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1. Úvod 
 
Již zvolený název „Manželství jako formalita“, respektive otazník na konci tohoto 

názvu, vypovídá o tématu, o kterém bych chtěla ve své práci psát. Impulzem k napsání mojí 

bakalářské práce bylo alespoň dílčím způsobem nahlédnout do obsáhlé problematiky 

„uzavírání sňatků“ v současné době, zejména do určitého poklesu zájmu o tento oficiální akt, 

tj. uzavření manželství ze strany mladých lidí, potencionálních ženichů a nevěst.  

V každé době byli někteří lidé nespokojeni s převažující formou rodinného soužití       

a hledali i jiné způsoby a formy soužití. Alternativní formy partnerského života se stávají 

v posledních letech jednou z nejdiskutovanějších otázek, jelikož se týkají každého z nás.1 

Mezi alternativní formy soužití se řadí také tzv. nesezdané soužití, které se na území dnešní 

České republiky začalo více objevovat počátkem 90. let 20. století. V průběhu této doby se 

velice snížila dříve vysoká míra sňatečnosti2 a sňatky z poměrně značné části nahradilo 

nesezdané soužití. Oficiální manželství řada párů uzavírá až v případě těhotenství partnerky 

nebo při přání mít dítě, čímž dochází ke zvyšování věku při vstupu do manželství.3 Zvýšil se 

však také počet lidí, kteří nepovažují manželství za důležité a ani za podmínku rodičovství. 

 Vývoj po roce 1989, kdy u nás došlo k prudkému poklesu sňatečnosti a plodnosti          

a nárůstu počtu nesezdaných soužití vyvolal velký zájem sociologů a demografů a během      

90. let došlo k řadě empirických šetření zaměřených na proměnu rodinného chování. Tato 

šetření se snažila zjistit faktory, které ovlivňují rozhodování při vstupu do manželství. 

Ačkoliv jsou již v dnešní době známa různá data, neexistuje v interpretaci dat a ve vysvětlení 

demografických změn příliš velká shoda. Část autorů se přiklání k začátku druhého 

demografickému přechodu, v rámci kterého dochází k šíření nových trendů v rodinném 

chování jako k oddalování sňatků a zakládání rodiny ve vyšším věku partnerů či k celkovému 

poklesu plodnosti. Na druhé straně interpretují někteří autoři pokles sňatečnosti a porodnosti 

jako součást sociálních problémů spojených s ekonomickou transformací.4 

                                                 
1 Boňková, Eva. Alternativní formy soužití: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta Právnická, 
2006. 81 s. Vedoucí diplomové práce Zdeňka Králíčková. [online].  Dostupná na < 
http://is.muni.cz/th/68262/pravf_m/>. 
2 Srv.graf č. 1. Průměrný roční počet sňatků v letech 1951 až 2000 po desetiletých obdobích a počet sňatků v 
letech 2003 a 2004. 
3 Srv. tabulka č. 2. Průměrný sňatkový věk u mužů a žen na území dnešní ČR v roce 1980, 1994, 2002. 
4 Hamplová D., Rychtaříková J., Pikálková S. České ženy. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd 
České republiky, 2003. 108 s. ISBN 80-7330-040-0. 
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 Problematika okolností, které vedou k uzavírání sňatků je velmi složitá. „Každá mladá 

generace vstupuje do věku zakládání rodiny v jiné společenské a ekonomické situaci. Každá 

je formována jinými vnějšími vlivy – ideály i realitou každodenního života. Každá si vytváří 

své vlastní představy o budoucnosti a životní plány, mezi než patří samozřejmě i představy     

o způsobu rodinného života, o partnerovi a o dětech. Každá hledá v daných společenských 

podmínkách optimální způsob seberealizace, uspokojování svých zájmů a koníčků.“5 Jaké 

jsou představy a názory mladých lidí na rodinný život se pokusím odpovědět z pohledu 

jednotlivých aktérů.  

 

                                                 
5 Fialová L., Hamlová D., Kučera M., Vymětalová S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 1. vyd. 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7. s. 5.  
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2. Cíl, metoda a výzkumný vzorek 
 

Tématem mé bakalářské práce je manželství versus neformální soužití, respektive 

rozhodování jedinců mezi neoficiálním svazkem a vstupem do manželství. Základním cílem 

je prostřednictvím vlastního kvalitativního výzkumu zjistit názory, postoje a důvody jak 

skupiny nesezdaných, tak skupiny manželských párů, které vedly k jejich rozhodnutí zvolit     

a realizovat konkrétní druh soužití. Záměrem je také zjistit, zda lze nesezdané soužití 

považovat v reflexi konkrétních individuálních názorů oslovených respondentů                     

za předmanželský partnerský vztah nebo za alternativní formu rodinného života a jaký 

význam je manželství přikládán. 

 K zjištění názorů respondentů jsem provedla vlastní terénní kvalitativní výzkum 

technikou polostandardizovaných rozhovorů jak s nesezdanými, tak i s mladými manželskými 

partnery. Výzkumný vzorek tvořilo šest párů manželských a šest párů nesezdaných (tj. celkem 

24lidí) ve věku 25-35 let. Polovina respondentů pocházela z hlavního města Prahy, druhá 

polovina z kraje Libereckého, konkrétně z malého města Železného Brodu a jeho okolí. 

V rámci výzkumu jsem se u všech čtyř podskupin respondentů zaměřila na tři základní 

roviny. Za prvé – z jakého důvodu zvolili konkrétní druh soužití a jaké v něm vidí výhody      

či nevýhody. Za druhé - co pro ně manželství znamená, zda je pro ně pouhou formalitou         

či nikoliv. Za třetí - jak na jejich soužití pohlížejí rodiče, příbuzní, přátelé a okolí a zda jim   

do jejich soužití nezasahovali.  

 Data, která jsem získala prostřednictvím polořízených rozhovorů, jsou první částí 

kvalitativního výzkumu. Rozhovory s respondenty jsem si vždy předem domluvila a průběh 

rozhovoru nahrávala na diktafon. Nejprve jsem každému z respondentů vysvětlila účel svého 

výzkumu a získala jeho souhlas ke zpracování dat pro záměr mojí bakalářské práce. Část 

respondentů patřila mezi mé známé, jelikož z Železného Brodu pocházím a v Praze žiji více 

než sedm let. Další tři páry, které jsem do té doby neznala, jsem získala technikou „sněhové 

koule“. I když se jednalo o páry a nikoliv o jednotlivce, rozhovory jsem vedla s každým 

z nich zvlášť za nepřítomnosti druhého partnera. Pouze u dvou párů, jednoho manželského      

a jednoho nesezdaného, jsem se setkala s přístupem, že chtějí být přítomni během rozhovoru 

se svým partnerem. Slíbili mi, že nebudou do rozhovoru zasahovat a ovlivňovat názory svého 

partnera. Slib nezasahovat do rozhovoru partnera v zásadě dodrželi. U dvou párů jsem musela 

akceptovat rozhodnutí rozhovor nenahrávat, jelikož si to dotyčná dvojice z osobních důvodů 
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nepřála. V tomto případě jsem si během rozhovoru dělala poznámky a po ukončení rozhovoru 

jsem jeho znění rekonstruovala. V některých případech respondenti svojí výpovědí 

odpověděli i na některé další otázky, proto jsem již tyto otázky nekladla. Někdy bylo naopak 

nutné položit doplňující otázky, tak aby se respondenti k dotazované otázce více rozmluvili.   

Rozhovory byly rozdílně dlouhé, ženy v nich byly otevřenější a často se samy velice 

rozpovídaly nad pokládanou otázkou. Mnohdy také odskočily úplně od tématu. Muži byli 

naopak uzavřenější, jejich odpovědi byly stručnější a kratší. Rozhovory trvaly přibližně okolo 

třiceti minut a konaly se většinou v domácnostech respondentů či na veřejných, předem 

dohodnutých, místech. Rozhovory jsem z diktafonu před vlastní analýzou doslovně přepsala. 

Vybrala jsem z nich vždy jeden manželský a jeden nesezdaný pár z každé lokality – tj. celkem 

osm rozhovorů, které jsem zařadila jako ukázku do přílohy bakalářské práce. Při přepisech 

rozhovorů jsem jména respondentů změnila, tak aby nemohlo dojít k zneužití informací, které 

mi respondenti poskytli.  

Druhou složkou kvalitativního výzkumu jsou různé analytické postupy, které obsahují 

techniky konceptualizace údajů, díky nimž jsem dospěla k určitým závěrům. Postupovala 

jsem tzv. kódováním.6 Z přepsaných rozhovorů jsem po redukci dat vybrala kategorie7, které 

se vztahovaly k jednotlivým problémovým okruhům a seskupila je podle tematického klíče. 

Následovala analýza s ohledem na kauzální souvislosti a interpretace dat s ohledem              

na deklarované postoje respondentů.8 

V teoretické části této bakalářské práce se budu zabývat tématy, která s touto 

problematikou úzce souvisejí. Zaměřím se jak na fenomén nesezdaného soužití, tak                  

i na instituci manželství. Jelikož manželství zpravidla předchází rodičovství, zaměřila jsem se 

také na instituci rodiny. 

 

 

 

 

                                                 
6 Strauss A., Corbinová J.. Základy kvalitativního výzkumu. Brno: Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. 
7 Proces seskupování pojmů, které se zdají příslušet stejnému jevu, nazýváme kategorizací.  
Tamtéž s. 45. 
8 Silverman, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 80-551-0904-4. 
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3. Rodina, manželství, nesezdané soužití 

3.1. Vývoj partnerského soužití 
 
Lidé dnešního typu se na naší planetě objevili v mladší době kamenné a díky 

archeologii bylo zjištěno, že tito lidé žili ve skupinách a že se jednalo o skupiny pokrevně 

spřízněné. Šlo o společnost lovců a sběračů, kteří odvozovali svůj původ od společného 

mytického předka. Předpokládá se, že rozdělení práce podle pohlaví rozhodl v pravěku lov,   

na který se zaměřili především muži. Ženy se specializovaly na sběračství. Muž byl „hlavou“ 

celého společenství, který rozhodoval o všech důležitých věcech. V lovecké a sběračské 

společnosti byly možné jen rodiny malé. Ve všech případech se především jednalo o početně 

stabilizovaná společenství s nízkou porodností a s dlouhou dobou kojení. Ve společenství, 

které se často stěhuje za zdrojem obživy, nemůže mít matka na starosti více než jedno dítě, 

jelikož by nezvládla transport více dětí.9 

Postupné oteplování klimatu umožňovalo lidem usazovat se na jednom místě               

a zkoušet pěstovat rostliny a chovat zvířata. V době tzv. neolitické revoluce došlo i ke změně 

v instituci rodiny, jelikož se soudí, že to byly spíše ženy, které díky sběračským zkušenostem 

mohly začít s výsevem semen a měly zřejmě i iniciativu ve výrobě keramiky a tkalcovství. 

S rozvojem vojenství, řemesel a obchodu se společnost začala diferencovat podle majetku. 

Vedoucí postavení ve společnosti a rodinách získávali postupně muži. Stoupl také počet dětí 

v rodinách a počet obyvatel na jednotku území.10  

Postupně se lidé začali rozdělovat do menších a menších seskupení, které byly 

charakterizované příbuzenskými svazky, rody. Také řecká společnost ve starověku byla 

organizována podle rodů. Rod, genos, byl soubor rodin, jejichž muži odvozovali svůj původ 

od společného předka.11 Principem rodiny tedy nebylo pouze pokrevní příbuzenství, ale také 

náboženství ohniště, kult předků. Rodičovství a právo na dědictví se neodvozovalo podle 

narození, ale podle práva účastnit se kultu. Adoptovaný syn mohl mít více práv nežli syn 

biologický. Nemanželské děti nebyly spojeny s otcovým kultem a neměly právo ani              

na dědictví. Řecká společnost nutila muže ke sňatkům, jelikož pouze tak si mohli zajistit 
                                                 
9 Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 144 s. 
ISBN 80-85850-24-9. 
10 Tamtéž. 
11 Tamtéž. 
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mužského následovníka, který by udržoval rodinný kult. Sňatek se stal také pro ženy 

důležitým úkonem, jelikož byl spojen s vážnými následky. Žena, která se provdala, měnila 

zároveň náboženství. Opustila domácí kult svého otce a přijala náboženství svého manžela. 

Zrušení sňatku bylo možné pouze v případě ženiny neplodnosti, pokud byl však neplodný 

muž, mohl ho zastoupit jeho bratr nebo příbuzný. Narozené dítě bylo poté považováno           

za syna manžela. Jelikož děvčata nemohla pokračovat v kultu, byl při porodu očekávaný syn. 

V případě, že však někdo syna neměl, mohl ho v důsledku zachování kultu adoptovat.12 

Mužům byl k zajištění dědiců povolen konkubinát.13 Hlavním cílem bylo zajistit kontinuity 

rodiny, z tohoto důvodu byl celibát bezbožností.  

Římané si ve starověku natolik vážili rodiny, že rodinu prohlásili za základní jednotku 

společnosti. Také v Římě existoval vedle instituce manželství konkubinát, který chránil proti 

cizoložství a prostituci. Římské ženy měly na rozdíl od žen v klasickém Řecku větší práva 

v pracovní oblasti. Zatímco v Řecku ženy pečovaly většinou o chod domácnosti, v Římě již 

mohly pracovat jako švadleny, porodní báby, kojné, kadeřnice, sekretářky či se dokonce 

mohly prosazovat v politickém životě. Podle Matouška začala ženská emancipace právě        

ve starověkém Římě. Rozvodů bylo v Římě víc než v Řecku a po právní stránce byly 

snadné.14 

Středověká rodina se v mnohém podobala rodině antické. Vedoucí postavení měl stále 

muž a role ženy byla podřízená. Rodina byla především institucí výrobní a výchovnou. 

Uzavírání sňatků bylo od 11. století svěřeno křesťanské církvi, která trvala na přísné 

monogamii a nerozlučitelnosti manželství. Křesťanství vyžadovalo monogamii bez lásky, 

jelikož se církev bála vzniku velmi silné loajality mezi manžely, která by mohla konkurovat 

loajalitě v církvi. Takové pojetí manželské lásky předpokládalo věrnost, odpovědnost              

a nezrušitelnost takového svazku, který byl provázen sebeobětováním a libiduální 

zdrženlivostí. Nezrušitelnost manželského svazku sloužila také k ochraně vztahu rodič a 

dítě.15 

Ve všech předchozích typech rodiny vládnul patriarchát, kdy hlavou rodiny byl muž. 

Žena se starala o domácnost a výchovu dětí. Jednání členů rodiny bylo pod veřejnou 

kontrolou a jejich citové potřeby byly podřízeny hospodářským zájmům. Novověká 
                                                 
12 Coulanges, Fustel de. Antická obec. 1.vyd. Praha: Sofis, 1998. 390 s. ISBN 80-902439-7-5.  
13 Manželské soužití muže a ženy bez řádného sňatku.  
Petráčková V., Kraus J. Akademický slovník cizích slov. Praha: Akademie věd ČR Ústav pro jazyk český. 2001. 
834 s. ISBN 80-200-0982-5. 
14 Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 144 s. 
ISBN 80-85850-24-9. 
15 Možný, I. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8. 
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industrializace přispěla k tomu, že se lidé se začali stěhovat do měst. Zavedením povinné 

školní docházky trávily děti většinu času mimo domov. Na přelomu 19. a 20. století začaly 

pracovat v průmyslu i ženy.  Muž přestal být jediným živitelem rodiny a jeho prestiž v rodině 

začala klesat. Ve veřejném prostoru došlo ke stírání rozdílů mezi muži a ženami. Rodina si 

svou výchovnou funkci ponechala jen vůči nejmenším dětem a stala se útočištěm před 

veřejným prostorem. Sňatky přestaly být řízeny jinými zájmy než přáním snoubenců sňatek 

uzavřít. „Rodina se stala místem uspokojování citových potřeb, místem přerozdělování 

ekonomických hodnot, místem konzumu a rekreace.“16  

 Moderní pojetí manželské lásky otevřelo nové prostory pro seberealizaci a pro rozvoj 

lidských bytostí. Pro postindustriální společnosti naší doby se staly charakteristickými trendy 

jako odkládání sňatků a rození dětí, neformální zakládání rodiny, tj. bez legálního sňatku, 

zvyšování rozvodovosti, omezovaní počtu dětí v rodině, případně absence dětí vůbec              

a prodlužování doby, po kterou děti a rodiče žijí spolu (platí pouze pro Evropu, nikoliv pro 

USA). Všechny tyto trendy poukazují na čím dál větší prosazování individuálních zájmů     

nad rodinnými.17 

O tom, že je však rodina stále nejvýznamnější společenskou jednotkou svědčí to,        

že společnost se skládá z rodin. Chevalier de Jacourt uvedl: „Rodina je vskutku občanská 

společnost ustavená přírodou: tato společnost je nejpřirozenější a nejstarší ze všech 

společností: vytváří základ pro národní společnost, neboť lid anebo národ není nic jiného než 

celek složený z mnoha rodin. Rodina se zakládá manželstvím a je to příroda sama, jež vtahuje 

člověka do tohoto svazku, z něho jsou pak rozeny děti, jež prodlužují život rodiny, udržují 

lidskou společnost při životě a nahrazují ztráty, jež v ní způsobuje smrt každý den.“18  

Rodina je u nás také chráněna státem a je upravena v Listině základních práv a 

svobod. „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých 

je zaručena.“19 Listina chrání rodinu jako takovou, aniž by zdůrazňovala manželství. Ovšem 

Zákon o rodině20 vymezuje rodinu založenou manželstvím jako základní článek společnosti.21 

                                                 
16 Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 144 s. 
ISBN 80-85850-24-9. s. 29. 
17 Tamtéž. 
18 Možný, I. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8. s. 17. 
19 Parlament české republiky Poslanecká sněmovna. Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb., článek 
32). [online]. Datum publikování: 16. prosince 1992. [cit. 2008-05-22]. Dostupné na < 
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html >. 
20 Srv. Zákony. Zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.). [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na <  
http://www.kurzy.cz/zakony/94-1963-zakon-o-rodine/ >. 
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Podmínkou pro založení rodiny tedy není manželství, ale stále je považováno za nejvhodnější 

formu pro výchovu dětí.  

3.2.  Vymezení základních pojmů 
 

Najít správnou definici rodiny je nesnadné a to především ze dvou důvodů. Za prvé se 

tento pojem používá v různých oblastech a jeho význam je v nich velice rozdílný, za druhé se 

jeho význam liší i vzhledem k proměnlivým hodnotovým východiskům v závislosti na 

kulturním a civilizačním prostředí dané společnosti. V jednotlivých vědních odvětvích je tedy 

význam tohoto termínu odlišný a proto není možné hovořit o jediném pojmu rodiny, ale spíše 

o variantách tohoto termínu. „V současné době lze někdy pozorovat snahy o co nejširší 

vymezení pojmu rodiny tak, aby se stal relevantním pro jakoukoliv formu soužití dvou či více 

lidí bez závislosti na mezigeneračním elementu, na přítomnosti dětí či na jakékoli 

institucionální vazbě.“22 

Středověk a starověk například slovem „rodina“ označoval velkou domácnost, což 

bylo společenství lidí bydlících a hospodařících pod jednou střechou a podléhajících hlavě 

rodiny. Taková domácnost zahrnovala nejen členy rodiny, ale i otroky, služebnictvo atd. U 

šlechty a patricijů se slovem rodina rozumělo totéž co „rod“, což byla velká skupina lidí 

spřízněná pokrevním příbuzenstvím prostřednictvím něhož udržovala jednotu moci a majetku. 

Moderní představa slova „rodina“ zahrnuje především párovou monogamickou rodinu, tedy 

domácnost tvořenou párem muže a ženy a jejich dětmi.23 

Sčítání lidu z roku 1980 v Československu však ukázalo na to, že pouze 20 % 

domácností odpovídá monogamické párové rodině. Tento stav ovlivňují různé faktory 

demografické, sociální, ekonomické a další. „Přísná celoživotní monogamie se považuje spíše 

za vzácně dosahovaný ideál než za obvyklou skutečnost. Tam, kde existuje instituce 

monogamie, existuje i instituce nevěry“.24 Určitá míra polygamního chování je dnes již 

součástí sociální normy. Monogamie je spíše jakýmsi trvalým cílem našeho snažení než 

skutečnou realitou.25 

                                                                                                                                                         
21 Mojžíšová Blanka. Nesezdané soužití v českém právním řádu: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita 
Fakulta Právnická, 2006. s. 75 Vedoucí diplomové práce: Hrušáková. [online]. [cit. 2008-06-7] Dostupná z 
<http://www.is.muni.cz/th/60947/pravf_m/?kod=M6170>. 
 
22 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na < 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. s. 9. 
23 Možný, I. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.  
24 Tamtéž  s. 21. 
25 Tamtéž.  
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Existují i sociálně významnější a trvalejší systémy vztahů nežli vztahy monogamie 

jako např. vztah matka-dítě, párový vztah manželů v postproduktivním věku, vztah starých 

matek a jejich dospělých dcer. „Celá sociální realita dneška je nazírána především a takřka 

výlučně z hlediska tzv. „ekonomicky produktivních“ lidí středního věku.“26 Oproti tomu je 

přehlížen sociální význam domácností postproduktivního věku a „mladistvých“ ve fázi 

přípravy na povolání. 

Soudobá historická sociologie a demografie zpochybnila tvrzení o existenci „velké 

rodiny“ v Evropě 14. až 18. století, kdy tento mýtus přežíval v umírněnější podobě až do doby 

nedávné (velká rodina tvořící společnou domácnost s osmi až dvanácti dětmi). Výzkumy 

dokázaly, že ve skutečnosti v letech 1574 až 1821 připadalo čtyři až šest osob na jednu 

domácnost. Byl opraven i další omyl a bylo zjištěno, že více dětí bývalo ve vyšších a nikoli 

v nižších vrstvách, neboť právě u horních vrstev děti přebíraly kojné a těhotenství mohla 

následovat těsněji za sebou. U chudých naproti tomu docházelo k velké úmrtnosti dětí            

a k odchodu dětí do služby bohatých rodin. Dnes již tedy nelze „velkou rodinu“ chápat jako 

tradiční představu o velké rodině tvořící společnou domácnost, ale v dnešní společnosti 

funguje „velká rodina“ jako pokrevními svazky spojená zájmová skupina vzájemně se 

podporujících domácností a osob, které jak územně, tak i sociálně zaujímají pozice i dosti 

vzdálené. Dnešní „velká rodina“ existuje v současnosti ve významnějším podílu, než 

existovala v 16 a 18. století. Každý osmý byt je dnes u nás obýván vícerodinnou domácností, 

které se vyznačují samostatným hospodařením, ale z ekonomického hlediska (např. náklady 

na domácnost) tvoří jeden celek. Vzájemná pomoc rodin je orientována především na děti 

z rozpadlých či neúplných rodin, přičemž významnou oporou mladých žen s dětmi               

po rozvodu je jejich původní rodina, zejména matka.27 

Hlavní funkcí rodiny ve společnosti je její reprodukční role. S ohledem na to, že 

přirozená reprodukce je stále závislá na existenci rodinného soužití, provádí stát v oblasti 

politického jednání propopulační opatření. Další důležitou funkcí rodiny je funkce 

socializační. V době totalitních režimů byla socializační role rodiny potlačována                     

a nahrazována státní organizovanou výchovou. V současnosti platí to, že výchova je věcí 

součinnosti rodiny a státu. Výchovná funkce rodiny by měla splňovat požadavky ve smyslu 

přípravy dítěte na život ve společnosti. Rodina plní i funkci sociálně-ekonomickou, kdy je 

rodina odpovědná za zajišťování stravy a zabezpečení materiální situace členů rodiny. 

                                                 
26 Možný, I. Moderní rodina (Mýty a skutečnosti). Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8. str. 23. 
27 Tamtéž. 
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V neposlední řadě plní rodina funkci regenerační a podpůrnou, která zahrnuje vzájemnou 

emocionální podporu jednotlivých členů rodiny.28 

Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným 

způsobem, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Manželství            

se uzavírá na základě svobodného prohlášení muže a ženy, k němuž dochází před orgánem 

státu nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí 

veřejně za přítomnosti dvou svědků.29 Manželství je spojeno s právy a povinnostmi, které 

manželům po uzavření manželství vznikají. Týkají se výchovy dětí, společného vlastnictví, 

sexuálního chování, příbuzenských vazeb, dědictví atd. Ke zrušení manželství dochází 

v případě smrti jednoho z manželů, popřípadě může manželství ukončit podle zákona soud.30 

V neposlední řadě může dojít i k anulaci manželství, kdy je manželství prohlášeno                

za neplatné.31 

Rozpad tradiční rodiny je důsledek nahrazování tradičního manželství novými 

formami partnerského soužití. Také moderní manželství lze jen těžko srovnávat 

s manželstvím tradičním. V minulosti bylo zcela běžné, že lidé neuzavírali sňatky kvůli 

vzájemným sympatiím. V současnosti však veřejnost uznává pravý opak manželství 

tradičního, kdy jediným důvodem pro uzavření manželství je vzájemná láska muže a ženy.32 

Postindustriální epocha spolu se vznikem sociálního státu vytvořila prostředí, které 

velmi znevýhodňuje rodinu oproti jiným formám partnerského soužití. Také vzrůstající důraz 

na roli jedince ve společnosti vedl současně k poklesu hodnoty přikládané rodině. V této 

situaci vzniká prostor pro jiné formy života, mezi které patří i nesezdané soužití.33 

Náš právní řád instituci nesezdaného soužití nezná a pokud o něm hovoří, používá 

termínů druh a družka.34 Český statistický úřad užívá termín „faktické manželství“. Ve sčítání 

lidu je pod pojmem „faktické manželství“ označováno soužití partnerů žijících společně 

                                                 
28 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na < 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
29 Zákony. Zákon o rodině. (zákon č. 94/1963 Sb.).  [online]. [cit. 1998-04-25]. Dostupné na < 
http://www.kurzy.cz/zakony/94-1963-zakon-o-rodine/cast-1-hlava-1/>. 
30 Tamtéž. Dostupné na <  http://www.kurzy.cz/zakony/94-1963-zakon-o-rodine/ >. 
31 Wikipedie. Manželství. [online].Datum poslední revize: 18. 6. 2008. [cit. 2008-04-23]. Dostupné na 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD >. 
32 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
33 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na < 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
34 Boňková, Eva. Alternativní formy soužití: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta Právnická, 
2006. 81 s. Vedoucí diplomové práce Zdeňka Králíčková. [online]. [cit. 2008-06-7].  Dostupná na < 
http://is.muni.cz/th/68262/pravf_m/>. 
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v jednom bytě, kteří deklarovali na sčítacím tiskopisu svůj vzájemný vztah jako „druh            

a družka“. Taková domácnost je považována za rodinu úplnou, i když je svazkem „de 

facto“.35 

Lidé, kteří volí neformální svazek soužití, to zdůvodňují různými důvody. 

