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Úvod
Současná praxe výzkumu mezigenerační (ne)mobility a stratifikačního procesu 
dominantně spoléhá na data z jednorázových dotazníkových výběrových šetře-
ní (ale existují i výjimky, viz např. Rumberger 1983, které jsou v poslední době 
zejména díky rostoucí dostupnosti panelových dat také populární). Vybraní re-
spondenti vypovídají nejen o svých současných statusech a charakteristikách, 
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ale retrospektivně uvádějí i vybrané charakteristiky rodiny původu, jako jsou 
vzdělání a zaměstnání rodičů, počet sourozenců, struktura rodiny původu a 
podobně. Tato praxe se v řadě běžných aplikací jeví – už od svých počátků v 
šedesátých letech minulého století – jako metodologicky obhajitelná, efektivní 
a racionální s ohledem na obvyklé cíle výzkumu, kvalitu takto získaných dat a 
dostupné alternativy [viz např. Blau, Duncan 1967; Featherman 1979; Looker 
1989; Biblarz, Raftery 1999; de Vries 2006].

Dlouhá a nezpochybňovaná tradice tohoto druhu stratifikačního výzkumu 
je ovšem zároveň silnou i slabou stránkou. Na jedné straně přibližuje výzkum-
nou praxi ideálu kumulativní vědy, na druhé straně přináší určitou rigiditu a 
setrvačnost, která může vést k tomu, že používané metodologické a analytické 
postupy nereflektují dostatečným způsobem stav společnosti, kterou zkoumá-
me. V takové situaci se ocitá například český sociolog, který by chtěl zkoumat 
dopad struktury rodiny původu (např. její úplnost vs. neúplnost atp.) na socio-
ekonomické statusy dětí (typ školy, dosažené vzdělání atp.).

Existující česká data z výběrových dotazníkových šetření obvykle neobsahují 
proměnné, které by strukturu rodiny původu uspokojivě zachytily. Proměnná 
„struktura rodiny původu“ není standardní součástí českých výběrových še-
tření (a to ani těch, které jsou explicitně zaměřené na stratifikační procesy) 
a nebývá (pokud je v datech výjimečně dostupná) v mnohorozměrných sta-
tistických analýzách vůbec využívána, což může kvůli zkreslení v důsledku 
vynechané proměnné (omitted-variale bias) vést k nesprávným věcným zá-
věrům. Proto tvrdíme, že by proměnné měřící strukturu rodiny původu měly 
být bez výjimky zahrnuty do dotazníků a měly by být využívány i analyticky. 
K usnadnění této praxe postulujeme, jakými postupy lze strukturu rodiny pů-
vodu uspokojivě měřit.

Struktura toho článku je následující: nejprve ukážeme, jakými způsoby byla 
v klasických studiích rodinná struktura konceptualizována a operacionalizo-
vána a jak byla tato proměnná používána v analytických studiích (a s jakým 
výsledkem). Zaměřujeme se výhradně na kvantitativní empirické studie vě-
nující se dopadu rodinné struktury na stratifikační proměnné v generaci dětí. 
Shrneme dále stručně, jaké teoretické důvody vedly k zahrnutí této proměnné 
do stratifikačních modelů, a ukážeme, jaká je v této oblasti současná praxe čes-
ké sociologie. Následně postulujeme, jaké měřicí nástroje se hodí pro budoucí 
výzkumy, které – jak doufáme – naši výzvu vyslyší.

Stratifikační tradice: měření a analytické využití rodinné  
struktury
Strukturou rodiny se obvykle rozumí počet členů rodiny a příbuzenské vztahy 
mezi nimi. V tomto přehledu jsou zastoupeny jen ty studie, které sledují typy 
rodin z pohledu zastoupení rodičů, tedy takové studie, které rozlišují úplné a 
neúplné rodiny nebo nabízejí detailnější rozlišení: pár biologických rodičů, 
biologická matka a nevlastní otec, biologická matka a kohabitující přítel, matka 
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samoživitelka, biologický otec a nevlastní matka, biologický otec a kohabitu-
jící přítelkyně, otec samoživitel, jiní příbuzní a jiná struktura.1 Zahrnujeme i 
studie, které jako vysvětlující proměnné používají změny v rodinné struktuře 
(rozvod, rozchod rodičů, přistěhování nevlastního rodiče atp.), případně počet 
takových přechodů, které dítě v určitém věkovém období zažilo.

Pro mnohost přístupů k měření struktury rodiny v datových souborech 
a kvůli velké variabilitě operacionálních přístupů využívaných v empiric-
kých studiích nabízíme pro přehlednost typologii možných operacionalizací 
struktury rodiny původu o třech kategoriích. První operacionální přístup je 
časově-statický, je charakteristický pro retrospektivní měření rodinné struk-
tury v průřezových šetřeních a prvních vlnách panelů, druhý, přechodný typ, je 
retrospektivně-tranzitivní, který je taktéž používán v retrospektivním měření 
v průřezových šetřeních a prvních vlnách panelových šetření, dovoluje získat 
informace jak o struktuře rodiny původu, tak i o jejím vývoji během dětství 
respondenta, tedy o tranzicích mezi jednotlivými typy rodinných struktur. Po-
sledním operacionálním přístupem je přístup dynamicko-tranzitivní, který je 
využíván v longitudinálních studiích a umožňuje zachycení průběžných změn 
rodinného uspořádání v rámci pravidelného dotazování panelu.

Výsledky dostupných studií ukazují, že struktura rodiny původu je důležitou 
stratifikační proměnnou, která je korelována s dosaženým vzděláním, školní-
mi výsledky, prestiží povolání nebo socioekonomickým statusem v dospělosti. 
Výsledek zkoumání vlivu struktury rodiny původu na závisle proměnné je ale 
silně asociován s konkrétním způsobem jeho měření a závisí také na kvalitě 
datových souborů a množství zjišťovaných charakteristik, jež je možné kont-
rolovat. Rozdíly ve výsledcích si lze vysvětlit mimo jiné na základě odlišností 
operacionalizace a použitých dat. Různorodost používaných operacionalizací 
tak, jak je můžeme nalézt v dotaznících velkých reprezentativních výzkumů, do 
značné míry odrážejí vývoj směrem k potřebě detailněji rozlišovat mezi jednot-
livými typy struktury rodiny, dostupnost detailního rozlišení rodinných typů 
ale ne vždy znamená, že tyto jsou zahrnuty v analýze.

