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ÚVOD 
 
Tématem této práce je hodnocení manželství generací mladších a starších dotázaných. 

Tato otázka se ze sociologické perspektivy netýká jen instituce manželství, nýbrž také 

pojmu času, životního cyklu a hodnotových struktur. 

 
Co je člověku motivací k uzavření manželství? Lidská potřeba bezpečí, zajišťována 

v útlém věku rodiči, potřeba uznání, respektu, seberealizace a podpory ve vztahu 

k vnějšímu sociálnímu prostředí, také potřeba lásky a sounáležitosti, potřeba sexuálního 

uspokojení, potřeba vnitřního uspokojení a rozvoje (Dlabačová, in: Brtníková a kol. 

1975). Otázky spojené s manželstvím je možné nahlížet z konceptu životního cyklu – 

řetězce událostí, které jsou nejen vzájemně propojeny, nýbrž na sebe také časově navazují. 

Ač tento koncept poukazuje k individuálnímu životu člověka a volbě jeho osobních 

hodnotových orientací a preferencí, nelze jej chápat bez zahrnutí společenského kontextu, 

v němž se jedinec nachází. 

Důvodem, proč jsem zvolila právě toto téma, je jednak osobní i profesní zájem o 

tématiku životního cyklu a výzkum hodnot ve společnosti a dále mě dosud 

nezodpovězená otázka: v čem tkví úspěch manželství? 

 

V teoretické části práce se budu zabývat souvislostmi času, životního cyklu, hodnotových 

orientací a manželských očekávání převážně ze sociologické perspektivy. Ve výzkumné 

části práce budu analyzovat data z výzkumu evropských hodnot (EVS 1999/2000) pro 

Českou republiku, s odkazy na další výzkumy. 
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I.část 

1.Čas a životní cyklus v sociologii 

 

Množství konceptů času v sociologické teorii se protíná v jeho základním rozlišení na čas 

„objektivní“ a „subjektivní“ 1 . Čas jako sociální kategorii projevující se v existenci 

různých temporálních struktur v různých společenských systémech je nutno pojímat na 

obou úrovních, neboť tyto jsou spolu úzce propojeny. 

 

1.1.Linearita našeho času 

S přechodem od tradiční k moderní společnosti se mění pojímání času a jeho důležitost 

v souvislosti s rozvojem měst, dále v pozdější době s rostoucí industrializací a teprve 

v nedávné době s rozvinuvším se kapitalismem a komercializací společenského života. 

Oproti člověku archaickému, jež pojímal čas jako neurčitý a proměnlivý, jsou životní 

projekty moderního člověka již úzce spjaty s vědomím rovnoměrně plynoucího a velmi 

přesně děleného času2. 

Ačkoliv pojímání času v lidské společnosti prošlo a nadále prochází vývojem, neustále se 

tak podle Eliase děje za podmínky existence minimálně tří kontinuí – člověka a dvou 

nebo více kontiuí změn, z nichž jedno představuje vztahový rámec, vůči němuž se ta 

ostatní poměřují (Šubrt, s.12) .  

Ve smyslu základního rozlišení sociologického pojímání času hovoří podobně o této 

problematice Émile Durkheim na základě svého studia sociální povahy u primitivních 

společností. V sociologickém pojímání času je podle Durkheima nutno vycházet ze dvou 

hledisek – existence individuálních časových vjemů, tedy vjemů platných pouze pro 

individuum, které si je vytváří a dále sociálních vjemů času, tedy vjemů 

nadindividuálních, které se utváří díky existenci kolektivního vědomí dané společnosti. 

Toto sociální vnímání času je podle Durkheima původně náboženským vnímáním času – 

                                                 
1 John Ellis McTaggart, v jehož pojetí času hledá inspiraci mnoho sociologických debat o času, rozlišoval mezi rannými a pozdními 
stadii objektivního času a subjektivním časem, v němž je zahrnut sám pozorovatelTyto časy nazývá časovými sériemi A a B, přičemž 
časové série A odpovídají subjektivnímu pojetí minulosti, přítomnosti a budoucnosti vycházející z individuální situovanosti 
pozorovatele, zatímco časové série B představují časovou strukturu vztahující se k událostem s vyloučením individuální situace 
pozorovatele, tzn. že mohou být pojímány shodně všemi pozorovateli. (Šubrt, s.9).  
 
2 Šubrt v této souvislosti upozorňuje na mnohé autory, jako např. Mumford, Sombart, Weber, kteří se zabývají otázkou prvenství 
v moderním pojímání času, jež je u těchto autorů přisuzováno středověkým mnišským pracovním řádům. (Šubrt, s.16-21). 
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projevem rytmu kolektivního života primitivních společností. Základním obsahem 

sociálního času je tedy v Durkheimově pojetí reflexe rytmických kolektivních činností 

(Šubrt, 2000). Durkheim vyzvedl sociální povahu času reprezentovanou existencí 

kalendáře jako nástroje pro uchování praktik náboženských rituálů, s čímž souvisí také 

jeho koncept členění událostí a věcí na profánní a posvátné.  

Pojetí posvátného a profánního času se věnoval také Mircea Eliade, který rozlišuje mezi 

cyklickým pojímáním času v archaických společnostech a lineárním pojímáním času 

v moderních společnostech. Archaický člověk žil v cyklické orientaci na opakující se 

mytické a náboženské události, jeho život byl neustálým koloběhem obnovy a 

znovuutváření, vyžadoval cyklickou regeneraci času v posvátných rituálech a profánní 

čas vně rituálu se vkládal do bezvýznamného dění. Se stoupajícím vlivem křesťanství, jež 

v sobě neslo prvky židovské víry, se vnímání času mění od cyklického k lineárnímu a to 

ve smyslu eschatologické koncepce existence světa a člověka jako nějakého počátku, 

průběhu a konce (Eliade, 1993). Avšak přesto, že si např. naše západní civilizace 

vybudovala vztah k času coby lineárnímu, rovnoměrně plynoucímu, přesně dělenému, 

existují nadále společnosti, které zdaleka tolik nepodmiňují svou existenci časem.  

Claude Lévi-Strauss dělí společnosti dle jejich postojů k fenoménu času na horké a 

studené. Horké společnosti do konceptů svých existencí plně integrovaly lineárně 

plynoucí čas a prožitou minulost, přítomnost i očekávanou budoucnost důsledně spojují 

v historickém rámci své existence. Zatímco chladné společnosti se historicitě své 

existence vyhýbají upřednostňováním statických schémat a struktur (Šubrt, 2000) (např. 

evropská, tedy i česká společnost, se v tomto rozlišení řadí mezi horké společnosti, 

zatímco v tradiční indické společnosti či u některých jiných asijských společností 

převažuje charakteristika chladných společností). Nejen postoj k minulosti, ale také 

pojímání budoucnosti se vlivem křesťanství mění a ve smyslu slibné budoucnosti se 

stupňuje na počátku novověku, kdy je otevřená budoucnost uchopena jako problém 

(Šubrt, 2000). V devatenáctém století je pak představa budoucnosti jako vzestupné 

časové přímky podporována šířením myšlenky evolucionismu. 

Na původní myšlenky Émila Durkheima o kolektivním vědomí ve svém konceptu 

kolektivní paměti navazuje Maurice Halbwachs (Halbwachs, 1991). Podle něj se různé 

kolektivní paměti různých sociálních, politických, náboženských a jiných skupin 

konstituují v určitých sociálních rámcích. Kolektivní paměť je podmíněna časem a 

prostorem – skupina si daným prostorem pomáhá udržet kolektivní paměť, s níž se 

identifikuje. V Halbwachsově pojetí je rozlišena individuální paměť od kolektivní, 
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individuální paměť však není o nic méně důležitá, protože tyto se vzájemně podmiňují3. 

Charakteristickým rysem kolektivní paměti je její rekonstruovatelnost – minulost je 

skupinou v průběhu času rekonstruována a to v důsledků nových událostí a změn, které 

podávají nový pohled na minulost (Šubrt, 2000, Halbwachs, 1991)4.  

                                          

1.2. Oddělení času a místa 

Moderní společnost se stala závislá na čase, člověk ukrajuje stále menší časové oddíly 

z času, který má k dispozici, aby vměstnal do svého života všechny sociální aktivity, 

které jeho společnost vyžaduje. Narozdíl od archaické společnosti, kde čas je spojen 

s místem, dochází v moderní společnosti k oddělení času a místa, jež např. Giddens 

(Giddens, 1998) považuje za charakteristický znak modernity. Podle Giddense jsou 

důležitým faktorem dynamického rozvoje právě čas a prostor  - existují rozdíly 

časoprostorových vztahů v předmoderním a moderním světě, způsoby počítání času 

v předmoderních kulturách, kde "kdy" bylo téměř vždy spojováno s "kde" se naprosto 

míjí s časoprostorovým vnímáním v moderní a postmoderní společnosti. Vynález hodin, 

celosvětová standardizace časových pásem a mapování světa přispěli k přesnému 

vymezení času a prostoru v životě člověka a k jejich oddělení. Oddělení času a prostoru 

poskytuje mechanismus pro racionální organizaci, spojuje se lokální s globálním, je 

snadné ovlivnit životy milionů lidí. V historickém pojímání minulosti (prostřednictvím 

ustáleného jednotného kalendáře) se pak čas a prostor opět spojují a vytváří se rámec pro 

chápání jednotné minulosti. K proměně chápání času a prostoru dále patří v Giddensově 

pojetí pojem "vyvázání", který je definován jako vytržení sociálních vztahů z místních 

interakcí v neomezených časoprostorových rozpětích. Vyvazujícími mechanismy jsou 

symbolické znaky (např. peníze) a expertní systémy (existence zdravotnictví, architektů, 

stavitelů, bankovnictví atd.). spojené s konkrétními místy (Giddens, 1998).  

                                                 
3 Jednotlivec se díky své individuální paměti může podílet na kolektivní paměti své referenční skupiny, a zároveň, z hlediska 
kolektivní paměti dané skupiny dochází k distribuci vědění mezi její členy (např. kolektivní paměť rodiny). 
4 Na Halbwachse navazuje Jan Assmann rozpracováním čtyř tématických oblastí Halbwachsovy kolektivní (sociální) paměti na oblast 
paměti mimetické (sociálnímu jednání se učíme pomocí napodobování, všechno mimetické jednání nelze kodifikovat a toto je pak 
obsahem mimetické tradice), paměti věcí (věci dávající obraz člověku o něm samotném obsahují časový index, který odkazuje na 
různé vrstvy minulosti), komunikativní paměti (která je předávána prostřednictvím řeči v lidské komunikaci) a kulturní paměti (je 
oblastí, do níž pronikají tři předešlé typy paměti na základě jejich proměny v určitý kulturní kód – např. určitý mimetický či řečový 
projev získá status rituálu, určitá věc či zvyk získá kromě konkrétního účelu smysl platný v celokulturním měřítku). Kulturní paměť 
představuje zpřítomňování symbolických figur a to především v obrazech rituálů a slavností dané společnosti (Šubrt, 2000). S tím 
souvisí utváření hodnotových systémů společností – např. podmínkou úspěšného manželství může být dle daných kulturních kódů 
požadavek, aby měl ženich dům, aby měl bohatou sexuální zkušenost s jinými ženami, nebo naopak aby do manželství vstupoval 
s nulovou sexuální zkušeností, manželství může být podmiňováno cíleným udržováním daného sociálního statusu rodiny, rituál sňatku 
pak vykazuje tyto požadavky určitými legitimními symboly atd. 
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1.3. Čas a lidské jednání – způsob lidské existence 

Jestliže se dosavadní zmíněné příspěvky k problematice času týkaly spíše obecné sociální 

povahy času, nyní přejdu k již specifické otázce vytváření konkrétních časových struktur 

lidmi a jejich kolektivními aktivitami. Tímto tématem se intenzivně zabývá 

interpretativní sociologie svým založením na předpokladu, že sociální realitu nelze 

nahlížet jako věc, nýbrž jako předmět neustálé interpretace ze strany sociálních aktérů 

vzhledem k neustálé přítomnosti lidského vědomí uvnitř této sociální reality (Šubrt, 

2000). Určujícím prvkem sociální reality v teorii interpretativní sociologie je časová 

povaha lidské existence. Významný příspěvek do diskuze představuje Meadovo pojetí 

sociologického času. Mead při analýze lidských interakcí vycházel z přesvědčení, že 

lidská existence je omezena na život v přítomnosti – přítomností je determinována lidská 

zkušenost, minulost a budoucnost jsou opět vyvozovány z přítomnosti. Lidská racionalita 

je však schopna tuto přítomnost zároveň přesáhnout a koncepčně přistupovat 

k jednotlivým situacím také z hlediska minulé zkušenosti vzhledem k očekávané 

budoucnosti. Tato schopnost umožňuje dále rekonstruktivní funkci myšlení, což znamená, 

že člověk je schopen v přítomnosti relativizovat a přetvářet významy, postoje, spojené 

s minulostí či budoucností, na základě aktuálních prožitků vznikajících v interakcích 

organismů. Mead chápe přítomnost jako jediný prostor reality, protože abychom ji mohli 

zaznamenávat, musí nutně neustále vznikat nová přítomnost ve sledu stávání se nových 

událostí (tzn. nemůže trvat jedna přítomnost donekonečna, svou povahou by to přestala 

být přítomnost ve smyslu Meadova pojetí sociologického času). V takto časově pojatém 

způsobu lidské existence se individuum jeví jako organismus reflektující události své 

přítomnosti, jež má možnost neustále relativizovat a přetvářet. Reflexivita individua ho 

předurčuje k výměně perspektiv s dalšími jedinci – množství časových perspektiv se tak 

protíná v jedné společné perspektivě času sociálního systému. Lidské individuum je 

charakterizováno svou schopností sociality – schopností situovat se do různých časových 

systémů (Šubrt, 2000). 

K fenoménu času jako východisku k nahlížení sociální reality se vyjadřuje 

fenomenologická sociologie reprezentovaná především příspěvkem Alfreda Schütze. 

Schütz, v inspiraci Weberovou rozumějící sociologií, vidí lidské jednání především jako 

otázku smyslu, smysl jednání však dále rozpracovává a konstituuje ho v neustálém 

působení fenoménu času. Jednání racionálně založeného individua ve společnosti je 

formováno zpracováním prožitků v čase. Přitom používá určitou zásobu vědění 
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společnou s ostatními – při svém jednání využívá principu intersubjektivity. Dále své 

prožitky a jednání probíhající v jeho vnitřním čase formuje vzhledem k času vnějšímu, 

určenému vnějším systémem a rozdělenému např. na roky nebo epochy. Intersubjektivní 

povaha lidské existence a neustálý proud zpracování prožitků umožňují člověku 

pohybovat se v určitém okruhu každodenního života, který individuum relativizuje více 

či méně vzhledem k budoucnosti a na základě prožité minulosti. Jedincova biografická 

situace je tímto způsobem relativizována po celý jeho život  (Šubrt, 2000). V knize The 

Social Construction of Reality (1966) se Luckmann vyjadřuje k problému osobní identity 

z hlediska působení času, ve smyslu, že identita individua je výsledkem syntézy 

vzájemně se prolínajících časových forem – vnitřní (subjektivita individua), 

intersubjektivní (společenské pojímání času zakotvené v institucích) a biografické (coby 

výsledku konstrukce a neustále probíhající rekonstrukce životního příběhu). V souvislosti 

s identitou individua Luckmann používá pojmu „biografická schémata“ (Šubrt, s.56), 

která představují určité kategorie přesahující jedincovu individuální existenci a provází 

individuum celým jeho životem jako např. rodina, vlast, stát. Jsou institucionálního 

charakteru a v průběhu života individua neustále více či méně zasahují do jeho 

relativizací jednotlivých prožitků. Tato schémata představují jakési základní stavební 

kameny života, do kterého se člověk narodí zčásti apriori: na určitém místě a v určitém 

čase  (Šubrt, s.56)5.           

 

1.4. Životní cyklus     

Problematika času je vodítkem k tématickému zaměření této práce, kterým jsou 

hodnotové postoje týkající se (úspěšného) manželství a to z pohledu dvou generací. Čas 

se zde projevuje v podobě kontextu, jež je v sociálních vědách označován termínem 

„životní cyklus“. Tento pojem v sobě zahrnuje souvislosti mezi biologickými, 

psychologickými a sociálními aspekty života.  

Individuální život a institucionální charakter sociálního života se prolínají - každodennost 

lidského života podmíněná časem vytváří jisté úseky v lidském životě, které jsou 

vymezeny předěly v podobě klíčových událostí, jež mají individuální nebo 

celospolečenský charakter. Jsou to především sociální normy a očekávání dané 

společnosti, které ovlivňují chování člověka v kontextu jeho postupujícího věku – existují 

tzv. typická očekávání spojovaná s daným věkem jedince, jež individuum formují, jako je 

                                                 
5 Ve fenomenologické sociologii lze sledovat inspiraci v Husserlově filozofii ve smyslu jeho pojmu „das innere Zeitbewußtsein“, jež 
zahrnuje systém fungování lidského vědomí ve smyslu „retence-protence“ a v Bergsonově pojetí času v pojmu duréé (dění – pohyb, 
čas) pracující v prostoru.  
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např. formální dosažení plnoletosti, přijetí role rodiče, ekonomická nezávislost na 

rodičích, vstup do manželství, kariérní vzestup nebo pád, ztráta životního partnera, ale 

také různé společenské změny politicko-ekonomického charakteru (Hamplová, 

Šalamounová, Šamanová, 2006). 

 

1.4. 1.Vnitřní životní cyklus – individuální časová rovina v životě jedince 

Zůstanu-li tematicky zaměřená na manželství, hodnotové preference související 

s praktikováním úspěšného manželství a jejich proměnu v průběhu života, pak se můj 

zájem nyní zaměří na období života mladého člověka mezi 20.-30.rokem (mladá 

dospělost) a dále pro srovnání na období života jedince ve věku 60 a více let (stáří až 

dlouhověkost) z jeho individuální perspektivy. Prolíná se zde jak fenomenologická teorie 

propojení subjektivní, intersubjektivní a biografické časové formy individua a vliv tzv. 

biografických schémat (viz. strana 7), tak časový horizont lidského života ve smyslu 

Durkheimova rozlišení na individuální časové vjemy a na vjemy kolektivního vědomí 

(viz. strana 3) . Dle svého názvu je však tato kapitola zaměřena hlavně na individuální 

(subjektivní) časovou stránku lidského života.  

Jak jsem již uvedla, životní dráha člověka je vymezena mnohými předěly, faktory 

individuálního i celospolečenského charakteru, které ho formují v dalších činnostech a 

v utváření hodnotových orientací. Socializace individua probíhá celý život, k základnímu 

vymezení identity však dochází přibližně v období do 30. roku života. Pohlížím-li nyní na 

individuální stránku této dráhy,  pak se mladý člověk ve věku 20-30 let, který více či 

méně úspěšně prodělal období dospívání, ocitá ve fázi rané dospělosti, která mu otevírá 

nesčetné možnosti rozvoje takřka ve všech směrech jeho života, tedy i v partnerském 

životě. Překročením dvacátého roku života má jedinec za sebou jeden z těchto 

závažnějších předělů – společností je považován za téměř nebo již zcela dospělého 

člověka, což přináší mnoho svobod v odpoutání se od rodičů a zároveň mnoho nových 

odpovědností na tyto svobody navazující. Mladý člověk se v tomto období začíná 

tvarovat profesně, formuje své politické a jiné společenské postoje. Dostává se do období 

života, kdy je již schopen jak harmonického sexuálního soužití, tak kulturně vyspělého a 

hodnotného duševního vztahu s partnerem - je schopen dosáhnout intimity vztahu (Říčan, 

2004). Vše je však v jistém smyslu nové a namísto zkušenosti zatím převládá ochota (i 

touha) riskovat, vyzkoušet si, zjišťovat či objevovat, a to jak na poli profesním, tak 

v osobním rozvoji, v partnerství, mezi přáteli či v jiných sociálních vazbách. Jedinec se 

ve svém životě nachází v množství subjektivních časů, které reflektuje - po celý život ho 
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provází jeho čas rodinný, který v tomto období dostává nové dimenze: při sociálně a 

kulturně podmíněném výběru potenciálního životního partnera se mísí v naší kultuře 

zakotvená představa romantické lásky (na niž je dle Říčana kladen příliš velký důraz) 

s více či méně praktickými kalkulačními požadavky obou partnerů. Dojde-li ke 

konečnému výběru jednoho partnera a následně i k uzavření sňatku (či k nesezdanému 

soužití), nastává v životě individua další předěl – fáze života s partnerem a možnost 

narození dětí. Uzavřením manželství je tento životní předěl umocněn v podobě 

svatebního obřadu, který je často chápán jako jistá legitimizace soužití páru vzhledem 

k jeho blízkému i vzdálenému sociálnímu okolí. Tzv. adaptační (novomanželské) stadium 

může s sebou přinést mnohá překvapení ze strany obou partnerů a přestože se riziko 

nečekaných překvapení může snížit společným soužitím již před sňatkem, dochází po 

prvních letech soužití ke krizi a manželství mladých lidí v této fázi často vyústí k rozvodu 

(Říčan, 2004).   

Oproti mladým lidem, kteří jsou doposud formováni zkušeností za svůj dosavadní život 

především z prostředí původní rodiny, přátel či pracovního prostředí, se nachází starší 

lidé, kteří se pohybují ve věku okolo 50 let, v podstatně jiné situaci. Jejich životy 

formovaly kromě dosažení dospělosti, kariérního vzestupu, volby životního partnera 

event. narození prvního dítěte, další životní předěly, jako je např. narození dalších dětí, 

první rozvod, volba nového životního partnera, úmrtí někoho z rodičů, odchod dospělých 

dětí z domova, narození vnoučat. V následující fázi života, kdy je jedinci 60 a více let, se 

přidávají události typu odchod do důchodu, ztráta životního partnera, přidávají se projevy 

tělesné involuce. Starý člověk se navíc může častěji potýkat s neporozuměním mladým, 

pocitem nepotřebnosti, odsunutí na druhou kolej. Všechny tyto změny mohou mít vliv na 

formování životních postojů a hodnot individua včetně jeho postojů a požadavků na 

partnerské soužití (Říčan, 2004).  

Člověka, nejen v rámci jeho rodiny, celým životem provází generativita – jakýsi smysl 

pro péči (jak praktickou tak hlavně duševní) o potomstvo (ať už v dětství prostřednictvím 

různých her, v mládí péčí o rodinné příslušníky či v dospělosti péčí o vlastní děti, či o 

symbolické potomstvo v podobě mladších podřízených pracovníků), tato dostává ve 

středním až pokročilém věku nový ráz na základě událostí dosavadního života. Dochází 

např. k menší výměně rolí s vlastními rodiči, kteří zatím zestárli a očekávají od jedince 

jistou péči silnějšího, schopnějšího, zároveň dochází k proměně vztahu s vlastním 

potomkem, který se pomalu stává dospělým a připravuje se na odchod z domova a 
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odpoutává se od rodiče. Všechny tyto situace formují individuum vzhledem k jeho 

partnerovi, který je s ním sdílí (Říčan, 2004). 

