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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá postoji a představami dnešních mladých lidí                 

o partnerských vztazích, různých formách partnerského souţití, instituci manţelství a 

plánování rodičovství. Dnešní mladí lidé volí častěji jiný způsob ţivota a mají jiné 

představy o partnerském a rodinném ţivotě neţ předchozí generace. Roste věk těch, 

kteří uzavírají své první sňatky, mladí lidé odkládají rodičovství na později a 

předpokládá se vyšší podíl lidí dobrovolně bezdětných. Teoretická část odkazuje 

především na poznatky sociologů a reflektuje výsledky výzkumů provedených 

v posledních letech. V empirické části práce jsou zpracovány výsledky orientačního 

výzkumného šetření, prostřednictvím kterého byly zjišťovány představy mladých lidí     

o jejich vlastním preferovaném způsobu ţivota a jejich postoje k partnerskému souţití, 

manţelství a rodičovství. 

Klíčová slova: česká společnost, nesezdané souţití, manţelství, mladí lidé, plánování 

rodičovství, sociální změny 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with attitudes and ideas about partnership, various forms 

of cohabitation, institution of  matrimony and family planning as viewed by nowadays 

young generation.  Those who want to get married for the first time do it later than 

people of previous generations. Young people also postpone their parenthood to higher 

age and we can suppose a considerable growth of those who will opt for the whole-life 

"childfreeness." The theoretical part refers mainly to sociological observations and 

reflects results of studies realized in the last few years. The experimental part of the 

thesis processes results from an orientation research study that wanted to discover ideas 

of the young generation about their preferred life-style and about their attitudes            

to partnership, marriage and parenthood. 

Keywords: Czech society, unmarried cohabitation, marriage, young people, family 

planning,  social changes 
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ÚVOD 

 

V posledních dvaceti letech jsme svědky demografických a společenských změn, 

jako výrazný pokles sňatečnosti (zde je stále otázkou, zda se jedná o skutečně tak 

rapidní pokles nebo jen jejich oddalování), uzavírání sňatků ve vyšším věku, stoupající 

podíl bezdětných (opět teprve uvidíme, do jaké míry se jedná o dobrovolnou celoţivotní 

bezdětnost nebo jen oddálení rodičovství do vyššího věku) a všímáme si kolem sebe 

mnoţství lidí ţijících nejrůznějšími způsoby ţivota a v různě uspořádaných vztazích, 

tedy tak, jak u nás bylo běţné před nástupem komunistického reţimu a jak je to běţné 

v kulturách západní Evropy, ke kterým česká společnost náleţí. 

Výběr partnera, společné souţití, manţelství i rodičovství… to jsou témata, která 

snad všichni lidé rádi probírají, analyzují, sdělují svůj názor na ně a zajímají se o to, 

jaká stanoviska v těchto otázkách zaujímají ostatní. Tato témata jsou o to více atraktivní 

a aktuální pro mladé lidi, kteří stojí před rozhodnutím, zda je jejich partner ten pravý 

(nebo zda a jak toho pravého najít), zda s ním společně bydlet nebo raději ţít sám ve své 

domácnosti, zda pomýšlet na svatbu, kdyţ se dnes téměř kaţdé druhé manţelství 

rozvádí, zda mít děti nebo si raději uţívat ţivota bez závazků. Sama si tyto otázky 

kladu, stejně tak jako moji přátelé a většina mladých lidí.  

Rozhodla jsem se tedy psát bakalářskou práci pod názvem Představy mladých lidí   

o manţelství a rodičovství. Mým cílem bylo zjistit, jak o významných součástech 

ţivota, jako výběr partnera, společné souţití, manţelství či rodičovství bezesporu je, 

hovoří odborníci, co ukazují statistiky a sociologické výzkumy a jaké postoje k nim 

zaujímají mladí středoškoláci, kteří byli ochotni spolupracovat v rámci mého 

výzkumného šetření. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. 

Teoretická obsahuje čtyři kapitoly. V první kapitole se zabývám vlivy, které formují 

předpoklady a postoje lidí k otázkám partnerství, manţelství a rodičovství. V druhé 

kapitole popisuji partnerský vztah muţe a ţeny, od výběru partnera, přes preference a 

očekávání muţů a ţen od svého protějšku k celkovým postojům k partnerskému souţití. 

Třetí kapitola je o manţelství. Popsala jsem představy mladých lidí o manţelství, 
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motivy, které lidi vedou k uzavírání manţelství a podmínky, které si kladou pro to, aby 

do manţelství mohli vstoupit. Dále jsem srovnala výhody a nevýhody manţelství a 

nesezdaného souţití. Ve čtvrté kapitole se zabývám aspekty plánování rodičovství a 

podmínkami, které podle mladých lidí musí být splněny, aby se mohli odpovědnými 

rodiči stát. Poslední podkapitolu jsem věnovala plánované bezdětnosti. Pro část 

empirickou jsem zpracovala orientační výzkumné šetření, jehoţ respondenty byli 

studenti a učni třetích ročníků tří typů středních škol. Vzešly z něho zajímavé výsledky, 

které napovídají, jak na partnerství, manţelství a rodičovství nahlíţejí dnešní mladí lidé. 

Přeji si, aby tato práce mohla být přínosem pro ty, kteří s mladými lidmi pracují a 

působí na ně. Všichni pedagogové a rodiče by se měli zajímat o představy a názory 

mladých lidí. Tím spíše o představy a názory týkající se partnerských vztahů, 

manţelství a rodičovství, protoţe tyto hodnoty budou téměř kaţdého člověka provázet 

celým jeho ţivotem. K pochopení smýšlení mladých lidí o těchto otázkách můţe 

pomoci má bakalářská práce. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Předpoklady pro partnerství, manţelství a rodičovství 

1.1 Vlivy osobnostní 

K formování osobnosti člověka dochází především v období raného dětství. V té 

době se utváří vztah k okolnímu světu a dítě si začíná budovat důvěru k okolí. Pokud se 

tento proces obejde bez výrazně negativních zkušeností, lze se domnívat, ţe člověk 

bude mít kvalitní předpoklady stát se dobrým partnerem, případně manţelem či 

rodičem. 

Obecně lze říci, ţe takové předpoklady má osobnost vyváţená. Člověk, který se 

hodí pro ţivot v páru, je natolik vyzrálý, ţe je schopen porozumět tomu, co rovnoprávné 

partnerství obnáší a vyţaduje, a zároveň tomu dokáţe uzpůsobit své chování. Nepotýká 

se s ţádnou závislostí, která by ovlivňovala jeho myšlení, proţívání a jednání. Člověk 

s dobrými předpoklady pro partnerské souţití není nadměrně konfliktní (přehnaně 

ţárlivý, výbušný, vztahovačný apod.) a je citově i psychicky vyzrálý natolik, aby se 

dokázal v partnerském souţití spokojeně realizovat. 

Přímý vliv zkušeností z raného dětství na budoucí vybavenost člověka                 

pro partnerství a rodinný ţivot dokázal Matějček (1997), který zkoumal proţívání 

zamilovanosti, erotických a sexuálních vztahů, sňatků, manţelství a prvního dítěte        

u lidí, kteří v období raného dětství trpěli nezájmem, odmítáním či nepřítomností 

rodičů. Srovnával osoby, u kterých předpokládal deprivaci či subdeprivaci s lidmi, u 

nichţ tyto vlivy předpokládány nebyly. Výsledky ukázaly, ţe přestoţe se většina osob 

s negativními zkušenostmi z dětství začlenila do společnosti (vyučili se, mají 

zaměstnání, přátele), v partnerských vztazích se cítí nejistě. Mnoho z nich na svém 

partnerovi a dětech příliš lpí a jsou naplněni úzkostí. Bojí se zejména, ţe svoji rodinu 

ztratí, mají problém s navazováním (udrţováním) vztahů s opačným pohlavím nebo 

neumí proţívat citový vztah. U těch, kteří vyrůstali v ústavní péči, se negativně projevil 

nedostatek muţského prvku v dětství. U lidí s deprivační nebo subdeprivační zkušeností 

dochází téţ k vyšší míře rozvodovosti či milostného zklamání oproti těm, kteří si 

z dětství takové zkušenosti do ţivota nenesou. 
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Je však třeba si uvědomit, ţe ne kaţdý člověk je „stvořen“ pro ţivot ve dvou. Plzák 

(1988) shrnul a vysvětlil určité rysy a poruchy osobnosti, které partnerské souţití 

komplikují, nebo dokonce znemoţňují. V některých případech jde o poruchy trvalé, 

v jiných o poruchy dočasné. Při jejich přítomnosti je sice souţití s partnerem 

postiţeným danou poruchou obtíţné, ale s pomocí odborníka lze často takový problém 

zmírnit a naučit se s ním pracovat. Úspěšný partnerský vztah tudíţ nemusí být ze ţivota 

takto „znevýhodněného“ člověka vyloučen. Na druhou stranu ale mnoho lidí                  

o láskyplný partnerský vztah s největší pravděpodobností ani nestojí a nemají důvod    

na svém postoji cokoli měnit. Jedná se např. o lidi se slabým individuálním párovým 

zaměřením. Plzák tedy popsal poruchy, které omezují psychickou způsobilost 

k manţelství. Řadí mezi ně konfliktotvorné dimenze osobnosti, konfliktotvorné 

konstanty párového chování a konfliktotvorné psychopatické rysy osobnosti.  

 Poruchy omezující psychickou způsobilost k manţelství: 

 stavy kvalitativně porušeného vědomí – vliv alkoholu nebo toxických 

látek,  

 diskrétní formy počínající psychózy – deprese, bludy, demence, 

 slaboduchost, tzn. podprůměrný intelekt v pásmu mezi 70 a 80 IQ, 

v případě partnerských vztahů dochází k neschopnosti pochopit, jak 

vztah udrţovat, 

 osobnost neuroticky otřesená – konflikty ji vyčerpávají natolik, ţe 

nebývá schopna přiměřených reakcí. 

 

 Konfliktotvorné dimenze osobnosti, tedy „osobnost, která vyvolává konflikt 

v kaţdém manţelství“ (Plzák 1988: 99): 

 míra dimenze DIN – informovanost, tedy míra vědění, co manţelství 

obnáší, nebo míra ochoty dozvědět se to; disciplína, tj. schopnost a 

odhodlání pracovat na rovnoprávném partnerství; normalita, tj. 

nepřítomnost psychické nemoci, 

 stupeň vyzrálosti osobnosti – nevyzrálá osobnost se vyznačuje 

nesoběstačností, odmítáním informací o racionálním manţelském 

svazku, rychle se měnícími názory, nespolehlivostí apod., 
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 individuální párové zaměření – rozděluje se na slabé a silné, přičemţ 

člověk se slabým párovým zaměřením necítí stesk po partnerovi nebo 

strach o něj a pohlavní styk pro něj znamená pouze sexuální uspokojení; 

naopak člověk se silným párově individuálním zaměřeným bývá na svém 

protějšku závislý, bývá jím posedlý a ochotný snášet od něho cokoli. 

 

 Konfliktotvorné konstanty párového chování – „takový anomální styl párového 

chování, který, jakmile vznikne, vede zákonitě ke konfliktu, i kdyţ osobnosti takto 

se chovající jiný druh poruchy osobnosti nevykazují“ (Plzák 1988: 104): 

 hašteřivost – neschopnost na něčem se shodnout, aniţ bychom vyvolali 

konflikt, 

 lenost – neochota plnit jakoukoli povinnost, věnovat se jakékoli aktivitě, 

 povýšenost, nadřazenost, přezíravost, tj. povaţování sebe samého           

za důleţitějšího, neţ je ten druhý, 

 otrávenost a ukřivděnost – obviňování partnera za to, na čem se podílí 

oba, neschopnost problém konstruktivně řešit, bezdůvodné domnívání se, 

ţe mi bylo ublíţeno. 

