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PSYCHOLOGICKÁ STUDIE MOTIVŮ POZDNÍHO RODIČOVSTVÍ1

Irena Bímová

Abstrakt 
Pozdní mateřství je fenoménem současnosti a bývá spojováno s životním stylem moderní společnosti. 
V zahraniční literatuře o něm bylo již mnoho napsáno, u nás však výzkumy věnující se podrobněji 
motivům vedoucím k pozdnímu rodičovství  chybí.  Tuto  mezeru  se  snažila  alespoň  z části  vyplnit 
diplomová práce, z níž vychází tento článek. Cílem práce bylo formou kvalitativního výzkumu přiblížit 
motivy žen, které mají své první dítě po pětatřicátém roce věku. Hlavní metodou použitou v tomto 
výzkumu byl polostrukturovaný rozhovor s deseti ženami. V odborné literatuře je v souvislosti s pozd-
ním rodičovstvím zmiňováno pět základních aspektů: psychologické, sociodemografické, duchovní, 
biologické, medicínské a ekonomické. 
Výzkum neprokázal jednoznačnou dominanci jediného faktoru. U šesti žen je možné hovořit o fakto- 
rech medicínských s tím, že z toho u čtyř žen byly tyto faktory kombinovány s hledáním správného 
partnera a s kariérou. Svou roli hrály také faktory psychologické, většinou v kombinaci s jinými faktory. 
Z výzkumu vyplývají některé návrhy do praxe. Speciální program pro starší matky by se například měl 
zaměřit  na posílení  identity,  sebevědomí a rozvoj  osobnosti.  Ženy by měly dostat  také informace 
týkající se pracovněprávní problematiky. Důležitý je realistický pohled na mateřství a příklon ke zdra- 
vému životnímu stylu. 
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PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE LATER PARENTHOOD MOTIVES 

Abstract 
Later motherhood is a present phenomenon, and it’s usually connected with modern life style. There  
was already a lot of written about this theme in foreign literature. Unfortunately, the studies revealing  
the motives, which lead to later motherhood in more details, are missing in Czech Republic. This 
study tries partly to fill this gap, which this article comes from. The aim of it is to introduce the motives  
of the women who have their first child after their 35th years by qualitative research. The main method 
used in this research is the semi structured interview with ten women. In professional literature five 
basic  aspects  are  mentioned  in  the  connection  with  the  later  parenthood:  psychological,  social 
demographic, spiritual, biological, medical and economical. 
The research didn’t prove definite domination of one factor. In six cases, we can talk about medical  
factors whereas in four cases, these factors were combined with looking for the right partner and with  
career. The psychological factors played also its role, mostly not separately but in combination with  
other factors. From the research some proposals result for the practice. The special program for these 
women, should focus on strengthening of identity,  self-confidence and personal development.  The 
women should receive information concerning law-work affairs. They should also receive realistic view  
on motherhood and healthy lifestyles. 
Key words: later motherhood, career of women, infertility, programs for women, case study

1Článek vychází z diplomové práce: Bímová, I. (2007). Psychologická studie pozdního rodičovství. Diplomová práce. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra psychologie. Vedoucí doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. 
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Úvod

Mateřství  starších  matek  existuje  již  odnepaměti,  proč  tedy  nyní  k němu  upínat  svou 
pozornost? Jestliže se podíváme kolem sebe, nahlédneme do statistik či nejrůznějších medií 
časopisy  začínaje  a  televizí  konče,  zjistíme,  že  stále  přibývá  žen,  které  z nejrůznějších 
důvodů odkládají své mateřství do pozdějšího věku. Pojem „pozdní mateřství“ byl pro tuto 
výzkumnou  studii  na  základě  literatury  definován  jako  mateřství  ve  věku  nad  35  let  při 
narození prvního dítěte. V České republice se procento starších matek pohybuje kolem 6% 
(Sobotková,  2007).  V zahraniční  literatuře  se  s touto  problematikou  setkáme  hlavně 
u anglických autorek Julie Berrymanové, Karen Thorpeové a Kate Windridgeové (1995). Tyto 
autorky  publikovaly  studii  pozdního  rodičovství,  která  byla  průlomová  a  přinesla  mnoho 
kvantitativních dat obohacených o četné kasuistiky. V českém prostředí je toto téma značně 
diskutované, přesto však výzkumných studií je zde poskrovnu a pokud na nějakou narazíme, 
jsou jejími autory spíše sociologové, lékaři, ekonomové či politologové, nikoli psychologové. 
To byl jeden z  důvodů, proč jsem se rozhodla právě pro téma pozdní rodičovství. Byl to z mé 
strany také zájem o tyto maminky, o pochopení a pojmenování  těch faktorů, které se na 
rozhodnutí mít dítě později podílejí.

Načasování mateřství souvisí s kulturou, ve které se žena narodila. Dále je také, hlavně v 
sociologických  výzkumech,  zmiňován  vliv  vzdělání,  budování  kariéry  či  změny  formy 
rodinného života. J. Berrymanová, K. Thorpeová a K. Windridgeová (1995) zjistily, že starší 
prvorodičky  jsou  vzdělanější  a  mají  vyšší  postavení  v zaměstnání.  Od  60.  let  dvacátého 
století  ženy  také  získaly  mocný  nástroj  k ovládání  svého  mateřství  a  to  v  hormonální 
antikoncepci, která jim v daleko vyšší míře než dříve pomáhá při realizaci svých představ o 
době, která se jeví jako ideální k početí. Otázkou zůstává, zda se počet matek, které rodily 
později,  nezvyšuje  v souvislosti  s nárůstem  druhých  manželství.  Byly  to  právě  J. 
Berrymanová, K. Thorpeová a K. Windridgeová (1995), které ve své výzkumné studii zjistily, 
že skoro 30% matek starších pětatřiceti let bylo vdaných již předtím. Dítě je také pro mnoho 
rodin zátěží finanční, proto i faktory ekonomické byly do této práce zahrnuty jako ty, které se 
mohou  na  pozdním  rodičovství  svým  způsobem  podílet.  Pozdní  mateřství  je  v určitém 
procentu případů ovlivněno také aspekty zdravotními, a to především neplodností jednoho 
partnerů. 

