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1. Úvod 
 

S tím jak se mění společnost, mění se i partnerské vztahy a vazby 

(Plňava, 2000). S rostoucím individualismem ve společnosti se 

individualismus a autonomie dostává i do partnerských vztahů což ovlivňuje 

i vnímání těchto vztahů a mění se i přístup k nim (Tamtéž). Lidé jsou 

ovlivňováni společenskou i ekonomickou situací společnosti, dochází pak 

ohýbání jejich ideálů a představ, což ovlivňuje jejich budoucí život. Změny 

životních hodnot se pak odrážejí do partnerských vztahů (Vymětalová, in 

Fialová, 2000). Podle Rabušiče (2001) bude docházet k nárůstu celoživotně 

svobodných lidí, což souvisí se stále volnějším a svobodnějším stylem 

života (Rabušič, 2001). Životní rozhodnutí však nejsou jen individuální 

volbou jedince, důležitou roli zde také hrají jiné faktory, jako jsou 

zaběhnuté sociální normy a instituce ve společnosti. Největší změny postojů 

k manželství a rodině pak můžeme pozorovat od první poloviny 90. let, kdy 

došlo ke změně politického i ekonomického režimu (Katrňák a kol., 2010).  

Cílem této práce je potvrdit, že existují rozdíly v postojích mužů a 

žen na manželství, nesezdané soužití, výchovu dětí a rozvod. Pro tento účel 

jsou použity postoje občanů České republiky starších 15 let. 

Moje bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je část 

teoretická, která popisuje proměny rodiny, manželství, nesezdaného soužití 

a rozvodů a popisuje jejich výhody a nevýhody. Druhá část je empirická, 

kde byla provedena kvantitativní statistická analýza dat, která zkoumá 

postoje české veřejnosti k manželství a rodině ve vztahu k pohlaví.  
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2. Teoretická část 

2.1 Rodina  
 

Rodina je základním kamenem společnosti, zajišťuje, aby byla 

společnost funkční, protože jejím hlavním úkolem je její reprodukce, 

zároveň je i potřebná a užitečná pro samotného jedince, protože má funkci 

ochranitelskou (Jandourek, 2003).  Rodina je svázána příbuzenstvím, při 

nejmenším rodičů a dětí a má dlouhodobý charakter (Jandourek, 2003). 

Možný (2006) charakterizuje rodinu obdobně, rodina je podle něj uskupení 

lidí, kteří mají mezi s sebou příbuzenské svazky nebo jsou spjaty právně, 

tedy manželstvím nebo jinými svazky jako je třeba adopce a za výchovu dětí 

a její fungování jsou odpovědní dospělí rodiče (Možný, 2006).  

Podle Možného (2006) do druhé poloviny 20. století byla rodina 

vnímána jako jaká si neměnná stabilní jednotka společnosti, kde docházelo 

k bezpečné reprodukci budoucích generací a zároveň měla jakou si 

ochranitelskou funkci. Svět kolem se rychle proměňoval, ale rodina 

zůstávala stále stejná (Možný, 2006). Ovšem, v současné době rodina 

přestala poskytovat jediné bezpečné útočiště pro dítě a zajišťování 

základních potřeb dětí zčásti převzal stát (Hamplová, 2003). Začal tak 

stoupat počet nesezdaných párů a nemanželských dětí, protože děti už 

nepotřebovaly takovou ochranu ze strany rodičů jako dříve (Tamtéž).  

Rodina se začala transformovat v důsledku změn, které jsme začaly 

zaznamenávat ve druhé polovině 20. století, ale jejich původ sahá více do 

minulosti (Možný, 2006). Sexuální styk přestal patřit pouze do manželství, 

dále v tom hrálo roli objevení různých antikoncepčních praktik, které 

umožnili kontrolu nad plodností, a její masivní rozšíření způsobil rapidní 

pokles porodnosti. Od konce 50. let je pak umožněn ženám vstup na 

pracovní trh a profesní kariéra se pro ně stává stejně důležitou jako pro 

muže (Tamtéž). Singly (1999) uvádí, že od 60. let 20. století došlo k těm to 

změnám: za prvé došlo ke snížení sňatků, zvýšení rozvodů, začal narůstat 

počet neúplných rodin, došlo ke snížení porodnosti, došlo k nárůstu porodů 

mimo manželství a nárůstu mimomanželských porodů (Singley, 1999).  
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2.1.1 Funkce rodiny 

 

 Rodina je charakterizována jako malá sociální skupina, stabilní 

jednotka s ochrannou a výchovnou funkcí. Mezi základní funkce rodiny patří 

například funkce ekonomicko-zabezpečovací funkce, která slouží k zabezpečení 

rodiny, ale také ekonomickému rozvoji celé společnosti. Rodiče mají poskytnout 

dítěti materiální prostředky pro plnohodnotný život dítěte, celá rodina je pak 

součástí celé společnosti, které pomáhá ke stabilitě (Střelec, 2005). 

Dále funkce biologicko-reprodukční – děti jsou pokračovateli celé 

společnosti. Pro společnost je důležitá další reprodukce, kterou mají zajistit 

jednotlivé rodiny.  

Výchovně socializační funkce rodiny je důležitá pro primární socializaci, 

začlenění se do společnosti pro nově narozené potomky, což je pro budoucí 

fungování jedince ve společnosti nezbytné a zároveň správně socializovaní jedinci 

jsou důležití pro fungování celé společnosti (Tamtéž). 

Výchova v rodině je spojována taky s utvářením mravních rysů. Dítě se 

prostřednictvím rodiny učí postojům k politice, filozofickým, ekonomickým, 

ekologickým otázkám atd. (Střelec, 2005). 

 

2.2 Důvody uzavření manželství 
 

2.2.1. Důvody uzavření manželství v minulosti 

 

V průběhu historie bylo manželství evropských civilizací velmi ovlivněno 

křesťanstvím a jeho zásadami (Možný, 2006). Katolický sňatek byl po velmi 

dlouhou dobu nerozlučitelný. Od roku 1869 však mohlo dojít k tzv. rozvodu od 

lože, který lidi odprošťoval od všech manželských povinností, ale manželství jako 

takové rozloučeno nebylo, předpokládalo se, že takto rozvedení budou sexuálně 

abstinovat a nový sňatek byl vyloučen (Tamtéž). Nový sňatek povolovala pouze 

rozluka, která však byla udělována pouze ve výjimečných případech. (Možný, 

2006).  Společně s christianizací se začala prosazovat nerozlučitelnost sňatku a 

partnerství se stávalo monogamní (Maříková a kol., 1996). Manželstvím se 
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legitimizoval sexuální život, bylo zajištěno, že dítě bude mít otce i matku, což je 

jedna ze zásad křesťanství. Tento katolický konzervativní přístup k manželství 

místo toho, aby udržoval tyto přísné zásady, vedl k postupné sekularizaci a 

rozvolnění těchto hodnot (Maříková a kol., 1996). Manželství bylo považováno za 

jakýsi „přirozený stav“, který patří k součásti života. Na ty, kdo do manželství 

nikdy nevstoupili, bylo nahlíženo s jistým despektem (Giddens, 2000). Do první 

poloviny 20. století byla rodina považována za základní jednotku národa 

(Sullerotová, 1998). Na nesezdané soužití pak bylo nahlíženo s určitým odporem. A 

o žádostech o rozvod rozhodovala komise, která mohla žádost zamítnout. 

Manželství bylo tehdy ve společnosti vysoce uznávanou hodnotou a bylo velmi 

žádané. (Sullerotová, 1998). Velký důraz byl na to, vychovávat dítě v rodině, aby 

z něj vyrostl silný jedinec, který bude žít v souladu se zájmy společnosti. Ženy, co 

otěhotněly, pak co nejrychleji vstoupili do manželství, aby nebyly společností 

stigmatizovány (Veselá, 2005).  Dalším důvodem bylo také snazší sehnání státního 

bytu a mladým rodinám, byly poskytovány novomanželské půjčky, které přestaly 

být poskytovány po roce 1991, což souvisí i s nárůstem nesezdaného soužití 

(Šalamounová, 2002).  

 

 

1.2.2 Důvody uzavření manželství dnes 

 

„Manželství už není ekonomickou institucí, ale jako rituální závazek může 

pomoci stabilizovat jinak křehké vztahy.“ (Giddens, str.83, 2000) 

Tomášek (2006) uvádí, že důvodem pro vznik nesezdaných soužití, může 

být rozvolnění mravů a snižující se tlak na manželství (Tomášek, 2006). Dalším 

důvodem může být reakce na stále měnící se podmínky v postmoderním světě. 

Dále lidé kladou větší důraz na svoje osobní touhy, které by mohl druhý partner 

v manželství oslabovat (Šťastná a Paloncyová, 2011).  

 

Podle Hamplové (2000) je dnes hlavním důvodem pro vstup do manželství - 

zázemí (jak emoční, tak i ekonomické) a je kladen důraz na lásku. Pro vstup do 
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manželství je tedy hodně velký důraz kladen na citovou stránku. Na ekonomickou 

stránku manželství, stejně jako v minulosti dávají důraz hlavně ženy, pro které to 

znamená ekonomické zabezpečení sebe tak i budoucího potomka, dokonce i při 

odchodu či ztrátě partnera (Hamplová, 2000).   

Dalším důvodem pro vstup do manželství může být těhotenství partnerky, 

protože v řadě evropských zemí můžeme nalézt různé přístupy k uznání otcovství, 

což může motivovat muže ke vstupu do manželství ještě dříve, než se potomek 

narodí. Jedná se tedy o krok z většiny praktický (Chaloupková, 2011). 

Lidé, kteří v dnešní době vstupují do manželství, mají jasné představy o 

světě a o budoucnosti, manželství pak berou jako něco, z čeho budou mít užitek a 

budou uspokojeni po své emoční stránce, ale zároveň jako něco, kvůli čemu 

nebudou muset měnit svoje hodnoty či postoje (Katrňák, 2002). Ve výzkumu 

CVVM provedeného v únoru 2017 bylo zjištěno, že 40% občanů si myslí, že hlavní 

výhodou manželství je finanční jistota, 59% občanů pak nesouhlasí s tím, že by 

manželství byla zbytečná instituce. (CVVM, 2017).  

 

2.2.3 Demografie uzavřených manželství 

  

Podle Klufové se od roku 1995 se sňatečnost v České republice snižuje, v té 

době se pohybovala kolem 55 000 sňatků za rok na obyvatele celé České republiky. 

Po roce 2000 pak počet následně klesl na 50 000 manželství za rok, což se dá 

historicky označit jako nejnižší počet od první poloviny 20. stol., od té doby pak 

dochází k menšímu růstu (Klufová, 2008). Podle českého statistického úřadu 

v  roce 2017 bylo uzavřeno přibližně 52 600 manželství, což bylo nejvíce od roku 

2008. Většina sňatků je pak uzavřena mezi lidmi, kteří vstupují do sňatku poprvé, 

první manželství v roce 2017 uzavřelo okolo 40000 lidí. Ti, kdo sňatku vstupují do 

manželství nejméně, jsou ovdovělí, kterých bylo kolem 500 za rok 2017. Věkově se 

pak snoubenci asi z 60% pohybují ve věku mezi 25 – 34 lety. V roce 2017 se pak 

průměrný věk mužů pohyboval kolem 29 let a věk žen kolem 27let (ČSÚ 2017). 
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2.2.4 Složení obyvatelstva podle rodinného stavu 

 

Tabulka č. 1 – Složení obyvatelstva podle rodinného stavu 

Pohlaví, rodinný 

stav 

Počet obyvatel 

(tis). 