Studie OCG I a OCG II.
Dnes již klasická studie Blaua a Duncana [1967] American Occupational 
Structure čerpá z datového souboru Occupational Change in Generation 
(OCG), který byl administrován v roce 1962 jako dodatek Current Population 
Survey (CPS). Struktura rodiny je zde měřena retrospektivně (s použitím naší 
typologie „časově-staticky“) na vzorku 20 700 mužů ve věkovém rozmezí 20 
až 64 let. Respondenti byli dotázáni, zda do svých 16 let vyrůstali po většinu 
času v rodině s oběma biologickými rodiči. V případě negativní odpovědi je 
respondent dotázán, kdo byl hlavou rodiny a jsou mu nabídnuty následující 
čtyři možnosti: (1) otec (2) matka (3) jiný muž (4) jiná žena. Z těchto dat je 

1 Studie zabývající se vlivem počtu sourozenců a pořadí narození dětí v rodině spolu 
s konfigurací rodičovského páru zahrnuty nejsou, neboť představují samostatné výzkumné 
pole.
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možné zjistit převládající typ struktury rodiny, nikoliv ale počet let strávených 
v jednotlivých typech ani případné změny (a jejich důvody) rodinné struktury 
v respondentově dětství.

V samotné analýze ovšem autoři používají proměnnou strukturu rodiny 
pouze dichotomicky, když rozlišují rodiny na úplné („intact“) a neúplné („bro-
ken“). Použitá terminologie vede k představě, že rodina je buď (1) úplná, nebo 
(2) úplná byla a někdy do 16 let respondenta došlo k jejímu narušení. Důvody 
rozpadu rodiny (rozvod rodičů, úmrtí, absence manželského svazku rodičů) 
ale není možné zjistit. Kvůli předpokládaným korelacím nezávisle proměn-
ných používají mnohorozměrnou regresní analýzu. Ve výsledcích je doložen 
významný negativní efekt struktury rodiny na dosažené vzdělání: respondenti 
z rozpadlých rodin mají v průměru o jeden rok kratší školní docházku. K ana-
logickým zjištěním dochází i Duncan [1965]: respondenti z úplných rodin mají 
v průměru o 0,6–1 rok vzdělání navíc. 

Stejnou operacionalizaci struktury rodiny nalezneme i ve studii Opportu-
nity and Change Feathermana a Hausera [1978], čerpající z dat OCG II. (rok 
1973) a CPS 1973, která replikuje původní OCG I. I zde je v analýze struktura 
rodiny použita pouze dichotomicky a shodují se i výsledky: respondenti z úpl-
ných rodin dosahují až o jeden rok delší školní docházky. Biblarz a Raftery 
[1993] využívají Houtův [1984] SAT (status, autonomy, training) model, což je 
speciální případ loglineárního modelu mobilitní tabulky, a aplikují jej rovněž 
na OCG data z roku 1973. Zjišťují míru ovlivnění dosaženého socioekonomic-
kého statusu povolání syna statusem povolání otce v závislosti na převažujícím 
typu rodinného zázemí do 16 let věku respondentů. Synové z neúplných rodin 
mají o 50 procent nižší šanci umístit se na vysokých příčkách statusu povolání. 
Je zde doložen čistý efekt struktury rodiny na socioekonomický status v druhé 
generaci. 

Biblarz, Raftery a Buccur [1997] v modelu dosaženého povolání (opět za 
použití datového souboru OCG II. a časově-statické operacionalizace) rozlišují 
až pět typů struktury rodiny. Z výsledků vyplývá, že šance na mezigenerační 
zaměstnaneckou imobilitu mezi otcem a synem se liší nejen mezi kategorie-
mi úplná a neúplná rodina, ale výrazně variuje i v rámci všech čtyř kategorií 
rodiny neúplné. Podobnost statusové pozice je nejvyšší u rodin se dvěma biolo-
gickými rodiči a snižuje se přes rodiny v čele s matkou, následuje rodina v čele 
s nevlastním otcem, rodina pouze s otcem a nejhorší vyhlídky mají responden-
ti, kteří vyrůstali v domácnosti, kterou vedla jiná žena než jejich matka.

General Social Survey
První významný posun v operacionalizaci (a analytickém využití) struktury ro-
diny vidíme již v roce 1972 v první vlně dodnes probíhajícího reprezentativního 
výzkumu General Social Survey – GSS, informace v českém jazyce je např. 
v Kreidl [2000]. Respondenti jsou dotázáni, zda žili se svou matkou a otcem 
kolem šestnáctého roku věku. V případě negativní odpovědi volí z nabídky sed-
mi kategorií k upřesnění, s kým žili: (1) s otcem a nevlastní matku, (2) s matkou 
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a nevlastním otcem, (3) pouze s otcem, (5) pouze s matkou, (6) s jiným pří-
buzným mužem, (7) s jinou příbuznou ženou, (8) v jiném rodinném nastavení. 
Hlavním přínosem je otázka na důvod, proč respondent nežil s oběma rodi-
či, zde respondenti volí ze šesti nabízených variant: (1) jeden nebo oba rodiče 
zemřeli, (2) rodiče se rozvedli nebo žijí v odloučení, (3) otec v ozbrojených slož-
kách, (4) jeden nebo oba rodiče ve vězení, léčebnách (institutionalized), (5) 
jiný, (6) nevím. Také zde se jedná o časově-statickou operacionalizaci rodinné 
struktury, oproti výzkumům OCG I a OCG II, ale mnohem detailnější, zachy-
cující i příčiny vzniku jednotlivých strukturních typů.

Tento přehled dává výzkumníkům mnohem vyšší šance adekvátně ana-
lyticky zachytit společenské a demografické proměny společnosti, k nimž 
patří – mimo jiné – vysoká rozvodovost, narůstající počty svobodných matek, 
preference nesezdaného soužití před manželstvím nebo formování nových 
manželských svazků a s tím spojené vysoké procento dětí vyrůstajících v rodi-
nách, kde nejsou přítomni oba biologičtí rodiče [Adams, Trost 2005; Coleman, 
Ganong 2003; Seltzer 2000; Thornton, Axinn, Xie 2007].2

Data z výzkumu GSS využívají Biblarz a Gottainer [2000] pro srovná-
ní socioekonomického statusu povolání, dosaženého vzdělání a duševního 
zdraví respondentů z rodin rozvedených a ovdovělých matek. Míra ovlivně-
ní dosaženého vzdělání je zjišťována pomocí logistické regrese, pro ovlivnění 
socioekonomického statusu povolání je použit model lineární regrese, jehož 
parametry jsou odvozeny metodou nejmenších čtverců. Ve výsledcích se pře-
kvapivě neobjevují zásadní rozdíly mezi rodinami s oběma biologickými rodiči 
a rodinami, kde v čele stojí vdova. Oba tyto typy rodiny nabízejí podstatně vyšší 
životní šance než rodiny, v nichž figurovala jen rozvedená matka. Toto zjištění 
ukazuje důležitost zjišťovat i příčiny změn struktury rodiny, protože výsledky 
dětí se mohou lišit i v rámci strukturálně stejných typů domácností. 