Pozdní  rodičovství  je  fenoménem  velmi  aktuálním,  i  když  je  třeba  připomenout,  že 
v minulosti rodiny ženy většinou v průběhu celého reprodukčního období, poslední děti měly 
často kolem 40. roku věku. V poslední době se v České republice po mnoha letech začalo 
rodit více dětí, a to zejména matkám po 30. roce věku, které jsou ze silné populační vlny 
kolem poloviny 70. let dvacátého století.

Mezi  psychologické aspekty  ovlivňující  pozdní  rodičovství  je  zařazen osobnostní  vývoj, 
dále motivace k rodičovství a manželství, psychologické a sociální tlaky a pozitivní a negativní 
stránky rodičovství. Duchovní aspekty se zabývají rodinou z křesťanského pohledu vzhledem 
k tomu,  že  Česká republika  patří  k civilizaci  západní,  která  byla  formována  křesťanstvím. 
Z biologických a medicínských aspektů je to právě otázka plodnosti a její léčba, s kterou se 
ženy potýkají a nechtěně odkládají mateřství na později. Ženy mají možnost využít metody 
asistované reprodukce. 
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S pozdním těhotenstvím jsou spojena určitá rizika jak pro matku, tak pro dítě. Za všechny 
jmenujme  například  zvýšené  riziko  předčasného  porodu,  vzniku  Downova  syndromu, 
preeklampsie  aj.  Některým  rizikům  pomáhá  předcházet  prenatální  diagnostika.  Dalšími 
aspekty  jsou  aspekty  sociodemografické.  Právě  sociologové  se  problematikou  značně 
zabývají,  takže k těmto  aspektům je  nejvíce  výzkumů i  literatury.  V souvislosti  s pozdním 
rodičovstvím se hovoří o roli vzdělanosti a kariéry ženy, která si nejprve buduje svou pracovní 
pozici a poté se až rozhoduje pro mateřství. Svou roli zde hrají také změny a formy rodinného 
života stejně jako změna role ženy ve společnosti a rodinném životě. U nás stále přetrvává 
spíše tradiční model ženy v domácnosti. Posledními aspekty jsou ekonomické faktory, mezi 
které řadíme finanční nedostupnost bytů pro mladá manželství, vzestup životních nákladů po 
narození  dítěte,  a faktory týkající  se sociální  politiky  státu,  která je  definována v Národní 
koncepci rodinné politiky vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).

Definice problému a cílů výzkumu

V české odborné literatuře dosud neexistovala psychologická studie, která by mapovala 
výrazný sociálně-psychologický trend – odkládání rodičovství. Cílem výzkumu bylo tedy zjistit, 
jaké faktory hrají  roli  v odkládání rodičovství,  dále podrobně zmapovat důvody a okolnosti 
tohoto jevu a pokusit  se popsat  osobní  význam odkládání  rodičovství.  Informace získané 
z tohoto výzkumu by měly být využitelné v praxi, a to především při práci s ženami, kterých se 
fenomén pozdního rodičovství týká.

Výzkumné otázky

1. Jak se na rozhodnutí o pozdním rodičovství podílely vztahy v původní rodině, dětství 
     a dospívání starších matek?
2. Jakou roli hrály psychologické a sociální tlaky?
3. Jak starší matky hodnotí své vztahy s partnery minulými a současnými, svá 
     manželství a mateřství? 
4. Jak bylo pozdní rodičovství ovlivněno faktory medicínskými? Jak tyto matky 
     prožívaly těhotenství a porod?
5. Jaký je vztah starších matek k práci a kariéře?
6. Jak starší matky chápou svou roli ve společnosti a v domácnosti?
7. Jaká je světonázorová a hodnotová orientace starších matek? 
8. Jaká byla a je nyní ekonomická situace rodin, ve kterých se setkáme s pozdním 
    rodičovstvím? Jak hodnotí starší matky sociální politiku státu? 
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Typ výzkumu

Jako nejvhodnější typ výzkumu byla zvolena případová studie. Přesněji řečeno, jedná se 
o mnohonásobnou případovou studii, jelikož se pracuje s více než jedním případem (Hendl, 
2005). Případová studie patří k nejrozšířenějším metodám kvalitativního výzkumu a umožňuje 
sledování, popisování a vysvětlování případu v jeho komplexnosti. Lze tak dojít k hlubším a 
přesnějším výsledkům (Miovský, 2006). 

 

Metody získávání dat

V tomto výzkumu byly  použity  dvě metody získávání  dat,  a  to  rozhovor  a  pozorování. 
Jedná se zde o pozorování extrospektivní a je spíše metodou, která doplňuje a rozšiřuje 
informace získané rozhovorem. Pozornost je zaměřena na pohybové znaky chování (např. 
mimika, gestika, výraz tváře, gestikulace či pohyby celého těla), formální a obsahové znaky 
verbálního chování (vokální znaky, sledování významu pronesených výroků atd.), všeobecné 
znaky prostředí či na situační děje (Maršálová, Mikšík, 1990; in Miovský, 2006). 