Nedeklarovanějšími důvody, které lidé uvádějí, je snadnější rozchod, rovnější rozdělení 

domácích prací a celkovou větší rovnost v těchto svazcích či přílišnou nákladnost svateb.36  

3.3. Nesezdané soužití a jeho typologie 
 

Fenomén nesezdaného soužití se vyznačuje širokou obsahovou variabilitou a tomu 

odpovídá i obsáhlá škála označování respektive pojmenovávání tohoto jevu.  Nesezdané 

soužití je: „forma soužití dvou jedinců opačného pohlaví, kteří žijí ve svazku podobném 

manželství, to znamená, že mají spolu intimní sexuální vztahy, společně bydlí a společně 

hospodaří, avšak nejsou oficiálně sezdáni“.37 Pro partnerské soužití bez uzavření sňatku však 

existuje velká škála označení jako „společné soužití“, „konsensuální svazek“, „dvoustupňové 

manželství“ „kamarádské manželství“, „manželství na zkoušku“ či „manželství bez dokladů“ 

a další“. Nejvíce se však u nás i ve vyspělých západních zemích ujal termín „nesezdané 

soužití“ nebo „nesezdaná kohabitace“.38 Často se lze v běžné řeči také setkat s označením 

„život na psí knížku“.  

V některých případech partneři vycházejí z toho, že nemanželské soužití je pouze 

předstupněm manželství, které přebírá funkci dřívějšího běžného zasnoubení. Mají v úmyslu 

si svého partnera v budoucnu vzít. Volí tuto formu soužití, jelikož „manželství na zkoušku“ 

by jim mělo umožňovat vzájemné prověření a důkladné každodenní poznání. Tímto 

způsobem by se mělo zamezit chybnému rozhodnutí, které by eventuálně mohlo vést 

k pozdějšímu rozvodu. Ačkoliv partneři v těchto nesezdaných svazcích kladou velký důraz    

na svobodu jednotlivce, vlastní seberealizaci a případnou zásadní možnost okamžitého 

                                                 
35 Český statistický úřad. Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Úvod. [online]. Datum 
publikování: 23.12. 2004. Datum poslední revize: 26.10. 2006 [cit. 2008-05-11]. Dostupné na < 
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/72002F5030/$File/Uvod.pdf>. 
36 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
37 Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou? 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-
86429-01-6. s. 193. 
38 Tamtéž. 
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rozchodu, zároveň většinou vyvinuli silný pocit sounáležitosti a úzké vazby. Velký význam 

také partneři v předmanželském vztahu přikládají sexuální věrnosti.39 

Některé osoby se na manželství cítí ještě příliš mladé nebo chtějí nejprve zajistit 

vlastní popřípadě společnou ekonomickou nezávislost. V mnoha těchto případech se partneři 

chtějí brát teprve v případě těhotenství nebo při přání mít dítě, jelikož manželství bez dětí   

pro ně není přijatelné. Z toho vyplývá, že pouze manželství v posledních letech utrpělo ztrátu 

významu. Zatímco rodina má u mladých dospělých nadále velkou váhu.40 Výzkumy postojů     

a hodnotových orientací dokládají, že rodina představuje stále pro většinu české populace 

nejvhodnější prostředí pro výchovu dětí.41  

V některých případech spolu lidé žijí ve společné domácnosti bez toho, aniž by 

v budoucnu uvažovali o sňatku, případně o tom ještě moc nepřemýšleli a nemají v tom 

jasno.42 Občas v nesezdaném svazku lidé plodí i děti.43 

Tzv. předmanželská soužití se týkají zejména mladých lidí a jsou většinou chápána 

jako určitá obměna fáze namlouvání a chození.  Tyto vztahy směřují buďto ke svatbě a nebo   

k rozchodu. K sňatku dochází zpravidla ve chvíli, kdy si partneři přejí mít dítě nebo až 

v době, kdy je partnerka těhotná. Druhý typ partnerského soužití je již určitou 

formou manželství. Tento typ partnerského soužití se vyskytuje převážně mezi sociálně 

slabšími. Tomuto typu soužití dávají přednost také často lidé, kteří již zkušenost 

s manželstvím mají, jsou tedy rozvedení nebo ovdovělí a o dalším zákonném svazku 

z různých důvodů neuvažují. 44 

Z hlediska typologie existuje řada různých vymezení typů nesezdaného soužití           

od různých autorů. Například Ladislav Rabušic charakterizoval čtyři základní podoby 

nesezdaného soužití:45 

 

                                                 
39 Textor, M.R. Familien. Sociologie, Psychologie: Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im Breisgau: 
Lambertus, 1990. 280 s. ISBN 3-7841-0528-9. 
40 Tamtéž. 
41 Socio web. Rodina: Jaké jsou postoje české společnosti k rodičovství mimo manželství? Datum publikování: 
2.1.2008. Dostupné na < http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=296&lst=111>.  
42 Textor, M.R. Familien. Sociologie, Psychologie: Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im Breisgau: 
Lambertus, 1990. 280 s. ISBN 3-7841-0528-9. 
43 Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou? 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-
01-6. 
44 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
45  Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou? 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-
86429-01-6. 
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1) Soužití porozvodové – je soužití lidí, kteří prošli rozvodem a kteří nehodlají uzavřít 

nový sňatek. 

2) Soužití snoubenecké – je soužití lidí, kteří v budoucnu hodlají uzavřít sňatek. 

3) Soužití dočasné – je soužití dvou mladých lidí, kteří teprve začínají svou milostnou      

a sexuální dráhu a toto soužití nahrazuje dobu „chození spolu“. Popřípadě vzniká       

po rozvodu, kdy rozvedený, jelikož nechce být sám, si nachází dočasného partnera. 

4) Soužití namísto manželství – soužití lidí, kteří nemíní uzavřít sňatek ani po případném 

narození dětí. 

 

Martin Textor46 vymezuje naopak pouze dva typy nesezdaného soužití a to nesezdané soužití, 

které je jakýmsi předstupněm manželství a nesezdané soužití, v němž se partneři v budoucnu 

vzít ani nehodlají. 

3.4. Mezinárodní srovnání 
 

Soužití nesezdaných je ve vyspělých zemích velice rozšířeno. „Přesné statistiky však  

o tomto jevu bohužel neexistují, neboť na rozdíl od ostatních demografických jevů není 

předmětem statistické evidence“.47 Údaje o nesezdaném soužití tak pocházejí především       

ze sociologických a demografických průzkumů, tudíž vykazují vždy jistou míru nepřesnosti.48 

Jedním ze zdrojů informací o alternativních formách života je sčítání obyvatelstva. Jeho 

hlavní nevýhodou je, že je založeno na zjišťování informací podle trvalého bydliště. Z tohoto 

důvodu dochází v případě nesezdaných soužití k jeho nepřesné evidenci, jelikož data             

ze sčítání zachycují pouze ty páry, kde měli oba partneři trvalé bydliště. Dalším důvodem, 

který mohl ovlivnit evidenci nesezdaného soužití na našem území byl fakt, že Češi                

se všeobecně neradi vyjadřují o soukromých věcech.49 

Z těchto důvodů jsou údaje o kohabitaci jen obtížně mezinárodně srovnatelné.50 

Nesezdané soužití je v současnosti nejvíce rozšířeno v severských státech a to zejména          

ve Švédsku a Dánsku, dále pak na Islandu, ve Finsku a Norsku. Přitom ve Finsku a Dánsku 

                                                 
46 Textor, M.R. Familien. Sociologie, Psychologie: Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im Breisgau: 
Lambertus, 1990. 280 s. ISBN 3-7841-0528-9. 
47 Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou? 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-
01-6. s. 194. 
48 Tamtéž.  
49 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na < 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
50 Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou? 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-
01-6. 
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jsou z velké části faktická manželství bez dětí, zatímco průměrný počet dětí ve faktických 

manželstvích je nejvyšší na Slovensku a Norsku, tedy zemích, které jsou z hlediska 

zastoupení faktických manželství v úhrnu rodin na zcela opačných pólech. Slovensko patří 

k zemím s nejnižšími podíly, Norsko s nejvyššími podíly faktických manželství. Z toho lze 

usoudit, že počet dětí v rodině není závislý na typu rodiny.51 Na druhé straně je nesezdané 

soužití nejméně četné v zemích jižní Evropy, ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku, Kypru, 

Polsku a Slovensku a dále v Irsku. V těchto zemích hraje velkou roli především náboženství. 

Velmi málo je nesezdané soužití rozšířeno i v bývalých socialistických zemích, s výjimkou 

bývalého NDR, Maďarska a České republiky. K zemím, které vykazují střední úroveň 

kohabitace patří Francie, Spolková republika Německo, Nizozemsko, Belgie, Švýcarsko, 

Velká Británie či Amerika.52  

Data o nesezdaném soužití v České republice byla poprvé zaznamenána průzkumem 

z let 1985-1986: „Podíl párů, které před sňatkem spolu již nějakou dobu žily a hospodařily, 

byl v období 1985-1986 plných 46 %“.53 Podle výsledků průzkumu z roku 199754, 

„uvažovalo o přímém vstupu do manželství pouze 19 % mužů a 20 % žen ve věku od 18-

29let, zatímco plných 67 % mužů a 70 % žen tvrdilo, že do manželství vstoupí až po 

předchozím nesezdaném soužití.“55 

Šetření z roku 200256 ukázalo rozdíly ve strukturách forem rodinného života mezi 

jednotlivými státy. Srovnávány byly tyto státy: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, 

Polsko, Švédsko, Nizozemí, Francie a Španělsko.57 Ve věkové skupině 18-29 let žilo nejvíce 

lidí v manželství na Slovensku a v Maďarsku (téměř jedna třetina). Naproti tomu ve Švédsku 

žilo v sezdaném svazku jen osm lidí ze sta, ovšem skoro každý druhý respondent v této 

věkové kategorii žil ve nesezdaném soužití. Dalšími zeměmi, které podle výše jmenovaného 

výzkumu vykazovaly velký počet nesezdaných svazků, byla Francie a Nizozemí. „Na 

Slovensku a Polsku žilo v neformálním svazku méně než pět dotázaných ze sta. Ve Francii 

                                                 
51 Český statistický úřad. Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Faktická manželství 
v mezinárodním srovnání. [online]. Datum publikování: 23.12. 2004. Datum poslední revize: 26.10. 2006 [cit. 
2008-05-11]. Dostupné na < http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/72002FC637/$File/3.cast.pdf >. 
52 Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou? 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-
01-6. s. 194. 
53 Tamtéž s. 195. 
54 Šetření Mladá generace 1997. 
55 Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou? 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-
01-6. s. 195. 
56 Mezinárodní výzkum International Social Survey Programme (ISSP), Rodina a gender role 2002. 
57 Srv. Tabulka č. 1.: Struktura respondentů ve věku 18-29 let podle formy vztahu. 
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žila mimo partnerský svazek jen třetina mladých.“58 V následujících dvou věkových 

skupinách (30-49let, 50 let a více) převládalo ve všech sledovaných zemích manželství. 

Jediným státem, kde žili lidé ve středním věku bez uzavření manželství bylo Švédsko (30 % 

dotázaných).59 

 

Tabulka č. 1 

Struktura respondentů ve věku 18–29 podle formy vztahu 

 Manželství Nesezdané soužití Bez partnera 

Česká Republika 25,00 14,3 60,7 

Slovensko 29,7 4,7 65,7 

Maďarsko 32,3 15,6 52,1 

Polsko 27,0 2,5 70,5 

Švédsko 13,4 10,4 76,1 

Nizozemí 14,1 27,6 58,3 

Francie 26,5 37,2 34,3 

Španělsko 7,9 46,6 45,5 

 

Zdroj: ISPP 2002, mezinárodní soubor 60  

 

Dalším údajem, který byl sledován v těchto zemích byl podíl bezdětných respondentů. 

Nepodařilo se zjistit údaje ve všech zemích, data byla dostupná pouze v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Francii a Španělsku. Ve věkové kategorii do 29 let bylo nejvíce 

bezdětných ve Španělsku (dokonce 9 lidí z 10). Naopak v Maďarsku měly až dvě třetiny 

Maďarů v této věkové kategorii děti. Co se týče středního věku nejvíce bezdětných 

respondentů bylo ve Španělsku a Francii.61 

 Ve všech zemích byly v rámci šetření položeny baterie otázek, které měly dát 

odpověď na názory respondentů na manželství, rodinu a nesezdané soužití. Respondenti ze 

                                                 
58 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. s. 
27. 
59 Tamtéž. 
60 Mezinárodní výzkum International Social Survey Programme (ISSP), Rodina a gender role 2002.  
Čerpáno z Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České 
republice a v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–
7330–062-1. s. 25. 
61 Tamtéž.  
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Švédska a Nizozemí považovali nesezdané soužití za rovnoprávnou alternativu manželství  

(až 90 % respondentů) a nejméně často považovali za nutné v případě dětí uzavřít manželství 

(téměř třetina). Názor, že jsou lidé v manželství šťastnější, uvedla většina respondentů             

z bývalých socialistických zemí (každý druhý respondent).62 

Česká republika se v současnosti řadí podle mezinárodního srovnání mezi státy 

s nízkou úrovní sňatečnosti. Úroveň sňatečnosti v České republice je přibližně stejná jako 

v Rakousku či Švédsku.63 Nízkou míru sňatečnosti v naší zemi na rozdíl od většiny západních 

zemí není zatím možné vysvětlit rozšiřujícím se fenoménem nesezdého soužití, neboť řada 

zdrojů jako jsou sociologické výzkumy či data ze sčítání, poukazuje na to, že nesezdané 

soužití není zatím považováno za alternativní formu manželství. Na rozdíl od západních zemí 

je v ČR první sňatek i přes odklad uzavření manželství do vyššího věku stále uzavírán 

mladšími snoubenci. Nejpozději vstupují svobodní do manželství ve skandinávských zemích 

(ženy až okolo 30 let), zatímco velmi brzo v Rumunsku či Bělorusku.64 Co se týče 

rozvodovosti, patří však Česká republika mezi státy s nejvyšším podílem manželství, které 

jsou ukončeny rozvodem.65 „I přes nízkou sňatečnost vykazují nejvyšší rozvodovost 

skandinávské státy, dále Velká Británie, Rakousko, pobaltské republiky či Bělorusko.“66 

Naopak země jako je Polsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko či Řecko mají úroveň 

rozvodovosti nejnižší a to především kvůli velké katolické tradici.  

Česká republika patří k zemím s nejnižšími hodnotami plodnosti.67 Naopak v zemích 

jako na Islandu, ve Francii či Irsku se v průměru rodí nejvíce dětí. Malá úroveň plodnosti 

v zemích východní Evropy je způsobena posunem porodů do vyššího věku. I přes odkládání 

založení rodiny do vyššího věku se však děti rodí dříve než v zemích západních.                   

Ve Španělsku či Velké Británii rodí ženy poprvé teprve okolo třiceti let. 68 

                                                 
62 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
63 Srv.  Příloha č. 1. Tabulka č. 7. Sňatky a rozvody. 
64 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na < 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
65 Srv. Příloha č. 1. Tabulka č. 7. Sňatky a rozvody. 
66 Tamtéž. s. 34. 
67 Srv. Příloha č. 1. Tabulka č. 8. Živě narození. 
68 Tamtéž. 
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4. Vývoj rodinné politiky a demografického chování v České republice 
 

Před rokem 1948 nehrála „podpora rodiny“ v tehdejším polickém uvažování příliš 

velkou roli. To bylo dáno především příznivým populačním vývojem a zároveň přetrváváním 

tradičního modelu rodiny. Nástup komunistické diktatury však znatelně zasáhl doposud 

normálně se rozvíjející českou společnost.69 Útok na rodinu po roce 1948 byl veden na 

několika frontách, řada rodin byla rozvrácena, potencionální kritici režimu byli pozavíráni 

případně donuceni k emigraci. Stát se snažil omezit vliv tradičních struktur společnosti a 

proto se zaměřil především na rodinu a soukromý majetek.70  

Česká společnost se po druhé světové válce začala výrazně odlišovat od evropských 

demokratických zemí. Stejně jako ve všech ostatních socialistických zemích byl i na území 

dnešní České republiky charakteristický nízký věk vstupu do manželství a zplození dětí krátce 

po uzavření manželství. Typické byly rodiny se dvěma dětmi.71 Bez sourozence zůstaly děti 

rodičů, kteří uzavírali sňatek ve vyšším věku, nejčastěji šlo o matky vysokoškolsky vzdělané 

případně již druhé dítě nechtěly z důvodu obav o svoji kariéru.72 Velká část sňatků byla 

uzavřena z důvodu těhotenství partnerky. Zároveň byl rozvod akceptován jako řešení 

manželských rozepří. Soužití lidí ve společné domácnosti bez uzavření sňatku bylo veřejností 

akceptováno spíše u lidí, kteří již manželstvím prošli. Lidé do druhého sňatku většinou 

nevstupovali, jelikož další sňatek by jim nepřinesl žádné ekonomické výhody. Toho času 

poskytoval stát výhody novomanželům pouze v případě prvních sňatků (jako například 

získání novomanželské půjčky atd.).73  

Tradiční funkce rodiny, tedy funkce výchovná a socializační, byly postupně přejímány 

totalitním státem. Cílem komunistické rodinné politiky bylo především rozvolnění rodinných 

vazeb a eliminování přirozené rodinné funkce a jejího významu ve společnosti na rodinu 

fungující jen jako prostředí realizace základních biologických potřeb. Jedním z bodů totalitní 

rodinné politiky bylo „osvobození“ ženy od jejích starostí souvisejících s chodem domácnosti, 

                                                 
69  Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na 
< http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
70 Kovařík J., Šmolka P. Současná rodina. Praha: Asociace manželských a rodinných poradců, 1996. 71s.  
71 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
72 Fialová L., Hamlová D., Kučera M., Vymětalová S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 1. vyd. 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7. 
73 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
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péčí a výchovou dětí a umožnění jí plně se realizovat v její práci. Tedy institucionalizovat 

péči o děti a přenést socializační funkce rodiny na školu a jiné instituce. Dalším významným 

bodem totalitní politiky byla podpora rodičovství a mateřství formou dávek i úlev ve prospěch 

rodin s nezletilými dětmi. Tyto cíle svědčí o podstatě tehdejší rodinné politiky vedené ryze 

ekonomickými (zaměstnanost žen) a populačními faktory (podpora porodnosti).74 „Cílem 

totalitní rodinné politiky nebylo rodinu podpořit, ale ovládnout a využít“. 75  

Teprve po pádu komunistického režimu v 90.letech 20.století bylo ve Scénáři sociální 

reformy z roku 1990 cílem opuštění ryze populačního účelu rodinné politiky a zdůraznění 

nezastupitelnosti rodinných funkcí. Došlo také k velké kritice komunistické politiky 

zaměstnanosti žen a bylo požadováno opětovné uznání mateřské péče o dítě.76  

V polistopadovém období došlo ke změně v reprodukčním chování lidí na dnešním 

území České republiky, která se projevuje odmítáním či oddalováním sňatků a plození dětí. 

V této době také stoupl počet dětí neprovdaných matek a rozvodovost rostla i přes to,            

že sňatek uzavíralo čím dál méně lidí. Jak uvádí Chaloupková pokládá Ladislav Rabušic        

za hlavní příčinu tohoto vývoje změnu hodnotových orientací nejmladší generace, která klade 

důraz především na svobodu, autonomii, rovnost příležitostí mužů a žen, a její odklon          

od tradičních forem partnerského chování.77 O tomto vývoji se hovoří jako o začátku fáze 

druhého demografického přechodu, který v České republice nastal až s dvacetiletým 

zpožděním oproti západní Evropě.78 79 

Tento druhý demografický přechod byl nejdříve zaznamenán ve Švédsku a Dánsku, 

kde se tyto změny v rodinném chování začaly objevovat na konci šedesátých let 20. století. 

Postupně docházelo k šíření nových trendů v rodinném chování i do dalších zemí. Pro druhý 

demografický přechod není charakteristické jenom oddalování sňatků a rodiny do vyššího 

věku, ale také celkový pokles plodnosti.80 Někteří demografové a sociologové, co se České 

republiky týče, hájí názor, že za tímto poklesem plodnosti jsou především zhoršené 

                                                 
74 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na < 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf > 
75 Tamtéž  s. 16. 
76 Tamtéž. 
77 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
78  Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na 
< http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >.  
79 Za první demografický přechod jsou označovány změny, které probíhaly v evropských zemích od konce 17. 
století, kdy došlo k přechodu od vysoké plodnosti a vysoké úmrtnosti k nízké plodnosti a nízké úmrtnosti. 
80 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
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ekonomické podmínky mladých rodin. Ve změně reprodukčního chování po roce 1989, vidí 

jiní to, že se Čechům otevřelo více životních možností (jako například studium, cestování, 

nadstandardní spotřeba, kariéra).81 Někteří, v těchto změnách reprodukčního chování lidí 

v západních zemích, vidí větší míru vzdělanosti, zejména u žen, s čím souvisí i emancipace 

žen a jejich ekonomická nezávislost. Za další příčiny těchto změn považují individualizaci      

a důraz na svobodu jedince a dále pokroky v oblasti antikoncepce.82 

Vliv na rozšíření nesezdaného soužití v západních zemích měl nejen univerzální 

přístup ke vzdělání, ale také větší účast žen na pracovním trhu, důraz na seberealizaci             

a dostupnost antikoncepčních prostředků. Nesezdané soužití se rychle rozšířilo především       

v řadách studentů a u lidí, kteří stáli teprve na počátku své profesní kariéry. K rozšíření a      

ke stabilitě nesezdaného soužití přispělo, že instituci manželství jako celoživotního 

partnerského svazku, zpochybnil stoupající počet rozvodů. Nejdeklarovanějšími důvody pro 

volbu nesezdaného soužití byla uváděna nejen osobní svoboda, volnost a nevázanost, ale také 

strach z rozvodu.83  

 

                                                 
81 Kuchařová, V., Tuček, M.. Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České 
republice. Praha: Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 1999. 90 s. 
82 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
83 Jana Paloncyová. Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva 
z Biografického výzkumu mladé generace 2002.VÚPSV, 2002. 98 s. [online]. [cit. 2008-06-7]. Dostupná na 
<http://www.vupsv.cz/Fulltext/japal.pdf >. 
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5. Právní stránka nesezdaného soužití a manželství 
 

Mezi nesezdaným soužitím a manželstvím neexistuje po obsahové stránce žádný 

výrazný rozdíl. Jeden podstatný rozdíl však existuje, a to v případě zániku svazku. Jestliže 

dojde k rozvodu manželů, určuje majetkové vyrovnání zákon v souladu s jasně 

formulovanými právními nařízeními. Pro ukončení nesezdaného soužití nejsou žádné právní 

předpisy a partneři mohou dojít k větší újmě než by tomu bylo v případě rozvodu.84  

Martin Textor je názoru, že nejenže může v nesezdaném soužití dojít k hádkám           

o majetek, ale může se také špatně odvíjet rozdělení společně spravovaných peněz. Obzvláště 

pokud byl vztah dlouhodobý, jsou nezaměstnaní partneři znevýhodněni, protože nemají žádné 

nároky na výživné. Podobná situace platí pro muže za existence společných dětí. Jako 

nemanželští otcové mají o mnoho méně práv nežli matky dětí. Není tedy překvapivé, že bývá 

u části nemanželských soužití učiněna ústní, písemná či dokonce notářská dohoda pro případ 

rozchodu.85  

Instituci nesezdaného soužití na rozdíl od instituce manželství v našem právním řádu 

nenalezneme, proto jednotlivá práva a povinnosti z něj plynoucí musíme hledat v jednotlivých 

právních předpisech jako například v Zákoně o rodině86 či Občanském zákoníku.87 V právním 

řádu se pro tuto situaci používá termín druh a družka.88 Pouze manželství je upraveno 

v Zákoně o rodině a proto mu je poskytována ochrana ze strany státu. Manželství je v Zákoně 

o rodině definováno takto: „Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem 

stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova 

dětí.“89 Dále jsou v Zákoně o rodině upraveny skutečnosti, které se manželství týkají, jako 

například vznik manželství, okolnosti vylučující uzavření manželství, ale také vztahy mezi 

manžely a zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého, ale také v důsledku rozvodu. 
                                                 
84 Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou? 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. ISBN 80-86429-
01-6. 
85 Textor, M.R. Familien. Sociologie, Psychologie: Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im Breisgau: 
Lambertus, 1990. 280 s. ISBN 3-7841-0528-9. 
86 Zákony. Zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.).  [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na <  
http://www.kurzy.cz/zakony/94-1963-zakon-o-rodine/ >. 
87Zákony. Občanský zákoník. (zákon č. 40/1964 Sb.). [online]. Dostupné na < http://www.kurzy.cz/zakony/40-
1964-obcansky-zakonik/ >. 
88 Boňková, Eva. Alternativní formy soužití: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta Právnická, 
2006. 81 s. Vedoucí diplomové práce Zdeňka Králíčková. [online]. [cit. 2008-06-7].  Dostupná na < 
http://is.muni.cz/th/68262/pravf_m/>. 
89 Zákony. Zákon o rodině. (§ 1 odst. 1, zákon č. 94/1963 Sb.).  [online]. [cit. 1998-04-25]. Dostupné na < 
http://www.kurzy.cz/zakony/94-1963-zakon-o-rodine/cast-1/>. 
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V části upravující vztahy mezi rodiči a dětmi jsou ustanovení upravující výchovu dětí, 

povinnosti rodičů při výchově, ale i součinnost státních orgánů při výchově dětí. V neposlední 

řadě pak upravuje vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, vyživovací povinnosti mezi 

manžely v průběhu manželství, ale i po jeho zániku, dále pak například nároky neprovdané 

matky atd. 90 

Právní problematikou instituce nesezdaného soužití se ve svých diplomových prácích 

zabývaly Eva Boňková91 a Blanka Mojžíšová92, které zde pojednávají o právech                       

a povinnostech nesezdaných párů a manželů z pohledu jednotlivých právních předpisů a došly 

k podobným závěrům a to, že:93 

Partneři, kteří žijí v nesezdaném svazku se nemohou vzájemně zastupovat v běžných 

záležitostech, oprávnění zastupovat druhého partnera mají pouze manželé. 

