překvapivé, že i k výrokům souvisejícím 

s legalizováním partnerských a rodičovských práv stejnopohlavních párů se soubor 

bezdětných staví poměrně příznivě, příznivěji než česká populace ve stejné věkové 

skupině (identická otázka byla položena i ve výzkumu Rodina 2019). Otevřenější postoj 

k právům stejnopohlavních párů mají opět ženy, jak v souboru bezdětných, tak ve 

skupině 25 až 44letých v reprezentativním vzorku české společnosti (tabulka č. 6.7). 

Nejčastěji bezdětní respondenti i veřejnost souhlasí s již legální 

možností uzavírání registrovaného partnerství páry stejného pohlaví. Tuto 

situaci akceptují více než tři čtvrtiny dotázaných (76 %). Pro sedm z deseti 

bezdětných je přijatelná možnost, aby páry stejného pohlaví mohly adoptovat 

partnerčiny nebo partnerovy děti (69 %). Tři pětiny souhlasí s tím, aby tyto páry mohly 

uzavírat manželství (63 %) a zhruba šest z deseti bezdětných by také pro stejnopohlavní 

páry zlegalizovalo možnost adopce cizího dítěte (57 %). Míra souhlasu s legalizací 

zavedených možností je vyšší mezi bezdětnými než mezi srovnatelnou věkovou populací. 

Stoupá s klesajícím věkem a s vyšším vzděláním, je rovněž vyšší mezi bezdětnými 

respondenty žijícími ve velkých městech a naopak je nižší mezi věřícími respondenty. 

 

Tabulka č. 6.7 Akceptace zákonných možností pro partnery stejného pohlaví 

(podle pohlaví, v %) 

  
  
  

Bezdětní 2020 
Rodina 2019, věková skupina 

25 až 44 let 

rozhodně + spíše souhlasí rozhodně + spíše souhlasí 

muži  ženy celkem muži  ženy celkem 

Uzavírat/žít v registrovaném partnerství 71,1 80,7 76,2 69,5 81,6 75,9 

Adoptovat děti partnera/partnerky 60,7 76 68,7 54,3 65,5 60,2 

Uzavírat manželství 54,3 71,7 63,4 49,7 64,8 57,7 

Adoptovat společně cizí dítě 46,5 66,3 56,9 42,2 52,0 47,3 

Pozn.: Znění otázky: „Souhlasíte s tím, aby bylo zákonem umožněno partnerům stejného pohlaví:“ 

Zdroj: Bezdětní 2020, Rodina 2019 
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7. Finanční a materiální situace domácností bezdětných 

Sylva Höhne 

7.1 Příjmová situace 

Jak bylo podrobněji analyzováno ve 2. kapitole, dostupná statistická data 

poukazují na poměrně příznivou finanční a materiální situaci mladých bezdětných 

jedinců, i když také mezi nimi existují výjimky. Bez dětí žijící lidé ve věku 25 až 44 let 

jsou v převážné míře výdělečně činní, což jim umožňuje nakládat se svými příjmy 

většinou bez větších potíží. Peněžní prostředky jim zpravidla postačují na pokrytí 

běžných spotřebních výdajů, nicméně řada z nich není připravena na vyšší nenadálé 

výdaje. Poměrně časté bydlení v nájemních bytech je spojeno s relativně vysokým 

zatížením rozpočtu domácnosti náklady na bydlení, na druhou stranu i majitelé bytů 

nebo domů, kteří splácejí hypotéku či podobný typ úvěru, pociťují relativně častěji velké 

zatížení svého rozpočtu celkovými náklady na bydlení. 

Vhodné finanční a materiální podmínky zahrnující dostatečný pracovní příjem, 

určité profesní postavení, samostatné bydlení apod. patří spolu s dobrým zdravotním 

stavem a s přítomností vhodného a „vyzkoušeného“ partnera k základním předpokladům 

pro založení rodiny (Hašková, 2009; Šťastná a kol., 2017; viz 6. kapitola). Následující 

text bude tedy zaměřen na aktuální příjmovou a bytovou situaci bezdětných osob 

ve věku 25 až 44 let podle výsledků šetření Bezdětní 2020. 

Finanční situace bezdětných je determinována jejich ekonomickým postavením 

a typem domácnosti, ve které žijí. Data výběrového šetření Bezdětní 2020 přitom 

(podobně jako výše zmíněné šetření SILC) ukazují, že naprostá většina mladých 

bezdětných (93 %) je výdělečná činná. Nejčastěji působí jako zaměstnanci (80 %), 

dalších 9 % je samostatně výdělečně činných a 4 % stále studují nebo jsou v invalidních 

důchodu, ale současně při tom pracují. Nezaměstnanost je nejčastější příčinou 

chybějících pracovních příjmů (3 %), nevýdělečně činných invalidních důchodců jsou 

další 2 % a studentů 1 %. Pokud se dotázaní zařadili mezi studenty, dvě třetiny z nich 

při studiu pracovaly, naproti tomu respondenti v invalidním důchodu jsou v mírné 

převaze nevýdělečně činní (58 %). Míra zaměstnanosti dotázaných mužů a žen je 

v souhrnu srovnatelná, přičemž ženy jsou oproti mužům jen o něco málo častěji 

v zaměstnaneckém poměru, muži naopak častěji podnikají. Z hlediska typu partnerství 

jsou výdělečně činní nejčastěji muži mající partnerku (a žijící v páru nebo odděleně, 

98 % z nich), respondentky-ženy se stálým partnerem pracují v 93 % případů. Naproti 

tomu nezaměstnaní nebo ekonomicky neaktivní se ve vyšší míře vyskytují mezi singles 

(13 % mužů, 10 % žen). V pozici studentů jsou až na výjimky respondenti z nejmladší 

věkové kategorie 25 až 29 let, s vyšším věkem přibývá osob v invalidním důchodu, ale 

také podnikajících. Čím vyššího vzdělání respondent dosáhl, tím spíše je aktivní na trhu 

práce. 

Devět z deseti dotázaných respondentů je zaměstnáno nebo podniká 

na plný úvazek. Částečný úvazek, nezávisle na typu partnerství, využívají častěji ženy 

než muži (12 %, resp. 7 %) a dále ti, kteří výdělečnou činnost kombinují se studiem 

nebo svojí invaliditou. Studium a zdravotní důvody jsou přitom nejčastějšími důvody 

práce na částečný úvazek, k těm dalším se na jedné straně řadí spokojenost s rozsahem 

pracovní činnosti, respektive neochota pracovat na plný úvazek, na straně druhé 

možnost zkombinovat více pracovních aktivit. 
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Určitá flexibilita práce a nevázanost pouze na jednu pracovní činnost je 

pro mladé bezdětné jedince dotázané v našem šetření poměrně častá. Každý 

šestý respondent uvedl, že má kromě svého hlavního zaměstnání či podnikání ještě 

jinou výdělečnou aktivitu. Muži a ženy se v tomto ohledu příliš neliší, roli však hraje 

vzdělání respondenta, neboť vícero pracovních aktivit kombinují nejčastěji vysokoškoláci 

(21 %), pro ty se základním vzdělání to platí jen ve 13 % případů. Dílčí rozdíly, i když 

statisticky nevýznamné, se ukazují z hlediska věku, kdy je zapojení do několika 

pracovních aktivit najednou běžnější u nejmladších respondentů (20 %) a nejméně 

časté naopak u respondentů ve věku 30 až 34 let (15 %). 

Každý druhý dotázaný má ve svém zaměstnání nebo podnikání pevně danou 

pracovní dobu. Ve směnném provozu pracuje desetina respondentů. Pracovat v pružném 

režimu pracovní doby, tedy s flexibilním začátkem a koncem pracovní doby, mohou tři 

z deseti pracujících respondentů. Zcela flexibilní pracovní dobu, při které si sami mohou 

určit dobu výkonu práce, má téměř každý desátý. 

Čistý měsíční příjem respondenta a jeho domácnosti byl zjišťován v devíti 

(desetitisícových) kategoriích, přičemž čtyři pětiny respondentů se zařadily do přísluš-

ného intervalu, ostatní výši svého osobního příjmu většinou odmítli uvést (tabulka 

č. 7.1)36. Bezdětní tak nejčastěji disponují osobním příjmem ve výši 20 až 30 

tisíc Kč a dále 10 až 20 tisíc Kč měsíčně. Nižší příjem je spíše výjimečný, vyšší 

příjem má zhruba čtvrtina bezdětných. Z tabulky č. 7.1 jsou dále patrné genderové 

rozdíly, a to především ve vyšších příjmových kategoriích ve prospěch mužů, naopak ve 

skupině 10 až 20 tisíc Kč je vyšší zastoupení žen. Zásadní vliv na příjem však má 

výdělečná činnost, která většině dotázaných zajišťuje osobní příjem převyšující 20 tisíc 

Kč. Nepracující tuto příjmovou hranici překročí jen v menšině případů, podobně jako ti, 

kteří pracují na částečný úvazek. Není překvapivé, že vyššího příjmu dosahují 

vysokoškoláci, což je patrné především v kategoriích 30 až 40 tisíc Kč (takový příjem 

má pětina vysokoškoláků ve srovnání s desetinou respondentů s nejvýše základním 

vzděláním) a 40 tisíc Kč a více, kde je zastoupení vysokoškolsky vzdělaných trojnásobné 

oproti respondentům se základním vzděláním (15 %, resp. 5 %). Typ partnerského 

soužití respondenta nemá vliv na jeho osobní příjem, i když mírné rozdíly jsou znatelné 

v nejnižších a nejvyšších příjmových kategoriích u respondentů žijících s partnerem ve 

společné domácnosti ve srovnání se single respondenty. Uvedené rozdíly jsou ale dány 

spíše ekonomickou aktivitou těchto respondentů, neboť ti prvně jmenovaní jsou častěji 

výdělečně činní než single žijící respondenti (96 %, resp. 88 %). 

 

                                                           
36  Míra odmítnutí přitom byla mnohem vyšší při „face to face“ dotazování (25 %) než při vyplňování dotazníku 

prostřednictvím internetového CAWI (14 %). 
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Tabulka č. 7.1 Osobní čistý měsíční příjem bezdětných (respondentů) podle 

vybraných charakteristik (v %) 

 

Celkem 
Pohlaví Ekonom. postavení 

Typ partnerského 

soužití 

muž žena pracuje nepracuje pár LAT single 

do 9 999 Kč 4,6 5,7 5,4 6,0 2,6 51,9 3,6 5,3 8,5 

10 000 – 19 999 Kč 20,8 25,6 18,4 32,0 25,2 31,1 23,6 25,6 25,5 

20 000 – 29 999 Kč 34,4 42,3 43,6 41,1 44,4 10,4 43,6 43,2 42,3 

30 000 – 39 999 Kč 13,6 16,8 20,4 13,4 17,7 2,8 16,9 19,4 16,8 

40 000 – 49 999 Kč 3,8 4,7 
12,2 7,5 10,1 3,8 12,3 6,6 7,4 

50 000 a více Kč 4,0 5,0 

Nechce uvést 17,4 - - - - - - - - 

Nezná výši příjmu 1,3 - - - - - - - - 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Na formě partnerského soužití, respektive na typu domácnosti, ve které respon-

dent žije, závisí ale výše celkového příjmu domácnosti. Zde se podle očekávání ukazuje, 

že celkový příjem domácnosti samostatně hospodařících jedinců je o dost nižší, 

než je tomu u partnerského páru nebo v případě společného bydlení 

a hospodaření respondentů s jejich rodiči (tabulka č. 7.2). Další osoby v domác-

nosti jsou většinou rovněž výdělečně činné, respektive mají vlastní příjem, který zvyšuje 

celkový rozpočet domácnosti. Ekonomické postavení bylo zjišťováno sice pouze 

u partnerů dotazovaných nikoli u dalších osob, nicméně příjem pramenící z výdělečné 

činnosti nebo z dávek nahrazujících příjem z pracovní aktivity (např. důchodů) můžeme 

předpokládat i u rodičů respondenta. Právě v domácnostech, ve kterých společně 

hospodaří tři a více osob, žijí mnohem častěji příjemci nějaké sociální dávky (např. 

příspěvku na bydlení, hmotné nouze, podpory v nezaměstnanosti, důchodu), přičemž 

nejčastěji se jedná o jiné osoby než o respondenta. Bezdětní respondenti přitom čerpají 

některou ze sociálních dávek jen v 7 % případů. Dávky jsou velmi často vázány na jejich 

ekonomickou neaktivitu, neboť zatímco pracující respondenti pobírají nějakou sociální 

dávku jen ve 4 %, u těch, kteří nejsou nevýdělečně činných je to desetinásobek (40 %). 

 

Tabulka č. 7.2 Celkový čistý měsíční příjem domácnosti podle vybraných 

charakteristik (v %) 

 
Celkem 

Typ partnerského soužití Počet společně hospodařících osob 

pár LAT single 1 2 3 a více 

do 9 999 Kč 1,3 1,7 
3,8 12,7 17,9 24,3 4,6 3,7 

10 000 – 19 999 Kč 6,3 8,4 

20 000 – 29 999 Kč 13,2 17,5 7,3 24,9 29,0 39,4 9,6 5,5 

30 000 – 39 999 Kč 15,4 20,5 21,6 17,8 20,0 20,9 22,4 11,5 

40 000 – 49 999 Kč 15,2 20,2 26,9 17,3 12,0 7,0 27,1 18,4 

50 000 – 59 999 Kč 11,4 15,1 19,8 10,7 10,1 3,2 18,8 24,0 

60 000 – 69 999 Kč 5,5 7,3 
20,7 16,8 11,1 5,2 17,5 36,9 

70 000 a více Kč 7,0 9,3 

Nechce uvést 17,7 - - - - - - - 

Nezná výši příjmu 7,0 - - - - - - - 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Bezdětní 2020 
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Téměř nebo zcela bez obtíží vyjdou s příjmem až tři čtvrtiny domácností, 

ve kterých je členem bezdětný respondent. S vyšším počtem osob podílejících 

na společném hospodaření je přitom spojeno snadnější vycházení s celkovými 

příjmy. Jedinec, který hospodaří sám a nečerpá výhody tzv. úspor z rozsahu, sice stále 

v převažující míře dokáže se svým příjmem vyjít bez větších potíží, v porovnání 

s vícečlennými domácnostmi však relativně méně často (velké nebo určité obtíže vyjít 

s příjmem uvedlo 30 % samostatně hospodařících jedinců, resp. 14 % respondentů 

z domácností se třemi a více společně hospodařícími osobami). Respondent žijící 

s partnerem přitom hodnotí vycházení s celkovým příjmem obdobně jako jedinec bez 

partnera žijící v domácnosti s dalšími osobami (převážně rodiči). 

Velké nebo určité obtíže při vycházení s příjmem vyjádřili především samostatně 

žijící jedinci, kteří mají k dispozici méně než 20 tisíc Kč měsíčně. Ve vícečlenných 

domácnostech je tato hranice posunuta na úroveň 30 tisíc Kč. Vycházení s příjmem však 

není svázáno jen s výší celkového příjmu domácnosti, ale také s náročností nutných 

výdajů. Jelikož výdaje na bydlení představují jednu z nejnákladnějších položek rozpočtu 

domácností, bylo v rámci šetření Bezdětní 2020 zjišťováno hodnocení respondentů také 

v této oblasti. Výsledky potvrzují velkou míru korelace mezi hodnocením obtíží při 

vycházení s příjmem a při hrazení nákladů na bydlení (korelační koeficient 0,81), kdy 

jsou při problémech s platbami za bydlení v převážně míře zmiňovány potíže vyjít 

s celkovým příjmem a naopak. Podobně silný vztah je také mezi náročností splácení 

půjček a vycházením s příjmem (korelační koeficient 0,72). K bytové situaci bezdětných 

a nákladům na bydlení se dostaneme dále v textu, nyní se blíže zaměříme na půjčky. 

Míra čerpání půjček je mezi bezdětnými poměrně vysoká. V souhrnu 40 % 

z nich uvedlo, že žijí v domácnosti, která splácí nějakou půjčku či úvěr, 57 % půjčkou 

zatíženo není a zbývající 3 % na tuto otázku neuměla odpovědět. Ve vyšší míře splácejí 

nějakou půjčku mladí lidé ve věku 30–34 let (47 %), zatímco z nejmladší věkové 

kategorie jich má půjčku zhruba třetina (35 %). Z bezdětných respondentů žijících 

s partnerem má půjčku každý druhý, z těch, kteří s partnerem nebydlí nebo ho ani 

nemají, zhruba třetina (tabulka č. 7.3). Konkrétně byl zjišťován také účel půjčky. 

Nejčastěji jsou využívány půjčky vázané na bydlení. Z partnerských párů je 

splácí každý třetí, ze samostatně žijících jedinců každý pátý. Nejnižší je tento 

podíl v domácnostech, ve kterých žije bezdětný respondent s někým jiným než 

partnerem (tj. nejčastěji se svými rodiči) a kde tuto půjčku velmi pravděpodobně 

splácejí právě jeho rodiče. Pokud respondenti bydlí ve vlastním bytě nebo domě, čerpá 

na něj úvěr polovina z nich. 

Polovina respondentů, kteří mají nějakou půjčku, a tedy pětina respondentů 

celkově, ji využila na pořízení předmětů dlouhodobé spotřeby do domácnosti (např. 

ledničky, pračky, auta). Relativně častěji ji mají opět partnerské páry, z hlediska typu 

bydlení pak spíše domácnosti v nájemních bytech. Průnik s předchozí skupinou, tj. 

domácnostmi čerpajícími půjčky vázané na bydlení, je přitom pětinový. Jen 7 % domác-

ností si vzalo nějakou půjčku za účelem zajištění běžných potřeb svých členů. 

Mírně častěji ji využívají samostatně bydlící respondenti. K čerpání těchto půjček vede 

jejich žadatele pravděpodobně složitá finanční situace. To je patrné jak z pohledu 

celkových příjmů domácnosti (kdy ji ve vyšší míře splácejí domácnosti s (nej)nižšími 

příjmy), tak z hlediska obtížnosti s tímto příjmem vyjít (tyto půjčky má 17 % domác-

ností, které s příjmy vyjdou s velkými nebo určitými obtížemi) nebo kvůli vysokému 

zatížení jinými výdaji jako například na bydlení (tyto půjčky má 15 % rodin, kterým 

hrazení nákladů na bydlení činí velké nebo určité potíže). 

Z tabulky č. 7.3 jsou dále zřejmé rozdíly ve využívání půjček domácnostmi 

s různou příjmovou úrovní. Zatímco domácnosti disponující vyššími příjmy (40 tisíc 
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a více Kč) mnohem častěji čerpají úvěry na bydlení, domácnosti s nejnižším rozpočtem 

(do 20 tisíc Kč) je využívají nejméně, přičemž ve vyšší míře splácejí naopak půjčky 

potřebné k zajištění běžných potřeb svých členů. Střední příjmové kategorie domácností 

ve srovnání s vysokopříjmovými a nízkopříjmovými skupinami domácností si zase 

častěji půjčují na nákup spotřebních předmětů do domácnosti. 

 

Tabulka č. 7.3 Domácnosti, které splácejí nějakou půjčku (celkem a podle účelu) 

podle vybraných charakteristik (podíly v %) 

 Podíl 
domácností 
splácejících 

půjčky 

Za účelem 

řešení 
bytové 
situace 

pořízení předmětů 
dlouhodobé 

spotřeby 

zajištění 
běžných 

potřeb dom. 

Celkem 40,4 24,7 19,6 6,8 

Typ 
partnerského 
soužití 

pár 48,8 31,9 23,0 6,6 

LAT 30,8 17,1 19,4 7,4 

single 33,4 18,3 15,3 6,9 

Počet 
společně 
hospodařících 
osob 

1 36,5 20,3 16,0 8,8 

2 45,8 29,4 22,3 6,8 

3 a více 29,2 16,7 16,7 3,7 

Typ 
hospodařící 
domácnosti 

sám 36,3 20,6 16,0 8,8 

sám s jinou os. 28,2 15,1 16,4 4,8 

partnerský pár 50,1 33,6 23,2 6,7 

Příjem 
domácnosti 

do 19 999 Kč 31,6 12,7 11,4 10,8 

20 000-29 999 Kč 43,4 23,0 25,5 13,1 

30 000-39 999 Kč 39,9 20,2 23,1 8,7 

40 000-49 999 Kč 47,5 32,0 25,6 6,6 

50 000-59 999 Kč 44,9 29,2 18,6 5,1 

60 000 a více Kč 47,5 35,6 19,9 3,1 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Kromě výše zmíněných typů úvěrů si za ještě jiným účelem, který nebyl blíže 

specifikován, vzalo půjčku 12 % domácností. Pravděpodobně se může jednat 

o splátky nějakých dluhů, půjček spojených s podnikáním, se zábavou, přátelských 

výpůjček atd. Podle jiného výzkumu mladých lidí má však každý desátý zadlužený ve 

věku 22 až 30 let půjčku jen proto, aby splatil tu předchozí (Rutteová, 2020). 

V souhrnu polovina (52 %) domácností, která má některou z půjček, je zatížena 

jen jedním typem půjčky. Dvě pětiny (38 %) domácností splácejí dvě různé půjčky 

a zbývající desetina tři a více půjček. Kumulace půjček přitom znesnadňuje jejich 

splácení a ztěžuje celkové vycházení s příjmem. Velké nebo určité potíže se spláce-

ním půjček má téměř každá pátá domácnost (19 %). Půjčky spojené se zajištěním 

základních potřeb členů domácnosti však podle očekávání způsobují domácnostem 

mnohem větší potíže je splácet (velké nebo určité potíže uvedlo 42 %), než je tomu 

například se splácením hypoték apod. (13 %). Subjektivně větší problémy se splácením 

půjček mají nízkopříjmové domácnosti (ve srovnání se středně a vysokopříjmovými 

skupinami) a dále samostatně hospodařící jednotlivci (oproti partnerským párům). 

I přes poměrně časté splácení nějakých půjček se velké většině domácností 

daří pravidelně každý měsíc (41 %) nebo alespoň občas (40 %) ušetřit nějakou 
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částku. Žádné volné prostředky navíc nezbývají 15 % domácností, 4 % neuměla na 

danou otázku odpovědět. Spořit se daří především domácnostem se středními a vyššími 

příjmy, přičemž čím jsou celkové příjmy domácnosti vyšší, tím spíše její členové dokáží 

pravidelně ukládat stranou nějakou částku. Naproti tomu „jen“ zhruba polovina 

domácností s příjmy do 20 tisíc Kč je schopná spořit, dvě pětiny ze svého rozpočtu nic 

neušetří. To platí také souhrnně pro domácnosti, které vycházejí se svými příjmy 

s velkými nebo určitými obtížemi. Existence půjček a nutnost jejich splátek ovlivňuje 

možnosti domácnosti spořit jen mírně, což se projevuje relativně vyšším podílem do-

mácností, které nic neušetří (18 % oproti 12 %, které půjčky nemají), a relativně nižším 

podílem domácností, které spoří pravidelně (36 %, resp. 46 %). Možnosti domácností 

spořit jsou výrazněji ztíženy až při kumulaci tří a více typů půjček. Z hlediska typu 

domácnosti se nedaří spořit zejména samostatně žijícím jedincům (22 %). Přítomnost 

partnera, rodičů, případně dalších osob v domácnosti zvyšuje celkové příjmy domácnosti 

a tím zlepšuje její možnosti spořit tak, že nic neušetří jen desetina těchto domácností. 

7.2 Bytová situace 

Jak již bylo uvedeno výše, samostatné bydlení bývá mezi mladými lidmi jednou 

z hlavních podmínek pro rodičovství. Samostatným bydlením přitom může být byt či dům 

v osobním vlastnictví, ale i jiné právní formy užívání bytu mohou tento požadavek 

splňovat jsou-li současně spojeny s osamostatněním se od rodičů. Odchodu jedinců 

z domácnosti rodičů byla věnována čtvrtá kapitola, následující část se bude zabývat 

stávající bytovou situací dotázaných. Bydlení v nájmu nebo v pronajatém bytě je 

nejčastější formou bydlení bezdětných (36 %), i když vlastnictví bytu nebo 

domu je v souhrnu podobně časté (22 % a 12 %). V bytě nebo domě rodičů bydlí 

zhruba každý pátý respondent (23 %), v družstevním bytě každý sedmnáctý (6 %). 

Jinou možnost zvolilo necelé procento dotázaných, kteří tím měli na mysli bydlení na 

koleji, ve firemním bytě, na chatě, v ubytovně, u prarodičů či u přátel. 

Typ bydlení však značně závisí na tom, zda dotázaný žije sám, se svým 

partnerem, s rodiči, případně s dalšími osobami. Jak již bylo uvedeno ve 4. kapitole, 

s rodiči žije téměř každý třetí partnerský pár a nadpoloviční většina single respondentů 

a respondentů v LAT partnerství. Ostatní páry a jednotlivci bydlí většinou sami, s dalšími 

osobami bydlí 5 až 13 % osob v závislosti na typu partnerství (graf č. 7.1). Tato 

skutečnost se následně odráží v tom, v jakém bytě z hlediska právního užívání dotázaní 

bydlí. 

 

Graf č. 7.1 S kým bezdětní respondenti bydlí (podle současné partnerské situace, v 

%) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

39,2

27,8

66,5

52,9

59,5

28,2

7,9

12,7

5,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Single

LAT

Pár

Bydlí sami Bydlí s rodiči Bydlí s jinými osobami



7. Finanční a materiální situace domácností bezdětných  

 

 
 

105 

Partnerské páry bydlí nejčastěji ve vlastním bytě nebo rodinném domě 

(v součtu 45 %), značná část jich ale žije v pronajatém bytě (39 %). Pokud se tito 

mladí lidé již odstěhovali od rodičů a bydlí sami, je podíl vlastníků bytu či domu 

a nájemníků vyrovnanější. Časté obývání nájemního bytu tak je pro řadu z nich 

pravděpodobně určitým mezistupněm před pořízením vlastnického bydlení. Bytová 

situace partnerských párů, které bydlí s rodiči, se liší především méně častým obýváním 

nájemních bytů, a to na úkor bydlení v bytě rodičů či příbuzných (graf č. 7.2). Možným 

vysvětlením poměrně vysokého podílu vlastních bytů a především vlastních rodinných 

domů těmito respondenty může být fakt, že daný byt/dům nevlastní sami respondenti, 

ale spíše jejich rodiče, se kterými daný byt/dům obývají. 

Pro mladé lidi žijící bez stálého partnera (LAT a singles) je ve srovnání 

s partnerskými páry typické bydlení v nájmu nebo u rodičů. Vlastní byt nebo dům 

má jen každý čtvrtý z nich (graf č. 7.2). Jejich bytová situace je však zřetelněji než u 

partnerských párů ovlivněna spolubydlením s rodiči či jinými osobami. Ti, kteří bydlí 

samostatně, mají sice nejčastěji pronajatý byt (50 %), další více než třetina však již 

bydlí ve vlastním bytě nebo domě, čímž se téměř „dotahují“ na respondenty žijící 

v partnerství. Bydlí-li singles a v odděleném partnerství žijící respondenti se svými rodiči, 

obývaný byt patří nejčastěji právě jejich rodičům. V případě spolubydlení bezdětných 

respondentů s jinými osobami žijí tito bez ohledu na typ jejich partnerství v naprosté 

většině v pronajatém bytě. 

 

Graf č. 7.2 Právní forma užívání bytu, podle typu partnerství a podle sdílení 

bydlení s rodiči či jinými osobami (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 
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 Složení domácnosti, její finanční situace a právní forma vlastnictví bytu se 

výrazně odrážejí v míře obtíží spojených s úhradou pravidelných plateb za bydlení. 

V souhrnu většina domácností (78 %) zvládne hradit výdaje na bydlení téměř 

nebo zcela bez obtíží, pětině činí jejich placení velké nebo určité potíže (tabulka 

č. 7.4). Opět se potvrdily relativně častěji deklarované potíže s placením běžných 

nákladů v nájemním bydlení, a naopak relativně snadnější úhrada nákladů za 

vlastnické bydlení, ale i bydlení u rodičů nebo jiných příbuzných. Subjektivně větší 

těžkosti v tomto směru uvádějí respondenti, kteří bydlí sami (25 %), především pak ve 

srovnání s těmi, kteří žijí se svým partnerem (17 %), nebo s těmi, kteří ještě bydlí 

s rodiči (18 %). Čím lepší je příjmová situace domácnosti vyjádřená jejím celkovým 

příjmem, tím jsou platby za bydlení snadněji zvládnutelné. 

 

Tabulka č. 7.4 Míra obtíží s úhradou nákladů na bydlení (podíly v %) 

 Velké obtíže Určité obtíže Téměř bez obtíží Zcela bez obtíží 

Celkem 2,3 17,2 36,0 41,7 

Právní 
forma 
bydlení 

vlastní byt 1,7 10,5 33,4 52,7 

vlastní dům 0,4 13,8 36,6 45,5 

družstevní byt - 21,3 41,0 35,2 

nájemní byt 4,1 24,8 37,4 31,6 

byt rodičů, příbuzných 1,5 12,2 34,9 46,9 

Pozn.: Dopočet do 100 % představuje kategorie „nevím“. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Podle očekávání žijí ve vlastním bytě či domě, případně v družstevním bytě, 

relativně častěji starší jedinci (35 až 44 let), zatímco pro nejmladší věkovou kategorii 

(25 až 29 let) je typičtější nájemní bydlení nebo bydlení u rodičů. Lze očekávat, že se 

zvyšujícím se věkem si mladí bezdětní lidé rozvíjejí či upevňují svoji pozici na trhu práce, 

čímž je pro ně snadnější pořídit si vlastní bydlení, a to i za cenu využití příslušných 

úvěrů. Připomeňme, že hypotéku či obdobný úvěr na bydlení splácí polovina domácností 

žijících ve vlastním bytě či domě. Vedle hypotečních úvěrů však svou (finanční) pomoc 

nabízejí mladým lidem také jejich rodiče, přičemž tato podpora se zdá být poměrně 

častá. Rodiče nebo někdo jiný z rodiny pomohl se získáním bytu do osobního 

nebo družstevního vlastnictví 54 % respondentů. Mohlo se přitom jednat o finanční 

příspěvek, přenechání či přepsání bytu, odkázání apod. V relativně vyšší míře dostali 

tuto podporu singles a jedinci, kteří mají partnera, ale (zatím) spolu nebydlí, nicméně 

i samostatně žijící partnerské páry si s touto pomocí pořídily vlastní bydlení v 52 % 

případů. Přestože konkrétní forma rodičovské podpory nebyla zjišťována, pokud bychom 

předpokládali, že rodiče pomáhají svým dětem především finančně, jedná se pro mladé 

lidi spíše o další zdroj prostředků, díky kterým si pořídí vlastní bydlení. Pomoc rodičů je 

totiž obdobně častá, čerpají-li mladí lidé na svůj byt hypotéku nebo ne. 

Touha mít vlastní byt či dům je mezi mladými lidmi poměrně silná. 

Vyplývá to z odpovědí na otázku, zda v nejbližších třech letech vážně uvažují o pořízení 

bytu/domu do osobního vlastnictví. Kladně na ni odpověděli čtyři z deseti respondentů 

žijících v nájemním bytě. Další třetina uvedla, že si vlastní byt nemůže dovolit z finanč-

ních důvodů. Zájem bydlet ve vlastním přitom nemá jen 7 % respondentů žijících 

v pronájmu a dalších 17 % ještě není rozhodnuto. Z respondentů žijících v bytě rodičů 

by vlastní byt chtěla čtvrtina, další čtvrtině to přitom neumožňuje jejich finanční situace. 

Zájem vlastnit byt nemá desetina těchto respondentů, nerozhodnutých je téměř pětina. 



7. Finanční a materiální situace domácností bezdětných  

 

 
 

107 

Nezanedbatelný podíl (14 %) respondentů žijících v bytě rodičů pak počítá s tím, že jim 

někdo z rodiny byt přenechá, odkáže apod. Z hlediska typu partnerského soužití 

o pořízení vlastního bytu vážně uvažují hlavně partnerské páry, ať už žijí společně 

v nájmu nebo v bytě rodičů. Respondenti žijící u rodičů, kteří mají partnera, ale 

z různých důvodu spolu nebydlí, by si vlastní byt relativně častěji také rádi pořídili. 