Stěžejní metodou tohoto výzkumu je rozhovor. Metoda, která je velmi oblíbená, a která se 
zdá být tak jednoduchá, přitom patří k těm nejobtížnějším. Její oblíbenost je zřejmě daná její 
výhodností  pro  kvalitativní  výzkum  (Miovský,  2006).  Pro  tento  výzkum  se  jevil  jako 
nejvýhodnější  rozhovor  pomocí  návodu  čili  polostrukturované  interview  (Hendl,  2005; 
Miovský, 2006). Při tomto typu výzkumu se vytváří určité schéma, či spíše okruhy témat a 
otázek, které je potřeba v rámci interview probrat. To nám zajišťuje, že se skutečně dostane 
na  všechna  pro  tazatele  důležitá  témata.  Dbala  jsem  na  navázání  kvalitního  kontaktu 
se ženami  a  na  dodržování  etických  zásad  vedení  rozhovoru.  Všechny  ženy  podepsaly 
informovaný souhlas s výzkumem.

Metody zpracování a analýzy dat

Data  získaná  od  žen,  které  se  výzkumu  zúčastnily,  byla  nejprve  fixována  formou 
audiozáznamu.  Rovněž  byl  použit  záznamový  arch,  v němž byl  prostor  pro  odpovědi  na 
všechny otázky o prostor pro zapisování informací z pozorování. Data takto získaná byla dále 
upravovaná  tak,  aby  s nimi  mohla  být  prováděna  následná  analýza.  To  znamená,  že 
audiozáznam  byl  přepsán  do  podoby  textu,  proběhla  tzv.  transkripce  (Miovský,  2006). 
Transkripce  byla  doslovná  s tím,  že  text  byl  převeden  do  spisovného  jazyka.  Třetím  a 
posledním krokem před zahájením samotné analýzy byla tzv.  systematizace kvalitativních 
dat. Text byl dále redukován, byly vypuštěny věty, které nenesly žádnou podstatnou a pro 
výzkum důležitou informaci.  Další  fází  bylo  kódování  dat.  Jednotlivé  segmenty  textu  byly 
přiřazeny  k jednotlivým  výzkumným  otázkám.  Pro  lepší  orientaci  v textu  bylo  k označení 
jednotlivých segmentů použito barvení textu (Miovský, 2006). 

Při  samotné  analýze  bylo  použito  více  postupů  či  metod.  Snahou  bylo  dát  získaným 
údajům určitý smysl, přičemž byl použit způsob spíše analytický, než holistický (Hendl, 2005). 
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Jednotlivé  případy byly  posuzovány nejprve samostatně,  poté byly  metodou zachycení 
vzorců vyhledávány určité opakující  se vzorce a to v transkribovaných rozhovorech všech 
žen. Byla tedy prováděna komparace mezi deseti případy. Dále byla použita metoda prostého 
výčtu,  kdy se zjišťovalo,  jak často se určitý jev vyskytl,  resp. jaké faktory ovlivňují pozdní 
mateřství nejčastěji. Byly také hledány a vyznačovány vztahy mezi jednotlivými kategoriemi 
s cílem pochopit zkoumané fenomény. 

Metody výběru výzkumného souboru

Metody výběru výzkumného souboru byly podřízeny cílům výzkumu a to tak, aby bylo ve 
vztahu ke zkoumanému problému dosaženo alespoň částečné saturace dat. Všechny použité 
metody je možné zařadit do nepravděpodobnostních metod výběru (Miovský, 2006). V tomto 
výzkumu dochází k prolínání tří metod výběru a to „metody výběru souboru samovýběrem, 
metody  záměrného  (účelového)  výběru  a  metoda  příležitostného  výběru  výzkumného 
souboru“ (Miovský, 2006, str. 134-135).

První metodou byla metoda výběru souboru samovýběrem. Tato metoda je založena na 
principu dobrovolnosti, na aktivním zapojení ze strany účastníků, kterým je učiněna nabídka 
účasti na výzkumu formou například inzerátů v novinách či televizi (Miovský, 2006). V tomto 
případě došlo k rozeslání informačních letáků na místa, kde se potenciální účastníci výzkumu 
nejčastěji pohybují. Zaslala jsem informační dopis gynekologům, pediatrům, gynekologickým 
ordinacím a mateřským centrům z Českých Budějovic, Liberce, Olomouce a Plzně s žádostí 
o vyvěšení letáku. Leták obsahoval základní údaje o autorce výzkumu, jeho cílech, použitých 
metodách a kontaktech na autorku. Matky samy autorku kontaktovaly a nabídly jí  pomoc 
při realizaci výzkumu.

Druhou  metodou  byla  metoda  záměrného  (účelového)  výběru.  Tato  metoda  patří 
k nejrozšířenějším a výzkumník cíleně vyhledává účastníky výzkumu podle určitého kritéria, 
které si sám stanoví. Specifičtěji lze říci, že se jednalo o „prostý záměrný výběr a záměrný 
výběr  přes instituce“  (Miovský,  2006,  s.137-138).  Primárně jsem počítala  s  tím,  že dojde 
pouze k vyvěšení letáků, ovšem někteří lékaři se značně aktivně do výzkumu zapojili a sami 
se nabídli, že budou potenciální účastníky oslovovat. To se může negativně projevit v tom, že 
lékaři  mohou oslovovat pouze ty klienty,  s kterými mají  dobré vztahy. Ti  pak ve výzkumu 
mohou právě tohoto lékaře pouze chválit. M. Miovský tento fenomén označuje jako „zkreslení 
elitou“ (Miovský, 2006, s.139). 

