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Předložená práce je založena na kvalitativním sociolo gickém 
výzkumu (24 respondent ů polostandardizovaných rozhovor ů, 
žijících ve 12 partnerských párech, 6 sezdaných, 6 nesezdaných). 
Výzkum sm ěřuje k podrobn ějšímu porozum ění postoj ů k manželství a 
k nesezdanému soužití. Olga Laurynová zárove ň sv ůj vlastní 
empirický výzkum za řazuje do kontextu literatury, zejména 
demografické a sociologické (sociologie rodiny). Em pirická část 
práce je provedena, soudím, zda řile. Vyhodnocení vzorku je 
rovn ěž p ěkné (m ěl bych k n ěmu však n ěkteré níže uvedené 
připomínky). Práce je logicky ut říd ěna. Vychází z relevantní 
literatury. P řes mé vesm ěs kladné stanovisko k p ředložené práci 
se v následuícím textu musím ujmout role oponenta a  vyslovit 
některé výtky. 
 

Výhrady bych m ěl (1.) v ůči historickému vstupu do 
problematiky (s. 9-11). Na jedné stran ě se autorka snaží 
zbyte čně podat letmý ná črt d ějin rodiny od doby kamenné po 
dnešek. Už tento velký časový rozsah vede k nutnému (avšak v 
důsledku diskutabilnímu) zjednodušování. Na druhé str aně její 
pozornosti unikají n ěkteré jevy, které by vlastn ě mohly být 
historickou obdobou problem ů, jež studuje v sou časné 
spole čnosti. Kdyby kup říkladu sledovala otázku nemanželské 
plodnosti v raném novov ěku a novov ěku, mohla by p řijít na ur čité 
podoby sociáln ě tolerovaného partnerského soužití p řed církevním 
sňatkem v evropské spole čnosti zejména 15.-16. století, ale i 
pozd ěji. Práv ě tak by se v historicko-antropologické, kulturn ě-
dějinné či historicko-demografické literatu ře daly nalézt 
přesn ější výklady problematiky vzniku modelu chování, jen ž lze 
ozna čit jako "manželství z lásky", výklady které se tyka jí 
sociální endo a exogamie a pod. 
 

Autorka pracuje pom ěrn ě orientovan ě se základními pojmy. V 
této v ěci bych nem ěl zásadní výhradu. Upozornit bych však jen 
cht ěl (2.) na to, že by p ři výkladu i p ři analýze bylo vhodné od 
sebe více odlišovat r ůzné roviny či vrstvy socio-kulturní 
skute čnosti a tím i r ůzné zp ůsoby badatelského uchopování 
tématiky. Je tu rovina státov ědně-statistická, jež zavádí ur čité 
"kategorie" obyvatelstva a jeho chvání. Tyto katego rie se však 
mohou výrazn ě lišit od vlastní reality. Je tu rovina 
demografické analýzy, rovina sociáln ě-psychologická, rovina 
individuáln ě-psychologická. Lze uvažovat t řeba i o náboženské 
rovin ě prožívání partnerství a její v ěrou čné tématizaci (v tomto 
směru nás autorka vlastn ě p říliš neinformuje o povaze svého 
vzorku). Netvrdím, že si Olga Laurynová není t ěchto r ůzných 
vrstev a badatelských hledisek v ědoma. Pouze říkám, že by bylo 
vhodné více je ve vlastní práci od sebe odlišit. Je jich ne plná 
rozlišenost pak m ůže vést k ur čitým drobným formula čním 
nepřesnostem. Nap ř.na s. 14-15 se bude mluvit o "neformálním" 



soužití partner ů, žijících nesezdan ě, ale zárove ň o tom, že 
statistika zná termíny "druh" a "družka" a zavedla kategorii 
"faktických manželství". Tedy z hlediska statistick ého a 
demografického se tato soužití stala již formaálními , mohou být 
formalizována jako kvantifikovatelná položka."Neformální" jsou z 
jiných hledisek (právního, náboženského [resp. v je ho rámci by 
byla vlastn ě "formalizována", nebo ť by spadala pod kategorii 
"h říchu"] a pod.). 
 