 

 Konfliktotvorné psychopatické rysy osobnosti (dnes bychom je nazvali spíše 

jako poruchy osobnosti), tedy příznaky duševní poruchy nebo choroby: 

 chování asociálně anetické – ve vztahu se člověk projevuje necitlivě, 

není schopen emočních proţitků, jen sexuálního uspokojení, ohroţuje 

psychické i fyzické zdraví partnera, 

 alkoholismus a toxikomanie – bývá často důsledkem poruchy osobnosti; 

jedná se o člověka nadměrně holdujícího alkoholu nebo návykovým 

látkám, který je zároveň nestálý a nezdrţenlivý, 

 ţárlivost – vzniká i z ničím nepodloţené nejistoty v partnerském vztahu, 

ţárlivý jedinec druhého kontroluje, sleduje, vyslýchá atp.,  

 hysterie – hysterická osoba stále vnáší do vztahu problémy, podněcuje 

konflikty a hádky, snaţí se partnera „rozhodit“, vynucuje si přehnané 

projevy lásky apod., 

 explozivita – časté tzv. zlostné afekty, nepřiměřená výbušnost. 
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Kromě vlivu interpersonálních vztahů v dětství a charakteristik, které jsou buď 

předpoklady pro dobrý partnerský vztah, nebo naopak jeho komplikacemi, mohou při 

navazování partnerských vztahů, komunikaci a celkovém fungování partnerství 

napomáhat také osobnostní determinanty (schopnosti, temperament, charakter). 

Obecná schopnost, označovaná jako inteligence, je schopnost orientovat se 

v nových situacích, umění poradit si v nich a naučit se novým věcem. V návaznosti      

na Gardnerovo rozdělení šesti na sobě nezávislých inteligencí (Helus, 2009) lze 

předpokládat, ţe pro partnerské vztahy a rodinné „záleţitosti“ je lépe vybaven člověk 

s převahou inteligence personální neţ například člověk, u kterého výrazně převaţuje 

inteligence logicko-matematická, a té personální se mu příliš nedostává. Jedinec s vyšší 

personální inteligencí se snadněji orientuje v mezilidských vztazích, umí „číst“ 

v druhých lidech, odhadnout jejich potřeby nebo motivy, které vedou k určitému 

chování, a ví, jak s těmito informacemi dále pracovat, umí řešit konflikty (za tyto 

schopnosti je zodpovědná sloţka interpersonální). Rozumí také svým potřebám a ví, 

jaké jsou jeho schopnosti a limity, a v jakých situacích má potíţe (sloţka 

intrapersonální). 

Proţívání partnerského vztahu ovlivňuje také temperament. Pokud se zaměřím      

na Eysenckovo rozdělení, tedy na neuropsychickou labilitu vs. stabilitu a introverzi vs. 

extraverzi (Helus, 2009), je pravděpodobné, ţe lepší předpoklady pro schopnost navázat 

a udrţet dlouhodobý partnerský vztah má spíše osoba s neuropsychickou stabilitou. Je 

stálejší ve svých náladách, mezi lidmi i v případě konfliktu nebo nečekaného problému 

je také sebejistější neţ osoba neuropsychicky labilní, která bývá nervózní, náladová a 

v případě konfliktu nebo problémů méně schopna jednat racionálně. Vliv na partnerské 

vztahy člověka má jistě i zaměření jeho ţivotní energie, tedy to, zda jde o typ introvertní 

(zaměření dovnitř, na subjekt) nebo extravertní (zaměření na objekt a okolí).              

Pro introverty, tedy osobnosti více zaměřené na sebe sama, bude pravděpodobně 

navazování známostí obtíţnější z důvodu jejich pasivity, zdrţenlivosti, nespolečenskosti 

a nedůvěře k druhým lidem. Naopak lidé extravertního typu mají při výběru partnera 

výhodu, protoţe tráví více času ve společnosti, rádi a často poznávají nové lidi, znají 

větší okruh osob, ze kterých si mohou partnery vybírat. Proto také mají o lidech 
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realističtější představy, lépe poznávají, co od kterého člověka mohou očekávat (Čakrt, 

2004). 

Schopnost člověka být dobrým partnerem nebo rodičem jistě ovlivňuje téţ 

charakter, tedy zásady, jimiţ se člověk řídí, jeho morální a etické postoje, jakoţ i 

morální kvality. Člověk, který má své zásady a postoje (které jsou chápány jako 

pozitivní v kulturním prostředí, ve kterém ţije) a odpovědně se jimi řídí a dodrţuje je 

(např. věrnost, spolehlivost, zodpovědnost vůči svým dětem), je jistě pro partnerství 

„vhodnější“ i „ţádanější“, neţ člověk, který pevné morální zásady nemá nebo se jimi 

v ţivotě neřídí, tedy člověk, lidově řečeno, s pokřiveným charakterem. 

Vysvětlení, jakým způsobem a proč osobnost člověka ovlivňuje, zda se člověk    

pro partnerské vztahy, případně manţelství a rodičovství, „hodí“ a zda v těchto sférách 

bude úspěšný nebo ne, je nepřeberné mnoţství. Výše uvedené charakteristiky jsou spíše 

náznakem, který odkrývá, kde všude je moţné hledat zdůvodnění pro určité chování 

člověka v daných oblastech ţivota. 

 

1.2 Vlivy rodinné 

Rodinné prostředí, ve kterém vyrůstáme, má nesporný vliv na to, jaké budeme mít 

předpoklady pro navázání spokojeného vztahu a jeho udrţení a jaké představy a postoje 

si k této významné součásti ţivota vytvoříme. Důleţitou roli sehrávají faktory, které 

vycházejí z uplatňovaného stylu výchovy, věku rodičů, přítomnosti nebo nepřítomnosti 

rodiče stejného či opačného pohlaví a vztah dítěte k němu. Roli hrají téţ sourozenecké 

konstelace nebo případné zasaţení dítěte rozvodem rodičů. 

Styl výchovy je charakterizován nejen tím, jak rodiče projevují dítěti svou lásku a 

přízeň, ale také tím, jak omezují a ovlivňují jeho chování. Tím je míněno zejména, jak 

vyvozují důsledky z porušování příslušných norem, a tedy jak dítě trestají či naopak 

oceňují za úspěchy (Sananim, 2009). Je prokazatelné, ţe způsob, jakým je člověk 

v dětství vychováván, determinuje jeho vývoj v dospělého člověka. V literatuře se 

mnohdy uvádí tři nejčastěji praktikované styly výchovy – autoritativní, demokratický a 

liberální. Autoritativní styl můţe dle Čapka a Čapkové (2010) vést k nízkému 

sebevědomí, podřizování se či k neustálé potřebě zavděčit se – v dětství rodičům, 

později učitelům a od jistého věku partnerovi, v jehoţ očích chce být člověk 
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dokonalým. Je tedy moţné, ţe takový člověk si bude vybírat právě tak autoritativního 

partnera jako byli jeho rodiče (nejspíše rodič opačného pohlaví). Autoritativní výchova 

můţe však vést i ke druhému extrému, kdy si člověk bude (i podvědomě) hledat 

protějšky, se kterými bude moci jednat autoritativně on sám, a kompenzovat si tím 

poníţení, kterého se na něm dopustili rodiče, vybíjet si tak svůj hněv.     

 Jedinec vychovávaný v liberálním rodinném prostředí, kde mu bylo dovoleno 

téměř vše, zase můţe nabýt dojmu, ţe pro něj neexistují ţádná pravidla ani omezení. 

V dětství byl chráněn před důsledky svého jednání a naučil se dříve reagovat neţ 

přemýšlet. Většinou se nepodílel na chodu rodiny a domácnosti, byl spíše 

„obsluhován“. Takový člověk bude pravděpodobně v partnerství očekávat, ţe se jeho 

protějšek vţdy přizpůsobí jeho potřebám. Ovšem kvůli nezdravému sebevědomí bude 

pro druhého nespolehlivým partnerem. Protoţe mu schází hranice a zábrany, můţe být 

nejistý, zmatený a nevědět, jak se v určitých situacích chovat, a důsledkem toho 

reagovat neadekvátně. Jeho sobectví mu znemoţňuje udrţovat a pěstovat dlouhodobé 

vztahy.  

Jako nejperspektivnější pro partnerské vztahy se tedy jeví člověk, který vyrůstal a 

byl vychováván v demokratickém rodinném prostředí, kde mu bylo umoţněno cítit se 

jako rovnocenný partner rodičů, při komunikaci byl jeho názor plně respektován a 

rodiče byli otevřeni jakékoli diskuzi. V demokraticky fungující rodině člověk většinou 

nalézá modely chování, které uplatňuje v dospělosti. Taková osoba se naučila 

spolupracovat, váţit si sebe i druhých, brát v potaz názory ostatních, stejně jako 

připouštět vlastní chyby, coţ znamená velký přínos do budoucna pro navazování 

partnerských vztahů a pro postoje při řešení konfliktů mezi partnery.  

Děti narozené v 80. letech a v první polovině 90. let, tedy dnešní mladí lidé, měly 

ve srovnání s dneškem velmi mladé rodiče. Průměrný věk matky při narození prvního 

dítěte se pohyboval mezi 22 a 23 lety (ČSÚ, Obyvatelstvo – roční časové řády, 2010). 

Jak a zda jsou děti ovlivněny věkem svých rodičů, vysvětluje Sobotková (2001). Podle 

této autorky se starší a mladší rodiče liší ve způsobu interakce s dětmi. Starší matky jsou 

citlivější na projevy dítěte a reagují na ně rychleji neţ matky mladší. Také starší otcové 

volí jiný způsob hry s dítětem – nevnášejí do ní tolik aktivních fyzických prvků jako 

mladší otcové. Děti starších rodičů tedy zaţijí s rodiči více povídání neţ fyzických 
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aktivit. Podle autorky, odvolávající se na četné výzkumy, jsou obecně děti starších 

rodičů rozumově vyspělejší. Tomu můţe napomáhat fakt, ţe starší rodiče se vědomě 

snaţí najít nový a netradiční styl vztahu ke svým dětem. Úmyslné hledání vhodného 

výchovného stylu, více verbální komunikace s rodiči a rozumová vyspělost dětí starších 

rodičů by tedy mohly znamenat, ţe tyto děti budou ke svým vztahům, případně 

rodičovství, přistupovat zodpovědněji a s větším rozmyslem (tak, jak k tomu 

přistupovali jejich rodiče) neţ potomci rodičů mladých. 

Další charakteristikou, která můţe ovlivňovat postoj jedince k plánování jeho 

budoucí rodiny je to, zda člověk má sourozence a v jaké konstelaci se vůči sobě 

nacházejí. Dnešní mladá generace většinou vyrůstala s jedním sourozencem. Podle 

Labusové (2007) sourozenci významně formují vztah jedince k druhému pohlaví. 