 

 

 

1.4.2.Vnější životní cyklus – společensky determinovaná časová rovina v životě jedince 

Byla-li dále řeč o objektivním čase a kolektivním vědomí, je nutno i toto nyní spojit 

s konkrétní situací. Život společností je podmíněn časem, který jednotlivými 

společnostmi může být odlišně vnímán. V životě jedince se však prolínají události, které 

se dotýkají nejen života jeho samého, nýbrž celé společnosti a jejího dalšího vývoje.  

O soudobém evropském společenství můžeme hovořit jako o „horké společnosti“ (viz 

výše, Lévi-Strauss, s.4), které je nutně formováno historicitou své existence - přítomnost 

čerpá z minulosti a je ve vztahu k nahlížené budoucnosti.   

Vycházím z přesvědčení, že „existují generační zážitky, jež jsou do jisté míry společné a 

spoluurčující pro ty vrstevníky v dané společnosti (zemi), kteří se ve svém socializačním 

vývoji setkávají se společným zážitkem – jsou důležité pro jejich hodnotovou 

orientaci“ (Potůček a kol, 2002, s. 305). To znamená, že jednotlivé generace se mohou 

lišit ve svých hodnotových orientacích v ovlivnění společným prožitkem nějaké 

společenské, nejčastěji politické6, události. Přibližné schéma stěžejních událostí a trendů 

v Evropě 20. století v souvislosti s vlivem na utváření hodnot předkládá  (Potůček a kol., 

2002). Ne všechny události v tomto schématu jsou nyní podstatné, omezuji-li se na 

generaci mladých lidí do 30 let a lidí starších 60 let a to v rámci České republiky. 

Událostmi, které však lze do této úvahy rozhodně zahrnout, jsou např. studentské bouře 

v šedesátých letech coby symbol účtování s minulostí, zde se jedná přibližně o roky 

1963-1969, dále významná událost okupace Československa sovětskou armádou v roce 

1968 a následné období normalizace v sedmdesátých letech. Následuje perestrojka a 

rozpad komunistických bloků ve východní Evropě na konci 80. let. V Evropě během 70. 

let proběhnuvší institucionalizace kapitálového trhu v nadnárodní, stejně jako obrovský 

rozvoj informačních technologií a orientace na ekologické vidění života a planety si své 

místo získali v České republice až během 90.let v souvislosti s otevřením společnosti po 

pádu komunismu. Následně se česká společnost snažila zapojit do multikulturně se 

rozvíjejícího světa a nově uspořádaného evropského společenství organizovaného plně na 

                                                 
6 Rozumíme-li stát jako organizované společenství vymezené na základě určitých etických principů, které jeho členové dobrovolně 
akceptují a členství v tomto společenství svým souhlasem s jeho etickou orientací podmiňují, znamená jakákoliv změna těchto 
principů nebo jen její náznak reakci u členů tohoto společenství – u občanů státu. 
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bázi demokratického zřízení, to vše však opět se zpožděním oproti západním 

kapitalistickým zemím – vzhledem k mnohaletému bloku země dlouhodobě formované 

komunistickým režimem7 (Potůček a kol., 2002). 

Mezi takto vymezenými generacemi lze sledovat jisté vztahy a to především na základě 

obsahových podobností – tedy především podobností hodnotového vybavení generací.  

V základním náhledu lze generace rozdělit na směřující k uzavřenosti a směřující 

k otevřenosti z hlediska profilujících hodnot. Generace směřující k uzavřenosti se 

vyznačují spíše určitým bojovým postojem a orientací na instrumentální hodnoty. Patřit 

by mezi  ně mohla generace prohry, modrých košil, normalizace a pravidel podle peněz. 

Naopak ke skupině generací směřujících k otevřenosti lze zařadit generaci míru a 

zapomnění, obrodného procesu a generaci svobody – tyto generace jsou naladěny na 

konsenzus a na obsahy převyšující formy (Potůček a kol., 2002).. Zajisté nelze usuzovat 

na rozdílnost v nejrůznějších hodnotových orientacích generací pouze dle modelu 

„otevřenosti a uzavřenosti generací“, avšak některé generační tendence se mohou projevit 

jak v obecných, tak v konkrétnějších hodnotových postojích jednotlivců. 

 

Z předložených dvou typů životního cyklu se v následujícím textu budu dále soustředit 

převážně na vnitřní životní cyklus, do jehož oblasti spadá stěžejní otázka práce – postojů 

k (úspěšnému) manželství z pohledu mladé a starší generace. Model generačního 

rozdělení však považuji za vhodné doplnění z hlediska vnějšího životního cyklu a to 

                                                 
7  Na základě těchto celospolečenských vývojových fází předkládá Prudký (in: Potůček a kol., 2002) model vývoje generací 
ovlivněných „svými“ generačními prožitky - v předloženém modelu je vždy vymezena skupina lidí, kteří v době určujících zážitků 
měli cca mezi 17-30 lety života, nacházeli se tedy ve fázi života, kdy se člověk plně pokládá už nejen do reflexe sebe samotného, 
nýbrž do reflexe okolního společenského dění a upevňuje, event. přetváří  většinu svých dosavadních hodnotových postojů.  
První, „generace prohry“ je charakterizovaná silným zážitkem války - ohrožení fašistickým režimem a nesvépráví hlavně z let 1940-
1944. Jedná se o lidi narozené v letech 1922-1926. Hlavní životní hodnoty jako je reakce na pocit ohrožení života, uzavřenost 
veřejným aktivitám, odcizení národu a občanským ctnostem či konformita měly nepatrný protitlak z malé aktivní skupiny lidí 
činorodé v odboji a dále to byla spíše německá část obyvatel, která zažila značné posílení národního sebevědomí, vítězství. Protitlak 
nebyl rozsáhlý vzhledem k následným odsunům, avšak napětí mezi dvěma stranami intenzivní. Následuje „generace míru a 
zapomnění“, která čerpá z optimistického naladění poválečného vývoje v letech 1945-1949. Jako další se formuje „generace modrých 
košil“, ovlivněná událostmi z února 1948 a následným politickým vývojem země. Lidé narození v letech 1932-1942 se ocitají 
v atmosféře komunistické ideologie boje za mír a kolektivismu, propagandistických forem převyšujících obsahy. Značné množství lidí 
je však na straně protitlaku. „Generace obrodného procesu“, spadající do vývoje v České republice v 60. letech 20. století, je 
ovlivněna uvolňováním kulturního a politického klimatu. Další generaci představuje „generace normalizace“. Hodnoty určující toto 
období jsou konzum, oddělení veřejného a soukromého, upřednostnění pohodlí na úkor odvedené práce, pasivita, útlum tvořivosti. 
Nejsilněji reflektující jsou lidé narození v letech 1952-1970, jedná se o období formované především normalizací a politickými 
prověrkami z let 1970-1977 s prodloužením do roku 1988. „Generace svobody“, zachycující období z let 1989-1990, je generací 
reflektující zcela zřetelný politický a kulturní přerod země. Zahrnuje reflektující ročníky 1971-1974 a vymezuje se hodnotami jako je 
svoboda, občanská angažovanost, ale také obnovení otázky smyslu a víry v Boha, zároveň však se toto děje v nekontrolovaném 
prostoru bez pravidel. Jako poslední a věkově velmi široká je vymezena „generace pravidel podle peněz“. U této generace jsou 
reflektující skupinou lidé narození v roce 1975 a dál. Jedná se o období vývoje země v již relativně stabilizovaném novém politickém 
uspořádání, tedy od roku 1993 dál. Spektrum preferovaných hodnot se přesunulo směrem k osobním zájmům a potřebám, vlastnictví, 
sebestřednosti, konzumu, k úspěchu a penězům jako jeho měřítku v mnoha oblastech lidského života - vyvíjí se trend „být in“ a jemu 
typický image podnikání a úspěchu. Jistý protisměr představuje skupina lidí inklinující k jinému spektru hodnot, jako je např. 
myšlenka trvale udržitelného života, vzdělávání, poznávání jiných kultur atd (in: Potůček a kol., 2002). 
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nejen v otázkách hodnocení manželství, ale v mnoha dalších sociologických otázkách 

zabývajících se hodnotami ve společnosti  v souvislosti s životním cyklem. 

 

2. Hodnotové orientace a jejich utváření v čase 

Chceme-li však analyzovat, jaké postoje k manželství lidé zastávají, je třeba dále 

vysvětlit pojem „hodnotových orientací“.  Hodnotové orientace lze chápat jako soustavu 

hodnot, která se vytváří především na základě toho, že hodnoty a způsoby hodnocení se 

liší nejen obsahově, ale také dle pravidel seskupování, strukturace. Lze hovořit o jisté 

hierarchii hodnotových orientací, avšak každodenní život člověka zahrnuje řadu 

hodnotových oblastí a člověk jim všem přisuzuje vysokou důležitost, čímž je platnost 

hodnotové hierarchie částečně relativizována. Pojem hodnotových orientací úzce souvisí 

s normami uznávanými v dané společnosti, jimž se individuum ve svých hodnoceních 

přibližuje, s nimi se ztotožňuje nebo je překračuje (Velký sociologický slovník, 1996). 

 

Otázkou proměny hodnotových orientací v průběhu života individua se zabývá také 

Helmut Klages ve své knize Werteorientierungen im Wandel (Proměna hodnotových 

orientací) (Klages, 1985). Zabývá se otázkou, které faktory ovlivňují změnu hodnotových 

orientací u člověka v průběhu jeho života. Jak Klages uvádí, změnu hodnotových 

orientací v životě individua směrem od hodnot z oblasti povinnosti a akceptance (jako je 

např. důraz na disciplínu, pořádek, výkon, poslušnost) a přijetí k hodnotám sebeurčení 

(jako např. svoboda, emancipace, participace, hedonismus) potvrdilo již více výzkumů - 

tato změna je tím vyšší, čím nižší je věk dotázaných a dále se nejzřetelněji projevuje tam, 

kde je nejvyšší stupeň vzdělání. Rozdíly ve vzdělání jsou nejmarkantnější u mladých lidí, 

zatímco u starších osob se v postoji ke změně hodnot od těch zaměřených na povinnost a 

akceptanci směrem k těm, které jsou zaměřené na seberealizaci, sebeurčení, rozdílnost 

vzdělání stírá a orientace na hodnoty sebeurčení výrazně klesá (Klages, 1985). Klages se 

sice zaměřuje především na německou společnost druhé poloviny dvacátého století, 

avšak vzhledem k ne příliš markantní kulturní odlišnosti a k politicko-ekonomickému 

vývoji v České republice po pádu komunistického režimu lze toto pojetí chápat 

minimálně jako inspiraci k úvahám o změnách hodnotových orientací v české společnosti. 

Dodejme, že Klages je jedním z hlavních oponentů Ingleharta, který zastává koncepci 

změny hodnot ve vztahu se stupněm materiálního vývoje společnosti (Tuček; Vysušil, 

2005). Inglehart zastává názor, že základní hodnoty jedince jsou odrazem podmínek, ve 

kterých dospíval a jedná se tedy o generační obměnu, jež souvisí s dlouhodobými 
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změnami ve společnosti. Proto existuje podle Ingleharta tendence k materialismu u 

generací, jež v mládí strádaly, naopak k postmaterialismu u generací, jejichž socializace 

probíhala za podmínek ekonomického dostatku. Námitky, že materialistické, nebo 

postmaterialistické tendence jsou výsledkem životního cyklu, Inglehart odmítá (Vysušil, 

2005). 

Příkladem diskuze o změnách hodnot v rámci České republiky je v posledních letech 

probíhající diskuze českých sociologů a demografů na téma změn reprodukčního chování 

v České republice. Jejími hlavími zástupci jsou Rabušic - zastánce vlivu strukturálních a 

institucionálních faktorů souvisejících s průběhem druhé demografické tranzice, která 

zasáhla především generaci narozených na konci 70. a počátku 80. let v ČR a Jitka 

Rychtaříková, coby zastánkyně vlivu změn hodnot ve společnosti na reprodukční chování 

obyvatelstva v souvislosti s ekonomickou a sociální krizí (a zároveň novými, rodičovství 

konkurujícími variantami volby života) coby projevem transformace společnosti. Tato 

polemika se týká nejen změn v reprodukčním chování, ale mnoha jiných oblastí 

souvisejících s institucí rodiny, tedy i s postoji k manželství (Hašková, 2006; Rabušic, 

2001). 

 

Avšak to, že hodnoty souvisí s věkem člověka, není tak přesné - spíše bychom měli 

hovořit o tzv. „generačním efektu“ (Klages s.43), kdy se u mladších generací projevuje 

změna hodnot díky tomu, že v době jejich socializace byli silně pod vlivem jednotlivých 

faktorů vedoucích ke změně hodnot. Příklon k určitým hodnotám je pak podporován 

oddělováním role mladého člověka od role dospělého člověka a zdůrazňováním přechodu 

z jedné situace do druhé různými rituály. Také v naší dnešní společnosti můžeme zachytit 

rituály uvádějící mládež mezi dospělé, jedním z nich je např. maturita (viz. také výše). 

Přesto však v situaci moderní společnosti jsou tyto striktní přechody redukovány, mládež 

má např. po maturitě často před sebou další stupně vzdělávání, ale také volbu zahraniční 

stáže či jiného seberozvoje – dříve tolik jasně oddělované hodnoty „mladých“ a 

„dospělých - starých“ se více prolínají, životní cyklus v tomto smyslu není z hlediska 

hodnot přísně rozdělen podle věku. Přesto však podle Klagese je třeba změnu 

hodnotových orientací hodnotit z hlediska tzv „efektu životního cyklu“ (Klages s.43), 

který je projevem reakcí na dlouhodobé životní situace, v nichž jsou lidé vystaveni 

různým nárokům a šancím, které jim z těchto dlouhodobých situací vyplývají a podle 

nichž formují své hodnoty. Zde Klages užívá slova jako „tvrdost“ pozdějšího života, 

„zralost“, „nutnost odpovědnosti“, které jsou v protikladu k různým životním ideálům 
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mladých lidí. Životní cyklus sestává z jednotlivých na sebe navazujících a také různě se 

prolínajících životních etap, které souvisí se změnou hodnotových orientací, jež je reakcí 

na změnu životní situace (Klages, 1985).  

Tak např. hodnoty sebeurčení převažují u mladých lidí setrvávajících dlouhodobě 

v procesu vzdělávání a zároveň bezdětných. Založení rodiny pak znamená jakýsi vstup 

do oblasti života, kde jsou hodnoty sebeurčení na ústupu ve prospěch nárokům na 

společný život, který podléhá jiným principům. Z dostupných dat lze vyčíst, že mladí lidé, 

kterým se narodí dítě, prodělají v poměrně krátké době a z vlastního rozhodnutí jistou 

změnu, která se u těch, kteří zůstanou svobodní, děje mnohem později a navíc do určité 

míry s pocitem ubývajících sil a přibývajícího věku. Odklon od hodnot sebeurčení se tedy 

děje v obou případech, avšak v jednom je to chtěný, pozitivně nahlížený krok činěný 

s vědomým zaujetím nového postoje vzhledem k nově vzniklé odpovědnosti, zatímco 

v druhém případě se jedná o (často bolestný) proces přizpůsobení se vnějším okolnostem, 

které nelze ovlivnit (Klages, 1985). 

 

Instituce manželství a rodiny prochází v posledních desetiletích (odlišně dlouho dle 

konkrétních evropských regionů) změnou ve směru od hodnot zaměřených na povinnost 

a akceptanci k hodnotám zaměřeným na seberozvoj. V této souvislosti upozorňuje Klages 

na slábnoucí sílu vazby na ustálené konvenční obrazy světa  a na uvolněné vnitřní 

utváření manželských a rodinných vztahů v rámci zákonných a kulturních mantinelů dané 

společnosti, jako je například princip monogamie. Konkrétně věk snoubenců v době 

sňatku nebo počet dětí v rodině jsou entitiy, které zaznamenaly proměnu. Zároveň jsou 

manželství i rodina podrobeny množství individuálních životních plánů a ocitají se 

v konkurenci s jinými existenčními motivy, než jsou ony samy, jako např. konzum, 

seberealizace prostřednictvím pracovní kariéry, účast na partnerském trhu atd. a  

svobodný stav nebo bezdětnost se tak dostávají mezi postoje společností zcela 

akceptované. Na scéně partnerských a rodinných svazků se objevuje coby protiklad 

tradiční představy o uzavření sňatku a plození dětí fenomén volnosti, který lze z určitého 

hlediska charakterizovat jako absenci zavazujících sociálních svazků v životě jedince 

(Klages, 1985). 

 

3. Hodnotové orientace a manželství 

V této kapitole se již budu věnovat stěžejnímu motivu práce – postoji k manželství. 

Nejprve však krátce obecně k instituci manželství ze sociologického hlediska. 
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Chápeme-li manželství jako společenskou instituci v evropském kontextu, lze ji ze 

sociologického hlediska charakterizovat jako společností uznaný a legalizovaný 

monogamní sexuální vztah dvou lidí, o němž se předpokládá, že se dříve či později stane 

základem rodiny. Manželství je legalizováno rituálem sňatku, manželé se stávají 

příbuznými a každý z nich získává nové nepokrevní příbuzné, kteří původně patřili pouze 

k partnerovi. Manželství je úzce spojeno nejen se založením rodiny, ale také s vedením 

společné domácnosti. Vztah manželů je vystaven přijímání a učení se novým rolím 

manželů a permanentnímu vzájemnému přizpůsobování se obou partnerů. V průběhu 

manželství mohou být partneři i celá rodina vystaveni riziku rozvodu manželství a dále 

většinou v konečné fázi manželství statutu vdovství. Vzhledem k existenci opakovaných 

sňatků a míře sňatečnosti lze říci, že manželství zůstává vysokou individuální i 

společenskou hodnotou. Zároveň však v posledních desetiletích došlo v moderní 

společnosti k legitimizaci nesezdaného soužití (Velký sociologický slovník, 1996). Tato 

forma soužití je společností stále častěji (vyjma právního hlediska) považována za 

plnohodnotnou variantu manželského soužití. 

Kulturně-historickou základnou našeho typu manželství je římské rodinné právo a 

křesťanský model manželství preferující jeho monogamičnost a nerozlučnost. Zatímco do 

počátku industrializace byla rodina spíše výsledkem sociálních hodnot, zahrnovala i širší 

příbuzenstvo a domácí čeleď, děti považovala především za nutný zdroj pracovní síly a 

byla chápána především jako společenství dělby práce pro udržení ekonomického a 

sociálního statusu, moderní nukleární rodina je charakterizována individuálním a 

svobodným výběrem partnera motivovaným často citovým vztahem – láskou, založená 

na intimnosti užších rodinných vztahů a orientovaná na individualitu dítěte, 

v postmoderním chápání výrazně také na individualitu obou partnerů (Velký sociologický 

slovník, 1996) 

 

3.1.Manželství ve statistických údajích 

Dle posledních číselných údajů Českého statistického úřadu v roce 2007 stoupl počet 

uzavřených manželství o 4,3tisíce oproti roku 2006 (celkem 57,2 tisíc uzavřených 

manželství v roce 2007). Průměrný věk mužů při sňatku byl 31,2 let, průměrný věk žen 

28,6 let, což je asi o 0,2 let více než v roce předešlém (ČSÚ, 2008). 

 

Během roku 2007 bylo však rozvedeno 31,1 tisíce manželství, což je o 0,3 tisíce 

rozvedených manželství méně než v roce 2006. Počet narozených dětí stoupl oproti 
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minulému roku o 8,8tisíc, čítá celkem 114,6 tisíce živě narozených dětí, které se rodily 

matkám starým průměrně 29,1 let (průměrný věk matek tak stoupl o 0,2 roku). Nejčastěji 

se však děti rodily jako druhé v pořadí matkám ve věku 29-32let. Úhrnná plodnost 

stoupla z 1,33 živě narozených v roce 2006 na 1,44 živě narozených v roce 2007. 

Ukazatel úhrnné rozvodovosti dosáhl stejně jako v roce 2006 hodnoty 48,7 % manželství 

končících rozvodem. Lidé se rozváděli průměrně po 12,3 letech manželství, nejvyšší 

intenzita rozvodu je ve třetím až šestém roce manželství. Jedna pětina lidí se rozvedla 

opakovaně. Z celkového počtu rozvedených manželství byly dvě pětiny bez nezletilých 

dětí, na dalších 59% rozvedených manželství připadá 27,5 tisíc nezletilých dětí, které 

přišly o úplnou funkční rodinu (ČSÚ, 2008). 

 

Pro srovnání uvádím počty uzavřených manželství a rozvodů z předchozích let               
Tab 1(Pramen: ČSÚ) 
 

Rok Počet uzavř..sňatků Počet rozvodů 
1980 78 343 27 218 

1990 90 953 32 055 

2000 55 321 29 704 

 

V další tabulce, která je převzata z demografického informačního portálu 

www.demografie.info, lze vyčíst nejčastější příčiny rozvodů ve vybraných letech. Na 

prvním místě je rozdíl povah, názorů a zájmů, na druhém místě nevěra, pomineme-li 

stoupající tendenci uvádět „jiné důvody“. 

Tab.2 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství (v %), ČR, vybrané roky                                  
(pramen: demografie.info) 
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Statistické údaje přirozeného pohybu obyvatelstva naznačují nárůst prorodinných 

tendencí oproti roku 2006 a zároveň výrazné změny oproti rokům předešlým. Mírný 

nárůst uzavřených manželství v roce 2007 by mohl naznačovat udržení hodnoty této 

instituce, avšak její vnitřní kvalita je relativizována vysokým počtem rozvodů.  

 

3.2. Manželský vztah a jeho vývoj v čase 

Po nastínění problematiky času, životního cyklu, hodnot a instituce manželství  

v sociologii lze nyní přistoupit ke konkrétní otázce doposud zjištěných postojů lidí 

k manželství a to především v rámci České republiky. 

Problematické fáze manželství mohou vyplývat jak z osobností manželů, tak ze způsobu 

vztahu, který si manželé nastavili, a to jak v rámci vnitřního životního cyklu, tak v odrazu 

vnějšího životního cyklu ve smyslu vnějších společenských vlivů (Kratochvíl, 2006).  

Osobnostní hledisko partnerů v manželství zde ponecháme stranou, neboť je to převážně 

otázka psychologická.  