 Společné jmění manželů může existovat pouze mezi manželskými partnery, nikoliv 

v nesezdaném soužití. Druh a družka získávají majetek zásadně do svého osobního 

vlastnictví. V případě rozvodu je společné jmění manželů předmětem rozvodového řízení. 

V případě rozchodu nesezdaných partnerů nic takového není, pokud si však partneři dělají 

nároky na nějaký majetek, musí tuto skutečnost nějak doložit například dokladem o koupi.  

 Co se týče vyživovací povinnosti, která je u manželství ze zákona povinná, mezi 

nesezdanými partnery tato povinnost není. „Zákon o rodině stanovuje vyživovací povinnosti 

tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.“94 Jediným případem, 

kdy může uplatňovat družka vyživovací povinnost je v případě společného dítěte, uplatňuje 

tedy vyživovací povinnost od otce na dítě (nikoliv však na sebe). Vyživovací povinnost 

rodičů k dětem jak v případě manželství, tak v případě nesezdaného soužití trvá do doby, 

dokud děti samy nejsou schopny se živit. Dále Zákon o rodině uvádí, že rozvedený manžel, 

v případě že se sám neuživí, může dokonce žádat od svého bývalého partnera, aby mu 

přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.   

Na takovou vzájemnou finanční výpomoc mohou nesezdaní partneři zapomenout.  
                                                 
90 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na < 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
91 Boňková, Eva. Alternativní formy soužití: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta Právnická, 
2006. 81 s. Vedoucí diplomové práce Zdeňka Králíčková. [online]. [cit. 2008-06-7].  Dostupná na < 
http://is.muni.cz/th/68262/pravf_m/>. 
92 Mojžíšová Blanka. Nesezdané soužití v českém právním řádu: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita 
Fakulta Právnická, 2006. 75 s. Vedoucí diplomové práce: Hrušáková. [online]. [cit. 2008-06-7] Dostupná na 
<http://www.is.muni.cz/th/60947/pravf_m/?kod=M6170>. 
93 Vybrala jsem pouze několik skutečností, které pojednávají o právech a povinnostech nesezdaných párů  a 
manželů. 
94 Zákony. Zákon o rodině. (§ 91 odst. 3, zákon č. 94/1963 Sb.).  [online]. [cit. 1998-04-25]. Dostupné na < 
http://www.kurzy.cz/zakony/94-1963-zakon-o-rodine/cast-3-hlava-3/>. 
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Ohledně dědického práva Občanský zákoník pojem druh a družka nezná, lze jej však 

zahrnout pod pojem domácnost „domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně 

uhrazují náklady na své potřeby“95 či pod pojem „osoby blízké“. „Osobou blízkou je příbuzný 

v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner a  jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném 

se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 

druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.“96 V případě, že partneři dědí ze závěti, mohou 

si upravit vzájemné vztahy podle své vůle, samozřejmě nesmí v tomto případě zapomenout   

na neopominutelné dědice. Pokud však partneři dědí ze zákona, jsou na prvním místě zájmy 

dětí a manžela/ky. 

Zákon o rodině nedělá rozdíly mezi dětmi narozenými v manželství a dětmi 

narozenými v nesezdaných svazcích. V případě existence společného dítěte druha a družky 

rodičovská zodpovědnost připadá na oba rodiče. „Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi 

není založena na existenci manželství, ale na skutečnosti rodičovství.“97 

 „Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku 

manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky.“98 Z toho 

vyplývá, že za otce dítěte je automaticky považován bývalý manžel (pokud se neodvolá).      

A to i v případě, že by druh a družka spolu žili ve společné domácnosti a druh by byl otcem 

dítěte. U nesezdaných párů musí druh a družka potvrdit otcovství na matričním úřadu či před 

soudem. 

Partneři s rozdílnými příjmeními se musí při uzavírání manželství dohodnout, jaké dají 

příjmení svým dětem. V případě nesezdaných párů dochází k určení příjmení souhlasným 

prohlášením rodičů na matričním úřadě, jestliže se však rodiče nedohodnou, určuje příjmení 

dítěte soud. 

Osvojit si nebo-li adoptovat společně dítě nesezdané páry nemohou. Osvojit dítě může 

pouze jeden z nich a nikoliv oba. Pokud osvojí druh či družka dítě, jeden z nich nebude 

považován za rodiče dítěte, ale pouze za partnera rodiče. To je další výhoda, kterou stát 

poskytuje pouze manželům. 

                                                 
95 Zákony. Občanský zákoník. (§ 115 odst. 9, zákon č. 40/1964 Sb.). [online]. [cit. 2008-04-27]. Dostupné na < 
http://www.kurzy.cz/zakony/40-1964-obcansky-zakonik/cast-1-hlava-9/ >. 
96 Tamtéž. 
97 Mojžíšová Blanka. Nesezdané soužití v českém právním řádu: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita 
Fakulta Právnická, 2006. 75 s. Vedoucí diplomové práce: Hrušáková. [online]. [cit. 2008-06-7] Dostupná na 
<http://www.is.muni.cz/th/60947/pravf_m/?kod=M6170>. s. 12. 
98 Zákony. Zákon o rodině (§ 51 odst. 3, zákon č. 94/1963 Sb.).  [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na < 
http://www.kurzy.cz/zakony/94-1963-zakon-o-rodine/cast-2-hlava-3/>. 
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, jak uvádí Blanka Mojžíšová99, že instituce 

manželství je daleko více chráněna státem nežli nesezdané soužití, neboť manželství je stále 

považováno za nejlepší způsob soužití dvou lidí opačného pohlaví a to především z hlediska 

výchovy dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Mojžíšová Blanka. Nesezdané soužití v českém právním řádu: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita 
Fakulta Právnická, 2006. 75 s. Vedoucí diplomové práce: Hrušáková. [online]. [cit. 2008-06-7] Dostupná na 
<http://www.is.muni.cz/th/60947/pravf_m/?kod=M6170>. 
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6. Vybrané demografické ukazatele 
 

Od 90.let 20. století do současnosti došlo k velkým změnám demografických procesů 

odrážejících aktuální proměny české rodiny. Z hlediska rodinného života došlo k snížení 

intenzity sňatečnosti, a to jak sňatečnosti svobodných, tak sňatečnosti opakované. Vstup       

do manželství je mladými generacemi odkládán do vyššího věku a bývá také částečně 

nahrazován nesezdaným soužitím. V této době došlo také k prudkému snížení míry porodnosti 

a výrazně se zvýšil podíl dětí narozených mimo manželství.100 

6.1. Sňatečnost 
 

Výrazným rysem proměny reprodukčního chování mladé generace v 90.letech 

20.století a na počátku 21.století bylo podstatné snížení počtu sňatků.101 Hlavním důvodem 

poklesu sňatečnosti byla celková změna životního stylu mladé generace, která po pádu 

komunismu nastala. V dobách komunismu byla v tehdejším Československu sňatečnost velmi 

vysoká a mladí lidé uzavírali manželství v nízkém věku. Průměrný věk žen při prvním sňatku 

se pohyboval okolo 21 let.102 

Vstup do manželství je zásadním rozhodnutím v životě mladých lidí. Intenzita 

sňatečnosti z hlediska věku partnerů závisí rovněž na vnějších podmínkách, tedy především 

na politické a sociální situaci v době plánovaného vstupu do manželství. V případě, že mladí 

lidé hodnotí tyto podmínky negativně, potom také nijak nespěchají s uzavřením sňatku           

a odkládají ho do vyššího věku. Tato situace nastala po roce 1989, po dlouhodobých letech 

stabilizovaných „pravidel“ uzavírání sňatků, vytvořených počátkem 70.let. Odstraněním 

politické nesvobody vedoucí k uniformitě chování vytvořilo prostor pro změny myšlení           

a chování, postupnou změnu životního způsobu a také životních hodnot. Manželství a rodina 

tak ztratily své dominantní postavení v životě mladých lidí, jelikož se dostaly do konkurence 

s dalšími možnostmi osobního rozvoje.103 Po roce 1989 se mladým lidem otevřela široká 

                                                 
100 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na 
< http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
101 Srv. graf č. 1. Průměrný roční počet sňatků v letech 1951 až 2000 po desetiletých obdobích a počet sňatků v 
letech 2003 a 2004. 
102 Český statistický úřad. Sňatečnost [online]. Datum poslední revize: 20.11. 2007 [cit. 2008-05-5]. Dostupné 
na < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost >. 
103 Pavlík Z., M. Kučera a kolektiv. Populační vývoj České republiky 1998. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 97 
s. ISBN 80-902154-8-3. 
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škála možností, které dříve neměli a vstup do manželství se oddálil do vyššího věku. Zároveň 

začali mladí lidé považovat za důležité pro vstup do rodinného života získání určité 

ekonomické úrovně a vyřešení bytové situace. Vedle obvyklých ekonomických a bytových 

potíží vedou k odkládání sňatků mladých lidí individuální zájmy jako například podnikání, 

cestování, pobyt v zahraničí či profesní kariéra aj. Názory lidí v ČR na rodinný život a s tím 

související demografické chování se přiblížily postojům lidí ve vyspělých zemích západní 

Evropy. 104 

Graf č. 1 

Průměrný roční počet sňatků v letech 1951 až 2000 po desetiletých obdobích a počet 

sňatků v letech 2003 a 2004. 

 
Zdroj: ČSÚ 105 

 

V 90. letech vykazovala sňatečnost na území dnešní ČR nejnižší hodnoty od roku 

1945. Na počátku 21.století pokles sňatečnosti pokračoval a „v roce 2003 zaznamenal ČSÚ 

historicky nejnižší počet sňatků od první světové války.106 Tento výrazný pokles je dán 

především snížením sňatečnosti osob do věku 25 let107, souvisejícím právě s odkládáním 

uzavření manželství do pozdějšího věku.“ 108 109 

                                                 
104 Český statistický úřad. Sňatečnost [online]. Datum poslední revize: 20.11. 2007 [cit. 2008-05-5]. Dostupné 
na < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost >. 
105 Tamtéž. 
106 Srv. Graf č. 1. Průměrný roční počet sňatků v letech 1951 až 2000 po desetiletých obdobích a počet sňatků v 
letech 2003 a 2004. 
107 Do věku 25 let uzavřela manželství jen jedna čtvrtina svobodných žen. 
108 Srv. tabulka č. 2. Průměrný sňatkový věk u mužů a žen na území dnešní ČR v roce 1980, 1994, 2002. 
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Dnešní mladí lidé měli nejen mladé rodiče a relativně mladé prarodiče, ale často 

poznali i ještě starší generaci. S odkládáním sňatku do vyššího věku, však již poznání starších 

generací v budoucnu nebude možné.110 Zatímco v roce 1980 byl průměrný věk mužů            

při vstupu do manželství 25 let a u žen 22 let, v roce 2002 to bylo již 29 let u mužů a 27 let u 

žen. Od roku 1980 do roku 2002 se sňatkový věk mužů a žen zvýšil průměrně až o pět let. 

Skutečnost, že v 25 letech věku vstoupila do manželství jen čtvrtina žen mělo velký vliv        

na populační vývoj. 111 

 

Tabulka č.2 

Průměrný sňatkový věk u mužů a žen na území dnešní ČR v roce 1980, 1994, 2002 112 

Rok 1980 1994 2002 

Průměrný sňatkový 

věk u mužů 

25 let 26 let 29 let 

Průměrný sňatkový 

věk u žen 

22 let 24 let 27 let 

  

Nárůst věku při vstupu do manželství u obou pohlaví měl za následek změnu struktury 

obyvatel podle rodinného stavu. Došlo k podstatnému zvýšení podílu svobodných mužů          

a žen. Zatímco v roce 1991 bylo podle sčítání lidu pouze 28 % svobodných mužů a 11 % žen, 

v roce 2001 už se jednalo o 55 % svobodných mužů a 32 % svobodných žen.113 

Značný nárůst svobodných lidí v plodném věku nastolil otázku, do jaké míry jsou 

manželství nahrazována nesezdanými soužitími. Strukturu formy rodinného života ukázalo 

šetření ISSP (2002) 114, přičemž bylo zjištěno, že:  

 „Ve věku 18–29 let žilo v manželství 25 % respondentů, 14 % bydlelo s partnerem    

ve společné domácnosti bez oddacího listu a 60 % žilo bez partnera. Každý pátý člověk, který 

nežil v manželství, tedy žil společně se svým přítelem/přítelkyní. Pokud respondent neměl 

                                                                                                                                                         
109 Český statistický úřad. Sňatečnost [online]. Datum poslední revize: 20.11. 2007 [cit. 2008-05-5]. Dostupné 
na < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost >. 
110 Fialová L., Hamlová D., Kučera M., Vymětalová S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 1. 
vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7. 
111 Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
112 Zpracováno na základě:  Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím 
v rodině v České republice a v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 
60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
113 Tamtéž. 
114 Mezinárodní výzkum International Social Survey Programme (ISSP), Rodina a gender role 2002. 
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žádné děti, klesl podíl lidí v manželství na 9 %, podíl lidí v neformálních svazcích zůstal 

stejný (14 %). Z celku bezdětných respondentů, kteří nežili v sezdaném svazku, jich tedy     

15 % sdílelo společnou domácnost se svým partnerem/ partnerkou“.115 

Z téhož výzkumu vyplynulo, že přibližně tři čtvrtiny české populace se domnívají,     

že je lepší, když lidé, kteří se chystají v budoucnu uzavřít sňatek, spolu nejdříve žijí              

ve společné domácnosti. Na druhé straně dlouhodobé soužití partnerů v jedné domácnosti, 

kteří neplánují v budoucnu sňatek uzavřít, akceptuje podle výzkumu jen o něco více než 

polovina dotázaných. Z výzkumu vyšlo najevo, že v České republice je nesezdané soužití 

stále více vnímáno především jako jakýsi předstupeň manželství. Nic na tom nezměnilo ani 

to, že se v 90. letech zvýšil počet lidí, kteří nepovažují manželství za podmínku rodičovství.  

Nesezdané soužití má však mnohem menší podporu u dotazovaných v případě, pokud se 

zeptáme na to, jaké uspořádání partnerského života považují lidé za nejlepší.116 Podle 

výzkumu PPA II. 2002117 „Více než 80 % dotázaných považuje za nejlepší variantu 

partnerského života manželství a dlouhodobému nesezdanému soužití dává přednost jen 7 % 

dotázaných.“118 

6.2. Porodnost a plodnost 
 

Od 90.let na území dnešní České republiky také významně klesala porodnost               

a plodnost.119 Klesající počty porodů byly spíše překvapením, jelikož do reprodukčního věku 

nastupovaly v 90.letech silné populační ročníky z let 1973-1977. Společenská transformace 

však vedla k tomu, že lidé začali odkládat sňatky do vyššího věku. Tyto změny měly vliv      

na zvyšování průměrného věku matky při prvním porodu, zatímco v roce 1989 rodily 

prvorodičky v průměru ve věku 22,5 let, v roce 2002 až ve věku 25,6 let. V polovině 90.let se 

snížila především plodnost žen mladších 25 let (o více než jednu čtvrtinu). Po přelomu 

tisíciletí se věk při prvním porodu zvýšil a v roce 2002 činil 28 let. Před rokem 1989 patřila 

                                                 
115 Vyšší podíly neformálních svazků z těchto dat oproti sčítání jsou nejpravděpodobněji způsobeny tím, že ve 
výzkumu se zjišťoval skutečný stav, zatímco data ze sčítání se sbírají podle trvalého bydliště. 
Chaloupková, J., Šalamounová, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a 
v Evropě. 1.vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80–7330–062-1. 
 s. 17. 
116 Socio web. Rodina: Jaké jsou postoje české společnosti k rodičovství mimo manželství? Datum publikování: 
2.1.2008. Dostupné na < http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=296&lst=111>. 
117 The Acceptance of Population Related Policies (PPA) z roku 2002. 
118 Socio web. Rodina: Jaké jsou postoje české společnosti k rodičovství mimo manželství? Datum publikování: 
2.1.2008. Dostupné na < http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=296&lst=111>. 
119 Srv. tabulka č. 3. Charakteristika plodnosti na dnešním území ČR v letech 1986-1998 po třech letech a 
v letech 1999-2002. 
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Česká republika k zemím s relativně vysokou úrovní úhrnné plodnosti (1,9 - 2,0 děti na jednu 

ženu). V průběhu 90.let 20.století došlo k radikální změně a v roce 1999 byl průměrný počet 

dětí na jednu ženu pouze 1, 13.120 

 

Tabulka č. 3 

Charakteristika plodnosti na dnešním území ČR v letech 1986-1998 po třech letech a v letech 

1999-2002 121 

* Úhrnná plodnost (průměrný počet dětí na jednu ženu v reprodukčním věku) 

Rok Úhrnná plodnost*  Průměrný věk matek při 

narození prvního dítěte 

1986 1,94 22,4 

1989 1,87 22,5 

1992 1,71 22,5 

1995 1,28 23,3 

1998 1,16 24,4 

1999 1,13 24,6 

2000 1,14 24,9 

2001 1,14 25,3 

2002 1,17 25,6 

 

 Pětileté období 2001-2005 znamenalo pomalou změnu trendu oproti předešlým rokům. 

Velký pokles narozených dětí byl vystřídán jejich mírným nárůstem. 122 „V úhrnu se za 

pětileté období 2001 - 2005 narodilo 478 409 dětí, což je o téměř 25 tisíc dětí více než v 

předchozím pětiletém cyklu. Rok 2005 byl po deseti letech opět rokem, ve kterém počet 

narozených dětí překročil hranici 100 tisíc. Úrovní většiny ukazatelů se rok 2005 přiblížil 

hodnotám dosahovaným v polovině 90.let“.123 V letech 2003-2005 tvořil již meziroční nárůst 

více než 4 procenta. Na nárůst porodnosti měly v těchto letech velký vliv silné populační 

                                                 
120 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na 
< http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
121 Zpracováno na základě: Hamplová D., Rychtaříková J., Pikálková S. České ženy. 1.vyd. Praha: Sociologický 
ústav Akademie věd České republiky, 2003. 108 s. ISBN 80-7330-040-0. s. 42. 
122 Srv. tabulka č. 4. Vývoj počtu narozených v ČR v letech 1993-1999 po dvou letech a v letech 2001-2005. 
123 Český statistický úřad. Porodnost a plodnost 2001-2005. Počet a struktura narozených. [online]. Datum 
publikování: 1.12. 2006. Datum poslední revize: 14.12. 2006 [cit. 2008-05-19]. Dostupné na < 
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/360034A5ED/$File/400806a1.pdf. >. s.1. 
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ročníky žen ze 70. let a především také ty ženy, které odkládaly založení rodiny ať už 

z osobních či profesních důvodů. 124 

 

Tabulka č. 4 

Vývoj počtu narozených v ČR v letech 1993 – 1999 po dvou letech a v letech 2001 – 2005. 

Rok Narození celkem 

1993 121470 

1995 96397 

1997 90930 

1999 89774 

2001 90978 

2002 93047 

2003 93957 

2004 97929 

2005 102498 

Zdroj: ČSÚ 125  

 

Dnešní mladí lidé se zpravidla rodili do úplné rodiny, neboť v té době rodiče velmi 

dbali na to, aby se jejich děti narodily jako manželské, zatímco mimo manželství se rodilo 

pouze 5 % dětí. 126 Po roce 1989 došlo nejen ke snižování počtu porodů, ale zvýšil se také 

počet dětí narozených mimo manželství. Je však důležité poznamenat, že hlavní příčinnou 

tohoto fenoménu tj. rostoucího počtu dětí narozených mimo manželství je pokles 

sňatečnosti.127 Během 90.let se postupně měnil dosavadní model rodiny a bylo stále 

přirozenější nelegalizovat vztah sňatkem i v případě narození dítěte. Tento růst podílu dětí 

narozených mimo manželství byl vytrvalý. „V roce 1991 tvořily mimomanželsky narozené 

děti přibližně desetinu všech živě narozených, koncem 90. let se mimo manželství rodilo již 

                                                 
124  Český statistický úřad. Porodnost a plodnost 2001-2005. Počet a struktura narozených. [online]. Datum 
publikování: 1.12. 2006. Datum poslední revize: 14.12. 2006 [cit. 2008-05-19]. Dostupné na < 
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/360034A5ED/$File/400806a1.pdf. > 
125 Tamtéž s.1. 
126 Fialová L., Hamlová D., Kučera M., Vymětalová S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 1. 
vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7. 
127 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní zpráva o rodině 2004. [online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupné na 
< http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf >. 
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každé páté dítě a v roce 2005 se uvedený podíl již blížil třetině všech narozených dětí“.128 

Nelze se tedy divit, že naprostá většina nárůstu celkového počtu narozených v letech 2001-

2005 připadala právě na děti narozené mimo manželství. Lze ovšem těžko odhadnout, nakolik 

se u dětí narozených mimo manželství jedná o osamělé matky nebo jde o nesezdaná soužití, 

kdy spolu partneři žijí ve společné domácnosti bez uzavření sňatku. Je možné, že určitou roli 

při nárůstu počtu nemanželsky narozených dětí v českém prostředí mohou hrát i ekonomické 

důvody (vyšší sociální dávky pro osamělou matku s dítětem). 129 

Každým rokem stoupá počet dětí narozených mimo manželství, které se rodí 

svobodným ženám.130 Jejich zastoupení mezi neprovdanými matkami se v polovině 90.let 

pohybovalo mezi 73-74 %, neustále se však zvyšovalo, až tvořilo téměř čtyři pětiny v roce 

2005.131 

 

Tabulka č. 5 

Živě narození v ČR mimo manželství v letech 1993 – 2005 
Rodinný stav ženy 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 

Vdaná 105 702 81 150 74 532 71 045 69 439 69 327 66 972 67 825 69 802

Svobodná 11 269 10 910 11 946 13 966 16 359 18 095 20 753 23 451 25 753

Rozvedená 3 730 3 715 3 852 4 180 4 653 5 086 5 668 6 101 6 354

Ovdovělá 324 322 327 280 264 278 292 287 302
Živě narození 
celkem 121 025 96 097 90 657 89 471 90 715 92 786 93 685 97 664 102 211
Mimo manželství 
celkem 15 323 14 947 16 125 18 426 21 276 23 459 26 713 29 839 32 409

Zdroj: ČSÚ 132 

6.3. Faktická manželství a manželství v roce 2001 
 

Sčítání lidu, domů a bytů provedené k 1. 3. 2001 poskytlo o faktických manželstvích 

zatím nejobsáhlejší objem dat v historii ČR. Data ze sčítání umožnila porovnat faktická 

manželství se sezdanými páry jako ve smyslu komparace dvou typů úplných rodin. Ze sčítání 

vyšly výsledky, které lze shrnout do několika bodů: 133 

                                                 
128 Český statistický úřad. Porodnost a plodnost 2001-2005. Počet a struktura narozených. [online]. Datum 
publikování: 1.12. 2006. Datum poslední revize: 14.12. 2006 [cit. 2008-05-19]. Dostupné na < 
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/360034A5ED/$File/400806a1.pdf. >. s. 2. 
129 Tamtéž.  
130 Srv. Tabulka č. 5. Živě narození mimo manželství v letech 1993-2005. 
131 Tamtéž.  
132 Tamtéž  s. 2. 
133 Český statistický úřad. Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Faktická manželství 
v roce 2001. [online]. Datum publikování: 23.12. 2004. Datum poslední revize: 26.10. 2006 [cit. 2008-05-15]. 
Dostupné na < http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/72002F8554/$File/2.cast.pdf >.   
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Faktická manželství měla v porovnání se sezdanými páry nižší podíl rodin se 

závislými dětmi. Více než polovina faktických manželství se ženou ve věku 20-29 let byla 

bezdětná, u sezdaných párů  bylo bezdětných pouze 17%. Průměrný počet závislých dětí       

ve faktických manželstvích činil 0,74, v rodinách manželských párů však téměř dvojnásobek. 