V rodinách s jedináčky nebo dětmi stejného pohlaví funguje jako identifikační vzor 

rodič, u sourozenců opačného pohlaví je to také v nezanedbatelné míře bratr nebo 

sestra, zvláště pokud jsou starší. Leman (2008) tvrdí, ţe pořadí narození má velký vliv 

na budoucí manţelství člověka. Jak uvádí Klimeš (1995), podle tzv. duplikačního 

sourozeneckého teorému vypracovaného Tomanem (1976) je pro budoucí vztahy 

člověka určující, v jakém pořadí se narodil, o jak velkou sourozeneckou skupinu se 

jedná a jakého pohlaví jsou jeho sourozenci. Podle této teorie opakujeme ve vztazích 

svůj vztah k sourozencům, coţ se daří nejlépe tam, kde narazíme na partnera 

s komplementární zkušeností. O komplementaritě mluvíme, kdyţ se partneři navzájem 

doplňují a kaţdý z nich vyplňuje část „práce“, kterou vztah obnáší. Dobré předpoklady 

by tedy měl mít vztah muţe, který v dětství vyrůstal s mladší sestrou a ţeny, která má 

staršího bratra apod. 

Velká část dnešní mladé generace má také zkušenost s rozvodem rodičů. Obecně se 

ví, ţe nejlepší výchovou je ta, na které se rovnoměrně podílejí oba rodiče ţijící s dítětem 

(dětmi) v jedné domácnosti, ve které vládne láskyplná atmosféra. Statistiky však 

dokazují, ţe dosaţení takového stavu je zřejmě velmi obtíţné. V době, kdy vyrůstali 

dnešní mladí lidé, rostla úhrnná rozvodovost z cca 35 % v 80. letech k téměř 

padesátiprocentní hranici na začátku nového tisíciletí (ČSÚ, Obyvatelstvo – roční 

časové řády, 2010). Například Nucová (2006) ve své diplomové práci, v níţ provedla 

výzkum týkající se vlivu rozvodu rodičů na vztahy dětí, potvrdila, ţe mnoho osob 



15 

 

pocházejících z rozvedených rodin je tímto „původem“ na poli partnerském do jisté 

míry poznamenána. Z průzkumu vzešlo, ţe 56 % respondentů z rozvedených rodin 

(oproti 33 % respondentům z úplných rodin) pociťuje obavy z navazování vztahů 

s potencionálními partnery a vinou rozvodu svých rodičů se v této oblasti cítí negativně 

poznamenáno. Co se týče porozvodového uspořádání poměrů k dítěti v České republice, 

v posledních patnácti letech bylo přibliţně 90% dětí svěřeno do výhradní péče matkám 

(Hastrmanová, 2007). Význam obou rodičů pro budoucí partnerský ţivot zmiňuje 

například Corneau (2000) s tím, ţe kaţdý z rodičů se podílí na utváření sexuality 

člověka od samého začátku, a to kaţdý jiným způsobem, v závislosti na svém pohlaví. 

To znamená, ţe rodič stejného pohlaví jako dítě je důleţitý pro utváření sexuální 

identity, na rozdíl od rodiče opačného pohlaví, který slouţí k sexuální diferenciaci.        

S osobou rodiče stejného pohlaví se dítě identifikuje, napodobuje ho a vytváří si tím 

svůj pohled na roli muţe či ţeny. Chybí-li rodič stejného pohlaví nebo své dítě odmítá a 

nezprostředkuje mu pozitivní odraz jeho vlastního pohlaví, není chlapec rád, ţe je 

muţem a dívka má problém ztotoţnit se se svojí ţenskou identitou. Aby se dítě smířilo 

se svým pohlavím a našlo svoji vlastní identitu, je nutné, aby mu muţský či ţenský vzor 

poskytovala v dostatečné míře jiná blízká osoba. Novák (2010) dále vysvětluje, ţe 

osoba rodiče opačného pohlaví má významný vliv na výběr partnera. Pokud rodič 

opačného pohlaví zastává v rodině imponující roli, člověk si hledá partnera 

s podobnými rysy. Pokud takového najde, mají velkou šanci na úspěšný a harmonický 

vztah. Naopak v situaci, kdy rodič opačného pohlaví chybí či nezastává odpovědnou a 

pozitivní roli v rodině, hledá člověk partnera opačného osobnostního pólu. 

 

1.3 Vlivy sociální 

Představy o partnerských vztazích a postoje k nim, potaţmo rodinnému ţivotu, jsou 

výrazně ovlivňovány téţ prostředím, ve kterém dítě ţije a které ho denně obklopuje.   

Za významný faktor povaţuji jakousi rodinnou výchovu nebo „přípravu“, kterou 

mladému člověku poskytuje vlastní rodina a později částečně i škola. I kdyţ rodina 

nebývá důleţitým zdrojem informací o partnerském (rodinném) ţivotě, protoţe mnoho 

rodičů má zábrany mluvit se svými dětmi o tématech, která jen trochu „zavánějí“ 

sexem, souhlasím např. s Hargašovou a Novákem (2007), ţe za dodrţování určitých 
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zásad můţe mít taková rodinná výchova (ať uţ doma či ve škole) pozitivní vliv             

na budoucí vztahy člověka. Jako další významné činitele uvádím vrstevnické skupiny, 

náboţenství a  masmédia, konkrétně televizi a internet, a dále vzdělání. 

Budoucí partnerský a rodinný ţivot je jistě ovlivněn rodinnou výchovou, která má 

být jakousi přípravou na partnerství, manţelský ţivot a rodičovství. Tato „příprava“ má 

probíhat v první řadě v rodině, poté ve škole. Hargašová a Novák (2007) shrnuli 

doporučení a zásady, které je třeba dodrţovat, aby rodinná výchova měla pozitivní 

dopad na budoucí partnerské, manţelské a rodičovské vztahy jedince. Autoři 

upozorňují, ţe začít mluvit o partnerském ţivotě v pubertě, je pozdě. Rozmluvy             

o partnerském a rodičovském ţivotě by totiţ měly probíhat přiměřenou formou jiţ       

od předškolního věku. Úspěšnost rodinné výchovy doma i ve škole je dále podmíněna 

zásadou důvěry, tedy diskrétností, nevysmíváním se, nemoralizováním. Dále je třeba 

dbát na srozumitelnost a věcnost, samozřejmě s ohledem na věk a znalosti. Rozhovory 

na téma rodinné a sexuální výchovy musí být otevřené, věcné, bez nic neříkajících 

pravd, kaţdá otázka by měla být zodpovězena. Zároveň je třeba dbát na to, aby něco 

nebylo špatně pochopeno nebo vytrţeno z kontextu, a pečlivě zváţit, s čím lze mladým 

lidem poradit a pomoci, a kdy je naopak lepší nezasahovat. Pokud vychovávající 

uděluje vychovávaným rady, vţdy by měly být na bázi doporučení, a ne příkazů nebo 

zákazů. Pokud rozhovory o partnerství a rodičovství probíhají v tomto duchu, lze doufat 

v jejich pozitivní dopad. 

Hodnoty a postoje člověka významně a nesporně ovlivňují také vrstevnické 

skupiny, se kterými se stýká. Během období adolescence a mladší dospělosti jsou 

vrstevnické skupiny velice důleţité pro správné dokončení psychického, rozumového, 

citového a sociálního vývoje. Mladý člověk se svými přáteli často diskutuje o svých 

nových zkušenostech, vyvíjí se jeho morální cítění. Dále zde uplatňuje svoji přirozenou 

potřebu společenské prestiţe a snaţí se svým vrstevníkům imponovat, zaujmout je, 

vyrovnat se jim a zároveň hodnotit, zvaţovat a tolerovat jejich názory a postoje, jakoţ i 

formovat ty svoje (Pávková, 2008). Soudrţnost vrstevnických skupin mladých lidí 

nejvíce spojuje určitý zájem, styl ţivota nebo subkultura, kterou mladí lidé uznávají 

nebo ke které se hlásí. Právě příslušnost k některé ze subkultur významně ovlivňuje 

pohled jedince na vnímání genderových rolí, sexuální ţivot a postoj k (rovnoprávnému) 
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partnerství. Ţena je podle Smolíka (2010) ještě dnes v mnoha subkulturách vnímána 

pouze jako doplněk partnera nebo pasivní konzumentka neschopná účasti na aktivitách 

skupiny (např. u punkerů, raperů, skinheadů apod.). Některé subkultury a styly dokonce 

otevřeně podporují sexismus, prezentují ţenu jako submisivního „tvora“, na kterém je 

dovoleno konat násilí a je uţitečný pouze jako sexuální objekt (např. gangsta rapeři). 

Lze se tedy domnívat, ţe mladí muţi vyznávající tyto a podobné subkultury budou      

na svůj potencionální rodinný ţivot nebo partnerství (další otázkou je, zda o tyto 

hodnoty budou vůbec stát) pohlíţet odlišným způsobem neţ jejich vrstevníci, kteří 

vyznávají méně „odlišný“ a méně radikální ţivotní styl. 

Mezi další činitele silně formující postoje a názory mladých lidí patří masmédia, 

nejvíce zřejmě televize a internet. Podle Saka a Sakové (2004) televize dokonce vytváří 

současnou společnost a dennodenně ji ovlivňuje, a to jiţ od dětského věku. Tito autoři 

v souvislosti s utvářením hodnot a postojů u mladých lidí varují před negativními jevy 

prezentovanými v televizi, jejichţ objektivní stránka se sice obtíţně hodnotí, měří a 

posuzuje, ale bezesporu má vliv na vědomí lidí. Takovým jevem je především vulgární 

zobrazování sexu, které si dokonce 43,7 % dotázaných lidí ve věku 15 – 30 let 

uvědomuje (Sak a Saková, 2004). Plzák (2010) naopak varuje před romantickými a 

sentimentálními filmy se šťastným koncem, kde hlavní hrdinové (bohatý chlapec a 

chudá dívka apod.) útočí na city diváků, čímţ mohou nesprávně formovat partnerská 

očekávání. Slaninová a Stašová (2010) zase poukazují na to, ţe socializace mladých 

lidí, probíhající cestou identifikace se vzory, se v dnešní době děje významným 

způsobem prostřednictvím médií. Autorky se zmiňují o ţivotním vzoru, který popisují 

jako osobu, která je oceňována pro své vlastnosti, chování a způsob ţivota. Tyto kvality 

jsou ovšem zároveň spojovány s určitým konkrétním jedincem, kterého si určíme         

za vzor a jehoţ chování následujeme a napodobujeme. Je tedy pravděpodobné, ţe pokud 

mají mladí lidé nějaký mediální vzor, jsou ovlivňováni jeho názory a postoji, které 

budou více či méně aplikovat ve svém ţivotě a promítat do svého chování.  

Podle Šmahela a Konečného (2006) vzrostla spolu s dostupností internetu i potřeba 

mladých lidí vyuţívat ho k seznamování, navazování a objevování partnerských vztahů. 

„On-line vztahy“ mají svá specifika: komunikace probíhá o poznání rychleji neţ 

v běţném ţivotě, věci soukromé (jako jsou např. podrobné informace o sexuálních 
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preferencích) jsou často dostupné v profilech seznamujících se, je zde moţnost 

rozmýšlet si delší dobu odpovědi na poloţené otázky. Komunikace přes internet dále 

nevyţaduje od účastníků dodrţování téměř ţádných pravidel. Naopak, lidé zde mohou 

svým „nápadníkům“ sdělovat věci, na které by si v běţném ţivotě netroufli. Výhodou 

je, ţe na internetu mohou mladí lidé poznat mnohem více lidí, tedy i potencionálních 

partnerů, kteří mají podobné potřeby a zájmy. Je pravděpodobné, ţe takové mnoţství 

protějšků by ve svém „reálném“ okolí hledali mnohem obtíţněji. Mohou si zde také 

„natrénovat“ vyjadřování svých názorů, pocitů a přání, naslouchat a přijímat či 

poskytovat emoční podporu, coţ mohou posléze zuţitkovat v reálných vztazích. Podle 

autorů vyuţila velká část adolescentů ve věku 18 – 20 let k seznámení s potencionálním 

partnerem právě internet. Tento vztah se později snaţila převést do reality, coţ však 

nebylo vţdy zcela úspěšné. Virtuální vztah zůstal častěji po určitou dobu pouze 

„náhraţkou“ vztahu skutečného.  