Vůči autor činým záv ěr ům (s. 53-55) nemám v zásad ě 
podstatn ější výhradu. P řece bych (3.) však cht ěl upozornit na 
některé drobosti. Jednak (3a) Olga Laurynová říká, že její 
zjišt ění z rozhovor ů s 24 respondenty sv ědčí o "velké oblib ě" 
nesezdaného soužití jako formy partnerství (s. 53).  Avšak této 
velké oblíbenosti by v principu neodpovídala pom ěrn ě nízké 
zastoupení tzv. "faktických manželství" ve statisti ckých 
šet řeních (s. 35-36). To m ůže znamenat dvojí: Bu ď - jak autorka 
sama uvádí níže (s.53) - jsou nesezdaná soužití obl íbenou časov ě 
omezenou fází partnerského života (k tomu ješt ě níže), nebo by 
mohl rozdíl mezi kvalitativním výzkumem a statistic kým šet řením 
vypovídat o tom, že ne všechna nesezdaná soužití js ou ve 
sčítáních deklarována jako "faktická manželství". Aut orka 
ukazuje, že platí spíše prvá možnost. To je s velko u 
pravd ěpodobností správný záv ěr, avšak lze k n ěmu mít dv ě díl čí 
připomínky. Takový typ soužití (3b) není v principu k ulturn ě-
dějinn ě vid ěno možná n ěco zcela nového (viz výše). Dále pak (3c) 
při vyslovování záv ěru o do časnosti nesezdaného soužití coby 
"manželství na zkušenou" propouje autorka dohromady  dv ě 
skute čnosti, které jsou kvalitativn ě r ůzného řádu. Totiž na 
jedné stran ě bere v potaz p řípady pár ů které jsou sezdány a p řed 
tím žily v nesezdaném partnerství (tedy jakýsi - řekn ěme - 
"oral-historický fakt") a na stran ě druhé deklarovaný úmysl 
pár ů, žijících nesezdan ě, časem vstoupit do manželství (s.53-
54). Takové propojení m ůže být sice relevantní z hlediska 
sociologického či sociáln ě-psychologického (m ůže vypovídat o 
[spole čenském] postoji k nesezdanému soužití), nejsem si v šak 
jist, zda je pln ě relevantní z hlediska demografického. Pro 
demografa by šlo asi o stejný rozdíl, jak je mezi r ozením d ětí a 
deklarace partner ů, pop ř. pouze ženy, že cht ějí/chce mít v 
budoucnu dít ě. Netvrdím, že si není Olga Laurynová této 
okolnosti v ědoma. Soudím jen, že by v práci stálo za to odlišit  
výpov ědní hodnotu získaných "dat" s ohledem na to, z hled iska 
jakého oboru je budeme nahlížet. 
 

Na samý záv ěr své práce (4.) vztahuje své zjišt ění autorka k 
otázkám "krize rodiny" či "krize manželství" (54-55). Činí tak - 
nutno říci, že správn ě - jen v obecném ná čru, takže následující 
poznámka není ani tak kritikou jejího postupu, nýbr ž spíše 
otázkou a podn ětem k dalším bádáním. Bylo by totiž zajímavé se 
snažit zjistit, co je odoln ější v ůči partnerské krizi, zda 
manželství či nesezdané soužití? Vzhledem k vysoké mí ře 
rozvodovosti by se na makroanalytické rovin ě dala jen t ěžko 
manželství p řipisovat p řílišná pevnost. Pokud se v české či 
evropské spole čnosti zažilo, že "legitimním" (tj. spole čností 



tolerovaným, televizními seriály vlastn ě propagovaným) d ůvodem k 
rozvodu je, že jsem potkal/potkala n ěkoho zajímav ějšího, 
ztratilo v sociáln ě-psychologické rovin ě manželství onu 
ujiš ťující funkci pevnosti svazku. Není však v takové si tuaci 
(alespo ň v n ěkterých p řípadech) nesezdané soužití (v n ěmž se 
vlastn ě stále ješt ě musí spole čný život jakoby "ov ěřovat" a 
"ustanovovat") paradoxn ě pevn ějším spojením partner ů? Nešlo by 
takovéto povšechné a ryze hypotetické úvahy ov ěřit práv ě 
mikroanalytickými sondami kvalitativního výzkumu? B ylo by 
zajímavé podrobn ěji vyhodnotit, zda zkoumané osoby m ěly p řed tím 
nesezdaným soužitím, o kterém vypovídají, již n ějaká jiná 
nesezdaná partnerství. Práv ě tak by bylo zajímavé (což je však 
vzhledem ke zvolené v ěkové skupin ě již z velké části mimo rozsah 
autor činy práce) porovnat takováto (pravd ěpodobn ě) p ředmanželská 
nesezdaná soužití s nesezdanými partnerstvími osob rozvedených, 
resp. ovdov ělých. 
 

Práci Olgy Laurynové považuí za zda řilou. Doporu čui ji proto 
k obháení . Vzhledem k výše uvedenému navrhuji její hodnocení  
jako velmi dobré (v horním bodovém pásmu této známky okolo 37-38 
kreditních bod ů). 
 
 
 
 
 

Jan Horský 
 
V Praze 1. 10. 2008 