Podíl obyvatel 

daného 

rodinného stavu 

Celkem – svobodní/é 2801,3 31,3 

-ženatí/vdané 4191,8 46,9 

-rozvedení/é 1123,8 13,5 

Muži - svobodní 1 599,0 36,6 

-ženatí 2 103,9 48,2 

-rozvedení 532,0 12,2 

Ženy - svobodné 1 202,2 26,3 

-vdané 2 087,9 45,6 

-rozvedené 674,6 14,7 

Zdroj: ČSÚ (2017) - Vývoj obyvatelstva České republiky, Obyvatelstvo 

podle věku a rodinného stavu  

 

Podle českého statistického úřadu největší část obyvatelstva České 

republiky tvoří vdané ženy a ženatí muži, což se ovšem od konce 20. století snižuje. 

V roce 2017 byl počet ženatých a vdaných 46,9 % z celkového počtu obyvatel ČR. 

Naopak počet svobodných obyvatel se pomalu zvyšuje. Rozdíl mezi svobodnými 

muži a ženami se liší zhruba o 10%, svobodných mužů bylo v roce 2017 36,6%, 

oproti tomu svobodných žen bylo 26,3%  (ČSÚ 2017). 

2.2.5 Demografie neúplných rodin 

 

Neúplná rodina je rodina, která je vedena bez přítomnosti jednoho z rodičů 

(Petrusek a Vodáková, 1996).  
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Tabulka č. 2 – Demografie neúplných rodiny 

Ukazatel 

Čistě 

neúplné 

rodiny 

Počet dětí Osoba v čele domácnosti 

1 2+ Svobodný/á Rozvedený/á Ovdovělý/á 

Počet 

domácností 

166906 103 

579 

63 

326 
51 605 93 436 21 865 

Počet 

domácností v 

% 

100 62,1 37,9 30,9 56,0 13,1 

Počet 

vyživovaných 

dětí 

1,47 1,00 2,23 1,34 1,51 1,60 

Zdroj: ČSÚ (2017) -  Životní podmínky 2017, ČSÚ 

 

K roku 2017 byl počet samoživitelů 166 906 v České republice. Největší 

skupinu samoživitelů tvoří matky a to zhruba 80% ze všech samoživitelů. A 

v neúplných rodinách žije přibližně 400 tis. závislých dětí. Zhruba v pětině 

neúplných rodinách je samoživitel, který nepracuje. Z 60% děti žijí děti 

v neúplných rodinách s rozvedenou matkou nebo rozvedeným otcem, se 

svobodným rodičem pak žije 27% dětí a s ovdovělým rodičem 16%. Podíl 

nezaměstnaných matek samoživitelek byl k roku 2017 dvakrát vyšší než matek 

z rodin úplných (ČSÚ 2017).  

 

2.2.6 Demografie rozvodů 

 

 

Tabulka č. 3 – Demografie rozvodů  

 2017 

Rozvody celkem 25 755 

Na návrh -muže 5 115 

-ženy 9 368 

- společný návrh 11 272 

Opakované rozvody v  (%) - 

muži 
19,3 

-ženy 18,6 

zdroj: ČSÚ (2017) - Vývoj obyvatelstva České republiky, Rozvodovost  
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V roce 2017 na základě údajů Ministerstva spravedlnosti ČR, bylo 

rozvedených kolem 25 000 manželství. V průměru pak k roku 2017 skončilo 

rozvodem přibližně 47% manželství. Podle průzkumu průměrné manželství 

vydrželo kolem 13. let. Mezi lety 2007 až 2017 se míra rozvodovosti snižuje, což je 

spojeno i s tím, že klesá míra sňatečnosti. Je zde uvedeno, že z  celkového počtu 

rozvodů bylo přibližně 43 % manželství rozvedeno na žádost obou manželů. Na 

návrh ženy bylo ukončeno kolem 36 % manželství, oproti tomu na návrh muže 

19%. Bylo zjištěno, že se většina rozvádějících rozvádí poprvé, což souvisí i s tím, 

že do manželství vstupuje většina lidí, kteří předtím ještě nebyli provdáni. Nejméně 

rozvodů bylo uskutečněno u rodin se třemi a více dětmi, což tvořilo asi 5,9%. 

Nejvíce rozvodů zhruba 90%, pak bylo u manželství, která v průměru trvají od 13 

do 17 let. K roku 2017 se podle zjištění počet rozvedených mezi obyvateli ČR 

pohyboval kolem 13,5%. U mužů tomu bylo 12,2% a u žen 14,7%, což svědčí o 

tom, že rozvedení muži vstupují do manželství opakovaně častěji než rozvedené 

ženy. Nejvíce rozvedených se pohybuje od 45 let, což koresponduje se vstupem do 

manželství a průměrnou délkou manželství. V roce 2017 se největší počet 

rozvedených pohyboval u lidí kolem 50- 54let. (ČSÚ 2017) 
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2.3 Typy soužití 
 

2.3.1 Nesezdané soužití 

 

Nesezdané soužití je definováno jako soužití dlouhodobějšího charakteru, 

mezi mužem a ženou, kteří neuzavřeli manželství (Gregorová a Králíčková 1998). 

 

2.3.1.1 Typy nesezdaného soužití 

 

Širočková (2004) popisuje dva základní typy tohoto soužití, které pak následně 

dělí na další dva subtypy: 

 

1) Předmanželská kohabitace - a) testování manželství 

                                              b) předstupeň manželství 

 

2) Kohabitace jako forma dlouhodobého soužití – a) alternativa manželství 

     b) funkční soužití 

(Širočková, 2004). 

 

 

2.3.1.2 Sezdané soužití 

 

Typy soužití, kde byli partneři oddáni zákonným způsobem. Patří sem 

sezdané soužití se společnou domácností – manželství a sezdané soužití bez 

společné domácnosti, kde má každý z partnerů vlastní domácnost tzv. Fenomén 

Mingle.  

2.3.1.2.1 Sezdané soužití se společnou domácností - Manželství 

 

Prostředek, který slouží, k předávání rodinných tradic a majetku, je to dobrovolný 

svazek dvou lidí. Svazek, který je zdrojem radosti a vzájemného pochopení 

(Katrňák, 2011). Podle Občanského zákoníku se jedná o trvalý svazek muže a ženy, 
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který je naplněn zákonným způsobem (Novotný, 2014).  Hlavním důvodem pro 

vstup do manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. (Zákon o rodině č. 

94/1963 Sb.) Manželství je považováno za jaký si právní vztah muže a ženy. I když 

v dnešní době narůstá počet nesezdaných soužití, manželství je stále považováno za 

ideální pro výchovu dětí (Fisherová, 1996). Se stále snižujícím počtem manželství, 

stále mladí lidé vykazují kladný postoj k manželství, v budoucnu s tím to krokem 

počítají a má u nich velmi vysokou hodnotu. Snížení počtu manželství tedy nemusí 

znamenat úplné odmítání manželství, spíše jeho odkládání (Možný 2006). Výběr 

partnera pak může mít dlouhý proces, je třeba pečlivý výběr a je potřeba, aby si na 

sebe partneři zvykli, ať už před manželstvím, tak i po něm (Oppenheimer, 1988). 

Čím vyšší jsou požadavky na budoucího partnera, tím déle výběr trvá. Manželství 

jde podle Oppenheimer chápat jako forma adaptace dvou jedinců, učení se svých 

nových rolí a jejich akceptace (Oppenheimer, 1988).  

Dnes si můžeme všimnout, že se mladí lidé soustředí nejdříve na to, aby dosáhli 

uspokojivého vzdělání, dále se zaměřují na hledání zaměstnání a následně budují 

kariéru a až poté myslí na rodinu, čímž se věk při vstupu do manželství stále 

zvyšuje (Fialová, 2000).  

 Muži nejprve kladou velký důraz na osobní uplatnění mimo manželství a 

rodinný život je jimi velmi podhodnocován, ale s věkem se tento přístup mění 

(Šťastná a Poloncyová, 2011). Se zvýšenou ekonomickou nezávislostí se pojí i to, 

že ženy kladou větší důraz na kvality partnera a už pro ně není nejdůležitější 

materiální zajištění (Rabušič, 2001).  

 

2.3.1.2.2 Sezdané soužití bez společné domácnosti - Fenomén MINGLE 

 

V dnešní době si také můžeme, povšimnou fenoménu zvaný MINGLE, 

který není nová, ale postupně přibývá na síle, to je zkratka pro Married But Single 

(vdaná/ženatý, ale přesto svobodná/ý), což je označení pro manžele nebo rodiny, 

které jsou spolu, ale nesdílí společnou domácnost a potkávají, když na sebe mají 

náladu nebo chuť (Tomášek, 2012). Společně strávené chvíle mají řádně 

zorganizované a o těch, co tráví samostatně, se vzájemně informují. Tato forma 

manželství/rodiny je však komplikovaná, vyžaduje určitou dávku důvěry a byla 
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shledána jako velmi nevhodná pro výchovu dětí, kterým tento typ svazku 

neposkytuje pocit bezpečí jako u rodin se společnou domácností (Tamtéž). Navíc je 

tento typ svazku finančně náročnější, protože partneři musí utáhnout dvě 

samostatné domácnosti. Lidé volí tento typ svazku hlavně kvůli tomu, že jim 

poskytuje určitou část nezávislosti, času, u tohoto vztahu je nižší šance, že vztah 

sklouzne do stereotypu a také případný rozchod není tak náročný (Tamtéž). Tento 

svazek je vhodný spíše pro mladší lidi, kteří touží po nezávislosti, mají své vlastní 

zájmy a jsou dobře finančně zajištěni a spíše pro ty, kteří ještě nemají děti.  

(Tomášek, 2012).  

 

 

2.4 Manželství versus nesezdané soužití – výhody a nevýhody 

2.4.1 Výhody nesezdaného soužití  

 

2.4.1.1 Finanční důvody 

  

V roce 2005 bylo každé třetí dítě narozeno do nesezdaného soužití 

(Hamplová, 2006). Děti se mimo manželstvím rodí především ženám s nižším 

vzděláním, což může souviset s nastaveným sociálním systémem, kdy se vyplatí 

předstírat, že jsou svobodné matky, protože s příjmem partnera a se sociálními 

dávkami jsou na tom finančně lépe, než kdyby byly v manželství. Tato skutečnost 

pak vede k účelovému nesezdanému soužití (Tamtéž). Narůstá však i počet matek, 

které o dítě pečují sami, a otec nejeví zájem o své dítě. I když ve studii Hamplové 

(2006) matky uvádějí, že otcové nejeví zájem o dítě, mnohdy jde i o rozhodnutí 

matky, která se chce stát matkou v mladém věku i když k tomu nejsou podmínky 

zrovna příznivé (Tamtéž). Motivací mladých nesezdaných matek bývá i snížení 

nejistoty z budoucnosti, tyto matky často pocházejí z nižších vrstev, nemají 

možnost se ve vzdělání či kariérně angažovat, a tak je pro ně být matkou součástí 

jejich identity a statusem ve společnosti (Hamplová, 2006). Dle výzkumů 

v posledních 20 letech narůstá míra tolerance s narozením dětí mimo manželství. 

Například v roce 1994 výzkum Naše společnost (CVVM, Šamanová 2009) na 

otázku zda by lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek, odpovědělo kladně 



12 
 

téměř 70% respondentů, v roce 2017 tomu bylo pouze 40% (CVVM, Pilecká 2009). 

Přesto, že je nesezdané soužití stále více tolerováno, pořád je za významnější 

svazek považováno manželství (Hamplová a Pikálková, 2002).  

V důsledku nástupu žen do zaměstnání klesla nutnost žen vstoupit do 

manželství z finančních důvodů. To platí i pak pro následné setrvání v manželství 

z ekonomických důvodů, které už není nezbytné, protože se o sebe ženy dokážou 

postarat sami (Nešporová, 2006). 

V nesezdaném partnerství lidé investují více do sebe, ať už do svých 

zájmů nebo s finančního hlediska, protože společné peníze v partnerství, nejsou 

nijak právně ošetřena. Partneři jsou spíše dvě samostatné vyrovnané jednotky, 

než celek, který drží pohromadě (Sirovátka a kol., 2008).  