Panelová šetření
Panelové šetření National Study of Families and Households (NSFH) přiná-
ší v oblasti operacionalizace struktury rodiny původu nejen zjišťování důvodu 
vzniku a změny struktury, ale navíc i podrobný přehled počtu let, kdy dítě žilo 
v jednotlivých strukturních typech. Základní otázka zní: Žil/a jste s oběma 
svými biologickými (adoptivními) rodiči od narození až do doby, kdy jste se 
odstěhoval/a z domova? Respondenti volí z možností ano/ne. V případně ne-
gativní odpovědi následuje otázka, proč respondent s oběma rodiči nežil, zda 
bylo důvodem (1) úmrtí rodiče (2) rozvod nebo odluka rodičů či (3) jiný důvod. 
Následně jsou nabídnuty dvacetibodové škály pro roky věku respondenta 1, 

2 Z dat uveřejňovaných americkým statistickým úřadem vyplývá, že v USA stejně jako 
ve většině zemí západní Evropy od 80. let kontinuálně narůstá počet dětí narozených 
mimo manželství, v USA došlo k nárůstu z 18 % v roce 1980 na 41 % v roce 2008, míra 
rozvodovosti oproti tomu od 80. let mírně klesá [US Bureau of Statistics 2011]. V České 
republice dosahoval v roce 2009 podíl dětí narozených mimo manželství 39 % a i tento 
počet byl výsledkem nepřetržitě stoupajícího trendu od počátku 90. let [ČSÚ 2011].
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2, 3, 4, …, 19+, nikdy nežil/a s …, na nichž se kroužkují všechny roky strávené 
ve společné domácnosti s (a) biologickou (adoptivní) matkou, (b) biologickým 
(adoptivním) otcem, (c) nevlastní matkou, (d) nevlastním otcem. Respondenti 
dále uvádějí, zda jsou jejich matka a otec stále naživu, v případně negativní 
odpovědi je zjišťováno, ve kterém roce matka či otec zemřeli. Tento typ ope-
racionalizace je ukázkovým příkladem retrospektivně-tranzitivního přístupu 
k měření rodinné struktury. 

Takto detailní retrospektiva umožňuje sledovat přímý vliv struktury rodi-
ny, vliv počtu let strávených v jednotlivých typech struktury, vliv směru změny 
struktury rodiny a vliv načasování první změny vzhledem k věku dítěte. Dob-
rá retrospektivně-tranzitivní operacionalizace je v dalších vlnách doplněna o 
možnost přiřadit výsledky dětí k záznamu o kompletním vývoji rodinné struk-
tury (včetně kohabitací) od matek respondentů druhé generace panelu. To pak 
umožňuje sledovat rozdíly v dosaženém vzdělání, dokončení střední školy a 
nástupu na vysokou školu mezi dětmi z pěti kategorií struktury rodiny: dva 
biologičtí rodiče, nikdy neprovdaná matka, rozvedená matka, matka a nevlast-
ní otec, matka a kohabitující přítel [Raley, Frisco, Wildsmith 2005].

Raley, Frisco, Wildsmith [2005] navíc nabízejí srovnání výsledků první a 
druhé vlny studie. V první vlně se vzhledem ke vzdělání jako nejvíce znevý-
hodněné ukazují děti z rodin kohabitujících matek. V druhé vlně se pak dále 
potvrzuje negativní asociace struktury rodiny a dosaženého vzdělání. Děti z ro-
din dvou biologických rodičů dokončily střední školu v 90 % případů, 76 % 
z nich se zapsalo na vysokou školu, děti svobodných a kohabitujících matek do-
končí školu jen v 79 % případů a necelých 60 % se zapíše na vysokou školu. Děti 
rozvedených a znovu provdaných matek mají téměř totožné výsledky jako děti 
z rodin dvou biologických rodičů. Z výsledků regresní analýzy vidíme, že koha-
bitace matky je negativně konotována s šancemi na vzdělání více než kterákoli 
z dalších kategorií. K analogickým výsledkům dospěli použitím metody nej-
menších čtverců i Thomson, Hanson a McLanahan [1994]: děti kohabitujících 
matek dosahují ve škole nejhorších známek a mají nejčastěji problémy s cho-
váním ve srovnání se všemi dalšími dostupnými kategoriemi struktury rodiny.

K naprosto odlišným výsledkům vede při použití stejného datového sou-
boru a metody nejmenších čtverců operacionalizace struktury rodiny u Li a 
Wojtkiewicze [1992], kteří využívají možnosti sledovat vliv typu tranzic, po-
čtu let strávených v jednotlivých typech rodin a načasování první tranzice do 
jiné rodinné struktury, nerozlišují ale rodiny v čele s kohabitující matkou. Do 
analýzy vstupují pouze kategorie rodiny se dvěma biologickými rodiči, matkou 
samoživitelkou, matkou a nevlastním otcem a kategorie jiní. Významný ne-
gativní efekt na dosažené vzdělání stejně jako na status povolání se projevuje 
u dětí matek samoživitelek, nikoli ale u dětí matek, které se znovu provdaly. 
Struktura rodiny má významný přímý vliv na dosažené vzdělání respondenta, 
sledujeme-li ale socioekonomický status povolání a výši platu, její přímý efekt 
oslabuje. Je známo, že dosahování statusu povolání je zprostředkováno právě 
dosaženým vzděláním [Blau, Duncan 1967; Featherman, Hauser 1978]. Rozdíl 



- 11 -

ve výsledcích těchto studií si lze vysvětlit tím, že Li a Wojtkiewicz [1992] sloučili 
kohabitující matky a matky samoživitelky do jediné kategorie. Ve výzkumech, 
kde kohabitace matky odlišitelná není, přispívá k negativnímu vlivu ostatních 
typů, pod něž bývá zařazena, tedy k rozvedeným, znovu neprovdaným matkám 
nebo matkám samoživitelkám.

V roce 1968 započal sběr dat další longitudinální reprezentativní studie Pa-
nel Study of Income Dynamics (PSID, česká informace viz Kreidl 2001). U dětí 
vyrůstajících v původních panelových domácnostech jsou zjišťovány jejich do-
sažené výsledky, struktura rodiny v dětství je pouze kontrolována otázkou, zda 
po většinu času až do svých 16 let žily s oběma rodiči, a tato kontrolní otázka na 
strukturu rodiny je kódována pouze dichotomicky nabídkou ano/ne. Podrobný 
přehled o struktuře a změnách struktury rodiny v dětství respondentů a době 
strávené v jednotlivých typech struktur se dozvídáme pouze z pravidelného 
dotazování 1. generace panelu. Respondentům první generace (matkám) jsou 
kladeny následující otázky: Jste vdaná, vdova, rozvedená nebo po rozluce? Ná-
sleduje nabídka: (1) vdaná, (2) single, (3) vdova, (4) rozvedená, (5) po rozluce. 
V případě, že odpověď je (2) single, následuje otázka: Byla jste někdy vdaná? 
S nabídkou ano/ne a zjišťuje se, kdy se případně poprvé vdala. U ostatních 
možností se zjišťuje, kolik času uplynulo od posledního rozvodu, úmrtí manže-
la či rozluky. Tento postup získávání informací o rodinné struktuře lze zařadit 
do kategorie dynamicko-tranzitivního přístupu.