Princip  poslední  metody spočívá  v  tom,  že  se využívá  různých příležitostí,  které  se v 
průběhu výzkumu nabízejí, k tomu, aby byli získáni noví účastníci výzkumu (Patton, 1990, in 
Miovský 2006). Těmito příležitostmi byly například zjištění pozdního rodičovství u známých či 
nově poznaných žen. 

Konečný soubor účastníků výzkumu tvořilo 10 matek ve věkovém rozpětí od 35 do 45 let, 
konkrétně čtyři ženy byly starší 35 a mladší 40 let, zbývajících šest matek bylo starších 40 a 
mladších 45 let. Dvě matky byly svobodné a bez partnera, šest matek bylo vdaných, z toho 
jedna již podruhé a dvě žily s partnerem, ale nebyly vdané. Věk matek při narození jejich 
prvního  dítěte  byl  v rozpětí  mezi  35  a  40  lety.  V rozhovoru  bylo  zjišťováno také nejvyšší 
dosažené vzdělání. Více než polovina matek (6) vystudovala vysokou školu. Zbývající byly 
středoškolačky.
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Výsledky 

Výzkum  podle  předpokladů  neprokázal  jednoznačnou  dominanci  jediného  faktoru 
ovlivňujícího pozdní mateřství.  U šesti žen ale je možné hovořit o faktorech medicínských 
s tím, že z toho u čtyřech žen byly tyto faktory kombinovány s hledáním vhodného partnera a 
s kariérou.  U  dvou  žen  se  na  pozdním mateřství  podílelo  hledání  správného  partnera  a 
u dvou souviselo pozdní mateřství s kariérou či dobrým místem v zaměstnání. Faktory, které 
se z výzkumu jeví jako ty, které by mohly hrát určitou roli při rozhodování o době mateřství, 
byly následující: výchova v rodině, která určuje priority ženy v budoucím životě, sourozenecké 
konstelace v souvislosti se správným fungováním rodičů či sociální tlaky (především sociální 
očekávání).  Psychologické  tlaky  byly  spíše  nevědomé,  mediální  tlaky  ženy  necítily, 
v rozhovoru  však patrné  byly.  Manželství  i  mateřství  bylo  součástí  životního  plánu všech 
výzkumu  se  zúčastněných  žen,  počet  plánovaných  dětí  se  vzhledem  k věku  matek 
prvorodiček snižuje,  děti  jsou u pozdních matek převážně plánované.  Ženám, které měly 
problém  s otěhotněním,  se  podařilo  otěhotnět  po  metodě  IVF  (umělé  oplodnění  „ve 
zkumavce“).  U jedné z žen byla  zaznamenána neznalost  metod asistované reprodukce a 
zkreslení ze strany lékaře. Ženy samy vnímaly svou neplodnost spíše jako jev psychologický. 
Více  než  polovina  žen rodila  klasicky,  4  rodily  císařským řezem.  Jedna žena trpěla  pre-
eklampsií.  Pouze  tři  ženy  měly  pracovní  neschopnost  pro  rizikové  těhotenství. 
Sociodemografické  aspekty  se  nejevily  jako  významné,  práce  je  pro  ženy  důležitá  i 
smysluplná,  většina  však  upřednostňuje  mateřství  před  kariérou.  Ženy  touží  být  mužům 
partnery, což se jim nedaří, stále zažívají diskriminaci a to nejvíce v zaměstnání. Jestliže se 
ženy  klonily  k nějakému náboženství,  tak  to  bylo  křesťanství.  Pro  ženy  je  velmi  důležitá 
individuální svoboda, která je značně omezena narozením dítěte a v hodnotovém žebříčku 
má většina žen na prvním místě rodinu a zdraví. Ekonomické faktory se nejevily jako důležité 
při rozhodování, rodiny byly většinou dobře finančně zajištěny a pokud nebyly, tak to pro ně 
nebyl důvod k odložení mateřství. Sociální politiku státu hodnotí ženy rozdílně podle toho, zda 
jsou spíše liberálního či sociálního smýšlení.

Interpretace výsledků a diskuse 

Provedený výzkum přinesl následující odpovědi na výzkumné otázky. Z psychologických 
faktorů týkajících se původní rodiny, dětství a dospívání žen hrají důležitou roli sourozenecké 
konstelace.  Ženy v tomto výzkumu měly převážně mladší  sourozence,  o které se musely 
starat.  Jedna z žen tento stav komentovala slovy:  byla jsem nejprve stará a poté mladá, 
musela jsem podpírat své sourozence, a proto se moc nesvěřuji, ale umím naslouchat. Tento 
fenomén  je  dán  právě  velkým  věkovým  rozdílem  mezi  sourozenci,  který  přesahuje  dvě 
vývojové fáze. Z. Matějček (2005) hovoří o tom, že tito sourozenci vyrůstají jako dvě samo-
statné jednotky a starší je vůči mladšímu v pozici dospělého. Podle výpovědí maminek lze 
soudit, že záleží především na funkčnosti rodiny, či možnosti matky vychovávat a starat se 
o své děti,  jak budou ženy svou „pozici  dospělého“  vnímat.  Některé ženy vypověděly,  že 
nevnímaly svého mladšího sourozence jako zátěž, ale byly touto pozicí ovlivněny do budouc-
na, kdy jejich hledání identity či fáze experimentování s vlastní emancipací, která je spojena 
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s navázáním se více na vrstevníky, probíhala později. Tím tedy došlo i k posunutí mateřství 
na pozdější věk. Rodinná výchova hraje při pozdějším rozhodování o dítěti jistě svou roli. 
Jestliže žena od dětství slyší o brzkém těhotenství jako o něčem omezujícím a je směřována 
k tomu, aby se nejprve věnovala například vzdělání, musí být těmito výroky jistě ovlivněna. 
O tomto fenoménu v   rodině hovořily  dvě ženy,  které  právě vystudovaly  vysokou školu  a 
vzdělání hrálo v jejich životě důležitou roli. Výchova byla u většiny žen spíše volnější, což by 
mohlo  také  s tímto  fenoménem  pozdního  mateřství  souviset.  Tyto  ženy  byly  spíše 
sebevědomé, společenské, schopné ustát a obhájit si své pozdní mateřství. Důležité je na 
tomto místě si uvědomit, že to může být dáno také formou získávání žen do výzkumu. Ženy 
spíše uzavřené či introvertované by se do výzkumu pravděpodobně nepřihlašovaly. 