Naproti tomu nezadaní respondenti častěji nemají zájem byt vlastnit nebo je pro ně jeho 

pořízení finančně nedostupné. Ve vyšší míře však také nejsou ještě v této otázce zcela 

rozhodnuti. 

Zohledníme-li v úvahách o pořízení vlastního bytu rodičovské plány 

dotázaných, ukazuje se jejich vzájemná provázanost. Pokud mladí lidé žijící 

v nájemním bytě nebo u rodičů uvažují o pořízení vlastního bytu v nejbližších třech 

letech, častěji by si ve stejném horizontu přáli také mít dítě. Naproti tomu, pokud dítě 

nechtějí nebo je mít nemohou, ve vyšší míře nemívají o vlastnictví bytu vůbec zájem. 

Ti, kteří o svém rodičovství zatím nepřemýšleli, případně by si dítě přáli až později, 

častěji uvádějí, že vlastní byt je pro ně finančně nedostupný. 

Mladí lidé toužící po vlastním bydlení mohou požádat o (finanční) pomoc také stát. 

Nějakou pomoc od státu přitom v tomto směru očekávají poměrně často (RSTS, 2020), 

čímž mj. reflektují poměrně nízkou dostupnost bydlení v České republice (Kuchařová, 

2020b). Možnosti získání bytu nebo koupě bytu či domu, ale i celková podpora bydlení 

ze strany státu jsou totiž občany ČR hodnoceny převážně špatně (CVVM, 2019, 2020b). 

Jednou z forem státní podpory bydlení může být poskytování zvýhodněných 

úvěrů. Od srpna 2018 běží program Státního fondu podpory investic (SFPI) 

zaměřený na půjčky mladým lidem na pořízení a modernizaci svého bydlení. 

Jeho podmínky v době realizace výběrového šetření však byly poměrně striktní.37 

Program je určen výhradně lidem mladším 36 let, kteří žijí v manželství (nebo registro-

vaném partnerství) nebo kteří pečují o dítě do 15 let věku38. Na pořízení rodinného domu 

lze čerpat úvěr nejvýše 2 miliony Kč, na koupi bytu 1,2 milionu Kč, přičemž maximálně 

se může jednat o 80 % celkové ceny nemovitosti. Na modernizaci obydlí si lze půjčit od 

30 do 300 tisíc Kč. Za výhodu programu lze považovat nízké úročení, možnost dřívějšího 

splacení bez sankce, případně odložení splátek až o 2 roky. Motivačním prvkem 

(sledujícím mj. státní podporu rodičovství) může být také odečet 30 tisíc Kč za každé 

narozené či osvojené dítě v průběhu splácení úvěru. Vzhledem k limitnímu omezení, co 

se týče rozlohy bytu či domu, omezení výše úvěru a vysokým cenám nemovitostí však 

jeho využití není příliš časté, a zvláště ve větších městech nebude příliš reálné. Dostupné 

zdroje ukazují, že za rok 2018 bylo uzavřeno 298 smluv (z 636 žádostí) v celkové výši 

250 mil. Kč (MMR, 2019), do října 2019 bylo přijato 345 žádostí v celkovém objemu 

410 miliónů Kč, z čehož třetina byla podána za účelem modernizace bydlení (SFRB, 

2019). V pozadí nízké míry využívání státního programu může být také zvyšující se 

dostupnost (bankovních) hypoték, která se – měřeno průměrnou úrokovou sazbou 

hypoték – od ledna 2019 významně zlepšuje (z 3 % klesla na 2 % v říjnu 2020; 

Hypoindex, 2020). 

Povědomost mladých lidí o tomto programu není velká. Podle šetření Bezdětní 

2020 program zná každý čtvrtý dotázaný, přičemž většina z nich neuvažuje o 

jeho využití. Třetina respondentů si však o něm chce zjistit bližší informace, zbývající 

                                                           
37  Od ledna 2021 doznal program významných změn. Jedná se především o zvýšení věkové hranice u žadatele 

na 40 let, zvýšení maximálních finančních limitů pro pořízení bytu či domu, a to jak absolutních částek (2,4 
mil. Kč u rodinného domu, 2 mil. Kč v případě bytu a 600 tisíc Kč u rekonstrukce), tak relativních nákladů 
(na 90 % skutečných nákladů). Následující období ukáže, nakolik tyto úpravy přispěly k vyššímu zájmu 
mladých lidí o jeho využití. Více viz Nařízení vlády č. 1/2021 Sb., https://sfpi.cz/vlastni_bydleni/. 

38  Více viz Nařízení vlády č. 136/2018 Sb. 
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dvě pětiny program neznají a ani o něj nemají zájem (tabulka č. 7.5). Vzhledem 

k věkovému limitu žadatelů, pro které je program určen, je zřejmé, že respondenti 

z nejstarší věkové kategorie na tento program spíše nedosáhnou, nebudou-li mít třeba 

mladšího partnera či partnerku. U nejmladších respondentů je znatelný mnohem 

větší zájem o státní půjčku (10 %) nebo alespoň snaha zjistit si o ní více 

informací (46 %). Využití státní půjčky vážně zvažují nebo mají v plánu o ní získat 

podrobnější informace především ti, kteří si v nejbližších třech letech chtějí pořídit 

vlastní bydlení. Jako o možném zdroji pro financování bydlení častěji o státní půjčce 

uvažují také respondenti, pro které je vlastní bydlení (zatím) finančně nedostupné. 

Nemají-li respondenti z různých jiných důvodů zájem o pořízení vlastního bytu v nejbližší 

době, častěji nemají ani zájem o státní půjčku na bydlení. 

 

Tabulka č. 7.5 Povědomost o státní půjčce na podporu bydlení mladých lidí podle 

vybraných charakteristik (podíly v %) 

 
Program znám, 

využití zvažuji 

Program znám, 

ale nevyužiji 

Program 

neznám, 

zjistím více  

Program 

neznám, 

nemám zájem 

Celkem 7,0 19,0 32,6 41,4 

Věk 

respondenta 

25-29 let 10,4 15,8 45,8 28,0 

30-34 let 7,6 18,5 38,3 35,6 

35-44 let 3,0 22,6 15,1 59,3 

Vlastní byt 

v nejbližších 

3 letech 

ano 16,3 18,9 45,8 19,0 

nemohu si dovolit 4,8 16,5 40,9 37,8 

nemám zájem 3,3 20,0 22,5 54,1 

Partnerské 

soužití 

pár 8,6 20,4 37,1 33,9 

LAT 7,0 17,8 37,9 37,2 

single 5,0 17,6 24,9 52,6 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Státní půjčka mladým lidem se zdá být lákavější spíše pro společně žijící partnery, 

kteří oproti ostatním ve vyšší míře buď přímo uvažují o jejím využití nebo si o ní ještě 

zjistí podrobnosti. Další informace o programu chtějí častěji získat také ti, kteří partnera 

sice mají, ale zatím společně nebydlí. Zato nezadaní jedinci spíše nemají o danou půjčku 

zájem. 
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8. Postoje a názory na rodinu a rodinnou politiku  

Věra Kuchařová 

8.1 Postoje a hodnotové orientace  

Demografické procesy posledních desetiletí, a v jejich rámci změny sňatečnosti 

a plodnosti, bývají z hlediska jejich příčin interpretovány v zásadě dvěma způsoby – 

změnami socioekonomických podmínek a proměnami v hodnotově normativní sféře. 

Sociologickými výzkumy se sleduje především druhá oblast, tedy hodnotové orientace 

a postoje.  

V sérii šetření projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů zjišťujeme 

u lidí žijících v různých etapách rodinného cyklu a v různých rodinných uspořádáních 

hodnotově normativní základ jejich života, jejich názory, postoje a hodnotové orientace, 

které mívají srovnatelnou váhu při rozhodování ve významných okamžicích životní dráhy 

jako objektivní, externí podmínky a situační okolnosti. V letech 2018 a 2019 byli 

dotazováni rodiče nezaopatřených dětí v různých typech rodin. Jejich vnímání základních 

životních hodnot bylo hodně podobné. Rozdíly, spíše ojedinělé a nijak markantní, byly 

zjištěny spíš v rámci jednotlivých skupin rodičů v závislosti na pohlaví nebo vzdělání. 
Stabilně se na prvním místě hodnotových žebříčků umísťuje rodina, bez ohledu na to, 

jaká sociální skupina nebo kategorie je objektem šetření (Kuchařová a kol., 2020; data 

EVS viz Rabušic, Chromková Manea, 2018). 

Pro výzkum bezdětných byla zvolena jemnější či konkrétnější formulace životních 

hodnot, protože použití velmi obecně definovaných hodnot v předchozích šetřeních, 

inspirované metodikou mezinárodních výzkumů, se ukázalo pro účely projektu Kom-

plexní výzkum o situaci rodin a seniorů jako nevhodné pro malou diferenciační 

schopnost39. V šetřeních, kde jsou odlišeny hodnoty „manželství/partnerství“ a „rodičov-

ství“, se tyto položky obvykle umísťovaly na odlišných pozicích hodnotového žebříčku 

a partnerství obvykle zaujímalo první místo. Podobně jako v šetření Bezdětní 202040. 

Pokud je použita jen hodnota „rodina“, stává se nejvýše hodnocenou, ale respondent 

zřejmě nemusí mít (vysoké) rodičovské aspirace. Může být případně míněna i (jen) 

rodina orientační. 

Umístění položky „mít a žít pro svou rodinu a děti“ u bezdětných až na 6. místě 

mezi jedenácti položkami vypovídá o odlišnosti hodnotových orientací bezdětných osob 

i o strukturovanosti obecné hodnoty „rodina“. Vzhledem k hodnotám průměrů však 

rodina i u bezdětných zaujímá významné místo na hodnotovém žebříčku. Ve srovnání 

s jinými cílovými skupinami (Kuchařová a kol., 2019b, 2020; Paloncyová a kol., 2019a, 

2019b) lze nalézt shodu v nízké důležitosti účasti na veřejném životě. Překvapivě není 

bezdětnými přisuzována (ve srovnání, jehož limity jsou určeny výběrem položek) příliš 

                                                           
39  A také proto, že obsah jednotlivých hodnot respondenti evidentně vnímali různě. Například prioritní 

postavení „rodiny“ sice bylo v souladu s poznatky celé řady různě koncipovaných výzkumů (Kuchařová a 
kol., 2019b, 2020; Paloncyová a kol., 2019a, 2019b), ale vzhledem k velkému odstupu počtu voleb od 
dalších položek, stejně jako minimální diferenciace těchto voleb, naznačovalo, že se pod tímto pojmem 
skrývají velmi různé představy. Svým způsobem to potvrzují zjištění z výzkumu Bezdětní 2020. 

40  Velmi podobně vyznělo dotazování na hodnotové orientace v šetření VÚPSV Rodina 2001 na širší cílové 
skupině (Kuchařová, 2005). V obou výzkumech se v hodnotovém žebříčku umísťuje partnerství (v roce 2001 
i manželství) před rodičovstvím. 
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vysoká hodnota vzdělání. Hédonistické hodnoty u nich mají vyšší váhu než práce, což 

je zřejmě také odlišující charakteristikou oproti cílovým skupinám rodičů nezletilých dětí. 

Je možné učinit hypotetický závěr, že práce a zaměstnání nejsou (hlav-

ními) konkurenčními zájmy bezdětných lidí proti rodičovství. Tito lidé spíše 

kladou do popředí vedle partnerských vztahů a přátelství také mimopracovní 

seberealizaci. Pro ověření této hypotézy nemáme nyní v rámci projektu Komplexní 

výzkum o situaci rodin a seniorů spolehlivá, plně srovnatelná data vzhledem k provedené 

úpravě dotazování u bezdětných oproti šetřením rodičů nezaopatřených dětí.41 

 

Tabulka č. 8.1 Význam životních hodnot bezdětných (v %) 

  
Velmi 

důležité 
Spíše 

důležité 

Ani 
důležité, 

ani 
nedůležité 

Spíše 
nedůležité 

Zcela 
nedůležité 

Průměr 

Mít dobré přátele  54,5 35,3 8,2 1,4 0,5 1,58 

Žít v harmonickém vztahu 
s partnerem/kou 

60,3 25,4 10,9 2,3 1,1 1,59 

Mít dost času pro sebe a pro své 
zájmy 

47,5 43,8 7,7 0,8 0,2 1,62 

Užívat si života 44,5 41,4 12,3 1,6 0,2 1,72 

Mít zajímavou práci umožňující 
seberealizaci 

36,3 44,9 15,8 2,8 0,2 1,86 

Mít a žít pro svou rodinu a děti 37,0 33,9 20,2 6,8 2,0 2,03 

Mít hodně peněz  22,2 46,3 26,0 4,6 0,9 2,16 

Cestovat, poznávat svět 24,8 37,4 26,7 8,8 2,2 2,26 

Být vážený a uznávaný lidmi  
ve svém okolí  

13,6 36,3 36,8 11,1 2,2 2,52 

Mít co nejvyšší vzdělání  
a kvalifikaci 

15,3 31,2 37,2 15,3 2,8 2,63 

Zapojovat se do veřejného dění 5,9 21,6 38,4 25,8 8,2 3,09 

Pozn.: Seřazeno podle důležitosti = průměru (čím je nižší, tím je větší důležitost). 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Stejně jako v dalších zmíněných šetřeních byly hodnotové orientace zpracovány 

faktorovou analýzou. Ta ukázala celkem zajímavé a smysluplné čtyři faktory, které 

souhrnně vysvětlují 70 % celkové variance (tabulka č. 8.2).  

Schematicky popsáno, faktorová analýza oddělila lidi orientované 

na rodinu, orientované individualisticky a orientované na svou společenskou 

roli, plus vedle toho jedince orientované spíše na materiální stránky životních 

podmínek. 

Zaměříme-li se na to, jaké skupiny se společnou „životní orientací“ mezi 

bezdětnými existují, je tu především základní dělení na ty, kteří jsou orientovaní na 

rodinu, a ostatní. Mezi prvními je největší podíl nechtěně bezdětných. Záměrně bezdětní 

nebo rezignující nějak na rodičovství, ale také nerozhodnutí, jsou hodně zastoupeni mezi 

orientovanými na společenskou angažovanost. Tato orientace je u těch, kdo plánují dítě 

v blízké době, výjimečná. Mnozí lidé s orientací na společenskou angažovanost změnili 

                                                           
41  Je však zajímavé, že ve zmíněném výzkumu z roku 2001 se oproti letošnímu roku před osobními zájmy 

umístila v celém souboru i mezi mladými do 29 let (tedy i bezdětnými) práce jako hodnota, ale také majetek 
a peníze (Kuchařová, 2005). 
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rodičovské plány v tom smyslu, že se proti dřívějšku rozhodli pro bezdětnost. I mezi 

lidmi orientovanými na rodinu je nemalý podíl (zatím) nerozhodnutých. Mezi lidmi 

poněkud hédonisticky založenými (druhý faktor), i těmi orientovanými materialisticky 

(čtvrtý faktor) jsou z hlediska rodičovských plánů zastoupeny všechny skupiny. 

  

Tabulka č. 8.2 Výsledky faktorové analýzy důležitých životních hodnot 

 

Úspěch  

a aktivita 

Zájmové 

aktivity 

Partnerství 

a rodina 

Peníze 

a užívání 

života 

Mít dost času pro sebe a pro své zájmy  0,956   

Žít v harmonickém vztahu 

s partnerem/kou 
  0,869  

Být vážený a uznávaný lidmi ve svém 

okolí 
0,693    

Mít hodně peněz    0,807 

Užívat si života  0,321  0,705 

Mít a žít pro svou rodinu a děti   0,841  

Mít zajímavou práci umožňující 

seberealizaci 
0,549   - 

Mít co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci 0,761    

Zapojovat se do veřejného dění 0,692    

Cestovat, poznávat svět  0,956   

Procento vyčerpané variance 20,5 20,3 15,7 13,6 

Hlavní diferencované nebo korelující 

proměnné  

Vzdělání, soc. 

ekon. status, 

spokojenost 

s prací, se 

životem, 

význam práce 

Věk, vzdělání, 

spokojenost se 

životem, 

význam práce 

Věk, rodinný stav, 

soc. ekon. status, 

spokojenost se 

životem, partner-

ské soužití, 

rodičovské plány, 

význam práce, 

vztah k dětem 

Věk, soc. 

ekon. 

status 

Pozn.: Procento celkové vysvětlené variability 70 %. Zobrazeny jen skóry vyšší než 0,3. Metoda hlavních 
komponent. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

 Zkoumáme-li diferenciaci v hodnotových orientacích, opětně42 nezjišťujeme 

významné rozdíly podle obvyklých sociodemografických a jiných charakteristik či dalších 

životních okolností. Faktor „rodina“ je nicméně silněji zastoupen u sezdaných, jinak 

rodinný stav vliv nemá. Podle věku se různí přiznávaný význam hodnotám „zájmové 

aktivity“ a „partnerství a rodina“. V prvním případě se pojí spíše s mladšími věkovými 

kategoriemi, „partnerství a rodinu“ nalezneme spíše u lidí starších. Vzdělání diferencuje 

jen v případě faktorů „úspěch a aktivita“ a „zájmové aktivity“, obojí je typičtější pro 

osoby s vyšším vzděláním. 

U bezdětných, na rozdíl od dříve sledovaných cílových skupin, hraje jistou roli 

socioekonomický status43, který diferencuje u všech faktorů kromě „zájmových aktivit“. 

Ne však nijak výrazně. Při pokusu o vysvětlení této diferenciace je zřejmě třeba uvažovat 

                                                           
42  Jako v dalších výše zmíněných šetřeních projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů. 
43  Ačkoliv škála statusů je zúžena absencí celodenní péče o děti, příp. starobního důchodu. Na druhou stranu 

je v této cílové skupině oproti jiným více studujících jedinců. 
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o tom, že skutečná determinace je za socioekonomickým statusem skryta, že to není 

přímo status, který diferencuje. Nejsilněji se tak jeví tento ukazatel u faktoru „úspěch 

a aktivita“, typického pro studující. Hodnota „peníze a užívání života“ je relativně méně 

atraktivní pro invalidní důchodce. Faktor „partnerství a rodina“ se pojí hlavně se 

zaměstnanci a samostatně podnikajícími bez zaměstnanců.  

Vliv má forma soužití partnerů. Větší význam má rodina pro ty, co spolu žijí 

ve stejné domácnosti. Podobně se tento faktor pojí s lidmi plánujícími v blízké době dítě 

a projevujícími blízký vztah k dětem. Zdá se také, že si (při absenci dětí v životě člověka) 

do nějaké míry konkurují partnerské soužití a seberealizace v práci a veřejném životě. 

 Míra celkové spokojenosti se životem se významně liší u všech faktorů, zejména 

u prvních dvou, spokojenost s vykonávanou prací jen u faktoru „úspěch a aktivita“. Je 

otázkou, jak vyhodnotit tato zjištění v kontextu možných souvislostí s chtěnou nebo 

nechtěnou (v tom rámci také dočasnou) bezdětností. Korelace uznávaných či preferova-

ných hodnot s životní spokojeností otevírá otázku, nakolik jsou bezdětní lidé se svou 

aktuální situací spokojeni. Zdá se, že spokojení se životem jsou spíše ti bezdětní, kteří 

se orientují na seberealizaci, možná tedy záměrně bezdětní, zatímco lidé vyznávající 

rodinu jsou nejméně se svým životem spokojení. To by potvrzovalo názory o převládající 

nechtěné bezdětnosti (viz též 1. a 6. kapitola). Méně spokojení jsou ale také lidé 

orientovaní na společenský status a angažovanost. Jen další hlubší zkoumání by mohlo 

objasnit, zda se u někoho může jednat o hledání jiných životních cílů, když pro naplnění 

aspirací rodičovských nemá člověk vhodné podmínky. 

Ve snaze přiblížit roli životních hodnot v rozhodování o rodičovství byla hledána 

souvislost hodnotových orientací s rodičovskými plány. Zjištěna byla pouze u faktoru 

„úspěch a aktivita“, což naznačuje, že se vždy nesnoubí s rodičovskými aspiracemi. 

Souhrnně je možno říci, že z pohledu hodnotových orientací snižuje 

rodičovské ambice spíše zájem o budování společenského statusu či angažova-

nost než hédonismus nebo samotné profesní aspirace. 

 Vysoký význam připisovaný nepracovní seberealizaci a relativně menší hodnota 

rodiny ve smyslu prokreační rodiny (tabulka č. 8.1) zřejmě nemají nějakou bezprostřední 

souvislost s natalitními plány. Hodnotové zaměření jedince ale může hrát roli ve vnímání 

společenských podmínek, které jsou při rozhodování o rodičovství relevantní. 

 Vrátíme-li se k analýze jednotlivých hodnot, ukáže se blízkost postojů 

a rodičovských záměrů. Ilustruje ji korelace mezi významem přikládaným hodnotě „mít 

a žít pro svou rodinu“ a rodičovskými plány, jak ukazuje graf č. 8.1. Čím je tato hodnota 

v životě jedince důležitější, tím silnější a bezprostřednější jsou jeho plány na založení 

rodiny a naopak. Nicméně i mezi těmi, pro něž není tato hodnota důležitá, je desetina 

lidí plánujících dítě v blízké době. 
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Graf č. 8.1 Souvislost rodičovských plánů s hodnotou rodiny (v %) 

 
Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Přání mít děti je přirozeně úzce spojeno s hodnotou partnerství (graf č. 8.2). 

 

Graf č. 8.2 Souvislost rodičovských plánů s hodnotou harmonického partnerství 

(v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 
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 Z hlediska některých postojů k rodině a rodičovství, zejména ve vyjadřování 

otevřenosti k alternativám k životu v úplné rodině tvořené rodiči a dětmi, se heterogenní 

soubor bezdětných jeví být poměrně homogenním. Platí to zřetelně u nepřijatelnosti 

paralelních partnerských vztahů a akceptace nesezdaných soužití (tabulka č. 8.3). První 

případ vyjadřuje postoj, který je nejvíce ze všech sdílený s dalšími cílovými skupinami 

(Kuchařová a kol., 2020). 

Naopak ze srovnání výroků, které jsou za různé jiné skupiny dotazovaných 

nejvíce srovnatelné (díky shodnému dotazování), vyplývá, že se bezdětní nejmarkant-

něji liší menším významem přikládaným manželství. V tom mají trochu blízko k samoži-

vitelům. Silný je u bezdětných souhlas s výrokem popírajícím rodičovství jako jakousi 

univerzální normu lidského chování v určitém věku, která je však v celé populaci stále 

dost zakořeněna (viz 1. a 6. kapitola). Zdá se, že nejen postoje ovlivňují chování, ale 

může tomu být také naopak, aktuální životní situace jako výsledek chování jedince se 

může projevit v postojích, přinejmenším těch deklarovaných. 

Postoje měřené prostřednictvím výroků uvedených v tabulce č. 8.3 se v rámci 

populace bezdětných jen málo liší podle dosaženého vzdělání, kdy je pro vysokoškolsky 

vzdělané typičtější oproštění od tradičních norem týkajících se rodičovství, trvalosti 

manželských/partnerských svazků, požadavku výchovy dětí v úplné rodině. Liberální 

postoje se poněkud častěji vyskytují u osob bydlících ve velkých městech. Spíše opačné 

názory jsou spojeny zejména s deklarovanou vírou v Boha. Ta patří k charakteristikám, 

podle kterých se liší názory u většiny položek.  

Rozdíly podle pohlaví se projevily slabě. Pokud ano, bylo to hlavně u názoru na 

sólo rodičovství a rozvody rodičů s malými dětmi. Obojí je přijatelné spíše pro ženy. 

Muži vyjadřují naopak větší souhlas s několika paralelními partnery (odlišnost od názorů 

žen není tak markantní), což platí podobně o lidech se základním vzděláním (muže 

i ženy). Muži relativně více než ženy podporují úplnou rodinu jako lepší prostředí pro 

výchovu dětí a také manželství jako předpoklad štěstí (u druhého názoru je odlišnost 

podle pohlaví menší). Obojí opět příznivěji hodnotí lidé se základním vzděláním oproti 

ostatním. Ženy se odlišují od mužů coby zastánkyně „práva“ na volbu bezdětnosti. Tento 

názor také častěji mají lidé z velkých měst, ale i ti, kteří prohlašují, že jejich dětství 

nebylo příliš šťastné. Naopak lidé zaživší šťastné dětství jsou většími zastánci domova 

s oběma rodiči. 

Odlišný vliv má způsob partnerského soužití. Ženatí a vdané a také lidé žijící 

s partnerem ve společné domácnosti a lidé mající dobré partnerské vztahy více než 

ostatní podporují sňatek před založením rodiny a manželství jako takové. 
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Tabulka č. 8.3 Souhlas s výroky týkajícími se rodiny, dětí a rodičovství (v %) 

 

 Podíly souhlasných odpovědí 

Bezdětní Samoživitelé 
Vícedětné 

rodiny 

p
rů
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ě
r*
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ě
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Je v pořádku, když se žena rozhodne mít 

a vychovávat dítě sama, bez muže. 
2,55 20,6 30,9 24,7 46,4 13,5 35,5 

Je v pořádku, když se rodiče 

rozvedou/rozejdou, i když mají děti. 
2,78 14,5 25,1 18,3 46,2 7,9 29,3 

Manželství nebo dlouhodobý stálý vztah 

je předpokladem štěstí. 
2,78 12,5 29,4 13,3 39,9 40,0 42,1 

Dítě potřebuje domov s oběma rodiči, 

aby vyrůstalo šťastně. 
2,37 24,9 33,7 16,7 42,0 55,5 31,7 

Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít 

sňatek. 
3,01 10,1 22,5 - - - - 

Je v pořádku, když spolu mladí lidé žijí, 

aniž by plánovali uzavřít sňatek 
1,98 30,9 32,9 - - - - 

Je v pořádku, když má muž nebo žena 

současně více dlouhodobých stálých 

partnerských vztahů. 

4,18 2,8 5,9 - - - - 

Je v pořádku, když se lidé rozhodnou, že 

si nepřejí mít děti. 
2,17 34,6 27,7 - - - - 

Pozn.: * průměr na pětibodové škále, kde 1 = rozhodně souhlasím, 5 = rozhodně nesouhlasím 

Zdroj: data šetření: Bezdětní 2020; Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; (podrobnosti jsou uvedeny 
v přehledu datových zdrojů v seznamu literatury) 

 

Vztah k dětem byl pro potřeby analýzy operacionalizován jako souhrn pozitivních 

odpovědí na baterii výroků vyjadřujících vztah k dětem a hodnotě dítěte z různých 

aspektů. Index vztahu k dětem byl vypočítán jako počet kladných odpovědí (rozhodně 

souhlasím plus spíše souhlasím) na 14 výroků44 a získaná škála byla kategorizovaná do 

5 stupňů od „nejméně kladného“ k „nejvíce kladnému“ vztahu k dětem jako hodnotě 

v různém slova smyslu45. Je to konstrukt, který má usnadnit interpretaci zjištěných 

poznatků, nikoliv hodnotící charakteristika. 

Takto definovaný vztah k dětem není podmíněn sociodemografickými charakte-

ristikami jako vzdělání, pohlaví, věk, socioekonomický status. Na hranici statistické 

významnosti je rozdíl mezi malými obcemi a městy podle velikosti. Nejbližší vztah 

k dětem deklarují dotázaní z malých obcí a měst s 50 až 100 tisíci obyvateli. Nejedná 

se tedy o lineární závislost. Pozitivnější vztah prokazují podle předpokladu lidé věřící, 

méně prokazatelně lidé spokojení se svým životem. 

Nejsilněji tento ukazatel koreluje s pozitivním hodnocením manželství, případně 

dlouhodobého partnerského vztahu, negativně koreluje s názorem na přijatelnost 

rozvodů. A logicky také lidé s hodně blízkým vztahem k dětem nejvíce souhlasí s tím, 

že lidé plánující narození dětí by měli uzavřít sňatek. 

                                                           
44  U výroků vyjadřujících „záporný“ vztah k dětem byla převrácena použitá škála.  
45  Kategorizace byla vytvořena na principu rovnoměrného rozložení, odchylka od normálního rozložení byla 

korigována sloučením krajních nejvyšších a současně málo početných hodnot v zájmu zachování dostateč-
ných absolutních hodnot. U zbylých hodnot byla kategorizace provedena s cílem, aby rozdělení u nového 
znaku umožnilo smysluplná třídění a současně odpovídalo původním frekvencím.  
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Existuje relativně úzká vazba mezi pozitivním vztahem k dětem a preferovanou 

formou partnerského soužití. Lidé s nejpozitivnějším vztahem k dětem podstatně častěji 

upřednostňují celoživotní manželství. Nejvíce lidí s touto preferencí je však mezi lidmi 

se středně silným vztahem k dětem. Lidé, u kterých byl zjištěn vlažnější vztah k dětem, 

preferují život single nebo LAT partnerské uspořádání. 

Graf č. 8.3 ukazuje souvislost mezi pozitivnějším vztahem k dětem a trvalejším 

zájmem o založení rodiny, a tedy to, že vnímaná hodnota dítěte je významným faktorem 

rozhodování o rodičovství, který může oslabovat vlivy bránící založení rodiny. Lidé, pro 

něž je dítě, rodičovství vysokou hodnotou, deklarují nejméně změn rodičovských plánů 

během svého dosavadního života. Současně však i mezi nimi jsou lidé, kteří z rodičov-

ských plánů slevují (odpovědi „dříve jsem chtěl/a více dětí“ a „dříve jsem děti chtěl/a 

a nyní je nechci nebo váhám“ tvoří celkem téměř 19 %). Osoby s nejméně silným 

vztahem k dětem se spíše vzdávají rodičovských plánů, zatímco ostatní je častěji 

redukují. V 1. kategorii v grafu 8.3 je sice v porovnání s ostatními nejvíce takových, pro 

něž je bezdětnost trvalým cílem (více než pětina), ale i zde jsou lidé, kteří plán na 

bezdětnost mění. Je nicméně nepochybné, že samotný vztah k dětem nebývá vždy 

dostatečným motivem rodičovství, jakkoli je významný (o důvodech bezdětnosti více 

viz 6. kapitola). 

 

Graf č. 8.3 Souvislost mezi vztahem k dětem a trvalostí rodičovských plánů 

(v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Lidé s pozitivnějším vztahem k dětem častěji odmítají sólo rodičovství a ještě 

více rozvody rodičů malých dětí, podobně jako nesezdané soužití.  
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 Lidé, kteří plánují narození dítěte do tří let, bývají ti, kteří mají velmi pozitivní 

vztah k dětem (24 % z takto plánujících, resp. 42 %, sečteme-li kategorii 4 a 5 stupnice 

vztahu k dětem). Mezi plánujícími dítě, ale později, je jich už jen 12 % (resp. 27 %), 

podobně jako mezi těmi, kdo si dítě přejí, ale z nějakých důvodů pochybují, že se jim 

přání splní (14 %, resp. 25 %). Za pozornost stojí deklarovaný vlažný vztah k dětem u 

těch, kteří údajně dítě mít nemohou. Může to být psychologicky podmíněná subjektivní 

reakce na objektivní situaci. 

Pokud jde o genderovou dělbu práce v rodině, stejně jako v jiných výzkumech 

se v postojích bezdětných potvrzuje příklon k egalitární dělbě práce (viz např. 

Kuchařová, Peychlová, 2016; Paloncyová a kol., 2019a; Kuchařová a kol., 2019a) 

a současně je zřetelná asymetrie mezi muži a ženami v očekávané dělbě 

konkrétních činností (graf č. 8.4). Lze rozlišit okruhy činností, kde je role muže a ženy 

vnímána asymetricky buď ve prospěch muže, nebo naopak ženy. Ve všech čtyřech 

základních oblastech je nejčastěji požadována vyrovnaná role obou partnerů, avšak 

v případě finančního zajištění domácnosti volila odpověď „oba stejně“ necelá polovina 

dotázaných a druhá polovina zde vidí hlavní roli muže. Nejvyšší rovnost je pokládána 

za správnou v případě profesní kariéry („oba stejně“ volí 69 % lidí). Asymetrie, zde 

nejmírnější, je ve prospěch muže.  