McLanahan [1985] za použití binární logistické regrese do analýzy zahrnu-
je všechny dostupné kategorie struktury rodiny obsažené v datovém souboru 
PSID včetně doby, po kterou dítě žilo bez přítomnosti otce. Tato doba je vždy 
negativně asociována s dichotomickým ukazatelem dokončení střední školy. 
Efekt rozvodu a rozluky rodičů v čase, který uplynul od těchto událostí, zůstává 
negativní, nicméně po uplynutí pěti let postupně vymizí. 

Powell a Parcel [1997] si všímají odlišností v působení struktury rodiny 
na dokončení střední a vysoké školy a jejího vlivu na status povolání a příjem 
u mužů a žen. Vliv na dosažené vzdělání a výsledný socioekonomický status 
povolání zjišťují pomocí regresní analýzy. Navzdory možnostem datového 
souboru volí časově-statický přístup a rozlišují jen mezi úplnou a neúplnou 
rodinou. Pro ženy znamená původ v rodině s oběma biologickými rodiči půl 
roku školní docházky navíc oproti ženám z neúplných rodin a výhoda ve vzdě-
lání pak vysvětluje souvislost struktury rodiny a dosaženého statusu povolání. 
U mužů struktura rodiny dosažené vzdělání ani dosažený status povolání vý-
znamně neovlivňuje.

National Longitudianl Study of Youth 1979 (NLSY79) poskytuje z re-
trospektivního hlediska podobné datové možnosti jako GSS. Dotazovaní 
respondenti z první vlny výzkumu ve věkovém rozmezí 14–21 let jsou retrospek-
tivně dotázáni, s kým žili, když jim bylo 14 let, a volí jednu možnost v kategorii 
dospělá žena: (1) matka, (2) nevlastní matka, (3) jiná příbuzná dospělá žena, 
(4) jiná žena, (5) žádná žena; a jednu možnost z kategorie dospělý muž: (1) 
otec, (2) nevlastní otec, (3) jiný příbuzný dospělý muž, (4) jiný muž, (5) žád-



- 12 -

ný muž. Pro upřesnění je kladena otázka, kdo byl ten muž, kdo byla ta žena, 
s níž jste žil/a ve 14 letech a jaký byl mezi vámi vztah. Takto podrobné rozli-
šení umožňuje oddělit například rodiny s nevlastním rodičem od kohabitací 
a od rodin, kde se vyskytuje jen jeden z rodičů, poskytuje ale informace pou-
ze k jednomu časovému úseku, nedává informaci o době, po kterou bylo dítě 
jednotlivým typům struktury rodiny vystaveno. Strukturální změny rodinné-
ho nastavení spolu s počtem let strávených v jednotlivých typech rodinných 
struktur umožňuje NLSY zjistit a) pro první generaci panelu – z dat získaných 
v rámci jednoho z pravidelných dotazování původního vzorku z roku 1988 a 
b) pomocí srovnání dat získaných od 1. generace panelu s daty za jejich děti. 
Zvolený postup odpovídá dynamicko-tranzitivnímu přístupu k měření rodinné 
struktury. Při každoročním a později dvouletém dotazování vzorku je možné 
vysledovat celou řadu tranzic, včetně přibližné doby jejich trvání v případě, že 
přesahují jeden a později ve výzkumu dva roky.

Sandefur, McLanahan a Wojtkiewicz [1992] rozlišují v analýze čtyři typy 
struktury rodiny úplnou, s nevlastním rodičem, s jedním rodičem a ostatní. 
Sledují také ovlivnění dosaženého vzdělání tranzicemi (1) z úplné rodiny do 
rodiny s jedním rodičem, nebo rodičem a nevlastním rodičem a (2) tranzici 
z úplné rodiny, rodiny s jedním rodičem a rodičem spolu s nevlastním rodi-
čem do jiného typu rodiny (rodiče zcela chybějí), obojí na intervalu 14–17 let 
respondenta. Z výsledků probitové regrese vyplývá, že 85 % dětí z úplných ro-
din dokončí střední školu, 4 % získají středoškolské vzdělání prostřednictvím 
GED a 57 % se zapíše na vysokou školu. Děti z rodin, kde je přítomen jen je-
den z rodičů, dosáhnou na středoškolské vzdělání v 67 % případů, počet těch, 
kteří jej získají pomocí GED, se oproti úplným rodinám zdvojnásobuje, počet 
zapsaných na vysokou školu je pak o 10 % nižší. Nejhorší je situace u dětí vyrůs-
tajících v rodině s rodičem a nevlastním rodičem, z těchto získá středoškolský 
diplom jen 66 %, 11 % jej získá prostřednictvím GED a jen 32 % se zapíše na 
vysokou školu. Všechny změny v rodinném uspořádání mezi 14. a 17. rokem 
respondentů se negativně projeví na úspěšnosti dokončení střední školy, tento 
efekt je významnější než efekt struktur rodiny sledovaný do respondentových 
17 let, kde je přítomen jen jeden z rodičů nebo rodič a nevlastní rodič.

Větší využití variability rodinných struktur dosažitelných pomocí NLSY79 
najdeme u Wojtkiewicze [1993]. V jeho logistické regresní analýze jsou za-
hrnuty kategorie rozlišující rodiny dvou rodičů, matky samoživitelky, matky 
a nevlastního otce, otce samoživitele, otce a nevlastní matky, prarodičů a ji-
ných. Dále je zkoumán vliv tří typů změn (tranzic) v rodinné struktuře: z úplné 
rodiny k matce samoživitelce, od matky samoživitelky do rodiny s matkou a 
nevlastním otcem, z rodiny s matkou a nevlastním otcem do rodiny s matkou 
samoživitelkou (referenční kategorií je žádná tranzice). Významný negativ-
ní vliv na dosažení středoškolského vzdělání má tranzice z rodiny s matkou 
a nevlastním otcem do rodiny s matkou samoživitelkou, což autor vysvětluje 
kumulačním efektem většího počtu tranzic. Negativně asociovány s dosažením 
středoškolského diplomu jsou pak všechny typy tranzic kromě přechodu od 



- 13 -

matky samoživitelky k matce a nevlastnímu otci, zde míra negativního ovlivně-
ní dokončení střední školy závisí na počtu let strávených ve výsledné rodinné 
struktuře.