Psychologické tlaky ženy moc nepociťovaly, pouze tři otevřeně přiznaly, že tikot biologic-
kých hodin cítily. Z výpovědí bylo patrné, že některé ženy hledaly smysl života v práci, přesto 
vnitřní touha po dítěti  byla silnější.  Tato touha přicházela až po třicítce, což koresponduje 
s výsledky anglického výzkumu. Ač některé ženy existenci biologických hodin popíraly, z toho, 
že mají dítě, lze usuzovat, že tato touha po dítěti může být méně uvědomovaným či přímo 
nevědomým motivem. Na jedné straně je tato touha zpochybňována, na druhé však ženy 
udělaly maximum, aby dítě měly. Je pravdou, že se tak dělo hlavně u těch, které nemohly 
dlouho otěhotnět. Otázkou zůstává, jak by reagovaly ty ženy, které hned otěhotněly a tvrdily, 
že bez dítěte by si život dokázaly představit.

Tlaky sociální byly více jednoznačné a ženy se k nim z větší části přiznaly:  tlak okolí byl  
příšerný, deprimující; tlak byl neúnosný, bylo to až psychické vydírání, bylo mi to líto; v 35 
jsem byla citlivá na poznámky hlavně od rodičů. Výpovědi žen potvrzují existenci sociálních 
hodin, o kterých ve svých pracích píší mimo jiné i P. Říčan (2004) a P. Mareš (2002). Tlaky 
byly jak verbální přímé, tak i nepřímé. Většina žen je prožívala jako zatěžující. Nelze však 
s určitostí říci, zda tyto tlaky byly důležitým motivem při rozhodnutí mít dítě. Spíše se zdá, že 
byly  obtěžující,  ale  ne  přímo ovlivňující.  O  tomto  hovořila  již  V.  Kuchařová (2003),  která 
zdůrazňuje, že rozhodnutí mít dítě je dnes více aktem individuálním.

Jako zajímavý se jeví fakt, že ani jedna z žen nehovořila o tom, že by pociťovala tlak médií. 
Je možné, že tento tlak není uvědomovaný, či média fungují či ovlivňují člověka spíše na 
nevědomé úrovni, což může ukazovat jejich skrytou nebezpečnost.

Manželství bylo  pro  devět  žen,  které  se  výzkumu  účastnily,  součástí  životního  plánu. 
Znamená to, že manželství je stále aktuální institucí. V realizovaném výzkumu se neobjevily 
tendence popisované jinde, že starší matky mívají mladší partnery nebo že narůstá počet 
nesezdaných  párů  a  svobodných  matek  (Sobotková,  2007).  M.  Tuček  a  kol.  (1998)  i 
M. Čermáková (1997) se shodují, že česká rodina je jiná než rodina západní a tudíž pro ni 
neplatí to, co pro západní svět. Výsledky tohoto výzkumu by zmíněným autorům dávaly za 
pravdu, je ale také nutné brát v potaz dobu, kdy studie vznikaly, a zejména omezenou velikost 
vzorku tohoto současného výzkumu.

Mateřství bylo u každé ženy součástí životního plánu, což potvrzuje Marešovo tvrzení, že 
dítě stále zůstává nedílnou součástí sociálního statusu i identity ženy (Mareš, 2002). Počet 
plánovaných dětí se ale opravdu snižuje, což se uvádí v mnoha výzkumech a potvrzují to i 
statistiky. Úplně nelze souhlasit s tvrzeními, která hovoří o tom, že s růstem vzdělání ubývá 
žen,  pro  které  je  dítě  jedním  z největších  cílů  života.  Osm  dětí  pozdních  matek  bylo 
plánováno, což podporuje tvrzení K. Windridgeové, K. Thorpeové a J. Berrrymanové (1995) 
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o tom, že počet plánovaných těhotenství roste s věkem. Zajímavé je, že pouze jedna žena 
zmiňovala, že pro ni byla důležitá emoční stabilita a připravenost na dítě, neboť jiné výsledky 
zahraničních výzkumů ukazují, že pro mnoho účastnic výzkumu byla tato stabilita důležitá. 
Jedna z žen vypověděla, že matky říkají pouze pěkné věci a ošklivé neříkají: maminky říkají  
jenom ty hezké věci a ty ošklivý neříkají, mělo by se říkat nahlas, že to ženy nezvládají. Tato 
výpověď se jeví jako podnětná v tom směru, že těhotenství či mateřství může být opředeno 
mýty,  které svazují  i  ženy samotné.  To potvrzuje  výpověď další  z žen,  která se otevřeně 
přiznala k problémům spojeným se vztahem k dítěti po narození.