Co se týče vzdělanostní struktury partnerů ve faktických manželstvích bylo ve srovnání 

s manželskými páry nižší zastoupení osob se středním a vysokoškolským vzděláním a vyšší 

podíly se vzděláním základním. V mladých faktických manželstvích byl výrazně vyšší podíl 

nezaměstnaných (více než 14%), u manželských párů to bylo necelých 5%. „Faktická 

manželství měla vyšší zastoupení národnostně smíšených svazků než manželské páry.“134 

 Nejvýraznější zjištěné rozdíly mezi faktickými manželstvími a manželskými páry byly 

v oblasti bydlení a vybavenosti domácností. Standard bydlení manželských párů (jak             

do velikosti bytu, tak i kategorie) byl o mnoho lepší než u faktických manželství. Druh           

a družka v roce 2001 bydleli nejčastěji v jediné obytné místnosti. Partneři ve faktických 

manželstvích bydleli v bytech nájemních nebo družstevních, zatímco u manželských párů 

převažovaly vlastnické formy bydlení (především rodinné domy). 135 

 Faktická manželství také častěji než manželské páry bydlela s jinou cenzovou 

domácností. Netýkalo se to však těch nejmladších párů, které žily v případě neformálních 

svazků častěji samy než mladé rodiny manželů. Jelikož jejich hlavním cílem byla snaha         

o osamostatnění a to nejen ve smyslu vzniku rodiny, ale i jako samostatně bydlící domácnosti. 

Rozdílné bylo také složení spolubydlících domácností. V případě faktických manželství 

bydlela zhruba pětina u rodičů či rodiče, zatímco téměř třetina manželských párů bydlela 

v bytech u příbuzných, případně rodičů. 136 

6.4. Faktická manželství v regionech 
 

Jedním z faktorů, který může mít vliv na formu soužití partnerů je lokalita, kde lidé 

žijí. Sčítání lidu v roce 2001 provedené Českým statistickým úřadem evidovalo zastoupení 

faktických manželství v jednotlivých regionech:  „Podíl faktických manželství z celkového 

počtu úplných rodin se pohyboval v jednotlivých krajích České republiky od hodnoty 3,1 % 

                                                 
134  Český statistický úřad. Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Faktická manželství 
v roce 2001. [online]. Datum publikování: 23.12. 2004. Datum poslední revize: 26.10. 2006 [cit. 2008-05-15]. 
Dostupné na < http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/72002F8554/$File/2.cast.pdf >.  s. 7-8. 
135 Tamtéž.  
136 Tamtéž.  
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(minimum - Zlínský kraj) až po hodnotu 10,4 % (maximum-Karlovarský kraj)“137. Kromě 

okresů Karlovarského kraje (10% a více) byly vysoké podíly v okresech Chomutov, Most, 

Děčín, Tachov a Česká Lípa. Nejnižší procento nesezdaných soužití (méně jak 3 %) bylo 

naopak zaznamenáno v okresech Uherské Hradiště, Ždár nad Sázavou a Zlín. Vyšší 

zastoupení faktických manželství bylo tedy zaznamenáno především na severu a západě 

republiky, zatímco na jižní Moravě nejnižší. 

V Libereckém kraji byly zjištěny vyšší podíly nesezdaných svazků mladých partnerů 

(do 29 let věku) než-li tomu je v Praze. Naopak v Praze byla faktická manželství zastoupena 

především u starších partnerů, „kde 25 % párů druha a družky tvořily osoby 50tileté a starší a 

dalších 15 % bylo párů s jedním partnerem v uvedeném věku.“138 

A jaká byla situace v místech ČR, kde jsem realizovala terénní výzkum? Při porovnání 

jednotlivých okresů můžeme zjistit, že v Hlavním městě Praha je podíl faktických manželství 

z počtu úplných rodin 5,02 %, zatímco v okrese Jablonec nad Nisou139 7,64 %.140 Podíl 

nesezdaných soužití z počtu úplných rodin je v okrese Jabloneckém vyšší než v okrese 

Hlavního města Prahy. 

                                                 
137 Český statistický úřad. Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Faktická manželství 
v regionech. [online]. Datum publikování: 23.12. 2004. Datum poslední revize: 26.10. 2006 [cit. 2008-05-15]. 
Dostupné na < http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/72002F8554/$File/2.cast.pdf > s. 4. 
138 Tamtéž s. 4. 
139 Železný Brod se nachází v okrese Jablonec nad Nisou. 
140 Srv. Příloha č. 1. Tabulka č. 9. Faktická manželství v okresech České republiky k 1. 3. 2001. 
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7. Výzkum 

7.1. Charakteristika respondentů 
 

Výzkumný vzorek tvořilo celkem dvanáct párů. Z toho šest párů pocházelo 

z Železného Brodu141 a jeho okolí, šest párů pocházelo z Prahy (tj. celkem 12 párů,               

24 jednotlivců). Z každé lokality byly tři páry sezdané a tři páry nesezdané. 

 Ve svém výzkumu jsem oslovila muže a ženy ve věku 25-35 let. Oslovené osoby jsou 

jak vyučené, tak mají i středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Respondenti z Prahy mají 

vyšší školní vzdělání nežli osoby ze Železnobrodska a jeho okolí, kde převažuje vyučení 

v oboru či středoškolské vzdělání.  

 Všichni respondenti jsou až na některé výjimky výdělečně činní. Jedna respondentka 

ještě studuje a živí jí rodiče, jedna je momentálně nezaměstnaná a dvě respondentky jsou       

na mateřské dovolené. Všechny páry z Prahy (až na jeden sezdaný pár142) byly bezdětné, 

zatímco všechny tři sezdané páry ze Železného Brodu jsou již rodiči. 

 

                                                 
141Železný Brod je malé město, které čítá cca 6.500 obyvatel, momentálně z důvodu úpadku sklářského 
průmyslu s velkou mírou nezaměstnanosti.  
142 Rozhovor 5a a 5b. 
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Tabulka č. 6 

Charakteristika respondentů 

    rozhovor pohlaví věk vzdělání zaměstnání 
1a) muž 29 let VŠ projektmanager 
1b) žena 30 let VŠ ekonom 
2a) muž 27 let VŠ osobní trenér 
2b) žena 25 let SŠ student 
3a) muž 30 let SŠ podnikatel 

Nesezdané 
soužití 

3b) žena 27 let SŠ pracovnice v nezisk.organizaci 
 4a) muž 32 let SŠ technický manager 
 4b) žena 28 let SŠ asistentka ředitele 
 5a) muž 35 let VŠ zástupce ředitele na ZŠ 
 5b) žena 34 let VŠ učitelka na ZŠ 
 6a) muž 32 let VŠ policista 

Praha 

Sezdané 
soužití 

 6b) žena 32 let SŠ obchodní zástupce 
 7a) muž 28 let SŠ sklář 
 7b) žena 27 let SŠ administrativní pracovnice 
 8a) muž 26 let SŠ prodejce automobilů 
 8b) žena 26 let VOŠ nezaměstnaná 
 9a) muž 31 let vyučen kameník 

Nesezdané 
soužití 

  9b)  žena 25 let SŠ kadeřnice 
 10a) muž 33 let vyučen  soukromník v oblasti kovovýroby 
 10b) žena 30 let vyučena vedoucí kuchyně  
  11a)  muž 27 let SŠ realitní makléř 
 11b) žena 29 let SŠ mateřská dovolená 
 12a) muž 28 let vyučen kuchař 

Železný 
Brod 

Sezdané 
soužití 

 12b)  žena 27 let SŠ mateřská dovolená 
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7.2. Analýza dat 
 

V rámci analýzy jsem se u všech čtyř podskupin respondentů soustředila na tři 

základní roviny. Tedy za prvé - z jakého důvodu zvolili konkrétní druh soužití a jaké v něm 

vidí výhody a nevýhody. Za druhé - jaký význam manželství přikládají. Za třetí - jak na jejich 

soužití pohlíží rodiče, příbuzní, přátelé a zda jim do jejich soužití nezasahovali. V závěru jsem 

se zaměřila na komparaci názorů a postojů respondentů z obou sledovaných lokalit, Prahy       

a Železného Brodu a jeho okolí.  

7.2.1. Volba soužití 

7.2.1.1. Nesezdané soužití 
 

Od počátku 90.let 20.století dochází ke změnám v rodinném chování také u české 

populace. Poklesla dříve vysoká míra sňatečnosti a porodnosti. Namísto sňatků se u mladých 

lidí rozšířila instituce nesezdaného soužití a stoupl věk při uzavírání manželství. Leckdy se 

chtějí partneři brát teprve v případě těhotenství partnerky nebo při přání mít dítě, jelikož 

manželství bez dětí pro ně není přijatelné.143 

O velké oblíbenosti nesezdaného soužití svědčí to, že naprostá většina mnou 

oslovených respondentů momentálně žije nebo po určitou dobu dříve žila (před uzavřením 

manželství) v nesezdaném soužití. Až na jeden pár, který se musel vzít náhle a nikdy před tím 

nežil ve společné domácnosti. Zkušenost s nesezdaným soužitím měli tedy téměř všichni 

respondenti a u většiny respondentů došlo ke společnému soužití po delší době „chození“ 

(minimálně rok) a  po vzájemné dohodě.  

Důvody, které vedly respondenty k rozhodnutí založit vlastní domácnost (bez ohledu 

na to, zda šlo o neformální či formální charakter vztahu) byly ve výpovědích respondentů 

různě formulované, ale v zásadě se jednalo o dva typy zdůvodnění. Na jedné straně tu byla 

touha po samostatnosti, tedy oddělení od rodičů a postavení se na vlastní nohy. „No myslím, 

že v té době už bylo na čase se odstěhovat. Už jsem nebyla žádné dítě, abych žila ještě 

s rodičema. Já jsem se odstěhovala dost brzo, jelikož jsem to tak cítila, že je to správné. Nic 

jsem proti našim neměla, ale prostě už jsem si chtěla dělat co chci.  Konečně jsem chtěla mít 

                                                 
143 Textor M.R.: Familien: Sociologie, Psychologie, Eine Einführung für soziale Berufe. Freiburg im Breisgau, 
Lambertus 1990. 
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něco svého a řídit se tam podle svých představ. Chtěla jsem se prostě osamostatnit, sama si 

začít vařit, nakupovat, všechno organizovat, zařizovat byt a tak. Stejně by to jednou přišlo. 

Když se člověk postaví na vlastní nohy, tak si připadá konečně dospěle a rodiče mu nestojí 

pořád za zadkem a neříkají mu co má a co nemá dělat. Nikdo mu nekecá do života. Navíc 

příteli, jelikož byl o pár let starší, už taky vadilo, že mi pořád rodiče kecají do života. Ale 

chápu ho, jelikož on žil nějakou dobu v cizině, kde se naprosto osamostatnil a najednou nějak 

nedokázal pochopit, že jeho přítelkyně je stále tak trochu závislá na rodičích. Teda i když jsem 

přispívala našim na domácnost, když jsem u nich bydlela, tak i tak jsem na nich byla závislá, 

jelikož jsem u nich bydlela. Vlastní domácností se hodně změnilo. Jsem konečně naprosto 

samostatná a můžu si dělat co se mi zlíbí, aniž bych se musela na někoho ohlížet.“ 144 

Ve druhém typu zdůvodnění se jednalo o snahu partnera lépe poznat a trávit s ním více 

času. „Prostě jak se říká: „život tě naučí“. Tím, že vídáš přítele každý den, tak si nejen trochu 

zevšedníte, ale zároveň máte šanci poznat i chyby toho druhého. Což bys během chození jen 

těžko poznala. Například poznáš různý zlozvyky toho druhého a jeho chování doma, které je 

dost odlišné od toho, jaké měl když jsme měli třeba jenom rande někde v parku. Takhle se už 

nemůžeme s ničím před sebou přetvařovat. Vidí tě, jak se ráno vzbudíš, nenamalovaná, 

napuchlá, nateklé oči a tak. Najednou je z „princezny žabák“, ale i to musí poznat, jelikož to 

je realita a né ta, kterou ukážeš dvakrát za týden na rande. A to podle mě zároveň prohlubuje 

celkově vztah. Buď vydrží a utuží se, nebo se rozejdeme. Ale rozpoznáme to včas.“ 145 

Vedle těchto dvou základních typů vysvětlení vstupovaly do hry, ale i jiné, často 

pragmatické důvody či okolnosti. „Nechtěl jsem už po škole bydlet s našima. Do té doby mi to 

připadalo normální, jelikož jsem byl na nich finančně závislý a nemohl jsem jen tak odejít 

z domu. Navíc bych na to při škole neušetřil“. 146 „No v podstatě to přišlo zčista jasna. 

Umřela mi totiž babička a já po ní zdědila malý byt. V té době jsem s Petrem chodila asi tak 

rok. Prodat byt se mi nechtělo, jelikož by to byla škoda, no a tak jsem se rozhodli v něm 

zůstat. Navíc já už dávno uvažovala o odstěhování od rodičů, jen jsem neměla na to, abych si 

koupila byt“.147  

V neposlední řadě respondenti řešili společným bydlením předchozí nedostatek 

soukromí. „Už tehdy nám vadilo, že se nemáme pořádně kde scházet. A návštěvy u rodičů 

nám připadaly jaksi zvláštní. Oba jsme totiž „panelákové děti“ a taková návštěva znamenala 

                                                 
144 Čerpáno z rozhovoru č. 9b. 
145 Čerpáno z rozhovoru č. 1b. 
146 Čerpáno z rozhovoru č. 1a. 
147 Čerpáno z rozhovoru č. 7b. 
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zavřít se do jednoho malého pokojíčku. No, prostě jsme neměli žádné soukromí. Navíc oba 

jsme měli mladší sourozence, takže si to dokážeš přestavit. Ani jeden z nás neměl vlastní 

pokojíček, takže takhle to už dál nešlo. Bylo to fakt někdy dost trapný, když například moje 

ségra musela být v obýváku s našima kvůli nám, abychom měli alespoň trochu soukromí“. 148 

V některých případech dokonce společná domácnost partnerům ušetřila spoustu času, 

jelikož za sebou nemuseli vážit dlouhou cestu. „Navíc když už chodíte do práce, nemáte vůbec 

čas scházet se někde po večerech a jezdit přes celou Prahu za tím druhým. Tahle se vidíme 

každý den a nemusíme se navštěvovat jako dřív. To bylo dřív opravdu děsný, chtěl jsem Katku 

vidět, ale představa, že pojedu přes celou Prahu tam a zpátky, mě fakt děsila. Hrozně mě to 

štvalo, člověk pak neměl čas vůbec na nic jiného. Takhle je to vyřešené, už se nemusíme 

navštěvovat, ale prostě přijdeš normálně domů a jste spolu“.149  

Společná domácnost s sebou však přináší i nezbytnost plnění úkolů a povinností, které 

musí partneři převzít a které dříve neměli, jelikož žili u rodičů. „Když jsem ještě bydlela u 

našich, tak se naši o mě hodně starali. Musela jsem jim samozřejmě doma pomáhat, ale 

hlavní povinnosti tam plnili především oni. Například vaření, vyřizování účtů atd. Nějak jsem 

se o ty věci nezajímala, protože jsem ani nemusela. A najednou když mám svoji domácnost, 

tak se musím otáčet. Se spoustou věcí jsem si vůbec nejdřív nevěděla rady, ale naštěstí jsem to 

všechno zvládla. Když člověk bydlí s rodiči, tak si ani neuvědomuje, co všechno s domácností 

souvisí “. 150 

Z rozhovorů vyplývá že, převzetí povinností a zároveň odpovědnosti vypovídá o 

osamostatnění partnerů, které respondenti považují za výhodu společného soužití. „Ale jsem 

rád, že je musím dělat. Aspoň jsem se naučil různý věci vyřizovat a řešit sám. Předtím jsem 

skoro neměl šanci nebo respektive tím, že je za mě někdo dělal, tak jsem nad tím ani 

neuvažoval. Je skvělé se postavit na vlastní nohy a nebýt už na nikom závislý. S tím jsem získal 

i takovou větší volnost, dokážu si se spoustou věcí poradit sám a nejsem odkázaný na někoho 

jiného“. 151 

V neposlední řadě si dotyční, podle jejich slov, ve své domácnosti mohou dělat co se 

jim „líbí“ a nejsou nikým a ničím omezováni. „No myslím tím to, že mě prostě už nebavilo být 

v domácnosti, kterou jsem si sama nezařídila. Navíc jsem se tam musela řídit jejich pravidly. 

S Petrem jsme si stanovili svá vlastní pravidla, která nám vyhovují. Nikdo nás prostě pořád 

                                                 
148 Čerpáno z rozhovoru č. 7b. 
149 Čerpáno z rozhovoru č. 1a. 
150 Čerpáno z rozhovoru č. 6b. 
151 Čerpáno z rozhovoru č. 7a. 
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„neprudí“, tím co máme a co nemáme dělat. Můžeme si o víkendu vstávat třebas přímo 

k obědu a nikomu to nevadí.“ 152 

Nesezdané soužití se v současnosti setkává čím dál více s kladným ohlasem veřejnosti. 

O tom vypovídá i skutečnost, že na otázku, zda vidí respondenti v nesezdaném soužití i nějaké 

nevýhody, odpověděla jen malá část respondentů. „Hm. Tak to musím chvíli přemýšlet. Skoro 

nic mě nenapadá. Možná jediné, a to, že tím, že jsem začala bydlet s přítelem, tak už nemám 

tolik času na své kamarádky. Protože teď už trochu řeším to, jestli s někým nějak zajdu nebo 

ne. Je mi někdy blbý nechat toho druhého doma samotného a sama si někam povyrazit. 

Člověk musí brát více ohled na toho druhého“. 153 Z toho lze vyvodit, že partneři k sobě cítí 

větší zodpovědnost, než jak tomu bylo dřív, kdy spolu jen „chodili“. 

Z rozhovorů vyplynulo, že drtivé většině respondentů přineslo nesezdané soužití 

především výhody než-li nevýhody. Všichni se shodli na tom, že nesezdané soužití je dobré 

k tomu, aby se partneři mohli vzájemně více poznat, naučit se spolu žít a vycházet v jedné 

domácnosti. Žití ve společné domácnosti pro některé páry znamenalo konečně i vyřešení 

situace ohledně vzájemného setkávání a soukromí. Domácnost partnerům poskytla společný 

domov, kde se měli možnost vídat každý den, aniž by se museli vzájemně navštěvovat 

popřípadě se scházet někde na veřejných místech.  

7.2.1.2. Manželství 
 

 Jak jsem již výše uvedla, drtivá většina všech respondentů žila již někdy v nesezdaném 

soužití. Jedním z hlavních důvodů volby tohoto soužití byla snaha partnera lépe poznat a 

trávit s ním více času. Z výpovědí respondentů vyplývá, že nesezdané soužití bylo jakýmsi 

„manželstvím na zkoušku“, které vedlo či později povede k jeho uzavření. Partneři se rozhodli 

spolu žít ve společné domácnosti za účelem lepšího vzájemného poznání, tak aby se 

vyvarovali špatnému rozhodnutí, které by mohlo vést později k rozvodu. „Je pravda, že tak 

jak teď žijeme, je to už trochu takové malé manželství. Ale ten papír tomu ještě chybí. A co se 

mně týče, já bych do manželství bez takovéto zkoušky, snad ani nešla. Nějaké chození Ti 

neukáže i ty záporné stránky toho druhého. Takhle je můžeš poznat a můžeš se včas 

rozhodnout, jestli je budeš akceptovat či nikoliv.“ 154 

 Důvodů pro volbu vstupu do manželství, tedy do oficiálního svazku stvrzeného 

faktickým obřadem, které zaznívaly ve výpovědích respondentů byla široká škála. Nicméně 
                                                 
152 Čerpáno z rozhovoru č. 7b. 
153 Čerpáno z rozhovoru č. 1b. 
154 Čerpáno z rozhovoru č. 1b. 
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ve formulacích dominoval jeden nejčastěji deklarovaný důvod.  Tím jedním důvodem byl 

fakt, že si dotyční přejí založit rodinu a chtějí, aby se dítě narodilo do „skutečné“ rodiny. „No, 

asi nejspíš to, že už nejsem nejmladší a že bych chtěla rodinu. Není mi už málo a kdybych 

s rodinou ještě vyčkávala, bála bych se, abych pak třeba neměla problémy s otěhotněním. A 

jak jsem říkala, dítě by se mělo narodit do úplné rodiny“155. S tímto argumentem byl často 

uváděn také důvod, že by bylo divné, aby se dítě jmenovalo jinak než jeden z rodičů. 

„Nechtěl bych, aby se naše dítě jmenovalo jinak než jeden z nás. Jak by k tomu to dítě přišlo, 

kdyby se jmenovalo stejně jako například Já, ale matka by se jmenovala jinak. Asi by to pro 

něho bylo dost nepříjemné a hlavně by se ho pořád někdo ptal, proč tomu tak je. Navíc by 

s tím mohly být určité komplikace, třeba na úřadech a tak. Bylo by to fakt divné. Pokud máme 

být rodina, tak rozhodně s tím, abychom se jmenovali všichni stejně. Nechtěl bych pořád 

někomu vysvětlovat, proč se každý jmenujeme jinak.“ 156 

 Dalšími poněkud méně zdůrazňovanými důvody byla touha zpečetit dlouhodobý vztah 

a legalizace vztahu, která jim podle jejich názoru přinese řadu výhod, které by jako nesezdaní 

nezískali. „A proč bychom se nevzali? Když už spolu žijeme tak dlouho, tak není důvod se 

nevzít. Budeme tak jedna rodina. Takhle by jsme byli oproti manželům hodně znevýhodněni. 

Třeba kdyby se jednomu z nás něco stalo, tak nám v nemocnici neposkytnou informace o tom 

druhém, jelikož vlastně nejsme příbuzní. No a taky manželům stát poskytuje řadu výhod, jako 

například různé půjčky, levnější hypotéky, společné zdanění manželů a tak. Myslím, že pokud 

spolu už takhle žijeme, tak proč nevyužít výhod, které stát nabízí? To by jsme byli sami proti 

sobě“.157 

Deklarace důvodů, které mají vliv na vstup do manželství (jak u nesezdaných, tak u 

formálních vztahů) lze posoudit také jako deklaraci a uvědomění si výhod, které manželství 

respondentům poskytne. Dítě se narodí do „řádné“ rodiny a nebude muset řešit otázku, proč 

se každý z jeho rodičů jmenuje jinak. Za další výhodu lze uvést rovněž to, že díky legalizaci 

vztahu je bude stát více podporovat a chránit jejich práva.  

Ti, kteří už v manželství nějakou dobu žili a měli již určité zkušenosti s tímto soužitím 

uváděli opět různé výhody, ale jednou z nejčastějších výhod bylo, že se cítí více jako rodina a 

že mají díky tomu pocit, že je okolí i více jako rodinu respektuje, než když byli nesezdaní. 

„Mám pocit, že tím, že jsme manželé, tak nás okolí víc respektuje. Tím, že jsme náš vztah 

legalizovali, tak jsme se stali jakoby méně zranitelní. Nedokážu to moc popsat. Prostě stali 

                                                 
155 Čerpáno z rozhovoru č. 7b. 
156 Čerpáno z rozhovoru č. 2a. 
157 Čerpáno z rozhovoru č. 9a. 

 43



jsme se víc jednou osobou, která drží při sobě a jen jí něco tak nezlomí. Neříkám, že by tomu 

tak předtím nebylo, ale spíš jde o pocit, že k někomu „nerozlučně“ patříš. Cítíš se asi víc jako 

rodina“.158 

Nevýhody soužití v manželství obdobně jako v případě nesezdaného soužití odmítla 

většina respondentů komentovat, případně se o nich vyjadřovala pouze stručně. Nevýhody 

byly ryze individuálního charakteru. Lze z nich především vyčíst jistou větší závaznost 

vztahu, kdy se lidé cítí být více zavázáni jeden druhému než jak tomu bylo dřív. Manželství je 

spojeno podle respondentů s jistými předsudky a člověk by se měl chovat podle bontonu. 