Sandefur a Wells [1999] stejně jako Sandefur, McLanahan a Wojtkiewicz 
[1992] rozlišují jen čtyři typy struktury rodiny, o to detailněji se ale věnují sle-
dování tranzic mezi nimi ve čtyřech věkových kategoriích vychovávaných dětí 
(0–4, 5–9, 10–14, 15–19). Tím zcela naplňují kritéria dynamicko-tranzitivního 
přístupu. Výsledky s použitím MIMIC modelu a regrese ukazují, že nejhorší 
vyhlídky na vzdělání mají děti vychovávané v rodině s nevlastním rodičem, 
struktura rodiny je ovlivňuje přímo. Každá další tranzice rodinné struktury a 
každý rok navíc v jiném typu rodiny než se dvěma biologickými rodiči snižuje 
vzdělanostní šance dítěte. V této studii se ukazuje přínos pohledu na strukturu 
rodiny jako na proměnnou, která se ve sledovaném čase stráveném v rodi-
čovské domácnosti může proměňovat, lze o ní tedy uvažovat jako o výsledku 
procesu, který také přispívá k ovlivnění pozdějších výsledků a šancí sledované 
populace.

Struktura rodiny původu ve stratifikačním výzkumu  
v České republice
Z výše prezentovaného přehledu je patrné, že je výzkum dopadů rodiny pů-
vodu na různé stratifikační proměnné v sociologii (a v populačních studiích) 
dobře etablován, přináší netriviální výsledky a vzhledem k současným popu-
lačním trendům bude v budoucnu zřejmě neméně populární. Jaký je ale stav 
této výzkumné oblasti v ČR? Existují zde srovnatelná data a jsou adekvátním 
způsobem využívána?

České datové zdroje
Retrospektivní měření struktury rodiny odpovídající retrospektivně-tranzi-
tivnímu modelu nabízí Šetření třídní a sociální struktura obyvatelstva ČSSR 
v roce 1984 (TSS 84) [Linhart, Vodáková, Tuček 1984]. Typ a načasování 
tranzic v rodinné struktuře jsou zachytitelné díky otázce zjišťující strukturu 
rodiny, do níž se respondent narodil a v níž žil v prvních měsících svého ži-
vota. Nabízí se šest možností: (1) s oběma rodiči, (2) s oběma rodiči a dalšími 
příbuznými, (3) pouze s jedním z rodičů, (4) pouze s jedním z rodičů a dalšími 
příbuznými, (5) u jiných příbuzných, pěstounů, v adopci, (6) jinak. Kritéria 
retrospektivně-tranzitivního přístupu jsou splněna díky otázce, zda v celém va-
šem dosavadním životě nastala některá z následujících událostí, a pokud ano, 
ve kterém roce k události došlo. Nabídnuty jsou následující možnosti: a) rodiče 
se rozvedli, b) otec se znovu oženil, c) matka se znovu vdala, d) byl(a) jsem 
adoptován(a), e) byl(a) jsem umístěn(a) v dětském domově, f) otec odešel do 
ciziny, g) matka odešla do ciziny. 
TSS84 je jediným nám známým příkladem české studie, která používá re-
trospektivně-tranzitivní přístup. V dotaznících k ostatním českým datovým 
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souborům i v empirických studiích o vlivu rodinné struktury nalézáme jen pří-
stup časově-statický, jenž tranzice a jejich načasování plně nezachycuje.

V letech 1989–1998 probíhal longitudinální výzkum Rodina ´89: Zdroje 
vzdělanostních nerovností (Matějů, Tuček, Rezler 1991). V datech dostup-
ných k první vlně výzkumu byl využit časově-statický přístup k měření rodinné 
struktury a rozlišeny jsou čtyři kategorie: (1) úplná rodina, (2) náhradní rodina 
(s jedním nevlastním rodičem), (3) samotná matka, (4) samotný otec. 

Časově-statické retrospektivní měření struktury rodiny nabízející širokou 
varietu strukturních rodinných typů nalézáme například ve výzkumu Sociální 
stratifikace ve východní Evropě po roce 1989 (Szelenyi, Treiman 1993). Zde je 
rozlišeno osm kategorií struktury rodiny: (1) oba vlastní rodiče, (2) vlastní otec 
a nevlastní matka, (3) vlastní matka a nevlastní otec, (4) pouze otec, (5) pouze 
matka, (6) pouze jiní příbuzní, (7) sirotek, (8) někdo jiný (nikoliv příbuzný). 
Respondenti jsou dotázáni, s kým žili v době kolem svých 16 let, informace o 
možných změnách struktury rodiny nemáme.

Ve výzkumu European Union Statistics on Income and Living Conditions 
(EU-SILC) byli respondenti dotázáni na složení rodiny v době, kdy jim bylo 
mezi 12 a 16 lety. Nabízeny jsou tyto možnosti: (1) s oběma rodiči, (2) pou-
ze s matkou, (3) pouze s otcem, (4) s matkou a jejím novým partnerem nebo 
manželem, (5) s otcem a jeho novou partnerkou nebo manželkou, (6) v jiné 
domácnosti (v pěstounské péči), (7) v kolektivní domácnosti, instituci. Zde 
je možnost kohabitace vychovávajícího rodiče zahrnuta, v analýze ji ale nelze 
separovat. Možné zkreslení odpovědí ale může vznikat v důsledku instrukce 
respondentovi, že informace o matce a otci se nemusejí bezpodmínečně týkat 
rodičů biologických, ale také osob, které respondent „za své rodiče považo-
val“.

Problém s rozlišením mezi nevlastním rodičem a přítelem či přítelkyní 
biologického rodiče žijícím ve společné domácnosti vidíme i u výzkumu Gene-
ration and Gender Survey, jehož první a druhá vlna již na území ČR proběhla. 
Struktura rodiny původu je v první vlně zjišťována otázkou, zda respondent 
žil po většinu času až do svých 15. narozenin s oběma rodiči. Dostupná je in-
formace, zda se biologičtí rodiče někdy v minulosti rozešli, respondent vybírá 
z nabídky ano, ne, nikdy spolu nežili a nevím nic o svých rodičích. Navazuje 
otázka upřesňující rok rozchodu rodičů. V případě, že některý z rodičů již ne-
žije, je dostupná informace o roce úmrtí. V datech jsou zachytitelné některé 
změny v rodinném uspořádání, nemáme ale dostatečnou informaci o stavu 
rodinné struktury před a po změně. V případě, že respondent nevyrůstal s obě-
ma biologickými rodiči, vybírá z 12 nabízených odpovědí na otázku, s kým do 
dosažení věku 15 let převážně vyrůstal: (1) pouze s mou biologickou matkou, 
(2) pouze s mým biologickým otcem, (3) s biologickou matkou a nevlastním 
otcem, (4) s biologickým otcem a nevlastní matkou, (5) s prarodiči, (6) s jinými 
příbuznými, (7) s adoptivním(i) rodičem nebo rodiči, (8) v pěstounské péči, (9) 
v internátní škole nebo na internátě, (10) v dětském domově, (11) ve speciálním 
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zařízení pro mládež, (12) jinde. Tento výzkum se zdá být velmi dobře použi-
telný i pro stratifikační analýzu vlivu rodinné struktury na životní šance dětí.