Nebezpečím zde můţe být to, ţe mladí lidé si do svého „internetového“ partnera 

projektují své vlastní touhy a fantazie, a je tedy pravděpodobné, ţe se v těchto 

partnerech zklamou. Za největší nevýhodu internetového seznamování a navazování 

partnerských vztahů povaţuji lehkost, s níţ je moţné vztah ukončit. Jiţ mnoho vztahů, a 

nejen internetových, bylo ukončeno či oznámeno změnou statusu na Facebooku nebo 

posláním emailu. Mnoho mladých lidí můţe tento způsob povaţovat za běţný a 

optimální, a ve svých dalších partnerských vztazích se potýkat s problémy váznoucí 

komunikace, s neschopností mluvit upřímně o nastalých problémech a konstruktivně je 

řešit. 

Dalším ze sociálních vlivů, které významně ovlivňují postoje mladých lidí 

k manţelství a rodičovství, je náboţenství, jehoţ „psané i nepsané etické kodexy jsou 

důleţitými podklady pro tvorbu hodnot jedinců i společenským regulativem jednání“ 

(Nešporová, 2010). Pokud lidé v České republice vyznávají nějaké náboţenství, hlásí se 

nejčastěji ke křesťanství, a sice k církvi římskokatolické, pravoslavné nebo 

protestantské. Podle Nešporové není automatické, ţe člověk hlásící se k určitému 

náboţenskému vyznání, přijme bezvýhradně jeho učení a hodnoty, ale v mnoha 

ohledech tomu tak je. V současných společnostech platí, ţe lidé hlásící se 

k římskokatolické nebo pravoslavné společnosti, jsou v rodinných záleţitostech 
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konzervativnější neţ protestanti nebo ateisté. Nešporová (2010), která na základě 

českých dat mezinárodního šetření Generations and Gender Survey z roku 2005 

provedla studii, ve které srovnávala názory a postoje k rodinným hodnotám a rozdíly 

v rodinném chování mezi římskými katolíky (k tomuto vyznání se v České republice 

hlásí nejvíce věřících) a ateisty, potvrdila, ţe římští katolíci uznávají stále více neţ 

ateisté manţelství jako celoţivotní nezrušitelnou instituci. Katolíci rovněţ neuznávají 

ţivot „na psí kníţku“ nebo nepřiznávají stejná práva homosexuálním a heterosexuálním 

párům. Bylo téţ potvrzeno, ţe v porovnání s ateisty spolu před svatbou bydlí mnohem 

méně mladých římských katolíků. Ti také, dle Nešporové, vyznávají trend v uzavírání 

sňatků v niţším věku. Častěji se téţ přiklánějí k tradičnímu rozdělení genderových rolí 

při výchově dětí. 

V mnoha výzkumech hodnotové orientace, reprodukčních plánů apod. se výrazně 

odlišují preference respondentů v závislosti na výši jejich dosaţeného vzdělání. Z toho 

lze usuzovat, ţe vzdělání má na představy mladých lidí o partnerství a manţelství a     

na jejich reprodukční plány obrovský vliv. Ten můţe vyplývat z různé délky studia, 

setkávání s určitou vrstevnickou skupinou ve škole, ovlivnění vyučujícími či z různé 

míry všeobecného rozhledu, vědomostí a dovedností, kterými příslušná škola svého 

studenta vybaví. Z výsledků mnoha výzkumů je patrné, ţe například trend uzavírání 

sňatků a přivádění potomků na svět v pozdějším věku se týká především lidí s vyšším 

dosaţeným vzděláním. Lidé s niţším vzděláním uzavírají sňatky z jiných důvodů neţ 

vysokoškoláci a např. středoškoláci volí častěji neţ jiné vzdělanostní skupiny 

dlouhodobé nesezdané souţití. 

 

2   Partnerství 

2.1 Volba partnera/partnerky 

Je nepochybné, ţe pro většinu lidí je spokojený partnerský vztah velice důleţitou 

součástí ţivota. Láska k partnerovi učí člověka sdílet ţivot s druhou osobou, překonat 

vlastní sobeckost, umoţňuje naplnit citové potřeby člověka, naučí vzájemné pomoci a 

obohacování. I kdyţ by se mohlo zdát, ţe v dnešní společnosti a „době neomezených 

moţností“ můţe důleţitost lásky a partnerského vztahu ustupovat jiným hodnotám, Sak 
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a Saková (2004) svým výzkumem hodnotové orientace mládeţe dokázali, ţe láska, a 

s ní související partnerství, je pro dnešního mladého člověka stále jednou z nejvyšších 

poloţek na ţebříčku hodnot. V jejich výzkumu hodnotové orientace mládeţe se jako 

nejdůleţitější hodnota ve všech věkových skupinách ukázalo zdraví. Hned po něm je 

pro mladé lidi nejdůleţitější v ţivotě láska, a to ve všech zkoumaných věkových 

skupinách mladých lidí. Hodnotovou orientaci mladých lidí dále přibliţuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Žebříček hodnot mladých lidí (průměry na pětibodové škále, 1 – nejméně 

důleţité, 5 – nejdůleţitější). 

Tab. indexy hodnot ve věkových skupinách – 2002 

 Věkové skupiny 

 15 – 18 19 - 23 24 - 30 Celkem 

Zdraví 4,76 4,87 4,88 4,85 

Láska 4,64 4,68 4,66 4,66 

Mír, ţivot bez válek 4,55 4,64 4,65 4,63 

Ţivotní partner 4,39 4,65 4,61 4,59 

Svoboda 4,58 4,56 4,50 4,53 

Přátelství 4,55 4,58 4,45 4,51 

Rodina a děti 4,16 4,48 4,54 4,45 

Zdravé ţivotní prostředí 4,24 4,43 4,44 4,40 

Demokracie 4,42 4,37 4,27 4,32 

Pravda, poznání 3,97 4,20 4,19 4,15 

Zajímavá práce 4,01 4,06 4,00 4,02 

Rozvoj vlastní osobnosti 3,99 3,98 4,05 4,02 

Plat, další příjmy 3,93 3,98 3,86 3,91 

Úspěšnost v zaměstnání 3,90 3,88 3,88 3,88 

Vzdělání 3,97 3,77 3,90 3,87 

Uspokojování svých zájmů, koníčků 3,84 3,86 3,71 3,78 

Být uţitečný druhým lidem 3,51 3,79 3,78 3,74 

Majetek 3,55 3,58 3,33 3,44 

Soukromé podnikání 3,10 2,55 2,80 2,77 
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Společenská prestiţ 2,76 2,70 2,72 2,72 

Veřejně prospěšná činnost 2,39 2,41 2,54 2,47 

Bůh 1,96 2,39 2,35 2,30 

Politická angaţovanost 1,60 1,54 1,60 1,58 

Zdroj: Sak, Saková (2004: 24). 

 

Hodnota „partner“ zaujímala ve skupině 15 – 18 let šesté místo. Takto mladí lidé    

o svém potencionálním ţivotním partnerovi zřejmě ještě příliš neuvaţují. Hodnoty láska 

a ţivotní partner pro ně znamenají dvě odlišné věci (lze vyvodit z toho, ţe mezi 

zvolenou poloţkou „láska“ a „ţivotní partner“ jsou čtyři jiné poloţky, coţ se u dalších 

věkových skupin neobjevuje). 

Mezi mladými lidmi ve věku 19 – 23 zaujímala poloţka „ţivotní partner“ třetí 

místo. Lidé v tomto věku si pod pojmem partner jiţ nejspíše představují konkrétní 

osobu nebo soubor charakterových vlastností, které by měl jejich protějšek mít. Zřejmě 

si jiţ také obraz o svém ţivotním partnerovi spojují s budoucím rodinným ţivotem, 

protoţe na poloţku „ţivotní partner“ navazovala „rodina a děti“, a úspěšný partnerský 

vztah chápou jako předstupeň zaloţení rodiny. 

Ve skupině 24 – 30 let se „ţivotní partner“ ukázal jako čtvrtá nejdůleţitější 

hodnota. Lidé v tomto věku pravděpodobně mají také jasnou představu o tom, kdo by 

měl být, nebo jak by měl vypadat jejich ţivotní partner, případně, zda o partnerský 

vztah ve svém ţivotě stojí. 

Jak ukázal výzkum hodnotové orientace mladých lidí, láska a partnerský vztah jsou 

pro mladé lidi velice důleţitou součástí ţivota a pravděpodobně touţí partnera najít a 

dobře si jej vybrat. Kaţdý však ke hledání a výběru přistupuje jinak. Způsoby výběru 

protějšku kategorizoval např. Plzák (2010), který rozlišuje výběr emocionální, 

racionální, riskantní a nadějný. 

Výběr emocionální je podloţený citově, sentimentálně romantickou láskou, 

tělesnou touhou po druhé osobě, kdy oba zúčastění touţí po vysoce intenzivním vztahu. 

Emocionální výběr se děje výběrem nahodilých setkání, např. na ulici, v obchodě, 

v autobuse nebo kdekoli, kde se osoba ocitla jen náhodou nebo za účelem seznámení. 

Výběr je úspěšný tehdy, kdyţ protějšek zvládne tzv. rutinu namlouvání. Zamilování    
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do určité osoby můţe proběhnout také skupinovým výběrem. V tomto případě člověk 

podlehne tzv. skupinové sugesci a ve skupině, ve které se často pohybuje (zaměstnání, 

parta lidí scházejících se ve volném čase apod.), si vyhlédne svou „hvězdu“. Výhodou 

výběru protějšku v sociální skupině je především to, ţe partneři mají šanci se             

před oslovením blíţe poznat, a vztah tedy budují s osobou, se kterou mají společný 

určitý zájem. Vybírat si partnera je také moţné výběrem řízeným, kdy si člověk 

prostřednictvím novinových inzerátů nebo internetových seznamek hledá vhodný 

protějšek tím způsobem, ţe charakterizuje sebe, svůj ţivotní styl a svoje potřeby a hledá 

v inzerátech ideál, který do jeho charakteristik nejlépe „zapadá“. Autor komentuje 

emocionální výběr tak, ţe sentimentálně romantická láska má sice mnoho kladů a můţe 

být hnacím motorem na počátku vztahu, ale zásadně varuje před tím, aby byla jediným 

pilířem partnerského souţití. 