 

3.2.1. Manželský vztah ve vnějším životním cyklu 

Jak již naznačeno, sleduje česká demografie změny v reprodukčním chování obyvatel a 

existuje diskuze o konkrétních příčinách a projevech tohoto stavu. O které společenské 

vlivy se může jednat? Jednak zažila Česká republika pád komunistického režimu v roce 

1989 - dochází k uvolnění politické i ekonomické situace. Tento vývoj má za následek 

jak obrovské pole možností osobní pracovní realizace, cestování do zahraničí, výběr 

studia apod., zároveň také vysoce konkurenční prostředí hlavně na pracovním trhu. 

Změna politické a ekonomické situace s sebou přináší nejen změnu v reprodukčním 

chování, nýbrž celého pole životních strategií (Možný, 2006). Starším lidem se naskýtá 

možnost podnikat, či strávit volný čas cestováním, namísto důchodu věnovaného pouze 

vnoučatům, mladším lidem se naskýtá možnost odjet sbírat pracovní nebo studijní 

zkušenosti do zahraničí. Manželství a rodina nejsou nutně mladým lidem hlavní motivací 

do dalšího života. 

 

3.2.2. Manželství ve vnitřním životním cyklu 

Z hlediska vnitřního životního cyklu je nutno uvážit, že existují různé varianty 

manželského soužití, které se sice zakládají na výše uvedené definici manželství, ty se 

však v různé míře můžou od svého základu odlišovat. Rabušic uvádí deset typů fázování 
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partnerských soužití, přičemž tyto lze shrnout do čtyř základních kategorií: soužití 

porozvodové, u kterého většinou není v plánu další sňatek, soužití snoubenecké – 

nesezdané soužití, které však plánovaně cílí k sňatku, soužití dočasné – tzv. „chození“, 

kohabitace bez plánu sňatku, který ale nakonec přecejen může následovat a soužití místo 

manželství, které je dobrovolnou volbou společného života jako varianta namísto 

uzavření sňatku (Rabušic, 2001). Wynnyczuk rozlišuje manželství mladé, středního věku 

a zralého věku (Wynnyczuk, in: Brtníková a kol., 1982), které Kratochvíl doplňuje o 

manželství ve stáří (Kratochvíl, 2006). Plzák popisuje manželství z hlediska jeho 

krizových období a v zásadě hovoří o dvou vývojových krizích manželství: první nastává 

mezi druhým až pátým rokem manželství a trvá cca 1 rok. Je spojena s úbytkem 

romantičnosti ve vztahu a kontrastem jednání partnera ve srovnání s jeho chováním ve 

fázi zamilovanosti (viz. dále – Wojciszke, stádia lásky). Druhá manželská krize přichází 

okolo dvacátého roku trvání manželství. Může se prodloužit i na několik let a je spojena 

s osamostatňováním se dětí a jejich odchodem z domova, přibližujícím se involučním 

stádiem života a snahou občerstvit svůj život novými erotickými zážitky mimo 

manželský vztah (Kratochvíl, 2006, Plzák 1988, s.119). Říčan dělí životní fáze, kterými 

se prolíná manželský vztah, na: „zlatá dvacátá léta: první manželství-první rozvod“, 

„život mezi 30-40 rokem: životní poledne“, „život mezi 40-50 lety: druhý dech“, „život 

po padesátce“ a „život po šedesátce“ (Říčan, 2004). Ať se již jedná o manželství mladých 

či o manželství starých lidí, uvádí Fanta čtyři obecné sféry poruch manželského soužití – 

jedná se o sféru osobností manželů (biogení a psychogenní sféra), sféru manželské 

interakce (sexuální soužití, hospodaření, využití volného času, výchova dětí a jiné) a sféra 

sociální interakce manželství (příbuzní, pracovní skupina, přátelé a známí, jiné). Poslední 

skupinou je sféra dalších neroztříděných problémů (Fanta, in: Brtníková a kol. 1975). 

 

3.2.3. Vznikání nových rolí 

Mladé manželství je podrobeno sociální adaptaci na novou formu soužití a s ní spojeným 

vznikem nových rolí partnerů (o to výrazněji, jsou-li přítomny děti). Mladí manželé by již 

měli mít utvořenou základní hierarchii hodnot. Tato se v průběhu let ještě dotváří a je 

logické, že značný podíl na ni má právě vliv soužití s partnerem, se kterým jedinec 

během společného soužití slaďuje své vlastní postoje a hodnoty (zvláště v prvních letech 

partnerského soužití může docházet i k ovlivnění těch vlastností partnerů, které již byly 

považovány za stabilní). Projevovat se může také sociální maladaptace a s ní spojené 
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interpersonální či intrapersonální problémy partnerů (Dlabačová, in: Brtníková a kol., 

1975). 

Avšak nejen mladé manželství se soustřeďuje na přijetí nových rolí - nedílnou součástí 

manželství zralého věku je příprava na stáří a společné stárnutí partnerů, kteří se opět 

ocitají v zásadně nových rolích. Staří manželé jsou nuceni přizpůsobovat se nejen svým 

tělesným a vzhledovým změnám, ale také psychickým – do životního postoje starého 

člověka velmi rázně zasahuje smrt životního partnera.  

 

3.3. Manželská očekávání 

Různá úskalí společné životní cesty mohou posílit partnerskou intimitu, nebo ji naopak 

mohou oslabit a to hlavně v případě, kdy ve vztahu chybí komunikační otevřenost (Říčan, 

2004) 8 . Nastavení manželského vztahu mezi partnery, principy, které jsou jimi 

uplatňovány, nemusí vždy korespondovat s očekáváním, se kterým do manželství člověk 

vstupuje. Rozdílná očekávání, se kterými partneři vstupují do společného života, však 

nejsou neobvyklým jevem.  

Jak s jistou dávkou nadsázky uvádí Kratochvíl (Kratochvíl, 2006), existují jistá obecná a 

často nesplněná očekávání žen, která se liší od očekávání mužů, co se týká společného 

soužití. Ženy často tíhnou k vzájemné blízkosti utužované rozhovory a duševním 

porozuměním mezi partnery, očekávají, že se partner dokáže vcítit do jejich potřeb a že 

tato očekávání budou partnerem naplňována v průběhu celého života. Z výsledků studie 

amerických žen, kterou v roce 1987 publikovala sexuoložka a feministka S. Hite 

(Kratochvíl, 2006), vyplývá, že např. 98% žen vyslovilo přání větší otevřenosti ve vztahu 

s partnerem, 71% žen, které se snažily partnera zapojit do otevřeného a důvěrného 

rozhovoru, to postupně vzdalo a dále 61% žen uvedlo, že se jim nedaří vyřešit spory 

s partnerem při sebevětším úsilí. 

Dle Kratochvílovy pracovní zkušenosti (Kratochvíl, 2006) jsou očekávání mužů naopak  

častěji směřována do vnějšího chování a praktického partnerského soužití. Typická 

očekávání českých mužů shrnuje Kratochvíl opět s jistou formou nadsázky do principů, 

dle kterých muž často očekává, že mu v partnerství bude poskytnuto uspokojení 

základních potřeb, jako je obstarání chodu domácnosti, dostupnost uspokojení sexuálních 

potřeb a vyjádření obdivu ze strany partnerky. Toto hledisko je třeba brát s nadhledem a 

nikoliv doslovně, sám autor zdůrazňuje, že ho nelze rozhodně chápat jako normu pro 

                                                 
8 Osobnostní hledisko partnerů v manželství zde ponecháme stranou, neboť je to převážně otázka psychologická.  
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fungování vztahů (Kratochvíl, 2006), přesto je však odrazem dlouhodobého monitorování 

v psychologické praxi mezi českou mužskou klientelou.  

 

3.3.1. Očekávání lásky 

Nedílnou součástí většiny vztahů, které se ocitají na svém počátku, je dříve či později 

láska. Láska, charakterizovaná jako specifický lidský způsob prožívání pozitivního 

vztahu vysoké intenzity, zacílený na nějaký konkrétní objekt (Velký sociologický slovník, 

1996) – v případě manželství na partnera - prostupuje lidský život v mnoha podobách a 

v kladném případě je také přítomna po většinu doby trvání partnerského vztahu. Ne 

náhodou zůstává přes všechny proměny generací láska přirovnávána k „mocné 

čarodějce“ – zcela jistě, alespoň ze sociologického hlediska, lze toto přirovnání vysvětlit 

střetem mezi očekáváními, se kterými vstupují partneři do vztahu a následným 

zjišťováním skutečné situace partnerského, či manželského soužití. 

Mnohé studie poukazují na ztrátu citové blízkosti partnerů, citové odcizení atp. jako 

nejčastější problém v manželských poradnách potažmo jako příčiny rozvodu (např. Fanta, 

1972, Kratochvíl 2006). Přitom láska zahrnuje také tělesnou i duševní důvěrnost, 

snášenlivost a trpělivost mezi partnery, nejen obdiv partnerových kvalit, ale také toleranci 

jeho nedostatků, jejím projevem je  ochota diskutovat o problémech, které mezi manželi 

vznikají a přijímat kompromisy. Vyvstává otázka, do jaké míry mají partneři v představě 

lásky očekávat intenzivní citovou blízkost po celou dobu trvání manželství, či zda by se 

měli adaptovat na různé fáze citovosti. Tuto otázku podporuje zachycení jednotlivých 

stádií lásky dle polského sociálního psychologa Wojciszka, která jsou členěna následovně: 

zamilovanost – romantické začátky – úplná láska – partnerská láska – prázdná láska. Tato 

stádia jsou protkána různou mírou třech základních komponent lásky: vášní, důvěrností, 

oddaností. Představíme-li si graf s jednotlivými komponenty lásky v souvislosti 

s jednotlivými časovými stádii lásky, stoupá křivka vášně v prvních stádiích prudce 

nahoru a dále prudce klesá, zatímco křivka důvěrnosti stoupá zvolna v průběhu prvních 

stádií, eventuelně také jen zvolna klesá a křivka oddanosti také zvolna stoupá a zůstává 

dále u dlouhodobých vztahů v průběhu dalších stádií nejvíce stabilní (Kratochvíl, 2006).  

Tyto změny v lásce jsou provázeny změnou potřeb citu samotného - jedinec ji již tolik 

nemusí zakládat na zpětné vazbě, jako tomu je v době mládí, lásku potřebuje, ale zralý (a 

moudrý) člověk si vystačí s malými dávkami jejích projevů, ať se již jedná o osoby 

z blízkého okolí nebo o partnera samotného (Říčan, 2004). Zároveň potkává muže i ženu 

okolo padesátého roku života stav podobný tzv. nabírání druhého dechu – v určité fázi 
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společného života, kdy už on či ona se svým partnerem prožili mnoho životních předělů a 

mohou pociťovat i jistou únavu jak z okolí tak ze svého vztahu, se může dostavit pocit 

nového životního elánu a smyslu, pracovní energie a chuti tvořit, často také milostného 

vzplanutí k nové osobě, která je značně mladší. Nezřídka, v důsledku tohoto vzplanutí 

dochází k dlouhodobému či trvalému odloučení od stávajícího životního partnera9 (Říčan, 

s. 300).  

Z hlediska životního cyklu je jedinec v této fázi již dlouhodobě sociálně i profesně 

stabilizován, často již dosáhl svého profesního vrcholu a cítí se jistě v komunikaci se 

svými pracovními či jinými komunikačními partnery. 

 

3.4. Předpoklady ne/úspěšného manželství 

Od obecných aspektů partnerských očekávání přejdu ke konkrétním situacím, které 

mohou mít vliv na úspěch či neúspěch manželského vztahu. 

 

3.4.1. Děti 

Děti jsou jednou z primárních motivací k manželství. Touha mít děti je často spojena 

s představou onoho “přirozeného“ v tomto jinak „nepřirozeném“ světě odcizení. Malé 

bezbranné dítě se vymyká chladnému individualizovanému modu postmoderní 

společnosti – nutnost pečovat a vychovávat jej představuje paletu zcela jiných hodnot, 

než těch individualizovaných, kterých je postmoderní člověk někdy zcela přesycen 

(Beck-Gernsheim, 1990). Samotné reprodukční preference a chování však ovlivňují 

různé faktory, jako je např. rodinný stav, ne/existence partnerství, typ partnerského 

soužití a jeho lokalizace (Hašková, 2006). Logicky vyplývá, že největší podíl bezdětných 

je mezi svobodnými, nejmenší mezi vdanými/ženatými. Manželé preferují obecně více 

dětí než lidé, kteří zvolili jiný typ soužití a lidé žijící ve velkých městech preferují  často 

méně dětí oproti lidem žijícím na vesnicích (Hašková, 2006). Lidé méně vzdělaní a 

z nižších sociálních vrstev považují děti za smysl svého života častěji než ostatní (Beck-

Gernsheim, 1990). 

Přítomnost dětí a jejich výchova může být častým bodem v  konfliktu se seberealizací na 

poli pracovním. Jak uvádí Renzetti, Curran (Renzetti, Curran, 2003), dle výzkumů 

amerických rodin se základní péči o děti věnují více ženy než muži – muži pečují o děti 

intenzivněji až s jejich přibývajícím věkem, nejvíce od pěti do patnácti let. Muži 

                                                 
9 Toto se častěji děje z iniciativy nově zamilovaného muže (Říčan, 2004). 
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zastávající vyšší pracovní pozice si stěžují na nedostatek času, který mohou strávit 

s dětmi, ženy, ať v domácnosti či v zaměstnání, nezřídka zcela ponořené do výchovy a 

péče o děti, přicházejí o jistou míru nezávislosti v osobním životě a dostavuje se u nich 

psychická frustrace (Renzetti, Curran, 2003). Ač uvedené příklady pochází z výzkumů 

provedených v USA, dovoluji si přirovnat je alespoň částečně k situaci českých rodin. 

Jiným příkladem ohrožení manželství v souvislosti s přítomností dětí je výzkum 

manažerů a manažerek ve věku 29-60 let a jejich hodnocení rodinného života a péče o 

děti v souvislosti s budováním kariéry. Vyplývá, že pracovníci ve vedoucích pozicích 

v České republice sice mají podobná očekávání od partnerského a rodinného života – 

jakými jsou spokojená rodina, uspokojení v práci, podpora partnera a zázemí v rodině. 

Často se ale ženám těchto očekávání hůře dosahuje – jak z důvodu trvajících bariér na 

pracovním trhu, tak z hlediska nevyvážených postojů mužů a žen v hodnocení 

manželských a rodinných rolí obou partnerů. Ženy ve vedoucích pozicích často po 

neúspěšném vyjednání svých očekávání ustupují ze svých pracovních pozic, vyvíjejí 

snahu fungovat na obou polích působnosti, nebo volí odloučení od partnera a samostatné 

zajištění péče o domácnost a děti (Dudová, 2007). 

Významným předělem v partnerském životě jsou děti po odchodu z domova. Mladí lidé 

ve východní Evropě odcházejí z domova později, než lidé v západní Evropě, a to nikoliv 

z důvodu absence partnerských vztahů, nýbrž z častěji se vyskytující problematické 

situace samostatného bydlení - kdy mladý pár z nedostatku prostředků volí společné 

bydlení v domě rodičů jednoho z páru. Přičemž k volbě této varianty bydlení inklinují 

častěji ženy (Hamplová, in: Rychtaříková, Pikálková, Hamplová, 2001, s.45). Ze 

zjišťování míry kontaktů mezi užším a širším příbuzenstvem se ukazuje (výzkum ISSP, 

2001), že s narůstajícím věkem dochází k poklesu kontaktů nejen s příbuznými, ale i 

s přáteli – např. kontakty s matkou probíhají téměř čtyřikrát častěji než kontakty s otcem, 

(Řeháková, in: Hamplová a kol.,2006, s.223). Odloučení dětí znamená často otazník, jak 

se bude vztah partnerů vyvíjet dál. Nový volný prostor bez dětí skýtá možnosti pro 

realizaci partnerů každého zvlášť i v páru. Tato situace oddělení a omezení kontaktu však 

může zapůsobit i velmi negativně. Dostavuje se pocit osamění a prázdnoty, částečné 

vytržení z rodinného času. Zároveň však je tato fáze partnerského života výzvou 

k dalšímu společnému soužití – v jistém smyslu novému, které může provázet proces 

nového sbližování partnerů (Říčan, s. 310). 
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3.4.2. Nevěra 

Jak již výše uvedeno, jedním z častých důvodů rozvodu manželství je nevěra (viz. s.15)10. 

Lidé v České republice se ještě s dotázanými ze Švédska, Lotyšska, Estonska řadí k těm, 

kteří za svůj dosavadní život vystřídali nejvíce partnerů, se kterými žili. Partnerský život 

však je nezřídka protkán také jinými, než stálými partnery. Existují rozličné motivy 

k nevěře – z těch základních a nejčastějších se jedná o sexuální neuspokojení ve vztahu, 

tendenci hledání nového na poli erotiky, touhu po změně ve stereotypním životě. Capponi 

a Novák mluví o další možné motivaci tržní – muž či žena jsou ochotni být svému 

partnerovi nevěrní za účelem jistých výhod, kterých se jim v důsledku nevěry dostane 

(např. účelové sexuální vztahy na pracovišti  za účelem postupu v kariéře) (Kratochvíl, 

2006). 

Plzák rozlišuje mezi jednorázovým mimomanželským kontaktem a dlouho trvajícím 

mimomanželským vztahem. Je však nesnadné získat přesná data o výskytu nevěr, event. 

jejich typů vzhledem k intimnosti této otázky. Weiss a Zvěřina uvádějí, že mezi 

dotázanými v České republice uvedlo 65% a 45% žen, že byli alespoň jednou nevěrní 

v průběhu manželství, přičemž muži měli tendenci spíše k jednorázovým nevěrám a ženy 

spíše k trvalejším. Lidé hlásící se k některému náboženství měli celkově menší tendenci 

k nevěře (Kratochvíl, 2006). Pávek uvádí, že 80% mladých žen rozvedených z důvodu 

nevěry považovalo své rozhodnutí nechat se rozvést pro nevěru manžela za ukvapené 

(Pávek, in: Brtníková a kol., 1975). Dle dotazování Šípové a Mellana se 55% mužů 

vyslovilo zásadně proti nevěře a 9,5% ji připustilo, 35,5% ji připustilo za určitých 

výjimečných okolností. Ženy považovaly nevěru v 61,3% za naprosto nepřípustnou, 

naopak ji připouštělo 12%, za určitých okolností by ji připustilo 26,7% (Mellan, Šípová, 

1991). Ač číselné údaje o nevěře v České republice nejsou nijak nízké, dodává Kratochvíl, 

že manželská krize vzniklá v důsledku nevěry jednoho z partnerů, je např. s pomocí 

odborníka a vůlí partnerů pokračovat ve vztahu překonatelným problémem a je i „v 

celospolečenském zájmu, aby nedocházelo k rozvodům manželství kvůli odhalenému 

nahodilému kontaktu“ (Kratochvíl, s.170).  

 

 

                                                 
10 Jak podotýká Kratochvíl, pojem „nevěra“ bývá v odborné literatuře nahrazován jinými vhodnými pojmy, poněvadž 
„nevěra“ v sobě zahrnuje jak samotný problém, tak jeho morální hledisko (Kratochvíl,2006).  
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3.4.3. Soužití s příbuznými 

 

Další často problematickou oblastí je společné soužití s příbuznými. Jak uvádí Kratochvíl 

(Kratochvíl, 2006), může mít soužití s prarodiči pozitivní vliv na vývoj dětí, které jsou již 

od útlého věku schopny sociální komunikace s různými věkovými skupinami. Velkou 

výhodou může být při společném soužití možnost zastání některých činností 

v domácnosti ze strany prarodiče, jeho výpomoc s péčí o děti. Toto se však může stát 

neproduktivní, pokud je přístup k mladé rodině, který prarodiče zvolí, neadekvátní (ač se 

tak děje většinou z jejich dobré vůle) (Kratochvíl, 2006). Na venkově je vícegenerační 

soužití snadněji přijímáno než ve městech a tato problematika je naopak častější 

v případech, kdy žijí mladí manželé s rodiči ženy (Šmolka, in: Brtníková, 1982). Také 

sexuální soužití je aspektem partnerského života, který je jinak důležitý pro mladé a jinak 

pro starší páry. Je nutno považovat za mýtus často se opakující názor, že sexuální styk ve 

zralém manželství nemá své místo. Sexuální život nemusí končit, pouze mění svou 

podobu (Brtníková, 1982)11. Významným polem partnerské komunikace, ale i vlastní 

seberealizace je volný čas. Doporučuje se dělit ho vědomě na soukromý, umožňující 

vlastní aktivity, a sdílený s partnerem – skýtající prostor pro diskuzi problémů, manželské 

porady, sdílení, či jen „bytí spolu“. Zvláště u starých lidí je volný čas polem pro aktivní 

prožití zralého věku – může však z jejich strany docházet ke snaze upnout se na rodinné 

příslušníky, od kterých očekávají vyplnění jejich volného času, což pak může mít za 

následek napětí v rodině, zvlášť v případě společného soužití (Brtníková, 1982).  

 

3.4.4. Mocenské postoje 

Chápeme-li např. výchovu dětí či nevěru jako jedny z náročných fází manželství, pak 

existuje řada dalších situací, které nepředstavují jen jeden aspekt či fázi vztahu, nýbrž 

nastavení partnerského vztahu od samotného jeho počátku. K těm velmi důležitým je jistě 

třeba zařadit organizaci mocenských postojů uvnitř partnerského vztahu – tedy otázky 

typu: Kdo o čem rozhoduje? Rozhoduje jeden víc než druhý? (Renzetti, Curran, 2003). 

Tyto, avšak i mnohé jiné se opět mohou či nemusí slučovat s očekáváním jedince a vést 

potažmo k ohrožení manželství. 

                                                 
11 Jak starší lidé uvádějí, častější příčinou ukončení sexuálního života bylo mužovo odmítnutí z důvodu jeho neschopnosti, 
než odmítnutí ženy z důvodu její nechuti (Brtníková, 1982). 
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Jak uvádí Kratochvíl, srovnání nepublikovaných dat z výzkumů EVS provedených v ČR 

v letech 1991 a 1999, ve kterém se mimo jiné zjišťovaly změny v předpokladech 

úspěšného manželství, ukazuje, že v obou letech je v popředí důležitosti vzájemná úcta a 

uznání mezi partnery a dále porozumění a snášenlivost, s postupem let však klesá např. 

důležitost shody v názorech na politiku a důležitost dělby domácích prací (Kratochvíl, 

2006). Jak uvádí samotní autoři textu společnosti SCaC, která srovnání prováděla, 

projevuje se vůbec v postojích dotázaných z roku 1999 menší polarizace společnosti 

oproti porevoluční náladě v roce 1991. Dochází k poklesu důležitosti téměř u všech 

podmínek úspěšného manželství, jediná podmínka věrnosti zaznamenává nepatrný nárůst 

na důležitosti (SCaC, 1999). 