 

2.4.1.2 Osobní důvody 

  

Giddens (1999) zmiňuje, že nejde až tak o volbu žít v nesezdaném soužití, ale 

většinou tento stav nějak sám vyplyne. Většina párů má pak v budoucnosti 

v plánu se vzít, jedná se tedy o nesezdané soužití dočasného charakteru 

(Giddens, 1999).  

Ve studii (Paloncyová a Šťastná, 2011) bylo zjištěno, že muži značně 

podhodnocují hodnoty rodinného života, za velmi důležité totiž považují osobní 

uplatnění a tak sňatek odkládají a posouvají věk pro založení vlastní rodiny. 

Ženy stejně jako muži také kladou důraz na osobní uplatnění, ale dříve se 

dostávají do tlaku, když se chtějí rozvíjet, ale zároveň chtějí založit rodinu 

(Palyncyová a Šťastná, 2011). Zdá se, že ženy dávají větší důraz na trvalejší a 

pevnější vztah, což jim dodává větší životní jistoty a poskytuje citové vazby a 

mají k manželství kladnější přístup (Hamplová a Pikálková, 2002). Podle 

Fialové (2000) je jakýsi ideál partnerského vztahu nejdříve spolu žít, a vzít se až 

s očekáváním dítěte nebo při rozhodnutí mít dítě (Fialová, 2000).  
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 Jsou i lidé, které nesezdané soužití preferují proto, že manželství 

nevnímají jako společnou, intimní záležitost mezi partnery, ale jako záležitost 

mezi nimi a státem. Nesezdané soužití vnímají jako vnitřní svazek, který už 

nepotřebuje další potvrzení, jinými slovy řečeno jako je kus papíru. A čím déle 

nesezdané soužití trvá, tím je podle partnerů vstup do manželství zbytečnější. 

(Vítečková a kol., 2014). Pilinská (2005) píše, že je pravděpodobné, že počet 

nesezdaných soužití bude v budoucnu stoupat, neboť se stává projevem 

moderního života (Pilinská et al., 2005).  Hamplová (2000) pak uvádí, že lidé 

preferují nesezdané soužití z důvodu snadnějšího rozchodu, vyhnou se tak 

složitému rozvodu a finančním nákladům s ním spojeným (Hamplová, 2000). 

Podle Kučery (2008) mají menší motivaci ke sňatku lidé, kteří už v manželství 

byli a jsou rozvedení, rozvod pro ně nebyl příjemnou záležitostí a tak pro své 

další budoucí partnerství raději volí nesezdané soužití (Kučera, 2008). Na 

druhou stranu však Šmolka (2002) uvádí, že jakási „rozvodová bariéra“ může 

být naopak výhodou v manželství, protože zabraňuje různým ukvapeným 

rozchodům (2002). 

Ve výzkumném šetření SEPM 2006 bylo zjištěno, že ženy neuzavřely 

manželství se současným partnerem z důvodu, protože to pro ně nebylo zrovna 

výhodné nebo se nechtěly vdávat těhotné a případná by pro ně byla svatba velmi 

nákladná. Dále bylo zjištěno, že se u žen se objevil strach ze ztráty nezávislosti 

spojený s uzavřením manželství, kdy manželství může změnit rovnováhu sil, které 

můžou být jiné, než tomu bylo v pouhém soužití (Chaloupková, 2007). V jiném 

šetření Chaloupková a Šalamounová (2004) uvádí, že ženy preferují nesezdané 

soužití i kvůli tomu, že v nesezdaném soužití je dělba prací v domácnosti více méně 

rovnoměrná, což pro manželství platí méně a často to bývá jedna z příčin sporů 

v manželství (Chaloupková a Šalamounová, 2004). Podle výzkumu Hamplové 

(2006), který provedla v jednadvaceti evropských zemích, je pouhé setrvání 

v manželství určitým znakem, který odkazuje na spokojenost. Hamplová (2006) 

uvádí tři faktory, které vedou k této spokojenosti a to pouhá přítomnost partnera, za 

druhé emoční podpora partnera a do třetice vyšší životní úroveň díky společným 

penězům v manželství. Ze spousty zahraničních studiíí jako jsou například Myers a 

Booth, 1999; Stevenson a Wolfers, 2009; Whiteman atd., se můžeme dozvědět, že 

manželská spokojenost u žen je značně menší než u mužů (Miller, 2011). Podle 
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Bernarda (1974) to to souvisí s dělbou domácích prací, které více méně obstarává 

žen a také s péčí o děti (Bernard, 1974). Ukazuje se, že muži se snaží odmítat tyto 

domácí práce a různé podobné snahy o zrovnoprávnění povinností v domácnosti a 

tím, jsou ženy nespokojené s celkovým vztahem (Dempsey, 2000). 

„Veroff et al. (1995) například při longitudinálním studiu rodin zjistili, že 

nejstabilnější jsou ty rodiny, kde 1. manželka odpovědně a láskyplně pečuje o 

svého muže, 2. manžel je úspěšný ve svém povolání, 3. nehádají se často kvůli sexu 

a vzájemným vztahům, 4. podařilo se jim úspěšně integrovat do svých rodinných 

vztahů obě své širší rodiny a staré přátele a 5. manžel má cit pro nezávislost a 

sebekontrolu své ženy.“ (cit. Možný, str. 229, 2006). 

 

2.4.1.3 Emancipace žen 

 

 V dnešní společnosti už není tolik hodnoceno vytváření jakého si „domova“, 

ženy se na tuto skutečnost adaptovaly tím, že nacházejí své uplatnění a realizaci 

v placeném zaměstnání a v budování kariéry (Hamplová, 2003).  

 

2.4.2 Výhody manželství 

 

2.4.2.1 Právní výhody 

 

V občanském zákoníku ČR se můžeme dočíst, že děti narozené v manželství 

či mimo manželství mají úplně stejná práva, což se však netýká partnerů 

v nesezdaném soužití, u těchto partnerství nenalezneme moc právních úprav, které 

by stanovily nějaké práva či povinnosti plynoucí z tohoto partnerství.  

Manželé mají právo se vzájemně zastupovat v běžných záležitostech. 

(89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, § 697). 
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2.4.2.1.1 Daňové výhody 

  

Hlavní daňová výhoda se týká slevy na manžela či manželky bez příjmu, 

která lze uplatnit při podání daňového přiznání a činí to celkem 24 840kč, hlavní 

podmínkou je, že příjem partnera na kterého je tato sleva uplatňována nepřesáhne 

68 000kč za rok. Pokud je jeden z partnerů držitel průkazu ZTP/P je tato sleva 

dvojnásobná.  

Další daňové výhody se týkají nabytí či prodeje nemovitosti, kde stačí podat 

pouze jedno daňové přiznání, pokud je tedy ve společném jmění manželů. Pokud by 

manželé nebyli, musel by daňové přiznání podat každý zvlášť (89/2012 Sb. Zákon 

občanský zákoník).  

2.4.2.1.2 Dědické výhody 

 

V případě úmrtí jednoho z manželů, ten druhý automaticky vstupuje do 

první linie v případě dědění společně s dětmi. U nesezdaných partnerů 

v případě úmrtí jsou v první linii dědění děti a rodiče zesnulého. Partneři 

z nesezdaného soužití dědí až ve třetí linii a to společně se sourozenci 

zemřelého, musí být ovšem splněna podmínka, že spolu společně žili 

alespoň rok před smrtí (89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník). 

 

2.4.2.1.3 Vyživovací povinnost 

 

Z manželství plyne i povinnost vyživovací, která má zajistit 

majetkovou a kulturní rovnost manželů. Když například jeden z manželů 

není schopen vydělávat peníze, druhý má povinnost zajistit aby, měli oba 

manželé stejnou životní úroveň, to platí i v případě pokud jeden z páru 

začne vydělávat více. Tato vyživovací povinnost platí od vzniku manželství 

až po jeho zánik. V některých případech může vzniknout i vyživovací 

povinnost rozvedených osob. Vyživovací povinnost v případě rozvedených 

osob vzniká rozvodem a platí při neschopnosti jednoho z manželů se živit, 

která má původ již z manželství. Zde už ovšem neplatí, že rozvedení 
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manželé musí mít stejnou životní úroveň, pomoc je pouze přiměřená a záleží 

na dohodě mezi bývalými partnery (89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník).  

 

2.4.2.1.4 Právo na informovanost o zdravotním stavu 

 

Právo na informovanost má blízká osoba, což je příbuzný v řadě přímé (rodiče, 

prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o 

registrovaném partnerství). 

Blízká osoba má právo: 

 na informace o zdravotním stavu pacienta a může nahlížet do dokumentace týkající 

se zdravotního stavu pacienta 

 má právo určit, kdo další se může o zdravotním stavu dozvědět, pokud pacient 

nestanovil jinak 

 dále na sdělení příčiny smrti a nahlédnout do zprávy pitvy (89/2012 Sb. Zákon 

občanský zákoník).  

 

 

2.4.2.2 Výhody a nevýhody manželství – muži 

 

2.4.2.2.1 Výhody pro muže 

 

Podle Dudové (2004) má manželství různé dopady na profesionální život u mužů a 

na profesionální život u žen. U mužů většinou manželství a s ním spojené i rodičovství 

většinou znamená urychlení profesionální kariéry, což souvisí se zabezpečením rodiny 

(Dudová, 2004). Při vstupu do manželství pak bude při případném potomkovi snáze určeno 

otcovství a zároveň i příjmení (Chaloupková, 2011).  

  



17 
 

2.4.2.3 Výhody a nevýhody manželství – ženy 

 

2.4.2.3.1 Výhody pro ženy 

 

Podle Hamplové (2000) ženy uváděly, že největší výhodou manželství je 

emocionální naplnění života a pocit lásky a bezpečí (Hamplová, 2000).  

 

2.4.2.3.2 Nevýhody pro ženy 

2.4.2.3.2.1 Profesní život  

 

Jistou nevýhodou pro ženy je dopad na profesní život žen a zejména tedy 

rodičovství, který jejich profesní život velmi zpomalí (Dudová, 2004). Vzhledem k 

tomu, že péče o děti a o domácnost spočívá stále ve většině českých rodin na ženě, 

mnoho z nich rozděluje svůj čas mezi povinnosti profesního a rodinného života. 

Rodinná kariéra znamená pro ženu ve většině případů menší investice do 

profesního života a zároveň negativní očekávání zaměstnavatelů, reagujících menší 

ochotou zaměstnávat a povyšovat vdané ženy. Žena je pak více ekonomicky závislá 

na svém manželovi (Dudová, 2004).  

 

2.4.2.3.2.2 Dělba práce 

 

Další nevýhoda, je činnost, při které je žena značně znevýhodněna a tou je 

dělba práce. Singly (1999) uvádí, že ve výzkumném šetření Rozvrh pracovní doby, 

který provedla společnost INSEE, zkoumala, kolik hodiny denně stráví domácími 

pracemi manžel a kolik manželka. Ukázalo se, že manželka, která je v domácnosti a 

nepracuje, stráví domácími pracemi 7 hodin a 35 minut, muž pak oproti manželce 2 

hodiny a 5 minut. Pokud má manželka stálé zaměstnání stráví domácími pracemi 4 

hodiny a 40 minut, její manžel pak v průměru 2 hodiny a 25 minut. Což ukazuje, že 

dělba práce není nijak podmíněna tím, jestli je žena zaměstnaná nebo není. U mužů 

zůstává práce téměř stejná, jen u žen se zkrátí (Singly, 1999). Tato realita však moc 

neodpovídá odpovědím na otázku, zda by se měli oba partneři podílet stejným 

dílem na domácích pracích, kdy obě pohlaví odpověděli, že ano. Dále Možný 
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(1990) uvádí, že bylo zjištěno, že dělba práce funguje tak u ¼ domácností u zbytku 

domácností se žena o všechno stará sama (Možný, 1990).  