Výběr racionální je přirovnáván k obchodní transakci – vybírám, zkouším a kupuji 

(nebo nekupuji). Ale protoţe výběr partnera není jednostranným aktem, je zkoušející 

člověk potencionálním protějškem, který by chtěl také „kupovat“, rovněţ vybírán a 

zkoušen. Zde je nutné, aby člověk vzhledem ke svým vlastnostem uměl posoudit, co 

můţe druhému nabídnout a zároveň, co od něj můţe získat. Je dobré situaci zváţit tak, 

aby obě strany vah byly vyváţené a jeden v páru nebyl ani tím, který příliš bere, ani tím, 

který příliš dává, a zároveň aby oba věděli, jakou budou hrát ve vztahu roli. Aby toto 

člověk dovedl poznat a zhodnotit, je třeba mít za sebou několik nevydařených vztahů a 

znát sebe sama. Pro úspěšné partnerství (a případné pozdější manţelství) povaţuje autor 

za nutné pociťovat vzájemné sympatie při doteku, a to i po opadnutí prvotní 

zamilovanosti a touze jednoho po druhém. Pokud tato podmínka není splněna, není 

moţné partnerský vztah udrţet. Racionální výběr neprobíhá pouze na samém začátku 

vztahu, ale také v prvním cca půl roce. Během této doby je totiţ moţné rozpoznat, zda 

protějšek je či není zakázanou ţenou nebo zakázaným muţem. Existují tři pásma 

zakázaných ţen a muţů: 

1. Ţeny chorobně ţárlivé a ţeny sexuálně nezdrţenlivé – muţ by je měl poznat 

během prvního týdne známosti.  
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2. Ţeny líné, hašteřivé a nepořádné – muţ by měl tyto vlastnosti ţeny odhalit        

po několika dnech strávených společně na jednom místě, obvykle tedy             

do jednoho měsíce. 

3. Ţeny hysterické, které je moţné poznat přibliţně mezi třetím a šestým měsícem 

vztahu, a je velmi doporučováno ve vztahu s nimi nepokračovat. 

 

1. Chorobný ţárlivec, jehoţ vlastnost se projeví jiţ v prvním týdnu známosti. 

2. Alkoholik nebo muţ potýkající se s jinou obdobnou závislostí, která jistě 

vyplyne na povrch po prvním společně stráveném víkendu nebo dovolené. 

Závislost se rozpozná asi po měsíčním vztahu. 

3. Lenoch, hysterik, chorobně vzteklý muţ - tyto vlastnosti by měla ţena rozpoznat 

do šesti měsíců trvání vztahu. 

Výběr riskantní, a tedy riskantní vztah, vzniká mezi dvěma jedinci, kteří jsou 

rozhodní, rezolutní a tvrdohlavě neústupní, kteří tento povahový rys nedovedou přiznat, 

částečně potlačit nebo společnými silami pracovat na tom, aby se ve vzájemné 

komunikaci uplatňovalo více tolerance. Riskantním protějškem můţe být také 

přecitlivělá ţena (pokud ji ovšem nepojí vztah s muţem stejného zaloţení) a muţ 

chladně netečný. Autor dále popisuje několik kombinací podle typologie muţů a ţen, 

jejichţ vztahy budou pravděpodobně rovněţ riskantní. Ty jsou podrobně popsány 

v knize „Klíč k výběru partnera pro manţelství“, proto se jimi nebudu dále zabývat. 

Výběr nadějný, a tedy vztah s nadějným začátkem, se koná tam, kde se sejdou 

například dva pesimisté, dva dobrosrdeční extroverti nebo dva přecitlivělí lidé. Autor 

dále podle své typologie partnerů popisuje jiné vhodné kombinace. 

Šmolka (2005) líčí obecné principy výběru partnera, a to výběr na principu 

podobnosti (homogamie) a výběr na principu odlišnosti (heterogamie). Přiklání se         

k názoru, ţe „partneři si mají být natolik podobní, aby si mohli navzájem porozumět, a 

natolik odlišní, aby se mohli milovat“ (2005: 12). Výběr na základě homogamie, tedy 

podobnosti, spočívá ve snaze kaţdého člověka najít si protějšek, se kterým bude sdílet 

to, co má sám na sobě rád – tedy svůj ţebříček hodnot, zájmy a preferované 

volnočasové aktivity, ţivotní cíle, ţivotní styl. V těchto oblastech je shoda nebo 

podobnost základem fungujícího a spokojeného vztahu. Podle autora v naší společnosti 
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hraje významnou roli i věková, vzdělanostní, sociální, národnostní a rasová homogamie. 

Na rozdíl od Plzáka (2010), který podstatný věkový rozdíl mezi partnery nepovaţuje    

za překáţku úspěšného vztahu, nebývají podle Šmolky vztahy stárnoucích muţů a 

mladých dívek perspektivní. Za velice obtíţné povaţuje Šmolka téţ překonávání vlivů 

kulturních vzorců u partnerských dvojic pocházejících z odlišných kultur. Výběr 

heterogamní, tedy výběr partnera zaloţený na principu vzájemného doplňování a tzv. 

přitahujících se protikladů, povaţuje Šmolka za funkční pouze pro některé osobnostní 

rysy, zejména pro ty, které souvisí s rozhodováním. Spokojený pár bude spíše ten,         

v němţ se sejde dominantní jedinec s někým, komu nedělá problém v případě konfliktu 

ustoupit. Nejistou existenci můţe mít naopak partnerský vztah, kdy jeden je zaměřen    

na kariéru, zatímco pro druhého je nejdůleţitější vztah, nebo spojení velmi emotivního 

jedince s racionálním. V podobných případech se snaha vyplňovat partnerovými 

kladnými vlastnosti své vlastní deficity nevyplácí. 

Vymětalová (2000) zjišťovala, jaké vlastnosti by měl mít partnerský ideál mladých 

lidí. Výsledky získané šetřením lze povaţovat za poměrně „tradiční“ v tom smyslu, ţe 

jako velice důleţité se ukázaly rodinné hodnoty.  

Muţi i ţeny se shodli v nejdůleţitějších vlastnostech, které od svého 

potencionálního protějšku očekávají. Mezi tyto vlastnosti zařadili dobrý vztah k dětem, 

zodpovědnost a poctivost, smysl pro rodinný ţivot a toleranci. Za nejméně důleţité bylo 

povaţováno vysokoškolské vzdělání a sportovní zaloţení. To můţe znamenat, ţe si 

mladí lidé uvědomují, co partnerský vztah nebo rodičovství opravdu znamená a obnáší a 

ţe zmíněné méně důleţité vlastnosti nemohou zajistit spokojenost ve vztahu. Tabulka 

 č. 2 ukazuje, jakou důleţitost přikládají mladí lidé různým vlastnostem svého partnera. 
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Tabulka č. 2: Hodnocení důležitosti vlastností partnera (průměry na pětibodové škále, 

1 – nejméně důleţité, 5 – nejdůleţitější). 

Vlastnost 
Stupeň důleţitosti v % 

Skóre 
1 2 3 4 5 

Dobré vychování 
M 1,3 5,4 24,4 47,4 21,5 3,88 

Ţ 1,7 5,9 17,9 46,6 27,9 3,93 

Vysokoškolské vzdělání 
M 31,6 28,7 28,7 8,7 2,3 2,20 

Ţ 23,7 28,1 30,7 12,2 5,3 2,50 

Dobré finanční a hmotné 

Zázemí 

M 5,6 18,9 42,6 21,6 11,3 3,14 

Ţ 2,9 10,9 29,4 39,8 17,0 3,57 

Hezký vzhled a pěkné 

vystupování 

M 1,0 6,4 32,4 44,7 15,5 3,67 

Ţ 1,9 15,0 37,1 35,5 10,5 3,38 

Sportovní zaloţení 
M 9,9 24,1 39,2 21,9 4,9 2,88 

Ţ 10,1 27,1 37,5 21,3 4,0 2,82 

Zodpovědnost a poctivost 
M 0,7 3,4 15,8 46,3 33,8 4,09 

Ţ 1,1 3,5 10,4 42,3 42,7 4,22 

Dobrý vztah k dětem 
M 1,7 2,7 13,9 37,7 44,0 4,20 

Ţ 2,1 2,5 10,8 34,7 49,9 4,28 

Inteligence 
M 0,8 4,9 26,4 45,3 22,6 3,84 

Ţ 1,6 3,7 21,3 45,9 27,5 3,94 

Ctiţádostivost 
M 3,3 16,7 45,8 28,2 6,0 3,17 

Ţ 2,0 11,8 41,2 34,8 10,2 3,39 

Úspěšnost v zaměstnání 
M 3,0 14,1 43,8 30,9 8,2 3,27 

Ţ 1,7 9,7 38,2 37,9 12,5 3,50 

Smysl pro rodinný ţivot 
M 1,6 3,8 14,6 44,8 35,2 4,08 

Ţ 1,8 2,3 13,7 41,0 41,2 4,18 

Rozhodnost 
M 1,5 8,8 40,3 36,9 12,5 3,50 

Ţ 1,8 5,6 26,4 47,9 18,3 3,75 

Osobitost, nekonvenčnost 
M 3,0 16,8 45,4 28,6 6,2 3,18 

Ţ 2,8 14,9 41,1 31,7 9,5 3,30 

Tolerantnost 
M 1,3 3,0 17,5 44,8 33,4 4,06 

Ţ 2,2 4,6 15,1 37,6 40,5 4,10 

Přizpůsobivost 
M 1,5 5,5 30,5 46,2 16,3 3,70 

Ţ 2,2 7,6 30,8 38,4 21,0 3,68 

Zdroj: Vymětalová (2000: 103). 
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2.2 Preference a očekávání muţů při volbě partnerky 

Jaké vlastnosti a charakteristiky ţen imponují mladým muţům, ukázalo opět šetření 

Vymětalové (2000). Muţi se ukázali jako zastánci tradičních hodnot. Za významné 

faktory povaţují hezký vzhled a pěkné vystupování, zatímco například dobré finanční a 

hmotné zabezpečení se ukázalo jako podstatné jen pro malou část z nich. Tato 

skutečnost můţe opět potvrzovat, ţe mnoho mladých muţů stále upřednostňuje tradiční 

genderové vzorce, tedy ţe pro muţe není klíčová například profesní úspěšnost či 

schopnost vydělat peníze, ale spíše dostatečná fyzická přitaţlivost a reprezentativnost. 

Pořekadlo „sto lidí, sto chutí“ platí i v případě fyzické přitaţlivosti. Muţům se líbí různé 

ţeny a naopak. Jsou ale určité charakteristiky, které jsou v muţském vnímání atraktivity 

významné. Kdyţ si muţ vybírá partnerku pro trvalý vztah a posuzuje její atraktivitu, 

všímá si obličejové a tělové symetrie a kvality pokoţky, vlasů a zubů, podle čehoţ 

odhadne její zdravotní stav. Muţi obecně preferují ţeny, které jsou mladší neţ oni sami. 

Nejatraktivnějšími shledávají ţeny od cca 20 do cca 30 let, tedy ve věku, kdy je ţena na 

vrcholu plodnosti. Fyzickou atraktivitu ţeny podmiňuje poměr pasu a boků, který je 

nejvýraznější právě v období, kdy je ţena plodná. Muţi sice po partnerce pro trvalý 

vztah poţadují atraktivní vzhled, zároveň je ale třeba, aby působila dojmem obtíţnější 

sexuální dostupnosti (Weiss, 2008). 

Podle Vymětalové (2000) se poţadavky muţů na ideální partnerku odlišují podle 

výše jejich dosaţeného vzdělání. Pro muţe se základním vzděláním se ukázalo jako 

poměrně důleţité finanční a hmotné zabezpečení partnerky, které je středoškoláky a 

vysokoškoláky povaţováno za nepodstatné. Muţi s niţším vzděláním tím mohou 

naznačovat, ţe je pro ně, vzhledem k jejich obtíţnějšímu uplatnění na trhu práce, 

finanční přínos druhé osoby do domácnosti důleţitý. Podle autorky je ale moţné, ţe část 

muţů neměla na mysli konkrétní příjem partnerky, ale spíše „věno“, které si ţena        

do společné domácnosti přináší, coţ je stále běţným zvykem, zejména na venkově. 