 

Tab.3 Změny v hodnocení předpokladů úspěšného manželství v ČR v letech 1991 a 1999 
(pramen: SCaC) 

malý nárůst důležitosti Věrnost +1% 

malý pokles důležitosti vzájemná úcta a uznání -2%  

porozumění a snášenlivost -2%  

velký pokles důležitosti dobré bydlení -4%, 

děti -5%, 

přiměřený příjem -5%, 

odděl.bydlení od rodičů partnera -6%,  

stejný sociální původ -7%,  

dobré sexuální soužití -8%,  

společné nábož. přesvědčení -9% 

velmi velký pokles důležitosti dělba domácích prací -12%            

 shoda v názorech na politiku -14% 

 

 

3.5. Z dalších výzkumů postojů k manželství v ČR 

 

Z hlediska vnitřního životního cyklu poskytují bližší náhled na hodnocení manželství 

obyvateli České republiky různé výzkumy na téma rodiny, které byly v posledních letech 

provedeny ať v rámci České republiky nebo mezinárodního srovnání, jako např. Family 
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and Fertility Surveys (Šetření rodiny a reprodukce, ČSÚ, 1997), European values study 

(Evropská studie hodnot,1991,1999) nebo výzkum Mladá generace z roku 1999. 

 

Z výzkumu Mladá generace (Kuchařová V., Nedomová A., Zamykalová L., 1990) kromě 

jiného vyplývá, že v zásadě mezi mladými lidmi existují dva typy manželského chování – 

tradiční a alternativní. V tradičním typu je důvodem k manželství výhodnost a jistá 

nutnost tohoto stavu pro narození dítěte. Zastánci tohoto typu jsou ochotni uzavírat 

manželství i bez předchozího společného soužití. Jejich plány se omezují na dokončení 

studia, nastoupení do zaměstnání, event. dosažení určitého postavení v zaměstnání (toto 

častěji muži), dále plánují uzavřít sňatek a mít děti. Jsou více orientováni na rodinu, 

důležitá je pro ně také práce. Tento typ strategie je častější pro dotázané, kteří mají 

partnera, event. s ním žijí a toto soužití pro ně představuje předstupeň sňatku. 

Alternativní typ zastávají dotázaní, kteří považují manželství spíše za nevýhodné a 

omezující. Tito lidé preferují i do budoucna nesezdané soužití (avšak s příchodem dítěte 

uvažují o manželství). V plánech do budoucna děti tolik nefigurují, budoucnost je 

zaměřena více na seberealizaci – studium, cesta do zahraničí, podnikání, dosáhnout 

postavení v zaměstnání, věnovat se svým zájmům (toto méně často). Do budoucna je pro 

ně rodina také velmi důležitá, ač se v současnosti zaměřují spíše na sebe (studium, 

profese). Dotázaní, kteří zastávají tento typ partnerství, jsou často momentálně bez 

partnera (s.17). 

Dále se zjistilo po srovnání plánů mladých svobodných lidí s plány mladých rodin, že 

v preferenci životních scénářů došlo k zásadní změně. Vliv změny rodinného stavu 

překonal vliv věku, vliv vzdělání a zeslabil vliv pohlaví. Mladé rodiny preferovaly oblast 

týkající se dětí (mít, mít další, vychovávat a zabezpečovat), bydlení (získat lepší byt, 

postavit dům) a příjmů (zlepšit finanční situaci a životní úroveň). Výjimečná je kategorie 

vysokoškoláků, kteří si chtějí jako jediní určitě zvyšovat také kvalifikaci. Podnikání a 

stáže figurují jen u mladých lidí. Srovnáním životních scénářů před sňatkem (Mladá 

generace) a po sňatku (Mladá rodina) se zjistilo, že se mění preference životních plánů i 

jejich struktura (Kuchařová V., Nedomová A., Zamykalová L., 1990). 

Ze studie nazvané Vzdělání, reprodukce, partnerství a rodina vyplývá, že časování sňatků 

a nesezdaných soužití, stejně jako výběr mezi těmito alternativami souvisí s rodinným 

prostředním, ze kterého žena pocházela. Předpoklad, že vzdělání bude snižovat 

pravděpodobnost vstupu do manželství a zvyšovat pravděpodobnost vstupu do 

nesezdaných soužití se nepotvrdil. Data ukazují, že vzdělanější ženy sice vstupují do 
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manželství později, tento odklad však lze polně vysvětlit tím,že déle studují. V okamžiku, 

kdy dokončí školu, rozdíly mezi vzdělanostními skupinami mizí (Hamplová, 

Rychtaříková, Pikálková, 2003).  

Hamplová zjistila, že dosažený stupeň vzdělání spíše nemá vliv na to, zda sňatku 

mladých lidí předchází nemanželské soužití, nebo partneři volí hned sňatek, na rozdíl od 

délky trvání školní docházky, jejíž ukončení je nejen v českém kulturním i 

socioekonomickém kontextu považováno za znak přechodu do dospělosti (viz. výše 

Klages, s.12). Co se týká neseznaného soužití, je v České republice prozatím spíše 

předstupněm budoucího manželství, než jeho přímou alternativou (Hamplová, 2003). 

Z šetření FSS se zjistilo, že vstup do manželství upřednostňují ženy a poněkud paradoxně 

také, že příslušníci mladší generace považují manželství za důležitější ve smyslu naplnění 

vztahu vstupem do manželství. (Rychtaříková, Pikálková, Hamplová, 2001). Lze říci, že 

poslední zjištění potvrzuje také Fialová, která zjistila, že vysokoškolsky vzdělaní 

respondenti ve svých výrocích vztahujících se k hodnotě manželství a výchově dětí 

akcentovali spíše tradiční hodnoty (Fialová, 2006). V této souvislosti pokračuje 

Mildorfová (Mildorfová, 2004) o „fenoménu pojistky“, jakémsi ustáleném pocitu jistoty 

manželského stavu u mladých lidí, který se může projevit jako pozitivní stabilizující 

prvek ve vztahu, na kterém se dá budovat jeho další rozvoj, nebo se naopak projevuje 

jako negativně působící ve smyslu nabyté jistoty dosaženého cíle a s ní spojené rezignace 

na další podílení se na rozvoji vztahu. Co se týká rozvodu, byli mladí lidé v tomto 

výzkumu naladěni spíše tolerantně a obecně nebyli proti rozvodu, jednotlivé důvody 

rozchodu partnerů však specifikovali spíše obecněji a tuto obecnost vyjádření 

odůvodňovali chybějící osobní zkušeností s danou situací. V rámci svých zkušeností tedy 

nejčastěji udávali jako důvody rozchodu ztrátu komunikace a důvěry, a také ztrátu 

vzájemné úcty, spojované s celkovou nefunkčností vztahu (Mildorfová, 2004). 
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4. Shrnutí první části 

Filozofické pojetí linearity času a bytí člověka v čase dává možnost uchopit problém 

lidského života v sociologické perspektivě vnějšího a vnitřního životního cyklu. Stěžejní 

otázka této práce – hodnocení předpokladů úspěšného manželství – je chápána právě 

z perspektivy vnitřního životního cyklu, přičemž vnější životní cyklus zde má rovněž své 

trvalé místo.  

Manželský vztah z pohledu  vnitřního životního cyklu prochází  různými fázemi, jež jsou 

vyplněny neustálým formováním a přizpůsobováním se vzájemnému životu partnerů (a 

rodiny). Úspěch či neúspěch jednotlivých fází vztahu je nepochybně spjat s manželskými 

očekáváními obou partnerů a ne/realizací těchto očekávání v průběhu manželského času. 

Avšak v důsledku nabývání nových životních zkušeností a zkušeností v partnerském 

vztahu dochází často u jedince ke změnám jeho hodnotových orientací a v důsledku toho 

také ke změnám manželských očekávání.  

Životní cyklus a jeho předěly tak hrají významnou roli ve formování lidské osobnosti 

v souvislosti s přibývajícím věkem partnerů. Od mladého, individualizovaného, leckdy 

nepřehledného pohledu na svět starší jedinec často přehodnocuje své postoje a volí 

mírnější přístupu k sobě samému i ke svému okolí. Většinou jiný výčet zkušeností podá 

mladý manžel / mladá manželka těsně po svatbě, kteří za sebou mají několik let soužití a 

možná více než bohaté zkušenosti s partnerským životem mají bohaté představy a 

očekávání o manželství, jež se následně v průběhu jejich životních cyklů v manželství 

budou formovat. A jiný výčet zkušeností by pravděpodobně podali staří manželé, kteří 

spolu již strávili čtyřicet nebo padesát let života, či se nachází ve svém druhém, třetím 

manželství. Mladí i staří lidé jsou nuceni potýkat se s manželskými problémy, jako je 

nevěra, komunikační problémy, rozdílnost osobností, rozdílnost zájmů atd., z nichž 

některé mohou být i počátkem či již jen průvodcem konce jednoho manželství. 

Manželské soužití v průběhu životního cyklu získává nové podoby - čím je vztah starší, 

čím jsou partneři starší, tím více životních předělů mají za sebou a s nimi i jejich vztah. 

Z perspektivy životního cyklu vyplývá, že v důsledku různých životních (a manželských) 

předělů mohou být partneři silně formováni ve svých postojích nejen sami k sobě, ale 

také ke svému partnerovi a k jejich společnému vztahu.  

Mladý věk je spojován s otevřenějším přístupem k individualistickým hodnotám, zatímco 

se stářím jsou spojovány hodnoty povinnosti a akceptance. Existuje diskuze o vlivu 

společenských změn na jedince v rámci celých generací a o vlivu aktuální sociální a 
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ekonomické situace země, jež mají z hlediska jedincova životního cyklu vliv na utváření 

jeho postojů. A dále existuje debata o manželských očekáváních a následných 

„vystřízlivěních“, která mohou být mnohdy úskalími ohrožujícími základ manželského 

vztahu.  

Vysoká rozvodovost v České republice svědčí o v jistém smyslu lehkomyslném přístupu 

k manželství. Odklon od hodnot sebeurčení směrem k hodnotám povinnosti a akceptance 

se děje rychleji u jedinců, kteří založili rodinu, než u těch, kteří zůstali svobodní, dále u 

mladých více než u starých a u lidí s vysokoškolským vzděláním. Zároveň, ač mladí lidé 

v ČR zaujímají v zásadě dva postoje k partnerství (alternativní – individualistický a 

tradiční – prorodinný), volí většinou oba typy partnerství nakonec sňatek (s příchodem 

dítěte) a zaujímají k němu poměrně závažný postoj (chápou ho jako naplnění vztahu). 

Jejich očekávání jsou však často jiná před sňatkem, než po nějaké době trvání sňatku – 

mění se ve prospěch rodinných hodnot – ať duševních, nebo hmotných. Vliv změny 

rodinného stavu u těch, kteří založili rodinu, byl natolik silný, že překonal vliv věku  a 

vzdělání. Samotné vzdělání nemá vliv na rozhodování vstoupit do manželství jako spíše 

prodlužování školní docházky (ať již z konvenčních nebo z ekonomických důvodů).  

Avšak nejen mladé páry prodělávají změny vztahu. Staří lidé jsou jimi taktéž dotčeni, 

jsou to však změny zcela jiného rázu, které se silným způsobem dotýkají jejich dalšího 

života - často spojené s fyzickou involucí lidského těla a toho následkem s nižším stupně 

společenské adaptability, s odchody partnerů a dětí z domova, smrtí partnerů – jeho 

změny hodnotových orientací jsou reakcí na změny životních situací a nastává silný 

odklon od hodnot sebeurčení k hodnotám povinnosti a akceptance.  

 

Z uvedeného vyplývá tento závěr: charakter hodnotových orientací, které jedinec zastává 

a jejich přehodnocování coby reakce na změnu životních situací jsou závislé na prožitcích 

jedince – na množství a různorodosti jeho životních zkušeností v průběhu životního cyklu, 

kde prostředníkem a rekapitulátorem mezi jedincem a jeho prožívaným časem je jeho věk. 

Mladí a svobodní lidé jsou silněji orientovaní na seberealizaci, starší lidé spíše na ne-

individualistické hodnoty, přiklání se k nim rychleji také mladí s rodinami. Úroveň 

vzdělání nemá přímý vliv na pro-manželský postoj, avšak má vliv na příklon 

k individualistickým hodnotám.  
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4.1. Hypotézy 

 

Vraťme se však nyní ke stěžejní otázce výzkumu: 

Z výše uvedeného a v souvislosti s otázkou předpokladů úspěšného manželství stanovuji 

dvě hypotézy: 

1. Jestliže ve věku se prolíná životní zkušenost, pak věk bude mít vliv na hodnocení 

manželství.  

2. Ve výši vzdělání se sice spíše neprojevuje životní zkušenost, ale vzdělání je možné 

považovat za determinantu této zkušenosti. Bude mít proto rovněž vliv na některá 

hodnocení úspěšného manželství. 
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II. část 

Životní cyklus a. hodnocení podmínek úspěšného manželství  

 

Výše uvedené hypotézy budu šetřit prostřednictvím analýzy odpovědí na otázku: Jsou 

podle Vás pro úspěšné manželství důležité: respekt a uznání, porozumění a snášenlivost, 

děti, věrnost, diskuze manželských problémů, dobré sexuální soužití, dobré bydlení, 

přiměřený příjem, žití oddělené od rodičů partnera, společné trávení volného času, 

mluvení o společných zájmech, dělení domácích prací, stejný etnický původ, stejný 

sociální původ, shoda v názorech na politiku a společné náboženské přesvědčení? 

 

Pracuji se souborem dat z výzkumu EVS provedeného v České republice v letech 

1999/2000 a vedeného Prof.  L. Rabušicem. Soubor čítá 1908 dotázaných, z toho 913 

mužů a 995 žen ze všech regionů České republiky.  

Pro šetření první hypotézy vytřídím dva soubory věkových kohort – mladé ve věku 18-

30let (415 dotázaných) a staré dotázané ve věku 60 a více let (564 dotázaných) a 

podrobím je zkoumání jak samotných postojů uvnitř věkových kohort, tak těchto postojů 

ve vztazích s vybranými socio-demografickými ukazateli. Tohoto postupu využiji i pro 

potvrzování/vyvracení druhé hypotézy při porovnání vztahů se vzděláním a jeho možným 

přesahem věku či jiných socio-demografických ukazatelů. 

Pro doplňující komparaci hodnotových preferencí uvnitř věkové kohorty v souvislosti se 

vzděláním použijí částečných výsledků prvního třídění z výzkumu vysokoškoláků 

provedeného v roce 2003 agenturou POINT.  

K uvedenému zkoumání použiji frekvenční, faktorovou a korelační analýzu. Současně  

budu analyzovat vztahy prvního i druhého třídění jak pro přehledový soubor celé České 

republiky, tak v rámci dvou sledovaných věkových kohort. Jedná se o kroky, které 

praktickým způsobem umožňují postupné rozkrývání hodnocení a vzájemných vztahů 

uvnitř datových souborů. Analýzy budu provádět za pomoci programu SPSS for 

Windows.  

Částečné výsledky výzkumu EVS a informace o novém šetření lze získat na internetové 

adrese http://www.europeanvalues.nl/. Zdrojem dat v této práci mi je osobní elektronický 

nosič s daty z výzkumu EVS pro Českou republiku. 
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V době, kdy byl proveden výzkum EVS, nebylo v České republice zavedeno dělení 

regionů dle evropského standardu na jednotlivé NUTS. Proto ponechávám původní 

dělení z roku 1999 a v analýze záměrně nespecifikuji regiony dle dnešního standardu. 

 

 

5. Třídění prvního stupně 

5.1 Frekvenční analýza - celý soubor: Co považujete za důležité pro úspěšné 

manželství? 

V následující frekvenční analýze zkoumám hodnocení podmínek úspěšného manželství 

mezi dotázanými v České republice z roku 1999/2000 (výzkum EVS).  V baterii 16 

otázek (podmínek úspěšného manželství) měli dotázaní na výběr tři možnosti odpovědí: 

jednotlivé podmínky mohli hodnotit jako velmi důležité, dost důležité nebo nedůležité. 

V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky průměrů a procentuální údaje z prvního třídění otázky 

úspěšného manželství podle pořadí.  

 

Tabulka 4   
Frekvenční analýza – EVS, ČR, celá populace: Jak jsou podle vás důležité pro úspěšné 
manželství? 

hodnoty v %   
 

průměr velmi 
důležité  

 

dost 
důležité 

 

ne-
důležité 

 
respekt+uznání 1,13 87,6 11,7 0,7 
porozumění + snášenlivost 1,15 85,9 13,7 0,5 
Děti 1,26 77,8 18,7 3,5 
Věrnost     1,28 72,9 25,7 1,4 
diskutovat o vznikajících problémech 1,29 72,4 25,8 1,8 

 
dobrý sexuální život 1,50 54,1 42,1 3,9 

 
dobré bydlení 1,67 39,9 53,5 6,6 
přiměřený příjem 1,75 35,2 54,2 10,6 
žít odděleně od příbuzných partnera 1,77 39,9 43,1 16,9 
trávit spolu volný čas 1,82 32,6 52,9 14,4 
mluvit o společných zájmech 1,84 28,4 58,7 12,9 
dělení domácích prací 1,92 24,4 59,3 16,3 

 
stejný etnický původ 2,56 9,2 25,8 65,0 
stejný sociální původ 2,58 7,5 27,5 65,1 
společné náboženské přesvědčení 2,59 9,0 22,9 68,1 
shoda názorů na politiku 2,61 5,8 27,8 66,5 
Pramen: EVS 1999/2000 
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Jednotlivé podmínky lze nahlížet ve třech tematických skupinách v souvislosti s výší 

jejich průměrů.  

První, nejdůležitější skupinou, jsou podmínky zahrnující obecné principy moderního 

manželství: dotázaní lidé v České republice považují za nejdůležitější pro úspěšné 

manželství respekt a uznání (1,13) a dále porozumění a snášenlivost mezi partnery (1,15). 

Velmi důležité jsou také děti (1,26), věrnost partnerů (1,28) a ochota diskutovat o 

problémech (1,29). Další skupinu tvoří podmínky představující praktický průběh 

manželského života, tyto podmínky jsou považovány za středně důležité: dobré sexuální 

soužití se průměrem pohybuje na hranici mezi první a druhou skupinou (1,50). Následuje 

dobré bydlení (1,67), přiměřený příjem (1,75) a podmínka života odděleného od rodičů 

příbuzných (1,77). Na důležitosti dále klesají podmínky trávit spolu volný čas (1,82) a 

mluvit o společných zájmech (1,84). Nejméně důležitá z této skupiny je podmínka dělení 

domácích prací (1,92). Nejméně důležité jsou podmínky tematicky směřující k identitě 

člověka a  přináležitosti partnerů ke stejné identifikační skupině – tyto podmínky jsou 

průměrově velmi blízké: stejný etnický původ (2,56), stejný sociální původ (2,58), 

společné náboženské přesvědčení (2,59) a shoda v názorech na politiku (2,61).  

 

Výše procent pro jednotlivé možnosti odpovědí ve druhém až čtvrtém sloupci tabulky 

dělí skupiny průměrů na dílčí části.  

1. Dvě zcela nejdůležitější podmínky úspěšného manželství – respekt a uznání, 

porozumění a snášenlivost mezi partnery - považují lidé v České republice za velmi 

důležité ve více než 80%. 

2. Další tři podmínky – děti, věrnost, diskutovat o problémech – považují stále za velmi 

důležité okolo tří čtvrtin dotázaných, shodují se na vysoké důležitosti ve více než 70%. 

3. Hraniční podmínku představuje „šťastný sexuální život“. Tuto podmínku považuje za 

velmi důležitou mírná nadpoloviční většina - 54,1% dotázaných, zatímco 41,2% ji 

považuje již jen za dost důležitou.  

4. Následují podmínky, které spadají do oblasti praktického manželského života – jsou 

považovány nadpoloviční většinou dotázaných za „dost důležité“ – nejvyšší procenta se 

pro tuto možnost odpovědi pohybují mezi 50-60%. Jedinou výjimku zde tvoří podmínka 

„žít odděleně od příbuzných partnera“, která nedosahuje nadpoloviční většiny pro 

odpověď „dost důležité“; naopak pro značnou část dotázaných je tato podmínka ještě 

velmi důležitá - dotázaní považují oddělené žití od příbuzných partnera takřka ze dvou 
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pětin za „velmi důležité“ (39,9%), z dalších dvou pětin za „dost důležité“ (43,1%) a 

téměř z jedné pětiny za „nedůležité“ (16,9%).  

Procentuální údaje u zvolené dopovědi „nedůležité“ v porovnání s předešlými skupinami 

nabírají na síle, dosahují výše okolo 10,6-16,9% (pouze u proměnné „dobré bydlení“ jsou 

odpovědi ještě silněji koncentrovány do možností „velmi“ nebo „dost“ důležité a  

možnost „nedůležité“ volilo jen 6,6% dotázaných). 

5. Poslední skupina podmínek úspěšného manželství – otázky identity - je pro dotázané 

nejméně důležitá. Procentuální údaje se pohybují mezi 65-68,1% pro odpověď 

„nedůležité“ - nejvyšší hodnota 68,1% je u společného náboženského přesvědčení 

(zároveň však „společné náboženské přesvědčení“ a dále „stejný etnický původ“ dotázaní 

považují také nejsilněji - v porovnání s dalšími dvěma proměnnými ve skupině - za velmi 

důležité (9%  a 9,2%), jedná se však o nízké procentuální údaje). 

 

Z frekvenční analýzy vyplývá, že dotázaní lidé v České republice hodnotí většinou 

přítomnost vzájemného respektu a uznání mezi partnery, porozumění a snášenlivost za ty 

nejdůležitější pilíře úspěšného manželství. Velkou roli dále hraje přítomnost dětí, věrnost 

partnerů a možnost diskutovat o problémech, které mezi partnery vznikají.  

Naopak většinou nedůležité jsou podle Čechů pro úspěch manželství otázky 

náboženského vyznání, politického směřování partnera, jeho etnického a sociálního 

původu. 

Střední důležitost přisuzují lidé v ČR otázkám z praxe manželského soužití, jako je 

šťastný sexuální život, úroveň bydlení a výše příjmu, společné trávení volného času a 

zájmové aktivity, žití oddělené od příbuzných a dělení domácích prací mezi partnery – 

středovost postoje se nejsilněji projevuje u podmínek dělení domácích prací (59,3%) a 

společné zájmy (58,7%). 

 

5.2 Frekvenční analýza - mladí: Co považujete za důležité pro úspěšné manželství? 

V této kapitole se věnuji jen části dotazované populace – mladším respondentům, kterým 

v době provádění výzkumu bylo 18-30 let. Soubor čítá 415 mladých dotázaných. 

V následující frekvenční analýze zkoumám hodnocení podmínek úspěšného manželství u 

skupiny mladších respondentů z České republiky. Použita je stejná baterie otázek jako 

v předešlé kapitole při zkoumání hodnotových preferencí u celé populace ČR. V baterii 

16 otázek (podmínek úspěšného manželství) měli dotázaní na výběr opět tři možnosti 
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odpovědí: jednotlivé podmínky mohli hodnotit jako velmi důležité, dost důležité nebo 

nedůležité. 