„Tím, že jsi něčí manželka, tak by ses taky podle toho asi měla chovat. Tak možná v tom. Lidi 

už tě mají zaškatulkovanou jako vdanou. Platí to spíš pro ženy, jelikož na ženy se hledí a vždy 

hledělo trochu jinak než na muže. Žena nesmí ničím zhřešit, zatímco muž klidně může. A navíc 

když muž zhřeší, nedělají se z toho nějaké velké závěry. Zatímco kdyby zhřešila žena, tak by se 

o tom hned mluvila jako o „největším svinstvu“. A právě tohle stanovisko se podle mě nejvíce 

„potichu“ prosazuje v manželství“.159 

Nesezdané soužití je ve většině výpovědí chápáno jako jakési „manželství na 

zkoušku“, které povede v budoucnu k jeho uzavření. Hlavním důvodem, který má vliv na 

rozhodnutí zda vstoupit či nevstoupit do manželství je fakt, že si dotyční přejí založit rodinu a 

chtějí, aby se potomek jmenoval stejně jako oba rodiče. Díky legalizaci vztahu, je bude také 

podle jejich slov, stát více podporovat a chránit jejich práva. Respondenti z řad manželů 

uváděli, že díky manželství mají větší pocit sounáležitosti a okolí je i více jako rodinu 

respektuje, než když byli nesezdaní. Na instituci manželství tedy respondenti pohlíželi 

většinou kladně, za negativa manželství byla respondenty uváděna větší závaznost vztahu, 

tedy to, že pokud je člověk již jednou sezdaný, tak by se měl chovat tak, jak se na manželství 

sluší a patří. 

7.2.2.  Význam manželství 
 
Nesezdané soužití je v současné době veřejností čím dál více tolerováno a stává se ve 

vyspělých zemích Evropy rozšířeným jevem. Z původně deviantního chování se 

z nesezdaného soužití v severských zemích stala instituce uznávaná zákonodárstvím a 

v mnoha západních zemích sociální normou. 160  
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Je tedy nutné se ptát, jestli nesezdané soužití nenahradilo manželství a jaký význam se 

v současnosti manželství přikládá. Odpovědi na otázku: „Co pro Vás znamená manželství?“ 

se velice lišily a nelze je shrnout pod jeden jediný argument. Z rozhovorů však vyplynulo, že 

ženy (ať sezdané či nikoliv) z velké části braly manželství jako něco, co k životu patří a o čem 

v dětství snily. „Tak snad jako každá holka jsem snila o velké svatbě, takové té z těch 

pohádek. Realita byla nakonec trochu jiná, jelikož jsem byla těhotná. Svatba proběhla jen 

mezi blízkými příbuznými a byla dost narychlo. Teď už jsem z takových růžových svateb 

trochu vystřízlivěla, no a nakonec jsem ráda, že už to mám za sebou. Myslím tím teda svatbu. 

Teď už vím, že manželství není „růžová zahrada“ a že nebude nikdy idylické, tak jak jsem si 

ho představovala“.161 „Dá se říct, že bychom nadále mohli žít i bez kusu papíru, asi by to 

nebyl problém. Ale myslím si, že manželství k životu patří. Je to něco hezkého, něco na co se 

má člověk těšit. Hodně lidí nad ním uvažuje tak, že je zbytečné a následky rozvodu jsou 

fatální. Ale pokud bych nad tím měla uvažovat takto, tak bych se v životě nemohla nic dělat. 

Vše má svá rizika. Vím, že se mi v životě tím moc nezmění, ale je to nutná fáze života, která by 

prostě měla jednou přijít. Stejně jako přijde jednou stáří nebo smrt. Znamená pro mě dovršení 

dlouhodobého vztahu a taky především změnu. Já mám moc ráda změny. Vím, že se zas tolik 

v manželství nezmění, ale už jenom změna jména je změna.“162  

Muži, na rozdíl od většiny žen, na vstup do manželství pohlíželi spíše z praktického 

hlediska, kdy v něm někteří viděli něco, co jim přinese řadu výhod, ať již od státu či jiných 

institucí. „Tak manželství je dobré v tom, že nám umožní získat informace jeden o druhém, 

v případě že by se s tím druhým něco stalo.“163 

 Ten fakt, jaký význam respondenti přikládají manželství, jsem sledovala otázkou: 

„zda si respondenti myslí, že je manželství pouhou formalitou či nikoliv“. Odpovědi byly 

značně rozmanité a na první pohled si jakoby protiřečily.  

Na jedné straně z odpovědí vyplývalo, že manželství formalitou je. Respondenti to 

zdůvodňovali především tím, že uzavření manželství (tj. především jeho právní stránka) pro 

ně žádnou podstatnou změnu nepřinese či nepřineslo, jelikož nějaký „papír“ mezi nimi 

nemůže nic změnit. „Tím, že jsme spolu žili již před svatbou, jsme byli skoro jaké manželé. 

Takže tím, že jsme náš vztah legalizovali, se zas tolik nezměnilo. Takže se dá říct, že 
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formalitou trochu je. Ani jsme nepředpokládali, že by se mezi námi manželstvím mělo něco 

změnit. Dalo by se žít i jen tak, bez něho“.164 

Na druhé straně bylo ale z výpovědí patrné, že manželství pro respondenty žádnou 

formalitou není, jelikož podle nich plní důležité funkce, tedy že díky legalizaci jejich vztahu 

získali partneři větší pocit sounáležitosti a zažívají „pocit“ větší tolerance od okolí či větší 

podporu od státu. „Sňatkem jsme náš vztah tak nějak víc stmelili. Jsme konečně manželé. Teď 

mám konečně pocit, že někam patřím, že mám svoji rodinu, na kterou se mohu spolehnout. I 

okolí nás bere jako manžele a né jen jako přítele toho druhého. Je v tom opravdu rozdíl.“165  

Hlavní funkci, kterou však manželství plní a která byla nejvíce zdůrazňována ze strany 

respondentů byla možnost narození dítěte do právně ukotveného svazku, kde mají všichni 

stejné příjmení. „Tak to má asi být. Bylo by divný, kdyby se narodilo mezi dva lidi, co nemají 

ani společné jméno. Teď si dokonce uvědomuju, že jsem nedávno někde četl, že otcové dětí, 

kteří nejsou sezdaní nemají na své děti vůbec žádná práva. Takže možná i proto“.166 

Shrneme-li odpovědi na otázku, zda si respondenti myslí, že je manželství pouhou 

formalitou, můžeme konstatovat, že jednoznačně převažovali záporné odpovědi typu: „To 

rozhodně ne!“.167 Ale našli se i takoví, kteří neměli jednoznačný názor a tuto situaci 

zvažovali. 

Jak jsem již uvedla v kapitole o manželství, nesezdaná soužití ve značné většině 

názorů plnila funkci „manželství na zkoušku“. Respondenti se rozhodli především nejprve 

svého partnera lépe poznat, než-li vstoupí do trvalého svazku, tedy do manželství. 

V budoucnu se také chystala velká většina dosud nesezdaných respondentů sňatek uzavřít. 

„Určitě se chceme v budoucnu vzít, ještě jsme to ale nijak zvlášť neplánovali, až to přijde, tak 

to přijde. Nechtěla bych žít s partnerem celý život jen tak. Na svatbu se těším, ale ještě na to 

nepřišel ten správný čas.“.168 

 Manželství a rodina se jako každá jiná sociální instituce vyvíjejí a jejich projevy 

reagují na současné ekonomické a kulturní podmínky. A to může mít právě za následek 

prodlužování období života v nesezdaném svazku a může trvat velice dlouho, než dotyční 

sňatek uzavřou. Dospívající mladá generace začíná zahajovat svůj sexuální život v poměrně 

časném věku, doba její adolescence se ovšem díky delší přípravě na zaměstnání u obou 

pohlaví prodlužuje a antikoncepční prostředky dokáží bránit nechtěným těhotenstvím. Někdy 
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děti také projdou traumatizujícím obdobím, jelikož se rodiče rozvádí. Vezmeme-li všechny 

tyto úvahy na časovou osu, vidíme, že mezi sexuálním životem a sňatkem je dlouhé období 

(někdy až deset let).169 

Také v případě oslovených respondentů trvala nebo stále ještě trvá soužití ve společné 

domácnosti bez uzavření oficiálního svazku delší dobu. Důvody odkladu sňatku byly různé. 

Nejvíce se však opět projevil názor, že se partneři potřebovali více vzájemně poznat. „Bylo 

přirozené, začít spolu žít než se vezmeme. To by byl veliký risk, brát si někoho jen tak, bez 

toho aniž bys ho pořádně znala. Právě společným soužitím člověk jedině druhého pořádně 

pozná. Já bych to určitě neriskovala vzít si někoho jenom tak. Někdy jsem šokovaná různými 

celebritami, jak někoho znají sotva dva měsíce a už si ho berou.“170 

Dále partneři nejčastěji za důvod odkladu sňatku do pozdějšího věku uváděli, že byli 

v době seznámení a prvních let společného života „na zkoušku“ bez papíru, ještě příliš mladí 

a nad manželstvím nijak zvlášť neuvažovali, případně si chtěli ponechat ještě nějakou 

svobodu. „Předtím jsme byli na začátku vztahu. Nemohli jsme přeci jen tak rychle hupsnout 

do manželství, aniž bychom si vzájemně vyzkoušeli spolu žít. Byli jsme taky ještě příliš mladí, 

potřebovali jsme si ujasnit, co vlastně od života chceme. Zřejmě jsme ještě neměli potřebu se 

tolik na nikoho vázat. S věkem se hodně mění“. 171 

V neposlední řadě byla za důvod pro odklad sňatku do pozdějšího věku uváděna 

ekonomická stránka či do té doby nedostatečné finanční zabezpečení, případně finanční 

závislost na rodičích (z důvodu studia). „Navíc teď už máme taky víc peněz na to, abychom 

mohli něco takového uspořádat. Nemyslím jenom svatbu, ale taky jsme už celkově víc finančně 

zajištění než dřív. Třeba si můžeme koupit ten nový byt. V tom malém bychom se s dětma těžko 

vešli. Máme auto, který jsme taky dlouho neměli. Můžeme si prostě víc dovolit, zařídit líp 

domácnost a nebýt především na nikom závislí“.172 

Co však vedlo nebo vede respondenty (i po takové dlouhé době společného soužití) 

k uzavření manželství? Z naprosté většiny rozhovorů vyplynulo, že především těhotenství 

partnerky případně touha mít dítě je rozhodujícím faktorem, díky kterému partneři 

v budoucnu hodlají uzavřít sňatek či ho již uzavřeli. „Chtěli bychom v blízké budoucnosti 

založit rodinu, takže se budeme příští rok brát“. 173 
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Ze všech shora uvedených výpovědí vyplývá, že v zásadě všichni respondenti považují 

manželství za důležitou instituci a nevnímají ho jako pouhou formalitu, pouze ho odkládají do 

vyššího věku a uzavírají ho, až když plánují založit rodinu a naplňují tak reprodukční funkci 

této instituce jako základní společenské jednotky. 

7.2.3. Vliv okolí  
 

Volba zaměstnání, kariéra, úspěch, ale i volba partnera či počet dětí je v současné 

době převážně výsledkem svobodného rozhodnutí každého jedince. Rovněž rozhodnutí 

uzavřít sňatek je v současnosti většinou chápáno jako projev citového pouta mezi snoubenci a 

tudíž je soukromou záležitostí.174 Zda, případně jakým způsobem, se nechají či nechali 

respondenti skutečně ovlivňovat svými rodiči a okolím ať už při výběru partnera či při 

rozhodnutí zda uzavřít či neuzavřít sňatek jsem zjišťovala mezi respondenty osloveného 

souboru. 

V tomto ohledu vstupovala do hry řada různých okolností či vlivů, jako rodiče, 

příbuzní, přátelé atd., ale v zásadě se respondenti ovlivňovat nenechali a rozhodnutí zda 

uzavřít či neuzavřít sňatek či výběr partnera záviselo pouze na nich. „Tak s Honzou si 

rozuměli už od začátku, takže myslím, že naši byli spokojeni. A i kdyby nebyli, já bych si do 

toho stejně nenechala kecat, je to můj život, já s tím člověkem jednou budu žít, né oni. No a to 

samé se týká našeho soužití, myslím, že jim nijak nevadí, jestli jsme sezdaní či nikoliv. Je to 

můj život a oni chtějí abych byla šťastná. A jestli to bude v manželství nebo jen tak bez papíru 

je vlastně jedno“. 175 Rodiče měli někdy sice jiné názory na konkrétní soužití než jejich děti 

(respondenti), ale nijak jim je nevnucovali. „Tak znám jejich názory na naše nynější soužití a 

vím, že by byli už radši, abychom se vzali. Na druhou stranu nám své názory nevnucují, 

protože stejně vědí, že bychom se podle nich neřídili. A hlavně si vzpomínám, že oni ve svých 

letech byli stejní jako my. Jejich rodiče, tedy moji prarodiče, jim pořád říkali co mají a co 

nemají dělat a naši se podle toho neřídili. Proto se s nima taky pořád hádali. Nakonec 

babička s dědou uznali, že to nemá smysl, že tahle je jen odradí a naši je nebudou ani 

navštěvovat“. 176 

Specifický příklad, kdy měly názory rodičů vliv na rozhodnutí partnera a partnerky při 

volbě konkrétního soužití, a kdy roli jistě hrálo i lokální hledisko (jednalo se o respondenta 
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z vesnice) se projevil v případě očekávání potomka. „No, tak určitě mě to trochu ovlivnilo. 

Nešlo jenom o okolí jako sousedy, ale především o naše rodiny. Ty by mi to asi nejvíc vyčítaly. 

Naši jsou ještě z takové té staré školy a styděli by se za mě. Tím si sem jistý. Pokud se totiž 

někomu něco takového u nás stalo, myslím jako že slečna přišla do jiného stavu a on si jí 

nevzal, tak ho hrozně pomlouvali. Na druhou stranu, jak už jsem řekl, také jsem chtěl, aby se 

dítě narodilo do spořádaného manželství.“ 177  

Z rozhovorů lze usuzovat, že co se týče názorů jednotlivých lidí na určitý typ soužití, 

zejména neformální svazek versus oficiální manželství, hraje důležitou roli i generační 

hledisko. Většina nesezdaných respondentů zmiňovala především názory svých prarodičů, 

kteří se neustále vyptávali, kdy už se dotyční vezmou. Zdůvodňovali to tím, že prarodiče jsou 

ještě ze „staré školy“ a že pro ně je nepřípustné žít jen tak, na „psí knížku“. „No babička 

s dědou to vůbec nechápali, kdykoliv k nám přišli na návštěvu, tak se pořád ptali, kdy už se 

jako hodláme vzít. Podle nich to nebylo normální, abychom žili takhle dlouho spolu bez toho 

aniž bychom se vzali. Pořád se ptali na důvody, proč se nechceme vzít. Nedokázali pochopit, 

že nám stačí žít zatím tak jak jsme žili, že k tomu nepotřebujeme být manželé. No prostě stará 

škola, ty už nepřeučíš.“ 178 

To, že je volba soužití individuálním rozhodnutím, do kterého nikdo nezasahuje 

potvrdily i odpovědi na otázku, jak na konkrétní soužití pohlížejí přátelé a známí. Našim 

známým to může být naprosto jedno, jak my žijeme. My jim do jejich života taky nekecáme a 

myslím, že je každýmu „šumák“ jestli se vezmeme nebo ne. Můžeme si říct vzájemně své 

názory, ale to je vše. Každý štěstí svého strůjce….“ 179 

 Zkušenosti z předchozích partnerských vztahů neměly v naprosté většině vliv na 

současný druh soužití. Pro všechny respondenty bylo společné soužití nová zkušenost, kterou 

dříve ještě neměli. Pouze v jediném případě zažil respondent již jednou rozvod manželství, 

který však neměl za následek to, že by se už nikdy nechtěl ženit, ale spíše si chtěl partnerku 

lépe prověřit, aby nedošlo opět k pozdějšímu rozpadu manželství. „Já už jsem v jednom 

manželství žil, ale nepovedlo se. Brali jsme se s tehdejší partnerkou velice mladí a řekl bych 

nezkušení. Chtěli jsme se nějak odlišit od ostatních a ukázat jim, že se o sebe dokážeme sami 

postarat. Nežili jsme spolu předtím ani společně. Tak možná i proto to dopadlo, tak jak to 
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dopadlo. Vzali jsem se po půl roce chození. Teď už vím, že není kam spěchat, lepší je si 

nejdřív vyzkoušet spolu žít než uzavřete sňatek.“ 180 

Z výše uvedených výpovědí vyplývá, že volba soužití a výběr partnera závisí pouze na 

dotyčném jedinci a to i v případě, je-li okolí jiného názoru (vyjma jediného případu, kdy svoji 

roli sehrála lokalita, odkud respondenti pocházejí). Zkušenosti z předchozích partnerských 

vztahů neměly vliv na současný druh soužití. 

 

7.2.4. Praha versus Železný Brod a jeho okolí 
 
Lokální aspekt, tedy místo, kde respondenti žijí, je jedním z faktorů, který ovlivňuje, 

postoje, názory a chování lidí. V případě nesezdaného soužití a manželství jsem zjistila, že 

v některých ohledech se situace odlišovala a v některých vůbec.  

V čem se skupina respondentů z malého města od skupiny lidí z města hlavního 

naprosto neodlišovala bylo to, že v Železném Brodě a jeho okolí podobně jako v Praze žije 

případně dříve žila, než uzavřela sňatek, podstatná většina respondentů v nesezdaném soužití. 

Stejně tak v případě důvodů, které vedly respondenty k rozhodnutí založit vlastní domácnost, 

se v zásadě nijak tyto dvě skupiny nelišily. Jak jsem již výše uvedla, vedle samostatnosti a 

vlastní domácnosti zde bylo také přání partnera lépe poznat. Stejně jako v případě párů 

z Prahy bylo i z hlediska párů ze Železného Brodu a jeho okolí nesezdané soužití jakýmsi 

„předstupněm“, který měl vést později k uzavření manželství. Podobně jako byl pro značnou 

většinu respondentů z obou uvedených skupin hlavním důvodem pro vstup do manželství 

fakt, že si dotyční přejí založit rodinu a chtějí, aby se dítě narodilo do po právní stránce 

„opravdové“ rodiny.  Stejně jako v případě otázky „zda je pro respondenty manželství pouhou 

formalitou“ nelze shledat žádné zásadní rozdíly mezi odpověďmi respondentů pocházejících 

ze dvou různých lokalit.  

Pokud se vyskytly nějaké rozdíly mezi postoji a názory respondentů z Prahy a ze 

Železného Brodu a jeho okolí, šlo o rozdíly nepříliš velké. Největší rozdíl jsme shledala 

v tom, že na vesnici stejně jako na malém městě je vše méně anonymní a lidé se hned všechno 

dozvědí. To potom může ovlivňovat jedince natolik, že mají obavu se chovat jinak, než by si 

přálo jejich okolí, jelikož se bojí předsudků a pomluv, které by se snesly na celou jejich 

rodinu.181 Jak sami oba partneři v rozhovoru uvedli, kromě toho, že si oba přáli, aby se dítě 

narodilo do „řádné“ rodiny, báli se také předsudků a pomluv, které by mohly nastat, pokud by 
                                                 
180 Čerpáno z rozhovoru č. 3a. 
181 Srv. analýza rozhovorů, kapitola 3, vliv okolí. 
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se uzavřít sňatek nerozhodli. „V podstatě šlo o to, aby se dítě narodilo do řádné rodiny. Jsem 

z malé vesnice a manželka taky, lidi by si na nás ukazovali prstem, kdybychom měli dítě a 

nebyli svoji. Taky naše rodiny by se za nás asi trochu styděly“. 182 

Dalšími výraznými rozdíly mezi oběma skupinami bylo to, že partneři pocházející 

z malého města spolu začali bydlet většinou o trochu dříve než partneři z Prahy. Hlavním 

důvodem zde bylo to, že respondenti z Železného Brodu a jeho okolí nešli dále studovat, tudíž 

byli dříve výdělečně činní a mohli si dovolit svojí vlastní domácnost. Naopak ti z Prahy, co 

ještě studovali na vysoké škole, byli finančně závislí na rodičích a vlastní domácnost 

nepřipadala v úvahu. „Studium bylo fajn, jen mi dost vadilo, že jsem byl závislý na našich. 

Neměl jsem čas si při studiu přivydělávat a tak jsem musel bydlet u našich. Stejně jako 

partnerka. Bylo mi nepříjemné, říkat si v 25 letech o peníze rodičům. Ale nedalo se nic dělat. 

Až když jsme si začali vydělávat, tak jsme si mohli pořídit vlastní domácnost“.183 Společným 

bydlením řešili partneři z Prahy (na rozdíl od partnerů ze Železného Brodu) také spíše 

nedostatek času partnera navštěvovat z důvodu dlouhé pracovní doby. „Pracuju každý den do 

19h do večera, přítel obdobně. Neměli bychom ani čas ani sílu za sebou někde jezdit a jen se 

navštěvovat. Ze začátku našeho vztahu to tak bylo a musím říct, že to bylo hrozně náročné. 

Stýskalo se nám po sobě, ale byli jsme příliš líní na to, abychom jeli hodinu tam a hodinu 

zpátky. Teď je to super“.184 

Naopak malé odlišnosti jsem zjistila v případě důvodů pro odklad sňatku. Kromě pro 

všechny společného argumentu, že se partneři potřebovali nejprve lépe poznat, zdůrazňovali 

partneři ze Železného Brodu o trochu více finanční důvody, tedy že si svatbu ještě nemohli 

dovolit a celkově nebyli finančně zabezpečení. „Třeba si můžeme koupit ten nový byt. V tom 

malém bychom se s dětma těžko vešli. Máme auto, který jsme taky dlouho neměli. Můžeme si 

prostě víc dovolit, zařídit líp domácnost a nebýt především na nikom závislí.“ 185 Zatímco 

páry z Prahy zdůrazňovaly více to, že ještě neměly dostudováno a nestačily si vypracovat 

určitou kariéru. „No a taky jsme ještě neměli předtím dostudováno. Potřebovali jsme se 

uchytit v práci a vybudovat si určitou kariéru.“ 186 

Z výše uvedených výpovědí vyplývá, že rozdíly mezi odpověďmi respondentů z Prahy 

a ze Železného Brodu nebyly nějak zásadně velké a respondenti se bez ohledu na lokalitu 

z níž pocházejí v odpovědích spíše shodovali. K nejvýraznějším rozdílům se řadil fakt, že 
                                                 
182 Čerpáno z rozhovoru č. 10a. 
183 Čerpáno z rozhovoru č. 5a. 
184 Čerpáno z rozhovoru č. 6b. 
185 Čerpáno z rozhovoru č. 7a. 
186 Čerpáno z rozhovoru č. 1b. 
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partneři z malého města začali žít ve společné domácnosti dříve než partneři z města hlavního. 

Dalším zásadním rozdílem byla skutečnost, že na malém městě případně v jeho okolí se 

všichni vzájemně znají a lidé se v některých případech a za určitých okolností raději chovají 

tak, jak to vyžaduje jejich okolí, neboť se chtějí vyhnout pomluvám a předsudkům.  
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8. Závěr 
 

Po roce 1989 došlo u nás k proměně sňatkového a reprodukčního chování, a to 

k prudkému poklesu sňatečnosti187 a plodnosti188  a k nárůstu počtu nesezdaných soužití. 

Vstup do manželství začal být odkládán do vyššího věku189 a byl také částečně nahrazován 

nesezdaným soužitím. A právě názory a postoje lidí k fenoménu nesezdaného soužití, 

manželství a rodinnému životu jsem sledovala ve svém výzkumu. 

Na základě provedené analýzy dat shromážděných v rámci vlastního terénního 

výzkumu ve dvou odlišných lokalitách a u dvou typů rozdílných skupin, respektive 

nesezdaných a manželských párů, jsem dospěla k následujícím závěrům. 

1. Skutečnost, že naprostá většina mnou oslovených respondentů nyní žije případně 

dříve po určitou dobu žila (před uzavřením sňatku) v nesezdaném soužití, svědčí o velké 

oblíbenosti této formy partnerství. Hlavní důvody, které vedly respondenty k rozhodnutí 

založit vlastní domácnost bez předcházejících „oficialit“ byly dva: touha po samostatnosti, 

tedy oddělení od rodičů a postavení se na vlastní nohy, a dále snaha lépe poznat partnera a 

trávit s ním více času. Společná domácnost také v některých případech pomohla vyřešit 

problémy individuálního charakteru jako například situaci ohledně vzájemného setkávání a 

soukromí. K nevýhodám nesezdaného soužití se vyjádřila pouze malá část respondentů, 

přičemž jako určité mínus sice neformálních soužití, ale ve společné domácnosti, reflektovali 

pocit větší zodpovědnosti, než jak tomu bylo dřív, kdy spolu jen „chodili“. 

2. Ačkoliv soužití partnerů ve společné domácnosti většinou trvá či trvalo až několik 

let, přesto povede či vedlo u velké většiny respondentů k uzavření sňatku. Nesezdané soužití 

je či bylo tedy jakýmsi „manželstvím na zkoušku“.  

3. S odkladem sňatku do vyššího věku souvisí především potřeba lepšího vzájemného 

poznání partnerů a nízký věk partnerů, kdy si chtějí ponechat ještě nějakou „svobodu“. 

V neposlední řadě bylo za důvod pro odklad sňatku do pozdějšího věku uváděno nedostatečné 

finanční zabezpečení popřípadě finanční závislost na rodičích (například z důvodu studia). 

4. Manželství je respondenty odkládáno do vyššího věku a partneři ho uzavírají až 

v době, kdy plánují založit rodinu. Hlavním důvodem pro volbu vstoupit do manželství byl 

fakt, že si partneři přejí, aby se dítě narodilo do „opravdové“ rodiny, s čímž souvisí i přání, 
                                                 
187 Srv. příloha 1. tabulka č. 7. Sňatky a rozvody. 
188 Srv. příloha 1. tabulka č. 8. Živě narození. 
189 Srv. tabulka č. 2. Průměrný sňatkový věk u mužů a žen na území dnešní ČR v roce 1980, 1994, 2002. 