Faktory  medicínské hrály  docela  významnou  roli,  jelikož  u  čtyř  žen  to  byly  právě 
medicínské  faktory,  které  z větší  části  způsobily  posunutí  mateřství  do  pozdějšího  věku. 
Zajímavé je, že dvě z nich si myslí,  že příčina byla hlavně psychického rázu, jelikož testy 
zjišťující příčinu neplodnosti žádnou nenalezly. Ch. Biermannová a R. Raben (2006) hovoří o 
přeceňování psychických faktorů a tvrdí, že psychická příčina je v méně než v 10% případů 
neplodnosti. Ovšem ani ostatní matky nebyly bez problémů, jedna měla redukci plodu, další 
hormonální problémy, jiná nádor a další neměla ovulační dny. Více než polovina žen měla 
tedy poměrně závažné zdravotní problémy. 

V zahraničí se již více používají metody přírodní medicíny, u nás ale tento trend není ještě 
zřejmě moc rozšířený, jelikož ani jedna z žen tyto metody nevyužila. Všechny čtyři ženy, které 
nemohly  otěhotnět,  využily  nabídku svého lékaře  a  děti  se  jim  narodily  po  oplodnění  ve 
zkumavce. Hlavní roli ve výběru metody hrál tedy lékař, který určitou metodu doporučil. Porod 
byl u šesti žen klasický, i když v literatuře se setkáme s tím, že u pozdních matek roste počet 
těch, které rodí císařským řezem. Stejně tak nelze říci, že by většina matek, které otěhotněly 
po 35. roce věku, byla na rizikovém těhotenství. V tomto vzorku to byl pouze tři ženy, ostatní 
to odmítly s tím, že není k němu není důvod. U žádné z žen se neobjevil trend, který popisuje 
G.  Sheehyová (1999),  že  ženy nechávají  mateřství  na  pozdější  věk,  jelikož  spoléhají  na 
metody asistované reprodukce. Tento trend bude spíše typičtější pro západní svět a k nám 
ještě v takové míře nedorazil.

Vnímání  a  prožívání  těhotenství bylo  závislé  především  na  obtížích  s ním  spojených. 
Některé ženy měly pouze v prvních třech měsících menší obtíže a prožívaly těhotenství jako 
jedno z nejkrásnějších období. Jedna z žen trpěla preeklampsií, což je jedna z nemocí, která 
postihuje spíše starší matky. Zkušenosti s touto nemocí ovlivnily pohled ženy na těhotenství 
obecně.  Je pro ni  nepochopitelné, jak může nějaká žena tvrdit,  že těhotenství  je  krásné: 
těhotenství  bylo děsný v tom směru,  že se všude na vás z časopisů a od maminek valí,  
krásné období v životě ženy, i když nyní se to posouvá a říká se významné období v životě 
ženy,  protože  to  krásné  období  v životě  ženy  podle  mě  neexistuje.  Generalizací  došlo 
k přenesení  své  zkušenosti  na  všechny  ostatní  těhotné  ženy.  Zajímavé  je  také  tvrzení 
ohledně vlivu časopisů. Zde je patrné to, že média zřejmě hrají určitou roli při rozhodování a 
prožívání mateřství či těhotenství.

Co se rizik pro dítě týče, je možné se na základě odpovědí žen v tomto výzkumu přiklonit 
spíše k tvrzení Ch. Biermannové a R. Rabena (2006), že s vyšším věkem se rizika nezvyšují. 
Všechny  ženy  mají  zdravé  dítě,  je  ale  pravdou,  že  důležitou  roli  zde  hraje  prenatální 
diagnostika.  Většina žen se přiznala  k tomu,  že  by  si  postižené dítě  nenechala.  A právě 
včasným diagnostikováním se může snižovat riziko narození postiženého plodu. 
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Jako hlavní motiv odložení mateřství na později uvedla kariéru a práci pouze jedna žena. Pro 
většinu dalších je práce smysluplná či naplňující.  Koneckonců G. K. West (2002) v ní vidí 
možnost seberealizace. Je obtížné se rozhodnout, zda mít dítě, či se věnovat kariéře: hodně 
jsem pracovala, když pracujete 10 – 12 hodin a dostáváte se stále výš a výš, tak se vám 
nechce zůstat doma, zabalit to na pět, šest let a pak začínat znovu od začátku. Z rozhovorů je 
ale patrné, že je to záležitost obou manželů či partnerů. Záleží na tom, zda je muž ochoten se 
také ve výchově dítěte angažovat. Ženy, které šly brzo do práce, měly také chůvu, která jim 
s dítětem pomáhá. Je tedy možné zvládnout práci i mateřství s tím, že žena nebude s dítětem 
trávit tolik času a má dost peněz na zaplacení chůvy. Další ženy našly po narození dítěte 
nový způsob seberealizace, a to v dítěti a jeho výchově. Nabízí se otázka, zda by každá žena 
neměla zakusit, jaké to je být matkou, zda by tím nenašla nový smysl života, či obohacení 
toho současného.  Ani  jedna z žen (ani  vysokoškolsky  vzdělaných)  nepociťovala dítě  jako 
„životní zátěž“, jak o tom hovoří P. Mareš (2002). Šest žen bylo vysokoškolsky vzdělaných, 
což  koresponduje  s tvrzením  I.  Sobotková  (2007)  i  J.  Berrymanová,  K.  Thorpeová  a  K. 
Windridgeová (1995), že pozdní mateřství je spíše typické pro vzdělanější ženy.