Studie z oblasti nerovností ve vzdělávání čerpají hojně z výzkumu Progra-
mme for International Student Assessment (PISA), který běží od roku 2000 
pod záštitou OECD. Výzkum probíhá v tříletých intervalech a sleduje výsled-
ky patnáctiletých žáků základních a středních škol. V roce 2003 byla v České 
republice zahájena i jeho longitudinální verze PISA-L (Sociologický ústav AV 
ČR, 2003). Způsob zjišťování struktury rodiny, v níž žáci žijí, ale není napříč 
jednotlivými lety jednotný. Ve výzkumu PISA 2000, jehož se v ČR zúčastnilo 
9 300 žáků, je struktura rodiny zjišťována otázkou: „Kteří lidé obvykle bydlí 
u vás doma?“ Respondent vyplňuje všechny vyhovující kategorie z nabídky: 
(1) matka, (2) jiná žena (např. nevlastní matka nebo pěstounka), (3) otec, (4) 
jiný muž, (5) bratr(ři) (včetně nevlastních), (6) sestra(y) (včetně nevlastních), 
(7) prarodiče, (8) ostatní. O historii struktury rodiny informace zjišťovány ne-
jsou. PISA 2003 používá stejnou sadu otázek na strukturu rodiny, v níž žák 
žije. Možnost rozlišit biologické rodiče od pěstounů nebo nevlastních rodičů 
ale zcela mizí ve výzkumu PISA 2006, kde jsou detailní otázky například na 
zaměstnání nebo vzdělání rodičů kladeny bez ohledu na konkrétní vztah mezi 
rodičem a žákem. Pro longitudinální část výzkumu PISA (PISA-L) slouží jak 
dotazníky z let 2003 a 2006, z nichž není možné zjistit konkrétní typ rodinné 
struktury, tak ale i doplňující dotazníky (rodičovský dotazník), které informaci 
o obyvatelích společné domácnosti a jejich vztahu k respondentovi obsahují. 
Nejprve je položena otázka, kdo vyplňuje dotazník s nabídkou: (1) matka dítěte 
(nevlastní matka, pěstounka), (2) otec dítěte (nevlastní otec, pěstoun), (3) jiná 
osoba (uveďte, kdo). V další otázce pak respondent kroužkuje všechny správné 
odpovědi na otázku, kteří lidé tvoří vaši rodinu, vybírá z možností: (1) vlastní 
matka dítěte, (2) nevlastní matka nebo pěstounka, (3) vlastní otec dítěte, (4) 
nevlastní otec nebo pěstoun, (5) dítě, které přineslo tento dotazník, (6) souro-
zenci dítěte, (7) jiná osoba (osoby). Slabou stránkou rodičovského dotazníku je 
ovšem jeho nižší návratnost. Přes určité slabiny se výzkumy PISA 2000 a 2003 
zdají být pro stratifikační otázky spojené s efekty rodinné struktury použitelné.

Základní, ne však dostatečnou informaci o struktuře rodiny lze získat i z vý-
zkumu European Social Survey (ESS) (Plecitá-Vlachová 2002), jehož 1., 2. 4. 
a 5. vlna proběhla také v České republice. Přímý dotaz na rodinu v průběhu 
dětství zde nenalezneme, dovodit ji ale lze z otázek na zaměstnání matky a 
otce. Jednou z nabízených odpovědí je: matka nebo otec byl(a) mrtvá(ý) nebo 
nežil(a) s rodinou v době, kdy bylo respondentovi 14 let. 

Další studií, v níž struktura rodiny není zjišťována přímo, ale lze získat ale-
spoň základní informace o rodičích respondenta, je Třídní struktura a sociální 
mobilita 1989–2009 (Katrňák 2009). Nevyrůstal-li respondent s matkou nebo 
otcem a následoval-li instrukce z dotazníku, pak informace v sekcích o zaměst-
nání matky a otce v době respondentových 16 let zůstala nevyplněna. Dotazník 
ještě zjišťoval, zda se respondentovi vlastní rodiče někdy rozvedli, s nabídkou 
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pěti možností: (1) ano, (2) ne, (3) rodiče nebyli (nejsou) oddáni, (4) jiná od-
pověď, (5) nevím; a kolik bylo respondentovi v době rozvodu jeho vlastních 
rodičů let. 

Empirické studie
Přestože tedy i v ČR existují datové zdroje, které lze použít pro studium dopa-
du rodinné struktury a rodinných tranzic na stratifikační výsledky dětí, tato 
data nejsou empiricky téměř vůbec využívána. Známe pouze tři studie, které 
jsou výjimkou z tohoto pravidla (a jeden text, který se věnuje vlivu struktury 
rodiny na vzdělanostní aspirace dětí)3. Šmídová, Janoušková, Katrňák [2008] 
používají datový soubor k PISA-L 2003 a pomocí ordinální logistické regrese 
zjišťují rozdíly mezi aspiracemi na studium střední školy a skutečným výběrem 
střední školy (školy ukončené maturitou a školy neukončené maturitou) mezi 
dívkami a chlapci. V analýze je proměnná struktura rodiny vyjádřena v kate-
goriích úplná a neúplná rodina a má významný vliv na vzdělanostní aspirace 
chlapců i dívek. 

Straková [2002] podává přehled mezinárodního srovnání čtenářské gra-
motnosti žáků, strukturu rodiny rozlišuje také dichotomicky na úplnou a 
neúplnou a dokládá, že (na rozdíl od například Nizozemí nebo Velké Británie) 
struktura rodiny na výsledky českých žáků vliv nemá. Hirschová a Kreidl [2012] 
nicméně s použitím stejných dat, podrobnějšího měření rodinné struktury 
(rozlišující rodiny úplné, s jedním rodičem, s nevlastním rodičem a ostatní) a 
poněkud odlišné statistické metodologie nalézají významný rozdíl ve skórech 
čtenářské, matematické i přírodovědné gramotnosti mezi rodinami úplnými a 
rodinami s nevlastním rodičem.

Navrhované postupy operacionalizace proměnné  
struktura rodiny
Informace o rodině původu se díky detailním operacionalizacím struktury 
rodiny ve velkých reprezentativních průřezových i panelových šetřeních stala 
základem pro dlouhou tradici výzkumu jejího vlivu na životní šance a jejich 
realizaci především v americké sociologii. Toto téma neztratilo dodnes na ak-
tuálnosti.