Naopak v péči o děti a o domácnost je žádána rovnoprávnost ze dvou třetin 

(65 % a 64 %) a jinak je to vnímáno jako doména žen. Spíše žena se má angažovat 

v 28 %, respektive 29 %. 

Tyto postoje se mírně liší podle pohlaví (graf č. 8.4), trochu významněji v případě 

kariéry. Ženy o něco více požadují rovnoprávnou dělbu rolí (u všech položek zhruba 

o 10procentních bodů). Podstatně výraznější odlišnosti lze nalézt podle vzdělání (graf 

č. 8.5). Se vzděláním roste zájem o rovné rozdělení činností. Nebyl zjištěn rozdíl podle 

aktuální formy partnerského soužití, tj. mezi jedinci žijícími bez partnera, s partnerem 

odděleně a s partnerem ve společné domácnosti, ani například podle subjektivně 

hodnocené kvality aktuálního partnerského vztahu. 
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Graf č. 8.4 Názory na genderovou dělbu činností v rodině podle pohlaví (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 
Graf č. 8.5 Názory na genderovou dělbu činností v rodině podle vzdělání (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 
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nalézt lze. Je to zejména relativně větší otevřenost „alternativním“ formám partner-

ského soužití. 

Přitom je však třeba konstatovat, že mezi bezdětnými jsou jednak lidé preferující 

rodinný život podle tradičních hodnot či „parametrů“ a jednak ti, a je jich podle odpovědí 

na jednotlivé výroky na toto téma více, kterým v této oblasti vyhovují modernizační 

trendy uvolnění rodinných vztahů a diverzity forem soužití. 

Pokud jde o genderovou dělbu rolí, lze říci, i navzdory odlišnému kladení otázek 

v jednotlivých šetřeních v projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů, že se 

dotazovaní bezdětní v názorech na ni v zásadě neliší od rodičů nezletilých dětí. 

8.2 Chápání role státu v podpoře rodin a očekávání od rodinné 

politiky 

V této kapitole se zaměřujeme především na to, jak bezdětní lidé vnímají 

působení a roli rodinné politiky obecně a ve smyslu potenciální podpory rodičovství. 

K dispozici je několik ukazatelů z šetření Bezdětní 2020 a možnost srovnání s výzkumy 

různých cílových skupin lidí, kteří rodinu založili a prožívají další fáze rodinného cyklu. 

Nejprve si zde ale představíme malý exkurz do odborné diskuse o možnostech rodinné 

politiky zvyšovat natalitu. 

Kapitola 6 ukázala, že mezi bezdětnými mladými lidmi ve věku 25 až 44 let je 

velká část takových, kteří si přejí mít dítě, a příčinou toho, že je dosud nemají, je buď 

odkládání rodičovství nebo reakce na okolnosti, které dosud rodičovství neumožnily 

nebo je komplikovaly (podobně viz Hašková, Pospíšilová, 2020; také viz expertízy EU, 

např. Vilhena, Oláh, 2017). V šetření Bezdětní 2020 si přály mít dítě téměř tři čtvrtiny 

(73 %) bezdětných respondentů, avšak 13 % z nich se z nějakých důvodů domnívá, že 

se to nikdy nestane. Kromě další malé skupiny (4 %), která dítě mít nemůže (příp. 

partner/ka mít nemůže), je tu i nemalá skupina těch, kteří chtějí zůstat záměrně, 

plánovitě bezdětní (žádné dítě si nepřeje 13 % dotázaných).  

Také zahraniční a mezinárodní studie ukazují, že takovýchto lidí je menšina. 

Celoživotně dobrovolně bezdětných bývají malé podíly, zvláště v zemích střední 

a východní Evropy (Sobotka, 2017). Na tomto faktu se zakládá přesvědčení, že je 

opodstatněné klást si v rámci rodinné politiky pronatalitní cíle, které se obecně zakládá 

na potřebě řešit problémy a důsledky demografického stárnutí. Je však třeba si následně 

položit otázku, jaké nástroje mohou efektivně vést k naplnění takových cílů. K jejich 

nalezení je třeba kromě jiného znát názory a zkušenosti lidí ohledně faktorů ovlivňujících 

plodnost a zakládání rodiny (viz kapitoly 1, 6 a 10 této publikace), ale také postoje 

k rodinné politice a očekávání od ní. 

8.2.1 Pronatalitní cíle v rámci rodinné politiky 

Úkoly rodinné politiky, která si klade také propopulační cíle, jsou v zásadě dvojí. 

Jednak minimalizovat bariery rodičovství těm, kteří si je přejí a brání mu hlavně 

strukturální a institucionální vlivy, a jednak vytvářet podmínky motivující 

k rodičovství ty osoby, které je nemají jako preferovanou hodnotu nebo se obávají 

jeho nákladů, dopadů apod. (D’Addio, d’Ercole, 2005). Rodičovství a jeho motivace jsou 

ovlivněny celou škálou faktorů. Na jedné straně jsou to socioekonomické podmínky. Ty 

vytvářejí důležité zázemí či kontext rozhodování o rodičovství, tedy o tom, jak rodičovské 

ambice realizovat. Především na tuto oblast se zaměřuje rodinná politika. Avšak má-li 
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ovlivňovat tento komplexně podmíněný proces rozhodování, dotýká se také soukromé, 

intimní sféry. Neméně důležité totiž jsou nemateriální vlivy od biologických přes 

psychologické (Mareš, 2002; Říčan, 2014; Hašková, 2007, 2020) a emocionální, a také 

sociálně kulturní, na jejichž základě se formují rodičovské aspirace. Tato komplexita 

znesnadňuje realizaci pronatalitních záměrů a otevírá otázku legitimity některých 

potenciálních opatření. 

V odborné diskusi o externích příčinách nízké natality a rostoucí míry bezdětnosti 

jsou vyhodnocovány vlivy dvou základních soudobých vývojových proměn. Někteří 

odborníci kladou důraz na působení ekonomických či strukturálních faktorů, druzí 

přikládají význam změnám hodnotově-normativním a obecně kulturním (Kuchařová, 

2009; Hašková, Pospíšilová, 2020; Kocourková, 2006; Rabušic, 2007).  

Proto nejsou jednotné ani názory odborníků na to, zda a jak lze nástroji rodinné 

politiky ovlivnit rodičovské plány, a to jak rozhodnutí, zda vůbec mít děti, tak rozhodnutí 

mít další děti. Názory se pohybují na spektru od velké důvěry v možnosti ovlivnění 

natality až po názory více nebo méně skeptické, případně mírně rezervované (např. 

Gauthier, Philipov, 2008; D´Addio, D´Ercole 2005; Greulich, Thevenon, 2011). Záleží 

na tom, zda právě faktory potenciálně ovlivnitelné rodinnou politikou, tedy spíše faktory 

externí (strukturální a institucionální) jsou těmi stěžejními při rozhodování o rodičovství. 

Analýzy provedené zde v kapitole 6 ukazují, že tomu tak nemusí být (též např. Hašková, 

Pospíšilová, 2020). Velkou roli hrají faktory individuální, subjektivní. Případně jistá 

souhra obou. Snad nejvíce autorů zastává názor, že reprodukční chování je v různém 

poměru ovlivněno oběma typy faktorů, což je podmíněno sociodemograficky. 

Na základě toho zcela nevylučují možnosti vlivu rodinné politiky na toto 

chování, ale varují, že by se tento vliv neměl přeceňovat. Řada analýz poukazuje 

na to, že i relativně účinná pronatalitní opatření většinou působí diferencovaně na 

různé sociodemografické nebo sociální skupiny (Höhne, Kuchařová, 2016). 

Je třeba též poznamenat, že z pohledu jednotlivce je rodičovství jedním 

z potenciálnějších životních plánů, mezi kterými volí, respektive hledá způsob, 

jak dosáhnout rovnováhy mezi nimi s ohledem na své preference a ambice. Pro 

někoho je tím hlavním, pro jiné naopak. Na rozhodování o rodičovství působí i vědomí, 

že rodičovství má rozsáhlé dopady na další život jedince po narození (prvního) dítěte. 

Další okolností, kterou je vhodné brát v úvahu při záměru podporovat natalitní chování, 

je skutečnost, že rodičovské plány nejsou celoživotně neměnné (např. Hašková, 

Pospíšilová, 2020; zde též v 1. a 6. kapitola). Rozhodnutí o počtu dětí (o prvním 

a každém dalším) se vyvíjí během životní dráhy a je propojeno s profesními ambicemi 

a profesní dráhou, navíc v postmoderní společnosti také často složitou trajektorií 

partnerských vztahů. Stále více se hovoří o odkládání rodičovství do vyššího věku, 

kde častým, ale ne vždy jediným důvodem, bývá profesní dráha. Roli zde v současnosti 

hrají životní preference včetně dobrovolné bezdětnosti (Hašková 2007; Šťastná a kol., 

2017, 2019).  

Dnes už snad není pochyb, že vzhledem k uvedeným souvislostem nelze 

(rozhodnutí o) rodičovství ovlivňovat jen nástroji rodinné politiky v užším slova smyslu, 

tj. finanční a materiální podporou rodin s dětmi. Mají nutně jen dílčí efekty, nejsou-li 

propojeny s dalšími opatřeními a nástroji a nejsou-li různé cíle rodinné politiky chápány 

v souhrnu a při vědomí kumulovaného vlivu použitých opatření (Greulich, Thévenon, 

2011, 38; Gauthier, Philipov 2008; Vilhena, Oláh, 2017). Thévenon (2011, 58–59) 

identifikuje šest cílů rodinných politik vyspělých zemí: podpora příjmů rodin a redukce 

chudoby, kompenzace ekonomických nákladů péče o děti, podpora zaměstnanosti 

a slaďování rodiny a zaměstnání, snižování genderových rozdílů, podpora raného 

rozvoje dětí a podpora porodnosti.  
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Rodinné politiky různých zemí se v nástrojích na dosahování jednotlivých cílů 

v různé míře odlišují, stejně jako v tom, jaký důraz kladou na jednotlivé záměry. 

Pronatalitní cíle bývají spíše výjimečně stěžejními cíli rodinné politiky navzdory tomu, 

že si vlády i EU plně uvědomují dopady nízké nebo snižující se porodnosti. Situace se 

však mění (Neyer a kol., 2017). V roce 2005 vyústily potřeby podpory zvyšování 

plodnosti a hledání nástrojů této podpory ve vydání EC Green Paper on the policy 

implications of population aging (European Commission 2005). Důvěra v efektivnost 

rodinné politiky se zakládá na názorech, že nemusí docházet k rozporu mezi 

plánovanými a skutečnými počty dětí (D’Addio, d’Ercole, 2005; Gauthier, Philipov, 2008) 

a že zaměstnanost a porodnost nemusí být v nesouladu (tamtéž, 60), pokud jsou 

minimalizovány zdroje těchto diskrepancí. I když to neplatí zcela univerzálně, aktuální 

mezinárodní srovnání dokládají, že vyšší fertilita má převážně souvislost s vyšší 

zaměstnaností žen a také s vyšším podílem dětí do tří let v nerodinné (institucionální) 

denní péči, která vyšší zaměstnanost žen umožňuje (Adema a kol., 2014, 4; Greulich, 

Thevenon, 2011, Kalíšková a kol., 2016). Podle mnoha analýz může ke zvýšení natality 

přispět podpora zaměstnanosti, což se stalo ve většině evropských zemí stěžejním 

tématem rodinné politiky. Doporučována je kombinace tří forem podpory – 

finančních transferů, nastavení rodičovské dovolené a systému denní péče 

o děti a jejich vzdělávání (Adema a kol., 2014; Hoem, 2008).  

Nicméně na úrovni jednotlivců se profesní a rodičovské (mateřské) aspirace 

potenciálně dostávají do stálého rozporu. Thévenon v roce 2009 zmiňuje, že v některých 

zemích jsou stále zaměstnanost žen a porodnost v protikladu, což vede k polarizaci 

rozhodování mezi prací a rodičovstvím (Thévenon, 2009), protože jedno ze zásadních 

soudobých dilemat žen je zájem mít děti a zájem pracovat (budovat kariéru a/nebo 

vydělávat vlastní peníze). Tuto polarizaci rozhodování lze vzhledem k nastaveným 

podmínkám pozorovat i v ČR, což opravňuje využívání pronatalitních opatření rodinné 

politiky (Zeman, 2018; Koncepce rodinné politiky, 2017). 

Je však otázkou, nakolik příslušné nástroje oslovují různé sociodemografické 

skupiny, aby podpora zaměstnanosti žen v těchto intencích podpořila natalitu. Záleží 

na tom, jak je koncipována rodinná politika i v dalších z výše zmíněných šesti oblastí 

a jak je propojena s dalšími relevantními veřejnými politikami. Ve výzkumech motivace 

k rodičovství je například jako jedna z jeho stěžejních externích podmínek zjišťována 

dostupnost bydlení, kterým se srovnávací studie obvykle nezabývají. Mladí lidé dnes 

také berou v úvahu širší externí podmínky, zejména životní prostředí a ekonomické nebo 

bezpečnostní podmínky (např. v kontextu odkladu plodnosti viz Kohler a kol., 2002; 

podle Šťastná a kol., 2017). 

Zamýšlené a skutečné efekty rodinné politiky se navíc nemusí úplně shodovat. 

Výzkum z roku 2001 například zjistil, že i opatření, kterým lidé přikládají velkou váhu 

a jsou míněna jako pronatalitní, lidé nevnímají ani tak jako podporu pro to, aby měli 

(další) dítě, ale aby měli lepší podmínky pro péči o děti, které již mají, a jejich výchovu 

(databáze šetření Rodina 2001). V novějších výzkumech takový dotaz použit nebyl, ale 

nelze předpokládat zásadní změnu. Na druhou stranu i naplňování dalších cílů rodinné 

politiky má významný potenciál působit na reprodukční plány a natalitní chování. 

Tak, jak to platí pro rodinnou politiku obecně, je i pro naplnění jejích 

pronatalitních cílů důležité, aby se co možná setkávaly záměry odborníků a politiků 

s požadavky a očekáváními lidí. Důležitým východiskem a podkladem pro koncipování 

nástrojů rodinné politiky s pronatalitními cíli je poznání příčin bezdětnosti, nízkého 

počtu dětí (jednodětnosti) nebo nenaplňování plánů na počet dětí, kterým se zde 

věnují především 6. a 10. kapitola. Následující část je zaměřena na očekávanou 

společenskou podporu rozhodování o rodičovství z pohledu osob aktuálně bezdětných. 
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8.2.2 Reflexe rodinné politiky se zaměřením na bezdětné 

 Z podstaty koncepce a cílů rodinné politiky je zřejmé, že bezdětní lidé, kteří 

nemají nárok na podporu spojenou s nějakým sociálním či zdravotním hendikepem (ani 

jako pečovatelé o nesoběstačného člověka), nemůžou mít prakticky žádnou osobní 

zkušenost s opatřeními rodinné a sociální politiky. Mohli by je ovšem znát ze širší rodiny 

apod. a jako nabídku z informačních zdrojů MPSV. Přesto se v šetření Bezdětní 2020 

ukázala poměrně malá informovanost o této oblasti, což se částečně projevilo 

v hodnocení rodinné politiky, jak bude ukázáno dále. 

Nejprve si ale stručně uveďme zjištění tohoto výzkumu do kontextu toho, jak 

česká společnost celkově vnímá společenskou pomoc poskytovanou rodinám, zejména 

těm s malými dětmi. 

Hodnocení a očekávání od rodinné politiky, nikoliv konkrétně ve vztahu k bezdět-

nosti, dlouhodobě sledují výzkumy veřejného mínění Centra pro výzkum veřejného 

mínění (CVVM), a to hodnocení a reflexi rodinné a sociální politiky a také postoje 

k manželství a rodičovství. V těch oblastech, které do větší nebo menší míry souvisí 

s působením rodinné, nebo celkové veřejné, politiky, vyjadřují lidé relativně vysokou 

a v čase rostoucí spokojenost. Celkově zjištěné postoje ilustrují relativně velkou 

důvěru v rodinnou a sociální politiku státu, jemuž je připisována významná role. Sou-

časně jsou postoje kritické k těm oblastem veřejných politik, které souvisejí 

s podmínkami pro rodičovství, jako finanční pomoc nebo zvýšení dostupnosti bydlení. 

V publikovaných analýzách těchto šetření nejsou odlišeny názory lidí podle počtu dětí, 

tedy ani bezdětných46. 

Nejčastěji jsou požadována opatření, která usnadňují péči o děti. Relativně méně 

ta, která by mohla či měla, alespoň u některých sociodemografických skupin, přispět 

k podpoře založení rodiny, jako například plošné porodné, volba různé délky rodičovské 

dovolené či otcovská dovolená (tabulka č. 8.4).  

 

                                                           
46  Částečně je jejich potenciální odlišnost možné odhadovat, pokud se odlišují názory nejmladších věkových 

kategorií, kde je bezdětných relativně nejvíce. V tiskové zprávě Centra pro výzkum veřejného mínění, z níž 
je převzata tabulka č. 8.4, však nebyly uvedeny rozdíly v názorech podle věku. 



8. Postoje a názory na rodinu a rodinnou politiku 

 

 
 

123 

Tabulka č. 8.4 Názory na prioritní opatření státu v šetření CVVM (v %) 

 XI/2007 XI/2008 XI/2009 XI/2011 XI/2012 XI/2013 XI/2017 II/2019 II/2020 

Snížení daní 
pro osoby s neza-
opatřenými dětmi 

60 56 60 54 62 54 45 37 40 

Podpora pružné 
pracovní doby nebo 
zkrácených úvazků 
pro rodiče s malými 
dětmi 

50 47 50 44 43 39 37 32 35 

Placení výživného 
na děti státem 
za neplatiče 

- - - - - - - 29 27 

Zvýšení počtu 
mateřských školek 

19 28 27 34 33 40 30 26 27 

Zvýšení přídavků 
na děti 

43 49 49 39 42 37 36 25 27 

Zvýšení rodičov-
ského příspěvku 

- - - - - - - 25 24 

Provozování 
družiny u každé 
základní školy 

14 15 13 18 13 16 18 17 21 

Společné zdanění 
manželů 

30 27 30 31 29 32 20 19 19 

Otcovská dovolená 
týden po narození 
dítěte 

- - - - - - 21 18 16 

Plošné přídavky 
na děti 

- - - 14 16 18 14 11 13 

Plošné porodné - - - 17 21 21 17 15 12 

Zvýšení počtu jeslí 9 12 10 16 14 14 12 11 12 
Vícerychlostní rodi-
čovská dovolená 

- - - 11 15 14 11 13 11 

Bez odpovědi 22 20 17 17 9 11 12 18 13 

Neví 5 4 4 4 3 3 2 3 2 

Žádné 1 1 1 1 0 1 1 2 1 

Celkem 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že každý respondent mohl uvést až tři položky, činí součet všech možných odpovědí 
300 %. Položky seřazeny sestupně dle aktuálních výsledků. 

Zdroj: Převzato z: CVVM, 2020c 

 

Pokud jde o preferované formy společenské podpory rodin a rodičovství, jako 

žádoucí se lidem jeví jak finanční podpora, tak zvláště podpora službami, ale 

nejvyšší preference se týkají zajištění podmínek pro to, aby lidé i při péči o (malé) 

děti mohli vykonávat zaměstnání přinášející dost finančních prostředků 

pro zabezpečení rodiny a současně svou rodinu mohli zabezpečovat vlastní 

péčí.  

Z poznatků tohoto a dalších šetření CVVM lze odvodit, že pro příznivé populační 

klima je důležité, aby rodiny vnímaly celkové sociálně ekonomické podmínky 

pozitivně a aby věřily v příznivý vývoj do budoucna (Kuchařová, 2020c). To však 

po letech příznivého vývoje podlamuje epidemie covidu-19 a její dopady 

na zaměstnanost, příjmy a spotřební vydání. 

Jednou z možností, jak odhadovat potenciál opatření rodinné politiky podporovat 

natalitu je porovnávání postojů a očekávání od rodinné politiky lidí bezdětných a těch, 

kteří v současnosti vychovávají nezletilé děti. Zde předkládáme takové srovnání na 

základě dat několika šetření v rámci projektu Komplexní výzkum o situaci rodin 
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a seniorů. Bezdětným lidem byly v šetření z roku 2020 položeny jen obecné otázky 

vzhledem k tomu, že nemají vlastní zkušenost s různými rodinně politickými opatřeními. 

Výzkumy především zjišťovaly postoje k roli státu v zabezpečení potřeb a funkcí 

rodiny oproti zodpovědnosti samotných rodin. Aby se respondenti mohli vyjadřovat co 

možná podle svých zkušeností, byly dotazy vždy kladeny k roli státu ve vybraných 

konkrétních oblastech, ve kterých stát obvykle poskytuje rodinám podporu. Bezdětných 

v souboru Bezdětní 2020 jsme se ptali pouze na finanční záležitosti a bydlení. Srovnání 

s jinými cílovými skupinami, především ilustrativní vzhledem k odlišnému dotazování, 

ukazuje tabulka č. 8.5. V zájmu získání co nejvíce srovnatelných odpovědí na shodné 

otázky byla využita možnost vyčlenit ze souboru Rodina 2019 podsoubor bezdětných 

lidí ve věku 25 až 44 let (jako jsou v souboru Bezdětní 2020). Ve všech šetřeních je 

zjevné, že rodiny požadují velkou míru autonomie, protože průměrné hodnoty 

ukazují na mírně větší díl odpovědnosti přisuzovaný rodině. Alespoň (téměř) vyrovnanou 

roli obou stran respondenti přiznávají v otázkách finančního zabezpečení rodin, zejména 

těch, pro které je to náročnější úkol, tj. rodiny s více dětmi, neúplné nebo rekonstituo-

vané, případně obecně rodiny s finančními potížemi. 

V těchto postojích se bezdětní lidé mladého a mladšího středního věku zřetelně 

neodlišují od ostatních respondentů v souboru Rodina 2019, ani od dotázaných rodičů 

malých dětí v dalších souborech (zohledníme-li odlišnou dikci otázky na finanční 

zabezpečení rodin). Bezdětní tedy nevyjadřují odlišné očekávání od státu oproti 

těm, kdo rodinu založili a pečují o nezletilé děti.  
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Tabulka č. 8.5 Názory na roli státu a rodiny v zabezpečení potřeb rodin (porovnání 

hodnot váženého průměru na sedmibodové škále z výzkumů různých cílových skupin) 

Hlavní je role rodiny 

Průměrné hodnocení – různé cílové 
skupiny** 

 

Hlavní je role státu 
R-19 NUR VíceRod RekRod RSF Bezdětní 

Zajištění potřeb 
nezletilých dětí je věcí 
jejich rodiny. 

2,9 3,2 3,0 2,8 3,0 - 
Zajištění potřeb 
nezletilých dětí je věcí 
státu. 

Bezdětní * 3,1 - - - - -  

Řešení vážných 
finančních potíží rodiny 
je věcí jejích členů.  

3,1 3,6 3,4 3,2 3,0 - 
Řešení vážných finančních 
potíží rodiny je věcí státu.  

Bezdětní * 3,1 - - - - -  

Rodiny by měly převzít 
více zodpovědnosti, aby se 
o sebe dokázaly postarat. 

3,2 3,6 3,7 3,6 - - 

Stát by měl převzít více 
odpovědnosti za rodiny  
a zajistit, aby bylo  
o všechny postaráno. 

Bezdětní * 3,3 - - - - -  

Zajištění bydlení je 
především úkolem každé 
rodiny, příp. 
jednotlivce. 

3,9 - - - - - 
Zajištění dostupnosti 
bydlení je především 
úkolem státu. 

Bezdětní * 3,9       

Zajištění dostatečného 
příjmu rodin s dětmi je 
úkol rodičů nebo širší 
rodiny 

- - - - - 2,9 
Zajištění dostatečného 
příjmu rodin s dětmi je úkol 
státu. 

Zajištění bydlení pro 
rodiny s dětmi je 
odpovědností rodiny. 

- - - - - 3,2 
Zajištění bydlení pro rodiny 
s dětmi je odpovědností 
státu. 

Pozn.: Znění otázky: Nyní Vám předložím několik dvojic protikladných názorů na roli státu v oblasti podpory 
rodin. Vyberte číslici mezi jedničkou a sedmičkou podle toho, nakolik výrok vystihuje Váš názor.  

* Bezdětní ve věku 25 až 44 let ze souboru Rodina 2019. Bylo jich 311. ** průměr na škále 1 až 7 

Porovnávané typy rodin: R-19: Rodina 2019; NUR: Samoživitelé 2019; VíceRod: Vícedětné rodiny 2018; 
RekRod: Rekonstituované rodiny 2018; RSF: Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu 2017; Bezdětní (2020): 
jednotlivci a páry nemající doposud žádné děti. Výběrový soubor NUR tvoří jen sólo rodiče, soubor RekRod 
pouze úplné rodiny, v ostatních souborech s výjimkou bezdětných jsou zastoupeny oba typy (podle 
stanovených kvót).  

Zdroje: data šetření: Rodina 2019; Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018; 
Rodiny ve střední fázi 2017; Bezdětní 2020 (podrobnosti jsou uvedeny v přehledu datových zdrojů v seznamu 
literatury) 

  

Bezdětní nevykazují rozdíly podle pohlaví, zatímco například u rodičů více dětí 

tyto rozdíly zaznamenány byly, podobně jako u věku. Autonomii rodiny proti větší roli 

státu podporují spíše muži než ženy, lidé žijící s partnerem než osamělí rodiče, mezi 

nimi spíše sezdaní než nesezdaní. Se stoupajícím věkem a stoupající úrovní vzdělání je 

příklon k tomuto názoru stále častější. 

Jedním ze základních předpokladů efektivity opatření rodinné politiky z pohledu 

jedinců i společenských záměrů je obeznámenost lidí s těmito opatřeními (Kocourková 

2006; Kuchařová a kol., 2020; Kuchařová, 2020c). Na základě předpokladu, že ta může 

být, pokud jde o nástroje určené přímo nebo nepřímo na podporu natality, u bezdětných 

nižší než u lidí, kteří se již stali rodiči, byla v šetření Bezdětní 2020 položena otázka 

na znalost konkrétních opatření. Ta se ukázala velice nízká – 25 % dotázaných 

přiznalo úplnou neznalost a 42 % jen omezenou. I to lze vnímat jako určitý výraz toho, 

jaká role je nástrojům rodinné politiky před narozením prvního dítěte přiznávána, záleží 
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ovšem na vážnosti rodičovských plánů jedince či páru (zda plánují dítě a v jakém 

časovém horizontu). Graf č. 8.6 ukazuje celkovou obeznámenost respondentů a znalosti 

podle toho, zda aktuálně plánují mít děti. Informace si zjišťují spíše ti, kdo chtějí děti, 

ale i mezi nimi jsou znalosti o rodinné politice slabé. Vliv sociodemografických 

charakteristik se neprokázal. S výjimkou malých odlišností podle vzdělání, kdy 

vysokoškoláci častěji prohlašují dobré znalosti, ale podíl těch, kteří údajně nic nevědí, 

je shodný s lidmi se základním vzděláním. V souladu s tím, co ukazuje graf č. 8.6, lepší 

znalosti opatření rodinné politiky vykazují ti, kteří mají „pozitivní vztah k dětem“ (více 

viz podkapitola 8.1).47 

 

Graf č. 8.6 Deklarace znalostí o opatřeních rodinné politiky podle aktuálních 

rodičovských plánů (v %) 

 

Pozn.: Bez zahrnutí těch, kteří dítě mít nemohou, příp. jejich partner/ka. 

Zdroj: Bezdětní 2020 

  

Také podle dotazu na jednu konkrétní formu podpory bydlení pro rodiny s dětmi 

to vypadá, že se dotázaní bezdětní příliš o možnostech poskytovaných státem 

neinformují, respektive informují a zajímají se až v situaci, kdy chtějí vážně řešit své 

bydlení, část jistě i z důvodu plánu založit rodinu. Jde o program Státního fondu podpory 

investic zaměřený na půjčky mladým lidem na pořízení a modernizaci svého bydlení, 

který jen čtvrtina dotázaných ze souboru Bezdětní 2020 zná a z nich malý počet plánuje 

využít (více viz 7. kapitola). Jsou to spíš lidé mladší a žijící již s partnerem. Nízký zájem 

může být důsledkem toho, že je určen jen pro manželské páry a že má řadu dalších 

podmínek využití (tamtéž). Lze též dedukovat, že by mnohé mladé bezdětné lidi spíše 

oslovila podpora ve formě levného startovacího bydlení, než forma zavazující je 

k dlouhodobému splácení půjčky. 

 Bezdětnými respondenty deklarovaný názor (viz výše), že finanční zabezpečení 

je hlavně zodpovědností samotné rodiny, koresponduje svým způsobem také s tím, co 

je zjišťováno u cílových skupin rodičů nezletilých dětí, kteří vesměs dávají mírně 

přednost nefinančním formám podpory proti finančním, byť rozdíl není zásadní 

(Kuchařová a kol., 2016, 2018, 2019b; Paloncyová a kol. 2019a, 2019b). Větší příklon 

k podpoře službami oproti jiným cílovým skupinám byl zjištěn v reprezentativním 

                                                           
47  Ten je měřen souhrnným indexem vypočítaným z (ne)souhlasných odpovědí na baterii výroků o rodičovství. 
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souboru osob všech věkových kategorií (Rodina 2019), a také v jeho podsouboru 

bezdětných ve věku 25 až 44 let (tabulka č. 8.6). Lze shrnout předpoklad, že bezdětné 

jako potenciální rodiče tolik neosloví nabízené finanční transfery ve prospěch 

rodin se závislými dětmi, ale spíš vstřícnost formou služeb apod. A to nejlépe 

v rámci celkového společenského klimatu charakterizovaného bezpečností v různých 

jejích formách, ekonomickou stabilitou na žádoucí úrovni a vstřícností k rodinám s dětmi. 

 

Tabulka č. 8.6 Názory na zaměření státní podpory rodin s dětmi – volba mezi 

finanční podporou a posílením služeb pro rodiny (v %) 

 
Název a rok šetření 

1 – 
Finanční 
podpora 

2–3 4 5–6 
7 – 

Podpora 
službami 

X1 Rodina 2019 – bezdětní 25–44 let (N=311) 9,8 15,8 27,5 28,9 18,0 

X2 Rodina 2019 – celý soubor 8,4 16,9 25,7 31,2 17,8 

A Samoživitelé 2019 11,9 22,2 24,3 26,6 15,0 

B Vícedětné rodiny 2018 14,0 19,5 27,6 23,6 15,4 

C Rekonstituované rodiny 2018 11,9 20,4 26,8 27,4 13,6 

D Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu 2016 12,5 25,8 26,2 23,7 11,8 

Pozn.: U všech šetření byla pro přehlednost sedmibodová škála převedena na pětibodovou (sloučením hodnot 
jednak 2 a 3 a jednak 5 a 6). Soubory se liší kromě roku realizace také strukturou výběrových souborů. 
S výjimkou souborů samoživitelů (sólo rodiče) a rekonstituovaných rodin (rodiče žijící v páru) byly ve všech 
souborech objekty zkoumání rodiny úplné (převažovaly) a neúplné. V souboru Rodina 2019 byli dotazováni 
i bezdětní či rodiče dospělých dětí. 

Zdroje: Kuchařová a kol., 2020 (X); Paloncyová a kol., 2019a (A); Kuchařová a kol., 2019b (B); Paloncyová 
a kol., 2019b (C); Kuchařová a kol., 2018 (D)  

 

Orientace spíše na služby a další nefinanční podmínky rodičovství se u mladých 

bezdětných respondentů z šetření Rodina 2019 projevuje i v odpovědích na otázku 

o potřebnosti konkrétních nástrojů rodinné politiky na podporu rodin s dětmi (graf č. 