 53



aby se dítě jmenovalo stejně jako oba rodiče. Dalšími poněkud méně zdůrazňovanými důvody 

byla touha zpečetit dlouhodobý vztah, jehož legalizací je bude stát víc podporovat a chránit 

jejich práva.  

5. Větší pocit sounáležitosti, ale také větší respekt od okolí byly zmiňovány 

respondenty z řad manželů jako hlavní výhody manželství. Naopak větší závaznost vztahu, 

tedy to, že „manželství jistým způsobem člověka zavazuje chovat se podle daných pravidel“ 

byla uváděna za negativa manželství. 

6. Pro ženy bylo manželství spíše „emocionální záležitostí“, zatímco muži na vstup   

do manželství pohlíželi spíše z praktického hlediska. Ženy ho braly jako „normální“ součást 

svého života, o které často snily, muži si s ním spojovali spíše výhody, které jim vstup         

do manželství přinese. 

7. Nicméně manželství je pro všechny respondenty důležitou institucí a nevnímají ho 

v žádném případě jako pouhou formalitu, jelikož pro ně plní řadu funkcí jako například to, že 

přináší větší pocit sounáležitosti, větší toleranci od okolí či podporu státu a zejména možnost 

narození dítěte do „opravdové“ rodiny.  

8. Volba soužití a výběr partnera jsou ryze individuálními rozhodnutími a to i 

v případě, jestliže má okolí jiný názor než partneři. V postojích a názorech na nesezdané 

soužití se zprostředkovaně projevilo i generační hledisko. Zejména prarodiče nesezdaných 

respondentů byli názoru, že by se respondenti měli vzít a neměli žít jen tak „na hromádce“.  

9. Odlišnosti v názorech a postojích mezi respondenty z Prahy a ze Železného Brodu a 

jeho okolí na nesezdané soužití a manželství nebyly nějak zásadně velké a respondenti se bez 

ohledu na lokalitu, z níž pocházejí, v odpovědích spíše shodovali. Určitou výjimku však 

představovala lokálně podmíněná možnost a také reflexe vlivu okolí korespondující se 

skutečností, že vesnice a malé město je mnohem méně anonymní než velkoměstské prostředí. 

To potom může ovlivňovat jedince natolik, že mají obavu se chovat jinak, než by si přálo 

jejich okolí, jelikož se bojí předsudků a pomluv, které by se snesly na celou jejich rodinu. 

Dalším významnějším rozdílem byla skutečnost, že partneři z malého města začali žít           

ve společné domácnosti dříve než partneři z města hlavního. Hlavním důvodem zde byla 

prodloužená doba studia, kvůli které byli respondenti dlouho finančně závislí na rodičích a 

vlastní domácnost si dříve nemohli dovolit.  

Zcela na závěr lze konstatovat, že po roce 1989, tedy v období ekonomické a politické 

transformace naší společnosti, se výrazně změnilo reprodukční chování obyvatelstva. V této 
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souvislosti se často mluví o krizi manželství a krizi rodiny, nicméně z mnoha výzkumů190 

vyplynulo, že většina mladých lidí považuje nesezdané soužití pouze za dočasné a 

v budoucnu se chystá sňatek uzavřít. A v tomto smyslu vypovídala i naprostá většina 

respondentů z mého výzkumného souboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Např. Mezinárodní výzkum International Social Survey Programme (ISSP), Rodina a gender role 2002. 
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Příloha č. 1: Tabulky 
 
Tabulka č. 7 

Sňatky a rozvody 

Na 1 000 obyvatel         Per 1 000 population
Sňatky Rozvody 

Marriages Divorces Země 

1995 2000 2005 1995 2000 2005 

Country 

EU 27 5,3  5,2  4,9 . 1,8 1) 2,0  EU 27 

EU 25 5,2  5,2 1) 4,8 . 1,9 1) 2,0  EU 25 
Eurozóna 13 5,1  5,1  4,6 . 1,7 1) 1,8  Euro area 13 

v tom:             incl.: 
Belgie 5,1  4,4  4,1 3,5 2,6   2,9  Belgium 
Bulharsko 4,4  4,4  4,3 1,3 1,3  1,9  Bulgaria 
Česká republika 5,3  5,4   5,1 3,0 2,9   3,1  Czech Republic 
Dánsko 6,6  7,2  6,7 2,5 2,7  2,8  Denmark 
Estonsko 4,9  4,0  4,6 5,2 3,1  3,0  Estonia 
Finsko 4,7  5,1  5,6 2,7 2,7  2,6  Finland 
Francie . .  4,5 . .  2,2  France 
Irsko 4,3  5,0  5,0 . 0,7 1) 0,8  Ireland 
Itálie 5,1  5,0  4,3 0,5 0,7 1) 0,8  Italy 
Kypr 10,3  14,1  7,8 1,2 1,7  2,0  Cyprus 
Litva 6,1  4,8  5,8 2,8 3,1  3,3  Lithuania 
Lotyšsko 4,5  3,9  5,5 3,1 2,6  2,8  Latvia 
Lucembursko 5,1  4,9  4,4 1,8 2,4  2,3  Luxembourg 
Maďarsko 5,2  4,7  4,4 2,4 2,3  2,5  Hungary 
Malta 6,3  6,6  5,9 0,0 0,0 0,0  Malta 
Německo 5,3  5,1  4,7 2,1 2,4 1) 2,7  Germany 
Nizozemsko 5,3  5,5  4,5 2,2 2,2   2,0  Netherlands 
Polsko 5,4  5,5  5,4 1,0 1,1  1,8  Poland 
Portugalsko 6,6  6,2  4,6 1,2 1,9  2,2  Portugal 
Rakousko 5,4  4,9  4,8 2,3 2,4  2,4  Austria 
Rumunsko 6,8  6,1  6,6 1,5 1,4  1,5  Romania 
Řecko 6,0  4,5  5,5 1,0 1,0  1,2  Greece 
Slovensko 5,1  4,8 4,9 1,7 1,7  2,1  Slovakia 
Slovinsko 4,1  3,6   2,9 0,8 1,1  1,3  Slovenia 
Spojené království 5,5  5,1 1) 5,2 2,9 2,6   2,6  United Kingdom 
Španělsko 5,1  5,4  4,8 0,8 0,9 1) 1,1  Spain 
Švédsko 3,8  4,5  4,9 2,6 2,4  2,2  Sweden 

Ostatní země           Other countries 
Chorvatsko 5,2  4,9  5,0 0,9 1,0  1,1  Croatia 
Makedonie 8,1  7,0  7,1 0,4 0,7  0,8  Macedonia 
Norsko 5,0  5,7  4,8 2,4 2,2  2,4  Norway 
Švýcarsko 5,8  5,5   5,4 2,2 1,5   2,9  Switzerland 
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Zdroj: ČSÚ 191 

 

 
Tabulka č. 8 

Živě narození 

Na 1 000 obyvatel       Per 1 000 population

Země 1980 1990 1995 2000 2005 2006 Country 

EU 27 14,0  12,4 10,8 10,6 10,4 . EU 27 

EU 25 13,8  12,3 10,8 10,6 10,5 . EU 25 

Eurozóna 13 13,1  11,6 10,4 10,7 10,3 . Eurozone 13 

Eurozóna 12 13,0  11,6 10,4 10,7 10,3 . Eurozone 12 

v tom:            incl.: 
Belgie 12,6  12,4 11,4 11,3 11,2 . Belgium 

Bulharsko 14,5  12,1 8,6 9,1 9,2 9,6 Bulgaria 

Česká republika 14,9  12,6 9,3 8,8 10,0 10,3 Czech Republic 
Dánsko 11,2  12,3 13,3 12,6 11,9 12,0 Denmark 

Estonsko 15,0  14,2 9,4 9,6 10,7 11,1 Estonia 

Finsko 13,2  13,1 12,3 11,0 11,0 11,2 Finland 

Francie 14,9  13,4 12,6 13,1 12,7 13,0 France 

Irsko 21,7  15,1 13,5 14,4 14,7 . Ireland 

Itálie 11,3  10,0 9,2 9,5 9,5 . Italy 

Kypr 20,3  18,3 15,2 12,2 10,9 11,3 Cyprus 

Litva 15,2  15,4 11,4 9,8 8,9 9,2 Lithuania 

Lotyšsko 14,1  14,2 8,7 8,5 9,3 9,7 Latvia 

Lucembursko 11,4  12,9 13,3 13,1 11,7 . Luxembourg 

Maďarsko 13,9  12,1 10,8 9,6 9,7 9,9 Hungary 

Malta 17,3  15,2 12,5 11,0 9,6 9,6 Malta 

Německo1) 11,1  11,4 9,4 9,5 8,3 8,2 Germany1) 

Nizozemsko 12,8  13,2 12,3 13,0 11,5 11,3 Netherlands 

Polsko 19,6  14,4 11,2 9,8 9,5 9,8 Poland 

Portugalsko 16,2  11,6 10,7 11,7 10,4 10,0 Portugal 

Rakousko 12,0  11,8 11,2 9,8 9,5 9,4 Austria 

Rumunsko 18,0  13,6 10,7 10,7 10,2 10,2 Romania 

Řecko 15,4  10,1 9,5 9,5 9,7 10,0 Greece 

Slovensko 19,1  15,1 11,5 10,2 10,1 10,0 Slovakia 

Slovinsko 15,7  11,2 9,5 9,1 9,1 9,4 Slovenia 

Spojené království 13,4  13,9 12,6 11,5 12,0 12,4 United Kingdom 

Španělsko 15,3  10,3 9,2 9,9 10,7 10,8 Spain 

Švédsko 11,7  14,5 11,7 10,2 11,2 11,7 Sweden 

Ostatní země         Other countries 
Bosna a Hercegovina 17,2  14,9 . . 9,0 8,8 Bosnia and Herzegovina 

Chorvatsko 14,8  11,6 11,0 9,9 9,6 . Croatia 

Makedonie 21,0  18,8 16,4 14,5 11,5 . Macedonia 

Norsko 12,5  14,4 13,8 13,2 12,3 12,6 Norway 

 

                                                 
191 Český statistický úřad. Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje), 2007: sňatky a rozvody. 
[online]. [cit. 2008-04-25]. Dostupná na < http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/1607-07-_2007-2 
>. 
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Zdroj: ČSÚ 192 

                                                 
192 Český statistický úřad. Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje), 2007: živě narození. 
[online]. [cit. 2008-05-4]. Dostupná na <  http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/1607-07-_2007-
2>. 
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Tabulka č. 9: 

Faktická manželství v okresech ČR k 1.3.2001 

Tab.   Faktická manželství v okresech České republiky k 1. 3. 2001   
         

Faktická manželství Způsob ubytování 

Okres bez záv. 
dětí 

se záv. 
dětmi celkem 

Počet 
dětí v 

bytech 

z toho 
1 CD 
v bytě 

mimo 
byty 

Podíl faktic.
manž. z počtu

 úplných 
rodin 

                  
Hl. m. Praha 8 123 3 767 11 890 5 456 11 839 10 291 51 5,02
                  
Benešov 503 294 797 475 787 640 10 3,73
Beroun 569 335 904 513 896 734 8 5,09
Kladno 1 334 788 2 122 1 294 2 119 1 771 3 6,13
Kolín 675 405 1 080 663 1 075 896 5 4,82
Kutná Hora 462 262 724 427 724 601 0 4,18
Mělník 774 524 1 298 848 1 295 1 029 3 5,93
Mladá Boleslav 927 545 1 472 870 1 471 1 198 1 5,53
Nymburk 565 395 960 619 960 809 0 4,87
Praha-východ 596 326 922 507 914 705 8 4,23
Praha-západ 534 295 829 460 810 619 19 4,46
Příbram 673 437 1 110 688 1 107 939 3 4,51
Rakovník 437 297 734 508 728 579 6 5,72
                  
České Budějovice 1 237 809 2 046 1 261 2 032 1 697 14 4,91
Český Krumlov 527 558 1 085 937 1 077 916 8 7,96
Jindřichův Hradec 616 431 1 047 760 1 045 857 2 4,80
Písek 399 284 683 442 680 564 3 4,20
Prachatice 400 353 753 594 750 642 3 6,39
Strakonice 441 294 735 483 728 606 7 4,50
Tábor 596 343 939 551 936 812 3 3,82
                  
Domažlice 480 309 789 538 784 652 5 5,59
Klatovy 541 379 920 624 913 751 7 4,44
Plzeň-město 1 293 715 2 008 1 108 1 986 1 695 22 5,37
Plzeň-jih 438 344 782 563 773 643 9 4,67
Plzeň-sever 499 412 911 699 904 721 7 5,09
Rokycany 368 238 606 401 605 479 1 5,54
Tachov 628 570 1 198 928 1 179 951 19 10,10
                  
Cheb 1 004 891 1 895 1 403 1 874 1 548 21 9,88
Karlovy Vary 1 321 1 122 2 443 1 796 2 433 1 987 10 9,40
Sokolov 1 239 1 255 2 494 2 202 2 486 2 084 8 12,15
                  
Děčín 1 594 1 504 3 098 2 491 3 048 2 543 50 10,31
Chomutov 1 488 1 537 3 025 2 600 2 981 2 695 44 11,15
Litoměřice 1 118 783 1 901 1 302 1 890 1 605 11 7,20
Louny 896 793 1 689 1 391 1 680 1 466 9 8,61
Most 1 447 1 218 2 665 2 024 2 645 2 400 20 10,54
Teplice 1 556 1 326 2 882 2 184 2 850 2 537 32 9,94
Ústí nad Labem 1 424 1 168 2 592 2 015 2 573 2 257 19 9,97
                  
Česká Lípa 1 216 1 118 2 334 1 896 2 317 1 922 17 9,98
Jablonec nad Nisou 865 624 1 489 1 001 1 479 1 248 10 7,64
Liberec 1 635 1 188 2 823 1 905 2 805 2 302 18 7,98
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Semily 443 308 751 527 748 634 3 4,31
                  
Hradec Králové 986 597 1 583 946 1 577 1 287 6 4,18
Jičín 525 357 882 625 881 715 1 4,77
Náchod 893 633 1 526 1 065 1 518 1 279 8 5,69
Rychnov nad Kněžnou 544 364 908 594 895 733 13 4,84
Trutnov 1 110 733 1 843 1 163 1 830 1 521 13 6,61
                  
Chrudim 558 278 836 458 829 673 7 3,32
Pardubice 1 002 540 1 542 857 1 537 1 278 5 4,05
Svitavy 664 470 1 134 777 1 131 926 3 4,65
Ústí nad Orlicí 888 633 1 521 1 092 1 519 1 218 2 4,60
                  
Havlíčkův Brod 440 294 734 521 732 572 2 3,18
Jihlava 549 402 951 676 950 768 1 3,74
Pelhřimov 315 217 532 382 530 454 2 3,00
Třebíč 545 408 953 706 949 794 4 3,37
Žďár nad Sázavou 486 355 841 633 840 713 1 2,80
                  
Blansko 571 332 903 551 901 735 2 3,48
Brno-město 2 611 1 396 4 007 2 253 3 988 3 460 19 4,97
Brno-venkov 787 453 1 240 759 1 238 954 2 3,23
Břeclav 783 523 1 306 872 1 301 961 5 4,47
Hodonín 673 457 1 130 731 1 129 878 1 2,96
Vyškov 478 320 798 552 797 656 1 3,87
Znojmo 686 521 1 207 882 1 206 961 1 4,53
                  
Jeseník 397 382 779 665 772 615 7 8,12
Olomouc 1 478 847 2 325 1 346 2 310 1 904 15 4,48
Prostějov 656 420 1 076 744 1 072 884 4 4,16
Přerov 809 536 1 345 869 1 342 1 107 3 4,21
Šumperk 854 681 1 535 1 127 1 523 1 225 12 5,17
                  
Kroměříž 601 414 1 015 678 1 013 815 2 3,99
Uherské Hradiště 557 301 858 493 854 677 4 2,47
Vsetín 713 435 1 148 700 1 147 918 1 3,39
Zlín 847 444 1 291 661 1 290 1 043 1 2,81
                  
Bruntál 1 003 1 044 2 047 1 785 2 041 1 696 6 8,67
Frýdek-Místek 1 254 779 2 033 1 229 2 011 1 662 22 3,80
Karviná 2 125 1 788 3 913 3 073 3 888 3 419 25 6,02
Nový Jičín 1 044 873 1 917 1 483 1 913 1 586 4 5,16
Opava 883 682 1 565 1 118 1 561 1 271 4 3,57
Ostrava-město 2 654 1 966 4 620 3 263 4 585 4 055 35 6,65
                  

ČR celkem 73 850 51 419 125 269 84 283 124 526 104 438 743 5,37

 
Zdroj: ČSU 193 
 
 

 
 

                                                 
193 Český statistický úřad. Faktická manželství v datech Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Faktická manželství v 
okresech České republiky k 1. 3. 2001 [online]. Datum publikování: 23.12. 2004. Datum poslední revize: 26.10. 
2006 [cit. 2008-05-15]. Dostupné na < http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4125-04>. 
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Příloha č. 2: Témata v polostandardizovaném rozhovoru 
 

Důvody volby konkrétního soužití. 

Spokojenost s konkrétním soužitím. 

Výhody  konkrétního soužití. 

Nevýhody konkrétního soužití. 

Význam manželství. 

Manželství – formalita či nikoliv.  

Nesezdané soužití jako alternativní forma rodinného života nebo pouze dočasné soužití. 

Důvody, které vedly k uzavření sňatku. 

Důvody odkladu sňatku do pozdějšího věku. 

Vliv předchozích partnerských vztahů na současný druh soužití. 

Názory rodičů, příbuzných, přátel a okolí na konkrétní soužití popřípadě jejich vliv při výběru 
partnera či při volbě konkrétního soužití. 
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Příloha č. 3: Přepisy rozhovorů 
 
Rozhovor: 1a 
Nesezdané soužití    
Lukáš, 29 let, bezdětný  
Vzdělání: Vysoká škola ČVUT (VŠ) 
Místo bydliště: Praha 
Profese: osoba samostatně výdělečně činná v oboru stavebnictví (projektmanager) 
 
 
Tazatel: Žiješ již nějakou dobu se svojí přítelkyní ve společné domácnosti. Co Tě nebo tedy 
Vás k tomu vedlo? 
Respondent: Nechtěl jsem už po škole bydlet s našima. Do té doby mi to připadalo normální, 
jelikož jsem byl na nich finančně závislý a nemohl jsem jen tak odejít z domu. Navíc bych na 
to při škole neušetřil. Naši se rozhodli, že mi byt koupí, jelikož nájem je podle nich 
vyhazování peněz. Přítelkyně u mě začala prostě čím dál tím víc přespávat, až se nakonec 
přestěhovala. Ale samozřejmě, že jsme o tom dopředu spolu mluvili. Navíc když už chodíte 
do práce, nemáte vůbec čas scházet se někde po večerech a jezdit přes celou Prahu za tím 
druhým.Tahle se vidíme každý den a nemusíme se navštěvovat jako dřív. To bylo dřív 
opravdu děsný, chtěl jsem Katku vidět, ale představa, že pojedu přes celou Prahu tam a 
zpátky, mě fakt děsila. Hrozně mě to štvalo, člověk pak neměl čas vůbec na nic jiného. Takhle 
je to vyřešené, už se nemusíme navštěvovat, ale prostě přijdeš normálně domů a jste spolu.  
 
Tazatel: Proč si již nechtěl bydlet po škole s rodičema? 
Respondent: V tom věku už to nešlo. Už jsem chtěl mít něco svého, navíc každý v tomhle 
věku potřebuje už nějaké své soukromí, což v rodině nebylo možné. A oni byli naštěstí 
stejného názoru.  
 
Tazatel: Jak dlouho jste spolu byli, než jste začali spolu bydlet? 
Respondent: Asi tak rok nebo dva. Skoro dva roky. 
 
Tazatel: Jsi s tímto soužitím momentálně spokojen? 
Respondent: Jistě. Mám svůj byt, kde si můžeme s přítelkyní dělat co se nám zlíbí. Nikdo nám 
už nekecá do života, tak jako dřív. Dřív na to vlastně i měli rodiče právo, jelikož nás při škole 
živili. Ale ta finanční závislost mi už během vysoké školy hodně vadila. Teď jsem na nich 
naprosto nezávislý. 
 
Tazatel: Vidíš tedy ve Vašem současném soužití nějaké výhody? I co se týče partnerky? 
Respondent: Určitě jsme získali větší volnost od rodiny. Taky nás to donutilo se víc 
osamostatnit. Vidíme se každý den a tím pádem máme na sebe víc času. Taky jsme se naučili 
spolu víc vycházet, protože se vídáme denně.  
 
Tazatel: V čem myslíš, lépe vycházet? 
Respondent: Tak musíš se vždycky naučit se tomu druhému v některých věcech přizpůsobit, 
pokud s ním žiješ. Nejde, aby si každý dělal co chce. Musíte si vybudovat nějaký pravidla, 
která budete oba dodržovat. Bez těch to nejde. A taky se člověk naučí dělat kompromisy, což 
dříve nemusel.  
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Tazatel: Je něco ve Vašem soužití s čím jsi nespokojen? Myslím proti dřívějšku? 
Respondent: Tak pokud nebudeš sdělovat podrobnosti mé přítelkyni. Smích. Vlastně trochu to 
člověku vezme té volnosti, kterou dřív měl. Předtím jsem nemusel nikomu říkat kdy přijdu 
domů. Teď přeci jen mám vůči přítelkyni větší zodpovědnost. Když se zdržím na pivě, musím 
hned psát sms, že jsem se zdržel a že přijdu později. Což byl na začátku trochu problém, když 
jsem to ještě nedělal.  
 
Tazatel: Hodláte uzavřít v budoucnu sňatek? 
Respondent: Zatím jsme spolu o tom ještě moc nemluvili. Ale pokud se týče mě, tak já bych 
ani nemusel. Mně to vyhovuje tak, jak to je. Pokud však na tom přítelkyně bude trvat, tak se 
v tom určitě podvolím.  
 
Tazatel: Co pro Tebe znamená vlastně manželství? 
Respondent: Opravdu jen kus papíru, který mezi námi stejně nic nezmění. Vždyť už teď spolu 
žijeme jako dva manželé. Jen nemáme na to ten patřičný papír. 
 
Tazatel: Takže se dá říct, že je pro tebe pouhou formalitou? 
Respondent: I tak se to dá říct. Asi jo. 
 
Tazatel: Existují nějaké důvody, kvůli kterým by ses rozhodl uzavřít sňatek? 
Respondent: Vím, že kdybychom byli manželé, tak bychom mohli získat informace jeden o 
druhém, když se například něco stane nebo tak. Což by výhoda byla. Možná by to změnilo 
očekávání potomka. 
 
Tazatel: Těhotenství tvé partnerky by mohlo tedy změnit tvé rozhodnutí? 
Respondent: Tak opravdu by záleželo především na dohodě. Ale asi bych chtěl, aby se dítě 
narodilo do rodiny.  
 
Respondent: Proč myslíš, že je lepší, aby se dítě narodilo do rodiny? 
Tazatel: Tak to má asi být. Bylo by divný, kdyby se narodilo mezi dva lidi, co nemají ani 
společné jméno. Teď si dokonce uvědomuju, že jsem nedávno někde četl, že otcové dětí, kteří 
nejsou sezdaní nemají na své děti vůbec žádná práva. Takže možná i proto. 
 
Tazatel: Co tvé předchozí partnerské vztahy? Neměly ty vliv na tvůj nynější druh soužití? 
Respondent: Ne, to v žádném případě. S nikým jsem nikdy předtím nebydlel. 
 
Tazatel: Jak na Vaše soužití pohlíží rodiče? Nezasahovali Ti do výběru partnera nebo do 
vašeho nynějšího soužití? 
Respondent: Rodiče mi nikdy do takových věcí nezasahovali. Vím, že by si asi přáli, abych se 
jednou oženil, ale nijak mě do toho nutit nebudou. Zato s partnerkou nejdřív moc nevycházeli, 
teda především moje mamka. Táta byl v pohodě. Mamka se nějak nemohla smířit s tím, že jí 
odchází syn a navíc se o něho stará jiná slečna, která má jiné zvyky a tradice a tak. Přítelkyně 
totiž není z rodiny, kde se udržují rodinné tradice, no a u nás je to přesně naopak. Teď už jsou 
vztahy ale mezi nima lepší. Mamka se s tím už trochu vyrovnala a Katka se snaží vycházet 
vstříc. 
 
Tazatel: Co na Vaše soužití říkají příbuzní a přátelé? 
Respondent: Tak s příbuznýma se moc nestýkám. Navíc myslím, že jim to může být naprosto 
jedno jak já žiju. Možná ta nejstarší generace jako prarodiče by byli rádi, kdybychom se vzali 
a už měli dítě. A přátelé v mém věku žijí téměř všichni tak jako my „na hromádce“. 
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Tazatel: Proč si myslíš, že prarodiče chtějí, aby jste se už vzali? 
Respondent: Pro ně je prostě nepřípustný, abychom spolu žili tak dlouho jen tak. Mají pocit, 
že ten kus papíru něco mezi námi změní.  
 