V tabulce 5 jsou uvedeny výsledky hodnocení podmínek úspěšného manželství mladší 

populací ČR - průměry a procentuální údaje prvního třídění.  

 

 

Tabulka 5   
Frekvenční analýza – EVS, ČR, mladí: Jak jsou podle vás důležité pro úspěšné manželství? 

hodnoty v %   
 

průměr velmi 
důležité  

 

dost 
důležité 

 

ne-
důležité 

 
porozumění + snášenlivost 1,12 88,9 10,2 1,0 
respekt+uznání 1,15 85,7 13,3 1,0 
diskutovat o vznikajících problémech 1,19 81,9 17,1 1,0 
Věrnost 1,23 77,8 21,2 1,0 
Děti 1,34 71,4 22,8 5,8 
dobrý sexuální život 1,43 59,7 37,2 3,1 

 
trávit spolu volný čas 1,71 39,0 50,8 10,2 
žít odděleně od příbuzných partnera 1,73 41,4 43,8 14,8 
dobré bydlení 1,75 33,3 58,3 8,4 
přiměřený příjem 1,82 30,8 55,9 13,3 
mluvit o společných zájmech 1,83 28,6 59,8 11,6 
dělení domácích prací 1,93 22,3 60,9 16,7 

 
společné náboženské přesvědčení 2,65 5,2 24,4 70,4 
stejný etnický původ 2,68 6,6 19,2 74,2 
stejný sociální původ 2,71 4,4 20,6 74,9 
shoda názorů na politiku 2,72 2,9 22,6 74,5 
Pramen EVS 1999/2000 

 
Dle výsledků frekvenční analýzy hodnotí mladí dotázaní jako zcela nejdůležitější pro 

úspěšné manželství přítomnost porozumění a snášenlivosti mezi partnery (88,9%) a dále 

vzájemný respekt a uznání (85,7%). Dále možnost diskutovat o vznikajících problémech 

mezi partnery (81,9%). Tyto tři podmínky jsou velmi důležité pro více než čtyři pětiny 

mladých lidí. Ve více než třech čtvrtinách dále lidé hlasovali pro vysokou důležitost 

věrnosti, a necelými třemi čtvrtinami také pro děti. Rovněž šťastný sexuální život 

považují mladí lidé takřka ze tří pětin za velmi důležitý (na rozdíl od věkově smíšené 

populace dotázaných ČR, kde tuto podmínku považuje za velmi důležitou jen těsná 

nadpoloviční většina dotázaných.  
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Následuje skupina „dost důležitých“ podmínek, jimž přisuzují mladí dotázaní střední 

důležitost s převažující nadpoloviční většinou (50,8-60,9%), jedná se o otázky 

společného trávení volného času, dobrého bydlení, přiměřeného příjmu, společných 

zájmů a dělení domácích prací. Výjimku zde tvoří otázka žití odděleného od příbuzných 

partnera – zde se dotázaní vyjádřili přibližně stejně pro možnost „velmi důležité“(41,1%) 

i „dost důležité“ (43,8%), zároveň u všech těchto podmínek sílí volba možnosti 

„nedůležité“. 

Většinou za zcela nedůležité považují mladí lidé v ČR, aby partneři zastávali společné 

náboženské přesvědčení, byli stejného etnického a sociálního původu a shodovali se 

v názorech na politiku. Toto hodnocení zastávají téměř tři čtvrtiny dotázaných. Ze všech 

těchto čtyř podmínek mladí dotázaní nejvíce upřednostňují „společné náboženské 

přesvědčení“, které se procentuálně, ač slabě, odlišuje od ostatních 

„nedůležitých“ podmínek této skupiny ve prospěch možnosti „dost 

důležité“ („nedůležité“: 70,4% pro společné náboženské přesvědčení oproti 74,2-74,9% 

pro zbývající tři podmínky). 

 

I mladí lidé tedy považují za nejdůležitější pro úspěšné manželství podmínky související 

s přístupem k partnerovi – porozumění a snášenlivost a dále respekt a uznání. V tomto 

postoji se shodují s názorem celé zkoumané populace ČR bez rozlišení věku. Mladí však 

považují o něco silněji za velmi důležitou také možnost diskutovat o problémech, které 

vyvstávají mezi partnery (o 9,5% více oproti celé populaci ČR bez rozlišení věku). 

Kombinace těchto tří podmínek, mladými lidmi v ČR považovaných za nejvíce důležité 

pro úspěšné manželství, naznačuje jejich předpoklad tolerantního, důstojného a 

otevřeného postoje k partnerskému vztahu, má-li být úspěšný. Otázky identity jako je 

etnický, sociální původ, či náboženský a politický postoj partnerů neovlivňují podle 

většiny mladých lidí úspěch či neúspěch manželství, jsou převážně nedůležité. Jsou 

hodnoceny více než 70% dotázaných jako nedůležité, což je silnější procentuální 

výsledek než v případě celé ČR. Na rozdíl od výsledků frekvenční analýzy pro celou ČR, 

kde je společné náboženství považováno nejsilněji za „nedůležité“ v porovnání 

s ostatními třemi proměnnými této skupiny, je dle skupiny mladých lidí v ČR společné 

náboženské přesvědčení, ač zcela přesvědčivě patřící do skupiny 

„nedůležitých“ podmínek úspěšného manželství, přece jen v rámci této poslední skupiny 

hodnoceno zároveň nejsilněji (v porovnání s ostatními proměnnými této skupiny) jako 

„dost důležité“.  
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Ostatní podmínky, týkající se praxe partnerského života a partnerské komunikace, jsou 

pro mladé dotázané vesměs dost důležité, nejsilnější postoj střední důležitosti zaujímají 

v otázce dělení domácích prací a společných zájmů – podobně jako u frekvenční analýzy 

pro celou ČR, u mladých však přibývá také silně středová podmínka dobrého bydlení  a 

také přiměřeného příjmu (více než 55% dotázaných). 

 

 

5.3 Frekvenční analýza – staří: Co považujete za důležité pro úspěšné manželství? 

Tato část výzkumu je věnována starší skupině dotázaných ve věku 65 a více let. Soubor 

čítá 564 dotázaných této věkové kategorie. Použita je stejná baterie otázek. 

 

Tabulka 6   
Frekvenční analýza – EVS, ČR, starší: Jak jsou podle vás důležité pro úspěšné manželství? 

hodnoty v %   
 

průměr velmi 
důležité  

 

dost 
důležité 

 

ne-
důležité 

 
respekt+uznání 1,12 88,8 10,9 0,4 
porozumění + snášenlivost 1,13 87,7 11,7 0,5 
Věrnost 1,21 79,9 19,4 0,7 
Děti 1,22 80,7 16,6 2,7 
diskutovat o vznikajících problémech 1,39 63,9 33,6 2,5 

 
dobrý sexuální život 1,56 49,2 45,4 5,4 
dobré bydlení 1,59 46,1 48,9 5,0 

 
přiměřený příjem 1,72 36,3 55,2 8,6 
trávit spolu volný čas 1,76 37,8 48,2 14,0 
mluvit o společných zájmech 1,78 33,8 54,8 11,4 
žít odděleně od příbuzných partnera 1,84 37,1 41,9 21,0 
dělení domácích prací 1,86 28,8 56,6 14,6 

 
společné náboženské přesvědčení 2,45 14,7 25,4 60,0 
stejný etnický původ 2,41 14,4 30,3 55,2 
stejný sociální původ 2,40 13,2 33,4 53,4 
shoda názorů na politiku 2,42 12,5 33,1 54,4 

   Pramen EVS 1999/2000 

 

Dle výsledků průměrných hodnot ve frekvenční analýze pro soubor starších dotázaných 

se vytvořily čtyři skupiny s různým stupněm hodnocení. První skupina zahrnuje dvě zcela 

nedůležitější hodnoty pro úspěch v manželství – respekt a uznání partnera a porozumění a 

snášenlivost mezi partnery. Tyto podmínky hodnotí starší dotázaní jako velmi důležité ve 
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více než čtyřech pětinách (88,8% a 87,7%).  Další podmínky, hodnocené většinou 

dotázaných jako velmi důležité, jsou: děti (80,7%), věrnost (79,9%) a možnost diskutovat 

o vznikajících problémech v partnerství (63,9%).  

Druhou skupinu tvoří podmínky, jejichž hraniční průměry naznačují přechod ke střední 

důležitosti. Jsou to: dobrý sexuální život (prům.1,56, velmi důležité-49,2%, dost důležité 

45,4%) a dobré bydlení (prům.1,59, velmi důležité-46,1%, dost důležité 48,9%). U těchto 

podmínek jsou dotázaní rozděleni na dvě velké názorové skupiny, z nichž jedna považuje 

danou podmínku za „velmi důležitou“ a druhá za „dost důležitou“. Jen malá část z nich se 

přiklání k naprosté nedůležitosti (nedůležité: 5,4 a 5,0%).  

Následuje skupina středně důležitých podmínek úspěšného manželství. V porovnání 

s první „nejdůležitější“ skupinou podmínek jsou odpovědi u středně důležitých podmínek 

směřovány méně radikálně do jedné možnosti, naopak jsou částečně rozloženy do 

možnosti „velmi důležité“ a zároveň již stoupají procenta pro možnost „nedůležité“. 

Nejnápadněji se projevuje hodnocení podmínky žití odděleného od příbuzných partnera: 

přestože pro ostatní podmínky této středně důležité skupiny se pohybují procenta 

„nedůležitosti“ mezi 8,6-14,4%, pro podmínku žití odděleného od příbuzných zvolilo 

celých 21% starších dotázaných, že je „nedůležitá“ k tomu, aby bylo manželství úspěšné. 

Dále byla tato podmínka pro 41,9% dost důležitá a pro 37,1% velmi důležitá. Na rozdíl 

od ostatních podmínek této skupiny, které jsou většinou zřetelně hodnoceny jako „dost 

důležité“ se u otázky žití odděleného od příbuzných partnera projevuje silnější trojsměrná 

názorová konstelace. 

V poslední, nejméně důležité skupině hodnocení nutnosti stejného etnického a sociálního 

původu, shody v názorech na politiku a společného náboženského přesvědčení, se starší 

dotázaní shodli s nadpoloviční většinou všech dotázaných, že tyto podmínky považují za 

„nedůležité“,  nejsilněji však to platilo pro „společné náboženské přesvědčení“, které 

hodnotilo celých 60% dotázaných jako „nedůležité“. Zároveň však právě tato podmínka 

získala i nejvíce procent pro možnost „velmi důležité“ – 14,7%.  

 

Hodnocení podmínek úspěšného manželství starší generací je v základním rozdělení do 

skupin důležitosti v mnohém podobné hodnocení mladší generace. 

Výsledky hodnocení prvních dvou nejdůležitějších podmínek úspěšného manželství u 

starších jsou podobné s hodnocením skupiny mladších dotázaných. Další tři, dle většiny 

starších dotázaných velmi důležité podmínky, se částečně odlišují od představ mladší 

generace: starší považují následně za velmi důležité děti a věrnost ve čtyřech pětinách 
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odpovědí, zatímco mladší dotázaní většinou považují za třetí nejdůležitější podmínku 

diskusi vznikajících partnerských problémů (také čtyři pětiny odpovědí) a až následně 

věrnost (77,8%) a děti (71,4%). Oproti tomu u starších diskuze vznikajících problémů 

poněkud ztrácí na důležitosti – je až na pátém místě v žebříčku hodnocení. Šestou 

nejdůležitější podmínkou pro starší je šťastné sexuální soužití. Stejně je tomu u mladších, 

avšak ti přikládají této podmínce s desetiprocentní převahou pro odpověď „velmi 

důležité“ větší důležitost než starší. Oproti mladším dotázaným tedy u starších klesá 

důležitost dobrého sexuálního soužití, avšak oproti mladším naopak stoupá důležitost 

další podmínky - dobrého bydlení. To považují starší ve 46,1% ještě za velmi důležité, 

zatímco mladší přikládají nejvyšší důležitost této podmínce už jen v 33,3% a své 

odpovědi směřují více do střední důležitosti (dost důležité 58,3%).  

Následuje skupina středně důležitých podmínek úspěšného manželství. Přestože 

procentuální rozložení při srovnání výsledků u mladších a starších vypadá na první 

pohled podobně, při bližším náhledu se hodnocení jednotlivých podmínek mezi mladšími 

a staršími respondenty liší s rozdílem cca 2,5-5% pro minimálně dvě možnosti odpovědi 

k dané otázce. Výjimku tvoří podmínka žití odděleného od příbuzných partnera, kde je 

rozdíl mezi procentuálními údaji mladších a starších značně vyšší (viz níže a srovnání 

tabulek). 

Srovnáme-li výsledky dvou frekvenčních analýz pro skupinu středně důležitých 

podmínek úspěšného manželství, ukazuje se, že pro starší dotázané je více důležitý než 

pro mladší přiměřený příjem, možnost mluvit o společných zájmech a dělení domácích 

prací . Naopak starší lidé hodnotí jako méně důležité oproti mladším podmínky trávit 

spolu volný čas a žít odděleně od příbuzných partnera. 

Otázky identity, které jsou jak pro celou ČR, tak pro mladé dotázané nedůležité pro to, 

aby bylo manželství úspěšné, jsou stejně tak nedůležité i pro skupinu starších dotázaných. 

Podobně jako v případě celé ČR považovala také skupina starších dotázaných nejsilněji 

za „nedůležité“ společné náboženské přesvědčení. V porovnání s procentuálními údaji 

mladších jsou názory starších v této skupině podmínek méně radikální – procenta jsou 

nižší než u mladých pro většinovou odpověď „nedůležité“. O to více jsou odpovědi u 

starších směřovány do další možnosti – „dost důležité“, event. do možnosti „velmi 

důležité“. V porovnání s výsledky frekvenční analýzy pro soubor celé ČR a soubor 

„mladších dotázaných“ považují „starší dotázaní“ podmínky „identity“ nejsilněji také za 

„dost důležité“.  
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5.4. Shrnutí třídění prvního stupně 

U mladých lidí se ukazuje větší rozpětí mezi průměry za všech 16 indikací (diference 

mladí 1,60, staří 1,33). To naznačuje, že starší zaujímají ke všem podmínkám úspěšného 

manželství závažnější postoj, což by mohlo být projevem větší životní zkušenosti u 

starších dotázaných.  

Mladí stojí proti starým méně o děti, kvalitní bydlení,  příjem (tedy hmotné) a projevuje 

se uvolněnější postoj k respektování tradičních konvencí a nerovností oproti starším 

(stejný etnický a sociální původ, shoda v názorech na politiku a shodné navožen. 

přesvědčení). Naopak staří přisuzují menší důležitost diskuzi problémů, sexu, 

samostatnému bydlení od příbuzných. Promítá se sem výrazněji jednak biologické 

hledisko (a aktuální situace - možná víc než životní zkušenost), menší zájem o otevřenost 

a větší respekt vůči příbuzným.  

 

Posupujeme-li v obou tabulkách frekvenční analýzy mladých a starých paralelně, 

sledujeme následující pohyby: obě věkové skupiny se shodují v hodnocení dvou 

nejdůležitějších podmínek úspěšného manželství - respektu a uznání a dále porozumění a 

snášenlivosti (ač starší jako úplně první podmínku volí „respekt“, zatímco mladší 

„porozumění). Pořadí dalších, dle většiny mladších i starších dotázaných, ještě velmi 

důležitých podmínek se poněkud liší: starší považují následně za velmi důležité děti a 

věrnost ve čtyřech pětinách odpovědí, zatímco pro mladé je důležitější diskuze 

vznikajících partnerských problémů (také čtyři pětiny odpovědí), až poté následují 

věrnost a děti. U starších je naopak diskuze vznikajících problémů až na pátém místě 

v žebříčku hodnocení. Šestou nejdůležitější podmínkou pro starší je šťastné sexuální 

soužití. Stejně je tomu u mladších, avšak srovnáme-li rozložení jednotlivých odpovědí u 

obou skupin, je patrné, že dobré sexuální soužití je důležitější pro mladší dotázané. Jinak 

je tomu u podmínky dobrého bydlení, které považují za důležitější starší dotázaní. Ti 

hodnotí dobré bydlení  ve 46,1% ještě za velmi důležité, zatímco mladší přikládají 

nejvyšší důležitost této podmínce jen v 33,3% a v celých 58,3% ji hodnotí již jako dost 

důležitou pro úspěšné manželství.  

Následuje skupina středně důležitých podmínek úspěšného manželství. Přestože 

procentuální rozložení při srovnání výsledků u mladších a starších vypadá na první 

pohled podobně, při bližším náhledu se hodnocení jednotlivých podmínek mezi mladšími 

a staršími respondenty liší s rozdílem cca 2,5-5% pro minimálně dvě možnosti odpovědi 

k dané otázce. V případě skupiny středně důležitých podmínek úspěšného manželství je 
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pro starší v porovnání s mladšími více důležitý  přiměřený příjem, možnost mluvit o 

společných zájmech a dělení domácích prací . Naopak mladší oproti starším považují za 

důležitější společné trávení volného času a žití oddělené od rodičů partnera. 

Třetí skupina – nejméně důležité podmínky – se týká otázek identity. Ač starší i mladší 

hodnotí tyto otázky většinou jako nedůležité, jsou názory starších v porovnání 

s procentuálními údaji mladších v této skupině podmínek méně radikální – procenta pro 

většinovou odpověď „nedůležité“ jsou u starších značně nižší než u mladých a to v 

případě všech čtyř otázek. O to více pak hodnotí starší lidé jednotlivé podmínky také jako 

„dost důležité“ nebo i „velmi důležité“. Největší rozdíl mezi  mladými a starými panuje 

v otázce stejného sociálního původu – mladí ho hodnotí jako nedůležitý v 74,9%, starší 

jen v 53,4%.  

 

Porovnáme-li výsledky všech tří frekvenčních analýz, vyplývá, že:  

1. Jako hlavní podmínky úspěšného manželství jsou jak v celé ČR, tak v rámci dvou 

věkových skupin hodnoceny „porozumění a snášenlivost“ partnerů a dále „respekt a 

uznání“ v partnerském vztahu. 

2. Dalšími velmi důležitými podmínkami jsou věrnost, děti a diskuze problémů 

vznikajících mezi partnery. Tyto podmínky jsou velmi důležité pro většinu dotázaných 

jak ve výsledcích pro celou ČR, tak pro mladší i starší generaci, avšak u mladých je 

v popředí důležitosti diskuze partnerských problémů, zatímco v případě starších i celého 

souboru ČR je tato podmínka přesunuta až za věrnost a děti. 

3. Další podmínka „šťastné sexuální soužití“ je také hodnocena poněkud rozdílně a 

nabývá hraničního hodnocení mezi vysokou a střední důležitostí – celkově ubývá na její 

důležitosti, z těsnější nadpoloviční většiny pro celou ČR se mladší lidé vyhraňují 

hodnocením této podmínky ještě spíše jako velmi důležité, zatímco většina starších lidí 

už své odpovědi dělí téměř vyrovnaně mezi možnosti vysoké a střední důležitosti. 

4. Následuje větší skupina otázek praktického partnerského života a partnerské 

komunikace, které jsou většinou hodnoceny jako středně důležité jak v souboru pro celou 

ČR, tak zvlášť v soborech jednotlivých generací. Hodnoty procent zde klesají pro 

možnost „velmi důležité“ a většinové odpovědi se přesunují do možnosti „dost důležité“. 

Přesto existují generační rozdíly v preferencích jednotlivých podmínek: mladí 

upřednostňují separaci – je pro ně důležitější, aby žili odděleně od rodičů partnera a 

mohli s ním trávit volný čas, zatímco pro starší je důležitější zvládání partnerského 
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vztahu po stránce organizační – tj. z hlediska přiměřeného příjmu, dělení domácích prací 

a společných zájmů. 

5. Poslední skupina hodnot spojených s identitou – společné náboženské přesvědčení, 

shoda v názorech na politiku, stejný etnický a sociální původ jsou považovány za 

nejméně důležité ve všech třech souborech. Za celou republiku dominuje společné 

náboženské přesvědčení jako nejvyšší procentuální údaj mezi „nedůležitými“, u mladší 

generace dominuje v této možnosti odpovědi stejný sociální původ, u starších je opět 

náboženství hodnoceno nejsilněji jako „nedůležité“. Mladší dotázaní však tyto podmínky 

hodnotí celkově silněji jako nedůležité oproti starším i oproti celé ČR. 

 

Po provedeném prvním třídění lze říci, že existují rozdíly v hodnocení některých 

podmínek úspěšného manželství v souvislosti s věkem dotázaných. 

Existuje velká názorová blízkost v případě nejdůležitějších podmínek, avšak u těch 

méně důležitých se názory různí. Mladí jsou zamření více na otevřenost a diskuzi, 

staří spíše na uzavřenost a hmotné podmínky. 
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6. Faktorová analýza 

Při provedení faktorových analýz jsem zvolila metodu hlavních komponent, pro rotaci 

faktorů metodu Quatrimax.  

 

6.1. Faktorová analýza – celá ČR: Co považujete za důležité pro úspěšné manželství? 

Následující výsledky faktorové analýzy v tabulce 7 přiblíží vnitřní strukturu této otázky 

v souvislosti s variabilitou proměnných. Do faktorové analýzy je zahrnuta celá populace 

dotázaných z výzkumu EVS, který proběhl v ČR v letech 1999/2000. Jednotlivé možnosti 

odpovědí nabízené v otázce se ve faktorové analýze rozčlení do faktorů obsahujících 

proměnné s podobnou variabilitou – tzn. původní proměnné se sumarizují vytvořením 

faktorů, jež vyjadřují latentní charakteristiky v souboru.  

 

Tabulka 7    
Faktorová analýza – EVS 1999/2000, celá ČR: Jak jsou podle vás důležité pro úspěšné 
manželství   
  

1.faktor 
 

2.faktor 
 

3.faktor 
 

4.faktor 
 

5.faktor 
mluvit o společných zájmech ,791     
trávit spolu volný čas ,787     
diskutovat o problémech, které vyvstávají ,469     
věrnost ,423     
dělení domácích prací ,383     
stejný etnický původ  ,708    
stejný sociální původ  ,700    
společné náboženské přesvědčení  ,641    
shoda v názorech na politiku  ,638    
přiměřený příjem   ,759   
dobré bydlení   ,701   
děti   ,445   
respekt a uznání    ,752  
porozumění a tolerance    ,712  
žít odděleně od příbuzných     ,706 
šťastný  sexuální život     ,592 
Pramen EVS 1999/2000 
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Po provedení faktorové analýzy se utvořilo 5 faktorů: 

První faktor sestává z proměnných „mluvit o společných zájmech“, „trávit spolu volný 

čas“, „diskutovat o problémech, které vyvstávají mezi partnery“, „věrnost“ a „dělení 

domácích prací“. Komponenty jsou různorodé, také jejich těsnost není vysoká. Tento 

první faktor sestává z proměnných, z nichž dvě jsou dle výsledků frekvenční analýzy 

považovány většinou za velmi důležité (věrnost, diskutovat o problémech) a další jsou 

považovány za dost důležité pro úspěšné manželství. Tento faktor nazývám faktorem 

KOMUNIKAČNĚ-TRADIČNÍM. 