8.7). Hodnocení potřebnosti je však celkově vyrovnané, žádoucí je téměř vše. Podíl 

odpovědí „rozhodně“ nebo „spíše“ žádoucí opatření se pohybuje mezi 66 % (slevy na 

dopravu) po 85 až 86 % u čtyř z deseti položek (zařízení typu jeslí, zařízení péče o školní 

děti mimo vyučování, pobídky pro vstřícnost zaměstnavatelů k zaměstnancům s dětmi 

a zvýšení přídavku na dítě, který je jediným finančním nástrojem mezi čtyřmi s nevyšší 

četností voleb). Nicméně přídavek na dítě a také vyplácení zálohovaného výživného 

získaly nejvíce odpovědí „rozhodně ano“. 

 Rozporné hodnocení plošných vs. cílených dávek, tedy jakási nerozhodnost 

ve výběru mezi těmito typy, která se objevuje ve více výzkumech, je v grafu č. 8.7 

ilustrována dvěma předposledními položkami. Jsou jimi relativně nízký zájem jak 

o změnu přídavku na dítě v plošnou dávku, tak o zohlednění specifika rodiny ve výši 

finanční podpory. Lze ovšem vyslovit hypotézu, že pod odmítáním plošných dávek se 

spíš skrývá názor, že by se neměly vyplácet těm nejbohatším. 

Vzhledem k naprosté převaze souhlasných postojů jde vlastně o univerzálně 

platné postoje v dané demografické skupině, nelze hledat významný rozdíl. 
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Graf č. 8.7 Která opatření na podporu rodin s dětmi jsou považována za žádoucí 

(v %)  

 

Pozn.: Znění otázky: Co si myslíte o následujících opatřeních na podporu rodin s dětmi? Považujete je za 
žádoucí? 

Zdroj: Rodina 2019, podsoubor bezdětných ve věku 25–44 let 

 

Obdobně vyrovnaný je zájem o různé vybrané formy podpory v rámci rodinné 

politiky v šetření Bezdětní 2020 v dotazu na to, jak významnou roli by hrály při 

rozhodování o založení rodiny (graf č. 8.8). Při opět převažujícím připisování důležité 

role všem položkám zde vidíme, že spíše mladí (do 29 let) deklarují jako významné 

okolnosti pro rodičovství jednak nastavení mateřské a rodičovské dovolené (podmínky 

a záruku návratu do původního zaměstnání) a jednak podporu bydlení. Naopak spíše 

starší (od 35 let) požadují daňové zvýhodnění rodičů a upravené pracovní režimy 

(pružnou pracovní dobu, zkrácený úvazek). 

Pokud vytvoříme pořadí položek podle četností odpovědí, vzniklý obraz preferencí 

koresponduje s tím, co bývá zjišťováno u jiných cílových skupin. Na prvních místech 

jsou podmínky pro vykonávání zaměstnání paralelně s péčí o dítě (flexibilní 

pracovní doba a jistota zaměstnání po rodičovské dovolené, a také parametry 

rodičovské dovolené a dostupnost zařízení pro předškolní děti). Soulad s výše 

zmíněnými doporučeními odborníků je velmi zřetelný. Podpora bydlení zde není na 

předním místě, což lze vysvětlit tím, že zhruba tři čtvrtiny respondentů již měly bydlení 

zajištěno (mj. vzhledem k věkové a socioekonomické struktuře výběrového souboru). 

Přídavky na děti nepatří k prioritním zájmům. To může být ukazatelem skutečného 
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nižšího zájmu o finanční podporu, ale také reflexí jejich relativně malé výše a selektivní 

dostupnosti (jako testované dávky), tedy vnímaného malého vlivu na rodinný příjem. 

 

Graf č. 8.8 Podíly odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“ na roli vybraných opatření 

při rozhodování o založení rodiny (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Vzhledem k výše uvedeným nevelkým znalostem bezdětných osob o tom, co 

rodinná politika poskytuje, je zde hodnocení role jednotlivých opatření dáno do 

souvislosti s touto znalostí. Čím méně lidé o opatřeních rodinné politiky věděli, tím méně 

je považovali za důležitá (tabulka č. 8.7). Znalost opatření a zájem o ně byl naopak tím 

vyšší, čím vážněji lidé uvažují o založení rodiny.  

Nejen z těchto údajů je zřejmé, že zvýšení obecné informovanosti 

o opatřeních rodinné politiky a jistá propagace používaných opatření je jedním 

z jejích důležitých aktuálních úkolů. 
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Tabulka č. 8.7 Která z vybraných opatření státu podporujících rodiny s dětmi 

(potenciálně) hrají roli v rozhodování bezdětných o založení rodiny* podle 

úrovně znalostí o těchto opatřeních 

Znalost opatření rodinné politiky 

P
o
d
m

ín
k
y
 m

a
te

řs
k
é
 

a
 r

o
d
ič

o
v
s
k
é
 d

o
v
o
le

n
é
 

D
a
ň
o
v
é
 z

v
ý
h
o
d
n
ě
n
í 

ro
d
ič

ů
 s

 d
ě
tm

i 

D
o
s
tu

p
n
á
 z

a
ří
z
e
n
í 

d
e
n
n
í 
p
é
č
e
 o

 d
ě
ti
 

v
 p

ře
d
š
k
o
ln

ím
 v

ě
k
u
 

P
ří
d
a
v
k
y
 n

a
 d

ě
ti
 

P
rá

v
n
í 
z
á
ru

k
a
 n

á
v
ra

tu
 

d
o
 p

ů
v
o
d
n
íh

o
 

z
a
m

ě
s
tn

á
n
í 
p
o
 

ro
d
ič

o
v
s
k
é
 d

o
v
o
le

n
é
 

P
ru

ž
n
á
 p

ra
c
o
v
n
í 
d
o
b
a
, 

z
k
rá

c
e
n
é
 ú

v
a
z
k
y
 p

ro
 

p
ra

c
u
jí
c
í 
ro

d
ič

e
  

s
 m

a
lý

m
i 
d
ě
tm

i 

P
o
d
p
o
ra

 b
y
d
le

n
í 
 

p
ro

 r
o
d
in

y
 s

 d
ě
tm

i 

Z
n
a
lo

s
ti
 r

o
d
in

n
é
 

p
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 %
 

Mám o nich dobré znalosti 2,22 2,22 2,10 2,50 1,91 1,99 2,22 3,3 

Mám o nich nějaké znalosti, spíš 
dílčí 

1,98 2,18 2,02 2,33 2,01 2,02 2,18 29,3 

Moc toho o nich nevím 2,14 2,24 2,11 2,36 2,08 2,08 2,24 42,5 

Vůbec nic o nich nevím 2,29 2,45 2,31 2,49 2,31 2,28 2,40 25,0 

Celkem 2,12 2,26 2,12 2,39 2,10 2,10 2,25 100,0 

Pozn.: * Tj. kdy, kolik a zda vůbec mít děti. Uvedeny průměrné hodnoty zájmu měřeného pomocí 4bodové 
škály, kde 1 znamená určitě by hrála roli a 4 znamená určitě by nehrála roli. 

Otázka zněla: Hrají/hrála by ve Vašem rozhodování o založení rodiny roli (tj. kdy, kolik a zda vůbec mít děti) 
následující opatření státu podporující rodiny s dětmi? 

Zdroj: Bezdětní 2020 

 

Poněkud v rozporu s deklarovanou rolí jednotlivých opatření při rozhodování 

o rodičovství vyznívá celkové hodnocení toho, zda se stát stará o rodiny s dětmi 

dostatečně (graf č. 8.9). I zde velká část respondentů přiznává neznalost bránící vyjádřit 

se (celkem pětina). Příznivé pro tvůrce rodinné politiky je zjištění, že ti, kteří podle 

vlastního vyjádření nástroje rodinné politiky (dobře nebo zčásti) znají, je také 

nejvíce oceňují. I těch je však zhruba třetina (35 %, při součtu odpovědí rozhodně 

ano a spíše ano), zatímco silně kritických hlasů je pětina (rozhodně ne).  

 



8. Postoje a názory na rodinu a rodinnou politiku 

 

 
 

131 

Graf č. 8.9 Názory na to, jak se stát stará o sociální situaci rodin s dětmi podle 

míry znalostí rodinné politiky (v %) 

 

Zdroj: Bezdětní 2020 
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9. Bezdětní a pandemie covidu-19  

Jana Paloncyová 

Rok 2020 byl v porovnání s těmi předchozími výrazně specifický z důvodu 

pandemie covidu-19. Ačkoli výzkum bezdětných nebyl na toto téma přímo zaměřen, 

neboť jeho obsah navazoval částečně na témata obsažená v šetřeních v rámci projektu 

Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů v minulých letech, byla pandemie v dotaz-

níku velmi stručně reflektována. Pro změření jejích dopadů na bezdětnost by bylo třeba 

podobný výzkum zopakovat, případně ideálně zrealizovat výzkum panelový, kdy by titíž 

respondenti byli dotázáni opakovaně, tj. před a po odeznění této epidemie. 

Partnerský život je v letošním roce ovlivňován pandemií covidu-19, a to zejména 

opatřeními, jež omezují pohyb osob. Rodiny a spolubydlící partneři tak spolu často tráví 

daleko více času, než byli zvyklí. To může být na jednu stranu příležitost pro zlepšení 

vztahů, neboť vše plyne pomaleji a rodiny mají na sebe více času, na druhou stranu se 

to může projevit i negativně. Stres z celé situace, nedostatek jiného vyžití mimo domov, 

obava o práci či zdraví může spory v rodině prohloubit či vyvolat nové. Situace 

bezdětných je svým způsobem specifická, neboť nemají rodičovské starosti, někteří 

spolu s partnerem ani nežijí. 

Zaměříme-li se na situaci na jaře roku 2020, pak nějaký dopad na tehdejší 

partnerský vztah48 pocítily dvě pětiny dotázaných. Citlivější na změnu byly 

dotázané ženy, z nichž 14 % uvedlo, že se jejich vztah zlepšil (10 % mužů). Na druhou 

stranu 3 % žen uvedla, že jejich partnerství se rozpadla (1 % mužů). Celkově se vztah 

zhoršil podle 7 % dotázaných, pro zhruba pětinu byl dopad ambivalentní, tj. v něčem 

se vztah zhoršil, v něčem zlepšil. Předpokládáme-li, že ti, kteří žili v době výzkumu 

(srpen 2020) s partnerem v domácnosti nebo v LAT, tak žili i na jaře v době pandemie, 

pak změnu svého vztahu pocítili zejména ti ze skupiny LAT. Častěji než ti žijící 

s partnerem se přiklonili ke zhoršení (10 % proti 5 %), ženy v LAT také častěji volily 

nejednoznačnou variantu (v něčem zlepšil, v něčem zhoršil – 25 % proti 18 % mužů). 

 V souvislosti s pandemií a s jejími následky na životní pohodu, zdravotní stav, 

ale i na trh práce a celkovou ekonomickou situaci se nabízí otázka, zda tato životní 

zkušenost nějak ovlivňuje rodičovské plány bezdětných. Je třeba připomenout, že 

výzkum probíhal před druhou vlnou, která může na plány nadále působit ať pozitivně, 

či negativně. 

Většina bezdětných (více než čtyři pětiny) uvedla, že na jejich rodičovské 

plány neměla pandemická situace na jaře 2020 vliv. Každý pátý respondent přitom 

uvedl, že děti nikdy neplánoval (většina z nich děti buď nechce, nebo zatím o dětech 

neměla konkrétní představu), tři pětiny své dřívější představy nezměnily (z nich 

přibližně polovina by ráda měla dítě do 3 let). Pouze 8 % respondentů narození dítěte 

v důsledku pandemické situace pravděpodobně odloží, 6 % naopak uspíší. Pouze necelá 

2 % se rozhodla děti vůbec nemít. Není překvapením, že častěji změnili plány ti, kdo 

měli v době výzkumu partnera (19 % proti 12 % singles), roli naopak nehrálo to, zda 

respondent bydlel s partnerem ve společné domácnosti. 

Zaměříme-li se na ty, kteří rodičovské plány v důsledku pandemie přehodnotili, 

pak přibližně každý druhý dotázaný narození dítěte odložil na později, muži se 

                                                           
48  V úvahu byli bráni jen ti respondenti, kteří měli podle své výpovědi v té době partnera. 
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v porovnání se ženami častěji rozhodli dítě nemít (16 %, resp. 3 %), ženy by naopak 

mateřství uvítaly dříve (43 %, resp. 33 %). U mužů nehrál významnou roli věk, ženy 

mladší 30 let by narození dítěte spíše odložily, ženy starší 35 let by je naopak rády 

uspíšily. Při kontrole dalších faktorů (pohlaví, věk, partnerská situace, vzdělání) se 

tendence odkladu zvyšuje spolu se zhoršenou finanční situací měřenou výpovědí 

respondenta, jak jeho domácnost vychází s příjmem. Dřívější rodičovství je logicky 

přáním těch, kteří měli v době výzkumu partnerský vztah. 

Dopady na zaměstnání pocítila více než polovina dotázaných (52 %), tedy 

relativně větší podíl, než tomu bylo v případě dopadů na partnerství a rodičovství. Z nich 

přibližně třetina považuje tyto důsledky za dlouhodobé, dvě třetiny je spojovaly pouze 

s obdobím nouzového stavu. Muži i ženy vnímali dopady pandemie na jejich zaměstnání 

stejně bez ohledu na výši jejich vzdělání, ani věk nehrál významnou roli. Dlouhodobé 

důsledky uváděly častěji osoby samostatně výdělečně činné a v době výzkumu 

nezaměstnané, což může být přímý důsledek protipandemických opatření. Je nasnadě, 

že dlouhodobé důsledky respondenti vnímány negativněji (41 % výrazně negativně, 

39 % spíše negativně). Naopak ti, kterých se pandemie v oblasti zaměstnání dotkla 

pouze v době první vlny, hodnotili tyto dopady častěji neutrálně (41 %), nebo „pouze“ 

spíše negativně (44 %).  

Pandemie je pro současnou společnost zcela novou zkušeností a zcela jistě 

s sebou přináší i další obavy spojené s budoucností, než byly částečně vyjádřeny výše. 

Respondentům bylo předloženo dvanáct oblastí, u nichž lze v budoucnu předpokládat 

nějaké změny a z nichž měli dotázaní vybrat dvě pro ně nejpalčivější. Pouze 8 % 

respondentů uvedlo, že se ničeho neobává. Více než třetina dotázaných se 

v létě 2020 domnívala, že se v důsledku pandemie zhorší jejich příjmová 

situace (graf č. 9.1). Na druhém místě se umístila starost o vlastní zdravotní stav nebo 

blízkých osob. Mezi další nejčastější pak patřily obavy ze ztráty zaměstnání či obtíže 

v podnikání, ze zhoršení globální ekonomické situace a z politického zneužití situace. Na 

druhé straně bezdětní byli poměrně optimističtí v oblasti bydlení, partnerských vztahů, 

naopak zhoršení vztahů mezi lidmi obecně předpokládal každý desátý dotázaný. 

Obavu ze zhoršení příjmu vyjadřovali muži a ženy ve stejné míře, z hlediska 

vzdělání ji častěji měly ženy se základním vzděláním, z hlediska socioekonomického 

postavení to byly ženy samostatně výdělečně činné. S tím související strach ze ztráty 

zaměstnání se zvyšoval spolu s klesající úrovní vzdělání, a to jak u mužů, tak u žen. 

Opačně tomu bylo v případě obav z politického zneužití situace. 
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Graf č. 9.1 Obavy z důsledků pandemie 

 

Pozn.: Součet četností nedává 100 %, neboť respondenti vybírali dvě obavy z 12 předložených.  

Zdroj: Bezdětní 2020  
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10. Směřování k trvalé bezdětnosti optikou kvalitativ-
ních dat 

Hana Hašková 

10.1 Cíl, data, metoda 

Tato kapitola vychází z kvalitativní analýzy dvaceti sedmi problémově orientova-

ných rozhovorů (Witzel, 2000) s bezdětnými muži a ženami (14 mužů a 13 žen), které 

autorka studie sebrala v druhé polovině roku 2020. Cílem kapitoly je porozumět 

bezdětnosti a procesům rozhodování o rodičovství a bezdětnosti ve skupině respondentů, 

kteří se zdají směřovat k bezdětnosti celoživotní.  

Kvalitativní výzkum navazuje na výběrové šetření Bezdětní 2020. Rekrutace 

komunikačních partnerů a partnerek pro kvalitativní analýzu navazovala na výsledky 

výběrového šetření Bezdětní 2020 a vycházela z jeho výběrového souboru. Zde 

prezentované výsledky kvalitativního výzkumu rozvíjejí zjištění vycházející z kvantita-

tivní analýzy dat prezentované v předchozích kapitolách této studie. Navazují zároveň 

i na zjištění dříve publikovaných empirických studií, na které v kapitole odkazujeme.  

V rámci kvalitativní části výzkumu byli nejdříve kontaktováni bezdětní muži 

a bezdětné ženy ve věku 30 až 42 let, kteří ve výběrovém šetření Bezdětní 2020 uvedli, 

že souhlasí s případnou účastí na kvalitativní části výzkumu, a děti mít buď nechtějí, 

nebo chtějí, ale domnívají se, že k tomu nedojde. Jednalo se tedy o bezdětné, kteří jsou 

v reprodukčním věku, ale průměrný věk pro zahájení rodičovství v české společnosti již 

překračují, a kteří se na základě odpovědí v dotazníkovém šetření zdají směřovat 

k trvalé bezdětnosti.  

Ti a ty z nich, kteří uvedli jako důvod bezdětnosti neplodnost, zahrnuti 

do kvalitativního výzkumu nebyli. Neplodnost jako důvod směřování k celoživotní 

bezdětnosti nebyla v této kvalitativní studii zkoumána, jelikož se jedná o specifické 

téma, o kterém pojednávají v kontextu České republiky jiné studie, například Slepičková 

(2014), Kocourková (2011), Burcin a kol. (2020). 

Na konci rozhovoru byli všichni dotazovaní, kteří měli stálého partnera nebo 

partnerku, požádáni, zda by bylo možné vést individuální nezávislý rozhovor i s jejich 

partnerem či partnerkou. Z jedenácti možných partnerů a partnerek souhlasilo 

s rozhovorem sedm z nich ve věku 30 až 50 let.  

Celkem se kvalitativní studie zúčastnilo devět komunikačních partnerů a partne-

rek bez stálého partnera či partnerky (pět mužů a čtyři ženy), sedm heterosexuálních 

párů (sedm mužů a sedm žen) a další dva muži a jedna žena, jejichž partnerky a partner 

se výzkumu nezúčastnili. Z hlediska vzdělání bylo dotazováno osm lidí s vysokoškolským 

nebo vyšším odborným vzděláním, dvanáct lidí se středoškolským vzděláním s maturitou 

a sedm lidí s výučním listem nebo nižším vzděláním. Téměř polovina dotazovaných 

bydlela ve čtyřech největších městech České republiky s více než sto tisíci obyvateli nebo 

v jejich okolí. Z mužů a žen, kteří měli v době výzkumu dlouhodobého partnera 

či partnerku, byl jeden manželský pár, dva páry žily vždy část dní v týdnu odděleně 

a ostatní páry žily v nesezdaném soužití.  

Zde prezentovaná analýza problémově orientovaných rozhovorů umožnila 

zachytit náhled bezdětných třicátníků a čtyřicátníků na to, jak rozumějí své bezdětnosti 
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a zda a proč směřují k bezdětnosti trvalé. V úvodu rozhovoru byli všichni komunikační 

partneři a partnerky požádáni, aby shrnuli, jaké mají plány ohledně rodičovství 

do budoucna a jak se tyto plány vyvíjely během jejich dospělého života v minulosti. 

Problémově orientované rozhovory začínají úvodní otázkou, která podněcuje vyprávění 

prvotního příběhu. Dále je dotazovaným nabízen prostor pro rozvíjení prvotních příběhů 

a jsou jim kladeny ad hoc otázky k získání informací o tématech, která ve svých příbězích 

vynechali (Witzel, 2000). Rozhovory trvaly v průměru hodinu a dvacet minut, posléze 

byly doslovně přepsány, anonymizovány a analyzovány. Analýza byla založena zejména 

na indukčním vytváření kategorií. V prvním kroku byly rozhovory kódovány a části 

rozhovorů byly seskupeny na základě podobností a vztahů mezi nimi. V druhém kroku 

byly analyzovány jednotlivé příběhy a následně příběhy párů k postupnému utváření 

kolektivního analytického příběhu (Charmaz, 2003).  

Všechna jména komunikačních partnerů a partnerek, která se ve studii vyskytují, 

jsou vymyšlená. Jména dotazovaných partnerských dvojic byla stanovena tak, aby se 

vzájemně podobala, například Pavel a Pavla, Roman a Romana, Petr a Petra. 

10.2 Životní dráhy a dynamika v partnerství – teoretické ukotvení 

výzkumu 

Partnerství patří mezi hlavní faktory ovlivňující reprodukční plány i konečný počet 

narozených dětí (Kyzlinková, 2013; Kyzlinková, Šťastná, 2016; Hašková, Pospíšilová, 

2020). Významným prediktorem bezdětnosti je absence stálého partnera či partnerky. 

Nicméně s bezdětností jsou úzce spojeny také trajektorie s často se střídajícími 

a nestabilními partnerstvími v reprodukčním věku muže či ženy (Hart, 2018; Jalovaara, 

Fasang, 2017) nebo životní dráhy s dlouhodobým partnerstvím ne dříve než v pozdější 

fázi reprodukčního věku (Klímová Chaloupková, Hašková, 2020). Se stoupajícím věkem 

totiž dochází k poklesu schopnosti zplodit děti (Šťastná a kol., 2017). U nových 

partnerství ve vyšším věku je také častější situace, kdy jeden z partnerů již vlastní děti 

má, což následně ovlivňuje reprodukční plány v nově ustavených partnerstvích (Dudová 

a kol., 2020). Pro porozumění cest k celoživotní bezdětnosti je tedy vhodné 

zkoumat mimo jiné partnerství a partnerské trajektorie mužů a žen holisticky 

a v souladu se třemi hlavními principy životních drah. 

První z principů upozorňuje, že životní události se nedějí zcela náhodně, ale že 

předchozí zkušenosti formují následné jednání jednotlivců (Elder, 1998). Druhý 

podtrhuje vzájemnou provázanost mezi různými doménami životních trajektorií 

(Mynarska a kol., 2015). Partnerské trajektorie ovlivňují například trajektorie repro-

dukční a naopak. Třetí podtrhuje propojenost lidských životů (Elder, 1998). Znamená to 

například, že reprodukční trajektorie jednotlivců jsou ovlivňovány trajektoriemi 

jejich nejbližších, jako jsou jejich partneři a partnerky.  

Výběrové šetření Bezdětní 2020 ukázalo, že pro většinu bezdětných singles 

je primární bariérou rodičovství absence partnera/partnerky. Teprve pokud má 

bezdětný/bezdětná partnera či partnerku, posouvá se těžiště důvodů bezdět-

nosti k jiným faktorům, zejména směrem k uchování svobody a nezávislosti, ale 

i k nedostatečnému finančnímu zázemí a problematické bytové situaci (kapitola 

6).  

Kvalitativní výzkum, ve kterém byly dotazování oba partneři z páru zvlášť, 

umožnil prozkoumat tyto různé faktory jednak z perspektivy změn v rámci životní dráhy 

jedinců a jejích různých domén a jednak z perspektivy dynamiky v párech. Tyto 

perspektivy umožňují pochopit jednání jedinců v kontextu propojenosti lidských 
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životů, provázanosti různých domén životních drah (např. domény pracovní, 

partnerské a reprodukční) a vlivu minulých zkušeností na formování následného 

chování i představ do budoucna. 

10.3 Výsledky kvalitativní analýzy dat  

 V následujících částech kapitoly budou prezentovány výsledky kvalitativní 

analýzy dat. Nejdříve bude pozornost věnována zdůvodňování směřování k trvalé 

bezdětnosti z pohledu samotných bezdětných. Následně se bude diskutovat o vlivu 

biologického stárnutí a věkových norem na směřování k trvalé bezdětnosti. Poslední 

empirická část této kapitoly se bude věnovat genderovým aspektům bezdětnosti 

a vztahům mezi bezdětností a péčí. 

10.3.1 Partnerské a pracovní dráhy, finanční vývoj a výhled slaďování práce 

a péče  

V 6. kapitole se diskutovalo o faktorech, které přispívají k odkládání rodičovství 

a prodlužování období bezdětnosti. Analýza problémově orientovaných rozhovorů 

v návaznosti na to ukázala, že v rozhodování lidí o tom, zda směřovat k rodičovství, 

nenabývá na důležitostí zpravidla jen jeden stálý faktor. V procesech takto důležitého 

rozhodování hrají roli události, okolnosti, zkušenosti, plány, možnosti a přání v různých 

vzájemně provázaných doménách životů dotazovaných i jejich partnerek či partnerů. 

Protože k rodičovství směřují lidé zpravidla s partnerem, ne bez něho, bude zde 

věnována zvláštní pozornost zejména procesům rozhodování se v rámci dlouhodobých 

partnerství a tomu, jakou roli tato partnerství v procesu rozhodování hrají. 

Petr a Petra zahájili svůj doposud sedmiletý partnerský vztah v době, kdy ona 

po dítěti toužila a předpokládala, že postupně změní partnerův zamítavý postoj k dětem. 

V současnosti je však jejich pohled na rodičovství opačný. Petr odešel z vysoce 

náročného zaměstnání do zaměstnání méně náročného, soustředil se na zdravý životní 

styl a plánuje, že se v nejbližších pěti letech stane otcem. O dětech sice mluví jen 

v kontextu negativ, která do života rodičů přinášejí, ale dospěl k názoru, že mít děti je 

pro člověka ve stáří důležité. Kariéra Petry začala v poslední době naopak rychle stoupat 

a mateřství v současnosti rozhodně neplánuje. Vzhledem k partnerovým představám 

o tom, jak má rodičovství ve zdravém životním stylu vypadat, si navíc přestala být jistá, 

zda vůbec chce k mateřství směřovat. Předpokládá, že pokud by se pro mateřství 

rozhodla nyní, o nově nabytou kariéru by přišla. Ale i v dlouhodobé perspektivě věří, že 

jsou dnes již její a jeho představy o rodičovství natolik odlišné, že by u nich vedlo 

rodičovství ke konfliktům a/nebo k neakceptovatelným omezením v jejím životě.  

„…když mně bylo třicet, chtěla jsem dítě… ale on tomu v té době nebyl nakloněn… 
já jsem to mateřství chtěla trochu jako únik z práce, která už mne nebavila. Kdežto 
teď jsem velmi spokojená pracovně… kdybych měla děti, budu muset kariéru 
přerušit, a třeba se mi pak už nepodaří se vrátit… moc těch prací v oboru není… 
a teď by on případně děti chtěl, ale diktuje si podmínky… že mně se do toho moc 
nechce… když jsme se seznámili, tak to byl… konzumně žijící muž… teď jede hodně 

ve zdravých věcech… Bojím se, že bychom měli velké rozpory… děti by nemohly 
být očkovány… pak je problém se školkou… já bych byla zavřená doma… on by 
přijížděl z práce pořád v těch deset. To nechci… nechci si pořizovat děti za každou 
cenu.“ (Petra, 33 let, vysokoškolačka, část týdne žití spolu odděleně, část týdne 
nesezdané soužití)  
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„…teďka už se cítím jakžtakž zabezpečený, ale zase přítelkyně teď má kariéru a jí 
se to nezdá jako ideální doba… Nechávám to volně, ale mám… mezní věk tak 50 
let… Já mám od partnerky rozdíl 11 let… já teď kariéru mám, nějaké zajištění mám, 
nějaké nemovitosti mám, tak už se cítím, že už bych se nebál jít do té rodiny… 

partnerka… nejdřív chtěla, když jsme se poznali… já zase jsem uvažoval reálně… 
A teď to máme obráceně… jí přijde zajímavější kariéra… přemýšlí nad výhodami 
toho děti nemít… když si je člověk nepořídí v mladším věku, kdy… nemá představu, 
do čeho jde, tak si je spíš nepořídí, když… přemýšlí víc logicky, ale mám pocit, že 
bych děti chtěl mít, i když…je to víc nepohodlné…“ (Petr, 45 let, středoškolské 
vzdělání, část týdne žití spolu odděleně, část týdne nesezdané soužití)  

V rozhodování o rodičovství Petry a Petra hraje jejich dlouhodobé partnerství 

zásadní a v čase se měnící roli, odrážející kariérní a zdravotní trajektorie jich samotných 

i jejich partnerských protějšků. Důležité je zejména odlišné načasování jeho a jejího 

karierního růstu a dalších životních orientací v průběhu jejich vyjednávání o rodičovství. 

Zásadní roli hraje v rozhodování o rodičovství dlouhodobé partnerství i u Romana 

a Romany, třicátníků s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Roman děti mít 

dlouhodobě nechce. Kvůli touze bývalé partnerky po dítěti se s ní ale o rodičovství 

nějaký čas pokoušel. Jeho nynější partnerka Romana s ním trvalou bezdětnost zvažuje, 

ale není pro ni definitivně rozhodnuta. Vzhledem k Romanově minulosti je přesvědčena, 

že pokud by se ona pro dítě rozhodla, on by jejímu přání vyhověl. Zároveň však 

předpokládá, že by dítě jejich soužití z Romanova pohledu natolik narušilo, že by o 

partnera postupně přišla. Během deset let trvajícího vztahu se soustředila na vysoko-

školské studium, které dokončila při plném úvazku v náročném zaměstnání v minulém 

roce. Po dokončení studií je to ale v případě Romany paradoxně její dlouhodobý 

partnerský vztah, který může být prostředkem, ale je i její významnou bariérou na cestě 

k mateřství.  

„…to bych zůstala nakonec jako samoživitelka. On by to vůbec nezvládal… A to 
mne ovlivňuje docela dost.“ (Romana, 33 let, vysokoškolačka, nesezdané soužití) 

Také pro Radima představuje jeho více než šestileté partnerství v kontextu jeho 

pracovní trajektorie paradoxně překážku rodičovství. Po střední škole vykonával profesi, 

která byla zdrojem jeho hrdosti. Poté, co ji musel opustit, ztratil životní orientaci, u žádné 

výdělečné činnosti dlouho nevydržel a vznikly mu dluhy. Z exekucí se následně dostával 

dlouhou dobu, jednak s matčinou finanční pomocí, a jednak tím, že začal intenzivně 

pracovat v zaměstnání, ve kterém již chce zůstat. Aby se zbavil dluhů, pracoval nejen 

v obvyklé pracovní době, ale i v noci a o víkendech. Jeho, nyní již stálá dlouhodobá 

práce na trvalý pracovní poměr umožňuje nadstandardní výdělky při častém cestování 

do zahraničí. Měl představu, že až bude mít dluhy splacené, pořídí si s partnerkou, se 

kterou dlouhodobě žije, rodinu. Ale když se přiblížil čas splacení dluhů, partnerka 

mateřství ve vyšším věku ale zamítla. Překvapený Radim proto ve svých téměř čtyřiceti 

letech zvažoval rozchod. S ohledem na svůj věk a pociťovanou potřebu několikaletého 

soužití s jinou partnerkou předtím, než by se s ní začal pokoušet o založení rodiny, ale 

nakonec akceptoval dlouhodobý bezdětný partnerský vztah před nejistým pozdním 

otcovstvím v nejistém jiném vztahu. Jeho pracovní vypětí s pokrytím všech dluhů 

polevilo a v nově nabytém čase pro sebe nyní těžce hledá pozitiva bezdětného života: 

„…o děti bych stál, ale mám dlouhodobou partnerku, která si děti nepřeje a po 
dlouhých úvahách a rozhodování jsem dospěl k tomu, že s ní zůstanu, ale 
bezdětný. Ale úplně nadšený z toho nejsem. … My jsme na začátku měli finanční 
potíže… Tak jsme o tom mluvili, i jsme plánovali, ale oba jsme to odsouvali… 
a pak, když jsme to dali do pořádku, tak už byl nejvyšší čas se rozhodnout a pustit 
se do toho a z přítelkyně to vypadlo… Já si myslím, že to byl asi dlouhodobější 
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pocit, že to dítě nechce, akorát nevěděla, jak mi to říct… ale když pak došly jiné 
důvody, tak musela říct pravdu… já jsem to vzal pragmaticky… bylo mi těsně před 
čtyřicítkou a já jsem si neuměl představit, že bych… měl dítě s někým, s kým bych 
byl rok… když jsem si to spočítal, tak bych to dítě měl ve 45, 46 letech a… to je 

pozdě... nechci být v důchodu, když dítě bude ve škole… Prostě jsem si řekl, tak 
to nechám být… ale pozitiva bezdětnosti teprve hledám… samozřejmě mě to mrzí.“ 
(Radim, 41 let, středoškolské vzdělání, nesezdané soužití) 

 Podobně jako pro Radima, tak i pro třináct let s partnerkou žijícího Matěje 

představuje finanční situace a pracovní vytížení dlouhodobě bariéru pro založení rodiny. 