 

2.4.3 Status manželství 

 

Manželství sice v posledních letech ztrácí institucionální váhu, ale získává 

jiný rozměr a je kladen důraz na spřízněnou duši, lásku, emocionální intimitu a 

soudržnost. Ze svatby, která byla dřív brána jako samozřejmost, se spíš stal jakou si 

značkou osobního růstu a úspěchu.  Lidé, kteří konečně dospěli do fáze vztahu, kdy 

jsou připraveni na manželství, chtějí svůj důležitý krok oslavit. (Bulcroft a kol., 

2000). V posledních 50 letech byl zaznamenán růst svatebních hostin, lidé začali, 

čím dal tím více dělat okázalé rozlučky se svobodou a se svatbou se spojila i 

svatební cesta, u které byl rovněž zaznamenán početní nárůst. Ve studii Cherlin 

(2004) uvádí, že lidé chtějí prostřednictvím svatby svým blízkým ukázat, že prošli 

určitým milníkem a jsou připraveni na tento velký krok (Cherlin, 2004).  

 

2.4.4 Svatba a ženy 

 

Podle Hamplové (2007) je pro ženy životní touhou se vdát, ale jen v případě, že 

najdou toho ideálního partnera, který bude zárukou určitého životního standardu, 

pokud nejsou v současném vztahu takto uspokojeni, vyčkávají, až se finanční 

situace partnera zlepší nebo čekají na vhodnějšího partnera (Hamplová, 2007). Zdá 

se, že ženy oproti mužům dávají větší důraz na trvalejší a pevnější vztah, což jim 

dodává větší životní jistoty a poskytuje citové vazby a mají na rozdíl u mužů 

k manželství kladnější přístup (Hamplová a Pikálková, 2002).  Ženy také kladou 

důraz na osobní uplatnění, ale dříve se dostávají do tlaku, kdy se chtějí rozvíjet, ale 

zároveň chtějí založit rodinu (Polyncyová a Šťastná, 2011).  
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2.5 Potřebnost vstupu do manželství pro výchovu dětí 
 

2.5.1 Výchova dětí mimo manželství v minulosti 

 

Ještě před 50 lety bylo mít děti mimo manželství společenské tabu, nárůst 

mimomanželské plodnosti se pojí s tzv. teorií druhého demografického přechodu, 

který se projevil ve střední Evropě, což souvisí s nárůstem individualizace, rostoucí 

rovností mezi pohlavími a postupnou individualizací postkomunistických zemí 

(Zeman, 1989).  V České republice bylo za doby komunismu typické dávat důraz 

na rodinný život a angažovat se v něm, protože to v jiných oblastech života bylo 

značně ztížené. Navíc zde kvůli poklesu plodnosti byla vytvořena opatření, která 

měla plodnost opět zvednout, a i se tak stalo v 70. letech 20. století, kdy rodiny 

s dětmi dostávali přídavky na děti.  V České republice začali znovu dostávat 

příspěvky na děti po roce 1990 v první řadě lidi s nižším vzděláním, ale porodnost 

tím nebyla nijak v zásadě ovlivněna (Křesťanová, 2016).  

 

2.5.2 Výchova dětí mimo manželství - dnes 

 

V roce 2005 bylo každé třetí dítě narozeno do nesezdaného soužití. Děti se 

mimo manželstvím rodí především ženám s nižším vzděláním, což může souviset 

s nastaveným sociálním systémem, kdy se vyplatí předstírat, že jsou svobodné 

matky, ačkoliv žijí s partnerem, protože s příjmem partnera a se sociálními dávkami 

jsou na tom finančně lépe, než kdyby byli v manželství. Tato skutečnost pak vede 

k účelovému nesezdanému soužití. Podle Hamplové (2006) však i počet matek, 

které o dítě pečují sami, a otec nejeví zájem o své dítě. I když ve studii Hamplové 

(2006) matky uvádějí, že otcové nejeví zájem o dítě, mnohdy podle Hamplové 

(2006) jde i o rozhodnutí matky, která se chce stát matkou v mladém věku i když 

k tomu nejsou podmínky zrovna příznivé. Motivací mladých nesezdaných matek 

bývá i snížení nejistoty z budoucnosti, tyto matky často pocházejí z nižších vrstev, 

nemají možnost se ve vzdělání či kariérně angažovat, a tak je pro ně být matkou 

součástí jejich identity a statusem ve společnosti (Hamplová, 2006). Dle výzkumů 

v posledních 20 letech narůstá míra tolerance s narozením dětí mimo manželství. 
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Například v roce 1994 výzkum Naše společnost (CVVM, Šamanová 2009) na 

otázku zda by lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek, odpovědělo kladně 

téměř 70% respondentů, v roce 2017 tomu bylo pouze 40% (CVVM, Pilecká 2017).  

 

 

2.5.3 Děti a potřeba rodičů 

 

Podle Lamba (1986) z hlediska výchovy dětí je stále primárním 

pečovatelem matka dítěte, z různých výzkumů (Goldberg a kol., 1986, Horton, 

1984 atd.) vyplývá, že si ženy myslí, že by dokázaly vychovat dítě dobře i sami. V 

posledních letech se však na výchově dětí snaží čím dál tím více angažovat i 

otcové, kteří definují svou roli tak, že jsou schopni o své dítě pečovat stejně tak 

dobře jako matky. Ale převládá u mužů názor, že pro výchovu dětí jsou potřeba 

rodiče oba (Lamb, 1986).  

Mužům prospívají hry s otcem, kdy se projevuje boj a rivality, k čemuž patří 

různé bojové pokřiky, bolístky, ale i sladké vítězství, což pozitivně ovlivňuje 

mužské sebevědomí. U žen je důležité vzájemné vcítění se s matkou, což 

v budoucnu přispívá ke genderové identifikaci, objevuje se chtění mít vlastního 

potomka (Poněšický, 2009).  

Podle Pavláta je pro správnou výchovu dětí důležitá péče obou rodičů. Otec 

má podle studie pozitivní vliv na některé kognitivní schopnosti a na zdatnost 

z hlediska sociálního prostředí. U dětí z neúplných rodin se častěji prokázaly různé 

poruchy chování, horší školní prospěch či horší životní spokojenost. (Tamtéž) Také 

se ukázalo, že dobrý vztah s otcem snižuje u chlapců agresivitu a působí na emoční 

pohodu a stabilitu u dívek. Také se ukázalo, že děti z úplných rodin v budoucnu 

vykazují lepší školní výsledky a následně i větší příjmy (Pavlát, 2008). Pro dítě je 

důležitý harmonický vztah jeho rodičů, protože se pozorováním učí, jak se chovají 

ženy a jak muži, což může ovlivnit jeho budoucí identifikaci s vlastními rolemi a 

funkčnost vlastního partnerství či rodiny, v harmonickém vztahu pak dítě přejímá 

životní vzory a hodnoty svých rodičů. Také se ukázalo, že u dětí, které vnímají 

manželství svých rodičů jako špatné či nefunkční, chtějí své manželství mít úplně 
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jiné. Vliv modelu manželství rodičů může mít za důsledek, negativní vlivů, které 

způsobují konflikty a neurotické chování (Szymiková a Žídková, 1996).  

Ukázalo se, že děti z rozvedených rodin začínají svůj sexuální život dříve a 

v partnerských vztazích mají častěji problémy, než děti z rodin nerozvedených. 

(Tamtéž) Rozvod je z jednou z věcí ohrožující správný vývoj dítěte, dokonce i jeho 

zdraví. Opětovné uzavření manželství, ať už se jedná o matku nebo otce, vede ke 

ztrátě kontaktu dětí s otcem. Až třetina dětí vnímá nové manželství jako stresující 

faktor (Pavlát, 2008).  

 

 

2.6 Názor na rozvod 
 

2.6.1 Názor na manželství v minulosti 

 

Do 19.stol nebyl rozvod vůbec povolen, předtím byly rozvody povolovaly 

pouze v závažných případech, a to v případu impotence jednoho z partnerů nebo 

pokud byli partneři přímí příbuzní (Goody, 2006). V minulosti byl rozvod 

stigmatizován a také značně ztížen pro ženy, což souvisí s dělbou práce 

v manželství (Dudová, 2008). Většina žen nebyla příliš ekonomicky aktivní, ale 

měly na starost chod domácnosti a výchovu dítěte, muži naopak měli na starost 

finance, kterými zajišťovali rodinu. V rámci změny v postavení žen tak došlo 

k jejich větší svobodě, možnosti být finančně aktivní což přispělo k jejich 

nezávislosti (Dudová, 2008).  

 

2.6.2 Názor na manželství v současné době 

 

Nárůst rozvodovosti začal po roce 1964 s legalizací rozluky manželství 

v zákoně. V rámci sociologie je rozvod spojován s krizí rodiny, čím dál tím více 

selhávají tradiční funkce rodiny. Podle Fučíka (2012) faktory, které rozvod 

zapříčiňují, jsou podobné jako u oddalování manželství nebo u nesezdaného soužití. 

A to nárůst individualizace a intimity. Nárůst rozvodovosti začal po roce 1964 s 

legalizací rozluky manželství v zákoně (Tamtéž). Faktory, které rozvod zapříčiňují, 
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jsou podobné jako u oddalování manželství nebo u nesezdaného soužití. A to nárůst 

individualizace a intimity (Fučík, 2012). V zemích s vysokou rozvodovostí, kde 

mají lidé v podvědomí, že rozvod je jedna z běžných věcí, je velmi vysoká 

pravděpodobnost rozvodu a tam, kde je rozvodovost vysoká, manželství postupně 

ztrácí svůj účel a dochází k nárůstu nesezdaného soužití (Možný, 2002).  

2.6.3 Důvody rozvodu 

 

U žen a mužů můžeme pozorovat, že ženy a muži prožívají manželství a 

partnerství jinak a zároveň přikládají věcem ohledně manželství jinou váhu. Jelikož 

procházejí rozdílnou socializací, věci vnímají jinak, což si můžeme povšimnout 

například v tom, jak odůvodňují příčiny rozvodu. Podle Heteringtona a Kelly 

(2002), ženy uváděly jako nejčastější příčiny rozvodu jako nedostatek lásky, 

porozumění a společných zájmů a zároveň přiznaly, že by nevěru tolerovaly. Muži 

uvedly jako důvod právě nevěru nebo i samotné neustálé obviňování ze strany 

partnerky (Tamtéž). Dále se v této studii ukázalo, že muži jsou ochotni zůstat v 

nešťastném a nefungujícím manželství proto, aby neztratili kontakt se svými dětmi. 

U žen je důvod pro setrvání v nefungujícím manželství finanční. Ve studii bylo i 

zjištěno, že muži jsou v nefungujícím manželství ochotni zůstat déle než ženy 

(Heterington a Kelly, 2002). 

Podle šetření CVVM, které bylo provedeno v roce 2008 bylo zjištěno, že o 

rozvod žádá častěji partner, který rozpad manželství nezpůsobil. Podle 64,5% žen a 

36,1% mužů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, může za rozpad manželství 

druhý z partnerů. Z toho vyplývá, že ženy nejspíše nezpůsobují rozpad manželství, 

ale bývají aktivnější při ukončování partnerství a s žádostmi o rozvod (Vohlídalová, 

2010). Český statistický úřad pro rok 2011 uvádí, že nejčastější příčinou rozvodu 

byla nevěra, což pro rok 2011 bylo v 1072 případech u mužů a 679, to bylo 

zaznamenáno u žen. Druhým nejčastějším důvodem byl uveden alkoholismus a to 

převážně u mužů (ČSÚ, 2011).  
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2.6.4 Sociální status a rozvod 

 

Podle zahraničních studií (Avellar, Smock 2005 zhotovené v USA, Jarvis, 

Jenkins 1999 v VB a dalších) bylo zjištěno, že rozvod výrazně ohrozí sociální status 

ženy, některé z nich mohou být ohroženy i chudobou, oproti tomu u mužů je pokles 

jejich příjmů menší a je krátkodobý. Pro muže zas rozvod má dopad na kontakt 

s dětmi (Heterington a Kelly, 2002). Muži opouští bydliště, čímž ztrácí společný 

život s dětmi a ztrácí tak kontakt s rodinou a ztrácí pocit domova, čímž ztrácí status 

otce a hlavy rodiny (Dudová a Hastrmanová, 2007). Po rozvodu podle Amata 

(2000) mohou nastat dvě situace. Za prvé, člověk může vnímat rozvod jako velmi 

stresující situaci a rozpad vztahu vnímá jako osobní neúspěch nebo za druhé vidí 

rozvod jako příležitost k novému začátku a jako úspěšné ukončení nefunkčního 

vztahu, zároveň tvrdí, že u rozvedených lidí byla zaznamenána nižší hodnota štěstí, 

rozvod vede k různým psychickým úzkostem a zároveň u nich bylo zaznamenáno 

nižší sebevědomí (Amato, 2000). Hned po úmrtí je rozvod největší zátěžovou 

událostí na psychiku jedince (Poupětová, 2009).  