Druhý faktor zahrnuje otázky identity – „stejný etnický původ“, „stejný sociální původ“, 

„společné náboženské přesvědčení“ a „shoda v názorech na politiku“. Těsnost 

jednotlivých komponent je vysoká. Faktor zahrnuje všechny proměnné, které byly dle 

výsledků frekvenční analýzy hodnoceny jako nedůležité. Nazývám ho faktorem 

IDENTITY. 

Do třetího faktoru je zahrnut „přiměřený příjem“, „dobré bydlení“ a „děti“. Koeficienty 

faktorových skórů jsou těsné jen částečně (vyčleňuje se proměnná „děti“ 0,445 oproti 

0,759-přiměř.příjem a 0,701-dobré bydlení). Komponenty jsou ze skupin většinou 

hodnocených ve frekvenční analýze jako velmi důležité (děti) a jako dost důležité 

(přiměř.příjem, dobré bydlení). Tento faktor nazývám MATERIÁLNĚ-TRADIČNÍ. 

Čtvrtý faktor představuje proměnné „respekt a uznání“ (0,752) a „porozumění a 

tolerance“ (0,712). Hodnoty faktorových skóre vykazují vysokou těsnost. Tyto 

komponenty jsou dle frekvenční analýzy hodnoceny nejčastěji jako velmi důležité, jedná 

se o dvě podmínky úspěšného manželství, které dotázaní hodnotili nejsilněji jako velmi 

důležité. Tento faktor nazývám faktorem POSTOJE K PARTNEROVI. 

Pátý, poslední, faktor zahrnuje proměnné „žít odděleně od příbuzných“ (0,706) a „šťastný 

sexuální život“ (0,592). Jsou to hraniční proměnné, které byly hodnoceny na pomezí 

velké a střední důležitosti. Tento faktor nazývám faktorem INTIMITY SOUŽITÍ. 
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6.2. Faktorová analýza – mladí: Co považujete za důležité pro úspěšné manželství? 

 
Tabulka 8     
Faktorová analýza – EVS 1999/2000, mladí: Jak jsou podle vás důležité pro úspěšné manželství  
  

1.faktor 
 
2.faktor 

 
3.faktor 

 
4.faktor 

 
5.faktor 

Shoda v názorech na politiku ,714     
Společné nábožens.přesvědčení ,646     
Stejný sociální původ ,589     
Stejný etnický původ ,545     
trávit spolu volný čas  ,783    
Mluvit o společných zájmech  ,742    
Přiměřený příjem   ,710   
Dobré bydlení   ,635   
Děti  -,061 ,251 ,419 ,373 ,045 
Respekt a uznání    ,778  
Diskutovat o problémech    ,592  
věrnost    ,403  
Šťastné sexuální soužití     ,684 
Porozumění a tolerance     ,581 
Dělení domácích prací     ,483 
Žít odděleně od příbuzných partnera ,111 -,235 ,362 ,184 ,371 
 
 
Z faktorové analýzy podmínek úspěšného manželství hodnocených mladými dotázanými 

ČR ve věku 18-30let vyplynulo 5 faktorů.  

První faktor – faktor identity – je obsahově shodný s druhým faktorem faktorové analýzy 

pro celou ČR: pořadí jednotlivých komponent tohoto faktoru se však od výsledků 

faktorové analýzy celé ČR liší a také blízkost koeficientů je méně těsná (0,714-0,545). 

Naznačuje tíhnutí mladých k neindividualistickým charakteristikám (viz.také s.12, 

Klages). 

Druhý faktor obsahuje podmínky „trávit spolu volný čas“ a „mluvit o společných 

zájmech“. Tyto komponenty jsou ve faktorové analýze pro celou ČR součástí prvního, 

komunikačně-tradičního faktoru. Zde se však vydělily pouze dvě podmínky – společné 

zájmy a společné trávení volného času. Vzniká tak nově  faktor zájmově-volnočasový. 
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Koeficienty v tomto faktoru jsou dosti těsné (0,783 a 0,742). Faktor by mohl naznačovat 

jistou hédonistickou, mimopracovní orientaci mládeže. 

Třetí faktor – faktor materiálně-tradiční zahrnující podmínky: přiměřený příjem, dobré 

bydlení a děti, jakoby představoval základní metu očekávání spojenou s naplňováním 

manželského života. Je obsahově shodný s třetím faktorem analýzy pro celou ČR, 

koeficienty nejsou velmi těsné, opět zvláště koeficient proměnné děti se vyčleňuje (0,419 

oproti 0,710 a 0,635). Pozice dětí v tomto faktoru není zcela jasná – mezi čistě 

materiálními podmínkami působí děti jako „nákladová položka“ manželství. Stejně tak se 

nabízí interpretace této kombinace coby projevu pocitu odpovědnosti mladých vůči 

představě potomků, které je nutno přivést do „zabezpečeného“ světa. 

Čtvrtý faktor vzniká propojením některých komponent dvou faktorů z analýzy celé ČR - 

zahrnuje tyto podmínky: respekt a uznání (faktor „postoje k partnerovi“ u celé ČR), 

diskutovat o problémech, věrnost (faktor „komunikačně-tradiční“ u celé ČR). Vzhledem 

ke kombinaci komponent nazývám tento faktor, ač obsahově obměněný, faktorem 

otevřeného postoje. Jeho komponenty lze uvažovat i v širším kontextu než jen jako 

konkrétní postoj k partnerovi – jednání charakterizované respektem, věrností, diskuzí se 

může prolínat do mnohých jiných oblastí partnerského života než jen těch zcela intimních 

nastavení partnerského soužití. 

Pátý faktor je obsahově různorodý: šťastné sexuální soužití, porozumění a tolerance, 

dělení domácích prací a žití oddělené od příbuzných. Těsnost koeficientů není velká 

(0,684-0,371). Původní pátý faktor „intimity soužití“ z analýzy celé ČR, který obsahuje 

podmínky „šťastný sexuální život“ a „žít odděleně od příbuzných“ se ve faktorové 

analýze pro mladé dotázané rozrůstá o podmínky původně přináležející opět k faktoru 

„komunikačně-tradičnímu“ – dělení domácích prací a k faktoru „otevřeného postoje“ – 

porozumění a tolerance. V hodnocení mladých lidí ČR tak vzniká nový faktor, který 

nazývám faktorem praxe manželství mladých. Tento faktor navazuje představu jakési 

vnitřního partnerského porozumění: kvalitní sex, porozumění v sexu i v tom, jak se doma 

rozdělí práce, porozumění vzájemné, tolerance ve vztahu. Poněkud se zde vyděluje 

poslední podmínka – oddělené bydlení od rodičů partnera. Tato podmínka může být 

součástí partnerského porozumění – směrem k tématu bydlení s rodiči. Sledujeme-li však 

další koeficienty k této podmínce, nabízí se i interpretace odděleného bydlení od rodičů 

jako součásti třetího faktoru (čímž by se však poněkud změnil jeho charakter), či snad 

také druhého faktoru – jako vymezující podmínky individualistické tendence mladých 
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k zájmům a volnému času – totiž ve smyslu: žít volný čas a zájmy s partnerem, nikoliv 

(ve vší úctě) s jeho rodiči…Možností k interpretaci se nabízí více. 

 

 

6.3. Faktorová analýza – staří: Co považujete za důležité pro úspěšné manželství? 

 
Tabulka 9    
Faktorová analýza – EVS 1999/2000, staří: Jak jsou podle vás důležité pro úspěšné manželství 
  

1.faktor 
 
2.faktor 

 
3.faktor 

 
4.faktor 

Dobré bydlení ,750    
Přiměřený příjem ,705    
Šťastné sexuální soužití ,649    
Žít odděleně od příbuz.partnera ,427    
Stejný etnický původ  ,746   
Stejný sociální původ  ,725   
Společné nábož.přesvědčení  ,577   
Shoda v názorech na politiku  ,565   
Respekt a uznání   ,694  
Děti   ,577  
Věrnost   ,556  
Porozumění a tolerance   ,543  
Dělení domácích prací   ,351  
Mluvit o společných zájmech    ,754 
Diskutovat o problémech    ,679 
Trávit spolu volný čas    ,600 
Pramen EVS 1999/2000 

 

Po provedení faktorové analýzy pro soubor starších dotázaných v ČR se vydělily pouze 4 

faktory. 

První faktor obsahuje podmínky dobré bydlení (0,750), přiměřený příjem (0,705), šťastné 

sexuální soužití (0,649) a žití oddělené od příbuzných partnera (0,427). Těsnost 

faktorových skóre pro první tři komponenty je si vzájemně bližší oproti čtvrté hodnotě. 

Podmínky tvořící obsah prvního faktoru jsou z řady těch, které jsou pro starší generaci 

středně důležité. Vzhledem ke kombinaci komponent nazývám tento faktor faktorem 

praxe manželství starších. Poněkud překvapující je zde kombinace sexu a hmotného 

zabezpečení. 

Druhý faktor se obsahově shoduje s druhým faktorem faktorové analýzy pro celou 

populaci ČR a s prvním faktorem pro populaci mladších v ČR – jedná se o faktor identity. 

Obsahově a rozložením faktorových skóre se faktor identity přibližuje faktoru  identity 

pro celou ČR, rozdíl se naopak projevuje ve srovnání s mladými, u nichž vychází faktor 

identity v jiném pořadí než u starších. Faktorové skóre u generace starších jsou si blízké 
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ve dvou skupinách: stejný etnický (0,746) a sociální (0,725) původ, společné 

nábož.přesvědčení (0,577) a shoda v názorech na politiku (0,565). Váha ne-

individuálních vlivů je zde mírně vyšší a mírně méně konzistentní. 

Třetí faktor je faktorem tradice a postoje k partnerovi. Zahrnuje podmínky respekt a 

uznání (0,694), děti(0,577), věrnost(0,556), porozumění a tolerance (0,543) a dělení 

domácích prací (0,351). Těsnost faktorových skóre je poměrně velká, jen poslední 

komponent „dělení domácích prací“ jakoby do tohoto faktoru ani nepatřil – hodnota 

faktorového skóre je oproti ostatním komponentům o hodně nižší. Kombinace 

komponent v tomto faktoru navozuje představu ideálního manželského soužití - kvality 

vztahu a jeho naplnění. 

Nelze jej však smysluplně zařadit ani do posledního čtvrtého faktoru, který jsem nazvala 

faktorem komunikace. Ten obsahuje podmínky mluvit o společných zájmech (0,754), 

diskutovat o vznikajících problémech mezi manželi (0,679), trávit spolu volný čas 

(0,600). Komponenty tohoto faktoru najdeme ve faktorové analýze pro celou ČR 

v prvním faktoru komunikačně-tradičním, pro skupinu mladých v ČR ve faktoru druhém 

(volný čas, společné zájmy) a čtvrtém (postoj k partnerovi-diskutovat problémy mezi 

partnery). Složení komponent připomíná hodnocení střední důležitosti ve frekvenční 

analýze a navozuje dojem, že tyto ač možnostmi využití pestré předpoklady úspěšného 

manželství jsou staršími poněkud ponechány stranou coby dodatečné zdroje využití. 

 

 

7. Párové korelace 

V následujícím druhém třídění budu zkoumat, do jaké míry jsou ovlivněny postoje 

mladých a starých dotázaných jejich věkem, životní zkušeností spojenou s manželským 

životem (počet dětí, rodinný stav), vzděláním nebo dalšími socio-demografickými 

ukazateli (pohlaví, velikost obce, příslušnost k společenské třídě, region).  
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7.1. Korelační analýza – celá ČR: Co považujete za důležité pro úspěšné manželství? 
 

Tab.10 Přehled statisticky významných vztahů – celá ČR 

 V POH RS D VZ O ST R  

1. věrnost 
 

--- --- --- --- 
Sp. ,154 

0 
Sp. ,107 
0,001 

Sp. ,101 
0 

 
--- 3 

2. přiměř. 
příjem 

--- 
 

0,001 
 

0,001 
Sp -,107 

0 
Sp. ,167 

0 
Sp. ,044 
0,001 

Sp. ,118 
0 

 
0,001 7 

3. stejný 
soc.původ 

Sp.-,227 
0 

 
0,002 

 
0 

Sp.-,103 
0,001 

Sp. ,094 
0 

-- --- --- 5 

4. vžij. úcta 
a uznání 

--- 
 

0,001 
--- --- 

Sp.-,110 
0 

--- 
Sp.-,108 

0 
 

0,012 4 

5. společ. 
nábož.přesv 

Sp.-,128 
0 

 
0 

 
0 

--- 
Sp. ,066 

0 
Sp. ,044 

0 
--- 

 
0,003 6 

6. dobré 
bydlení 

Sp.-,136 
0 

--- 
 

0,011 
Sp.-,098 

0 
Sp. ,198 

0 
Sp. ,015 
0,004 

Sp. ,134 
0 

 
0 7 

7. shoda 
politika 

Sp.-,221 
0 

--- 
 

0,002 
Sp.-,055 
0,008 

Sp.-,007 
0 

--- --- 
 

0,006 5 

8. porozum. 
a snášenl. 

--- --- --- --- --- 
Sp.-,037 
0,004 

Sp.-,092 
0,013 

--- 2 

9. odděl. 
bydlení … 

--- --- --- --- 
Sp.-,046 
0,009 

Sp.-,122 
0 

Sp.-,078 
0 

 
0 4 

10. dobré 
sex. soužití 

Sp. ,108 
0,003 

--- --- --- 
Sp. ,068 

0 
--- --- --- 2 

11. Dělba 
dom. prací 

--- --- --- --- 
Sp. ,049 
0,004 

--- 
Sp. ,057 
0,002 

--- 2 

12. Děti 
 

Sp.-,113 
0,001 

 
0 

 
0 

Sp.-,153 
0 

--- 
Sp. ,049 
0,014 

Sp.-,050 
0,015 

--- 6 

13.Diskut. o 
problémech 
 

Sp. ,198 
0 

 
0,014 

 
0,005 

Sp. ,078 
0,006 

Sp.-,101 
0 

--- 
 

Sp.-,104 
0 

 
0,002 7 

14. Spol. 
záliby,zájmy 

--- --- --- --- --- 
--- 

 
--- --- 0 

15.Spol.tráv.
voln.času 

--- --- --- --- 
Sp. ,112 

0 

 
--- 

 
--- 

 
0,009 2 

16. Stejný 
etnik. původ 

Sp.-,198 
0 

 
0 

 
0,002 

Sp.-,099 
0,001 

Sp. ,074 
0,001 

--- 
 

--- --- 5 

 8 7 8 7 13 7 9 8 
Celke
m 67  

V-věk, POH-pohlaví, RS-rodinný stav, D-počet dětí, VZ-vzdělání, O-velikost obce, ST-sebezařazení do sociální třídy, 
R-region 
Pramen EVS 1999/2000 
 
Pro analýzu vztahů proměnných se socio-demografickými ukazateli bylo použito měření 

Pearsonovým chí-kvadrátem (hladina významnosti 99% = sig 0,01), v 44 případech byl 

zohledněn také Spearmanův koeficient. Proměnné (podmínky úspěšného manželství) 
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byly testovány ve vztahu k následujícím socio-demografickým ukazatelům: věk (v 

případě celé ČR), pohlaví, rodinný stav, počet dětí, dosažený stupeň vzdělání, velikost 

obce, sebezařazení do sociální třídy, region. Pro celou ČR vychází 67 závislých vztahů. 

Názory dotázaných se nejvíce lišily pro proměnné přiměřený příjem, společné 

náboženské přesvědčení, dále dobré bydlení a diskutovat o problémech vyvstávajících 

mezi partnery, děti. Z hlediska vlivu jednotlivých socio-demografických ukazatelů 

nejvíce diferencovalo dosažené vzdělání (13), věk (8), sebezařazení do společenské třídy 

(9), rodinný stav (8), region (8),  počet dětí (7), pohlaví (7) a velikost obce (7).  

 

Důležitost věrnosti roste s klesajícím vzděláním – lidé se základním vzděláním a vyučení 

ji považovali výrazněji za velmi důležitou. Dále také lidé žijící v nejmenších obcích (do 

2tis. obyvatel) považují věrnost nejsilněji za velmi důležitou, zatímco lidé z velkých měst 

nad 500tis. obyvatel ji považují nejslaběji za velmi důležitou. Lidé z nižších 

společenských tříd (nižší, dělnická) hodnotí tuto podmínku důležitěji v porovnání 

s ostatními skupinami. Přiměřený příjem považují mírně za důležitější ženy. Nejméně 

důležitý je pro svobodné - hodnotí ho nejslaběji jako velmi důležitý v porovnání 

s ostatními skupinami dle rodinného stavu. Jeho důležitost stoupá s přibývajícím počtem 

dětí respondenta (nejsilněji ho považují za důležitý lidé se 3 nebo 4 a více dětmi). 

Důležitost přiměřeného příjmu hodnotí nepatrně silněji ženy oproti mužům. Jeho 

důležitost klesá se zvyšujícím se stupněm dosaženého vzdělání a stoupajícím 

společenským statusem. Ve městech větších než 500tis. ho považují za nejméně důležitý, 

také v obcích s 2-5tis. obyvateli ho považují za méně důležitý, nejvíce ho naopak 

upřednostňují lidé z obcí o 20-100tis. obyvatelích. V souvislosti s příslušností k regionu 

se ukazuje, že přiměřený příjem je nejméně důležitý pro dotázané z Prahy a z jižní 

Moravy, nejsilněji pro lidi žijící v západních a jižních Čechách. Stejný sociální původ je 

výrazně důležitější pro starší dotázané, dále je o něco důležitější pro ženy než pro muže. 

Z hlediska rodinného statusu je nejvíce důležitý pro ovdovělé, nejméně důležitý pro 

svobodné. Důležitost této podmínky stoupá s rostoucím počtem dětí  (skupina lidí se 

třemi a více dětmi ji považuje za důležitější, nejsilněji pro nedůležitost se vyslovili 

bezdětní) a klesá s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání (nejvíce důležitý je pro 

dotázané se základním vzděláním, nejméně pro středoškoláky a vysokoškoláci se jim 

názorově velmi přibližují). Vzájemná úcta a uznání je důležitější pro ženy, dále pro 

dotázané s vyššími stupni vzdělání a pro lidi řadící se k vyšším společenským třídám. 

V jižních, východních a středních Čechách přisuzují této podmínce o něco menší 
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důležitost než v ostatních oblastech ČR. Společné náboženské přesvědčení je důležitější 

pro starší dotázané a pro ženy. Z hlediska rodinného stavu mu nejvyšší důležitost 

přisuzují lidé ovdovělí, nejnižší pak ženatí/vdané. S rostoucím vzděláním spíše klesá její 

důležitost, i když tato korelace není tak jednoznačná - výrazně kontrastní jsou zde 

skupiny lidí s dosaženým nižším stupněm vzdělání: lidé se základním vzděláním se 

nejsilněji v porovnání s ostatními přiklání k důležitosti této podmínky, zatímco vyučení ji 

nejsilněji hodnotí jako nedůležitou. Odpovědi dotázaných se středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním jsou mezi sebou podobného směru i intenzity a přibližují se 

hodnocení vyučených. V souvislosti s velikostí obce se nejvýrazněji projevují odpovědi 

dotázaných z nejmenších obcí do 2tis. obyvatel, kteří se nejsilněji vyjádřili pro vysokou 

důležitost společného náboženství a dále lidé z obcí s 10-20tis. obyvateli, kteří se 

vyjádřili nejsilněji pro nedůležitost. Lidé žijící na Moravě hodnotí společné náboženské 

přesvědčení výrazně důležitěji než lidé v ostatních oblastech ČR. Dobré bydlení je 

důležitější pro starší dotázané a pro ovdovělé (na opačném konci hodnocení dle 

rodinného stavu stojí lidé bez zkušenosti s manželstvím). S rostoucím počtem dětí roste 

důležitost dobrého bydlení - základní rozdíl se projevuje již mezi bezdětnými dotázanými 

a ostatními skupinami. Naopak s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání klesá 

hodnocení důležitosti této podmínky – výrazně silněji ji považují za důležitou lidé se 

základním vzděláním a vyučení. Dotázaní žijící v obcích s 5-10 tisíci obyvatel považují 

dobré bydlení nejsilněji za velmi důležité, tato skupina je jediná, která hodnotila dobré 

bydlení jako velmi důležité nadpoloviční většinou (v porovnání s ostatními skupinami dle 

velikosti obce). Spearmanův koeficient dále napovídá, že s rostoucím stupněm 

společenské třídy klesá důležitost této podmínky – nejsilněji jako velmi důležitou ji 

hodnotí ti, kteří se považují za příslušníky dělnické třídy. Velkou důležitost mu přisuzují 

také lidé ze západních a severních Čech, naopak nejslaběji ho hodnotili lidé z jižní 

Moravy. Shoda v názorech na politiku, coby podmínka úspěšného manželství, je výrazně 

důležitější pro starší a ovdovělé, zatímco mladší a lidé bez zkušenosti s manželstvím ji 

považují převážně za nedůležitou. S rostoucím počtem dětí stoupá důležitost této 

podmínky - nejvýrazněji se projevují bezdětní lidé, kteří ji považují nejsilněji za 

nedůležitou (oproti nim lidé se 4 a více dětmi ji považují nejsilněji za velmi důležitou). 