Tazatel: Proč si myslíš, že nikdo z tvých přátel doposud neuzavřel sňatek? 
Respondent: Považují to nejspíš za něco, co není v dnešní době nutné. Taky určitě hrají 
velkou roli finanční důvody, protože samozřejmě svatba něco stojí. Navíc hodně mých 
známých taky studovalo na vysoké škole, takže potřebovali nejprve dostudovat a teprve 
potom mohli začít něco budovat.  
 
Tazatel: A proč otálíte vy tolik se svatbou? 
Respondent: Zatím to opravdu nebylo nutné, až bude chtít Katka dítě, tak potom možná bude 
o svatbě řeč.  
 
Tazatel: Takže u Vás žádné jiné důvody jako například finance roli nehráli? 
Respondent: Tak taky. Taky jsem předtím neměl byt, auto atd. Teď už pracuju čtyři roky 
v oboru, takže mám taky určitou praxi a trochu jistou práci a hlavně finance. Teprve teď bych 
případně mohl rodinu finančně zabezpečit. 
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Rozhovor: 1b 
Nesezdané soužití    
Katka, 30 let, bezdětná 
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická (VŠ) 
Místo bydliště: Praha 
Profese: ekonom 
 
Tazatel: Žiješ již nějakou dobu se svým přítelem ve společné domácnosti. Co Vás k tomu 
vedlo? 
Respondent: Lukášovi koupili rodiče byt, no a jelikož já takové možnosti neměla, tak jsem se 
k němu přestěhovala. A tak jsem spolu začali bydlet. Už dřív jsme ale mluvili o tom, že si 
nějaký byt společně pronajmeme, jelikož už ani jeden z nás nechtěl bydlet u rodičů.  
 
Tazatel: Jak dlouho jste v té době spolu byli? 
Respondent: No, už skoro dva roky. Byli jsme oba ještě na škole, takže to předtím ani nešlo. 
Ani jeden z nás si předtím nevydělával.  
 
Tazatel: Proč jsi už nechtěla bydlet po škole s rodičema? 
Respondent: Já mám teda rodiče rozvedený, takže jsem bydlela s tátou a jeho přítelkyní a 
s bráchou. No, nepřipadala jsem si tam dobře. Už to byla spíš jejich domácnost a já tam 
neměla co pohledávat. Už jsem si i chtěla dělat co chci, získat takovou tu volnost, kdy se 
člověk nemusí zodpovídat rodičům kam jde nebo nejde. Navíc dost mi taky vadilo, že jsem na 
nich finančně závislá. Říkat si někomu o peníze bylo opravdu hrozný. Teď už nikoho 
nemusím o nic prosit. 
 
Tazatel: Jsi s tímto soužitím momentálně spokojena? 
Respondent: Jsem spokojená. Jak říkám, najednou si můžu dělat co chci. Máme s partnerem 
svoji vlastní domácnost, kterou jsme si zařídili podle našich představ. Máme možnost se vídat 
každý den.  
 
Tazatel: Vidíš ve vašem soužití ještě nějaké jiné výhody proti dřívějšku? 
Respondent: Těch je opravdu hodně. Jsme už dospělí a stejně by to oddělení od rodičů jednou 
nastalo. Jednou by jsme se museli tak jako tak osamostatnit. Což považuju za jednu 
z největších výhod. Opravdu jsem se tím strašně osamostatnila a taky bych řekla, že už 
v některých věcech nejsem naivní. Prostě jak se říká: „život tě naučí“. Tím, že vídáš přítele 
každý den, tak si nejen trochu zevšedníte, ale zároveň máte šanci poznat i chyby toho 
druhého. Což bys během chození jen těžko poznala. Například poznáš různý zlozvyky toho 
druhého a jeho chování doma, které je dost odlišné od toho, jaké měl když jsme měli třeba 
jenom rande někde v parku. Takhle se už nemůžeme s ničím před sebou přetvařovat. Vidí tě, 
jak se ráno vzbudíš, nenamalovaná, napuchlá, nateklé oči a tak. Najednou je z „princezny 
žabák“, ale i to musí poznat, jelikož to je realita a né ta, kterou ukážeš dvakrát za týden na 
rande. A to podle mě zároveň prohlubuje celkově vztah. Buď vydrží a utuží se, nebo se 
rozejdeme. Ale rozpoznáme to včas.  
 
Tazatel: Před čím myslíš že to včas rozpoznáte? 
Respondent: Předtím než se třeba vezmeme. Je pravda, že tak jak teď žijeme, je to už trochu 
takové malé manželství. Ale ten papír tomu ještě chybí. A co se mně týče, já bych do 
manželství bez takovéto zkoušky, snad ani nešla. Nějaké chození Ti neukáže i ty záporné 
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stránky toho druhého. Takhle je můžeš poznat a můžeš se včas rozhodnout, jestli je budeš 
akceptovat či nikoliv.  
 
Tazatel: Je něco ve Vašem soužití s čím jsi nespokojena? Myslím vzhledem k dřívějšku? 
Respondent: Hm. Tak to musím chvíli přemýšlet. Skoro nic mě nenapadá. Možná jediné, a to, 
že tím, že jsem začala bydlet s přítelem, tak už nemám tolik času na své kamarádky. Protože 
teď už trochu řeším to, jestli s někým nějak zajdu nebo ne. Je mi někdy blbý nechat toho 
druhého doma samotného a sama si někam povyrazit. Člověk musí brát více ohled na toho 
druhého. 
 
Tazatel: Hodláte uzavřít v budoucnu sňatek? 
Respondent: Tak to je u nás takové téma, které je trošku tabu. Párkrát jsme se na toto téma 
bavili, ale spíš jen tak nezávazně. Lukášovi je to vcelku jedno, jemu by nevadilo žít tak, jak 
teď žijeme. Já zas spíš naopak preferuju manželství. Přeci jen si myslím, že tím získáme 
alespoň víc výhod pro život než když bychom byli nesezdaní. Neříkám, že bychom ten papír 
nutně potřebovali, ale zase proč ho nemít.  
 
Tazatel: Jaké výhody myslíš, že manželstvím získáte? 
Respondent: Tak určitě budeme mít alespoň právo, získat informace o tom druhém, pokud se 
třeba něco stane. Podle mě i ta veřejnost se na nás bude dívat jinak, když budeme manželé. 
Myslím, že nás budou jako manželé víc akceptovat než když bychom byli nesezdaní. No a  
taky nechci, aby se mé děti narodily dvěma lidem, kteří nemají stejné jméno. Až budou větší, 
co si asi pomyslí? Že tatínek maminku neměl tolik rád na to, aby si jí vzal? A vysvětlovat jim 
to, by bylo opravdu asi dost těžké.  
 
Tazatel: Takže pro Tebe není manželství pouhou formalitou? 
Respondent: Ne, to určitě ne. Dá se žít i bez něj. Ale je to s ním hlavně jednodušší a navíc 
nevidím důvod proč se nevzít, když stejně chceme být spolu. 
 
Tazatel: Co tvé předchozí partnerské vztahy? Neměly ty vliv na tvůj nynější druh soužití? 
Respondent: Tohle je můj první vážnější vztah, navíc nikdy předtím jsem s nikým nebydlela, 
takže určitě ne. 
 
Tazatel: Jak na Vaše soužití pohlíží rodiče? Nezasahovali Ti do výběru partnera nebo do 
vašeho nynějšího soužití? 
Respondent: U mě je to jasné. Tím, že se naši rozvedli, tak si začali všímat spíš svého vztahu 
a přestali mi tak trochu kecat do života. Měli své problémy a tím pádem neměli čas se zabývat 
těmi mými. Vím, že chtějí, abych byla šťastná, ale do ničeho mi zasahovat nebudou. Trochu 
mě to spíš někdy mrzí, že ten zájem o mě trochu zmizel, ale co se dá dělat. Mají své životy a 
já s tím nic neudělám.  
 
Tazatel: Co na Vaše soužití říkají příbuzní a přátelé? 
Respondent: Tím, že se naši rozvedli, tak jsem ztratila kontakty i k příbuzným. Kromě 
babičky s dědou. Ti se někdy ptají, jestli už nebude nějaká svatba, když už spolu žijeme tak 
dlouho.  
 
Tazatel: A ti známí? 
Respondent: Většina z nich žije tak jako my. Takže myslím, že to vidí stejně.  
 
Tazatel: Proč si myslíš, že prarodiče chtějí, aby jste se už vzali? 
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Respondent: Tak chtějí už vnouče..teda pravnouče. Oni vůbec nepřemýšlí o tom, že by se 
mohlo dítě narodit bez toho, aniž bychom se vzali. Za nich to nebylo možné a tyhle jejich 
zvyky u nich nadále přetrvávají.  
 
Tazatel: Proč myslíš, že hodně párů se svatbou tak dlouho vyčkává? Třeba tvoji známí nebo 
konkrétně Vy. 
Respondent: No, tak asi chtějí nejprve zajistit nějakou společnou existenci, tím myslím, že se 
potřebují trochu finančně zajistit, mít kde bydlet, vybudovat kariéru a tak. Dneska je všechno 
hrozně drahý a nikdo si jen tak nepořídí rodinu, když nemá pořádně kde bydlet.  
 
Tazatel: A proč vy tak dlouho otálíte se svatbou? 
Respondent: Tak potřebovali jsme se nejdřív pořádně poznat, nebylo nutné se hned brát. Byli 
jsme ještě mladí a chtěli jsme si ještě trochu užívat.  No a taky jsme ještě neměli předtím 
dostudováno. Potřebovali jsme se uchytit v práci a vybudovat si určitou kariéru. 
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Rozhovor: č. 4a 
Manželství 
Daniel, 32 let, bezdětný 
Vzdělání: Střední průmyslová škola (SŠ) 
Místo bydliště: Praha 
Profese: technický manager v reklamní agentuře 
 
Tazatel: Jak jsi dlouho ženatý? 
Respondent: V září tomu budou dva roky.  
 
Tazatel: Co Vás přimělo k rozhodnutí uzavřít manželství? 
Respondent: Žili jsme se Zuzkou už pár let spolu, takže jsme se po nějaké době rozhodli pro 
sňatek.  
 
Tazatel: Nebyly tedy nějaké konkrétní důvody, které Vás k tomu přiměly? 
Respondent: Ne, opravdu ne. Chtěli jsme oba jednou vstoupit do manželství a tak jsme to 
udělali. Žili jsme v té době už se Zuzkou dlouho. Možná to chtělo už i nějakou změnu. 
 
Tazatel: Žili jste před tím ve společné domácnosti? 
Respondent: Jo, jo, dost dlouho. Asi tak čtyři roky.  
 
Tazatel: Proč jste zvolili tuto formu soužití před sňatkem? Shledal si v ní nějaké výhody? 
Respondent: Chtěli jsme už být častěji spolu, což společná domácnost vyřešila. Taky jsem si 
chtěli zkusit, jestli spolu doma vydržíme. Tedy jestli máme stejné názory na život, domácnost 
a tak.  
 
Tazatel: Takže výhody vidíš především v tom, že jste se tak říkajíc vzájemně oťukali? 
Respondent: Určitě. A myslím, že se to vyplatilo. Myslím, že potom jsme se nemuseli bát jít 
do sňatku, jelikož už jsme věděli, co od sebe vzájemně můžeme očekávat. Přineslo nám to 
tedy určitou jistotu. Jde přeci jen o závažný krok, který by jednou mohl přinést dost vážné 
následky.  
 
Tazatel: Co pro Tebe vlastně znamená manželství? Je pro Tebe pouhou formalitou nebo pro 
tebe znamená daleko víc? 
Respondent: Tím, že jsme spolu žili již před svatbou, jsme byli skoro jaké manželé. Takže 
tím, že jsme náš vztah legalizovali, se zas tolik nezměnilo. Takže se dá říct, že formalitou 
trochu je. Ani jsme nepředpokládali, že by se mezi námi manželstvím mělo něco změnit. Dalo 
by se žít i jen tak, bez něho.  
 
Tazatel: Jsi se současným soužitím spokojen? 
Respondent: Já jsem byl spokojen i předtím. Jak říkám, nic moc se pro mě zas tak nezměnilo.  
 
Tazatel: Zaznamenal jsi nějaké výhody, které Ti manželství přineslo? 
Respondent: Mám pocit, že tím, že jsme manželé, tak nás okolí víc respektuje. Tím, že jsme 
náš vztah legalizovali, tak jsme se stali jakoby méně zranitelní. Nedokážu to moc popsat. 
Prostě stali jsme se víc jednou osobou, která drží při sobě a jen jí něco tak nezlomí. Neříkám, 
že by tomu tak předtím nebylo, ale spíš jde o pocit, že k někomu „nerozlučně“ patříš. Cítíš se 
asi víc jako rodina. Takže pokud bych měl teď říct, jestli je manželství formalitou, tak z této 
stránky určitě nikoliv. 
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Tazatel: Zaznamenal jsi i nějaké nevýhody? 
Respondent: Ne, spíš plusy než zápory.  
 
Tazatel: Co tvé předchozí vztahy, neměly ty vliv na tvé nynější názory na konkrétní typ 
soužití? 
Respondent: To určitě ne, tohle je můj první vážnější vztah.  
 
Tazatel: Co na tvé manželství říkali rodiče?  
Respondent: Naši nám do to nějak nezasahovali. Se Zuzkou vychází dobře.  
 
Tazatel: Co na manželství říkalo vaše okolí, myslím vaši přátelé a příbuzní? 
Respondent: No ani nic. Většina z nich teda ještě ženatá nebo vdaná není. Ale myslím, že se 
také téměř všichni chystají v budoucnu uzavřít manželství. Hodně z nich jich žije, tak jako my 
dřív ve společné domácnosti. 
 
Tazatel: A co příbuzní? 
Respondent: S těmi jsem se o tom rozhodně nebavil. Mám pár příbuzných z Moravy a tam se 
tyhle věci berou trošku jinak. Dodržují se tam víc tradice. Například moje sestřenice se 
vdávaly už tak kolem 25let. Ale to je způsobený lokalitou, z níž pocházejí. Já jsem z Prahy a 
tady se to tak nebere. Spíš naopak.  
 
Tazatel: Proč jste se svatbou vyčkávali tak dlouho? 
Respondent: Jak jsem říkal už předtím, potřebovali jsme se víc poznat. Taky jsme byli ještě 
hodně mladí. Takže jsme možná cítili, že se k sobě nechceme ještě tolik vázat. Chtěli jsme si 
spíš užívat života než hned vstoupit do manželství.  
 
Tazatel: Chystáte se v budoucnu založit rodinu? 
Respondent: Zřejmě ano. Ale nijak na to ještě nepospícháme.  
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Rozhovor: č. 4b 
Manželství 
Zuzana, 28 let, bezdětná 
Vzdělání: Obchodní akademie (SŠ) 
Místo bydliště: Praha 
Profese: asistentka ředitele 
 
Tazatel: Jak dlouho jsi vdaná? 
Respondent: Letos tomu budou už dva roky. 
 
Tazatel: Co Vás přimělo k rozhodnutí, uzavřít manželství? 
Respondent: Tak nějak jsme se na tom dohodli. Už jsem spolu žili docela dlouho ve společné 
domácnosti a tak jsme si řekli, že by to nebylo od věci. 
 
Tazatel: Nebyly tedy nějaké konkrétní důvody, které Vás k tomu přiměly? 
Respondent: Chtěli jsme nějak zpečetit náš dlouhodobý vztah. Navíc já jsem se nechtěla 
vdávat těsně před tím, než budu chtít mít děti. To by pak byla akorát zbytečná honička, jen 
bych z toho byla nervózní. Prostě až usoudím, že chci mít děti, tak je mít budu a nebudu 
muset čekat na to, než se vezmeme. Takhle mám dvě kamarádky, u kterých to tak právě bylo. 
Museli počkat na svatbu třeba i rok a pak si hned pořídili dítě. Připadá mi to jak na běžícím 
pásu. 
 
Tazatel: Žili jste před svatbou ve společné domácnosti? 
Respondent: Jojo, žili.  
Tazatel: A jak dlouho? 
Respondent: Asi čtyři a půl roku.  
 
Tazatel: Proč jste zvolili tuto formu soužití před sňatkem? Shledala si v ní nějaké výhody? 
Respondent: Měli jsme už na to věk. Já jsem byla vždycky trochu v některých věcech 
vyspělejší oproti svým stejně starým kamarádkám. Takže jsem se také chtěla co nejdříve 
osamostatnit. Takže jakmile jsem začala chodit s Danem, tak jsem hned vymýšlela varianty, 
jak a kde spolu začít bydlet a tak.  
 
Tazatel: Teď, když se podíváš zpět, vidíš v něm nějaké výhody? 
Respondent: Tak určitě. Je to výhoda, když spolu můžete bydlet, tak se určitě víc poznáte než 
když by jste spolu jenom chodili. Taky se člověk hodně osamostatní, už tu nejsou rodiče, aby 
za něho vše vyřizovali.  
 
Tazatel: Co pro Tebe vlastně znamená manželství? Je pro Tebe pouhou formalitou nebo pro 
tebe znamená daleko víc? 
Respondent: Formalitou rozhodně není. My jsme se vzali, protože jsem to tak cítili. Považuju 
to za něco důležitého a nejen za nějakou formalitu.  
 
Tazatel: Jsi se současným soužitím spokojena? 
Respondent: Jsem, baví mě být něčí manželkou. Smích. 
 
Tazatel: Jak to myslíš něčí manželkou? 
Respondent: Je to takový hezký pocit, když mě Daniel představuje jako svoji manželku. 
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Tazatel: Zaznamenala jsi nějaké výhody, které Ti manželství přineslo? 
Respondent: Tak ono se toho zas tolik nezměnilo, myslím jako proti dřívějšku. Výhoda je asi 
ten pocit, že k někomu tak nějak víc patříš. Přeci jen přítel a manžel je trochu rozdíl. Ale jde 
asi skutečně jenom o pocit.  
 
Tazatel: Zaznamenala jsi i nějaké nevýhody? 
Respondent: Když si někoho vezmeš, tak máš určité závazky a míň takové té svobody, kterou 
jsi měla dřív. Ale s tím musíš počítat ještě dřív než sňatek uzavřeš. 
 
Tazatel: V čem myslíš míň svobody? 
Respondent: Tím, že jsi něčí manželka, tak by ses taky podle toho asi měla chovat. Tak 
možná v tom. Lidi už tě mají zaškatulkovanou jako vdanou. Platí to spíš pro ženy, jelikož na 
ženy se hledí a vždy hledělo trochu jinak než na muže. Žena nesmí ničím zhřešit, zatímco 
muž klidně může. A navíc když muž zhřeší, nedělají se z toho nějaké velké závěry. Zatímco 
kdyby zhřešila žena, tak by se o tom hned mluvila jako o „největším svinstvu“. A právě tohle 
stanovisko se podle mě nejvíce „potichu“ prosazuje v manželství.  
 
Tazatel: Myslíš, že předtím to tak nebylo? Myslím, když jste spolu jen bydleli? 
Respondent: Ale taky trochu jo, ale v manželství se na to podle mě více hledí.   
 
Tazatel: Co tvé předchozí vztahy, neměly vliv na tvé nynější názory na konkrétní typ soužití? 
Respondent: To, ne. Vůbec.  
 
Tazatel: Co na tvé manželství říkali rodiče?  
Respondent: Tak naši měli ze začátku problém především s tím, že jsem se od nich 
odstěhovala ještě velice mladá. Časem si na to zvykli a manželství už nebyl žádný nový skok. 
Stejně už jsem u nich nebydlela. Myslím, že to spíš uvítali. 
 
Tazatel: Nezasahovali Ti do výběru partnera? 
Respondent: Ne, to vůbec. Tak asi by se jim nelíbilo, kdybych si přivedla nějakého chuligána. 
Ale s Danem si rozumí. 
 
Tazatel: Co na manželství říkalo vaše okolí, myslím vaši přátelé a příbuzní? 
Respondent: Tak já jsem se vdávala v době, kdy se vdávali hned dvě mé kamarádky, takže 
jsme byly na stejné koleji. A příbuzní, jedině moje babička se tak nenápadně občas ptala, kdy 
prý se už vezmeme. Vždycky říkala, že holka nesmí zůstat na ocet.  
 
Tazatel: Proč jste se svatbou vyčkávali tak dlouho? 
Respondent: Předtím jsme byli na začátku vztahu. Nemohli jsme přeci jen tak rychle hupsnout 
do manželství, aniž bychom si vzájemně vyzkoušeli spolu žít. Byli jsme taky ještě příliš 
mladí, potřebovali jsme si ujasnit, co vlastně od života chceme. Zřejmě jsme ještě neměli 
potřebu se tolik na nikoho vázat. S věkem se hodně mění.  
 
Tazatel: Co se konkrétně s věkem hodně mění? 
Respondent: Člověk už chce mít nějakou pevnou oporu, nejen nějaký nezávazný vztah. Víme 
už co chceme a pevně za tím jdeme.  
 
Tazatel: Chcete v budoucnu založit rodinu? 
Respondent: Bez dětí si život nedokážu představit, ale ještě je na to čas.  
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Rozhovor: č. 7a 
Nesezdané soužití 
Petr, 28 let, bezdětný 
Vzdělání: Sklářská škola (SŠ) 
Místo bydliště: Železný Brod 
Profese: sklář 
 
 
Tazatel: Žiješ již nějakou dobu s Janou ve společné domácnosti. Co Tě nebo tedy Vás k tomu 
vedlo? 
Respondent: Tak to nějak přišlo. Chtěli jsme být častěji spolu než se jen setkávat dvakrát 
třikrát za týden.  
 
Tazatel: Byly i jiné důvody? 
Respondent: Tak celkově. Už nám taky bylo dost na to, abychom bydleli ještě s rodičema. Ti 
mi navíc už občas v té době taky lezli na nervy, takže myslím, že bylo dobré zavčas odejít.  
 
Tazatel: V čem Ti rodiče lezli na nervy? 
Respondent: Myslel jsem to v dobrém. Nedělá to dobrotu, když lidé v mém věku žijí ještě 
s rodiči. Každý má jiné názory, navíc připadal jsem si chvílema jak malé dítě. Neříkám, že by 
to v něčem předtím nebylo snazší, ale i tak. Prostě to už dál nešlo.  
 
Tazatel: Co myslíš, že bylo předtím snazší než teď? 
Respondent: Tak naši za mě vyřizovali spoustu věcí, nemusel jsem doma skoro nic dělat. I 
doma, vlastně mě k ničemu ani nepustili.  
 
Tazatel: Takže teď musíš dělat spoustu věcí, které jsi předtím nedělal? 
Respondent: Ale jsem rád, že je musím dělat. Aspoň jsem se naučil různý věci vyřizovat a 
řešit sám. Předtím jsem skoro neměl šanci nebo respektive tím, že je za mě někdo dělal, tak 
jsem nad tím ani neuvažoval. Je skvělé se postavit na vlastní nohy a nebýt už na nikom 
závislý. S tím jsem získal i takovou větší volnost, dokážu si se spoustou věcí poradit sám a 
nejsem odkázaný na někoho jiného. 
 
Tazatel: Jsi s tímto soužitím momentálně spokojen? 
Respondent: Určitě. Není nic lepšího než začít spolu žít. Tak se vidíme každý den a můžeme 
se i líp poznat. Taky už máme něco svýho, myslím jako byt a nejsme závislí tolik na rodičích. 
Závislost mi předtím dost vadila. Dával jsem sice našim peníze na nájem a jídlo, když jsem u 
nich bydlel, ale i tak, jsem si připadal blbě.  
 
Tazatel: Je něco ve Vašem soužití s čím jsi nespokojen? Myslím proti dřívějšku? 
Respondent: Ne, je to fakt v pohodě. Vlastně, vadí mi, že byt je Jany a já vlastně pořád nic 
nemám. Takže do budoucna bych se chtěl podílet na společném financování nového bytu.  
 
Tazatel: Takže budete kupovat nový byt? Proč? 
Respondent: Tenhle je moc malý. Pokud chceme založit rodinu, tak by tam nebyl ani dětský 
pokoj. Navíc jak říkám, chci se na bydlení také finančně podílet. 
 
Tazatel: A vidíš ve vašem soužití i nějaké nevýhody vzhledem k partnerovi?  
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Respondent: Tak možná si trochu zevšedníte, když se vidíte každý den a lezete si občas víc na 
nervy. Ale to jsou věci, které by stejně v manželství jednou přišly. Takže se na to spíš 
připravujeme dopředu.  
 
Tazatel: Plánujete v budoucnu založit rodinu? 
Respondent: Určitě. 
 
Tazatel: Hodláte uzavřít sňatek? 
Respondent: Tak teď nevím, jestli to smím říct. Smích. No dobře, jo, už příští rok.  
 
Tazatel: Co Vás k tomu vede? Myslím, že chcete uzavřít sňatek? 
Respondent: Hm. To je zajímavá otázka. Myslím, že především věk mé přítelkyně. Jak se 
říká, už jí tikají biologické hodiny. Už téměř ob den poslouchám, jak by už ráda dítě. A tak 
nějak jsme se shodli na tom, že pokud bude dítě, tak jedině v manželství. Chci, abychom se 
jmenovali všichni stejně a né že matka se budeme jmenovat jinak než dítě. To je divný. 
 
Tazatel: Co pro Tebe znamená manželství? 
Respondent: Určité rozhodnutí, které se pojí s dlouhodobými důsledky a jelikož jsem dospěl 
do toho stádia, kdy jsem si jist, že je tu osoba, se kterou jsem v životě spokojený a chci s ní 
mít rodinu. 
 