 

 

2.6.5 Vliv rozvodu na děti 

 

2.6.5.1 Svěření do péče 

 

Svěření do péče je upraveno právní úpravou čl. 9 ost. 3 ÚPD (úprava práv 

dětí), kde je uvedeno, že dítě má právo se stýkat s oběma rodiči, pokud tak není 

právně nařízeno jinak. Při rozhodování jsou důležitými faktory, které pomáhají 

k rozhodnutí – dosavadní péče o dítě, schopnost komunikace s rodiči, principy 

výchovy rodičů a jejich vzájemná slučitelnost, přání a postoj dítěte a místo školy a 

zájmové činnosti (Dobrušová a kol., 2012). Většina dětí je svěřena do péče matky, 

Warshak a kol., (1995) tvrdí, že je to způsobeno tzv. mystikou mateřství, ve 

společnosti panují vžitá přesvědčení, že ženy jsou z biologického hlediska lepšími 

pečovateli než muži a jsou pro dítě důležitější než otcové (Warshak a kol., 1995).  
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2.6.5.1.1 Střídavá péče 

 

V současné době je tento typ péče považován jako nejlepší možný 

(Dobrušová a kol., 2012). O tomto typu péče je vždy rozhodováno individuálně a to 

jak s ohledem na rodiče, tak na dítě.  Neexistuje však bez předem stanovených 

kritérií, s jasným řádem, pravidly a musí se na ní oba rodiče předem dohodnout. 

Nemělo by to však ani zkomplikovat život dítěte – dlouhé dojíždění, dvě školy, 

omezení mimoškolních aktivit (Tamtéž). Střídavá péče se však nedoporučuje u 

velmi mladých dětí, psychologové uvádí, že není vhodná pro děti do 3 let. 

Dospívající děti mají potřebu bezpečného domova a tak si z 50% vyberou péči 

rodiči stejného pohlaví (Dobrušová a kol., 2012).  

2.6.5.1.2 Společná péče 

 

 Stejně jako u střídavé péče je dítě svěřeno do péče obou rodičů, zde 

se ale naopak od střídavé péče na výchově rodiče nestřídají, ale vychovávají dítě 

společně, nejsou zde stanoveny žádné intervaly na střídání dítěte (Dobrušová a kol., 

2012). Zachovává se zde stávající stav, nejsou určena žádná pravidla, ani není 

stanoveno výživné, protože je všechno stanoveno tak, jak tomu bylo doposud před 

rozvodem (Tamtéž). K tomu to typy péče se většinou přistupuje, když rodiče i 

nadále po rozvodu bydlí v jednom domě/bytě nebo, když se jedná o zletilé dítě, 

které už s rodiči nežije (Tamtéž). Stejně jako u péče střídavé, není tato péče 

vhodná, pokud mezi s sebou rodiče mají nějaké konflikty nebo nejsou spolu 

schopni vycházet a na něčem se dohodnout (Dobrušová a kol., 2012).  

 

2.6.5.1.3 Výhradní péče 

 

Výhradní péče je zvolena tehdy, pokud nejsou rodiče schopni se dohodnout, 

nebo na přání dítěte.  Dítě má právo na kontakt s oběma rodiči, i když jednomu 

z rodičů nebylo dítě svěřeno, pořád má právo na informace o jeho zdravotním 

stavu, prospěchu ve škole atd. (Dobrušová a kol., 2012). Pokud je jeden s rodičů 

klasifikován jako patologická osoba, která by mohla dětem ublížit, je soudem 

nakázán zákaz styku s dítětem. Soudní zákaz styku si dítětem je stanoven v krajních 
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případech, zejména tehdy pokud je nějak ohroženo zdraví dítěte a to ať už fyzické 

nebo psychické (Tamtéž).  

2.6.5.2 Výživné 

 

Aby manželství bylo rozvedeno, musí být rozhodnuto o poměrech dítěte po 

rozvodu manželství. Tomu, kterému nebude dítě svěřeno dítě do hlavní péče, bude 

vyměřeno výživné nebo se na výživném budou oba rodiče podílet, pokud je dítě ve 

střídavé péči. Vyživovací povinnost pak platí do zletilosti dítěte, popřípadě do 26 

let pokud dítě studuje a to jen v případě, pokud neuzavře manželství. Výše 

výživného je buď stanovena soudem, nebo jím schválena pokud návrh na výživné 

podali sami rodiče. Neplacení výživného je považováno podle § 196 Trestního 

zákoníku (Zákon 40/2009 Sb) za trestný čin.  

   

2.6.5.3 Psychické dopady rozvodu na děti 

 

 Podle Plňavy (2000) je rozvod pro děti velmi stresující a frustrující událost, 

která je poznamená na celý život a může také ohrozit funkčnost jejich budoucích 

vztahů či manželství (Plňava, 2000). Amato (2000) uvádí, že šance dětí na rozvod 

se až dvojnásobně zvyšuje, protože manželství nevnímají jako celoživotní záležitost 

(Amato, 2000). Děti z rozvedených rodin ve studii Wallerstein a Lewis (2004), 

vykazovaly značné úzkostlivé povahy a žádné z dětí nepopsalo svoje dětství jako 

šťastné. Dále bylo dětmi uvedeno, že jejich výchova byla značně nekonzistentní 

(Wallerstein a Levis, 2004). Negativní psychické vlivy se mohou objevit i 

v důsledku toho, že si děti dávají za vinu rozvod svých rodičů (Amato, 2000). Bylo 

zjištěno, že rozvod ovlivňuje více dívky než chlapce, dívky vykazují menší víru 

v jejich budoucí vztahy, což souvisí se ztrátou kontaktu s otcem při rozvodu 

(Amato a Keith, 1991).  
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2.7 Názory na manželství a rodinu podle výzkumu CVVM – Naše 

společnost 2017- Postoje českých občanů k manželství a rodině 
 V roce 2017 bylo provedeno šetření CVVM v rámci projektu Naše 

společnost 2017, kde byli zjišťovány postoje českých občanů k manželství a rodině.  

Tabulka č. 4 : Postoje českých občanů k manželství a rodině 

% 

Rozhodně 

souhlasí 

Spíše 

souhlasí 

Ani 

souhlas 

ani 

nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasí 

Rozhodně 

nesouhlasí 

Když rodina 

nefunguje, rozvod je 

přijatelným řešením 

28% 47% 15% 5% 3% 

Je v pořádku, že spolu 

dva lidé žijí, aniž by 

uzavřeli sňatek. 

23% 33% 27% 12% 3% 

Jeden rodič může 

vychovat dítě stejně 

dobře jako oba rodiče 

společně. 

19% 30% 21% 20% 8% 

Pokud žijí oba rodiče 

se svými dětmi ve 

společné domácnosti, 

není nutné, aby byli 

manželé. 

18% 30% 29% 14% 7% 

Hlavní výhodou 

manželství je finanční 

jistota. 

12% 29% 28% 18% 10% 

Děti rozvedených 

rodičů se častěji 

rozvádějí. 

7% 30% 24% 16% 8% 

Lidé, kteří chtějí mít 

děti, by nejdříve měli 
8% 24% 26% 22% 18% 
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uzavřít sňatek.  

Hlavním důvodem 

uzavírání sňatku je mít 

děti.  

8% 23% 24% 26% 15% 

Ženatí muži a vdané 

ženy jsou obecně 

spokojenější než 

svobodní.  

6% 21% 30% 18% 12% 

Pro výchovu dětí je 

velmi důležité, aby 

měli jejich rodiče 

uzavřen sňatek.  

7% 18% 25% 26% 22% 

Rozvedeným mužům 

se žije hůře než 

rozvedeným ženám.  

6% 15% 25% 24% 18% 

Svobodní lidé mají 

menší vážnost mezi 

lidmi než vdané a 

ženatí.  

3% 17% 23% 27% 24% 

Rozvedené osoby mají 

menší vážnost ve 

společnosti. 

3% 14% 22% 32% 23% 

Manželství je zbytečná 

instituce.  
4% 8% 27% 28% 31% 

Špatné manželství je 

lepší než žádné.  
3% 7% 14% 24% 48% 

Není správné, aby 

spolu žili partneři 

v jednom bytě, pokud 

nebyli oddáni.  

2% 7% 19% 29% 42% 

Je pravděpodobnější, 

že rodiny, kde partneři 

mají uzavřený sňatek, 

2% 5% 26% 33% 21% 



28 
 

se rozpadnou. 

Odpověď *Neví* byla pro účel výzkumu vynechána.  

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 6. – 19. 2. 2017, 1023 

respondentů starších 15 let, osobní rozhovor. 

 

 Ukazuje se zde velmi liberální postoj k nesezdanému soužití, kdy 

s výrokem, zda je v pořádku, že spolu dva lidé žijí, aniž by uzavřeli sňatek, souhlasí 

56% respondentů, naopak s tím nesouhlasí pouze 15% respondentů, u výroku 

týkající ho se taktéž nesezdaného soužití – Není správné, aby spolu žili partneři 

v jednom bytě, pokud nebyli oddáni, souhlasí pouhých 9% a nesouhlasí celých 71% 

respondentů. Liberální postoj se ukazuje také v případě názorů na manželství a 

rozvod partnerů. U výroku, že špatné manželství je lepší než žádné manželství, 

nesouhlasilo 72% a souhlasilo jen 10% respondentů. Pokud se jedná o děti a 

nesezdané soužití, tak zde se ukazuje, že názor už není tak jednoznačný. U výroku 

zda lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek, souhlasí 36%, nesouhlasí 40% 

a 26% respondentů na to nemá jednomyslný názor. Největší souhlas týkající se 

rozvodu byl u výroku, zda je rozvod přijatelný, když rodina nefunguje, se kterým 

souhlasí 75% a nesouhlasilo s ním jen 8% respondentů.  

 

Podle zjištění CVVM se názory na manželství a rodinu od roku 2013, kdy 

byl proveden stejný výzkum, proměnily. Podíl lidí, kteří souhlasí s tím, že není 

nutné, aby lidé, kteří spolu bydlí, byli manželé, nebo že hlavní výhodou manželství 

je finanční jistota. Větší nesouhlas byl naopak zaznamenán u toho, že lidé, kteří 

chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek nebo, že hlavním důvodem pro uzavření 

manželství je mít děti. Od roku 2003 je tento růst ještě výraznější hlavně v otázkách 

týkajících se nesezdaného soužití a dětí narozených mimo manželství, ukazuje se, 

že česká společnost je čím dál tím více tolerantnější (Pilecká, 2017) 
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2.8 Ženy a muži versus manželství, nesezdané soužití, vliv na 

výchovu dětí a rozvod – shrnutí 
 

2.8.1 Manželství vs. nesezdané soužití 

  

Z předchozí literatury jsme se dozvěděli, že motivací pro vstup do 

manželství je pro muže většinou praktická záležitost týkající se budoucích dětí 

(Chaloupková, 2011). Ženy zas kladou důraz na ekonomickou stránku manželství a 

zajištěním tak sebe a svých potomků, přesto však mnoho žen, zejména z nižší 

sociální vrstvy, protože je partner zrovna nedokáže finančně zajistit a nesezdané 

soužití se pro ně stává finančně výhodnější (Hamplová, 2006).  