Muţská část populace s vyšším dosaţeným vzděláním akcentovala vysokoškolské 

vzdělání, inteligenci a rozhodnost. Tyto výsledky mohou napovědět, ţe muţi s vyšším 

vzděláním si, stejně jako ţeny s vyšším vzděláním, hledají „sobě rovné“ partnerky, a to 

z hlediska společenského a intelektuálního, coţ s výší dosaţeného vzdělání částečně 

souvisí. Zároveň ale právě muţi s vysokoškolským vzděláním nepřipisovali význam 
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úspěchu v zaměstnání, z čehoţ lze vyvozovat, ţe vysokoškoláci si sice hledají 

inteligentní a vzdělané ţeny, ale více neţ na partnerčině pracovním uplatnění jim záleţí 

na tom, aby jejich děti byly v budoucnu vychovávány „na úrovni“. 

Jak se ukázalo, vlastnosti a hodnoty, na které muţi při výběru partnerky kladnou 

důraz, se mohou podle výše dosaţeného vzdělání měnit. Lze se domnívat, ţe některé     

z nich se dále mění s věkem a s přibývajícími zkušenostmi. Mlčoch (2009) popisuje 

další charakteristiky, které pro většinu muţů splňuje ideální partnerka, a to nezávisle   

na okolnostech. Těmi jsou: 

 ţenskost,  

 umění lichotit a chválit, dávat najevo obdiv k partnerovi, 

 umění vytvořit útulný domov, příjemnou domácí atmosféru, 

 předpoklad být dobrou matkou a určitým způsobem zvládnout výchovu dětí, 

 chtít o partnera pečovat, a tím projevovat lásku, 

 pravidelný sexuální ţivot, 

 tolerovat jeho práci, aktivity mimo domov, přátele. 

 

2.3 Preference a očekávání ţen při volbě partnera 

Vymětalová (2000) zjišťovala, jaké poţadavky mají ţeny na svého potencionálního 

partnera. Jak jsem jiţ uvedla, ţeny (shodně s muţi) si představovaly svůj protějšek jako 

člověka s dobrým vztahem k dětem, zodpovědného, poctivého, se smyslem pro rodinný 

ţivot a také tolerantního. Přes tyto charakteristiky se ale odpovědi ţen od odpovědí 

muţů odlišovaly v tom, ţe ţeny je povaţovaly za důleţitější a významnější. Mladé ţeny 

dále přisuzovaly význam těm vlastnostem svého potencionálního partnera, které jsou 

spojeny s jeho společenským statusem a materiálním zajištěním. Poţadovaly vlastnosti, 

jako je ctiţádostivost, úspěch v zaměstnání, vysokoškolské vzdělání. To lze vysvětlit 

tím, ţe zřejmě stále ještě platí, ţe ţeny mají o sféru partnerství, manţelství i rodičovství 

větší zájem a jsou v naší společnosti s rodinným ţivotem svázány více neţ muţi. 

Rodinu tedy častěji povaţují za prostor pro svoji seberealizaci. Z toho důvodu také 

upřednostňují muţe, kteří je s vyšší pravděpodobností dokáţou materiálně zabezpečit a 

zajistit partnerce, popřípadě rodině, určitý (vyšší) sociální status.  
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Na základě šetření vyšly charakteristiky jako hezký vzhled a pěkné vystupování 

nebo osobitost a nekonvenčnost partnera jako málo důleţité, coţ lze vztáhnout na ţeny 

obecně. Ţeny, na rozdíl od muţů, nepřikládají perfektnímu fyzickému vzhledu partnera 

takovou důleţitost. Významnou roli však hraje fyzická přitaţlivost, která je spojena 

s určitými projevy chování i mírou péče o svůj zevnějšek (Šmolka, 2005). Ţeny spatřují 

muţskou atraktivitu v jiných charakteristikách neţ muţi vnímají tu ţenskou. Věkové 

rozpětí v chápání muţské atraktivity je širší a obecně jsou ţenami více preferováni starší 

muţi, také pro to, ţe jsou pravděpodobně schopnější zajistit ţeně dobré materiální 

zázemí (Weiss, 2011). 

Podle Vymětalové (2000) se preference ţen mění podle výše jejich dosaţeného 

vzdělání. Ţeny s vyšším vzděláním povaţují u muţe za důleţité vysokoškolské vzdělání 

a inteligenci a častěji je zajímají muţi ctiţádostiví, osobití, nekonvenční. Dobrému 

finančnímu a hmotnému zabezpečení a úspěšnosti v povolání přikládala význam pouze 

malá část vysokoškolaček a středoškolaček. Preference ţen se základním vzděláním se 

podle zjištění autorky výrazně odlišují – tyto ţeny si na muţích častěji vysoce cení 

hezkého vzhledu a pěkného vystupování, finančního a hmotného zabezpečení a 

úspěšnosti v zaměstnání. Autorka se domnívá, ţe pro ţeny s niţším vzděláním jsou 

uvedené vlastnosti důleţité z toho důvodu, ţe jsou „vidět“, a pozná se tedy podle nich, 

jaký sociální status muţi náleţí a jaké ekonomické zázemí je schopen ţeně, jakoţ i 

případné budoucí rodině, poskytnout. Na otázku, proč ţeny s niţším vzděláním povaţují 

právě materiální zabezpečení, a s tím spojený sociální status partnera, za důleţité 

aspekty, existuje jednoduché vysvětlení. Tím je horší uplatnění ţeny s nízkým 

vzděláním na trhu práce, jakoţ mnohdy i velmi nízké finanční ohodnocení. Naopak 

ţeny s vyšším vzděláním, jejichţ sociální status je díky jejich dosaţenému vzdělání      

na vyšší úrovni, zřejmě raději uvítají muţe „sobě rovného“ a cení si na něm více 

osobnostních a charakterových kvalit, které jsou pro úspěšný vztah nezbytné. 

Mlčoch (2009) uvádí další vlastnosti, které ţeny poţadují po svém potencionálním 

partnerovi a na základě kterých jsou schopny se ve vztahu cítit dobře. Jsou to:  

 opora a pocit bezpečí, které muţ ţeně poskytuje, 

 galantní chování, štědrost, velkorysost, 

 upřednostnění partnerky před matkou, 
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 dlouhodobá, oboustranná sexuální přitaţlivost, 

 alespoň jedna společná záliba a volnočasová aktivita, společní přátelé, 

 smysl pro humor, 

 ochota povídat si, schopnost komunikovat o problémech. 

 

2.4 Celkové postoje k partnerskému souţití 

Běţně se rozlišují tři typy partnerských svazků, a to: 

Tzv. předmanţelské souţití, neboli souţití „na zkoušku“. Týká se především 

mladých lidí, kteří spolu bydlí v jedné domácnosti a předpokládají, ţe se po určité době 

vezmou. Sňatek uskuteční většinou tehdy, kdyţ se rozhodnou mít spolu dítě. Pokud 

se  z jakéhokoli důvodu ukáţe, ţe vztah nesměřuje ke svatbě, partneři se rozchází. 

Dalším typem je nesezdané souţití. V tomto případě se pár rozhodne ţít                

ve společné domácnosti, případně mít děti, ale z různých důvodů nechce uzavírat 

sňatek. Tento typ partnerského souţití je povaţován za alternativu manţelství a stává se 

v moderních společnostech čím dál častějším. 

V posledních letech se začíná objevovat další trend v partnerském souţití, nazývaný 

„living apart together“ (dále jen LAT), tedy souţití „odděleně“, kdy partneři spolu 

nesdílí domácnost, kaţdý bydlí ve své. 

K jakým názorům se mladí lidé přiklánějí v souvislosti s partnerským 

(nesezdaným) souţitím, zjistily na základě dat výzkumu ISSP 2002 Chaloupková a 

Šalamounová (2004):  

 Je dobré, aby spolu lidé, kteří chtějí uzavřít sňatek, nejdříve ţili (87,9 %). 

 Je v pořádku, kdyţ spolu lidé ţijí, aniţ by plánovali sňatek (78 %). 

 Pokud lidé chtějí mít děti, měli by uzavřít sňatek (43,6%) – z této odpovědi 

vyplývá, ţe více neţ polovina mladých respondentů nepovaţuje dítě za důvod 

 ke sňatku. 

 Ţenatí muţi a vdané ţeny jsou obecně spokojenější neţ svobodní (27,6 %)         

– oddací list tedy není pro většinu mladých lidí zárukou spokojeného vztahu. 
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Vymětalová (2000) také zjišťovala, jaký ţivotní styl mladí lidé preferují. Od něho 

se dále odvozovaly charakteristiky potenciálního partnera. Se statusem „single“ chtěla 

ţít 4 % muţů a 0,6 % ţen. Muţi plánující ţivot bez stále partnerky povaţovali              

za důleţité nejčastěji dobré finanční a hmotné zabezpečení a hezký vzhled spolu            

s pěkným vystupováním, tedy skutečnosti, které spokojený vztah rozhodně nezaručují. 

Důraz kladli také na přizpůsobivost, čemuţ lze rozumět tak, ţe kdyby přece jen našli 

ţenu, se kterou by chtěli ţít v partnerství, musela by v kaţdém případě tolerovat jejich 

individuální zájmy a potřeby. Ţen, které plánovaly ţít samy bez stálého partnera, byl 

zanedbatelný počet. „Single“ ţivot tedy velkou většinu ţen neláká. Ţeny, které 

preferovaly ţivot se stálým partnerem v nesezdaném souţití (7 %), si přály partnerovo 

dobré finanční a hmotné zabezpečení, ctiţádostivost a rozhodnost spolu s hezkým 

vzhledem a pěkným vystupováním. Muţi, kteří chtěli ţít se stálou partnerkou             

bez uzavření sňatku, preferovali podobné vlastnosti jako „nesezdané ţeny“. Od těchto 

poţadavků se celkem logicky lišili muţi plánující sňatek (ať uţ bez předchozího ţivota 

„na zkoušku“ nebo s ním), kteří poţadovali vlastnosti, které jsou s manţelstvím 

spojeny: smysl pro rodinný ţivot, zodpovědnost a poctivost, dobrý vztah k dětem. Ţeny 

plánující manţelství (ať uţ bez předchozího ţivota „na zkoušku“ nebo s ním) 

odpovídaly velice podobně. V tabulce č. 3 na následující stránce lze vidět, jaké 

charakteristiky u svého partnera mladí lidé (18 – 30 let) povaţují za důleţité, s ohledem 

na způsob preferovaného ţivota. 
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Tabulka č. 3: Průměrný stupeň důležitosti přikládaný vybraným charakteristikám 

partnera podle zamýšleného způsobu rodinného života (průměry na pětibodové škále, 

1 – nejméně důleţité, 5 – nejdůleţitější). 