Na rozdíl od Radima pociťuje sice doposud partnerskou shodu v přání založit rodinu, 

shodně s Radimem se však domnívá, že k tomu nakonec nedojde. Finance opakovaně 

zmiňuje jako hlavní důvod dlouhodobého odkládání rodičovství do věku, ve kterém již 

začíná považovat těhotenství čerstvě čtyřicetileté partnerky i zdraví případného potomka 

za rizikové. Když mluví o své práci na směny v pohostinství, uvádí ale implicitně jako 

důvod bezdětnosti i možnosti slaďování pracovního a rodinného života, i když se 

tento termín v jeho repertoáru vysvětlení explicitně nevyskytuje. Zdá se, že je tento 

termín bližší ženám, a to zejména vysokoškolačkám. Ty explicitně hovoří o slaďování, 

skloubení či kombinování práce a péče s odkazy k rodinné politice, dostupnosti služeb 

péče, podmínkám pro slaďování na pracovišti a ideálům péče. Se snižujícím se socioeko-

nomickým postavením bezdětných ale zaznívá spíše obava, že pro níže socioekonomicky 

postavené muže přinese založení rodiny více času v práci a méně času na bytí s rodinou. 

To souvisí s představou nízkých příjmů domácnosti, která se po narození dítěte stává 

na určitý čas jednopříjmovou. Barvitě dokumentovaná příklady rodičů z okolí zahrnuje 

tato obava pokles příjmu domácnosti z důvodu přerušení výdělečné činnosti matky 

a následně nutnost zvýšení příjmu domácnosti vyšším počtem hodin muže ve výdělečné 

činnosti. Výsledkem toho je, že má méně času na rodinný život, do kterého se chystá 

investovat. Je možné, že je právě tato obava jedním z důvodů, proč nacházíme v české 

společnosti vyšší příklon k nulovým reprodukčním plánům právě ve skupině mužů 

s nižším vzděláním, a to i v případech stálých partnerství (Hašková, Pospíšilová, 2020): 

„…člověk dělá 12, 13 hodin… nevím, jestli bych pak měl na to takový nervy, přijít 
domů potom po práci, a ještě se věnovat těm dětem… jste tam od rána do večera, 
unaven, v nervech… já když už bych měl to dítě, tak bych se mu chtěl na sto 

procent věnovat. A vím, že bych mu v téhle době všechno dát nemohl… táta si 
s námi hrál, dělal nám praky, chodili jsme na ryby nebo na houby, normální 
klukovský… teď si musíte vybrat, buď budete dělat někde za málo peněz, 
a pak budete mít čas na tu rodinu. Nebo budete chtít uživit rodinu… a pak 
už vám nezbyde tolik čas na rodinu... dávali jsme si určitě pozor, protože ta 
situace finanční nebyla dost dobrá, kdyby se nám narodilo, tak co potom, to dítě 

by bylo chudák… Nedokážeme udělat ten aktivní krok. Protože mám strach. … Ujel 
nám vlak, protože partnerce už je taky 40 let a už je to v tomhle věku docela 
rizikový...“ (Matěj, 37 let, vyučen, nesezdané soužití) 

Ztráta stálého zaměstnání v posledních měsících kvůli uzavření podniku, ve 

kterém v pohostinství pracoval, z důvodu pandemie covidu-19, sice Matěje vedla 

k vyskočení z vyčerpávajícího kruhu směnného provozu, ale na druhou stranu zhoršila 

vyhlídku na jistotu výdělku v budoucnu. A společně s vyšším věkem partnerky pro něj 

již zcela uzavřela myšlenky na rodičovství. Ke své profesi se již vracet nechce. Hledá 

možnosti rekvalifikace a výdělku v jiných, pandemií méně postižených oblastech: 

„…teď se to zavřelo úplně. U mě teda určitě. To je nejistota teď… jste bez práce, 
musíte platit nájem, když vám přijde, že potřebuje do školy věci a vy mu to 
nekoupíte, děti se mu budou smát… vyroste narušenej člověk.“ (Matěj, 37 let, 
vyučen, nesezdané soužití) 
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Výše uvedené životní příběhy bezdětných, kteří dlouhodobě žijí se stálým partne-

rem či partnerkou, ukazují, že v jejich rozhodování o tom, zda a kdy směřovat 

jejich partnerské soužití k rodičovství, není zpravidla pouze jeden stálý faktor. 

V procesech jejich směřování k trvalé bezdětnosti, rozhodování o tom, zda 

směřovat k rodičovství, nebo permanentního odkládání rodičovství hrají roli 

události, okolnosti, zkušenosti, plány, možnosti a přání v různých doménách 

životů jich samých i jejich partnerů či partnerek. Důležitou roli v jejich někdy se 

měnících a jindy se zpřesňujících reprodukčních plánech přitom hrají zejména a) jejich 

a partnerovy/partnerčiny pracovní dráhy (například s ohledem na (ne)jistotu 

příjmu, rozvoj kariéry nebo čas strávený prací a vyčerpání z práce) a představy toho, 

jak se v případě rodičovství změní; b) měnící se zdravotní situace některého z 

partnerů (včetně reálného či předpokládaného reprodukčního zdraví souvisejícího 

s biologickým stárnutím); a c) měnící se vyhlídky na finanční situaci v budoucnu 

a v případě rodičovství (zpravidla s důrazem na dlouhodobé zatížení příjmů 

hypotékami na bydlení, placením nájemného a dalšími splátkami).  

V pociťovaném dopadu na reprodukční dráhy mohou být efekty zdravotních 

a pracovních trajektorií také propojeny s měnícími se vyhlídkami na finanční situaci 

v budoucnu. Prekérní pracovní podmínky nebo podnikatelské vypětí mohou mít negativní 

vliv na fyzické či psychické zdraví jednoho z partnerů a ve svém důsledku pak 

i na reprodukční plány a trajektorie páru. Obdobně nejistá či prekérní práce spolu 

s vysokým zatížením příjmů (například hypotékou na bydlení) a představou vysokých 

přímých nákladů rodičovství mohou přispívat k odkládání i odmítnutí založení rodiny. 

Podle výběrového šetření Bezdětní 2020 mají více než tři čtvrtiny dotazovaných mužů 

a žen představu, že rodičovství znamená vysokou finanční zátěž. S názorem, že výchova 

dětí přináší velké psychické a fyzické vypětí pak souhlasí téměř 70 % bezdětných (viz 

6. kapitola). V rozhovorech s bezdětnými třicátníky a čtyřicátníky tyto postoje doku-

mentují jejich časté odkazy k tomu, jakým způsobem zvládají rodičovství lidé v jejich 

okolí. Představa, že rodičovství znamená vysokou zátěž, je mezi bezdětnými 

velmi rozšířená. Představy o tom, jak se rodičovstvím promění různé aspekty 

života, ilustrují bezdětní na příkladech ze svého okolí. A ačkoliv slaďování 

pracovního a rodinného života nebývá nutně v rozhovorech explicitně uváděno 

jako možný důvod odkládání či odmítání rodičovství, implicitně se v rozhovo-

rech vyskytuje zejména v souvislostech s pracovními drahami a/nebo vyhlídky 

na finanční situaci v budoucnu. Je přítomno všude tam, kde existuje obava, že 

nedostatek příjmů povede k přesčasům v placené práci a nedostatku času na rodinou, 

kdy výdělečná činnost (již) člověka příliš vyčerpává, kdy rozvoj kariéry vyžaduje vyšší 

časové investice bez dlouhodobého přerušení a tak podobně. 

Specifickým důvodem pro odkládání rodičovství, a zejména pro odmítání 

rodičovství je touha po zachování svobody a nezávislosti. Z výběrového šetření 

Bezdětní 2020 vyplývá, že představu o tom, že rodičovství znamená omezení nezávis-

lého života, má dokonce více než polovina bezdětných v souboru (viz 6. kapitola). 

V rozhovorech se touha po zachování svobody a nezávislosti někdy prolíná s touhou po 

zachování dalších možností, o kterých se bezdětní lidé domnívají, že o ně s rodičovstvím 

(částečně) přijdou. Může to být čas na cestování, koníčky, sebe sama, partnera/ 

partnerku, práci, která je zároveň koníčkem. S preferencí celoživotní bezdětnosti se ale 

nemusí pojit jen obavy z toho, na co by mohlo mít rodičovství negativní vliv. S touto 

preferencí se může pojit i (jen) spokojenost s životem takovým, jaký ho člověk má a do 

kterého není potřeba přidávat rodičovství za účelem naplnění, zlepšení či zachování 

kvality života do budoucna:  

„Já jsem ve svém životě tam, kde chci být, a pokud to takhle zůstane, a bude se 
měnit maximálně nějaká naše kariéra… tak budu naprosto spokojená… docela 
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cestujeme a můžeme se realizovat jak pracovně, tak i mimopracovně, a tady 
v tom ohledu já se realizuji čím dál víc tím, že si dělám projekty, které pokládám 
za důležité, a které jsou dlouhodobé. A buduji tady síť dobrovolníků a platforem, 
které jsou společensky přínosné, a neumím si představit, že bych to přerušila 

z důvodu mateřství… já tím, co dělám, hodně žiji.“ (Jaroslava, 34 let, vysokoško-
lačka, nesezdané soužití) 

„Hlavní důvod je, co to člověku může dát, výhody, nevýhody… A mně by to vzalo 
mnohem víc, než by mi to mohlo dát. Já chápu, že spousta lidí chce mít děti… 
mám třeba spolužáka… ten se hodně na dítě těšil… teď ho má a vypadají 
spokojeně, tak mu to asi dalo víc, než vzalo. Ale pro mě vím, že by mi to vzalo 
víc, než by mi to dalo.“ (Jaroslav, 34 let, vysokoškolák, nesezdané soužití) 

Ve srovnání s českou populací obecně podtrhuje nižší příklon bezdětných k pozi-

tivním aspektům rodičovství a k přesvědčení, že je rodičovství pro naplněný a šťastný 

život nezbytné, také 6. kapitola. 

U všech výše jmenovaných zdůvodnění odkládání či odmítání rodičovství 

a směřování k bezdětnosti není důležitá pouze aktuální situace, ve které se jeden 

či druhý z partnerů nachází, ale i jejich očekávání, jak by se situace změnila 

v případě rodičovství (např. pokles příjmu domácnosti, růst finančních výdajů, vznik 

nutnosti přesčasů, zhoršení průběhu chronické nemoci v souvislosti s těhotenstvím 

a porodem, zdravotní rizika spojená s těhotenstvím matek ve vyšším věku, nutnost 

ukončení kariéry, nedostatek každodenní regenerace po placené práci, úbytek svobody 

a volnosti). Obdobně již na datech výběrového šetření ukázala Šťastná (2007) – vyšší 

šance, že budou plánovat další dítě, je u žen, které se domnívají, že jim rodičovství 

v různých doménách života zhorší situaci méně než těm, které další dítě mít neplánují. 

A zároveň je vyšší šance, že budou plánovat další dítě, u žen, které se domnívají, že jim 

rodičovství přinese do života více pozitiv než těm, které mít další dítě neplánují. 

10.3.2 Mladá dospělost, biologické stárnutí a věkové normy 

Mladí lidé v reprodukčním věku zpravidla nechávají možnost založení rodiny 

do budoucna otevřenou, a to i tehdy, spojují-li si rodičovství spíše jen s negativy než 

pozitivy (Hašková, 2009). Proto je odmítání rodičovství mezi mladými lidmi v české 

společnosti relativně málo časté (Rabušic, Chromková Manea, 2018). Podle výběrového 

šetření Bezdětní 2020 odmítá rodičovství ve věkové skupině 25 až 29 let méně než 

desetina doposud bezdětných s partnerem a 12 % bezdětných singles (viz 6. kapitola). 

Biologické stárnutí je následně spojeno se změnami či zpřesňováním reprodukčních 

plánů. Z bezdětných žen ve věku 35 až 44 let méně než 30% uvádí, že si přeje mít stále 

stejný počet dětí jako dříve. Ze stejně starých mužů je to sice stále ještě 44 % z nich, 

je však pravděpodobné, že u nich k výraznějšímu poklesu dochází o několik let později 

(viz 6. kapitola).  

To, co spojuje většinu životních příběhů současných bezdětných třicátníků 

a čtyřicátníků a co zároveň ilustruje výše uvedená statistická data, je strukturace 

životních drah mladých lidí. Současní třicátníci a čtyřicátníci dospívali a vstupovali do 

věku nejvyšší reprodukce až po roce 1989, kdy došlo k rychlému a podstatnému zvýšení 

průměrného věku žen a mužů při prvním porodu (z 22 na 28 let u žen a o pár let více u 

mužů; viz 1. a 6. kapitola). Svébytnou součástí jejich životních drah se stalo 

období tzv. mladé dospělosti, ve kterém se rodičovství (ještě) neočekává 

a není z pohledu mladých žádoucí. Arnett (2004) a Bynner (2005) jako jedni 

z prvních upozornili na toto období, které se nejprve v západních společnostech začalo 

etablovat jako svébytná, společensky akceptovaná a postupně i očekávaná fáze životních 
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drah. V ní mají mladí dospělí již velkou míru autonomie, jelikož nejsou pod kontrolou 

rodičů ani učitelů, ale zároveň se od nich ještě neočekávají dlouhodobé závazky, které 

jsou spojovány s dospělostí, zejména manželství a rodičovství. Ačkoliv z hlediska 

statistických dat může vypadat tato fáze v životních drahách jedinců jednotně (růst 

podílu studujících, žijících s rodiči, bez stálého partnera/partnerky a bez dětí), její 

prožívání se může zásadním způsobem lišit v závislosti na socioekonomickém postavení 

jedince. Zatímco rodiči finančně podporovaný vysokoškolák s hustými sociálními sítěmi 

může toto období prožívat jako plné svobody a otevřených možností do budoucna, 

socioekonomicky níže postavený vrstevník se zkušeností opakované nezaměstnanosti 

a/nebo krátkodobých, nízkopříjmových prací může prožívat toto období naopak 

prizmatem nejistoty a limitovaných možností (Bynner, 2005).  

V datech ze šetření Bezdětní 2020 lze existenci tohoto období identifikovat 

v představách o ideálním a individuálně preferovaném věku pro zahájení mateřství 

a otcovství. Ty se posunuly do pozdějšího věku. A v případě bezdětnými individuálně 

preferovaného věku pro zahájení rodičovství dokonce nad třicet let (31 let jako 

individuálně preferovaný věk pro ženy a 34 let pro muže; viz 6. kapitola). 

Pociťovaný tlak na rodičovství z okolí, ať už ze strany vlastních rodičů (častěji, 

zejména pokud v rodině nejsou zatím žádná vnoučata) nebo kamarádů (méně často), 

sílí v životech bezdětných taktéž okolo třicátého roku života s tím, jak ubývá bezdětných 

vrstevníků. Stupňuje se ale zejména s každým novým partnerstvím, zatímco s dlouho-

dobým trváním bezdětného partnerství se naopak s blížícím se čtyřicátým rokem života 

v souladu s věkovými normami reprezentujícími očekávané rozvrhy životů (Liefbroer, 

Billari, 2010) opět snižuje. Tlak na rodičovství také variuje v závislosti na sociálním 

prostředí bezdětné/ho. Jiné věkové normy ve vztahu k rodičovství totiž převládají mezi 

pražskými vysokoškoláky a na malé vesnici na Moravě. V obou těchto odlišných 

prostředích se přitom mohou bezdětní pohybovat, porovnávat své životní dráhy k oběma 

odlišným očekávaným rozvrhům života, a vnímat tak i sociální podmíněnost věkových 

norem. 

Vyprávění o mladé dospělosti, kdy se člověk cítí na rodičovství příliš mladý nebo 

sice zralý, ale s možnostmi zahájení rodičovství stále široce otevřenými, obsahují jak 

příběhy dlouhodobých singles a těch, jejichž partnerské dráhy zahrnují v období nejvyšší 

reprodukce pouze krátkodobá partnerství, tak i těch, kteří žijí ve stabilním páru 

dlouhodobě. U těch prvních bývá následně absence partnera hlavním důvodem 

pro pokračující bezdětnost. Ti druzí mění s blížícím se třicátým rokem života vyprávění 

o „mladé dospělosti“ za specifické okolnosti svého a partnerova/partnerčina života, 

kterým připisují důležitost pro jejich pokračování ve směřování k bezdětnosti (viz 

podkapitola 10.3.1).  

 Pro určitou skupinu bezdětných ale platí, že se jim perspektiva rodičov-

ství mezi třicátým a čtyřicátým rokem života nezačíná vzdalovat tak rychle či 

významně jako u jiných. Pozorovat je to možné u dobře socioekonomicky 

situovaných mužů s mladší partnerkou. K nim lze řadit i výše citovaného Petra, 

který je o svém budoucím rodičovství přesvědčen. Důvodem jejich prodloužené 

perspektivy pro založení rodiny je čekání na dobu, která bude vhodná nebo akceptova-

telná pro zakládání rodiny pro jejich partnerku. Zároveň Hašková (2009) dokumentuje, 

že muži s horším socioekonomickým postavením uzavírají své reprodukční plány dříve 

kvůli pocitu (větší) nejistoty ohledně vlastní předpokládané schopnosti finančně zabez-

pečovat nezletilé děti i ve vyšším věku (například kvůli fyzicky náročnému povolání, 

malým úsporám a nejistotě zaměstnání ve vyšším věku). Hašková a Vohlídalová (2014) 

dokumentují podobný fenomén, kdy se zdá být i v případě single mužů jimi vnímaná 

perspektiva rodičovství ovlivněná jejich socioekonomickým postavením. Na kvantitativ-
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ních datech pak ukazuje pomalejší uzavírání reprodukčních plánů u výše vzdělaných 

také Iacovou a Tavares (2011). 

 Pomaleji nebo méně významně se s rostoucím věkem vzdalující perspek-

tivu rodičovství lze ale pozorovat ještě u těch mužů a žen, kteří neuvažují 

o biologickém rodičovství, ale o adopci či pěstounství. Příkladem může být Pavla 

a Pavel. V dlouhodobém partnerství k biologickému dítěti nesměřují, ale do budoucna 

se shodují na tom, že by o nějaké dítě pečovat chtěli. Počít dítě pro ně nebylo možné ze 

dvou hlavních důvodů. Kvůli dlouhodobě špatné finanční situaci a kvůli Pavlině nemoci, 

kterou by těhotenství a porod mohly zhoršit. Oba směřují péči o dítě až ke čtyřicátému 

roku života. Pavel s tím, že by měl v té době mít již splacené dluhy, Pavla s tím, že u 

pěstounství je tento vyšší věk preferován, a s tím, že je s pěstounstvím spojena i jistota 

finančního příjmu:  

„…já bych teď chtěla, partner taky, moc, ale jak říkám…převládá u nás to racio… 
plus nějaké zkušenosti různých přátel… když mi bylo pětadvacet, tak jsme 

s partnerem o tom uvažovali… tenkrát jsme ještě neměli byt, tak se pořídila 
hypotéka… hypotéka je do konce života… nemyslím, že bychom měli nízké příjmy, 
ale neumím si to z jednoho příjmu představit… když si z těch třiceti tisíc odečtete 
hypotéku, povinný ručení, SIPO, tak vám zůstane deset tisíc… a s deseti tisícem 
dva lidi a dítě?... já moc nefandím tomu americkému stylu, kdy vyprdnete mimino 
a utíkáte zpátky do práce, navíc vím, že s porodem a s těhotenstvím je spojená 

spousta komplikací… když si naplánuji, že se vrátím hned do práce, tak se to 
nemusí povést… pak jenom řešíte na co máte, na co nemáte… partner si pak 
přibere brigády, takže vlastně vůbec není doma, vztahům to neprospívá, tak to 
nevím, proč si to dítě vlastně vůbec pořizovat… to pěstounství je zaměstnanecký 
poměr vůči státu, takže tam bych měla jistotu finančního příjmu… teď jsem 
relativně ještě mladá… když se hlásíte jako pěstoun…je preferovaná varianta… 
kolem čtyřicítky, možná lehce po čtyřicítce, kdy už ta biologická potřeba tam 

odeznívá, už to přestává být reálný... on je úplně nadšený, když máme nějaké 
děti, já tomu říkám půjčené… vůbec by se nebránil tomu pěstounství… já bych 
určitě ráda byla pěstounem.“ (Pavla, 37 let, středoškolské vzdělání, nesezdané 
soužití) 

„…dřív se člověk víc chtěl bavit ještě než mít rodinu, teď už je to jinačí… ale nebyly 
finance na to si to dítě pořídit, zázemí… oba dva máme svoje dluhy… Nechci, aby 
se stalo něco jí, nechci, aby se stalo něco dítěti… tak asi proto směřujeme 

k adopci.“ (Pavel, 36 let, středoškolské vzdělání, nesezdané soužití) 

Obdobně jako výše zmíněný pár o pěstounské péči ve vyšším věku uvažuje ale 

i Laura, jejíž partnerská soužití nikdy nepřesáhla půl roku, což přičítá i tomu, že nikdy 

netoužila po biologickém dítěti. Partnerství ani péči o děti neodmítá, zároveň je ale 

nevidí jako něco pro spokojený život nezbytného. 

„Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že mi je třicet čtyři a určitě bych nechtěla 

být stará matka biologického dítěte, tak si myslím, že už je to neměnné… mně by 
vůbec nevadilo, kdybych si vzala do pěstounské péče nebo kdyby byla ta možnost 
adoptovat starší dítě... za deset let bych chtěla mít vlastní bydlení a být finančně 
zabezpečena, abych mohla nějakému dítěti nabídnout pěstounství… pokud… bych 

neměla finanční prostředky na svůj a jeho život, tak určitě bych do té adopce nebo 
pěstounství nešla.“ (Laura, 34 let, vysokoškolačka, dlouhodobě single) 

Výhled pěstounství a nebiologického rodičovství tak prodlužuje perspektivu péče 

o dítě do pozdějšího věku pro ty, pro které není biologická vazba k vychovávanému 

dítěti nezbytná. 
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10.3.3 Genderové aspekty bezdětnosti a vztahy bezdětnosti a péče 

Jak bylo uvedeno v 6. kapitole, sociální tlak na rodičovství pociťuje většina 

bezdětných, ale častěji bezdětné ženy než muži. Bezdětnost, podobně jako rodičovství, 

je genderovaná, a to nejen v pojetí rodičů, ale i bezdětných. I když se má za to, že 

k rodičovství by neměl být nikdo nucen a mělo by být chtěné – není žádoucí rodit 

nechtěné děti, volba celoživotní bezdětnosti nebývá přijímána s pochopením, zejména 

pokud tuto volbu dělá žena. Podle šetření Bezdětní 2020 považují touhu žen po dítěti za 

přirozenou více než tři čtvrtiny bezdětných, ale touhu mužů méně než dvě třetiny (viz 

6. kapitola). 

Zatímco se první části této kapitoly věnovaly zejména bariérám rodičovství 

a zvažovaným pozitivům a negativům rodičovství, které vedou k jeho dlouhodobému 

odkládání nebo rozhodování o tom, zda se rodičem stát, v této části obracíme pozornost 

k těm, kteří bezdětnost volí a rodičovství odmítají. Šetření Bezdětní 2020 ukázalo, že 

těch je v populaci 25 až 44letých bezdětných zhruba 13 % (viz 6. kapitola). Problémově 

orientované rozhovory s těmi, kteří rodičovství dlouhodobě odmítají, ilustrují, 

co všechno se může za odmítáním rodičovství skrývat a v jakých případech toto 

odmítání je či není neměnné.  

Pětatřicetiletá Dora byla již dvakrát před dosažením třicátého roku života těhotná, 

jednou s bývalým a podruhé s nynějším přítelem. Pokaždé těhotenství ukončila potratem 

v souladu s přesvědčením svým i partnerů. Nikdy po dítěti podle vlastních slov netoužila, 

nad dětmi se nerozplývala, pro úraz z mládí předpokládá, že by pro ni byly těhotenství 

i porod velmi obtížné, a obává se, že by byla pro svou výbušnou povahu špatnou 

matkou. Od té doby, co se stal její přítel strýcem, snaží se Doru o rodičovství občas 

přesvědčovat, zatím však bez úspěchu. 

„Já si pořizovat děti nechci. Jediný, kdo si chce pořizovat děti, je přítel… 
s ním jsem momentálně 10 a půl roku, ten začal uvažovat o dětech, ale já jsem 
zatím názor nezměnila… začal mít krizi středního věku… má pocit, že nemá 
budoucnost, že neví, kam to směřuje, proč vydělává peníze… Tak říkám: „Děláš 
to pro sebe, máš svoje zájmy, který stojí docela dost peněz a ty si chceš pořizovat 
děcko, permanentně nemáš čas, protože jsi do devíti v práci, tak na co by bylo 

pořizovat si dítě…“ Většinou jsme se kvůli tomu pohádali… já jsem mu říkala: 
„Hele, já děti nechci, za prvé mi je zle... za druhé nesnáším ten jejich řev… vím o 
sobě, že jsem cholerik.“… A on, že jestli se ten názor někdy změní. A já říkám: 
„Hele, to nevím...“ Může se stát, že… si najde nějakou holku, která dítě bude 
chtít… bude mě to mrzet, ale pořizovat si dítě proto, abych uspokojila jeho 
pohnutky… to by nebylo dobře…já bych tím trpěla…bych tomu (dítěti – pozn. 
autorky) ublížila jenom proto, že by mě to vytočilo...“ (Dora, 35 let, základní 

vzdělání, 3 až 5 dní v týdnu nesezdané soužití, zbytek kvůli práci partnera LAT – 
žití spolu odděleně) 

I v další citaci je to z dlouholetého páru pouze žena, která rodičovství odmítá. 

Propojení, které její přítel diskurzivně buduje mezi ženstvím a mateřstvím, přitom 

ilustruje genderovanost bezdětnosti: 

„…ona bohužel ty děti v lásce nemá, nevím, moc žen bez mateřského citu asi 
není, a zrovna jsem našel tu, která k dětem netíhne… Kolik takových holek je? 
Procento? Dvě? ... nějak se s tím smiřuji...“ (Radim, 41 let, středoškolské 
vzdělání, nesezdané soužití) 

Z dalších rozhovorů plyne, že vzhledem k odlišnému charakteru mateřství 

a otcovství a k předpokládané větší důležitosti mateřství pro ženy jsou to 
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pravděpodobně častěji muži než ženy, kteří jsou ochotni přes původní odmítání 

rodičovství v případě partnerské neshody na nulových reprodukčních plánech 

na rodičovství přistoupit. Kvalitativní analýza neumožňuje smysluplnou kvantifikaci. 

Za povšimnutí však stojí, že žádná z dotazovaných a rodičovství odmítajících žen 

neplánuje vyhovět přání dlouholetého partnera si dítě pořídit. Jinak je tomu ale 

u rodičovství odmítajících mužů. Příkladem mohou být příběhy Romana i Jaroslava. Oba 

přes své odmítání rodičovství pokusy o početí v přechozích vztazích zahájili. Romanova 

nynější přítelkyně Romana proto předpokládá, že pokud se pro rodičovství nakonec 

rozhodne, Roman její přání vyslyší. A Jaroslav svou ochotu na rodičovství opětovně 

přistoupit explicitně prohlašuje i sám. Zároveň se však domnívá, že jeho nynější 

partnerka rodičovství zcela odmítá: 

„Není to tak, že bych do toho vstupoval s tím, že vím, že ta partnerka ty děti 
nechce. … dopředu jsem to nikdy jako přímo neřešil. Že se mi někdo zalíbí a hned: 
„Kolik chceš dětí? Výborný, tak můžeme pokračovat.“ To ne… Přiznám se, že ten 

vztah už je v takové fázi, že kdyby ona chtěla to dítě… tak bych to jedno 
dítě si uměl představit, že bych k tomu svolil. Nebyl by to konec automaticky, 
záleží i na tom vztahu, na té konkrétní situaci, ve vztahu, kde jsem teď, tak kdyby 
ona hodně chtěla, tak bych k tomu jednomu dítěti svolil. …ale ona ty děti nechce 
ještě víc než já. Ona by možná nepřijala ani náhodu… zatímco já bych náhodu 
přijal... ale plod je součást těla matky a ona rozhoduje o svým těle, dokud se to 
nenarodí. … Je to její rozhodnutí. …muž má maximálně poradní hlas.“ 

(Jaroslav, 34 let, vysokoškolák, nesezdané soužití) 

Vyučený Ondřej, jehož tříletý vztah se rozpadl těsně před účastí Ondřeje 

na kvalitativní části výzkumu, sice také dlouhodobě prohlašuje, že se rodičem stát 

nechce, pokusy o početí však probíhaly před rozpadem jeho doposud posledního vztahu 

i v jeho případě. S bývalou partnerkou kvůli napjaté finanční a bytové situaci doposud 

žije v jejím bytě. Vzhledem k jeho životnímu stylu bez stálého příjmu, plánů do budoucna 

a většímu množství alkoholu se s ním ale partnerka rozešla:  

„…partnerka, aby mě nevyděsila tím, že je bude chtít, tak mi to pomalinku 

v průběhu těch let začala dávkovat nenápadně… každopádně věděla, že nechci, 
a pak tak nějak postupem času začala… lobovat za dítě. Takže jsem s tím 
souhlasil, protože jsem si uvědomil, že ona je dost silná na to, že i kdyby… to 
přestalo fungovat… tak ona si s tím poradí… aby zvládla dělat to, co dělá, plus 
ještě mít dítě… Nejsem, že bych utekl a o to dítě se nestaral nebo nejevil zájem. 
Ale nemám úplně zájem na tom platit alimenty [smích]… ale to by šlo určitě 
vyřešit.“ (Ondřej, 35 let, vyučený, nově single po nesezdaném soužití) 

Středoškolák Jan, cizinec, který žije se svou čtyřiatřicetiletou snoubenkou 

v České republice, kam se po vztahu na dálku a posléze společném soužití v jeho vlasti 

kvůli tamější vysoké míře nezaměstnanosti přestěhovali, rodičovství na rozdíl od výše 

citovaných mužů nikdy neodmítal. I z jeho životního příběhu plného pracovní nejistoty 

ale plyne, že nejen rozhodnutí, ale i zahájení diskusí o rodičovství nechává i on na 

partnerce. Jeho snoubenka s tímto přístupem souhlasí a rozšiřuje jej i na svůj předchozí 

desetiletý vztah, opět s cizincem, ve kterém se střídala období nesezdaného soužití 

a života spolu na dálku mezi dvěma zeměmi: 

„…kdybych já k tomu dala nějaký impuls, asi by se nebránil, ale nakonec jsem 
moc ráda, že jsem to neudělala… on tady osm, devět měsíců z roku nebyl… 
s novým partnerem tady bydlíme skoro dva roky, ale známe se déle, někdy přiletěl 
on sem, někdy já tam... máme půjčku na byt… on neumí jazyk… nevíme, jestli 
bude mít zítra práci…“ (Jana, 34 let, středoškolské vzdělání, nesezdané soužití) 
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Genderovanost bezdětnosti se pak projevuje ještě v minimálně v jednom dalším 

aspektu. Na rozdíl od mužů se ženy směřující k trvalé bezdětnosti nejen častěji setkávají 

s odsudky a nedůvěrou. Diskurz úzce spojující ženu, matku a pečovatelku se v konver-

zacích žen preferujících bezdětnost nezřídka zhmotňuje v podobě odkazů k mateřským 

pudům, zatímco o otcovských pudech se zpravidla nehovoří. Mateřský pud odkazuje 

k přirozenosti a biologické podmíněnosti. Jeho absence pak vyvolává představu 

nepřirozenosti, nesprávnosti a poruchy. A nezřídka je z tohoto diskurzu obtížné vykročit 

i pro samotné bezdětné: 

„Nemám takové ty správné mateřské pudy a neumím si tak hrát s dětmi.“ 
(Veronika, 39 let, středoškolské vzdělání, dlouhodobě single)  

„…některé mi říkají: „Počkej, ty si to rozmyslíš.“… já nemám potřebu svoje 

názory prezentovat, protože mě nebaví ty diskuse... já nemám žádný mateřský 
pud. Já když vidím malé mimino, tak mi to nevyvolává ty pocity, co ostatním… 
nemám v sobě ten správný pocit… mě to nechává chladnou… ono to zní strašně 
sobecky, ale jsem spokojená s tím životem tak, jak je… vidím, jak ti kamarádi, 
kteří mají děti, jak jsou z nich za pár let trosky.“ (Simona, 34 let, vyučená, žije 
s manželem) 

I když je odmítání rodičovství (u žen) někdy diskurzivně spojováno se 

sobectvím a absencí mateřských, pečovatelských pudů, jsou až překvapivě 

často životní příběhy bezdětných plné vyprávění o péči. Kromě nejčastěji zmiňo-

vané péče o vícero zvířat, která bezdětní někdy nazývají svými dětmi, se může jednat 

o intenzivnější péči o babičku, neteř, pravidelné doučování dětí kamarádů, každodenní 

výkon zdravotnické či pečovatelské profese nebo „jen“ pravidelné angažování se 

v neziskových organizacích podporujících nebo přímo pečujících o určitou skupinu dětí 

či péče potřebných. 