Podle Paloncyové a Šťastné (2011) muži značně podhodnocují rodinný 

život a nejdříve se soustředí na své osobní zájmy, rodinné zájmy přicházejí až 

s rostoucím věkem. Ženy se zase podle nich dostávají do tlaku mezi kariérou a 

založením rodiny (Paloncyová a Šťastná, 2011). Hamplová s Pikálkovou (2002) 

uvádějí, že ženy mají obecně k manželství kladnější přístup, protože kladou větší 

důraz na vztah, který bude mít pevné vazby a poskytne zajištění vícero druhu 

(Hamplová a Pikálková, 2002). Z výše uvedených zahraničních studií (Myers a 

Booth, 1999; Stevenson a Wolfers, 2009 atd.) vyplívá, že ženy bývají v manželství 

celkově méně spokojené. Bernard (1974) uvádí, že by to mohlo souviset s dělbou 

práce a péčí o děti, která se ženám zdá v porovnání s muži nepřiměřená, což vede 

k celkové nespokojenosti ve vztahu (Bernard, 1974). 

 

2.8.2 Názory na výchovu dětí 

   

Výše již bylo zmíněno, že Lamb (1986) uvádí, že z hlediska výchovy dětí je 

primární pečovatel matka, matky si taktéž domnívají, že by dítě dokázaly vychovat 

stejně dobře sami jako oba rodiče společně. Podle Lamba (1986) se však 

v posledních letech ve výchově angažují i muži, kteří jsou přesvědčeni, že jejich 

role je stejně důležitá jako ta matky a pro správnou výchovu dětí jsou potřeba oba 

rodiče (Lamb, 1986). 
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2.8.3 Názor na rozvod 

 

Ženy a muži se liší tím, že obecně přikládají různým věcem v manželství 

jinou váhu a rovněž ho jinak vnímají, případná rozvod pak odůvodňují rozdílně 

(Heterington a Kelly, 2002). Ženy trpí nedostatkem lásky, porozumění, zájmu a 

případnou nevěru jsou ochotny tolerovat. Muži naopak uváděli jako důvod nevěru a 

neustálé obviňování Tamtéž). Muži pak bývají ochotnější zůstávat v nešťastném a 

nefungujícím vztahu, hlavně z důvodu obav ztráty kontaktu se svými dětmi 

(Heterington a Kelly, 2002). Podle výzkumu CVVM pak ženy jsou ty, které 

nezpůsobují rozpad partnerství, ale hlavními iniciátorkami rozvodu jsou právě ony 

(Vohlídalová, 2010). Muži naopak podle Dudové a Hastrmanové (2007) opouští 

bydliště, čímž ztrácí společný život s dětmi a ztrácí tak kontakt s rodinou a ztrácí 

pocit domova, a ztrácí tak ztrácí status otce a hlavy rodiny (Dudová a Hastrmanová, 

2007). 

 Podle Plňavy (2000) pak má rozvod velký dopad na děti, je pro děti velmi 

stresující a frustrující událost, která je poznamená na celý život a může také ohrozit 

funkčnost jejich budoucích vztahů či manželství (Plňava, 2000) 

 

 

2.9 Obdobné empirické výzkumy 

   
 Podobný výzkum, který se zabýval rodinnými hodnotami a názory na 

manželství v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu a nesl název 

Rodina a proměny genderových rolí III. ( Family and Changing Gender Roles III) 

byl proveden v roce 2002. Výzkum měl charakter dotazníkového šetření. Výzkum 

byl proveden International Social Survey Programme, což je obdobné jako v české 

republice Centrum pro výzkum veřejného mínění. Dotazníkové šetření je obdobně 

prováděno každoročně. (International Social Survey Programme, 2010) Od roku 

1985 až do roku 2000 bylo provedeno toto šetření 26x. Výzkum porovnával více 

než 30 zemí z různých částí světa, bylo zjištěno, že větší starostlivost o genderové 

role v rodinách byli ve vyspělejších zemích a zemích, kde jsou určité křesťanské 

základy. Země, která se účastní, předkládá každý rok kolem 1400 dospělým 
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respondentům 15 minutový dotazník, který má přibližně 60 otázek. V České 

republice má tento výzkum na starost Český sociologický ústav akademie věd ČR. 

Tento výzkum je na rozdíl od mého rozsáhlejší, otázky se týkají nejen postojů 

k manželství, nesezdanému soužití, výchově dětí, rozvodu, ale i zaměstnání mužů a 

žen, jejich rolí v domácnosti, ideálním počtem dětí, postoje k homosexuálním 

manželstvím atd. Dále jsou ve výzkumu zohledněny i jiné proměnné než je gender, 

jako je etnicita, věk, náboženství, zaměstnání, příjem, status, národní příslušnost a 

další. V roce 2002 se zúčastnilo 32 zemí. Výběr vzorku byl náhodný, až na 3 země, 

kde byl poučit výběr vzorku pomocí kvót. Výzkumu se dohromady zúčastnilo 

46595 respondentů z toho bylo 44,3 % mužů 55,7% žen. Bylo zjištěno, že u mužů 

na rozdíl od žen převládá stanovisko, že lidi v manželství jsou šťastnější než lidé 

svobodní, zároveň se ukázalo, že muži více souhlasí s výrokem, že špatné 

manželství je lepší než žádné manželství. U výroku, zda jeden rodič dokáže 

vychovat dítě stejně jako oba rodiče společně, byla větší míra nesouhlasu u mužů. 

U ostatních odpovědí byl v rámci všech zemí souhlas či nesouhlas u mužů a žen 

podobný a nebyl statisticky významný, až když se zaměřilo na jednotlivé státy, tak 

se nějaké statisticky významné rozdíly v odpovědích mužů a žen našli. V České 

republice však většina rozdíl odpovědí u mužů a žen nebyl signifikantní. Obecně 

lze říci, že postoje mužů napříč zeměmi byli až na pár výjimek méně liberální, než 

postoje žen. Od roku 1988 až do roku 2000 se však všechny postoje k manželství a 

rodině stávají méně konzervativní (Výrost, 2011). 

 

  

3. Empirická část 

3.1 Cíl práce 

V dnešní době se setkáváme s krizí rodiny a celkovým oslabením funkcí 

rodiny, což vede k celkovým změnám ve společnosti. Jelikož rodina představuje 

základní stavební jednotku celé společnosti, tak nestabilita v rodinné sféře může 

ovlivňovat stabilitu celé společnost a může vést k jejímu celkovému rozkladu. Mým 

cílem práce je zjistit, na základě sekundární analýzy dat, jestli se z hlediska 

odlišného pohlaví liší postoje k manželství, nesezdanému soužití, rozvodu a rodině, 

zvláště se zaměřím na postoje českých občanů a občanek. Pro lepší přehlednost 
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jsem jednotlivá témata rozdělila do 3 okruhů na názor na manželství versus 

nesezdané soužití, názor na výchovu dětí a na názor na rozvod.  

 

3.2Data 
Zvolila jsem si kvantitativní strategii pomocí, které, ověřím předem 

stanovené hypotézy. Pro svůj výzkum jsem se rozhodla pro sekundární analýzu dat, 

které jsem po registraci získala na stránkách Sociologického ústavu Akademie věd 

ČR, data byla sesbíraná Centrem pro výzkum veřejnému mínění (CVVM) 

Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Toto centrum provádí každý měsíc 

výzkumné šetření Naše společnost, což je výzkum veřejného mínění na 

reprezentativním vzorku české populace od 15 let, kterého se vždy zúčastní kolem 

1000 respondentů. Data jsou dostupná v Datovém katalogu na webových stránkách 

http://archiv.soc.cas.cz (dostupné dne 29. 4. 2019)  

   Pro svůj výzkum jsem si vybrala data s názvem Naše společnost 2017 – 

únor, která byla sesbírána pomocí standardizovaných dotazníku, a to konkrétně data 

s názvem Postoj českých občanů k manželství a rodině, týkající se zejména 

rozvodovosti a nesezdaného soužití. V zahrnuté baterii výroků respondenti 

vyjadřovali svůj postoj ohledně partnerského soužití, názorům na manželství, 

rozvody a rodičovství obecně.   

Pro výzkum byl vybrán vzorek populace tzv. kvótním výběrem. Kvótní 

výběr napodobuje základní strukturu výběru (pro tento výzkum – obyvatelé ČR nad 

15let), a to pomocí předem daných parametrů – kvót. Ve výzkumu byly zvoleny 

kvóty na pohlaví, region, velikost obce, vzdělání a věk. Pro tvorbu těchto kvót byly 

využity data z Českého statistického úřadu. Vzorek byl tedy vybrán tak aby 

procentuálně odpovídal například s podílem mužů a žen v každém kraji ČR, lidem 

s různým dosaženým vzděláním, lidem různého věku a z různě velikých obcí. 

Výzkum proběhl 6.2-19.2 2017, šetření se zúčastnilo 1023 respondentů (48,4% 

mužů a 51,6% žen). Průměrný věk respondentů se pohyboval okolo 46 let, 

nejmladším respondentům bylo 15let a dvěma nejstarším 89 let. Šetření mělo na 

starost 255 proškolených tazatelů. Metodou sběru dat byl osobní rozhovor tazatele s 

respondentem - kombinace dotazování CAPI a PAPI a jako výzkumný nástroj byl 

použit standardizovaný dotazník. (CVVM) 
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3.3 Hypotézy 
 

Na základě předchozí literatury, analýz a výzkumů, týkajících se genderu, 

manželství atd., jsem si stanovila několik hypotéz (H1-17). Zajímá mě tedy, jestli se 

liší názor mužů od názoru žen na manželství a rodinu. Na základě předchozích 

výzkumů Heterington a Kelly (2003), a literatury Lamb, 1989, Hamplová a 

Pikálková (2002) atd. budu předpokládat, že názor mužů na manželství a rodinu se 

liší od názoru žen.  

 

Liší se názor mužů od 

názoru žen na to, zda: 

H1 jeden rodič dokáže vychovat dítě 

stejně dobře jako oba rodiče 

společně? 

 H2 lidé, kteří chtějí mít děti, by nejdříve měli 

uzavřít sňatek? 

 H3 je v pořádku, když spolu dva lidé žijí, aniž 

by uzavřeli sňatek? 

 H4 je hlavní výhodou manželství finanční 

jistota? 

 H5 pokud spolu žijí oba rodiče ve společné 

domácnosti s dětmi, tak není nutné, aby byli 

manželé? 

 H6 jestli mají svobodní lidé menší vážnost 

mezi lidmi vdanými nebo ženatými? 

 H7 je nesprávné, když spolu dva lidé žijí 

v jednom bytě, pokud nebyli oddáni? 

 H8 je pro výchovu dítěte správné, aby jeho 

rodiče byli oddáni? 

 H9 je manželství zbytečná instituce? 

 H10 je špatné manželství lepší než žádné 

manželství? 

 H11 jsou ženatí muži a vdané ženy spokojenější 

než svobodní? 



34 
 

 H12 je pro uzavření sňatku hlavním důvodem 

mít děti? 

 H13
 se děti rozvedených rodičů častěji rozvádí? 

 H14 rozvedené osoby mají menší vážnost ve 

společnosti? 

 H15 se rozvedeným mužům, žije hůře než 

rozvedeným ženám? 

 H16 je rozvod přijatelný, když rodina 

nefunguje? 