 

Vlastnost partnera 

Rodinný ţivot, kterému dává respondent přednost – 

skóre 

bez 

partnera 

nesezdané 

souţití 

„na 

zkoušku“ 

sňatek 

bez 

zkoušky 

celkem 

Dobré finanční a 

hmotné 

zabezpečení 

M 3,46 3,27 3,11 3,9 3,14 

Ţ 
4,06 3,81 3,53 3,61 3,57 

Hezký vzhled a 

vystupování 

M 3,31 3,75 3,70 3,60 3,67 

Ţ 3,96 3,59 3,35 3,36 3,38 

Zodpovědnost a 

poctivost 

M 3,77 3,80 4,14 4,16 4,09 

Ţ 4,19 4,15 4,21 4,28 4,22 

Dobrý vztah 

k dětem 

M 3,69 3,68 4,28 4,28 4,20 

Ţ 3,63 4,2 4,27 4,34 4,28 

Ctiţádostivost 
M 2,80 3,10 3,25 3,00 3,17 

Ţ 3,57 3,54 3,41 3,26 3,39 

Smysl pro rodinný 

ţivot 

M 3,47 3,51 4,15 4,28 4,08 

Ţ 3,71 3,86 4,16 4,31 4,18 

Zdroj: Vymětalová (2000: 110) 
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3    Manţelství 

3.1 Představy mladých lidí o manţelství 

Ještě na začátku 90. let 20. století se nezdálo, ţe by vstup do manţelství a zaloţení 

rodiny, tedy samozřejmá součást ţivota převáţné většiny tehdejších mladých lidí, měly 

být dotčeny probíhajícími politickými a společenskými změnami. Během období 

reálného socialismu se naše společnost vyznačovala sňatky ve velmi mladém věku a 

vysokou mírou sňatečnosti (Kocourková, Rabušic, 2006).  Podle dat ČSÚ (Obyvatelstvo 

– roční časové řády 2010) začala v České republice klesat sňatečnost na počátku 90. let 

20. století (včetně prvosňatečnosti) a současně se začal zvyšovat věk lidí vstupujících  

do manţelství, zejména do prvního. V roce 1985 byl průměrný věk muţe vstupujícího 

do prvního manţelství 24,5 let, u ţeny to bylo 21,8 let. Od roku 1990 a dále lze sledovat 

kaţdoroční zvyšování věku mladých lidí, kteří uzavírají své první manţelství.  Tento 

trend „vygradoval“ v roce 2009 na 32,0 let u muţů a 29,2 let u ţen. Tabulky č. 4 a 5 

ukazují, jak během posledních 25 let rostl průměrný věk lidí vstupujících do prvního 

manţelství, jak se měnil počet sňatků a kolik z nich bylo protogamních. 

 

Tabulka č. 4: Průměrný věk mladých lidí při uzavírání prvního sňatku 

Průměrný věk při prvním sňatku 

Rok Muţi Ţeny 

1985 24,5 21,8 

1990 24,0 21,4 

1995 26,7 24,6 

2000 28,9 26,5 

2005 30,8 28,1 

2009 32,0 29,2 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ČSÚ (Obyvatelstvo – roční časové řády 2010). 

 

 

 

 

 



33 

 

Tabulka č. 5: Sňatečnost a prvosňatečnost mužů a žen 

Rok Počet 

sňatků 

celkem 

Prvosňatečnost v % 

Muţi Ţeny 

1985 80 653 89,7 95,9 

1990 90 953 91,1 96,2 

1995 54 956 73,2 79,9 

2000 55 321 69,5 74,4 

2005 51 829 62,8 69,1 

2009 47 862 56,1 62,7 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ČSÚ (Obyvatelstvo – roční časové řády 2010). 

 

Z demografické statistiky lze vyčíst, ţe dnešní mladí lidé se neostýchají odkládat 

manţelství do vyššího věku, nebo tuto instituci dokonce odmítnout. Proč se mladí lidé 

dnes vdávají a ţení méně neţ dříve nebo tak konají později? 

De Singly (1999) povaţuje za krizový bod pro manţelství okamţik, kdy model 

ţeny v domácnosti začal být kritizován feministickým hnutím, a ţeny si pro sebe začaly 

vybojovávat rovné podmínky, zejména co se pracovního uplatnění týče. Končila doba, 

kdy se ţeny vdávaly z ekonomických důvodů a zřejmě se začaly samy sebe ptát: „Proč 

bych se měla vdávat, kdyţ jsem schopna postarat se o sebe sama?“ Další nepříznivý 

moment pro instituci manţelství nastal, kdyţ zákon povolil rozvod vzájemnou dohodou. 

Rozvod se tak stal snadno proveditelným a zároveň společností tolerovaným aktem. 

Tento trend postupoval dále tak, ţe společnost začala tolerovat souţití muţe a ţeny i 

mimo manţelství. Tímto manţelský svazek ztratil velkou část své legitimity a stal se 

řešením teprve tehdy, kdyţ se lidé rozhodli mít dítě. Výše uvedený autor dále naznačuje 

moţnost, ţe odmítání manţelství se týká více ţen neţ muţů. Ţena si má odmítáním 

manţelství potvrzovat hodnotu sebe samé. De Singly tím poukazuje na skutečnost, ţe 

zatímco ţenatí muţi mohou snadno stoupat na socioprofesním ţebříčku (podporováni 

manţelkami, které se plně či z větší části starají o domácnost, podporují je                    

ve vzdělávání, pomáhají jim s prací), u ţeny má často kariéra, z důvodu vynaloţení času 

a sil na podporu muţe, sestupnou tendenci. Protoţe stále platí, ţe většinu domácích 
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prací zastane ţena, obvykle právě ona investuje do svého kariérního růstu méně času a 

energie. Pokud chce později muţe „dohnat“, potřebuje jeho podporu a angaţovanost 

v činnostech, které do té doby zastávala ona. Z toho vyplývá, ţe ţeny, pro které je 

zaměstnání a profesní růst důleţitý a které mají výše uvedenou zkušenost ze své rodiny 

nebo blízkého okolí, mohou sňatek odkládat či dokonce odmítat (a muţi se stejnou 

zkušeností naopak manţelství vítat). 

Moţný (2006) zastává názor, ţe jediným důvodem ke vstupu do manţelství je        

v dnešní době láska. Současné rodiny
1
, nazývané „postmoderní“, jsou takové, jejichţ 

struktura je individualizovaná, místo ekonomického kapitálu disponují kapitálem 

kulturním, role v ní jsou individualizované a jejich funkce je v první řadě citová. To 

můţe vysvětlovat dnešní nízkou (prvo)sňatečnost a odkládání manţelství do vyššího 

věku, nebo dokonce jeho odmítání. Mladí lidé nemají důvod se brát, pokud si nejsou 

jisti, ţe jejich protějšek je „ten pravý“. Pokud vezmeme v úvahu i zvyšující se podíl dětí 

narozených mimo manţelství (je pravděpodobné, ţe lidé si děti pořizují právě s „tím 

pravým“ protějškem), zdá se, ţe láska a citové pouto přestávají být pro některé lidi 

důvodem k uzavírání sňatku. 

Výzkum Rodinné hodnoty a postoje k manţelství (Šamanová, 2010), ve kterém byli 

respondenti poţádáni o zhodnocení důleţitosti některých ţivotních cílů, ukázal, ţe co se 

tzv. rodinných hodnot týče, muţi i ţeny dnes stále více touţí po vztahu s partnerem a        

po dětech, avšak hodnotě manţelství přitom přikládají menší význam. Odpovědi muţů a 

ţen se částečně lišily. Muţi povaţovali za nejméně důleţitou poloţku „oţenit se“ 

současně s poloţkou „dosáhnout co nejvyššího vzdělání“. U ţen byla poloţka „vdát se“ 

na čtvrtém místě. Před „vdavkami“ upřednostňovaly ţeny své záliby. Co lidé povaţují 

ve svém ţivotě za důleţité, ukazuje tabulka č. 6 na následující straně. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Počátkem rodiny míní Moţný (2006) uzavření sňatku. 
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Tabulka č. 6: Co je v životě důležité (kaţdá poloţka byla hodnocena na sedmibodové 

škále). 

                                                  Jak je v ţivotě důleţité (v %) 

 Rozhodně  

Důleţité 

Rozhodně 

nedůleţité 

 

1 2 3 4 5 6 7 Průměr 
Průměr 

muţi 

Průměr 

ţeny 

Mít partnera 55 22 13 5 2 2 1 1,9 2,2 1,7 

Mít děti 57 21 11 5 3 1 2 1,9 2,1 1,5 

Věnovat se 

zálibám 
27 35 24 9 3 1 1 2,3 2,2 2,5 

Úspěch 

v zaměstnání 
22 30 23 11 6 4 4 2,7 2,6 2,8 

Vdát se, oţenit se 26 24 19 12 7 5 7 2,9 3,2 2,7 

Společenský ţivot 17 23 25 15 10 6 4 3,1 3,0 3,2 

Co nejvyšší 

vzdělání 
19 23 22 15 8 6 7 3,2 3,2 3,1 

Zdroj:Šamanová (2010: 2). 

 

Hašková a Rabušic (2008) zjišťovali ve skupině respondentů 25 – 35 let, co je 

podle jejich názoru důvodem, ţe mladí lidé dnes odkládají sňatky. Ač se jedná o názor, 

proč tomu tak je, a ne o osobní důvody odkládání sňatku, autoři předpokládali částečnou 

projekci vlastních důvodů respondentů do odpovědí. Jako nejčastější důvody se 

ukázaly: 

 rostoucí touha po svobodě, nechtějí se vázat, 

 protoţe je pro ně obtíţné najít si bydlení, 

 protoţe ţít spolu „jen tak“ je dnes přípustnější, neţ bývalo, 

 protoţe na vstup do manţelství nemají dostatečný příjem. 

Mezi nabídnutými příčinami poklesu sňatečnosti byly také poloţky „protoţe mají 

první dítě ve vyšším věku“ a „je obtíţné najít si práci“. Ty podle výsledků šetření 

nepovaţovala většina respondentů za nejdůleţitější příčiny, ale nebyly řazeny ani mezi 
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ty nejméně důleţité. V této analýze bylo dále zjišťováno, zda, kolik a v jakém typu 

souţití respondenti chtějí mít děti a v souvislosti s těmito skutečnostmi se objevily tyto 

výsledky: 

 mladí lidé hodnotí instituci manţelství velmi pozitivně, avšak nepovaţují ji      

za jedinou správnou volbu způsobu ţivota člověka, 

 pokud chtějí mít mladí, svobodní a bezdětní lidé děti, pak především 

v manţelství, 

 pokud mladí lidé nepřemýšlí o dětech, představa manţelství je jim vzdálena, 

 jestliţe na děti pomýšlí, ţenit či vdávat se chtějí. 

Tyto výsledky znamenají, ţe velká většina mladých, svobodných lidí manţelství 

neodmítá, pouze se ţenitbou či vdavkami čeká na dobu, kdy bude vhodné uskutečnit své 

reprodukční plány. Svatba je tedy úzce spojena s plánováním rodičovství. A protoţe 

značná část mladých lidí dnešní doby není jednoznačně rozhodnuta, zda děti chce či 

nikoli, nemá tedy důvod do manţelství vstupovat.  

Autoři rozlišovali uvedené důvody v souvislosti se vzděláním respondentů, avšak 

velmi výrazné rozdíly mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami nenašli. 

Středoškoláci s maturitou udávali častěji neţ lidé s niţším vzděláním jako důvod 

odkládání sňatku vzdělávání a kariéru, naopak méně často zařazovaným důvodem byla 

obtíţnost nalezení práce a pohodlnost ţivota u rodičů. Mezi postoji muţů a ţen také 

nebyla nalezena významná diferenciace. 

Podle Kučery (2000) dochází od 90. let 20. století k rozšiřování věkových pásem 

sňatku, coţ mění i úvahy mladých lidí o nejvhodnějším věku pro uskutečnění tohoto 

ţivotního kroku. Existuje (a pravděpodobně bude existovat vţdy) část lidí, kteří             

o sňatku a zaloţení rodiny smýšlí podle tzv. starého demografického modelu a preferují 

sňatek v niţším věku. Pak je tu ale také část, která za optimální věk uzavření manţelství 

povaţuje věk vyšší, přesněji řečeno dobu, kdy naplní své ostatní zájmy. Výzkum, který 

byl proveden v roce 1997 mezi respondenty ve věku 18 – 30 let, ukázal, ţe                   

za nejvhodnější věk pro uzavření prvního manţelství bylo povaţováno 25 let. Tuto 

informaci však povaţuji za značně neaktuální, zejména s ohledem na stálý růst věku lidí 

vstupujících do prvního manţelství. Podle mého zjištění sociologické výzkumy jiţ příliš 
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nepátrají po tom, jaký je ideální věk prvního sňatku, ale spíše zjišťují, co je motivem 

pro vstup do manţelství a jaké subjektivní podmínky musí být splněny, aby se mladý 

člověk rozhodl manţelství uzavřít. 