Například Simona a Simon pečují o více nalezených zvířat. Kromě toho se v době, 

kdy to bylo potřeba, věnovali intenzivně i neteři, které v tu dobu bydlela u Simoniných 

rodičů. Simona v tu dobu jezdila k rodičům pomáhat každý týden na tři dny a Simon 

na víkend: 

„…já mám jednoho sourozence, a jeho žena, ona je psychiatrický pacient… tak 
tam probíhal spor o opatrovnictví… o ni se starali moji rodiče a my jsme si ji brali 
na prázdniny a jezdili jsme tam pomáhat… nevyvolalo to ve mně žádný mateřský 
pud… jsem to brala pragmaticky… naši už nejsou nejmladší… bylo mi jí líto.“ 

(Simona, 34 let, vyučená, žije s manželem)  

Pavel a Pavla také pečují o více „vyhozených“ zvířat. Pavel kromě toho jezdí 

každoročně dělat na dětský tábor zadarmo kuchaře a Pavla věnuje každý týden zhruba 

tři hodiny neziskové organizaci, která pečuje o hendikepované. Kromě toho má ale i 

další aktivity:  

„Před Vánocemi organizuji balíčky pro děti v dětských domovech… když nemáte 
ty děti, tak máte větší kapacitu na cizí děti. Taky se hodně věnuji dětem svých 
kamarádů… doučuji je angličtinu, beru si je sem tam na víkend… když potřebují 
pohlídat… my tomu říkáme, že si půjčujeme děti... pak spíš nárazově, různé 
převozy zvířat pro útulky, jednorázové charitativní akce…“ (Pavla, 37 let, 

středoškolské vzdělání, nesezdané soužití) 

„…ještě chováme tři psy a to jsou naše záložní děti… se v podstatě postaráme 
nejdřív o zvířata, a pak teprve je řada na nás.“ (Pavel, 36 let, středoškolské 
vzdělání, nesezdané soužití) 
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Intenzivnější zapojení do některých z výše uvedených typů péče bylo zřetelné 

v téměř polovině z uskutečněných rozhovorů s bezdětnými muži a ženami. I když 

výsledky výběrových šetření ukazují, že potřeba pečovat o někoho jiného je významným 

faktorem, který vede k redukci reprodukčních plánů (Hašková a kol., 2019; viz též 6. 

kapitola), v rozhovorech bezdětní svému angažování se v péči nepřikládali s ohledem 

na jejich reprodukční plány nijak zásadní váhu. Někteří však připouštěli, že pro ně či 

jejich partnery mohly jejich aktuální pečovatelské povinnosti saturovat ty aspekty 

života, které mohou být spojovány i s rodičovstvím, jako je pocit blízkosti, potřebnosti 

a stanovení mantinelů pravidelnosti na úkor bezbřehosti. 

„…možná to, co jí chybí v těch dětech, tak má u zvířátek. Ta je má ráda. Nevím, 

jestli je to nějaká kompenzace od dítěte, ale určitě ta láska k zvířatům je 
někdy zvláštně obrovská… je to společný zvíře… ale jí má radši, protože je s ním 

každý den… já mám zvířátka rád, ale ne tak úplně zblázněně.“ (Radim, 41 let, 
středoškolák, nesezdané soužití) 

Pracovní vypětí v pečovatelských profesích bylo také v několika případech 

zmiňováno jako důvod potřeby odpočinku v domácím prostředí, kterou by rodičovství 

neumožňovalo. Obdobně však byly vyčerpání z práce a dlouhé hodiny práce zmiňovány 

i v kontextu některých jiných profesí, například pohostinství nebo podnikání. 

V souladu s tím, že většina bezdětných má představu, že péče o děti je finančně, 

psychicky i fyzicky náročné, a dále s tím, že většina bezdětných považuje za jednu 

z nejdůležitějších podmínek pro založení rodiny vlastní bydlení (viz 6. kapitola), 

z rozhovorů s bezdětnými vyplývá i jejich vysoká míra podpory následujících tří proudů 

rodinné politiky a péče o rodiče: podpory bydlení pro mladé páry, podpory nejrůznějších 

služeb pro slaďování pracovního a soukromého života a příspěvků zabraňujících poklesu 

příjmu domácnosti po porodu dítěte. Podstatně menší podporu však mezi bezdětnými 

nalézají návrhy na zvýhodňování rodičů v rámci odvodů z příjmů a důchodů. Takovou 

pomoc rodičům totiž nezřídka vnímají jako bezdětnost trestající. A zdůrazňují, že ne 

každá bezdětnost je dopředu plánovaná a chtěná. Obdobně pak i politiky slaďování na 

pracovišti mohou vnímat bezdětní ambivalentně, pokud jsou formulovány explicitně jen 

na pomoc rodičům nebo matkám. Zejména v rámci služeb a provozů s nepřetržitým 

provozem vyvstává na pracovištích pravidelně otázka, kdo bude mít služby o svátcích 

a školních prázdninách. Ačkoliv mnohé bezdětné ženy pracující ve směnných provozech 

prohlašují, že jim častější služby a více práce na Vánoce a o letních prázdninách ve 

prospěch matek nevadí, nechtějí, aby rodiče s jejich pracovní kapacitou v tyto doby 

počítali automaticky. A pro zachování spravedlnosti by uvítali přednostní volno zase 

jindy. 

„Kolega s tím má poměrně velký problém. A já tomu rozumím, protože on má té 

práce hodně, chce být také doma se ženou, také má rodinu, byť nemá 
děti. A on to bere tak, že je sankcionován za to, že nemá děti. Což já 

v některých ohledech vnímám taky… pokud je to možné, tak těm, kteří ty děti 
mají, vyjdu vstříc, a v minulosti jsem třeba byla i na Štědrý den v práci… protože 
jsem řekla, že větší smysl má, když budou doma rodiče s dětmi… Většinou se ale 
snažím, aby byla o tom diskuze, ne aby to takhle bylo automaticky… ať třeba 
se to rozdělí napůl… na mém pracovišti se ctí slaďování rodiny a zaměstnání. 

Ale pouze u rodičů. Ale já mám také svoje zájmy, také bych ráda ten čas 
využila jinak, ale nemůžu, protože nemám děti. A tady to vnímám jako 
nespravedlivé.“ (Jaroslava, 34 let, vysokoškolačka, nesezdané soužití) 
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10.4 Závěr  

 Kvalitativní analýza problémově orientovaných rozhovorů s bezdětnými muži 

a ženami, kteří se zdají podle výběrového šetření Bezdětní 2020 směřovat k trvalé 

bezdětnosti, a dále rozhovorů s jejich partnery a partnerkami, poskytla vhled do jejich 

zkušeností z bezdětností a dlouhodobým individuálním i párovým procesem rozhodování 

o tom, zda se rodičem stát či ne. Reprodukční plány dotazovaných se měnily a zpřesňo-

valy během jejich životů pod vlivem okolností a vývoje v různých doménách jejich 

životních drah, ale i životů s nimi propojených, zejména jejich partnerů či partnerek. 

Za reprodukčními plány nebývá zpravidla jen jeden stálý faktor. Důležitou roli hrají 

zejména pracovní dráhy, zdraví a vyhlídky na finanční a bytovou situaci v budoucnu, 

a to vše v kontextu partnerských drah a propojených životů. Ačkoliv slaďování 

pracovního a rodinného života nebývá v rozhovorech explicitně uváděno jako možný 

důvod odkládání či odmítání rodičovství, implicitně se v rozhovorech vyskytuje zejména 

v souvislostech s pracovními drahami a/nebo vyhlídky na finanční situaci v budoucnu. 

U všech jmenovaných faktorů zároveň nezáleží jen na jejich vývoji a aktuální situaci, 

ale také na jejich předpokládaném vývoji v budoucnu. Specifickým důvodem pro 

odkládání rodičovství, a zejména pro odmítání rodičovství je touha po zachování svobody 

a nezávislosti, jelikož s určitým omezením nezávislosti si rodičovství spojuje většina 

bezdětných.  

Mladí lidé v reprodukčním věku nechávají zpravidla možnost založení rodiny 

do budoucna otevřenou a rodičovství neodmítají ani tehdy, spojují-li si rodičovství spíše 

s negativy než pozitivy. Svébytnou součástí životních drah se stalo období mladé 

dospělosti, ve kterém se rodičovství (ještě) neočekává a není z pohledu mladých 

žádoucí. V souvislosti s věkovými normami pociťují bezdětní nejvyšší tlak na reprodukci 

okolo 30. roku života a s blížícím se 40. rokem života tento tlak slábne. Pro určité 

skupiny bezdětných ale platí, že se jim perspektiva rodičovství nezačíná mezi třicátým 

a čtyřicátým rokem života vzdalovat tak rychle a významně. Jsou to jednak dobře 

socioekonomicky postavení muži s mladší partnerkou, kteří „čekají“ na vhodnou dobu 

reprodukce pro partnerku, a jednak ti a ty, pro které není nutností rodičovství biologické, 

ale zvažují adopci či pěstounství.  

Ani za odmítáním rodičovství a volbou bezdětnosti zpravidla nenacházíme pouze 

jeden faktor, ale celou řadu zdůvodnění, která na vahách pozitiv a negativ rodičovství 

převažují směrem k jeho odmítnutí. Zároveň se se stoupajícím věkem stává definitivní 

rozhodnutí se pro rodičovství obtížnějším. Vzhledem k odlišným očekáváním od 

mateřství a otcovství a k předpokládané větší důležitosti mateřství pro ženy se zdá, že 

to jsou v případě partnerské neshody na reprodukčních plánech častěji rodičovství 

odmítající muži než ženy, kteří jsou v páru ochotnější na zahájení reprodukce přistoupit. 

I když je odmítání rodičovství někdy spojováno se sobectvím, až překvapivě 

často jsou životní příběhy bezdětných také příběhy o péči, jen ne o vlastní děti. V souladu 

s tím, že většina bezdětných má představu, že péče o děti je finančně, psychicky i fyzicky 

velice náročná, a za jednu z nejdůležitějších podmínek rodičovství považují vlastní 

bydlení, nachází řada opatření rodinné politiky mezi bezdětnými podporu. Týká se to 

zejména podpory bydlení, služeb péče a příspěvků zabraňujících poklesu příjmu 

domácnosti v době rodičem poskytované péče. Podstatně menší podporu však mají mezi 

bezdětnými ta opatření, která jsou interpretována jako trest za bezdětnost. 
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Shrnutí 

Současná společnost se proměňuje velmi dynamicky. Trh práce a jeho dílčí 

sektory ovlivňuje různou mírou digitalizace a globalizace. Spolu s tím se rozšiřují 

i možnosti seberealizace mimo rodinnou sféru. Instituce rodiny se rovněž mění, zvláště 

patrné je to ve věku rané dospělosti, kdy se rozvolňuje start pracovní a rodinné dráhy. 

Ani instituce rodiny není statická. V posledních desetiletích se pluralizují její formy. 

Kromě tradičního manželství, o které stále usiluje většina české populace, se čím dál tím 

více prosazují nové formy, tj. nesezdané soužití, oddělené soužití, v důsledku rozvodů 

se, bohužel bez statistické evidence, setkáváme i s rodinami rekonstituovanými. Projekt 

Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů, v rámci něhož vznikla tato publikace, se 

každoročně zaměřuje na různé typy rodin. V roce 2018 výzkum cílil na rodiny se třemi 

a více dětmi a na rodiny rekonstituované (Kuchařová a kol., 2019b; Paloncyová a kol., 

2019b), v roce 2019 byla pozornost věnována sólo rodičům (Paloncyová a kol., 2019a). 

Vzhledem k proměnám rodinných startů byla tématem výzkumu v roce 2020 

bezdětnost. Cílem bylo postihnout důvody odkladu či odmítání rodičovství mezi lidmi ve 

věku 25 až 44 let. V této věkové kohortě jsou zastoupeni jednak ti, kteří se teprve 

etablují na trhu práce, ale z hlediska věku se mohou stát v budoucnu rodiči, jednak ti, 

kteří již jsou na hranici biologických možností děti mít.  

 Partnerský život bezdětných je různorodý. Pro účely výzkumu byla populace 

bezdětných rozdělena na dvě přibližně stejně početné skupiny, hlavním kritériem bylo 

partnerské soužití. Východiskem byl předpoklad, že ti, kteří již s partnerem či partnerkou 

založili společnou domácnost, učinili první zásadní krok pro to, aby se v případě, že si 

to přejí, stali rodiči. Druhou skupinu tvořili ti, kteří s partnerem či partnerkou nežili, tedy 

buď žili odděleně, nebo v době výzkumu neměli žádný partnerský vztah. Výzkum byl 

podobně jako v uplynulých letech založen na kvantitativní a kvalitativní metodologii. 

Samotnému výzkumu opět předcházela analýza demografického a socioekonomického 

kontextu. 

 Hlavními rysy současného rodinného chování je vstup do manželství a narození 

dítěte ve vyšším věku, než tomu bylo dříve. Nositeli změn reprodukčního chování jsou 

generace narozené v 70. letech a mladší. Pro tyto generace se již stalo normou, že jejich 

partnerský život začíná nesezdaným soužitím, sňatek je tak uzavřen později či dokonce 

není uzavřen vůbec. Posouvá se i věk, kdy se mladí lidé stěhují z domácnosti svých 

rodičů, výjimečný není ani návrat zpět například z důvodu ukončení partnerského 

vztahu či zhoršení ekonomické situace. Za přechodnou etapu před založením partnerské 

domácnosti a rodičovstvím je považováno samostatné bydlení bez dalších spolubydlících 

osob, případně soužití s přáteli apod. Časem však může tento životní způsob přejít 

z různých důvodů do trvalé formy. Tyto změny se následně odrážejí v demografických 

ukazatelích. Počet dětí připadajících na jednu ženu se sice v posledních letech stabilizoval 

na úrovni 1,7, průměrný věk matky při narození prvního dítěte však stále, i když 

mírnějším tempem roste. Předpokládá se, že plodnost žen se bude výrazně koncentrovat 

do věkové skupiny 30 až 34 let, k nárůstu dojde i ve věku starším.  

Tyto trendy se promítají do generačních ukazatelů. Ženy narozené po roce 1960 

mají v průměru méně než dvě děti, pokles je nadále odhadován až po generace narozené 

v první polovině 80. let. V těchto generacích bude historicky nejvyšší, téměř pětinový 

podíl bezdětných. U mladších generací by se měl průměrný počet dětí na jednu ženu 

opět zvyšovat a postupně se stabilizovat na úrovni 1,75, podíl bezdětných žen by měl 

klesat na přibližně 11 %. Zároveň se zvýší počet žen pouze s jedním dítětem na téměř 

čtvrtinu celkového počtu. Počet žen se dvěma dětmi poklesne na 45 až 47 %, zatímco 
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počet žen s více než dvěma dětmi zůstane na 16 %. V České republice by tak měl být 

zachován převládající model rodiny se dvěma dětmi. 

V tomto ohledu není česká společnost výjimkou mezi evropskými státy. V dlouho-

dobém pohledu je nejvyšší plodnost v zemích severní Evropy, nejnižší a stále strmě 

klesající je v zemích jižní Evropy. Za těmito rozdíly stojí do velké míry dostupnost služeb 

předškolní péče. Vliv vzdělání na bezdětnost není jednoznačný. Hovoří se buď o pozitiv-

ním vztahu, tedy že s výší vzdělání ženy se zvyšuje podíl celoživotně bezdětných, 

některé studie však ukazují spíše tvar písmene „U“. Bezdětnost již tedy není spojována 

jednoznačně s vyšším sociálním statusem, ale je třeba brát v úvahu i horší socioekono-

mické podmínky, které se promítají do možností realizace rodičovských plánů. Do 

budoucna se předpokládá, že v evropském prostoru bude z hlediska podílu bezdětných 

žen postupně docházet k homogenizaci, a to díky mírnému poklesu podílu bezdětných 

žen z generací z konce 60. a začátku 70. let v západní a severní Evropě a naopak jeho 

rychlejšímu růstu ve středu a na jihu kontinentu.  

 Výzkum Bezdětní 2020 se snažil postihnout rozličné životní dráhy a události 

bezdětných ve věku 25 až 44 let. Nejprve byla pozornost zaměřena na zázemí jejich 

původní rodiny. Většina dotázaných strávila své dětství v úplné rodině s oběma 

biologickými rodiči a s jedním či více sourozenci. Toto období hodnotili převážně jako 

šťastné, méně spokojeni byli ti, kteří vyrůstali jen s matkou, v rekonstituované rodině, 

případně mimo svoji biologickou rodinu. V době výzkumu stále žily s rodiči dvě pětiny 

dotázaných a toto soužití se zdá být více méně dobrovolné. V souladu s jinými šetřeními 

je odchod mužů z domácnosti rodičů situován do vyššího věku než u žen. Po odstěhování 

žili respondenti nejčastěji s partnerem (ženy častěji než muži), případně s jeho 

příbuznými, sám začal bydlet přibližně každý pátý, jen o něco menší podíl začal bydlet 

s přáteli. Za nejdůležitější okolnosti odstěhování se z domácnosti rodičů považovali 

dotázaní bezdětní, kromě toho, že to je či bylo jejich přání, zejména ekonomické faktory, 

jako je etablovaná pozice na trhu práce a s tím související finanční zázemí. 

 Partnerské soužití bylo jedním z výběrových znaků výzkumu. Jak bylo uvedeno 

výše, přibližně polovinu dotázaných tvořili ti, kteří sdíleli se svým partnerem společnou 

domácnost. Tato skupina respondentů byla v průměru starší než ti, kteří žili s partne-

rem odděleně. Kohabitující partneři se navíc znali déle než ti v LAT. V souladu se 

současnými trendy byli partneři většinou nesezdaní. Na rozhodnutí vstoupit do 

manželství má samozřejmě vliv spokojenost s kvalitou vztahu, dále bydlení mimo 

domácnost rodičů a také přání být rodičem ideálně dvou dětí, pokud možno v nejbližší 

době.   

 Výsledky našeho výzkumu naznačují, že oddělené bydlení partnerů je spíše 

nedobrovolné, vynucené okolnostmi, a to zejména nepříznivou bytovou situací. Téměř 

každý třetí respondent v LAT by si přál tuto situaci změnit do jednoho roku, dvě pětiny 

by se chtěly sestěhovat s partnerem později, každý třetí dotázaný by však chtěl setrvat 

v této formě vztahu. Podobně tři čtvrtiny respondentů, kteří neměli v době výzkumu 

partnera, by si přály svůj status změnit. Překážku spatřují v málo příležitostech k 

seznámení. Mezi další, spíše subjektivní důvody patří aktuální upřednostňování koníčků, 

pracovní život je akcentován spolu s rostoucím vzděláním. Zkušenost s korezidenčním 

vztahem delším než půl roku však měly dvě pětiny dotázaných singles. Spolu s rostoucím 

věkem respondenta to bylo častější, ve věku mladším 30 let ji měla pouze necelá třetina, 

ve věku starším téměř polovina. 

 Představy, preference a přání jedince o tom, kolik chce mít dětí, a o tom, zda 

a jaký rodinný život chce vést, se formují podle jeho životní dráhy a podle okolností, 

s jakými se jedinec setkává (partnerský vztah, ukončení studia, dostatečné finanční či 

bytové podmínky apod.). S tím, jak v posledních desetiletích dochází k rostoucí diverzitě 
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forem rodinného soužití i k destandardizaci životních drah, však zůstávají rodičovské 

plány leckdy nenaplněny, o čemž do jisté míry svědčí i rodičovské plány bezdětných. 

Sedm z deseti bezdětných respondentů si přeje mít někdy v budoucnu dítě, 

přitom čtyři z deseti by si dítě přáli v horizontu tří let, pětina by dítě ještě odsunula 

a přibližně desetina by si sice dítě přála, ale obává se, že se to nikdy nestane. Jeden 

z deseti respondentů si žádné děti nepřeje. Ostatní buď zatím o dětech nepřemýšleli 

nebo uvádějí, že děti mít nemohou (více než jeden z deseti). Významným prediktorem 

pro bezdětnost je absence partnera/partnerky, což potvrzuje i intenzita přání mít děti 

do tří let dle aktuální partnerské situace nebo akceptace nečekaného těhotenství. 

Nejsilnější je toto přání ve skupině bezdětných partnerství, polovina z nich by chtěla mít 

dítě do tří let. Ve skupině LAT by si v krátkodobém horizontu přála mít dítě zhruba 

třetina respondentů a ve skupině singles jen zhruba čtvrtina. Pokud by v nejbližších 

měsících nastala situace, že by respondentka nebo partnerka respondenta otěhotněla, 

pak by narození dítěte uvítali především muži a ženy z bezdětných partnerství. 

Podstatnou roli v rodičovských plánech hraje věk. Mezi bezdětnými v nejstarší sledované 

věkové skupině (35 až 44 let) výrazně stoupá podíl respondentů, kteří se domnívají, že 

dítě už mít nejspíš nebudou, přestože by ho chtěli, a rovněž se zvyšuje podíl 

rozhodnutých k bezdětnosti a i těch, kteří děti mít nemohou, častěji u žen než u mužů. 

Změna rodičovských plánů v průběhu života ohledně počtu dětí je výraznější 

u bezdětných žen než u mužů. Zatímco polovina bezdětných mužů své plány ohledně 

počtu dětí dosud nezměnila, u žen jsou to dvě pětiny. U žen dochází se stoupajícím 

věkem k výraznějšímu přehodnocení původního záměru mít více dětí nebo mít děti, a to 

směrem k nižšímu počtu dětí (jedno) nebo až k postoji nemít děti vůbec. Rovněž narůstá 

podíl žen, které deklarují, že již děti mít nemohou. 

Na úrovni ideálu, podobně jako u běžné populace, jsou mezi respondenty rovněž 

s převahou preferovány dvě děti, i když v menší míře. Dvě děti by chtěla zhruba polovina 

bezdětných respondentů, oproti dvěma třetinám v běžné populaci. Není překvapivé, že 

mezi bezdětnými je vyšší preference jednoho dítěte a nižší preference tří a více dětí. 

Průměrný věk, ve kterém chtěli nebo by chtěli mít dítě, je u bezdětných mužů 

vyšší než u žen (34 let, resp. 31 let). Polovina mužů by dítě chtěla do 33 let včetně, 

zatímco polovina žen do 30 let včetně. U bezdětných mužů se průměrný věk v zásadě 

překrývá s odhady reálného věku při narození dítěte. U žen je však v realitě průměrný 

věk pro narození prvního dítěte přibližně o tři roky nižší (tj. 28,4 let). 

Otázku, zda je bezdětnost výsledkem dobrovolné volby či nedobrovolným 

důsledkem různých životních okolností, si kladl i náš výzkum. To, že se respondent hlásí 

k dobrovolné bezdětnosti, však nutně nemusí být jednou provždy daný stav, naopak 

spíše se jedná o aktuální postoj, který se v průběhu života může dynamicky měnit. Tři 

z deseti respondentů pokládají svou aktuální bezdětnost za jednoznačně svobodné 

rozhodnutí. Jedna pětina ji naopak jednoznačně pokládá za výsledek různých životních 

okolností. Celkově se k bezdětnosti „volbou“ přiklání polovina respondentů a k bezdět-

nosti okolnostmi dvě pětiny respondentů. Zbylí bezdětní respondenti zvolili prostřední, 

neutrální, variantu. Za nedobrovolnou označují vlastní bezdětnost (jako vyhraněný 

postoj) významně častěji ženy než muži a také singles. Na druhou stranu k bezdětnosti 

„volbou“ se přiklání vždy tři z deseti respondentů a respondentek, ať už žijí v partner-

ském svazku nebo jsou singles. Častěji se o své bezdětnosti jako o dobrovolné volbě 

vyjadřují vysokoškolsky vzdělané ženy z bezdětných partnerství. S rostoucím věkem se 

postupně zvětšuje podíl respondentů, kteří se kloní k bezdětnosti jako důsledku různých 

životních okolností. Vedle partnerské situace, věku, vzdělání či zdravotního stavu souvisí 

vnímání (ne)dobrovolné bezdětnosti rovněž se zastávanými hodnotami.  Pro bezdětné 

„volbou“ jsou volný čas a vlastní zájmy, užívání si života, seberealizace v práci 
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a cestování důležitější než hodnota rodiny. Vnímání bezdětnosti úzce souvisí i s postojem 

jejich nejbližšího okolí. Téměř polovina respondentů souhlasí s tím, že většina jejich 

přátel se domnívá, že by děti mít měli. Stejné očekávání od vlastních rodičů pociťují 

zhruba dvě pětiny respondentů. Intenzivněji cítí tento tlak ženy. 

Současná situace, kdy páry nebo singles nemají děti, může být ovlivněna mnoha 

důvody, jak na osobní, tak ekonomické rovině. Mezi osobními důvody stojí na prvním 

místě nejistota aktuálního partnerského vztahu či absence partnera, kterou uvádějí dvě 

pětiny respondentů, nebo preference svobodného a nezávislého života, kterou zmiňuje 

třetina bezdětných respondentů. Chybějící partner je uváděn jako zcela zásadní důvod 

bezdětnosti právě mezi singles, zvláště se to týká těch vysokoškolsky vzdělaných. 

Svobodu a nezávislost jako důvod odkládání rodičovství uvádějí singles až na druhém 

místě, častěji muži. Nejistá partnerská situace je důvodem k odsouvání rodičovství 

zejména u respondentů, kteří žijí sice v páru, ale odděleně. Mezi dalšími osobními 

důvody vlastní bezdětnosti, ale již méně výraznými, jsou zmiňovány vlastní zájmy 

a koníčky, zdravotní problémy, nesouhlas partnera/ky s dítětem nebo nízký věk 

respondenta či partnera/ky. Singles také častěji uvádějí vlastní rozhodnutí nemít děti, 

a to zejména single ženy. 

Pokud je naplněn předpoklad stabilního partnerského vztahu, přesouvá se těžiště 

důvodů bezdětnosti na jedné straně směrem k uchování svobody a nezávislosti, zvláště 

mezi bezdětnými páry s vysokoškolským vzděláním, na straně druhé směrem k nedosta-

tečnému finančnímu zázemí a problematické bytové situaci. Až za finanční nepřiprave-

ností a nedořešenou bytovou situací jsou uváděny pracovní povinnosti a kariéra 

respondenta, studium respondenta nebo jeho partnerky, případně kariéra a pracovní 

nasazení partnera/partnerky. Single ženy, ve větší míře než single muži, přičítají odklad 

rodičovství své kariéře a pracovním závazkům. Ve skupině LAT je mezi důvody pro 

odklad rodičovství častěji zmiňováno probíhající studium, ať už jednoho nebo obou 

partnerů. Vlastní nezaměstnanost je vnímána spíše jako marginální problém, stejně jako 

nezaměstnanost či obava ze ztráty zaměstnání partnera/partnerky. Za nejmenší bariéru 

rodičovství z pohledu dnes bezdětných lze pokládat nedostatečnou pomoc státu formou 

sociálních dávek či daňových zvýhodnění rodičů nebo nedostatečnou kapacitu služeb 

péče o děti. Na druhou stranu pro pětinu respondentů nejsou důvodem bezdětnosti 

ekonomické faktory. 

Z opačného pohledu než jsou důvody, proč respondenti zůstávají bezdětní, jsme 

v našem výzkumu zjišťovali, jaké podmínky by měly být naplněny proto, aby se bezdětní 

stali rodiči. Za vůbec nejdůležitější podmínky považují respondenti možnost samostat-

ného bydlení a dobrý partnerský vztah, tj. dobře znát svého partnera/partnerku. Mezi 

další důležité podmínky, které by měly být naplněny před založením rodiny, patří 

schopnost společného soužití partnerů ověřená již před sňatkem, také dostatečný příjem 

k tomu, aby jeden z rodičů mohl zůstat s dítětem doma, a konečně shoda na tom, že 

na péči o dítě se budou podílet oba partneři. Za poměrně důležité, ale již s nižší 

intenzitou, pokládají respondenti podmínku skloubení pracovních povinností s péčí o dítě 

mladší nebo starší tří let, zachování určitého standardu životní úrovně i po narození 

dítěte a rovněž získání pracovních zkušeností před narozením dítěte. Sňatek je ve 

srovnání s předchozími skutečnostmi jednoznačně nejméně podstatný krok pro založení 

rodiny. 

Rodičovství je v české společnosti pokládáno za jednu ze základních součástí 

života dospělého člověka a představuje tak silnou sociální normu, což ještě výrazněji 

platí pro ženy než pro muže. Jak ukazují výsledky šetření Bezdětní 2020, více než tři 

čtvrtiny respondentů souhlasí s tím, že je přirozené, že žena chce mít dítě, ale jen 

přibližně tři pětiny s tím, že je přirozené, že chce mít dítě muž. Zároveň je rodičovství 
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vnímáno i jako svého druhu ekonomická investice, která může přinášet jisté zisky, 

například zvýšení subjektivního pocitu pohody (well‐being) nebo štěstí. Vedle pozitivních 

aspektů má však rodičovství i negativní konotace. Tři čtvrtiny bezdětných míní, že 

výchova dítěte je finančně náročná, a dvě třetiny se přiklání k názoru, že výchova dětí 

přináší velké psychické a fyzické vypětí. Jako omezující faktor nezávislého života vnímá 

děti zhruba polovina respondentů. Na druhou stranu se dvě pětiny respondentů přiklánějí 

k tomu, že s dětmi se člověk nikdy necítí osamělý, a polovina souhlasí s tím, že všechna 

námaha spojená s rodičovstvím se nakonec dlouhodobě vyplatí a že dítě posiluje 

partnerský vztah. Nejméně z hlediska pozitivních aspektů bezdětní souhlasí s tím, že 

rodina a děti jsou nezbytným předpokladem spokojenosti a štěstí. Dvě pětiny 

respondentů míní, že rozhodnutí nemít děti je společností odsuzováno.  

Pro mladší bezdětné respondenty jsou na jednu stranu pozitiva rodičovství 

důležitější než pro starší, což platí zvláště pro ženy, ale mladší ročníky také silněji 

vnímají možné negativní aspekty. Čím vyšší vzdělání mají respondenti, tím méně 

inklinují k pozitivům a přínosům rodičovství a více se přiklánějí k negativním aspektům 

rodičovství, zvláště v případě vysokoškolsky vzdělaných žen. Respondenti z bezdětných 

partnerství více tíhnou k pozitivům rodičovství, u singles je tato tendence právě opačná. 

Bezdětnost může mít různé důvody, ale v jisté životní fázi (ať už je dána věkem 

nebo jinými životními okolnostmi) může nastat situace, kdy se početí dítěte přirozenou 

cestou nedaří nebo není možné, často se může jednat i o důsledek zdravotních problémů. 