Nejvýznamnější rozdíly ve výsledcích empirických studií, které jsme před-
ložili, můžeme připsat rozdílné operacionalizaci rodinné struktury v použitých 
datech a různé míře využití dostupných informací pro vlastní analýzy (viz 
samostatná kategorie kohabitujících matek [Thomson, Hanson, McLanahan 
1994; Raley, Frisco, Wildsmith 2005] nebo rozlišení vdov a rozvedených matek 
[Biblarz, Gottainer 2000]).

3 Katrňák [2006] ve své analýze dat z PISA 2003 pomocí ordinální logistické regrese 
při rozlišení úplných a neúplných rodin dokládá, že původ v úplné rodině zvyšuje šance na 
vyšší vzdělanostní aspirace žáků devátých tříd základních škol.
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Detailní rozlišování jednotlivých kategorií rodinných struktur v českém 
prostředí spolu s možností zachytit také tranzice mezi strukturními typy rodin 
by přineslo více možností mezinárodní komparace síly vlivu této proměnné 
a spolu s tím i možnost učinit přiměřené kroky směrem k vyrovnání šancí 
jedinců, kteří by byli strukturou rodiny původu ve svých životních šancích zne-
výhodněni.

Proto formulujeme následující dvě doporučení pro budoucí výzkumnou 
praxi, jedno pro sběr dat v jednorázových dotazníkových šetřeních (retrospek-
tivní studie) a druhé pro plánování sběru panelových dat (prospektivní studie).

Retrospektivní měření
Pro retrospektivní zjišťování struktury rodiny původu (například v jednorázo-
vých průřezových šetřeních) doporučujeme následující znění otázek:

1) Žil(a) jste od narození až do doby, kdy jste se poprvé odstěhoval(a) 
z domova, ve společné domácnosti s oběma svými biologickými rodiči? 

1. Ano
2. Ne 

2) Byli Vaši rodiče po celou dobu, než jste se poprvé odstěhoval(a) z do-
mova, manželé? 

1. Ano
2. Ne

3) Kdo s Vámi žil ve společné domácnosti po většinu času až do doby, 
kdy jste se poprvé odstěhoval(a)? 

1. Pouze má biologická matka
2. Pouze můj biologický otec
3. Biologická matka a nevlastní otec (manžel matky)
4. Biologická matka a partner matky
5. Biologický otec a nevlastní matka (manželka otce)
6. Biologický otec a partnerka otce
7. Prarodič(e)
8. Jiní příbuzní
9. Adoptivní rodiče nebo pěstouni
10. Někdo jiný

4) Ve kterém roce jste se poprvé odstěhoval(a) z domova? 
…………
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Došlo od vašeho narození až do doby, kdy jste se poprvé odstěhova-
l(a) z domova, k některé z následujících změn? Pokud ano, ve kterých 
letech?

Předkládaný soubor otázek pro retrospektivní měření poskytuje nejen zá-
kladní časově-statické rozlišení rodinných struktur v dětství respondenta, ale 
nabízí i jeho rozšíření na retrospektivně-tranzitivní model, a tím umožní za-
chytit úplnou historii změn v kompozici domácnosti, v níž respondent vyrůstal. 

Prospektivní měření (panely)
V první vlně panelu doporučujeme položit nejprve výše navržené retrospektiv-
ní otázky. Na ty je vhodné navázat otázkami na současné složení domácnosti 
respondenta:

1) Rádi bychom se zeptali na osoby, které s Vámi žijí ve společné do-
mácnosti. Uveďte prosím u všech členů domácnosti měsíc a rok jejich 
narození, pohlaví, svůj vztah k těmto osobám a měsíc a rok, kdy s Vámi 
začaly žít ve společné domácnosti. 
Při vyplňování pole „Váš vztah k této osobě“ prosím vyberte jednu 
z následujících možností:

1. biologická matka, 2. nevlastní matka, 3. přítelkyně biologic-
kého otce, 4. biologický otec, 5. nevlastní otec, 6. přítel biologické 
matky, 7. bratr, 8. nevlastní bratr, 9. sestra, 10. nevlastní sestra, 
11. manželka, 12. přítelkyně, 13. manžel, 14. přítel, 15. biologické 
dítě, 16. dítě manžela nebo manželky, 17. dítě přítele nebo přítel-
kyně, 18. jiný příbuzný, 19. jiná osoba.

 

Číslo 
změny 

Změna Rok  Rok Rok 

1 Rozvod biologických rodičů    

2 Rozchod biologických rodičů    

3 Úmrtí matky    

4 Úmrtí otce    

5 Sňatek biologických rodičů    

6 Sňatek matky a nevlastního otce    

7 Sňatek otce a nevlastní matky    

8 Rozvod matky a nevlastního otce    

9 Rozvod otce a nevlastní matky    

10 Příchod partnera matky do společné domácnosti    

11 Příchod partnerky otce do společné domácnosti    

12 Odchod partnera matky ze společné domácnosti    

13 Odchod partnerky otce ze společné domácnosti    
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V dalších vlnách sběru dat doporučujeme pokládat tytéž otázky, a to kvůli 
možnosti komparace a zachycení změn ve složení domácnosti.

1) Rádi bychom se zeptali na osoby, které s Vámi žijí ve společné do-
mácnosti. Uveďte prosím u všech členů domácnosti měsíc a rok jejich 
narození, pohlaví, svůj vztah k těmto osobám a měsíc a rok, kdy s Vámi 
začaly žít ve společné domácnosti. 
Při vyplňování pole „Váš vztah k této osobě“ prosím vyberte jednu 
z následujících možností:

1. biologická matka, 2. nevlastní matka, 3. přítelkyně biologic-
kého otce, 4. biologický otec, 5. nevlastní otec, 6. přítel biologické 
matky, 7. bratr, 8. nevlastní bratr, 9. sestra, 10. nevlastní sestra, 
11. manželka, 12. přítelkyně, 13. manžel, 14. přítel, 15. biologické 
dítě, 16. dítě manžela nebo manželky, 17. dítě přítele nebo přítel-
kyně, 18. jiný příbuzný, 19. jiná osoba.
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Došlo od doby, kdy jste byl(a) naposledy dotazován(a), ve vašem živo-
tě k některé z následujících změn? Pokud ano, uveďte také měsíc a rok, 
kdy ke změnám došlo. 

Tento obsáhlý soubor otázek pro panelové výzkumy je příkladem dyna-
micko-tranzitivního přístupu k měření rodinné struktury, spolu s prvotní 
retrospektivou o rodině původu umožní výzkumníkům detailně zkoumat 
všechny relevantní strukturální změny ve sledovaných rodinách. Postupně se 
stárnutím respondentů první vlny panelu, odchodem nebo příchodem rodin-
ných příslušníků a obyvatel společně obývaných domácností dokáže zachytit 
také i příchod další generace a její rodinné prostředí. Takto detailní vhled 
do vývoje rodinné struktury dovolí postulovat odpovědi například na otázky 
existence a síly vlivu změn na vzdělanostní dráhy, načasování, případně odklá-
dání přechodů na vyšší stupně vzdělávacích institucí nebo vysvětlit (ne)úspěch 
těchto přechodů s ohledem na původní rodinu. Dokáže také odhalit existenci 
vzorců reprodukce rodinného chování v další generaci. Je vhodným nástrojem 
pro sledování mezigenerační změny i proměn míry vlivu struktury rodiny ve 
stratifikačním procesu v různých časových obdobích.