Také s rostoucím stupněm vzdělání roste důležitost shodných politických názorů – zde 

záporné hodnotě Spearmanova koeficientu odpovídá hlavně rozložení odpovědí u 

vysokoškoláků, kteří tuto celkově již tak ne příliš důležitě ohodnocenou podmínku 

považovali nejsilněji za „dost důležitou“. Za nedůležitou ji považovali nejsilněji   
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v jižních Čechách, nejslaběji ve východních Čechách (v obou krajních případech však 

procentuální údaje pro možnost „nedůležité“ silně přesahují nadpoloviční většinu 

odpovědí). Porozumění a snášenlivost jsou nejméně důležité pro osoby žijící v obcích o 

5-10tis. obyvatelích – tito se nejsilněji přiklánějí k možnosti dost důležité, zatímco zcela 

nejsilněji je hodnotí jako velmi důležité lidé z obcí o 2-5tis. obyvatelích a dále lidé 

z velkých měst nad 500tis. obyvatel. V souvislosti se sebezařazením do společenské třídy 

ukazuje Spearmanův koeficient, že se stoupajícím stupněm společenské třídy sílí 

hodnocení této podmínky jako „velmi důležité“ – nejsilněji se vyjadřují lidé řadící se do 

střední třídy a vyšší třídy. Hodnota Spearmanova koeficientu naznačuje, že oddělené 

bydlení od rodičů partnera je důležitější pro osoby s vyššími stupni vzdělání – konkrétně 

se to projevuje u dotázaných s maturitou, kteří nejsilněji volí možnost „dost 

důležité“ (hned po nich jsou vysokoškoláci), zatímco lidé se základním vzděláním či 

vyučení nejsilněji v porovnání s ostatními volí možnost „nedůležité“. Čím větší je obec, 

tím důležitější je tato podmínka: skupina lidí žijících v menších obcích považuje 

oddělené bydlení spíše za „dost důležité“, zatímco lidé z větších měst ho považují spíše 

za „velmi důležité“. Ke druhé skupině se řadí výjimka mezi menšími obcemi – lidé z obcí 

o 2-5 tis. obyvatelích. Výrazněji se odlišují lidé z nejmenších vesnic, kteří hodnotí tuto 

podmínku nejsilněji jako nedůležitou. Také s rostoucím stupněm společenské třídy roste 

důležitost odděleného bydlení od rodičů partnera. Lidé z východních Čech ho považují 

nejméně za důležité a procentuálním rozložením odpovědí se jim nejvíce přibližují lidé 

z Moravy. Dobré sexuální soužití je důležitější pro mladší dotázané a pro osoby s nižším 

vzděláním (viz. také kladná hodnota Spearmanova koeficientu). Důležitost dělení 

domácích prací stoupá s klesajícím stupněm vzdělání a sociální třídy (nejvyšší důležitost 

mu přisuzují lidé se základním vzděláním a ti, kteří se řadí k nižší sociální třídě). Děti 

jsou důležitější pro starší dotázané a pro ženy, dále pro osoby vdané/ženaté či ovdovělé 

(naopak pro rozvedené jsou děti o něco méně důležité a nejméně pak pro lidi bez 

zkušenosti s manželstvím). Důležitost dětí také stoupá s jejich přibývajícím počtem – 

výrazně nejmenší důležitost jim přikládají ti dotázaní, kteří nemají žádnou zkušenost 

s manželstvím. Ač volí možnost „velmi důležité“ okolo 60%, je to značně méně oproti 

ostatním skupinám lidí s dětmi (ať s jedním nebo se čtyřmi), kteří volí možnost „velmi 

důležité“ ve více než 80%. S rostoucí velikostí obce mírně klesá  důležitost dětí coby 

podmínky úspěšného manželství (nejsilněji za velmi důležité je považují lidé z menších 

obcí o 5-10tis. obyvatelích). Dle záporné hodnoty Spearmanova koeficientu se 

stoupajícím stupněm sociální třídy spíše stoupá důležitost dětí – výrazně nejmenší 
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důležitost jim přikládají zástupci nižší třídy. Diskuze problémů, které vyvstávají mezi 

manželi, je výrazně důležitější pro mladší dotázané – tito volí celkem v 81,9% možnost 

„velmi důležité“, zatímco starší ji volí jen v 63,9% a své další odpovědi více směřují do 

možnosti „dost důležité“.  Dále pro ženy je tato podmínka nepatrně důležitější než pro 

muže (rozdíl činí vždy cca 5%). V souvislosti s rodinným stavem se ukazuje, že 

nejdůležitější je diskuze manželských problémů pro ty, kteří prozatím nemají zkušenost 

s manželstvím a pro rozvedené (přibližují se jim vdané/ženatí, nejméně důležitá je tato 

podmínka pro ovdovělé). S počtem dětí částečně klesá důležitost diskuze problémů – 

nejsilněji jsou pro diskuzi bezdětní, nejslaběji lidé se dvěma či třemi dětmi (avšak lidé se 

čtyřmi a více dětmi jsou již opět silněji pro diskuzi). Dále záporná hodnota Spearmanova 

koeficientu naznačuje, že s rostoucím vzděláním roste důležitost této podmínky – 

vysokoškoláci ji hodnotí nejsilněji jako velmi důležitou, zatímco lidé se základním 

vzděláním své odpovědi nejsilněji v porovnání s ostatními směřují své odpovědi do 

možnosti „dost důležité“. Také s rostoucím stupněm sebezařazení do společenské třídy 

roste hodnocení důležitosti diskuze partnerských problémů – nejsilněji se pro důležitost 

vyjádřili lidé řadící se ke střední třídě, naopak zástupci nižší a dělnické třídy ji hodnotili 

zřetelně slaběji než ostatní skupiny jako velmi důležitou a své odpovědi přesouvají více 

do následující možnosti „dost důležité“ . Dále v souvislosti s regionem se pro důležitost 

vyslovili nejsilněji lidé ze západních Čech a nejslaběji lidé z jižních Čech. Důležitost 

společného trávení volného času roste s klesajícím stupněm dosaženého vzdělání 

(nejsilněji ho považují za důležitý lidé se základním vzděláním, dále osoby vyučené). 

Z hlediska regionů ČR je tato podmínka nejméně důležitá pro dotázané z jižních Čech a 

z Prahy. V otázce důležitosti stejného etnického původu se výsledky korelací velmi 

podobají výsledkům u proměnné „stejný sociální původ“ (viz. také tabulka 10 

s přehledem statisticky významných vztahů). Starší lidé ho považují za důležitější než 

mladší, pro ženy je důležitější než pro muže. Ovdovělí se nejvíce přiklánějí k důležitosti 

této podmínky, zatímco lidé bez zkušenosti s manželstvím nejsilněji v porovnání 

s ostatními volí možnost „nedůležité“ (rozvedení lidé se svými postoji k této otázce 

přibližují ovdovělým). Se stoupajícím počtem dětí roste důležitost této podmínky (lidé se 

3 a více dětmi volí nejsilněji v porovnání s ostatními možnost „velmi důležité“, bezdětní 

volí nejsilněji možnost „nedůležité“) a se stoupajícím stupněm vzdělání její důležitost 

naopak klesá (nejdůležitější je pro dotázané se základním vzděláním a dále pro vyučené, 

nejméně důležitá pro středoškoláky a vysokoškoláci se jim velmi přibližují).  
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7.2 Párové korelace – mladí: Co považujete za důležité pro úspěšné manželství? 
 
Tab. 11 Přehled statisticky významných vztahů - mladí 

 V POH RS D VZ O ST Celkem 

1. věrnost 
 

       0 

2. přiměřený 
příjem 

 0,050 
Sp.-,112 
0,024 

  
Sp ,133 
0,007  

 3 

3. stejný 
sociální původ 

 0,001  
Sp.,127 
0,010 

  0,035 3 

4. vzájemná 
úcta a uznání 

0,006   
Sp.-,184 
0,000 

 
Sp.-,215 
0,000 

0,011 4 

5. společné 
nábož.přesvěd
čení 

       0 

6. dobré 
bydlení 

   
Sp.,186 
0,000 

 
Sp.,125 
0,011 

0,038 3 

7. shoda 
názorů na 
politiku 

       0 

8. porozum. a 
snášenlivost 

   
Sp.-,124 
0,012 

 
-,123 
0,012 

0,008 3 

9. odděl.bydl. 
od rodičů  

    
Sp.-,153 
0,002 

  1 

10. dobré sex. 
soužití 

   
,104 
0,035 

   1 

11. Dělba 
dom. prací 

       0 

12. Děti 
 

0,030 0,052 
-,200 
0,000 

    3 

13. Diskutovat 
o problém. 

   
Sp.-,124 
0,012 

 
Sp.-,148 
0,003 

 2 

14. Společné 
záliby a zájmy 

    
Sp.,115 
0,020 

  1 

15. 
Společ.trávit 
vol.čas 

   
,187 
0,000 

 
 

  1 

16. Stejný 
etnický původ 

   
Sp.,145 
0,003 

   1 

 
Celkem  
 

2 3 2 8 2 5 4 26 

V-věk, POH-pohlaví, RS-rodinný stav, D-počet dětí, VZ-vzdělání, O-velikost obce, ST-sebezařazení do sociální třídy, 
R-region 
Pramen EVS 1999/2000 
 

Soubor mladých čítá 415 dotázaných, z toho 214 mužů a 201 žen. Korelační analýza pro 

soubor mladých dotázaných v ČR byla rovněž provedena za pomoci testování 

Pearsonova chí-kvadrátu, z důvodu početně menších souborů však při zvolené hladině 
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významnosti 95% (sig ≤ 0,05), v 17 případech s doplněním hodnoty Spearmanova 

koeficientu. 

Pro korelační analýzu „mladých“ byly vybrány stejné socio-demografické ukazatele jako 

v případě „celé ČR“. Statisticky závislé vztahy se prokazují u 12 proměnných a to celkem 

v 26 případech z celkem 112 možných vztahů (16 proměnných ve vztahu se 7 socio-

demografickými ukazateli - oproti souboru celé ČR odpadá kritérium věku).  

Nejčastěji byla diferencována otázka vzájemné úcty a uznání (4x), a dále vždy po třech 

diferenciacích proměnné přiměřený příjem, stejný sociální původ, dobré bydlení, 

porozumění a snášenlivost a děti. Sledujeme-li závislosti z hlediska vlivu jednotlivých 

socio-demografických ukazatelů, ukazuje se, že uvnitř souboru mladých nejčastěji 

diferencovalo jednotlivé postoje respondentů jejich nejvyšší dosažené vzdělání (8x) a 

dále to, do jaké společenské třídy se sami řadí (5x) a jejich příslušnost k regionu (4x).   

 

Vzájemná úcta a uznání mezi manželi je důležitější pro mladší ženy než pro mladší muže, 

její důležitost roste také se zvyšujícím se stupněm vzdělání a společenské třídy, se kterou 

se dotázaný identifikuje – nejsilněji volili možnost „velmi důležité“ vysokoškoláci a lidé 

s maturitou a dále lidé řadící se ke střední nebo vyšší společenské třídě. Za velmi 

důležitou považují tuto podmínku nejsilněji mladí lidé v jihomoravském kraji a nejslaběji 

mladí lidé ve východních Čechách. Důležitost přiměřeného příjmu roste s počtem dětí 

mladého respondenta – nejsilněji ho považují za důležitý lidé se dvěma dětmi (lidí se 

třemi a více dětmi je jen 5, což je příliš nízký počet pro srovnání s ostatními skupinami) a 

klesá s rostoucím stupněm sociální třídy – nejsilněji se pro důležitost vyslovili lidé 

z dělnické třídy, nejslaběji lidé z vyšších tříd. Také lidé svobodní hodnotili přiměřený 

příjem nejméně jako důležitý, zatímco lidé ženatí/vdané považují tuto podmínku 

nejsilněji za velmi důležitou. Stejný sociální původ považují nejsilněji za nedůležitý lidé 

svobodní, (celkově však všichni dotázaní inklinují k volbě možnosti „nedůležité“) a lidé 

žijící v Praze, jeho nedůležitost stoupá také se zvyšujícím se stupněm vzdělání – 

nejsilněji ho považují za nedůležitý vysokoškoláci. Důležitost dobrého bydlení roste 

s klesajícím stupněm dosaženého vzdělání – za důležitější ho považují lidé se základním 

vzděláním a vyučení. Ještě výrazněji s klesajícím stupněm společenské třídy stoupá 

důležitost této podmínky – pro nejvyšší důležitost se výrazně vyslovili zástupci nižší a 

dělnické třídy. Lidé v severních Čechách ho považují nejsilněji za důležité, lidé z jižní 

Moravy nejslaběji. Porozumění a snášenlivost jsou z hlediska dělení na regiony, ze 

kterých dotázaní pochází, nejdůležitější pro lidi žijící na jižní Moravě. Zároveň jejich 
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důležitost stoupá se zvyšujícím se vzděláním a příslušností ke společenské třídě. Děti 

jsou důležitější pro ženy, pro dotázané, kteří už sami nějaké mají (o celých 20% 

v porovnání s bezdětnými) a pro vadné/ženaté (oproti svobodným jako jediné početně 

srovnatelné skupině). Důležitost diskuze manželských problémů roste se zvyšujícím se 

stupněm dosaženého vzdělání a příslušnosti ke společenské třídě – nejsilněji se pro 

důležitost vyslovili vysokoškoláci a lidé s maturitou a dále ti, kteří se řadí do středních a 

vyšších společenských tříd.  Oddělené bydlení od rodičů partnera je většinou hodnoceno 

jako středně důležité, pouze dotázaní z nejmenších vesnic do 2tis. obyvatel tuto 

podmínku považují silněji než ostatní za nedůležitou. Důležitost dobrého sexuálního 

soužití pro spokojené manželství stoupá s klesajícím stupněm dosaženého vzdělání – za 

důležitější ho považují lidé se základním vzděláním a vyučení. Společné záliby a zájmy 

hodnotí nejsilněji jako velmi důležité lidé z obcí s 5-10tis. obyvateli, nejvíce jako 

nedůležité v porovnání s ostatními lidé z největších měst. Podmínka společného trávení 

volného času je tím důležitější, čím nižší je vzdělání dotázaných - zcela nejsilněji se pro 

důležitost vyjádřili lidé vyučení. Také důležitost stejného etnického původu mírně stoupá 

se snižujícím se vzděláním – lidé se základním vzděláním se vyslovili nejméně pro 

nedůležitost a zároveň nejvíce pro důležitost v porovnání s ostatními.  

Hodnocení věrnosti, společného náboženství, dělení domácích prací a stejných názorů na 

politiku nezaznamenala žádný statisticky významný vztah. 
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7.3. Párové korelace – starší: Co považujete za důležité pro úspěšné manželství? 

 
Tab. 12  Přehled statisticky významných vztahů 

 V POH RS D VZ O ST Celkem  

1. věrnost 
 

0,042   
Sp. ,185 
0,000 

 
Sp. ,106 
0,012 

 3 

2. přiměřený 
příjem 

0,009  
Sp. -,107 

0,012 
Sp. ,164 
0,000 

 
Sp. ,108 
0,011 

0,007 5 

3. stejný soc. 
původ 

0,031   
Sp. ,156 
0,000 

 
Sp.,111 
0,009 

 3 

4. vzájemná 
úcta, uznání 

       0 

5. společné 
nábož.přesv
ědčení 

0,003 0,001  
Sp. ,170 
0,000 

Sp. ,145 
0,001 

Sp.,129 
0,002 

 5 

6. dobré 
bydlení 

  
Sp.-,089 
0,036 

Sp.,147 
0,000 

 
Sp. ,089 
0,036 

 3 

7. shoda 
názorů na 
politiku 

       0 

8. porozum. 
a snášenl. 

      0,023 1 

9. 
odděl.bydl. 
od rodičů  

  
Sp.,098 
0,022 

 
Sp.-,121 
0,004 

Sp.-,093 
0,029 

0,051 4 

10. dobré 
sex. soužití 

       0 

11. Dělba 
dom. prací    

Sp.,116 
0,006 

 
Sp. ,129 
0,002 

 2 

12. Děti 
 

  0,000     1 

13. 
Diskutovat o 
problém. 

   
Sp.-,100 
0,018 

   1 

14. Společné 
záliby a 
zájmy 

       0 

15. 
Společ.trávit 
vol.čas 

   
Sp.,089 
0,036 

   1 

16. Stejný 
etnický 
původ 

0  
Sp.-,125 
0,003 

Sp.,089 
0,038 

   3 

 
Celkem  
 

5 1 5 9 2 7 3 32 

V-věk, POH-pohlaví, RS-rodinný stav, D-počet dětí, VZ-vzdělání, O-velikost obce, ST-sebezařazení do sociální třídy, 
R-region 
Pramen EVS 1999/2000 
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Soubor zahrnuje 564 dotázaných ve věku 60 a více let, z toho 272 mužů a 292 žen. 

Korelační analýza pro soubor starších dotázaných v ČR byla také provedena za pomoci 

testování chí-kvadrátu při hladině významnosti 95% (sig ≤ 0,05). Pearsonův koeficient 

byl zohledněn ve 22 případech. 

Pro celý soubor se vyskytuje celkem 32 statisticky významných vztahů z celkového počtu 

122 možných (podobně jako u souboru „mladších“ i zde koreluje 16 proměnných se 7 

socio-demografickými charakteristikami – bez kritéria věku). Závislé vztahy se týkají 12 

proměnných z celkových šestnácti. Jak je patrno z tabulky č.12, nejčastěji  byla 

diferencována proměnná přiměřený příjem, dále společné náboženské přesvědčení a 

oddělené bydlení od rodičů partnera. Z vybraných ukazatelů mělo nejčastěji vliv nejvyšší 

dosažené vzdělání, sebezařazení do společenské třídy, dále pohlaví a počet dětí. 

 

Přiměřený příjem považují za důležitější starší ženy, dále lidé ze severní Moravy a 

západních Čech. Důležitost přiměřeného příjmu jako podmínky úspěšného manželství 

dále roste s počtem dětí, klesá s nejvyšším dosaženým vzděláním (vysokoškoláci ho 

považují až v 19,4% za nedůležitý – oproti ostatním 2,3-9,2% u ostatních skupin) a klesá 

také s rostoucím stupněm společenské třídy. Společné náboženské přesvědčení je méně 

důležité pro muže a pro ty dotázané, kteří žijí v manželském svazku. Jeho důležitost dále 

spíše klesá se stoupající velikostí obce, v níž dotázaný žije (nejdůležitější je pro dotázané 

žijících v obcích pod 2tis. obyvatel a s 20-50tis.obyvateli, lidé ve velkých městech jsou 

nejsilněji pro nedůležitost této proměnné, ale zároveň také v obcích s 10-20tis. obyvateli 

jsou výrazně pro nedůležitost), dále důležitost společného náboženství klesá se 

stoupajícím dosaženým vzděláním a stupněm společenské třídy, ke které se dotázaný řadí. 

Důležitost odděleného bydlení od rodičů partnera roste mírně se zvyšujícím se stupněm 

vzdělání a příslušnosti k sociální třídě – nejsilněji se pro možnost „velmi 

důležité“ vyslovili vysokoškoláci a lidé řadící se ke střední třídě. V souvislosti s velikostí 

obce záporná hodnota Spearmanova koeficientu naznačuje, že se stoupající velikostí obce 

by měla stoupat také důležitost této podmínky: výrazně odpovídají starší lidé 

z nejmenších obcí pod 2tis. obyvatel, kteří považují tuto podmínku nejsilněji (v 

porovnání s ostatními) za nedůležitou, dále lidé z obcí do 5tis. obyvatel ji považují 

nejsilněji za středně důležitou a lidé z měst o 100tis. a více obyvatelích ji považují 

nejsilněji za velmi důležitou. Výjimku tvoří lidé žijící v obcích s 5-10tis. obyvateli, kteří 

se silně přibližují hodnocení lidí z největších měst. Dále při sledování vlivu počtu dětí 
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respondenta na tuto podmínku hodnota Spearmanova koeficientu naznačuje, že 

s rostoucím počtem dětí důležitost odděleného bydlení od rodičů partnera klesá – 

nejsilněji za velmi důležitou ji považují bezdětní a lidé se dvěma dětmi (blízká je jim 

skupina dotázaných s 1 dítětem), nejslaběji lidé se 4 a více dětmi (blízká je jim skupina 

dotázaných se 3 dětmi). Důležitost věrnosti klesá se stoupajícím vzděláním a stoupající 

příslušností ke společenské třídě, tato podmínka je důležitější pro ženy (rozdíl 8,2% mezi 

volbou možnosti „velmi důležité“). Také důležitost stejného sociálního původu klesá 

s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání (dle hodnocení důležitosti se vyčleňují dvě 

skupiny – lidé s maturitou a vysokoškoláci hodnotí stejný sociální původ převážně jako 

nedůležitý, lidé se základním vzděláním a vyučení své odpovědi více rozkládají do 

dalších dvou možností) a s rostoucím stupněm společenské třídy (nejsilněji ho považují 

za nedůležitý lidé z vyšší třídy a dále ze střední třídy. Lidé z ostatních skupin své 

odpovědi více přesunují do možností „dost důležité“, event. „velmi důležité“). Stejný 

sociální původ je opět důležitější pro ženy. Dobré bydlení považují za nejdůležitější 

zástupci dělnické třídy, dále zástupci střední třídy, nejmenší důležitost mu přikládají 

zástupci vyšších tříd. Důležitost této podmínky dále klesá s rostoucím stupněm 

dosaženého vzdělání a mírně stoupá se zvyšujícím se počtem dětí respondenta. Stejný 

etnický původ je důležitější pro starší ženy. Jeho důležitost roste s rostoucím počtem dětí 

– dotázaní se třemi a více dětmi volí možnost „velmi důležité“ o více než 10% silněji než 

ostatní skupiny s méně dětmi a klesá s rostoucím dosaženým vzděláním. Proměnné 

vzájemná úcta a uznání, porozumění a snášenlivost, shoda v názorech na politiku, dobré 

sexuální soužití, diskuze partnerských problémů, společné zájmy a společné trávení 

volného času nebyly diferencovány. Důležitost dělení domácích prací roste s klesajícím 

stupněm dosaženého vzdělání – nejvyšší důležitost mu přikládají dotázaní se základním 

vzděláním, nejnižší vysokoškoláci. Dále roste důležitost této podmínky s klesajícím 

stupněm sociální třídy (ač zástupci střední třídy hodnotí tuto podmínku o 6% silněji jako 

„velmi důležitou“ oproti zástupcům nižší střední třídy). Porozumění a snášenlivost 

považují za nejméně důležité starší dotázaní v jižních Čechách, kteří své odpovědi k této, 

dle prvního třídění velmi důležité podmínce, přesunují nejvíce v porovnání s ostatními do 

možnosti „dost důležité“. Děti jsou výrazně méně důležité pro svobodné dotázané ve 

srovnání se všemi ostatními skupinami, které se většinou vyjadřují pro vysokou důležitost. 

Možnost diskuze manželských problémů je důležitější pro osoby s vyšším vzděláním – 

vysokoškoláci výrazně silněji (72,2%) oproti dotázaným se základním vzděláním (55,0%) 

volí možnost „velmi důležité“. Zatímco důležitost společného trávení volného času mírně 
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klesá se zvyšujícím se stupněm vzdělání. Další proměnné – vzájemná úcta a uznání, 

shoda v názorech na politiku, dobré sexuální soužití, společné záliby a zájmy – 

nevykazují žádný statisticky významný vztah. 