Pokud by taková situace nastala, zhruba polovina respondentů by uvažovala společně 

s partnerem/partnerkou o umělém oplodnění, dvě pětiny pak o adopci či pěstounské 

péči. Umělé oplodnění nebo adopce bez životního partnera/partnerky jsou již mnohem 

méně představitelné způsoby dosažení rodičovství, podobně jako přirozené početí bez 

stálého partnera nebo porod dítěte náhradní matkou. Ženy jsou celkově ochotnější 

zvažovat různé alternativy k přirozenému (biologickému) rodičovství než muži. Sedm z 

deseti bezdětných žen by zvažovalo alespoň jednu možnost, oproti tomu alespoň jednu 

možnost by vybraly zhruba tři pětiny mužů. Mladší ženy v případě, že mají partnera, 

jsou k asistované reprodukci vstřícnější než ty starší, stejně tak i ženy, které dosáhly 

vysokoškolského vzdělání. Single ženy naopak častěji preferují, ne zcela překvapivě, 

všechny varianty alternativního otěhotnění bez partnera.  

 Ve srovnání s obecnou českou populací jsou bezdětní k různým možnostem 

asistované reprodukce u žen z hlediska existence či neexistence partnerského heterose-

xuálního nebo stejnopohlavního svazku celkově otevřenější. S možností umělého 

oplodnění pro vdané ženy souhlasí devět z deseti respondentů. Osm z deseti bezdětných 

podporuje možnost asistované reprodukce pro ženy, které žijí v nesezdaném soužití. 

Zhruba tři pětiny bezdětných respondentů souhlasí s asistovanou reprodukcí u ženy žijící 

v registrovaném partnerství se ženou. Velmi podobnou měrou je podporovaná 

asistovaná reprodukce žen bez partnera. Nejnižší míru souhlasu vyjadřují respondenti 

s asistovanou žen žijících se ženou mimo registrované partnerství.   

 Jinou možností, jak dosáhnout rodičovství, pokud to není možné přirozenou 

cestou, je vedle asistované reprodukce osvojení nebo pěstounská péče. Ať už bezdětní 

jsou nebo nejsou informování o právních podmínkách náhradní rodinné péče, je pro ně 

jednoznačně nejpřijatelnější varianta umožňující osvojení heterogamnímu páru, ať 

sezdanému či nikoli. S touto možností souhlasí devět z deseti bezdětných. Tři pětiny 

bezdětných by se přiklonily k tomu, aby byla adopce umožněna samotným ženám bez 

partnera/partnerky. Již méně, ale stále více než z poloviny, by respondenti souhlasili s 

možností osvojení dítěte pro stejnopohlavní páry. A nakonec méně než polovina bezdět-

ných by se přikláněla k umožnění adopce samotným mužům bez partnerky/partnera. 
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Vyšší míra akceptace různých možností osvojení podobně jako u asistované reprodukce 

souvisí s genderem, nižším věkem, vyšším vzděláním a životem ve velkých městech. 

K různým možnostem, které souvisí s asistovanou reprodukcí nebo osvojením 

dítěte u stejnopohlavních partnerství, tj. umožnění umělého oplodnění ženám žijící 

v registrovaném či neregistrovaném v partnerství se ženou a umožnění adopce dětí 

párům stejného pohlaví, se staví kladně více než dvě pětiny bezdětných respondentů. 

Není tedy překvapivé, že i k legalizování partnerských a rodičovských práv stejnopo-

hlavních párů se respondenti staví poměrně příznivě, příznivěji než česká populace ve 

stejné věkové skupině. Tři čtvrtiny respondentů souhlasí s již legální možností uzavírání 

registrovaného partnerství. Sedm z deseti respondentů podporuje pro stejnopohlavní 

páry možnost osvojení partnerových nebo partnerčiných dětí. Pro tři pětiny bezdětných 

je přijatelné, aby tyto páry mohly uzavírat manželství a přibližně šest z deseti bezdětných 

by pro stejnopohlavní páry zlegalizovalo možnost adopce cizího dítěte. Míra souhlasu 

stoupá s klesajícím věkem a s vyšším vzděláním, je rovněž vyšší mezi bezdětnými 

respondenty žijícími ve velkých městech, a naopak je nižší mezi věřícími respondenty. 

Hlubší vhled do zkušeností bezdětnosti a dlouhodobého individuálního i párového 

procesu rozhodování o tom, zda se rodičem stát či ne, přinesla kvalitativní analýza 27 

rozhovorů s bezdětnými muži a ženami, kteří se zdají směřovat k trvalé bezdětnosti. 

Reprodukční plány bezdětných se mění v průběhu jejich životů pod vlivem okolností 

a vývoje v různých doménách jejich životních drah, ale i životů s nimi propojených, 

zejména jejich partnerů či partnerek. Pro dlouhodobé singles bývá hlavním důvodem 

bezdětnosti absence partnerského vztahu. Partnerství, které je zpravidla považováno 

za podmínku rodičovství, se ale může stát v případě neshody partnerů na reprodukčních 

plánech či jejich časování také bariérou na individuální cestě k rodičovství.  

V procesech rozhodování o rodičovství hrají důležitou roli zejména pracovní 

dráhy, zdraví a výhledy finanční a bytové situace do budoucna, a to vše v kontextu 

partnerských drah a propojených životů. Ačkoliv nedostatečné možnosti slaďování 

pracovního a rodinného života nebývají v rozhovorech explicitně uváděny jako možný 

důvod odkládání či odmítání rodičovství, implicitně se v rozhovorech vyskytují 

v souvislostech s pracovními drahami a/nebo s budoucí finanční situací. U všech faktorů 

nezáleží jen na dosavadním vývoji a aktuálním stavu, ale také na jejich předpokládaném 

výhledu do budoucna. Specifickým důvodem pro odkládání rodičovství, a zejména pro 

odmítání rodičovství je touha po zachování svobody a nezávislosti, kdy s určitým 

omezením nezávislosti si rodičovství spojuje většina bezdětných. 

Mladí lidé v reprodukčním věku nechávají zpravidla možnost založení rodiny 

otevřenou a rodičovství neodmítají ani tehdy, spojují-li si rodičovství spíše s negativy 

než pozitivy. Svébytnou součástí životních drah se stalo období mladé dospělosti, 

ve kterém se rodičovství (ještě) neočekává a není z pohledu mladých žádoucí. 

V souvislosti s věkovými normami pociťují bezdětní nejvyšší tlak k reprodukci okolo 

třicátého roku života a s blížícím se čtyřicátým rokem života tento tlak oslabuje. Pro 

určité skupiny bezdětných ale platí, že se jim perspektiva rodičovství nezačíná mezi 

třicátým a čtyřicátým rokem života vzdalovat tak rychle a významně. Jsou to jednak 

dobře socioekonomicky postavení muži s mladší partnerkou, kteří „čekají“ na vhodnou 

dobu reprodukce pro partnerku, a jednak ti a ty, pro které není nutností rodičovství 

biologické, ale zvažují adopci či pěstounství. S rostoucím věkem se stává definitivní 

rozhodnutí se pro rodičovství obtížnější. Vzhledem k odlišným očekáváním od mateřství 

a otcovství se zdá, že to jsou v případě partnerské neshody na reprodukčních plánech 

častěji rodičovství odmítající muži než ženy, kteří jsou v páru ochotnější na zahájení 

reprodukce přistoupit. 
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Často jsou životní příběhy bezdětných také příběhy péče, jen ne o vlastní děti. 

V souladu s tím, že většina bezdětných sdílí představu o finanční, psychické a fyzické 

náročnosti péče o děti a vlastní bydlení považuje za jednu z nejdůležitějších podmínek 

rodičovství, nachází řada opatření rodinné politiky mezi bezdětnými podporu. Týká se 

to zejména podpory bydlení, služeb péče a příspěvků zabraňujících poklesu příjmu 

domácnosti v době rodičem poskytované péče. Podstatně menší podporu mají mezi 

bezdětnými ta opatření, která jsou interpretována jako trest za bezdětnost.  

Poměrně příznivý hospodářský vývoj české ekonomiky v předcházejících pěti 

letech doprovázený vysokou zaměstnaností a dynamickým růstem mezd se pozitivně 

projevil v příjmech jedinců i domácností. Pro bezdětné jsou přitom příjmy z výdělečné 

činnosti základním a často jediným zdrojem jejich celkového příjmu, v porovnání 

s rodinami s dětmi vykazují nižší závislost na sociálních dávkách. Míra chudoby a míra 

materiální a sociální deprivace je u lidí ve věku 25 až 49 let oproti ostatním věkovým 

skupinám nejnižší. Vzhledem k vysoké míře zaměstnanosti mladých bezdětných mužů i 

žen jich většina dokáže se svými příjmy vycházet spíše snadno než s obtížemi. Mužům 

jednotlivcům se to však daří lépe než samostatně žijícím mladým ženám, partnerským 

párům lépe než jednočlenným domácnostem. 

Celkové příjmy postačují bez větších potíží na pokrytí spotřebních vydání většiny 

bezdětných domácností. Osm z deseti domácností je schopno ukládat stranou určitou 

částku, polovina z nich tak činí pravidelně každý měsíc, druhá polovina dokáže spořit 

alespoň občas. Na druhou stranu každý pátý samostatně žijící mladý muž a každá čtvrtá 

žena nemá finanční prostředky na neočekávané výdaje. Míra čerpání půjček je mezi 

bezdětnými poměrně vysoká, z partnerských párů splácí nějakou půjčku každý druhý, 

z těch, kteří s partnerem nežijí nebo ho nemají, každý třetí. Čtvrtina bezdětných má 

půjčku vázanou na bydlení, přičemž mezi vlastníky bytů nebo domů je to každý druhý, 

pětina využívá půjčku k pořízení různých předmětů dlouhodobé spotřeby. Nízké příjmy, 

vyšší zatížení rozpočtu náklady na bydlení a nepřítomnost dalších osob v domácnosti 

vedou zhruba každého desátého jedince k půjčce, jejímž cílem je zajištění běžných 

potřeb. 

Zajištění vhodného či samostatného bydlení je mladými lidmi pokládáno za jednu 

z nutných materiálních podmínek pro rodičovství. Mladí bezdětní lidé však zatím 

nevlastní své byty nebo domy tak často, jako je tomu u většinové české populace, ale i 

u mladých úplných rodin s dětmi. V porovnání s nimi žijí bezdětní jedinci (a zvláště 

ženy) i páry mnohem častěji v pronajatých bytech, se kterými je oproti vlastním bytům 

spojeno relativně vyšší zatížení rozpočtu náklady na bydlení. Vysokému zatížení náklady 

na bydlení definovanému více než 40% podílem nákladů na bydlení na celkovém příjmu 

domácnosti je vystavena každá čtvrtá samostatně žijící mladá žena a zhruba každý šestý 

muž. Samostatně bez dalších osob bydlí dvě třetiny partnerských párů, nezadaní jedinci 

bydlí sami jen ve dvou pětinách případů, jedinci s LAT partnerstvím ve více než čtvrtině 

případů. 

Ve vlastním, případně družstevním bytě či domě bydlí relativně častěji starší 

jedinci (35až 44 let), pro nejmladší věkovou kategorii (25 až 29 let) je typičtější nájemní 

bydlení nebo bydlení u rodičů. Touha mít vlastní byt či dům je přitom mezi mladými 

lidmi poměrně silná, a to zvláště u partnerských párů, kteří by chtěli opustit nájemní 

bydlení či byt rodičů, ale i u zadaných jedinců, kteří zatím bydlí se svými rodiči. Častá 

pomoc nejbližších příbuzných se získáním vlastního bytu naznačuje, že mladí lidé, kteří 

dosud nevlastní žádnou nemovitost, mohou do jisté míry počítat s finanční či jinou 

pomocí své rodiny. Nemalé očekávání z hlediska podpory bydlení však mají mladí lidé 

také od státu. Povědomost o aktuálním státním programu na podporu bydlení je však 

mezi nimi celkem malá, na druhou stranu se ukazuje snaha zjistit se více informací. 
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Zvýšit poměrně nízkou míru dosavadního využívání programu by mohly úpravy jeho 

podmínek od ledna 2021. 

U aktuálně bezdětných mladých lidí lze vysledovat různé rodinné plány a aspirace, 

stejně jako je různorodý jejich partnerský život, životní dráhy v dalších oblastech a také 

hodnotové a kontextové motivy jejich rozhodování o rodičovství. Nelze proto jedno-

značně nebo jednoduše definovat, zda a v čem se ve svých hodnotových orientacích 

a postojích liší od rodičovské populace podobného sociodemografického složení. Lze 

však obecně říci, že zjištěné názory a postoje nenaznačují neměnnost bezdětnosti, 

včetně dobrovolné. Rodina jako životní cíl nepatří u bezdětných obecně k hlavním 

prioritám, ale převážně pozitivní vztah k dětem obecně a vysoká hodnota partnerství 

a zjištěný vliv těchto aspektů na rodičovské plány ukazují, že okolnosti a názorový vývoj 

mohou vést k pozdějšímu rodičovství.  

Pro mnohé asi překvapivě není bezdětnými přisuzována příliš vysoká hodnota 

vzdělání, ani práci, což bývají předpokládané součásti životních drah, které mohou 

upozadit rodičovské aspirace. Hodnoty, které lze označit za hédonistické, mají u 

dotázaných bezdětných vyšší váhu než práce, což je také odlišující charakteristikou 

oproti cílovým skupinám rodičů nezletilých dětí. Společné všem je vysoce ceněná 

hodnota partnerství a přátelství. Lze z toho a dalších ukazatelů, stejně jako odborných 

analýz, předpokládat, že i chtěná bezdětnost je často dočasná. Práce a zaměstnání se 

u bezdětných lidí nejeví jako konkurenční proti rodičovství. Tito lidé spíše kladou do 

popředí vedle partnerských vztahů přátelství a mimopracovní seberealizaci. Data 

naznačují i to, že si do nějaké míry konkurují partnerský či rodinný život a zaměření na 

společenský úspěch a angažovanost, nejspíš více než hédonismus nebo profesní 

aspirace. Spokojenost se životem vykazují spíše ti bezdětní, kteří se orientují na 

seberealizaci, možná tedy záměrně bezdětní, zatímco lidé vyznávající rodinu jsou 

nejméně se svým životem spokojení. 

Dotázaní bezdětní vyjadřují relativně homogenně některé postoje k rodině 

a rodičovství, zejména otevřenost k alternativám k životu v úplné rodině tvořené rodiči 

a dětmi. Většinově dávají velkou podporu nesezdaným soužitím, ale také deklarují 

velkou rezervovanost k paralelním partnerským vztahům. V prvním případě jde o názory 

bezdětných nejvíce podobné s jinými cílovými skupinami z šetření rodin z posledních 

let. 

Pokud jde o genderovou dělbu práce v rodině, její percepce se u bezdětných neliší 

od jiných. Stejně jako v jiných výzkumech se potvrzuje v postojích příklon k egalitární 

dělbě práce a současně je zřetelná asymetrie mezi muži a ženami v očekávané dělbě 

konkrétních činností.  

Dlouhodobá periodická šetření CVVM, reprezentativní za celou populaci, zaměřu-

jící se na hodnocení a očekávání lidí od rodinné politiky ukazují, že nejvíce jsou všemi 

respondenty souhrnně požadována opatření, která usnadňují péči o děti, ale relativně 

méně ta, která by mohla či měla, alespoň u některých sociodemografických skupin 

přispět k podpoře založení rodiny, jako například plošné porodné, volba různé délky 

rodičovské či otcovské dovolené.  

V šetření Bezdětní 2020 byl všem sledovaným opatřením rodinné politiky 

přikládán obdobný význam. I zde nicméně jsou v pomyslném pořadí na prvních místech 

podmínky zaměstnání paralelně s péčí o dítě. Podpora bydlení zde není na předním 

místě, i zřejmě proto, že někteří starší bezdětní již měli bydlení vyřešeno. Jako žádoucí 

nástroje pomoci se bezdětným jeví jak finanční podpora, tak zvláště podpora službami. 

Při porovnání míry odpovědnosti státu a na druhé straně rodiny v zabezpečení potřeb 
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rodin, vidí bezdětní stejně jako jiné cílové skupiny větší potřebu podpory státu u bydlení 

než u podpory příjmů. 

Bezdětní podle zjišťovaných názorů nevyjadřují odlišné očekávání od státu oproti 

těm, kdo rodinu založili a pečují o nezletilé děti. V tomto smyslu lze říci, že nejsou 

„odrazováni“ od rodičovství více než ti, kdo děti mají. Zjevný je vliv věku. Mladší mají 

například vyšší zájem o podporu návratu po rodičovské dovolené, a také o bydlení. 

Starší mírně častěji žádají daňové zvýhodnění a flexibilní pracovní dobu. 

Ocenění nástrojů rodinné politiky a jejich informované využívání ve prospěch 

pociťovaných potřeb rodiny závisí na obeznámenosti s těmito opatřeními, jejich 

pochopením a vnímáním jako spravedlivé či zasloužené. Přitom mezi bezdětnými lidmi 

je malá znalost nástrojů rodinné politiky, což může ovlivnit natalitní plány. Čím méně 

o nich lidé věděli, tím méně je považovali za důležitá. Nelze však říci, co je příčina a co 

následek. Znalost opatření a zájem o ně byl vyšší u těch, kteří vážně(ji) uvažují 

o založení rodiny. 

 Ze zjištění tohoto projektu lze potvrdit, že pro příznivé populační klima je důležité, 

aby rodiny vnímaly pozitivně celkové sociálně ekonomické podmínky a aby věřily 

v příznivý vývoj do budoucna. To však po letech příznivého vývoje podlamuje epidemie 

covidu-19 a její dopady na zaměstnanost, příjmy a spotřební vydání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Literatura 

 

 
 

159 

Literatura 

ADEMA, Williem, ALI, Nabil a THÉVENON, Olivier, 2014. Changes in family policies and 

outcomes: is there convergence? OECD Social, Employment and Migration Working 

Papars, 157. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jz13wllxgzt-

en.pdf?expires=1607686369&id=id&accname=guest&checksum=4E338B150CFD5902

25D80D109094A6DC. 

ARNETT, Jeffrey Jensen, 2004. Emerging Adulthood: The Winding Road from Late Teens 

Through the Twenties. Oxford: Oxford University Press. 

BEAUJOUAN, Éva, SOBOTKA, Tomás, BRZOZOWSKA, Zuzanna a ZEMAN, Kryštof, 2017. 

La proportion de femmes sans enfant a-t-elle atteint un pic en Europe ? Population & 

Sociétés. Bulletin mensuel d’information de l’Institut national d’études démographiques, 

540.  

Dostupné z: https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2017-1-page-1.htm#. 

BECK, Ulrich, 1992. Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage Publications. 

BILLARI, Francesco C., 2004. Becoming an Adult in Europe: A Macro(/Micro) – 

Demographic Perspective. Demographic Research Special Collection 3. 

Dostupné z: https://www.demographic-research.org/special/3/2/. 

BRINI, Elisa, 2020. Childlessness and low fertility in context: evidence from a multilevel 

analysis on 20 European countries. Genus, 76(1), 1-38. 

Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/341054731_Childlessness_and 

_low_fertility_in_context_evidence_from_a_multilevel_analysis_on_20_European_cou

ntries. 

BUHR, Petra a HUININK, Johannes, 2017. Why childless men and women give up on 

having children. European Journal of Population, 33(4), 585-606.  

Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6241073/. 

BURCIN, Boris, PACHLOVÁ, Tereza, ŠŤASTNÁ, Anna a KOCOURKOVÁ, Jiřina, 2020. 

Assessment of the contribution of assisted reproduction methods for the future 

development of the number of live births in Czechia.  

Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/342830456_Assessment_of_ 

the_contribution_of_assisted_reproduction_methods_for_the_future_development_of_

the_number_of_live_births_in_Czechia/related. 

BYNNER, John, 2005. Rethinking the Youth Phase of the Life-course: The Case for 

Emerging Adulthood? Journal of Youth Studies, 8(4), 367-384. 

COLEMAN, David, 2013. Partnership in Europe: its Variety, Trends and Dissolution. 

Finnish Yearbook of Population Research, 48, 5-49.  

Dostupné z: https://journal.fi/fypr/article/view/40927. 

CVVM, 2019. Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2019. Praha: CVVM. 

Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5051/ 

f9/eu191122.pdf. 

CVVM, 2020a. Postoje českých občanů k partnerství, manželství a rodičovství – únor 

2020. Praha: CVVM. 

Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/ 

5179-postoje-ceskych-obcanu-k-partnerstvi-manzelstvi-a-rodicovstvi-unor-2020. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jz13wllxgzt-en.pdf?expires=1607686369&id=id&accname=guest&checksum=4E338B150CFD590225D80D109094A6DC
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jz13wllxgzt-en.pdf?expires=1607686369&id=id&accname=guest&checksum=4E338B150CFD590225D80D109094A6DC
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jz13wllxgzt-en.pdf?expires=1607686369&id=id&accname=guest&checksum=4E338B150CFD590225D80D109094A6DC
https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2017-1-page-1.htm
https://www.demographic-research.org/special/3/2/
https://www.researchgate.net/publication/341054731_Childlessness_and%20_low_fertility_in_context_evidence_from_a_multilevel_analysis_on_20_European_countries
https://www.researchgate.net/publication/341054731_Childlessness_and%20_low_fertility_in_context_evidence_from_a_multilevel_analysis_on_20_European_countries
https://www.researchgate.net/publication/341054731_Childlessness_and%20_low_fertility_in_context_evidence_from_a_multilevel_analysis_on_20_European_countries
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6241073/
https://www.researchgate.net/publication/342830456_Assessment_of_%20the_contribution_of_assisted_reproduction_methods_for_the_future_development_of_the_number_of_live_births_in_Czechia/related
https://www.researchgate.net/publication/342830456_Assessment_of_%20the_contribution_of_assisted_reproduction_methods_for_the_future_development_of_the_number_of_live_births_in_Czechia/related
https://www.researchgate.net/publication/342830456_Assessment_of_%20the_contribution_of_assisted_reproduction_methods_for_the_future_development_of_the_number_of_live_births_in_Czechia/related
https://journal.fi/fypr/article/view/40927
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5051/%20f9/eu191122.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5051/%20f9/eu191122.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/%205179-postoje-ceskych-obcanu-k-partnerstvi-manzelstvi-a-rodicovstvi-unor-2020
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/vztahy-a-zivotni-postoje/%205179-postoje-ceskych-obcanu-k-partnerstvi-manzelstvi-a-rodicovstvi-unor-2020


Literatura 

 

 
 

160 

CVVM, 2020b. Názory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných 

prostředků – prosinec 2019. Praha: CVVM.  

Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5098/ 

f9/es200121.pdf. 

CVVM, 2020c. Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – únor 2020. Praha: 

CVVM.  

Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5173/ 

f9/es200319.pdf. 

ČSÚ, 2006. Vývoj obyvatelstva v roce 2005. Praha: ČSÚ. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20554191/4007rr5.pdf/7c04585c 

-6d9b-43db-b068-bf72e746e4a8?version=1.0. 

ČSÚ, 2016a. Porodnost a plodnost za období 2011–2015. Praha: ČSÚ. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/porodnost-a-plodnost-2011-2015. 

ČSÚ, 2016b. Vývoj obyvatelstva v roce 2015. Praha: ČSÚ. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky. 

ČSÚ, 2019. Spotřební výdaje domácností – 2018. Praha: ČSÚ.  

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/spotrebni-vydaje-domacnosti-2018-pgj0e6toh7. 

ČSÚ, 2020a. Vývoj obyvatelstva v roce 2019. Praha: ČSÚ. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2019. 

ČSÚ, 2020b. Příjmy a životní podmínky domácností 2019. Praha: ČSÚ.  

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-2019. 

ČSÚ, 2020c. Vývoj ekonomiky České republiky – 4. čtvrtletí 2019. Praha: ČSÚ.  

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-ekonomiky-ceske-republiky-4-

ctvrtleti-2019. 

ČSÚ, Různé roky. Demografické ročenky. Praha: ČSÚ. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/publikace-o-obyvatelstvu. 

D’ADDIO, Anna Cristina a D’ERCOLE, Marco Mira, 2005. Trends and determinants 

of fertility rates in OECD countries: The role of policies. Social, Employment and 

Migration Working Papers 27. OECD: Paris. 

D’ALBIS, Hippolyte, GOBBI, Paula a GREOULICH, Angela, 2017. Having a Second Child 

and Access to Childcare: Evidence from European Countries. Journal of Demographic 

Economics. 83(2), 177-210.  

Dostupné z: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01281957/document. 

DUDOVÁ, Radka, HAŠKOVÁ, Hana a KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Jana, 2020. 

Disentangling the link between having one child and partnership trajectories: a mixed-

methods lifecourse research. Journal of Family Studies, 26(4). 

Dostupné z: https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1839534. 

ELDER Jr., Glen H., 1998. The life course as developmental theory. Child development, 

69(1), 1-12. 

ESPING-ANDERSEN, Gøsta, 2009. The incomplete revolution. Adapting to women’s new 

roles. Cambridge: Polity Press. 

Eurostat Database, 2020a. Population and social conditions.  

Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

Eurostat Database, 2020b. Employment and unemployment (LFS).  

Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5098/%20f9/es200121.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5098/%20f9/es200121.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5173/%20f9/es200319.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5173/%20f9/es200319.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/20554191/4007rr5.pdf/7c04585c%20-6d9b-43db-b068-bf72e746e4a8?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20554191/4007rr5.pdf/7c04585c%20-6d9b-43db-b068-bf72e746e4a8?version=1.0
https://www.czso.cz/csu/czso/porodnost-a-plodnost-2011-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky
https://www.czso.cz/csu/czso/spotrebni-vydaje-domacnosti-2018-pgj0e6toh7
https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-ekonomiky-ceske-republiky-4-ctvrtleti-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-ekonomiky-ceske-republiky-4-ctvrtleti-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/publikace-o-obyvatelstvu
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01281957/document
https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1839534
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database


Literatura 

 

 
 

161 

Eurostat Database, 2020c. Labour market (Earnings).  

Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings/database. 

FIALOVÁ, Ludmila, HORSKÁ, Pavla, KUČERA, Milan, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří 

a KUČERA, Milan, 1996. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Mladá Fronta. Patriae.  

FORMÁNKOVÁ, Lenka a KŘÍŽKOVÁ, Alena, 2014. Partnerství spolu, i když zvlášť. In: 

HAŠKOVÁ, Hana (ed.). Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 131-158. 

FUČÍK, Petr, 2013. Rozvod a změny reprodukčních strategií. Brno: Masarykova 

univerzita. 

GAUTHIER, Anne H. a PHILIPOV, Dimiter, 2008. Can policies enhance fertility in Europe? 

Vienna Yearbook of Population Research, Vienna Institute of Demography (VID) of the 

Austrian Academy of Sciences in Vienna, 6(1), 1-16.  

Dostupné z: https://austriaca.at/0xc1aa500d_0x001c9e9a. 

GIDDENS, Anthony, 2012. Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních 

společnostech. Praha: Portál. 

GREULICH, Angela a THEVENON, Olivier, 2011. The Impact of Family Policies on Fertility 

Trends in Developed Countries. European Journal of Population, 29(4), 387-416. 

HAJNAL, John, 1965. European marriage patterns in perspective. In: GLASS, David 

Victor a EVERSLEY, David Edward Charles (eds.). Population in History. Essays in 

Historical Demography. Volume I: General and Great Britain. London: Edward Arnold, 

101-143.  

HAMPLOVÁ, Dana a kolektiv, 2014. Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON). 

HART, Rannveig Kaldager, 2018. Union histories of dissolution: What can they say about 

childlessness? European Journal of Population, 35(1), 101-131. 

HAŠKOVÁ, Hana, 2007. (Ne)Zakládání rodiny ve světle reprodukčních preferencí, bariér, 

plánů a chování. In: DUDOVÁ, Radka (ed.). Souvislosti proměn pracovního trhu a 

soukromého, rodinného a partnerského života. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. 

i., 81-109. 

HAŠKOVÁ, Hana, 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON). 

HAŠKOVÁ, Hana, 2014. Odchod z domova rodičů. In: Vlastní cestou? Životní dráhy 

v pozdně moderní společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 59-78. 

HAŠKOVÁ, Hana, DUDOVÁ, Radka a POSPÍŠILOVÁ, Kristýna, 2019. Kde se berou 

jedináčci? Faktory související s jednodětnostím v ČR. Demografie, 61(2), 93-110. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_93.pdf/ 

7a9600c3-4d96-43c8-b435-3215d73a6031?version=1.0.  

HAŠKOVÁ, Hana a POSPÍŠILOVÁ, Kristýna, 2020. Kdo plánuje jedináčka a kdo chce 

zůstat bezdětný? Faktory ovlivňující nízké reprodukční plány mužů a žen. Sociologický 

časopis, 56(2), 131-164. Dostupné z: https://doi.org/10.13060/csr.2020.005. 
 

HAŠKOVÁ, Hana a VOHLÍDALOVÁ, Marta, 2014. Singles. In: HAŠKOVÁ, H. (ed.). Vlastní 

cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON), 103-130. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings/database
https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_93.pdf/%207a9600c3-4d96-43c8-b435-3215d73a6031?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_93.pdf/%207a9600c3-4d96-43c8-b435-3215d73a6031?version=1.0
https://doi.org/10.13060/csr.2020.005


Literatura 

 

 
 

162 

HAŠKOVÁ, Hana a ZAMYKALOVÁ, Lenka, 2006. Mít děti? Co je to za normu? Čí je to 

norma? Biograf, 13(40-41), 3-53. 

Hypoindex, 2020. Fincentrum Hypoindex říjen 2020: Hranice dvou procent i 200 miliard 

se otřásá.  

Dostupné z: https://www.hypoindex.cz/clanky/fincentrum-hypoindex-rijen-2020-hranice-

dvou-procent-i-200-miliard-se-otrasa/. 

HOEM, Jan M., 2008. The impact of public policies on European fertility. Demographic 

research, 19, 249-260.  

Dostupné z: https://www.demographic-research.org/volumes/vol19/10/19-10.pdf. 

HÖHNE, Sylva a KUCHAŘOVÁ, Věra, 2016. Změny finančních nástrojů rodinné politiky 

v letech 2006–2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování. Politická ekonomie, 64(7), 

867-890. Dostupné z: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2016/07/06.pdf. 
 

HÖHNE, Sylva, GORAROVÁ, Jana, JAHODA, Robert, KUCHAŘOVÁ, Věra a VÍŠEK, Petr, 

2019. Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-

ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči. Praha: 

VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_467.pdf.  
 

HÖHNE, Sylva a ŠŤASTNÁ, Anna, 2020. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních 

ukazatelů České republiky 1990–2019. Bulletin No. 35. Praha: VÚPSV, v. v. i. 

Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/bulletin-no-35-kveten-2020/?wpdmdl=7 

082&refresh=611e519b1a5d91629376923.  

Human Fertility Database, 2020. Dostupné z: https://www.humanfertility.org/cgi-

bin/main.php. 
 

CHALOUPKOVÁ, Jana (ed.), 2010. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

CHALOUPKOVÁ, Jana a ŠALAMOUNOVÁ, Petra, 2004. Postoje k manželství, rodičovství 

a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/2004-7.pdf. 
 

CHARMAZ, Kathy, 2003. Qualitative interviewing and grounded theory analysis. In: 

HOLSTEIN, James A. a GUBRIUM, Jaber F. (eds.). Inside Interviewing. London: Sage, 

311-328. 

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, VONDRÁČKOVÁ, Lucie a MATULA, Jiří, 2014. 

Jednodětnost v české společnosti. In: FUČÍK, Petr a CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice 

Elena (eds.). Rodičovské dráhy. Brno: MUNI, 125-142. 

IACOVOU, Maria a TAVARES, Lara Patrício, 2011. Yearning, Learning, and Conceding: 

Reasons Men and Women Change Their Childbearing Intentions. Population and 

Development Review, 37(1), 89-123. 

INGLEHART, Roland F., 1977. The silent revolution: Changing values and political styles 

among Western publics. Princeton: Princeton University Press. 

JALOVAARA, Marika a FASANG, Anette E., 2017. From never partnered to serial 

cohabitors: Union trajectories to childlessness. Demographic Research, 36, 1703-1720. 