 H17 je pravděpodobnější, že rodiny, kde partneři 

mají uzavřený sňatek, se rozpadnou 

 

3.3.1 Výběr indikátorů 

Pro účely svého výzkumu jsem vybrala následující otázky: 

IDE. 8 Pohlaví - Dotázaný je? (1- muž, 2- žena) 

Varianty odpovědí: Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími 

výroky?  Odpovědi: - 1 – rozhodně souhlas,  2- spíše souhlasí,  3- ani souhlas ani 

nesouhlas, 4- spíše nesouhlasí, 5- rozhodně nesouhlasí, 6- neví (vynecháno) 

 

Výroky: 

Výrok č. 1 – Jeden rodič může vychovat dítě dobře 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? a) Jeden rodič 

může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně. 

Výrok č. 2 – Lidé, kteří chtějí děti, by měli nejdřív uzavřít sňatek  

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? b) Lidé, kteří 

chtějí mít děti, by měli nejdříve uzavřít sňatek. 

Výrok č. 3 - Soužití bez sňatku je v pořádku 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? c) Je v pořádku, 

když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. 
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Výrok č. 4 – Hlavní výhoda manželství je finanční jistota 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? d) Hlavní 

výhodou manželství je finanční jistota. 

Výrok č. 5 - Rodiče nemusejí být manželé 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? e) Pokud žijí 

oba rodiče se svými dětmi ve společné domácnosti, není nutné, aby byli manželé. 

Výrok č. 6 - Svobodní mají mezi lidmi menší vážnost 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? f) Svobodní lidé 

mají menší vážnost mezi lidmi než vdané a ženatí. 

Výrok č. 7 - Nesezdaní lidé by neměli spolu žít 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? g) Není 

správné, aby spolu žili partneři v jednom bytě, pokud nebyli oddáni. 

Výrok č. 8 - Pro výchovu dětí je důležitý sňatek rodičů 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? h) Pro výchovu 

dětí je velmi důležité, aby měli jejich rodiče uzavřen sňatek. 

Výrok č. 9 - Manželství je zbytečné 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? i) Manželství je 

zbytečná instituce. 

Výrok č. 10 - Špatné manželství je lepší než žádné 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? j) Špatné 

manželství je lepší než žádné. 

Výrok č. 11 - Ženatí a vdané jsou spokojenější než svobodní 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? k) Ženatí muži a 

vdané ženy jsou obecně spokojenější než svobodní. 

Výrok č. 12 – Hlavní důvod pro manželství je mít děti 
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Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? l) Hlavním 

důvodem uzavírání sňatků je mít děti. 

Výrok č. 13 – Děti rozvedených rodičů se častěji rozvádí 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? m) Děti 

rozvedených rodičů se častěji rozvádí. 

Výrok č. 14 – Rozvedení mají menší společenskou vážnost 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? n) Rozvedené 

osoby mají menší vážnost ve společnosti. 

Výrok č. 15 – Rozved. mužům se žije hůře než rozvedeným ženám 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? o) Rozvedeným 

mužům se žije hůře než rozvedeným ženám. 

Výrok č. 16 – Rozvod je přijatelný, když rodina nefunguje 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? p) Když rodina 

nefunguje, je rozvod přijatelným řešením. 

Výrok č. 17 – Sezdané partnerství se pravděpodobněji rozpadne 

Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? q) Je 

pravděpodobnější, že rodiny, kde partneři mají uzavřený sňatek, se rozpadnou. 

 

 

   3.4  Metoda 
 

Před samotnou analýzou jsem si formulovala nulové hypotézy (H10-H170) a 

alternativní hypotézy (H1-17). Nulová hypotéza znamená, že vztah, který jsme 

předpokládali, neexistuje, a tudíž na sobě obě proměnné nejsou závislé. V mém 

výzkumu by to znamenalo, že vztah mezi mnou zvolenými faktory (gender) a 

postoji k manželství a rodině se neprokázal. Naopak alternativní hypotéza nám 

značí, že existuje vztah mezi proměnnými. Když se nám ukáže, že alternativní 
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hypotéza neplatí, neznamená to, že hypotéza nulová bude platit, znamená to, že jí 

nemůžeme zamítnout, protože nemáme dostatek důkazů pro to, aby mohla být 

zamítnuta. Dále jsem si stanovila hladinu α (alfa), která značí s jakou 

pravděpodobností, bude nulová hypotéza zamítnuta, přestože platí. Obvykle se pro 

podobné výzkumu volí hladina významnosti 5% (0,05). (Hendl, 2004) A právě s 

touto hladinou významnosti budu pracovat. Pro všechny výpočty jsem využila 

program SPSS verze 25.0. Testovala jsem hypotézy pomocí jednofaktorové Anovy. 

V mém případě je faktorem pohlaví (muž x žena) a závislou proměnou jsou 

odpovědi na různé výroky ohledně manželství (1-17).  

 

 

3.5 Výsledky jednofaktorové analýzy Anova 

 

V následujících tabulkách představím výsledky jednofaktorové Anovy. Pro lepší 

přehlednost jsem hypotézy rozdělila podle společného tématu, kterých se týkají. 

Rozdělila jsem je do tabulek na názor na manželství versus nesezdané soužití, názor 

na výchovu dětí a na názor na rozvod.  

 

 

3.5.1 Hypotézy - Názor na manželství versus názor na nesezdané soužití  

 

1) Názor mužů na to, zda je soužití bez sňatku v pořádku, 

se od názoru žen: 

 

H11 – liší 
 

H10 – neliší 
 

2) Názor mužů na to, zda je hlavní výhodou manželství 

finanční jistota, se od názoru žen:  
 

H21 – liší 
 

H20 – neliší 
 

3) Názor mužů na to, zda mají svobodní lidé menší vážnost 

mezi lidmi vdanými nebo ženatými, se od názoru žen:  
 

H31 – liší 
 

H30 – neliší 
 

4) Názor mužů na to, zda nesezdaní lidé by spolu neměli žít, 

se od názoru žen: 
 

H41 – liší 
 

H40 – neliší 
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5) Názor mužů na to, zda je manželství zbytečná instituce, 

se od názoru žen:  
 

H51 – liší 
 

H50 – neliší 
 

6) Názor mužů na to, zda je špatné manželství lepší než 

žádné manželství, se od názoru žen:  
 

H61 – liší 
 

H60 – neliší 
 

7) Názor mužů na to, zda je pro uzavření sňatku hlavním 

důvodem mít děti, se od názoru žen: 
 

H71 – liší 
 

H70 – neliší 
 

8) Názor na to, zda jsou ženatí muži a vdané ženy 

spokojenější než svobodní, se od názoru žen:  
 

H81 – liší  
 

H80 – neliší 
 

9) Názor na to, zda je pravděpodobnější, že rodiny, kde 

partneři mají uzavřený sňatek, se rozpadnou, se od 

názoru žen: 
 

H91 – liší 

 

H90 – neliší 

 
 

3.5.2 Výsledky – Názor na manželství versus názor na nemanželské soužití 

Tabulka č. 5 – Názor na manželství versus názor na nemanželské soužití - 

výsledky 

 Metoda Anova 

 Pohlaví N Mean Sig. 

Výrok č. 3 - 

Soužití bez 

sňatku je v 

pořádku   

 

muži 

 

479 

 

2,37 

 

 

,853  

ženy 

 

516 

 

2,38 

Výrok č. 4 

Hlavní výhoda 

manželství je 

finanční jistota   

 

muži 

 

475 

 

2,91 

 

 

,153  

ženy 

 

513 

 

2,80 

Výrok č. 6 

Svobodní mají 

mezi lidmi 

 

muži 

 

467 

 

3,58 

 

 

 

,510 
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menší vážnost    

ženy 

 

495 

 

3,53 

Výrok č. 7 - 

Nesezdaní lidé 

by neměli spolu 

žít   

 

muži 

 

486 4,01 

,260 
 

ženy 

 

522 4,08 

Výrok č. 9 

Manželství je 

zbytečné   

muži 484  3,67  

0,046* 
ženy 513 3,81 

Výrok č. 10 

Špatné 

manželství je 

lepší než žádné   

 

muži 

 

466 

 

4,10 

 

 

,226  

ženy 

 

511 

 

4,18 

Výrok č. 11 

Ženatí a vdané 

jsou 

spokojenější než 

svobodní   

 

muži 

 

421 

 

3,05 

 

 

,279 
 

ženy 

 

466 

 

3,18 

Výrok č. 12 

Hlavní důvod 

pro manželství 

je mít děti   

 

muži 

 

476 

 

3,20 

 

 

,530  

ženy 

 

502 

 

3,15 

Výrok č. 17 

Sezdané 

partnerství se 

pravděpodobněji 

rozpadne   

 

muži 

 

415 

 

3,71 

 

 

,185 
 

ženy 

 

466 

 

3,79 

Hvězdička značí statisticky významný výsledek na hladině významnosti 5%. 

 

Výrok č. 9 - Manželství je zbytečné   

Na základě hodnoty P (Sig.), která je u faktoru pohlaví menší než 0,05 (hladina 

alfa), mohu říci, že se podařilo zamítnout nulovou hypotézu. Platí tedy, že se 
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v mém výzkumu s použitím jednofaktorové Anovy, prokázala souvislost mezi 

genderem postojem k tomu, že manželství je zbytečné. Na základě porovnání 

průměru (Mean) můžeme říci, že ženy více nesoulasí s výrokem, že manželství je 

zbytečné.  

 

U ostatních hypotéz byla hladina alfa u faktoru pohlaví větší než 0,05, můžeme 

potvrdit, že se nepodařilo zamítnout platnost nulové hypotézy. Což znamená, že 

výsledek pro nás není statisticky významný.  

 

3.5.3 Hypotézy - Názor na výchovu dětí 

 

10) Názor mužů na to, zda jeden rodič dokáže vychovat dítě 

stejně dobře, jako oba rodiče společně, se od názoru žen: 

 

H101- liší 

 

H100 - neliší 

 

11) Názor mužů na to, zda lidé, kteří chtějí mít děti, by 

nejdříve měli uzavřít sňatek, se od názoru žen: 

 

H111 - liší 

 

H110 - neliší 

 

12) Názor mužů na to, zda pokud spolu žijí oba rodiče ve 

společné domácnosti s dětmi, tak není nutné, aby byli 

manželé, se od názoru žen:  

 

H121 - liší 

 

H120 - neliší 

 

13) Názor mužů na to, zda je pro výchovu dítěte správné, 

aby jeho rodiče byli oddáni, se od názoru žen:  

 

H131 - liší 

 

H130 - neliší 

 

 

3.5.4 Výsledky – Názor na výchovu dětí 

 

Tabulka č. 6 - Názor na výchovu dětí - výsledky 

Metoda Anova 

  

Pohlaví 

 

N 

 

Mean 

 

Sig. 

Výrok č. 1 

Jeden rodič 

 

muži 

 

481 

 

2,87 
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může vychovat 

dítě dobře   

 

ženy 

 

 

519 

 

2,47 

,000* 

Výrok č. 2 

Lidé, kteří chtějí 

děti, by měli 

nejdřív uzavřít 

sňatek   

 

muži 

 

483 

 

3,20 

 

 

,542 
 

ženy 

 

514 

 

3,16 

 Výrok č. 5 

Rodiče 

nemusejí být 

manželé  
 

 

muži 

 

483 

 

2,61 

 

 

,975  

ženy 

 

516 

 

2,61 

Výrok č. 8 

Pro výchovu 

dětí je důležitý 

sňatek rodičů   

 

muži 

 

485 

 

3,40 

 

 

,870 
 

ženy 

 

521 

 

3,39 

Hvězdička značí statisticky významný výsledek na hladině významnosti 

5%. 

 

Výrok č. 1 - Jeden rodič může vychovat dítě dobře   

Na základě P hodnoty (Sig.), která je u faktoru pohlaví menší než 0,05 (hladina 

alfa), mohu říci, že se podařilo zamítnout nulovou hypotézu. Platí tedy, že se 

v mém výzkumu s použitím jednofaktorové Anovy, prokázala souvislost mezi 

genderem a názorem na to, zda jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako 

oba rodiče společně. Na základě porovnání průměru (Mean) můžeme říci, že muži 

nesouhlasí s výrokem více než ženy. 