Ženy jednoznačně touží být muži partnerem a být s muži rovnocenné, i když se nebrání 
přijmout  ženskou  roli  v domácnosti:  mělo  by  to  být  půl  na  půl  a  u  nás  je,  matka  je  ale 
ochránkyní rodiny; jsem pro rovnoprávnost, když mi dáte na stůl kladívko a utěrku, rozdělím 
to utěrka žena, kladívko muž. U rodin z výzkumu je patrný model „sdílené péče“, o kterém 
hovoří  T.  Sirovátka  (2003),  i  když  tento  model  není  ještě  plně  zakotven.  Přesto se muži 
začínají více angažovat ve výchově i v domácnosti. Neznamená to, že ženy by se přestávaly 
starat o domácnost či děti, ale spíše se snaží muže více zapojit s tím, že jeho možnosti jsou 
omezené, jelikož je to stále většinou muž, který rodinu živí. Ani jedna z žen si nestěžovala na 
svou roli v domácnosti a při výchově dětí, což může být dáno stereotypy, které jsou v ženách 
stále  zakořeněny:  v rodině  má každý  své  úkoly,  já  se  postarám o  domácnost  a  manžel  
vydělává peníze; nestydím se za to, že jsem dobrá hospodyně…umím vařit a povedu k tomu 
i svou dceru..líbí se mi, když žena umí vytvořit domácnost, být dobrá hospodyně a zvládat  
věci, které k ženě patří. Otázkou zůstává, nakolik je to jejich „svobodná“ volba.

V zaměstnání se ženy stále s diskriminací setkávají a ty, kterých se to týká, si vyvinuly 
různé strategie, jak se s tímto jevem vyrovnat, ať už je to potlačením ženství a dokazováním 
svých schopností či jeho přehlížením. Také při přijímání žen do zaměstnání je dítě na obtíž, 
obzvláště tehdy, pokud není v blízkosti někdo, kdo by se o dítě v době jeho nemoci mohl 
starat. Již samotná otázka při přijímacím pohovoru do nového zaměstnání, která se dotýká 
tohoto tématu je pro ženu diskriminující. Na diskriminaci žen při hledání práce upozorňovala 
M. Čermáková (1997) již před deseti lety, ale zřejmě se toho moc nezměnilo.

S jistou opatrností se lze vyjádřit i k světonázorové orientaci zkoumaných starších matek. 
Pokud se ženy klonily k nějakému náboženství, tak to bylo křesťanství, což je pochopitelné, 
jelikož patříme k západní civilizaci a ta byla formována především křesťanstvím, i když Česká 
republika bývá řazena spíše k státům sekularizovaným: víra hraje důležitou roli v mém životě,  
měla jsem vizi,  že by to mělo být s jedním člověkem…bylo to těžké, přesvědčení jsem si  
udržela,  chci  patřit  tomu  jednomu  člověku;  přijala  jsem  Ducha  Svatého,  do  kostela  
nechodím…mám nahoře někoho, s kým se radím; jsme křesťané, chodíme občas do kostela,  
ale záleží na lidech; jsem křesťan, do kostela chodíme o Velikonocích a Vánocích. Člověk je 
chápán jako bio-psycho-socio a nyní i spirituální jednotka, což znamená, že každý člověk má 
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nějaký duchovní rozměr, který více či méně rozvíjí. Nebylo mnoho žen, které odmítly jakýkoliv 
duchovní rozměr své existence. Spíše odmítaly náboženství jako takové. Náboženství může 
být  vnímáno  jako  svazující,  pro  jiné  ženy  naopak  poskytuje  pocit  jistoty,  bezpečí  či 
pochopitelnosti tohoto světa. Jedna z žen, která byla silně věřící, se svěřila, že ji baví práce 
s dětmi  i  jejich  výchova.  P.  Říčan  (2002)  chápe  religiozitu  v období  generativity  jako 
orientovanou právě na láskyplnou rodičovskou péči, jejíž součástí je i  předávání duchovní 
tradice. Z odpovědí nelze přesně říci, zda by náboženství mohlo být nápomocno při zvládání 
situací, kdy žena nemůže otěhotnět.

Hierarchie hodnot je u žen ve výzkumném souboru tradiční. Není bez zajímavosti, že na 
prvních třech místech se práce objevila pouze jednou, ale rodina pokaždé. Hodnoty také 
souvisely  se  zaměstnáním  žen.  Ženy  pracující  v sociální  sféře  řadily  na  první  místa  i 
užitečnost, službu lidem či velkorysost.

Svoboda byla a stále je pro všechny ženy velmi důležitá. Dítě ale znamenalo pro většinu 
z nich její omezení. Některé z žen si dokázaly uspořádat svůj čas tak, aby mohly mít čas také 
na sebe. Jako dobré zmiňovaly ženy také to, že již před dítětem toho hodně prožily, a proto 
jim  současné  omezení  dítětem  moc  nevadí.  Zde  opět  hraje  důležitou  roli  partner  nebo 
manžel, který má ženě pomoci, aby toto omezení dítětem bylo co nejmenší.