Dostupné z: https://www.demographic-research.org/volumes/vol36/55/36-55.pdf.  

KALÍŠKOVÁ, Klára, MÜNICH, Daniel a PERTOLD, Filip, 2016. Veřejná podpora míst ve 

školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů. Studie 3/2016. Praha: IDEA-CERGE. 

Dostupné z: https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_ 

mist_ve_skolkach/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach.html. 

https://www.hypoindex.cz/clanky/fincentrum-hypoindex-rijen-2020-hranice-dvou-procent-i-200-miliard-se-otrasa/
https://www.hypoindex.cz/clanky/fincentrum-hypoindex-rijen-2020-hranice-dvou-procent-i-200-miliard-se-otrasa/
https://www.demographic-research.org/volumes/vol19/10/19-10.pdf
https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2016/07/06.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_467.pdf
https://www.vupsv.cz/download/bulletin-no-35-kveten-2020/?wpdmdl=7%20082&refresh=611e519b1a5d91629376923
https://www.vupsv.cz/download/bulletin-no-35-kveten-2020/?wpdmdl=7%20082&refresh=611e519b1a5d91629376923
https://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php
https://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/2004-7.pdf
https://www.demographic-research.org/volumes/vol36/55/36-55.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_%20mist_ve_skolkach/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_%20mist_ve_skolkach/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach.html


Literatura 

 

 
 

163 

KARŇÁK, Tomáš, 2008. Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů 

v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 

KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Jana a HAŠKOVÁ, Hana, 2020. The diversity of pathways to 

childlessness in the Czech Republic: The union histories of childless men and 

women. Advances in Life Course Research, 46. 

Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.alcr.2020.100363. 

KOCOURKOVÁ, Jiřina, 2006. Od politiky populační k politice rodinné: vývoj v ČR 

od počátku 90. let. In: KOCOURKOVÁ, Jiřina a RABUŠIC, Ladislav (eds.). Sňatek 

a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 107-127. 

KOCOURKOVÁ, Jiřina, 2011. Demografické přínosy asistované reprodukce v ČR. 

Praktická gynekologie, 15(1), 22-27. 

KOCOURKOVÁ, Jiřina a BURCIN, Boris, 2012. Demografická specifika asistované 

reprodukce v České republice v evropském kontextu. Demografie, 54(3), 250-263. 

KOCOURKOVÁ, Jiřina, BURCIAN, Boris a KUČERA, Tomáš, 2014. Demographic relevancy 

of increased use of assisted reproduction in European countries. Reproductive Health, 

11(1). Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/262809809_Demographic 

_relevancy_of_increased_use_of_assisted_reproduction_in_European_countries. 

Koncepce rodinné politiky MPSV. Praha: MPSV. 

Dostupné z: https://www.mpsv.cz/strategicke-dokumenty-v-oblasti-podpory-rodiny. 

KREYENFELD, Michaela a kolektiv, 2017. Analyzing childlessness. In: KREYENFELD, 

Michaela a KONIETZKA, Dirk (eds.). Childlessness in Europe: Contexts, causes, and 

consequences. Cham: Springer, 3-17. 

Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-44667-7. 

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2005. Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek 

pro rodičovství. In: Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. Sborník 

z česko-německo-rakouské konference. Brno: Národní centrum pro rodinu, 33-51. 

Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1CSi5u_ZUzaPzxNmEVTfj4Q8h1XzfISEN/ 

view  

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2009. Work-life Balance: Societal and Private Influences. 

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 45(6), 1283-1310. 

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2020a. Proměny rodiny – rostoucí diverzita a nestabilita. In: 

KUCHAŘOVÁ, Věra a kolektiv. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf. 

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2020b. Bydlení dnešních rodin a materiální životní podmínky. In: 

KUCHAŘOVÁ, Věra a kolektiv. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf. 

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2020c. Reflexe rodinné politiky – očekávání a postoje. Souhrn 

podkladů pro potřeby odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_480.pdf  

KUCHAŘOVÁ, Věra, PEYCHLOVÁ, Kristýna, 2016. Výzkum zájmu rodičů o motivační 

otcovskou dovolenou. Praha: VÚPSV, v. v. i.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_411.pdf. 

KUCHAŘOVÁ, Věra, PALONCYOVÁ, Jana a JANUROVÁ, Kristýna, 2016. Zabezpečení 

životních podmínek dětí v rodinách. Praha: VÚPSV, v. v. i.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_417.pdf. 

https://doi.org/10.1016/j.alcr.2020.100363
https://www.researchgate.net/publication/262809809_Demographic%20_relevancy_of_increased_use_of_assisted_reproduction_in_European_countries
https://www.researchgate.net/publication/262809809_Demographic%20_relevancy_of_increased_use_of_assisted_reproduction_in_European_countries
https://www.mpsv.cz/strategicke-dokumenty-v-oblasti-podpory-rodiny
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-44667-7
https://drive.google.com/file/d/1CSi5u_ZUzaPzxNmEVTfj4Q8h1XzfISEN/%20view
https://drive.google.com/file/d/1CSi5u_ZUzaPzxNmEVTfj4Q8h1XzfISEN/%20view
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_480.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_411.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_417.pdf


Literatura 

 

 
 

164 

KUCHAŘOVÁ, Věra, BARVÍKOVÁ, Jana, JANUROVÁ, Kristýna, HÖHNE, Sylva, 

PALONCYOVÁ, Jana a SVOBODOVÁ, Kamila, 2018. Rodiny ve střední fázi rodinného 

cyklu. Praha: VÚPSV, v. v. i. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_440.pdf. 
 

KUCHAŘOVÁ, Věra, BARVÍKOVÁ, Jana, HÖHNE, Sylva, JANUROVÁ, Kristýna, 

NEŠPOROVÁ, Olga, PALONCYOVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Kamila, VIDOVIĆOVÁ, Lucie, 

2019a. Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: 

Sociologické nakladatelství (SLON). 

KUCHAŘOVÁ, Věra, HÖHNE, Sylva, NEŠPOROVÁ, Olga a PALONCYOVÁ, Jana, 2019b. 

Rodiny se třemi a více dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_460.pdf. 

KUCHAŘOVÁ, Věra, BARVÍKOVÁ, Jana, HÖHNE, Sylva, NEŠPOROVÁ, Olga, 

PALONCYOVÁ, Jana, VIDOVIĆOVÁ, Lucie, 2020. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, 

v. v. i. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf. 
 

KURKIN, Roman, 2019. Počty narozených dětí by již neměly překročit současné 

hodnoty. Statistika a my, 9(2), 22-23.  

Dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2019/02/27/pocty-narozenych-deti-by-jiz-

nemely-prekrocit-soucasne-hodnoty/. 

KURKIN, Roman, 2020. Projekce plodnost. Poskytnuté výsledky. 

KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela a FUČÍK, Petr, 2017. Jednočlenné domácnosti 

mladých lidí v České republice. Katedra sociologie FSS MU. Sociální studia,14(2), 49-

72. Dostupní z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8953.  

KYZLINKOVÁ, Renata, 2013. Bezdětnost a rodiny s jedním dítětem. Analýza dat 

sociologického výběrového šetření „Životní a pracovní dráhy 2010“. 

Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/e_kyzlnkova_2013_ 

bezdetnost_jedinacci_0.pdf. 

KYZLINKOVÁ, Renata a ŠŤASTNÁ, Anna, 2016. Reprodukční plány mladých mužů 

v ČR. Demografie, 58(2), 111-128.  

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/33199357/clanek+1_kyzlinkova 

+stastna.pdf/7028d36e-b87f-4382-acee-09878fd24282?version=1.0.  

LIEFBROER, Aart C. a BILLARI, Francesco C., 2010. Bringing Norms Back in: 

A Theoretical and Empirical Discussion of Their Importance for Understanding 

Demographic Behaviour. Population, Space and Place, 16(4), 287-305. 

MAREŠ, Petr, 2002. Hodnota dítěte. In: PLAŇAVA, Ivo a PILÁT, Milan (eds.). Děti, 

mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 159-175. 

MYNARSKA, Monika, MATYSIAK, Anna, RYBIŃSKA, Anna, TOCCHIONI, Valentina 

a VIGNOLI, Daniele, 2015. Diverse Paths into Childlessness over the Life Course. 

Advances in Life Course Research, 25, 35-48. 

MACKOVÁ, Alena, 2011. Prodlužující se soužití s rodiči jako odkládání dospělosti? 

Sociální studia, 8(4), 13-28. 

Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5933.  

MAŘÍKOVÁ, Hana, 2020. Male childlessness from the perspective of hegemonic 

masculinity. Gender a Výzkum / Gender and Research, 21(1), s. 130-153.  

Dostupné z: https://doi.org/10.13060/GAV.2020.007. 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_440.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_460.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf
https://www.statistikaamy.cz/2019/02/27/pocty-narozenych-deti-by-jiz-nemely-prekrocit-soucasne-hodnoty/
https://www.statistikaamy.cz/2019/02/27/pocty-narozenych-deti-by-jiz-nemely-prekrocit-soucasne-hodnoty/
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8953
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/e_kyzlnkova_2013_%20bezdetnost_jedinacci_0.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/e_kyzlnkova_2013_%20bezdetnost_jedinacci_0.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/33199357/clanek+1_kyzlinkova%20+stastna.pdf/7028d36e-b87f-4382-acee-09878fd24282?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/33199357/clanek+1_kyzlinkova%20+stastna.pdf/7028d36e-b87f-4382-acee-09878fd24282?version=1.0
https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5933
https://doi.org/10.13060/GAV.2020.007


Literatura 

 

 
 

165 

MERZ, Eva-Maria a LIEFBROER, Aart C., 2012. The attitude toward voluntary 

childlessness in Europe: Cultural and institutional explanations. Journal of Marriage and 

Family, 74(3), 587-600. 

Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2012.00972.x. 

MĚŘINSKÁ, Simona a PEKÁREK, Jiří, 2020. Životní podmínky českých domácností. 

Tisková konference 10. března 2020. Praha: ČSÚ.  

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/135577825/csu_tk_silc_prezen 

tace.pdf/2b1758fc-c2c4-4954-b9f1-5563040641a0?version=1.0. 

MIETTINEN, Anneli a SZALMA, Ivetta, 2014. Childlessness Intentions and Ideals in 

Europe. Finnish Yearbook of Population Research, 49, 31-55. 

Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/270280865_Childlessness_ 

Intentions_and_Ideals_in_Europe/stats. 

MIETTINEN, Anneli, ROTKIRCH, Anna, SZALMA, Ivett, DONNO, Annalisa a TANTURRI, 

Maria-Letizia, 2015. Increasing childlessness in Europe: Time trends and country 

differences. Families and Societies. Working Paper Series, 33.  

Dostupné z:  http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2015/03/WP33 

MiettinenEtAl2015.pdf. 

MITCHELL, Barbara A., 2006. The Boomerang Age from Childhood to Adulthood: 

Emergent Trends and Issues for Aging Families. Canadian Studies in Population, 33(2), 

155-178.  

Dostupné z: https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/view/15959/ 

12764. 

MMR, 2019. Vybrané údaje o bydlení 2018. Praha: MMR.  

Dostupné z: https://mmr.cz/getmedia/8f6f0e6c-1b30-4fe4-a5ad-61faf301c78f/VUoB-

online-verze-CZ.pdf.aspx?ext=.pdf. 

MOŽNÝ, Ivo, PAKOSTA, Petr a PŘIDALOVÁ, Marie, 2008. Declining Fertility in Europe 

and What Parenthood Means to the Czechs. Brno: Masarykova univerzita. 

Nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. 

Nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. 

NEYER, Gerda, CAPORALI, Arianna a SÁNCHEZ GASSEN, Nora, 2017. EU-policies and 

fertility: the emergence of fertility-related family policies at the supra-national level. 

Stockholm: Stockholm University. 

Dostupné z: https://www.su.se/polopoly_fs/1.337917.1498551575!/menu/standard/ 

file/WP_2017_01.pdf. 

NÝVLT, Ondřej a ŠUSTOVÁ, Šárka, 2014. Rodinná soužití s dětmi v České republice 

z pohledu výběrových šetření v domácnostech. Demografie, 56(3), 203-218. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20555387/13005314q3.pdf/d2fc4 

c66-582f-406e-81dd-59f4924f6a4b?version=1.0.  

NÝVLT, Ondřej, 2019. Diferenční plodnost v Česku z dat Proměny české společnosti. 

Demografie, 61(2), 111-128. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_111.pdf/ 

62734d3f-7688-4c3c-b1b9-ebfa0539901b?version=1.0.  

OECD Family Database. 2020. Employment profiles over the life-course.  

Dostupné z: http://www.oecd.org/els/family/database.htm. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2012.00972.x
https://www.czso.cz/documents/10180/135577825/csu_tk_silc_prezen%20tace.pdf/2b1758fc-c2c4-4954-b9f1-5563040641a0?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/135577825/csu_tk_silc_prezen%20tace.pdf/2b1758fc-c2c4-4954-b9f1-5563040641a0?version=1.0
https://www.researchgate.net/publication/270280865_Childlessness_%20Intentions_and_Ideals_in_Europe/stats
https://www.researchgate.net/publication/270280865_Childlessness_%20Intentions_and_Ideals_in_Europe/stats
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2015/03/WP33%20MiettinenEtAl2015.pdf
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2015/03/WP33%20MiettinenEtAl2015.pdf
https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/view/15959/%2012764
https://journals.library.ualberta.ca/csp/index.php/csp/article/view/15959/%2012764
https://mmr.cz/getmedia/8f6f0e6c-1b30-4fe4-a5ad-61faf301c78f/VUoB-online-verze-CZ.pdf.aspx?ext=.pdf
https://mmr.cz/getmedia/8f6f0e6c-1b30-4fe4-a5ad-61faf301c78f/VUoB-online-verze-CZ.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.337917.1498551575!/menu/standard/%20file/WP_2017_01.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.337917.1498551575!/menu/standard/%20file/WP_2017_01.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/20555387/13005314q3.pdf/d2fc4%20c66-582f-406e-81dd-59f4924f6a4b?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20555387/13005314q3.pdf/d2fc4%20c66-582f-406e-81dd-59f4924f6a4b?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_111.pdf/%2062734d3f-7688-4c3c-b1b9-ebfa0539901b?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_111.pdf/%2062734d3f-7688-4c3c-b1b9-ebfa0539901b?version=1.0
http://www.oecd.org/els/family/database.htm


Literatura 

 

 
 

166 

PACHLOVÁ, Tereza, 2015. Důsledky rozšíření metod asistované reprodukce pro vybrané 

aspekty porodnosti v České republice. In: Konference Reprodukce lidského kapitálu – 

vzájemné vazby a souvislosti, 12. až 13. listopadu 2015. Praha: VŠE. 

Dostupné z: https://relik.vse.cz/2015/download/pdf/30-Pachlova-Tereza-paper.pdf. 

PAKOSTA, Petr, 2009. Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí 

v České republice. Sociologický časopis, 45(5), 899-934. 

Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2009/05/02.pdf.  

PALONCYOVÁ, Jana, 2019. Cesta k současné neúplné rodině a její problémy. In: 

PALONCYOVÁ, Jana, BARVÍKOVÁ, Jana, HÖHNE, Sylva a KUCHAŘOVÁ, Věra, 2019a. 

Neúplné rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i., 62-94.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_469.pdf.  

PALONCYOVÁ, Jana, BARVÍKOVÁ, Jana, HÖHNE, Sylva, KUCHAŘOVÁ, Věra, 2019a. 

Neúplné rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_469.pdf.  

PALONCYOVÁ, Jana, BARVÍKOVÁ, Jana a HÖHNE, Sylva, KUCHAŘOVÁ, Věra 

a NEŠPOROVÁ, Olga, 2019b. Rekonstituované rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_461.pdf. 

PALONCYOVÁ, Jana, 2020. Formování a rozpad partnerství. In: KUCHAŘOVÁ, Věra 

a kolektiv. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i., 125-144.  

Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf. 

PALONCYOVÁ, Jana a ŠŤASTNÁ, Anna, 2012. Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby 

ukončení nesezdaného soužití. Demografie, 54(3), 214-232.  

PROKOP, Daniel, 2019. Záleží na bydlení? Vztah nekvalitního bydlení a školních 

problémů dětí v chudých českých domácnostech. Sociologický časopis/Czech 

Sociological Review, 55(4), 445-472.  

Dostupné z: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.4.473. 

PYTLIKOVÁ, Mariola, 2015. Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti 

v rodině. Praha: IDEA-CERGE.  

Dostupné z: https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_Rozdily_vydelku_ve_vztahu 

_k_materstvi/mobile/index.html. 

RABUŠIC, Ladislav, 2001a. Kde ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON). 

RABUŠIC, Ladislav, 2001b. Value Change and Demographic behaviour in the Czech 

Republic. Czech. Sociological review, 9(1), 99-122. 

RABUŠIC, Ladislav, 2007. Několik poznámek k české rodinné politice. Demografie, 

49(4), 262-272.  

RABUŠIC, Ladislav a CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, 2013. Velikost rodiny – 

postoje, normy a realita. Demografie, 55(3), 208-219. 

RABUŠIC, Ladislav a CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, 2018. Hodnoty a postoje 

v České republice 1991–2017: pramenná publikace European Values Study. Brno: 

Masarykova univerzita. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/ 

1002/3113/769-1/#preview. 

RIDLEY, Matt, 2007. Červená královna: sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Praha: 

Portál. 

https://relik.vse.cz/2015/download/pdf/30-Pachlova-Tereza-paper.pdf
https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2009/05/02.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_469.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_469.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_461.pdf
http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_477.pdf
https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.4.473
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_Rozdily_vydelku_ve_vztahu%20_k_materstvi/mobile/index.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_Rozdily_vydelku_ve_vztahu%20_k_materstvi/mobile/index.html
https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/%201002/3113/769-1/#preview
https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/%201002/3113/769-1/#preview


Literatura 

 

 
 

167 

RSTS, 2020. Mladí se chtějí osamostatnit do 25 let. Pomoc s bydlením očekávají od 

státu. Dostupné z: https://www.rsts.cz/mladi-se-chteji-osamostatnit-do-25-let-pomoc-

s-bydlenim-ocekavaji-od-statu/. 

RUTTEOVÁ, Lenka, 2020. Mladí a půjčky? Má je polovina lidí do 30 let!  

Dostupné z: https://www.hyperfinance.cz/magazin/mladi-a-pujcky-ma-je-polovina-

lidi-do-30-let/. 

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka, 1997. Nechci této společnosti namlouvat, že se nic neděje. 

Demografie, 39(4), 267-268. 

ŘEŘÁBEK, Karel a POHLOVÁ, Radka, 2019. Asistovaná reprodukce v ČR 2017. Praha: 

ÚZIS. Dostupné z: https://www.uzis.cz/res/f/008274/asistreprodukce2017.pdf. 
 

ŘÍČAN, Pavel, 2014. Cesta životem. Praha: Portál. 

SLEPIČKOVÁ, Lenka, 2014. Diagnóza neplodnost. Sociologický pohled na zkušenost 

nedobrovolné bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 

SLEPIČKOVÁ, Lenka a FUČÍK, Petr, 2009. Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. 

Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 45(2), 267-290. 

SOBOTKA, Tomáš, 2017. Childlessness in Europe: Reconstructing Long-Term Trends 

Among Women Born in 1900–1972. In: KREYENFELD, Michaela a KONIETZKA, Dirk 

(eds.). Childlessness in Europe: Contexts, causes, and consequences. Cham: Springer, 

17-53. Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-44667-7. 
 

SOBOTKA, Tomáš a BEAUJOUAN, Éva, 2014. Two Is Best? The Persistence of a Two-

Child Family Ideal in Europe. Population and Development Review, 40(3), 391-419.  

Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1728-4457.2014.00691.x. 

SocioFaktor, MEDIAN, 2017. Rodina a dítě v kontextu. Možnosti prevence, podpory 

a spolupráce. Výzkumná zpráva. Praha: Nadace Sirius. 

SFRB, 2019. Reakce na článek „Zájem o půjčky na bydlení mladým klesá, proti loňsku 

je třetinový“. In. www.ceskenoviny.cz, ze dne 9. 10. 2019.  

Dostupné z:  https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/medialni-reakce-sfrb-na-clanek. 

STEM/MARK, 2015. Češi jsou národ „mamánků“.  

Dostupné z: http://www.stemmark.cz/cesi-jsou-narod-mamanku/. 

ŠPROCHA, Branislav, 2014. Odkladanie a rekuperácie plodnosti v kohortnej perspektíve 

v Českej republike a na Slovensku. Demografie, 56(3), 219-233. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20555387/13005314q3.pdf/d2fc 

4c66-582f-406e-81dd-59f4924f6a4b?version=1.0  

ŠPROCHA, Branislav, ŠŤASTNÁ, Anna, ŠÍDLO, L., 2015. Bezdetnosť žien na Slovensku 

a v Česku vo výsledkoch sčítaní 1991–2011 (a jej možný vývoj do budúcnosti). In: 

Transformácia slovenskej spoločnosti vo svetle výsledkov posledních troch populačních 

cenzov. Zborník príspevkov z 15. Slovenskej demografickej konferencie, SSDS, 

Trenčianské Teplice, 17. až 18. septembra 2015, 152-160.  

Dostupné z: http://www.ssds.sk/publikacie/15sdk-zbornik-2015.pdf. 

ŠŤASTNÁ, Anna, 2007. Druhé dítě v rodině – preference a hodnotové orientace českých 

žen. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43(4), 721-745. 

ŠŤASTNÁ, Anna, 2011. Analýza historie událostí (event history analýza) – možnosti 

a základní principy při studiu životních drah. Data a výzkum – SDA Info, 5(1), 59-83. 

Dostupné z: http://dlib.lib.cas.cz/6976/1/Anna_Stastna_Analyza_historie_udalosti-

moznosti_a_zakladni_principy_pri_studiu_zivotnich_drah.pdf. 

https://www.rsts.cz/mladi-se-chteji-osamostatnit-do-25-let-pomoc-s-bydlenim-ocekavaji-od-statu/
https://www.rsts.cz/mladi-se-chteji-osamostatnit-do-25-let-pomoc-s-bydlenim-ocekavaji-od-statu/
https://www.hyperfinance.cz/magazin/mladi-a-pujcky-ma-je-polovina-lidi-do-30-let/
https://www.hyperfinance.cz/magazin/mladi-a-pujcky-ma-je-polovina-lidi-do-30-let/
https://www.uzis.cz/res/f/008274/asistreprodukce2017.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-44667-7
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1728-4457.2014.00691.x
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/medialni-reakce-sfrb-na-clanek
http://www.stemmark.cz/cesi-jsou-narod-mamanku/
https://www.czso.cz/documents/10180/20555387/13005314q3.pdf/d2fc%204c66-582f-406e-81dd-59f4924f6a4b?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20555387/13005314q3.pdf/d2fc%204c66-582f-406e-81dd-59f4924f6a4b?version=1.0
http://www.ssds.sk/publikacie/15sdk-zbornik-2015.pdf
http://dlib.lib.cas.cz/6976/1/Anna_Stastna_Analyza_historie_udalosti-moznosti_a_zakladni_principy_pri_studiu_zivotnich_drah.pdf
http://dlib.lib.cas.cz/6976/1/Anna_Stastna_Analyza_historie_udalosti-moznosti_a_zakladni_principy_pri_studiu_zivotnich_drah.pdf


Literatura 

 

 
 

168 

ŠŤASTNÁ, Anna, 2016. Bezdětnost v dobách dvoudětných rodin – kdo jsou trvale 

bezdětné ženy a muži v Česku. In: TIŠLIAR, Pavol (ed.). Populačné štúdie Slovenska 9. 

Bratislava: Muzeológia a kultúrne dědičstvo a Centrum pro historickú demografiu a 

populačný vývoj Slovenska FIF UK, 145-161. 

ŠŤASTNÁ, Anna a PALONCYOVÁ, Jana, 2011. První partnerská soužití českých žen 

a mužů a rostoucí význam kohabitací. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12(2), 16-29. 

ŠŤASTNÁ, Anna, SLABÁ, Jitka a KOCOURKOVÁ, Jiřina, 2017. Plánování, načasování 

a důvody odkladu narození prvního dítěte v České republice. Demografie, 59(3), 207-

223.  

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/46203816/stastna.pdf/0cf15559-

1e0a-4b47-a7d6-e8faeb236404?version=1.0. 

ŠŤASTNÁ, Anna., SLABÁ, Jitka a KOCOURKOVÁ, Jiřina, 2019. Druhé dítě – důvody 

neplánovaného odkladu a časování jeho narození. Demografie, 61(2), 77-92.  

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_77.pdf/ 

b0972342-7094-4feb-bf85-f0acb04e1f30?version=1.0. 

ŠTÍPKOVÁ, Martina a KREIDL, Martin, 2013. Proměna načasování událostí životních 

drah. In: HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava a KREIDL, Martin (eds). Proměny 

partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: SLON, 38-72. 

THÉVENON, Oliviér, 2009. Increased women’s labour force participation in Europe: 

Progress in the worklife balance or polarization of behaviours? Population, 64(2), 235-

272. 

THÉVENON, Oliviér, 2011. Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis. 

Population and Development Review, 37(1), 57-87.  

Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/51452838_Family_Policies_in_ 

OECD_Countries_A_Comparative_Analysis. 

TOPINKOVÁ, Renáta, 2018. Homofilie ve výběrovém párování. Diplomová práce. FF UK. 

Katedra sociologie.  

Dostupné z: https://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/2019_cenaebenese_topinkova.pdf.  

VAN de KAA, Dirk J., 1997. Options and sequences: Europe’s demographic 

patterns. Journal of the Australian Population Association, 14, 1-29. 

VEEVERS, Jean E., 1973. Voluntary childlessness: A neglected area of family study. 

The Family Coordinator, 22(2), 199-205. Dostupné z: https://doi.org/10.2307/582108  
 

VOHLÍDALOVÁ, Marta, 2014. Partnerství a vybrané tranzice. In: HAŠKOVÁ, Hana (ed.). 

Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 103-130. 

VONO de VILHENA, Daniela a OLÁH, Livia Sz., 2017. Family Diversity and its Challenges 

for Policy Makers in Europe. Evidence and recommendations from the FP7 project 

FamiliesAndSocieties. Discussion Paper 5.  

Dostupné z: https://www.jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2017/04/famsoc_ 

discussionpaper5_final_web.pdf. 

WITZEL, A., 2000. The problem-centered interview. Forum: Qualitative Social Research 

1(1). 

ZEMAN, Kryštof, 2018. Cohort fertility and educational expansion in the Czech Republic 

during the 20th century. Demographic Research. Roč. 38, č. 56.  

Dostupné z: http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol38/56/. 

https://www.czso.cz/documents/10180/46203816/stastna.pdf/0cf15559-1e0a-4b47-a7d6-e8faeb236404?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/46203816/stastna.pdf/0cf15559-1e0a-4b47-a7d6-e8faeb236404?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_77.pdf/%20b0972342-7094-4feb-bf85-f0acb04e1f30?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_77.pdf/%20b0972342-7094-4feb-bf85-f0acb04e1f30?version=1.0
https://www.researchgate.net/publication/51452838_Family_Policies_in_%20OECD_Countries_A_Comparative_Analysis
https://www.researchgate.net/publication/51452838_Family_Policies_in_%20OECD_Countries_A_Comparative_Analysis
https://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/2019_cenaebenese_topinkova.pdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/582108
https://www.jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2017/04/famsoc_%20discussionpaper5_final_web.pdf
https://www.jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2017/04/famsoc_%20discussionpaper5_final_web.pdf
http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol38/56/


Literatura 

 

 
 

169 

ZEMAN, Kryštof, 2019. Fertility assumptions in the population projection of the Czech 

Republic of Czech statistical office 2018–2100. Demografie, 61(4), 249-260.  

ZOJA, Luigi, 2017. Soumrak otců: Archetyp otce a dějiny otcovství. Praha: Prostor. 

 

Datové zdroje 

SILC 2019: výběrové šetření Životní podmínky 2019 realizované v únoru až květnu 

2019 Českým statistickým úřadem v celé ČR; pravidelné šetření SILC je koncipováno 

jako čtyřletý rotační panel, což znamená, že domácnosti se účastní šetření celkem čtyři 

roky; jednotkou zjišťování je byt, při první návštěvě (1. vlna) jsou do šetření zahrnuty 

všechny hospodařící domácnosti a jejich členové; ve 2. až 4. vlně se šetří pouze domác-

nosti, které zahrnují tzv. panelové osoby, tj. osoby vyšetřené při 1. vlně zjišťování; do 

šetření se poté zahrnou všechny osoby, které tvoří hospodařící domácnost; kombinace 

elektronického dotazníku (CAPI) a papírových dotazníků (PAPI); velikost výběrového 

souboru 8 707 domácností s 19 150 osobami; data jsou převážena na populaci ČR. 

 

Datové soubory výzkumů realizovaných ve VÚPSV, v. v. i.: 

Datový soubor Projekt Cílová skupina Publikace 

Bezdětní 2020 
Komplexní výzkum  
o situaci rodin a seniorů 

bezdětní jedinci ve věku 25 
až 44 let žijící s partnerem, 
nebo bez partnera 

Paloncyová a kol., 
2021 (připravuje se) 

Rodina 2019 Zpráva o rodině 
reprezentativní kvótní 
výběr populace ve věku  
18-75 let na území celé ČR 

Kuchařová a kol., 
2020 

Samoživitelé 2019 
Komplexní výzkum  
o situaci rodin a seniorů 

sólo rodiče žijící se svými 
nezaopatřenými dětmi  
a bez partnera po dobu 
delší než jeden rok  

Paloncyová a kol., 
2019a 

Vícedětné rodiny 
2018 

Komplexní výzkum  
o situaci rodin a seniorů 

rodiče z úplných a neúpl-
ných rodin se třemi a více 
nezaopatřenými dětmi 

Kuchařová a kol., 
2019b 

Rekonstituované 
rodiny 2018  

Komplexní výzkum  
o situaci rodin a seniorů 

rodiče z rekonstituované 
rodiny, tj. úplné rodiny 
s nevlastním rodičem 
alespoň jednoho 
nezaopatřeného dítěte 

Paloncyová a kol., 
2019b 

Finanční podpora 
rodin s dětmi 2018 

Hodnocení působení 
daňového zvýhodnění  
na dítě a přídavku na dítě 

na sociálně-ekonomickou 
situaci rodin s dětmi 

rodiče z úplných  
a neúplných rodin s dětmi  

ve věku do 26 let 

Höhne a kol., 2019 

Rodiny ve střední 
fázi 2016  

Rodiny ve střední fázi  
rodinného cyklu 

rodiče z úplných  
a neúplných rodin 
s nejmladším dítětem  
ve věku 7-19 let 

Kuchařová a kol., 
2018 

Příjmy a výdaje 

rodin s dětmi 2015 

Rodiny s dětmi v ČR – 
Sociodemografická  
a příjmová analýza 

rodiče z úplných a 
neúplných rodin s 1 nebo  
2 dětmi ve věku do 15 let 

Kuchařová a kol., 

2016 
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Výtahy z oponentských posudků 

Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D. 

Všechny kapitoly přinášejí koherentní a co do technické a metodologické kvality 

vzájemně srovnatelné texty. Závěry se opírají o provedené výzkumné šetření 

a předkládají ucelený pohled na situaci a postoje bezdětných. Studie přináší poznatky 

o motivaci odkládání rodičovství a o postojích bezdětných k opatřením rodinné politky.  

 

doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 

Kniha postupně a velmi podrobně rozebírá všechny aspekty, které s bezdětností 

souvisejí, např. partnerský život bezdětných, postoje a plány týkající se rodičovství, 

socioekonomické souvislosti a podmínky, názory na rodinnou politiku. Předkládá velké 

množství informací logicky a provázaně uspořádaných. Ocenit lze také komplementární 

využití kvantitativních a kvalitativních přístupů. Hlavním přínosem práce je široký záběr 

zkoumané problematiky a propojení poznatků z různých výzkumů. Autorky využívají 

vlastní analýzy a zkušenosti a současně vycházejí z velkého množství relevantní odborné 

literatury.  

 

 

 

 

 

 