Závěr
Strukturu rodiny původu lze (spolu s dalšími parametry původní rodiny) 
považovat za startovní čáru stratifikačního procesu. Proto je třeba ji měřit a 
zahrnout do analytických modelů, protože je nezbytná pro správný popis soci-
álních nerovností v současné společnosti, pro pochopení jejich dynamiky a pro 

 
Číslo 
udá-
losti 

Událost 
 

Rok Měsíc Rok 
 

Měsíc Rok Měsíc 

1 Sňatek       

2 Rozvod       

3 Úmrtí manžela nebo manželky       

4 Příchod partnera nebo partnerky do 
spol. domácnosti 

      

5 Rozchod s partnerem či partnerkou 
a jeho nebo její odchod ze společné 
domácnosti 

      

6 Úmrtí partnera nebo partnerky       

7 Narození vlastního dítěte       

8 Příchod dítěte do spol. domácnosti       

9 Úmrtí dítěte       

10 Dítě se odstěhovalo ze společné 
domácnosti 

      

11 Úmrtí rodiče nebo rodičů       

12 Rozvod nebo rozchod rodičů       
 



- 21 -

informované uvažování o budoucích trendech. Využití této proměnné vidíme 
ve třech oblastech: 

1. Jako nezbytnou kontrolní proměnnou ve všech stratifikačních mo-
delech kvůli riziku zkreslení vynechanou proměnnou. 

2. Kvůli možným interakcím mezi strukturou rodiny a jinými pro-
měnnými, abychom pochopili vztah mezi populační dynamikou a 
dynamikou celkového rozsahu mezigenerační statusové reprodukce. 

3. Z důvodu tvorby stratifikačně-demografických prognóz.
Dostupnost informace o struktuře rodiny původu je nezbytnou součástí ve 

výzkumech, které se věnují životním šancím a jejich podmíněnosti. Jelikož je 
struktura původní rodiny v obecné populaci rodin korelována s ostatními de-
mografickými proměnnými, je pro dosažení nezkreslených výsledků obvykle 
nezbytné zahrnout ji vždy i do modelů, které jsou ve výzkumu využívány (ve 
specifických subpopulacích tento apel přirozeně platit nemusí). Pokud nebude 
proměnná struktura rodiny původu zahrnuta do dalších výzkumů a nebude 
využívána analyticky i v mnohorozměrných statistických analýzách, bude 
systematicky docházet ke zkreslením v důsledku vynechané proměnné (omi-
tted-variable bias) a tedy k věcným zkreslením.

Výsledky naprosté většiny zahraničních studií založených na velkých dato-
vých souborech longitudinálních výzkumů prokázaly významný vliv struktury 
rodiny na důležité stratifikační proměnné, mezi něž řadíme dosažené vzdělá-
ní, příjem, socioekonomický status prvního a následujících povolání. Výrazně 
jsou tak strukturou rodiny ovlivněny životní šance a vyhlídky. Aby bylo možné 
dospět k těmto zjištěním, musel být nejdříve vliv rodinné struktury oddělen 
od ostatních proměnných vázaných na rodinu a domácnost, jako jsou rodin-
ný příjem, vzdělání rodičů, socioekonomický status jejich povolání nebo počet 
sourozenců. Právě proto, že se v mnoha studiích i po kontrole těchto cha-
rakteristik rodiny prokázal významný čistý vliv rodinné struktury původu na 
pozdější životní dráhu, mělo by se zjišťování struktury rodiny stát nedílnou 
součástí dotazníků všech velkých výzkumů, především pak těch, které se za-
měřují na sledování životních drah jedinců i významných celospolečenských 
změn. V neposlední řadě by se struktura rodiny původu měla stát zohledňova-
nou proměnnou výzkumů, jež mají ambice v oblasti sociální politiky.

Nárůst počtu dětí vyrůstajících v alternativních rodinných uspořádáních 
může být indikátorem hlubší změny stratifikačních pravidel, například i změny 
v celkovém rozsahu mezigenerační statusové reprodukce. Výzkumy opakovaně 
ukazují, že se například rozsah mezigenerační zaměstnanecké mobility liší po-
dle typu rodiny původu (v úplných rodinách je obvykle rozsah mezigenerační 
ne-mobility vyšší). Proto je vhodné ve statistických modelech ověřovat existen-
ci interakcí mezi strukturou rodiny a socioekonomickými statusy rodiny. To 
lze jen při adekvátním zachycení potřebných proměnných. Domníváme se, že 
další vývoj směrem ke klesajícímu zastoupení úplných rodin v populaci může 
mít dalekosáhlé (nikoliv ale nutně negativní) důsledky pro dynamiku změn 
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v oblasti sociální struktury. Může dokonce indikovat potenciál k demokratizaci 
sociální struktury.4 

Navržené měřicí nástroje mohou sloužit nejen k popisu minulého vývoje, 
ale také k tvorbě prognóz ohledně budoucích změn v rozsahu a zdrojích me-
zigenerační statusové reprodukce. Systematickým zahrnováním proměnných 
měřicích strukturu rodiny původu do výzkumů, postupnou kumulací větší-
ho množství dat a verifikací jednotlivých zjištění lze v budoucnu získat dobrý 
základ pro predikci společenského vývoje (a to i v zemích, kde se zatím rozvo-
dovost a obliba nemanželského soužití drží na nízké úrovni, ale kde existuje 
předpoklad, že v budoucnu poroste). 

Martin Kreidl vystudoval postgraduálně sociologii na Kalifornské uni-
verzitě v Los Angeles (M.A. 2001, Ph.D. 2005) a na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D. 2003). Působí na Katedře sociologie  
a v Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univer-
zity v Brně. Zabývá se výzkumem sociálních nerovností a populačními studii, 
zejména otázkami mezigeneračního přenosu socioekonomického statusu, 
vnitro-generační mobilitou, rodinou, partnerstvím, plodností a vzorci mezi-
generační směny.

Klára ČapKová vystudovala obor sociologie na Filozofické fakultě Západo-
české univerzity v Plzni (Bc. 2012). Studuje na Katedře sociologie Masarykovy 
univerzity v Brně. Od roku 2010 spolupracuje na projektu „Konceptuální a 
metodologické inovace výzkumu vzdělanostních nerovností aplikované na 
moderní českou společnost.“ (2010-2012).
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