 

 

7.4. Shrnutí druhého třídění 

 

1. Rozdíly mezi mladými a starými 

Soubor mladých vykazuje celkem 26 statisticky významných vztahů, soubor starých 

celkem 32. V obou věkových skupinách byl diferencován stejný počet proměnných (12), 

avšak v jiném složení: u mladých byla nejčastěji diferencována proměnná vzájemná úcta 

a uznání, zatímco bez jediného statisticky významného vztahu zůstává věrnost, společné 

náboženství, shodné politické názory a dělení domácích prací. U starých byly nejčastěji 

diferencovány proměnné přiměřený příjem a společné náboženské přesvědčení, bez 

diferenciace je rovněž shoda v názorech na politiku, dále vzájemná úcta a uznání, dobré 

sexuální soužití, společné záliby a zájmy. Z hlediska vlivu jednotlivých ukazatelů ve 

dvou věkových skupinách se u mladých i starých lidí nejčastěji projevují statisticky 

významné vztahy v souvislosti se vzděláním a následně s příslušností ke společenské 

třídě, dále však u mladých v souvislosti s regionem, zatímco u starých v souvislosti 

s počtem dětí a pohlavím. U mladých nejméně diferencovalo pohlaví, počet dětí a 

velikost obce, u starých rodinný stav, velikost obce a region. Porovnáme-li však četnost 

diferenciací nejvlivnějšími ukazateli u jednotlivých proměnných mezi mladými a starými, 

ukazuje se, že nejvlivnější ukazatele u starších dotázaných diferencovali častěji než 

nejvlivnější ukazatele u mladších.  

Ukazuje se tedy, že v souvislosti s vyšším věkem přibývá diferenciací – větší členitost 

názorů u starších by mohla znamenat vliv jejich životní zkušenosti na hodnocení, zatímco 

mladí by mohli být prozatím životní zkušeností spíše méně ovlivněni (nebo neovlivněni) 

a jsou tudíž jednotnější v názoru. Ač nejvlivnější ukazatel – vzdělání a sociální třída – je 

shodný pro obě věkové kohorty, dále jsou mladí ovlivnění především lokací, zatímco 

staří především jejich pohlavím a počtem dětí, které mají/měli. Také pohlaví a počet dětí 

jako další vlivnější ukazatele u starších dotázaných by mohli být projevem více nabytých 

zkušeností z životních drah a rolí u starších žen a mužů a mohly by tudíž být náznakem 

menší unifikace postojů k předpokladům úspěšného manželství s rostoucím věkem. 
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2. Rozdíly v souvislosti se vzděláním 

Vliv vzdělání se projevuje téměř stejně často u mladých i starých dotázaných (8 

diferenciací mladí a 9 diferenciací staří). Částečný rozdíl se však ukazuje v jednotlivých 

proměnných, které byly vzděláním diferencovány. 

V souvislosti se vzděláním existuje shodný postoj ke 4 podmínkám úspěšného manželství 

pro obě věkové skupiny. Platí, že s klesajícím stupněm dosaženého vzdělání roste jak u 

mladých, tak u starých důležitost stejného sociálního původu, dobrého bydlení, 

společného trávení volného času a stejného etnického původu. S rostoucím stupněm 

dosaženého vzdělání roste důležitost diskuze partnerských problémů. Dále však u 

mladých s klesajícím stupněm vzdělání roste důležitost  dobrého sexuálního soužití, 

zatímco s rostoucím stupněm vzdělání roste důležitost vzájemné úcty a uznání a dále 

porozumění a snášenlivosti, zatímco u starých se zvyšujícím se vzděláním klesá 

důležitost věrnosti, přiměřeného příjmu, společného náboženského přesvědčení i dělení 

domácích prací. 

 

3. Vliv ostatních ukazatelů 

Vzdělání má tedy podobný vliv na staré i mladé ve 4 případech: v otázce stejného 

sociálního původu, dobrého bydlení, trávení volného času, stejného etnického původu a 

diskuze partnerských problémů. Tyto otázky však byly dále diferencovány u mladých a u 

starých následovně: stejný sociální původ: mladí – je nedůležitý pro svobodné a pro lidi z 

Prahy, staří – je méně důležitý pro muže a dotázané z vyšších a středních tříd,  dobré 

bydlení: mladí - je důležitější pro zástupce nižších společenských tříd a dotázané ze 

severních Čech, staří  - je důležitější pro dělnickou a střední třídu a pro dotázané s více 

dětmi, společné trávení volného času: mladí ani staří nemají další diferenciaci,  stejný 

etnický původ: mladí nemají další diferenciaci, staří - je důležitější pro ženy a pro 

dotázané s více dětmi, diskuze partnerských problémů: mladí - je důležitější pro dotázané 

ze středních a vyšších tříd, staří nemají další diferenciaci. 

 

Další proměnné ovlivněné vzděláním pouze u mladých jsou navíc diferencovány 

následovně: šťastné sexuální soužití – nemá další diferenciaci, úcta a uznání – jsou 

důležitější pro ženy, vyšší společenské třídy a dotázané z jižní Moravy, porozumění a 

snášenlivost – jsou důležitější rovněž pro dotázané řadící se k vyšším společenským 

třídám a dotázané z jižní Moravy. Proměnné ovlivněné vzděláním pouze u starých jsou 

dále diferencovány takto: věrnost – je důležitější pro nižší společenské třídy a pro ženy, 
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přiměřený příjem – je důležitější pro ženy, dotázané ze severní Moravy a západních Čech, 

dotázané s větším počtem dětí a řadící se k nižším společenským třídám, společné 

náboženské přesvědčení – je méně důležité pro muže a lidi žijící v manželském svazku, 

pro žijící v menších obcích a městech a nižších společenských třídách, dělení domácích 

prací – je důležitější pro příslušníky nižších sociálních tříd. 

 

Shodný vliv vzdělání na hodnocení u čtyř předpokladů úspěšného manželství je dále u 

mladých doplněn vlivem rodinného stavu, sociální třídy, regionu a u starých lidí 

pohlavím, sociální třídou a počtem dětí. Postoje starých jsou však diferencovány opět 

častěji než postoje mladých. Rovněž u dalších proměnných, které byly diferencovány 

vzděláním jen v jedné nebo jen v druhé věkové skupině, se jako další vlivy projevují – u 

mladých pohlaví, sociální třída a region, u starých pohlaví, sociální třída, region, rodinný 

stav, počet dětí, velikost obce. I u těchto proměnných jsou postoje starších diferencovány 

častěji než postoje mladších. 

 

Z bodů 2. a 3. plyne, že ve zkoumané baterii otázek zaměřených na předpoklady 

úspěšného manželství existuje 5 předpokladů, jejichž hodnocení je ovlivněno vzděláním 

bez ohledu na věk dotázaných. Tyto jsou však dále diferencovány částečně jinými 

ukazateli pro mladé a staré. Dále existuje celkem 7 předpokladů, které jsou rovněž 

ovlivněny vzděláním dotázaných, avšak část z nich jen ve skupině mladých (3) a část jen 

ve skupině starších (4). I tyto podmínky jsou dále ovlivněny jinými ukazateli. Postoje 

starších dotázaných jsou však vždy diferencovány častěji než postoje mladších. 

 

Můžeme shrnout, že pro celý soubor dotázaných z ČR má zásadní vliv na hodnocení 

podmínek úspěšného manželství vzdělání, dalším důležitým ukazatelem je věk, počtem 

závislých vztahů následuje příslušnost k sociální třídě, vliv počtu dětí a rodinného stavu a 

dalších socio-demografických ukazatelů. Vydělením dvou věkových skupin se ukázalo, 

že největší vliv na hodnocení má nadále vzdělání, následuje příslušnost ke společenské 

třídě. Další vlivy jsou u mladých a starých odlišné – mladí jsou ovlivněni regionem, staří 

pohlavím a počtem dětí. 4 proměnné, které byly ovlivněny vzděláním bez ohledu na věk, 

jsou dále diferencovány rozdílnými ukazateli. 
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8. Srovnání mladých a starých dotázaných VŠ, SŠ z EVS (EVS, ČR 1999/2000) 

s mladými vysokoškoláky ČR (2003) 

 

Pro další zkoumání vlivu vzdělání na hodnocení podmínek úspěšného manželství využiji 

výsledků prvního třídění pro soubor vysokoškoláků ČR z roku 2003, které provedla 

agentura POINT. Jedná se o soubor 1121 mladých vysokoškoláků narozených v letech 

1965-1985, z toho 535 žen a 582 mužů (3 dotázaní neudali pohlaví. Početně je tedy tato 

skupina větší než předešlé skupiny mladých a starých z EVS, věkově však se tato skupina 

značně podobá mladým z EVS. 

Následující tabulka 13 představuje nejvyšší procentuální údaje hodnocení podmínek 

úspěšného manželství pro mladé a staré vysokoškoláky z šetření EVS (levá část) a 

nejvyšší procentuální údaje výzkumu „VŠ 2003“  (pravá část) pro stejné otázky(bohužel 

nebyly k dispozici údaje k otázce společného trávení volného času u vysokoškoláku 

z roku 2003). Nutno však upozornit, že vysokoškoláků z výzkumu EVS je značně méně. 

Starých je 72, mladých je 179. Navíc je soubor mladých vysokoškoláků spojen se 

středoškoláky – toto spojení jsem zvolila ze dvou důvodů: jednak bylo mladých 

vysokoškoláků z EVS jen velmi málo (jen 28), jednak nejvyšší dosažený stupeň vzdělání 

nevylučuje nedávnou, či probíhající zkušenost s VŠ, zvláště v případě mladých 

dotázaných. Tento přehled je samozřejmě tím více pouze orientační. V dalším textu tuto 

sloučenou skupinu však označuji společným názvem „vyšší vzdělání“. 
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Tabulka  13  Srovnání vysokoškoláků dle věku: EVS 1999 – staří, mladí / VŠ 2003 

EVS 1999 VŠ 2003  

VŠ 
staří 

Vyšší 
vzdělání 
mladí 

 
Proměnná 

SF PF HF  

VD 70,8 73,2 1. věrnost 76,7 80,5 80,6 VD 

SD 58,3 63,1 2. přiměřený příjem 60,1 58,1 64,2 SD 

N 60,0 80,2 3. stejný sociální původ 79,8 66,6 67,5 N 

VD 94,4 92,2 4. vzájemná úcta a uznání 88,5 96,4 90,8 VD 

N 60,0 70,7 5. společné 
nábož.přesvědčení 

73,6 49,2 61,2 N 

SD 56,9 71,5 6. dobré bydlení 66,5 66,7 65,6 SD↓ 

SD/N 47,2 77,0 7. shoda názorů na 
politiku 

79,7 69,8 77,6 N 

VD 90,3 92,7 8. porozumění a 
snášenlivost 

90,6 96,6 94,7 VD 

SD 44,4 47,5 9. oddělené bydlení od 
rodičů partnera 

39,3 49,1 50,0 SD↓ 

ST/VD 59,7 52,5 10. dobré sexuální soužití 65,8 62,0 59,9 VD 

SD 68,1 66,7 11. Dělba domácích prací 56,6 53,0 59,9 SD↑ 

VD 73,6 67,8 12. Děti 53,4 63,7 59,4 VD 

VD 72,2 86,6 13. Diskutovat o 
problémech… 

87,9 94,3 91,6 VD 

SD 58,3 60,9 14. Společné záliby a 
zájmy 

64,9 65,2 60,3 SD 

SD -  15. Trávit spolu volný 
čas 

- - - - 

N 58,6 79,1 16. Stejný etnický původ 83,6 75,3 79,8 N 

      VD-velmi důležité, SD-spíše důležité, N-nedůležité,  SF-strojní fakulta, PF-pedagogická fakulta, HF-
hospodářská fakulta, ↑ - posílení směrem k důležitosti, ↓ - posílení směrem k nedůležitosti 

 

Hodnocení důležitosti jednotlivých podmínek úspěšného manželství u mladých 

dotázaných lidí s vyšším vzděláním z výzkumu EVS a dotázaných z výzkumu „VŠ 

2003“ je často podobné. Jen v některých otázkách se ukazují rozdíly ve směru vývoje: u 

vysokoškoláků z šetření provedeného v roce 2003 oproti dotázaným z roku 1999 nabírá 

na důležitosti věrnost, stejný sociální původ, dobré sexuální soužití, dělení domácích 

prací, diskutovat o partnerských problémech, naopak klesá na důležitosti dobré bydlení, 

děti a stejný etnický původ.  

Značný rozdíl panuje uvnitř souboru z roku 2003 v rozdělení na jednotlivé fakulty. 

V tomto ohledu výrazně převyšují svým hodnocením ostatní fakulty dotázaní ze strojní 

fakulty a to v případě nedůležitosti stejného sociálního původu a dále stejného 

náboženského přesvědčení,  u kterého jim navíc silně protiřečí dotázaní z pedagogických 



 68 

fakult. Tabulka tedy ukazuje na rozdíl v souvislosti s typem fakulty a dále vyplývá, že 

toto srovnání dat z výzkumů provedených v roce 1999 a 2003 se v mnohém odchyluje od 

naznačeného vývoje hodnotových preferencí, jež uvádí ve srovnání z let 1991 a 1999 

agentura SCaC (viz. s.25) (jedná se však o data pro celou ČR). Lze se dohadovat, co 

může být dalším vlivným ukazatelem v souvislosti se změněnými postoji vysokoškoláků 

v roce 2003 oproti dotázaným z roku 1999. Uvedená data mohou být ovlivněna dalšími 

ukazateli, jako je např. věk či zkušenost s manželstvím či zkušenosti z orientační rodiny a 

jiné socio-demografické ukazatele. 

Srovnáme-li nyní hodnocení mladých vysokoškoláků z roku 2003 a starých 

vysokoškoláků z roku 1999, ukazuje se, jsou rozdíly mnohem znatelnější. Starší dotázaní 

vysokoškoláci z roku 1999 hodnotí méně důležitě než mladí vysokoškoláci z roku 2003 

věrnost, dobré sexuální soužití, diskutovat o problémech. Naopak starší hodnotí více 

důležitě stejný sociální původ, dobré bydlení, shodu v názorech na politiku, dělení 

domácích prací, děti, stejný etnický původ. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že existují rozdíly jak mezi mladými vysokoškoláky 

dvou od sebe 4 roky vzdálených dotazování, tak mezi mladými a starými vysokoškoláky 

těchto  dotazování. Procentuální údaje však ukazují, že rozdíly mezi staršími a mladšími 

jsou v mnoha případech výraznější. Tento orientační výsledek podporuje názor na vliv 

věku a životní zkušenosti na hodnocení předpokladů úspěšného manželství. Samozřejmě 

je nutno nechat prázdné místo a prostor na úvahu o vlivu dalších možných ukazatelů, 

které v tomto krátkém orientačním srovnání nejsou k dispozici. 

  

 

9. Shrnutí druhé části 

Pro mladé i starší lidi v České republice jsou porozumění, tolerance, úcta a uznání mezi 

partnery velmi důležitými podmínkami pro úspěch v manželství. Mladší dále preferují 

možnost diskutovat o partnerských problémech, a dále věrnost a děti, starší považují 

diskuzi problémů za méně důležitou. Preference v otázkách praktického partnerského 

soužití se poněkud liší, nejsilněji pak v případě dobrého sexuálního soužití, které 

upřednostňují mladší dotázaní a dobrého bydlení, které je důležitější pro starší dotázané. 

Otázky identity nejsou důležité pro starší ani pro mladší dotázané, silněji však pro mladší. 

 

Při volbě jednotlivých odpovědí mělo nejsilnější vliv vzdělání dotázaných, dále věk a 

jejich sebehodnocení v příslušnosti ke společenské třídě. Nelze tudíž zcela potvrdit první 
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hypotézu, že by věk a životní zkušenost měli primární vliv na hodnocení podmínek 

úspěšného manželství. Nepotvrzuje se ani druhá hypotéza předpokládající sekundární 

vliv vzdělání – použitá data a jejich analýzy poukazují na primární vliv vzdělání a to jak 

ve druhém třídění pro jednotlivé soubory, tak ve srovnání s daty z jiného výzkumu. Dále 

se však ukázalo, že mladí lidé jednak upřednostňují částečně jiné hodnoty než starší lidé a 

jejich postoje jsou méně závislé na vlivech jednotlivých socio-demografických ukazatelů 

než postoje starších lidí. To by mohlo naznačovat větší názorovou polarizaci v souvislosti 

s přibývajícím věkem a životní zkušeností v rámci vnitřního životního cyklu - odraz 

generativity, nebo také působení vnějšího životního cyklu (viz. teoretická část: 

příslušnost k určité generaci může znamenat určité pole postojů, které se svým obsahem 

může odlišovat od postojů jiné generace) na utváření postojů. Věk tedy na základě 

výsledků zkoumání nelze považovat za určující, přesto se pravděpodobně jedná o velmi 

významnou skutečnost ovlivňující utváření hodnot jedince.  

 

Širší platnost těchto závěrů by pravděpodobně mohl potvrdit další a širší výzkum 

orientovaný na ukazatele z oblasti životního cyklu. 

Tuto práci chápu pouze jako drobný příspěvek k tématu životního cyklu v sociologii – 

konkrétně jeho vlivu na postoje k manželství. Protože v rámci dostupných dat z výzkumu 

EVS nebyly k dispozici další přímé otázky z oblasti životní zkušenosti dotázaného, 

domnívám se, že k otázkám životní zkušenosti z oblasti partnerských vztahů, které jsem 

v této práci použila (rodinný stav, počet dětí), by měly přibýt další otázky a to z oblasti 

zkušenosti vázané na orientační rodinu a partnerský život, otázky partnerských motivací a 

strategií, nehledě na širokou paletu otázek životní zkušenosti nabízejících se z oblasti 

pracovní, duchovní apod. To vše by mohlo být námětem k dalšímu zkoumání v rámci 

zjišťování vlivu jednotlivých fází životního cyklu na manželské a rodinné postoje. 
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Závěr 

Můžeme shrnout, že pro celý soubor dotázaných z ČR má zásadní vliv na hodnocení 

podmínek úspěšného manželství vzdělání, dalším důležitým ukazatelem je věk, počtem 

závislých vztahů následuje příslušnost k sociální třídě, vliv počtu dětí a rodinného stavu a 

dalších socio-demografických ukazatelů. 

Pro mladé i starší lidi v České republice jsou porozumění, tolerance, úcta a uznání mezi 

partnery velmi důležitými podmínkami pro úspěch v manželství. Mladší dále preferují 

možnost diskutovat o partnerských problémech, a dále věrnost a děti, starší považují 

diskuzi problémů za méně důležitou. Preference v otázkách praktického partnerského 

soužití se poněkud liší, nejsilněji pak v případě dobrého sexuálního soužití, které 

upřednostňují mladší dotázaní a dobrého bydlení, které je důležitější pro starší dotázané. 

Otázky k tradičním a konvenčním postojům nábožensko-politicko-etnicko-sociálním 

nejsou důležité pro starší ani pro mladší dotázané, silněji nedůležité jsou však pro mladší. 

 

Při volbě jednotlivých odpovědí mělo nejčastější vliv vzdělání dotázaných, dále věk a 

jejich sebehodnocení v příslušnosti ke společenské třídě. Další korelace s jinými socio-

demografickými ukazateli však ukázaly ve více případech kombinované působení 

vzdělání s těmito vlivy. Dále se však ukázalo, že mladí lidé upřednostňují částečně jiné 

hodnoty než starší lidé a vliv věku byl podpořen při porovnání vztahů vysokoškoláků 

dvou věkových kategorií z roku 1999 s dodatečným ověřovacím souborem 

vysokoškoláků z roku 2003. Hodnocení mladších se obrací spíše směrem k otevřenému 

postoji a hedonismu, a jejich postoje jsou méně závislé na vlivech jednotlivých socio-

demografických ukazatelů než postoje starších lidí. Zatímco starší jsou charakterizovaní 

spíše uzavřenějším postojem a vyšší názorové polarizaci v souvislosti se socio-

demografickými ukazateli. To by mohlo naznačovat větší názorovou polarizaci 

v souvislosti s přibývajícím věkem a životní zkušeností v rámci vnitřního životního cyklu, 

nebo také působení vnějšího životního cyklu na utváření postojů. Věk tedy na základě 

výsledků zkoumání nelze považovat za určující ukazatel, přesto se jedná o velmi 

významnou skutečnost ovlivňující utváření hodnot jedince a první hypotéza tudíž může 

být potvrzena. Protože zkoumání vlivu věku a vzdělání se ukázalo při zde zvolené 

velikosti souboru a k němu vybraných ukazatelích interpretačně jako poměrně náročné, 
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domnívám se, že platnost těchto závěrů by pravděpodobně mohl potvrdit další a širší 

výzkum orientovaný na ukazatele z oblasti životního cyklu12. 

 

Tuto práci chápu pouze jako drobný příspěvek k tématu životního cyklu v sociologii – 

konkrétně jeho vlivu na postoje k manželství. Protože v rámci dostupných dat z výzkumu 

EVS nebyly k dispozici další přímé otázky z oblasti životní zkušenosti dotázaného, 

domnívám se, že k otázkám životní zkušenosti z oblasti partnerských vztahů, které jsem 

v této práci použila (rodinný stav, počet dětí), by měly přibýt další otázky a to z oblasti 

zkušenosti vázané na orientační rodinu a partnerský život, otázky partnerských motivací a 

strategií, nehledě na širokou paletu otázek životní zkušenosti nabízejících se z oblasti 

pracovní, duchovní apod. To vše by mohlo být námětem k dalšímu zkoumání v rámci 

zjišťování vlivu jednotlivých fází životního cyklu na manželské a rodinné postoje. 

 

V této práci jsem určitě nenašla odpověď na to, co je klíčem k úspěšnému manželství – a 

ani to nebylo mým cílem. Otázka předpokladů úspěšného manželství však byla poodkryta 

a lze tedy konstatovat, že na hodnocení podmínek úspěšného manželství má u dotázaných 

v ČR vliv věk, i vzdělání, přičemž mladí lidé směřují k otevřenosti postojů a to 

v poněkud větší vzájemné shodě, než starší k uzavřenosti postojů. Toto zjištění potvrzuje 

Klagesův koncept změn hodnotových orientací a také dílčí výsledky výše uvedených 

výzkumů v rámci České republiky.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
12  Tuto práci chápu pouze jako drobný příspěvek k tématu životního cyklu v sociologii – konkrétně jeho vlivu na postoje 

k manželství. Protože v rámci dostupných dat z výzkumu EVS nebyly k dispozici další přímé otázky z oblasti životní zkušenosti 

dotázaného, domnívám se, že k otázkám životní zkušenosti z oblasti partnerských vztahů, které jsem v této práci použila (rodinný stav, 

počet dětí), by měly přibýt další otázky a to z oblasti zkušenosti vázané na orientační rodinu a partnerský život, otázky partnerských 

motivací a strategií, nehledě na širokou paletu otázek životní zkušenosti nabízejících se z oblasti pracovní, duchovní apod. To vše by 

mohlo být námětem k dalšímu zkoumání v rámci zjišťování vlivu jednotlivých fází životního cyklu na manželské a rodinné postoje. 
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