Z odpovědí  je  patrné,  že  ekonomické  faktory nehrály  v rozhodování  budoucích  rodičů 
hlavní  roli:  o peníze nejde, to prohlašuji  pořád,  je to o prioritách, člověk si  něco odepře;  
ekonomických aspektů jsem se nebála; na to nevěřím, když někdo chce dítě, tak ho prostě  
má, vždy se to nějak udělá; nemám ráda tyto řeči, dříve na tom byli lidé hůře..nevěřím tomu,  
že by u nás někdo umřel hlady. Ženy byly schopny přijmout jistá omezení rodinného rozpočtu 
a nebo si našetřit tolik, aby se jejich životní standard nesnížil. Výzkumu se účastnily ženy 
vzdělané, jelikož pozdní mateřství je typické spíše pro vzdělanější ženy a je otázkou, zda i 
ženy se základním vzděláním dokáží takto s rodinnými financemi pracovat. Žádná z žen ale 
nepociťovala „chudobu“, o které píší T. Sirovátka a P. Mareš (2002).

Situace s byty byla již trochu jiná. Většina žen toužila přivést dítě do dobrých bytových 
podmínek. Problém byl u jedné ženy s hypotékou, která se těžko splácí z jednoho platu a 
rodičovského příspěvku. Ostatní však měly byty buď své, nebo nájemní a neměly problém 
s jejich hledáním či placením.

Více než polovina žen se shodla na tom, že stát pro ženy s malým dítětem moc nedělá. 
Kritika  byla  směřována  jak  na  rodičovský  příspěvek,  porodné  i  množství  předškolních 
zařízení.  Jelikož se řadíme spíše k sociálně-demokratickému režim,.  dá se očekávat větší 
podpora matek ze strany státu. Nyní je již nová pravicová vláda, takže se dá očekávat jistý 
posun v sociální  politice  státu.  Protože  ale  MPSV nepublikovalo  novou koncepci  rodinné 
politiky,  vycházíme  z  koncepce  z roku  2005.  Ženy  spíše  liberálního  zaměření  chápou 
současnou  finanční  podporu  matek  státem jako  dostatečnou.  Faktem zůstává,  že  40  let 
totalitního režimu muselo smýšlení značně poznamenat. I tak ale má Evropa spíše kořeny 
sociální  a  je  založená  na  solidaritě  a  pomoci   druhým,  s tím,  že  role  státu  zde  má 
nezastupitelnou  úlohu.  Evropské  státy  se  vždy  budou  lišit  například  od  Spojených států. 
Nicméně  to  neomlouvá  nedostatek  například  mateřských  škol  a  dalších  předškolních 
zařízení. Samy ženy hovoří o jejich nedostatku a skoro až psaní „pořadníků“ a to i přes to, že 
jedním z cílů rodinné politiky je právě zlepšení služeb péče pro rodiny s dětmi.
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Závěr

Pozdní rodičovství je stále opředeno mnoha mýty či nepřesnými interpretacemi. Jedni vidí 
v pozdních matkách ženy, které upřednostňují práci  a kariéru,  jsou pro ně důležité pouze 
hmotné statky tohoto světa, druzí naopak v nich spatřují odraz moderní společnosti založené 
na nezávislosti, samostatnosti i flexibilitě, ženy emancipované a nesvázané tradicemi. Tohoto 
výzkumu se účastnily jak ženy vysokoškolsky, tak ženy středoškolsky vzdělané. Jelikož byl 
výzkum prováděný formou individuálních hloubkových rozhovorů, měla jsem možnost ženy 
blíže  poznat  –  jak  své  pozdní  mateřství  vnímají,  jaké  byly  motivy  vedoucí  k pozdnímu 
mateřství, jak vnímaly tlak společnosti atd. Výzkum byl omezen počtem žen, s kterými byl 
proveden rozhovor,  proto jsou výsledky této  práce spíše orientační  a  mohou sloužit  jako 
podnět  pro další  výzkumy. Jistě by bylo  zajímavé udělat  rozhovory s více ženami,  jelikož 
počet žen je jednou ze slabších stránek celé studie. Výzkum byl orientován pouze na ženy, 
ovšem na otce by se v rozsáhlejších výzkumech nemělo zapomínat. Z výpovědí žen je však 
patrné,  že pokud se ony rozhodly,  že dítě chtějí,  nebylo síly,  která by jim v tom dovedla 
zabránit. Většina žen byla velmi sebejistá a s partnerem či manželem měla rovnocenný vztah. 
Po vzoru výzkumu prováděného v Anglii by bylo zajímavé porovnat interakci a výchovu matek 
pozdních a matek, které měly své dítě před 35. rokem věku, ale například i to, jak pozdní 
rodičovství  svých  rodičů  prožívaly  jejich  děti.  Variací  či  možností  dalších  výzkumů  je 
nespočet. 

Výsledky  výzkumu  naznačují,  že  pozdní  mateřství  není  u  nás  záležitostí  vysloveně 
záměrnou. To, že ženy mají dítě ve vyšším věku, je dáno spíše souhrou různých okolností, 
než přímo rozhodnutím žen.

Informace získané z tohoto výzkumu a hlavně z výpovědí žen je možné využít v odborných 
službách. Například program pro ženy, které měly své dítě později,  by se měl zaměřit  na 
posílení  identity,  sebevědomí,  rozvoj  osobnosti.  Ženy by měly dostat  informace týkající  si 
pracovněprávní problematiky. Dále by jim měl být poskytnut realistický pohled na těhotenství i 
mateřství, měly by být informovány o metodách asistované reprodukce, i o zdravém životním 
stylu. Ženy by se měly také učit efektivně využívat svůj čas, aby získaly zpět alespoň část 
svobody, kterou jim vzalo dítě. Součástí tohoto programu by měla být i mediální výchova a 
snaha vzbudit u žen zájem o věci veřejné.
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