Tazatel: Takže pro tebe není pouhou formalitou? 
Respondent: No, tak brát bychom se samozřejmě nemuseli, jelikož žádnou zásadní změnu 
nám manželství nepřinese. Na druhou stranu chci legalizovat náš vztah, tak abychom byli 
manželé a nikoliv pouze dva lidé, co spolu žijí ve společné domácnosti. 
 
Tazatel: Co tvé předchozí partnerské vztahy? Neměly ty vliv na tvůj nynější druh soužití? 
Respondent: Ne, to rozhodně ne. Tohle je vlastně můj první vážnější vztah. 
 
Tazatel: Jak na Vaše soužití pohlíží rodiče? Nezasahovali Ti do výběru partnera nebo do 
vašeho nynějšího soužití? 
Respondent: Tak znám jejich názory na naše nynější soužití a vím, že by byli už radši, 
abychom se vzali. Na druhou stranu nám své názory nevnucují, protože stejně vědí, že 
bychom se podle nich neřídili. A hlavně si vzpomínám, že oni ve svých letech byli stejní jako 
my. Jejich rodiče, tedy moji prarodiče, jim pořád říkali co mají a co nemají dělat a naši se 
podle toho neřídili. Proto se s nima pořád hádali. Nakonec babička s dědou uznali, že to nemá 
smysl, že tahle je jen odradí a naši je nebudou ani navštěvovat.  
 
Tazatel: A do výběru partnerky Ti zasahovali? 
Respondent: S Janou vychází dobře, takže nebyl důvod. To spíš v dřívějších vztazích, chodil 
jsem s jednou slečnou, která byla v některých věcech trochu výstřednější a jim se to 
samozřejmě nelíbilo. Ale to bylo ještě v pubertě. 
 
Tazatel: Co na Vaše soužití říkají příbuzní a přátelé? 
Respondent: O těch mi ani nemluv. Jak moji, tak Jany prarodiče se pořád dokola ptají, kdy už 
jako bude ta svatba. Už mě s tím dohání občas k šílenství. Ptají se na to snad při každé 
návštěvě.  
 
Tazatel: Proč si myslíš, že chtějí, aby jste se už vzali? 
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Respondent: Pro ně je prostě nepřípustný, abychom spolu žili tak dlouho jen tak. Mají pocit, 
že ten kus papíru něco mezi námi změní.  
 
Tazatel: A ty si to nemyslíš? 
Respondent: Tak kromě změny jména, myslím u přítelkyně, nic nového takový papír 
nepřinese. Budeme žít nadále stejně, na vztahy mezi námi to vliv rozhodně mít nebude. Teda 
alespoň si to prozatím myslím.  
 
Tazatel: A co Vaši přátelé? 
Respondent: No, abych byl upřímný, moji přátelé jsou asi jen dva ženatí, ostatní všichni žijí 
tak jako my.  
 
Tazatel: Proč nikdo z nich doposud neuzavřel sňatek? 
Respondent: Tak co já takhle vím, tak spíš vyčkávají na dobu, až si budou tím druhým jistí. 
Možná v tom hraje taky trochu roli otázka svobody, kdy se jí ještě nechtějí vzdát.  
 
Tazatel: Proč jste se svatbou vyčkávali tak dlouho? 
Respondent: Potřebovali jsme se víc poznat, po roce bych si opravdu nikoho nebral. Navíc 
teď už máme taky víc peněz na to, abychom mohli něco takového uspořádat. Nemyslím 
jenom svatbu, ale taky jsme už celkově víc finančně zajištění než dřív. 
 
Tazatel: V čem jste lépe finančně zajištění? 
Respondent: Třeba si můžeme koupit ten nový byt. V tom malém bychom se s dětma těžko 
vešli. Máme auto, který jsme taky dlouho neměli. Můžeme si prostě víc dovolit, zařídit líp 
domácnost a nebýt především na nikom závislí.  
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Rozhovor: č. 7b 
Nesezdané soužití 
Jana, 27 let, bezdětná 
Vzdělání: Obchodní akademie (SŠ) 
Místo bydliště: Železný Brod 
Profese: administrativní pracovnice 
 
Tazatel: Vím, že žiješ již nějakou dobu s přítelem ve společné domácnosti. Co Vás k tomuto 
soužití vedlo? 
Respondent: Ano, žijeme spolu už přibližně pět let.  
 
Tazatel: A co Vás k tomuto soužití tedy vedlo? 
Respondent: No v podstatě to přišlo zčista jasna. Umřela mi totiž babička a já po ní zdědila 
malý byt. V té době jsem s Petrem chodila asi tak rok. Prodat byt se mi nechtělo, jelikož by to 
byla škoda, no a tak jsem se rozhodli v něm zůstat. Už tehdy nám vadilo, že se nemáme 
pořádně kde scházet. A návštěvy u rodičů nám připadaly jaksi zvláštní. Oba jsme totiž 
„panelákové děti“ a taková návštěva znamenala zavřít se do jednoho malého pokojíčku. No, 
prostě jsme neměli žádné soukromí. Navíc oba jsme měli mladší sourozence, takže si to 
dokážeš přestavit. Ani jeden z nás neměl vlastní pokojíček, takže takhle to už dál nešlo. Bylo 
to fakt někdy dost trapný, když například moje ségra musela být v obýváku s našima kvůli 
nám, abychom měli alespoň trochu soukromí. Smích. Navíc já už dávno uvažovala o 
odstěhování od rodičů, jen jsem neměla na to, abych si koupila byt.  
 
Tazatel: Takže jste se společně nastěhovali do bytu po babičce? 
Respondent: Jo, jo, společně jsme ho museli ještě trochu zrekonstruovat, ale asi po měsíci 
jsme se nastěhovali.  
 
Tazatel: Jsi s tímto soužitím momentálně spokojena? 
Respondent: No rozhodně, už bych ho neměnila. Myslím si, že v určitém věku už by člověk 
měl bydlet sám. Už na konci střední školy jsem měla s našima docela problémy vydržet 
v jedné domácnosti. Chtěla jsem mít už něco svého a nemuset se pořád podřizovat jejich 
představám.  
 
Tazatel: Jak to myslíš, podřizovat se jejich představám? 
Respondent: No myslím tím to, že mě prostě už nebavilo být v domácnosti, kterou jsem si 
sama nezařídila. Navíc jsem se tam musela řídit jejich pravidly. S Petrem jsme si stanovili svá 
vlastní pravidla, která nám vyhovují. Nikdo nás prostě pořád „neprudí“, tím co máme a co 
nemáme dělat. Můžeme si o víkendu vstávat třebas přímo k obědu a nikomu to nevadí.  
 
Tazatel: Jaké si teda myslíš, že jsou hlavní výhody, které vám nesezdané soužití přineslo? 
Respondent: No určitě volnost a to naprosto ve všem. Můžeme si konečně dělat co chceme, 
bez něčích příkazů. Taky to, že se máme konečně kde scházet, aniž bychom museli chodit 
pořád někde po hospodách.  
 
Tazatel: No a vhledem k partnerovi, vidíš ve vašem soužití nějaké výhody? 
Respondent: Díky tomu jsme se víc poznali. Vidíme se každý den, známe se vzájemně jako 
„své boty“. Kdybychom spolu nežili, asi bychom neměli šanci poznat i nedostatky toho 
druhého. Taky jsme se tím velice osamostatnili. 
 
Tazatel: V čem především myslíš, že jste se osamostatnili? 
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Respondent: Já jsem se například tím, že jsme takhle sami spolu, naučila vařit, protože 
předtím jsem to vůbec nepotřebovala. Vařili pořád naši. Taky takový ty věci kolem bytu, jako 
různý složenky a tak, to jsem předtím taky nikdy nevyřizovala. Prostě předtím to za mě dělali 
všechno naši a k ničemu mě nepřipustili. Prostě nestojí mi pořád někdo za zadkem a neříká co 
mám a co nemám dělat.  
 
Tazatel: V čem myslíš, že se osamostatnil tvůj přítel? 
Respondent: Tak ten snad naprosto ve všem. Za něj předtím dělala všechno jeho maminka, 
ani nevěděl, jak se škrábou brambory. Smích.  
 
Tazatel: Změnil se tedy od té doby, co spolu žijete sami? 
Respondent: To si piš. Teď už si umí občas i něco jednoduchého uvařit. Taky mám pocit, že 
byl předtím hodně vázaný na maminku, což už teď rozhodně není. Předtím si nechal od ní do 
všeho kecat, teď už dá konečně spíš na mě. Dost mi to předtím vadilo. 
 
Tazatel: Vidíš v tom soužití i nějaké nevýhody? 
Respondent: Momentálně mě nic nenapadá. Ale myslím, že spíš ne. 
 
Tazatel: Co pro tebe znamená manželství? 
Respondent: Dá se říct, že bychom nadále mohli žít i bez kusu papíru, asi by to nebyl 
problém. Ale myslím si, že manželství k životu patří. Je to něco hezkého, něco na co se má 
člověk těšit. Hodně lidí nad ním uvažuje tak, že je zbytečné a následky rozvodu jsou fatální. 
Ale pokud bych nad tím měla uvažovat takto, tak bych se v životě nemohla nic dělat. Vše má 
svá rizika. Vím, že se mi v životě tím moc nezmění, ale je to nutná fáze života, která by prostě 
měla jednou přijít. Stejně jako přijde jednou stáří nebo smrt. Znamená pro mě dovršení 
dlouhodobého vztahu a taky především změnu. Já mám moc ráda změny. Vím, že se zas tolik 
v manželství nezmění, ale už jenom změna jména je změna.  
 
Tazatel: Takže manželství pro tebe není pouhou formalitou? 
Respondent: To rozhodně ne.  
 
Tazatel: Co tvé předchozí partnerské vztahy? Neměly ty vliv na tvůj nynější druh soužití? 
Respondent: Ne to určitě ne. Nikdy jsem ještě s nikým nežila, takže tohle je poprvé. Předtím 
to bylo jen „chození“.  
 
Tazatel: Jak na Vaše soužití pohlíží rodiče? Nezasahovali Ti do výběru partnera nebo do 
vašeho nynějšího soužití? 
Respondent: Naši jsou v tomhle směru v pohodě. Možná je to i tím, že já jsem ten typ, co si 
do života nenechá kecat. S Petrem vychází poměrně dobře. Je jasné, že nějaké výtky vůči nám 
určitě mají, ale myslím, že je akceptují. Myslím, že jsou rádi, že spolu žijeme. To víš, že už 
několikrát padla otázka, jestli se nebudeme brát apod. Už by prostě rádi vnoučata. Smích. 
 
Tazatel: A mají jejich názory na Vás nějaký vliv? 
Respondent: Tak asi trochu jo. To víš, když Ti pořád někdo říká, že už by chtěl vnoučata. Asi 
nás trochu ovlivňují, na druhou stranu kdybychom s jejich názorem nesouhlasili, tak bychom 
se určitě podle něho neřídili. Je to náš život. 
 
Tazatel: Co na Vaše soužití říkají příbuzní a přátelé? 
Respondent: Myslím, že příbuzným je to zcela jedno. Teda až na babičku s dědou, kteří se 
také občas ptají jestli už nebude svatba. Připadá jim, že „život na psí knížku“ je zvláštní a 
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nedokážou pochopit proč už jsme se dávno nevzali. Myslím, že to je tím, že jsou ještě ze 
„staré školy“, kdy žít jen tak bez papíru nepřipadalo v úvahu.  
 
Tazatel: A ti přátelé? 
Respondent: Většina stejně starých přátel žije rovněž zatím v nesezdaném soužití, takže 
myslím, že s tím problém nemají. Když se vlastně rozhlédnu kolem, tak v mém věku z mých 
přátel znám pouze jeden pár, který už je sezdaný.  
 
Tazatel: Proč myslíš, že je to tak? Proč nikdo z nich doposud neuzavřel sňatek? 
Respondent: Hlavní důvod? Podle mě ve většině případů co tak vím, jsou peníze. Většina 
z nich tvrdí, že svatba je příliš drahá a že je to vyhazování peněz. To si za to radši koupí větší 
byt, aby mohli založit rodinu.  
 
Tazatel:  A co Vy, hodláte v budoucnu uzavřít sňatek? 
Respondent: No, určitě. Už víme i kdy. Smích. 
 
Tazatel: A smím vědět kdy tedy? A co Vás k tomu vedlo? 
Respondent: No příští rok, na jaře. Co nás k tomu vedlo? No připadá nám to oběma naprosto 
normální spečetit náš dlouhodobý vztah manželstvím. Oba jsme v tomhle stejného názoru, 
připadá nám zvláštní, když má někdo dítě, žijí spolu a nejsou manželé.  
 
Tazatel: Takže má vliv na Vaše rozhodnutí uzavřít v budoucnu sňatek i to, že chcete mít dítě? 
Respondent: No dá se říct, že ano. V blízké budoucnosti se chystáme založit rodinu. Chceme, 
aby se dítě narodilo do úplné rodiny a nikoliv mezi dva lidi, kdy se každý jmenuje jinak. Ale 
je to jen jeden z faktorů. 
 
Tazatel: Proč jste se svatbou vyčkávali tak dlouho? 
Respondent: No, byli jsme ještě příliš mladí, abychom se brali. Navíc jsme se potřebovali 
pořádně poznat. V tak mladém věku člověk ještě nepřemýšlí, že by se měl vdávat. 
Nepřipadalo mi to v té době důležité a hlavně potřebné.  
 
Tazatel: A teď Ti připadá důležité se brát nebo co Tě k tomu vede? 
Respondent: No, asi nejspíš to, že už nejsem nejmladší a že bych chtěla rodinu. Není mi už 
málo a kdybych s rodinou ještě vyčkávala, bála bych se, abych pak třeba neměla problémy 
s otěhotněním. A jak jsem říkala, dítě by se mělo narodit do úplné rodiny.  
Navíc to bude nějaká změna ve vztahu. Někde jsem četla, že po několika letech je dobré, když 
se ve vztahu dějí nějaké změny, jinak se vztah většinou rozpadá. A já jsem stejného názoru.  
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Rozhovor: č. 10a 
Manželství 
Karel, 33 let, 1 dítě. 
Vzdělání: vyučen s maturitou  
Místo bydliště: Koberovy (5km od Železného Brodu) 
Profese: soukromník v oblasti kovovýroby 
 
Tazatel: Jak jsi dlouho ženatý? 
Respondent: Tak to musím spočítat. Kdyby mě slyšela žena. Smích. Hm. Teď tomu bude 
v létě už šest let. 
 
Tazatel: Co Vás přimělo k rozhodnutí, uzavřít manželství? 
Respondent: Abych byl upřímný, tak jsme čekali dítě.  
 
Tazatel: Žili jste před tím ve společné domácnosti? 
Respondent: Ne ne, žena otěhotněla asi po půl roce našeho chození. Každý jsme měli své 
bydlení. Občas jsme u sebe jen přespali, ale to bylo vše.  
 
Tazatel: Co pro Tebe znamená manželství? 
Respondent: V podstatě šlo o to, aby se dítě narodilo do řádné rodiny. Jsem z malé vesnice a 
manželka taky, lidi by si na nás ukazovali prstem, kdybychom měli dítě a nebyli svoji. Taky 
naše rodiny by se za nás asi trochu styděly.  
 
Tazatel: Chceš říct, že k uzavření manželství tě přimělo tvé okolí? 
Respondent: To je hodně silně řečeno. No, tak určitě mě to trochu ovlivnilo. Nešlo jenom o 
okolí jako sousedy, ale především o naše rodiny. Ty by mi to asi nejvíc vyčítaly. Naši jsou 
ještě z takové té staré školy a styděli by se za mě. Tím si sem jistý. Pokud se totiž někomu 
takového u nás stalo, myslím jako že slečna přišla do jiného stavu a on si jí nevzal, tak ho 
hrozně pomlouvali. Na druhou stranu, jak už jsem řekl, také jsem chtěl, aby se dítě narodilo 
do spořádaného manželství. 
 
Tazatel: Jaké máš všeobecně názory na manželství? Nemyslím teď vzhledem k Tvé situaci.  
Respondent: Asi bych do něho tak nepospíchal. Ženil bych se určitě až později. Každopádně 
jsem počítal s tím, že se jednou ožením. Proč taky ne. Navíc jak jsem říkal, pocházím z místa, 
kde se to pokládá za samozřejmost, že se jednou ožením a pak budu mít rodinu.  
 
Tazatel: Pokládáš manželství v dnešní době pouze za formalitu nebo pro tebe znamená daleko 
víc? 
Respondent: To nevím. Myslím, že formalitou být může i nemusí. Jak říkám, bez ohledu na 
moji současnou situaci, stejně bych se jednou oženil a chtěl mít rodinu. A manželství k tomu 
zase patří. Takže spíš formalitou není. 
 
Tazatel: Jsi se současným soužitím tedy spokojen? 
Respondent: Ale jo. Myslím, že na to, že jsme se brali tak brzo, kdy jsme v podstatě „museli“ 
a moc jsme se ještě neznali, tak si teď docela dobře rozumíme. Trochu jsem se toho bál, 
jelikož přeci jen ta známost před uzavřením sňatku dlouho netrvala. Asi jsme měli štěstí.  
 
Tazatel: Zaznamenal jsi nějaké výhody, které Ti manželství přineslo? 
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Respondent: Tak nějak jsem tím vlastně dospěl. Předtím jsem neměl žádné závazky a 
najednou se musím starat o celou rodinu. Člověk asi začne být tolerantnější a méně sobecký, 
protože si najednou uvědomí, že tu není sám. Asi je člověk prostě víc uvědomělejší než dřív.  
 
Tazatel: A nevýhody? 
Respondent: Člověk má míň času sám pro sebe. Zajít si jen tak na pivko s kamarády jako dřív 
a neohlížet se na to, kdy přijdu domů. Navíc lidé z vesnice už vědí, že jsem ženatý, což už se 
pojí s jistými závazky. Takže dejme tomu, že bych domů přišel trochu „nametený“ v ranních 
hodinách, tak bych byl hned špatný manžel a otec, který se nestará o svoji rodinu. Prostě s tím 
jsou spojený jistý závazky, to mi na tom asi nejvíc vadí.  
 
Tazatel: Co tvé předchozí vztahy, neměly ty vliv na tvé nynější názory na konkrétní typ 
soužití? 
Respondent: Ne, to ani náhodou. Já jsem předtím s nikým moc nechodil. Byly to jen 
krátkodobé vztahy.  
 
Tazatel: Co na tvé manželství říkali rodiče?  
Respondent: No, tak nejdřív byli trochu rozpačití. Přeci jen věděli, že se ještě s Petrou tolik 
neznáme. Na druhou stranu by asi nepřipustili, aby se dítě Petře narodilo jako svobodné 
matce. Považovali by to za ostudu, a to nejen pro mě, ale pro naši celou rodinu.  
 
Tazatel: Jaké jsou jejich současné vztahy s Tvojí nynější manželkou? 
Respondent: Myslím, že velice dobré. Dost často nám pomáhají hlídat malého Ondřeje.  
 
Tazatel: Co na manželství říkalo vaše okolí, myslím vaši přátelé a příbuzní? 
Respondent: Abych se přiznal, tak kamarádi mi to trochu rozmlouvali. Připadalo jim to trochu 
brzo na to, abych se vzdal své svobody. Spíš mi jen říkali své názory, nesnažili se mě 
k něčemu přemluvit. 
 
Tazatel: A Ti příbuzní? 
Respondent: Hm, to bych se opakoval. Pro ně by bylo naprosto nepřípustné, abych si Petru 
nevzal, když spolu čekáme dítě. Především moje babička s dědou by to asi neunesli. Jak 
kdybych to slyšel: „ta ostuda po celé vesnici“! 
 
Tazatel: Proč si myslíš, že to považují za ostudu? 
Respondent: No oni už jsou takoví. Vesnice je malá. Prostě taková drbárna, hned se tu 
všechno o každém ví. Oni to berou prostě jako dřív. Dřív taky nebylo přípustný, aby žena, 
která čeká dítě, nebyla vdaná. A oni se podle toho nadále řídí. 
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Rozhovor: č. 10b 
Manželství 
Petra, 30let, 1 dítě.  
Vzdělání: vyučená s maturitou  
Místo bydliště: Koberovy (5km od Železného Brodu) 
Profese: vedoucí kuchyně v mateřské škole 
 
Tazatel: Jak jsi dlouho vdaná? 
Respondent: Pět let, v srpnu tomu bude šest let.  
 
Tazatel: Co Vás přimělo k rozhodnutí, uzavřít manželství? 
Respondent: Já jsem velmi brzo otěhotněla. Byli jsme spolu teprve asi pět měsíců.  
 
Tazatel: Žili jste před tím ve společné domácnosti? 
Respondent: Ne, to vůbec. Byli jsme spolu jen krátce, já bydlela v domě s našima a Karel 
bydlel sám.  
 
Tazatel: Co pro Tebe znamená manželství? 
Respondent: Tak snad jako každá holka jsem snila o velké svatbě, takové té z těch pohádek. 
Realita byla nakonec trochu jiná, jelikož jsem byla těhotná. Svatba proběhla jen mezi 
blízkými příbuznými a byla dost narychlo. Teď už jsem z takových růžových svateb trochu 
vystřízlivěla, no a nakonec jsem ráda, že už to mám za sebou. Myslím tím teda svatbu. Teď už 
vím, že manželství není „růžová zahrada“ a že nebude nikdy idylické, tak jak jsem si ho 
představovala.  
 
Tazatel: Považuješ ho za pouhou formalitu nebo ho považuješ za něco víc? 
Respondent: Myslím, že určitě formalitou není. Pro mě to na jednu stranu byl hrozný závazek 
najednou říct někomu ANO. Uvědomuju si velice dobře, že je spojený s velkou odpovědností. 
Máme společnou odpovědnost za našeho syna, za sebe navzájem a tak. Nechtěla bych zůstat 
svobodná, i kdybych třeba s přítelem žila. Navíc jak bych se cítila, kdybych byla matkou 
našeho společného dítěte a vlastně bych byla pouze Karlovou přítelkyní a lidé by mě 
oslovovali „slečno“. Pro mě manželství plní hodně funkcí. Asi bych si bez něho připadala tak 
nějak sama. Takhle se cítíme víc jako rodina.  
 
Tazatel: Jsi se současným soužitím tedy spokojena? 
Respondent: Rozhodně. Dokázali jsme sladit určité věci, i když nám to chvilku trvalo a 
nakonec z toho vzniklo myslím docela spokojené manželství.  
 
Tazatel: Zaznamenala jsi nějaké výhody, které Ti manželství přineslo? 
Respondent: Tak člověka to hodně změní. Ale myslím k dobrému. Začne být víc 
ohleduplnější, jelikož se musí starat nejenom o sebe. Podle mě nás i lidé více berou než když 
bychom manželé nebyli. Asi bych se docela styděla, kdybych měla někde na úřadě někomu 
vysvětlovat, že mám dítě a že jeho otec není mým manželem, ale jenom přítelem. 
 
Tazatel: Proč styděla? 
Respondent: Tak přeci jenom, ať chceš nebo ne, tak pořád tady ještě vládnou jisté předsudky. 
No a člověk se taky podle nich řídí.  
 
Tazatel: Zaznamenala jsi i nějaké nevýhody manželství? 
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Respondent: To ani ne. Tak je jasný, že pokud je člověk jednou sezdaný, tak už nemá tolik 
svobody jako dřív. Nemůže si dělat co se mu zlíbí, s ohledem především na okolí. Abych to 
řekla jasně, vesnice je malá a lidé tu hned všechno ví.  
 
Tazatel: Co tvé předchozí vztahy, neměly ty vliv na tvé nynější názory na konkrétní typ 
soužití? 
Respondent: Smích. Skoro žádné jsem nestihla. Takže určitě neměly. 
 
Tazatel: Co na tvé manželství říkali rodiče?  
Respondent: Tak co mohli. Byla jsem v tom a spíš se báli, aby Karel nezřekl svých povinností 
a nevzal nohy na ramena. Smích. Báli se, že budou mít dceru, která bude svobodnou matkou.  
 
Tazatel: Jaké jsou jejich současné vztahy s tvým manželem? 
Respondent: Ale jo. Nakonec si i sedli do noty a dokonce si občas vzájemně s něčím 
vypomáhají. Jako když třeba potřebovali něco kolem baráku nebo tak.  
 
Tazatel: Co na manželství říkalo vaše okolí, myslím vaši přátelé a příbuzní? 
Respondent: Tak příbuzní byli samozřejmě pro svatbu. Holt svobodné matky se na vesnici 
moc „nenosí“. Hlavně u prarodičů. A kamarádky mě spíš podporovaly.  
 
Tazatel: Proč myslíš, že právě prarodiče odmítají „svobodné matky“? 
Respondent: Jsou tak naučení. Za nich nic takového neexistovalo. Pro ně to je něco naprosto 
nemyslitelného a dnešní situaci mladých nedokáží pochopit. 
 
Tazatel: Jak Tě kamarádky podporovaly? 
Respondent: Jedna z nich byla rovněž ve stejné situaci, tedy už dva roky přede mnou. Takže 
mi hodně radila, co mám a co nemám. Člověk občas potřebuje dodat odvahy a trochu té 
psychické podpory, protože jsem si taky nebyla tolik jistá, že dělám správnou věc.  
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