U ostatních hypotéz byla hladina alfa u faktoru pohlaví větší než 0,05, můžeme 

potvrdit, že se nepodařilo zamítnout platnost nulové hypotézy. Což znamená, že 

výsledek pro nás není statisticky významný.  
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3.5.5 Hypotézy - Názor na rozvod 

 

14) Názor mužů na to, zda se děti rozvedených rodičů 

častěji rozvádí, se od názoru žen: 

 

H141 - liší 

 

H140 - neliší 

 

15) Názor mužů na to, zda rozvedení mají menší 

společenskou vážnost, se od názoru žen:  

 

H151 - liší 

 

H150 - neliší 

 

16) Názor mužů na to, zda se rozvedeným mužům žije 

hůře než rozvedeným ženám, se od názoru žen: 

 

H161 - liší 

 

H160 - neliší 

 

17) Názor na to, zda je rozvod přijatelný, když rodina 

nefunguje, se od názoru žen: 

 

H171 - liší 

 

H170 - neliší 

 

 

 

 

3.5.6 Výsledky – Názor na rozvod 

 

Tabulka č. 7 Názor na rozvod - výsledky 

Metoda Anova 

Výrok č. 13 

Děti 

rozvedených 

rodičů se 

častěji 

rozvádí   

 

muži 

 

403 

 

2,78 

 

 

1,19 

 

ženy 

 

462 

 

2,90 

Výrok č. 14 

Rozvedení 

mají menší 

společenskou 

vážnost 

 

muži 

 

463 

 

3,57 

 

 

,330 
 

ženy 

 

492 

 

3,64 
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Výrok č. 15 

Rozved. 

mužům se 

žije hůře než 

rozvedeným 

ženám   

 

muži 

 

430 

 

 

3,26 

 

 

 

,001*  

ženy 

 

460 

 

3,51 

Výrok č. 16 

Rozvod je 

přijatelný, 

když rodina 

nefunguje   

 

muži 

 

477 

 

2,12 

 

 

,048* 
 

ženy 

 

516 

 

2,00 

Hvězdička značí statisticky významný výsledek na hladině významnosti 5%. 

 

Výrok č. 15 - Rozved. mužům se žije hůře než rozvedeným ženám   

Na základě hodnoty P (Sig.), která je u faktoru pohlaví menší než 0,05 (hladina 

alfa), mohu říci, že se podařilo zamítnout nulovou hypotézu. Platí tedy, že se 

v mém výzkumu s použitím jednofaktorové Anovy, prokázala souvislost mezi 

genderem a názorem na to, zda se rozvedeným mužům žije hůře než rozvedeným 

ženám. Na základě porovnání průměru (Mean) můžeme říci, že ženy více než muži 

nesouhlasí s tím to výrokem. 

 

Výrok č. 16 - Rozvod je přijatelný, když rodina nefunguje 

Na základě hodnoty P (Sig.), která je u faktoru pohlaví menší než 0,05 (hladina 

alfa), mohu říci, že se podařilo zamítnout nulovou hypotézu. Platí tedy, že se v 

mém výzkumu s použitím jednofaktorové Anovy, prokázala souvislost mezi 

genderem a názorem na to, zda je rozvod přijatelný, když rodina nefunguje. Na 

základě porovnání průměru (Mean) můžeme říci, že muži více než ženy nesouhlasí 

s tím to výrokem. 
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U ostatních hypotéz byla hladina alfa u faktoru pohlaví větší než 0,05, můžeme 

potvrdit, že se nepodařilo zamítnout platnost nulové hypotézy. Což znamená, že 

výsledek pro nás není statisticky významný.  

 

3.6 Shrnutí výsledků 
 

Předpokladem pro můj výzkum bylo, že názor mužů na manželství a rodinu 

se liší od názoru žen, a to na základě testování hypotéz, které byly stanoveny podle 

předcházející teoretické části. V provedené analýze bylo zjištěno, že názor mužů se 

liší od názoru žen ve 4 hypotézách ze 17. V ostatních 13 hypotézách nebyl 

názorový rozdíl signifikantní. Hypotéza se potvrdila u výroku č. 9- Manželství je 

zbytečné, který se týká manželství, kdy s tím to výrokem více nesouhlasily ženy 

než muži.  Dále u výroku č. 1 – Jeden rodič dokáže vychovat dítě dobře, týkající se 

výchovy dětí, kde naopak s výrokem více nesouhlasili muži. A dále u dvou výroku 

týkající se rozvodu, bylo zjištěno, že u výroku č. 15 - Rozved. mužům se žije hůře 

než rozvedeným ženám, s výrokem více nesouhlasily ženy a, že u výroku č. 16 -  

Rozvod je přijatelný, když rodina nefunguje opět naopak více nesouhlasili muži. 

 

 

3.7 Diskuze výsledků 

  

Z předem stanovených hypotéz, se potvrdila hypotéza, týkající se 

manželství a to, že názor mužů na to, zda je manželství zbytečná instituce, se od 

názoru žen liší, a to tak, že s tím, že manželství je zbytečná instituce, více 

nesouhlasily ženy, čímž se shoduje i tvrzení Hamplové a Pikálkové (2002), které 

uvádějí, že ženy mají obecně k manželství kladnější přístup, protože kladou větší 

důraz na vztah, který bude mít pevné vazby a poskytne zajištění vícero druhu 

(Hamplová a Pikálková, 2002). Nepotvrdila se však hypotéza týkající se 

spokojenosti v manželství, kdy podle zahraničních studií (Myers a Booth, 1999; 

Stevenson a Wolfers, 2009 atd.) mají být ženy v manželství celkově méně 

spokojené než muži. Dále se potvrdila hypotéza, která se týká názoru na výchovu 
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dětí a to, že názor mužů na to, zda jeden rodič dokáže vychovat dítě stejně dobře, 

jako oba rodiče společně, se od názoru žen liší. S výrokem, že jeden rodič dokáže 

vychovat dítě stejně dobře, jako oba rodiče společně podle provedené analýzy více 

nesouhlasily muži, což můžeme nalézt i v knize od Lamba (1986), kde tvrdí, že 

matky se vidí jako primární pečovatelky a jsou přesvědčeni, že by své dítě dokázaly 

vychovat, stejně dobře sami, muži jsou naopak přesvědčeni, že jejich úloha ve 

výchově je stejně tak důležitá jako ta matky a pro správnou výchovu dítěte jsou 

důležití oba dva (Lamb, 1986). Další potvrzená hypotéza týkající se rozvodu zněla 

takto, názor mužů na to, zda se rozvedeným mužům žije hůře než rozvedeným 

ženám, se od názoru žen liší. V mém výzkumu pak bylo zjištěno, že s výrokem, že 

se rozvedeným mužům žije hůře, než rozvedeným ženám, více nesouhlasí ženy.  

Muži mohou být o tom, že se jim žije jako rozvedeným hůře, přesvědčeni, protože 

podle podle Dudové a Hastrmanové (2007) opouští bydliště, čímž ztrácí společný 

život s dětmi a ztrácí tak kontakt s rodinou a ztrácí pocit domova, a ztrácí tak ztrácí 

status otce a hlavy rodiny (Dudová a Hastrmanová, 2007). 

 Podařila se potvrdit i hypotéza týkající se názoru na rozvod, názor mužů na to, zda 

je rozvod přijatelný, když rodina nefunguje, se od názoru žen liší. S tím zda je 

rozvod přijatelný, když rodina nefunguje, více nesouhlasili muži. S čímž můžou 

korespondovat i výsledky výzkumu Heteringtona a Kellyho (2002), kdy bylo 

zjištěno, že muži jsou ochotnější zůstávat v nefungujícím vztahu a to zejména 

z obavy ze ztráty kontaktu se svými dětmi (Heterington a Kelly, 2002). Což může 

potvrdit skutečnost, že ženy jsou častěji těmi, které podávají žádost o rozvod 

(Vohlídalová, 2002). Naopak hypotéza, týkající se rozvodu a jeho dopadu na děti 

z hlediska budoucích vztahů, kdy podle Plňavy (2000) může dojít k ohrožení 

budoucích vztahů dětí, které byly rozvodem poznamenány, se neukázala v rozdílu 

mezi názorem mužů a názorem žen statisticky významná.  

 

3.8 Hodnocení kvality výzkumu 

 

 Využití dat sekundárních má mnoho kladů, největší výhodou je možnost 

pracovat s velkým reprezentativním vzorkem, který pak lze zobecnit na určitou část 

společnosti. Tazatelé v těchto výzkumech jsou školení a zkušení, což může 
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poskytnout jistotu, že data budou kvalitní. Kdybych se o sběr dat pokoušela sama, 

bylo by to velmi časově i finančně náročné a pro tak velký vzorek populace mnou 

neproveditelný. Jako zápor považuji to, že s respondenty nemám žádný kontakt.  

Záporem u takového typu výzkumu je, že sběratel dat nemůže zasahovat při 

dotazování respondentů, může dojít ke špatnému pochopení pokládané otázky či 

pojmu a v případě anonymity dotazníku může dojít i k tomu, že respondenti budou 

odpovídat nepravdivě nebo není možné zjistit, jestli se opravdu chovají tak, jak 

uvádějí, čímž může dojít ke zkreslení výsledku.  

 

3.9 Etické otázky 
 

Primární výzkum byl opatřen informovaným souhlasem respondentů, byl 

tedy dobrovolný. Zúčastnění měli možnost od výzkumu kdykoli odstoupit a 

výzkum probíhal anonymně. Přístup k těmto datům je možný v Českém sociálně 

vědním archivu, kde jsou však uvedeny podmínky pro přístup k datům. Pro přístup 

je potřeba se registrovat do archivu a získaná data, pak mohou být použity pouze 

k dalšímu nekomerčnímu výzkumu nebo k výuce. K osobním údajům respondentů 

není přístup a je zakázáno ho dohledávat. Stažená data je potřeba řádně ocitovat, 

neposkytovat třetím osobám a dodržovat podmínky pro používání dat z Českého 

sociálně vědního archivu. 

 

 

3.10 Závěr 
Hlavním cílem teoretické části bylo shrnout nejdůležitější aspekty 

manželství a nesezdaného soužití, nejprve nastínit jejich vývoj, poté shrnout hlavní 

důvody pro jejich výběr, jejich výhody a nevýhody a to zejména z hlediska 

rozdílného pohlaví, dále nastínit důležitost sňatku při výchově dětí a následně uvést 

problematiku rozvodu a jeho dopadu na celou rodinu. Dalším cílem bylo shrnout 

obecné postoje na manželství a rodinu v české společnosti a to na základě 

veřejného průzkumu CVVM – Naše společnost 2017. 

 

Cílem empirického výzkumu bylo potvrdit, že se liší názor mužů od názoru 

žen na manželství a rodinu, a to na základě hypotéz, které vycházejí z teoretické 
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části. Po provedení statistické analýzy bylo zjištěno, že v některých názorech se 

muži a ženy opravdu liší. Z analýzy bylo například zjištěno, že ženy přisuzují 

manželství větší váhu než muži dále, že si muži myslí více než ženy, že 

rozvedeným mužům se žije hůře než rozvedeným ženám, zároveň muži více 

souhlasí s tím, že život je přijatelný, pokud rodina nefunguje. A v rámci výchovy 

dítěte muži nesouhlasí více než ženy s tím, že jeden rodič dokáže vychovat dítě 

stejně dobře jako oba rodiče společně. 

Úplným závěrem lze pak na základě výzkumů CVVM, prováděných 

každoročně od roku 2013, zabývajících se postoji k manželství a rodině, 

konstatovat, že muži i ženy stávají stále více tolerantnějšími a liberálnějšími, vůči 

postojům k nesezdanému soužití, mimomanželské plodnosti a rozvodům.  
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