 

3.2 Podmínky a motivy k uzavření manţelství 

Podmínky pro uzavření manţelství upravuje Část první, Hlava první Zákona 

94/1963, Sb. o rodině.  

Základní podmínky uzavření manţelství dané zákonem jsou tyto: 

 Snoubenci musí splňovat věkový limit, a to dovršení 18 let věku                      

(ve výjimečných případech můţe soud povolit uzavření manţelství nezletilé 

osobě starší 16 let, většinou z důvodu těhotenství dívky). 

 Manţelství nemůţe uzavřít osoba, která je jiţ manţelstvím vázána. 

 Manţelství nemůţe uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům. 

Pokud je způsobilost k právním úkonům omezená, lze s povolením soudu 

manţelství uzavřít. 

 Sňatek nemůţe být uzavřen mezi předky, potomky a sourozenci. 

Jaké „neformální“ podmínky jsou podle mladých lidí důleţité pro manţelství, 

napověděl výzkum European Values Study 2008 (Rabušic, Hamanová 2009). Jeho 

respondenti (18 – 29 let) byli dotazováni, jaké skutečnosti jsou podle nich                   

pro manţelství důleţité. Přestoţe se nejedná přímo o podmínky, za kterých se mladí lidé 

rozhodnou uzavřít sňatek, lze odpovědi respondentů chápat jako podmínky, které má 

souţití s partnerem splňovat tak, aby případné manţelství bylo spokojené. Vysoká část 

respondentů (18 – 29 let) přikládala důleţitost věrnosti (97 % dotázaných), ochotě 

diskutovat o problémech (96 % dotázaných) a poloţce „mít děti“ (90 % dotázaných). 

Naopak pro nejméně lidí se ukázala důleţitá shoda názorů na politiku (51 %), stejný 

sociální původ manţelů (52 %) a společné náboţenské vyznání (55 %).  

Důleţitost věrnosti v manţelském svazku Moţný (2002) vysvětluje tím, ţe přestoţe 

(nebo protoţe) dnes většinou oba partneři vstupují do manţelství s mnoha sexuálními 

zkušenostmi, očekávají od manţelství získání „práva“ na skvělý milostný ţivot, který 

povaţují za jednu z podmínek úspěšného svazku. Pokud nejsou se sexuálním ţivotem 
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spokojeni, často hledají jinde. Proto můţe být pro mnohé právě věrnost partnera 

potvrzením správně fungujícího manţelství.  

Neméně zajímavým výsledkem vzešlým z výše uvedeného výzkumu byla relativní 

nedůleţitost stejného sociálního původu manţelů. Jako sociální původ lze chápat 

sociální status, který je spojený se vzdělanostními a zaměstnaneckými charakteristikami 

jedince, ale i jeho etnický nebo geografický původ. Naše společnost není natolik citlivá 

k třídním rozdílům jako např. britská (Moţný 2002) a lidé mohli chápat poloţku 

„sociální původ“ jiným způsobem neţ byl zamýšlen a v duchu hesla „láska překoná 

všechny překáţky“ označovali sociální původ partnera za nedůleţitý. Katrňák (2008) 

dokázal, ţe z hlediska sociálního původu dominují v České republice homogamní 

sňatky a homogamie zůstává i pravidlem, podle kterého lidé sňatky uzavírají. Naopak 

manţelství lidí z odlišných sociálních skupin nejsou příliš častá. 

V předchozí kapitole jsem zmínila myšlenku Moţného (2006), který povaţuje lásku 

za jediný a zároveň legitimní motiv k uzavření sňatku v dnešní společnosti. Jeho tvrzení 

podpořila Hamplová (2000), která zjistila, ţe základní podmínkou pro vstup mladých 

lidí do manţelství je láska a silné citové pouto. Pouze 6 % ţen a 7 % muţů                    

ze souboru respondentů sdělilo, ţe by je k uzavření sňatku motivovalo něco jiného neţ 

láska. Ţeny by byly ochotny vdávat se spíše proto, ţe to od nich společnost očekává, a 

muţi by se ţenili spíše z finančních motivů. Z výzkumu je patrné, ţe mladí lidé chtějí 

uzavírat manţelství z emocionálních důvodů. Nejčastěji souhlasili s výroky „ţenatí muţi 

a vdané ţeny jsou obecně spokojenější neţ svobodní“, „manţelství neomezuje osobní 

svobodu“, „sňatek má smysl, i kdyţ lidé neplánují dítě“, „člověk nemůţe být                 

bez partnera a dětí šťastný“. Na druhou stranu si však byli vědomi i praktického 

hlediska a často souhlasili s výroky „výhodou manţelství je finanční jistota“, „výhodou 

manţelství jsou právní záruky majetkových vztahů“ a „hlavním důvodem uzavírání 

sňatků je mít děti“. Důraz na finanční jistotu kladli podle průzkumu nejvíce muţi          

ve věku 21 – 23 let, coţ autorka zdůvodňuje tím, ţe v tomto věku nastupuje většina 

mladých muţů do zaměstnání a poznává důleţitost a hodnotu dostatečných finančních 

prostředků. Z ţen kladly na finanční zabezpečení nejmenší důraz vysokoškolačky, 

zřejmě z důvodu víry ve své dobré uplatnění na trhu práce a finanční soběstačnost. 

Naopak ţeny s nízkým dosaţeným vzděláním povaţovaly finanční jistoty v manţelství 
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za důleţité. Tyto ţeny si jsou zřejmě vědomy svého obtíţnějšího pracovního uplatnění a 

ve většině případů nízkého finančního hodnocení, jakoţ i skutečnosti, ţe je v případě 

rozchodu jejich nesezdaného souţití nečeká ţádná nebo, v případě přítomnosti 

společných dětí, jen nízká finanční podpora ze strany bývalého partnera. V případě 

rozvodu partnerů se sice matky se závislými dětmi stávají skupinou, která je významně 

ohroţena chudobou (Dudová, Hastrmanová 2007), zároveň však mají v této situaci 

moţnost „vydělat“ na majetkovém vypořádání nebo ve specifických situacích              

na vyţivovací povinnosti, která jim můţe být po rozvodu přiznána. Proto můţe být 

jistota finančního zabezpečení pro některé ţeny silným motivem k uzavření sňatku. 

 

3.3 Výhody a nevýhody manţelství 

Hlavním důvodem, proč se lidé rozhodnou uzavřít manţelství a upřednostnit ho 

před nesezdaným souţitím, jsou bezpochyby výhody, které jim manţelství přináší, je-li 

ovšem fukční. Ty lze rozdělit na citové a ekonomické a pojí se s nimi právní záruky. 

Jak jsem uvedla v předchozích podkapitolách, mladí lidé dnes uzavírají manţelství 

především z emocionálních důvodů a mnoho z nich míní, ţe lidé ţijící v manţelství jsou 

obecně spokojenější. Podle Hamplové (2006) bylo mnoha sociologickými, 

psychologickými i lékařskými výzkumy potvrzeno, ţe ţivot v manţelství má pozitivní 

dopad na subjektivní pociťování štěstí a spokojenosti, psychickou pohodu (ţenatí muţi 

a vdané ţeny mají méně trpět depresemi, úzkostí apod.) a dokonce i tělesné zdraví.  

Bylo-li prokázáno, ţe ţivot v manţelství vede k větší ţivotní spokojenost, 

vysvětlení můţeme hledat v teorii selekce. Ta říká, ţe do manţelství vstupují lidé 

s určitými charakteristikami, které odpovídají za schopnost jedince udrţet dlouhodobý 

vztah a předurčují jej k tomu, aby se cítil šťastnější a spokojenější. Manţelství jako 

takové přitom nehraje roli. Tato teorie byla ale podle Hamplové (2006) zpochybněna 

např. tím, ţe vdovy a vdovci, přestoţe by měli být nositeli stejných vlastností jako lidé 

v manţelství, jsou vystaveni stejným podmínkám jako svobodní, a byla u nich 

prokázána niţší míra ţivotní spokojenosti. Proč jsou lidé v manţelství celkově 

šťastnější, objasňuje také tzv. kauzální vysvětlení. Podle něj jsou tito lidé spokojenější a 

zároveň (nebo protoţe) jsou zdravější. Manţelé si vzájemně hlídají svůj zdravotní stav, 

jeden druhého umírňuje v pití alkoholu, kouření nebo přejídání se, navzájem si 
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připomínají návštěvu lékaře. Pokud jeden onemocní, dostane se mu podpory 

milovaného partnera. Ţenatí muţi a vdané ţeny mají díky dvěma příjmům a společnému 

hospodaření prokazatelně vyšší ţivotní úroveň. V případě nezaměstnanosti se můţe 

jeden na druhého spolehnout a očekávat finanční podporu. Na ţivotní spokojenost 

člověka působí také emocionální podpora, kterou si manţelé vzájemně poskytují. 

Autorka upozorňuje, ţe výsledky šetření ţivotní spokojenosti a štěstí podle typu 

souţití se mohou výrazně lišit podle sociálního prostředí. Např. v zemích, kde je rozvod 

snadno proveditelný, spolu zůstávají s největší pravděpodobností lidé, kteří jsou spolu 

šťastní nezávisle na tom, ţe jsou manţelé. Naopak v zemích, kde je z důvodu překáţek 

kladených těm, kteří se chtějí rozvést, nízká míra rozvodovosti, je velmi 

pravděpodobné, ţe v manţelství zůstávají i ti, kteří v něm spokojeni nejsou.  

Na většinu těchto skutečností lze však namítnout, ţe lidé ţijící v nesezdaném 

souţití stejným způsobem jako ţijí lidé v manţelství (společně hospodaří s penězi, jeden 

druhému hlídá zdravotní stav, poskytují si citové zázemí apod.) nemají ţádný důvod být 

méně šťastnými a spokojenými. To potvrzují data ze šetření ISSP 2002 (Hamplová 

2004). Mezi lidmi ţijícími v manţelství a těmi v nesezdaném souţití nebyl zjištěn 

významný rozdíl (oproti lidem bez partnera). Lze tedy spíše říci, ţe výše uvedené 

výhody přináší spokojený a šťastný vztah a oddací list je pravděpodobně nezaručuje. 

Míru spokojenosti lidí podle typu souţití ukazuje graf č. 1. 

 

Graf č. 1. Celková spokojenost podle typu soužití 

 

Zdroj: Hamplová (2004: 23). 
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V případě ekonomických a právních záleţitostí je velmi těţké rozhodnout, kde se 

jedná o výhody či nevýhody. To, co je pro jednoho nevýhodné, můţe druhému 

„nahrávat“. 

Šmolka (2002) povaţuje za výhodu manţelství tzv. „rozvodovou bariéru“. 

Z manţelství člověk nemůţe ze dne na den odejít jako z „neoficiálního“ partnerského 

souţití a ukončit ho v případě, ţe uţ ho nepovaţuje za šťastné a perspektivní. 

Nemoţnost rychlého rozchodu brání ukvapeným a později litovaným odchodům      

např. po hádce. Ztíţená moţnost rozchodu v manţelství je ale zároveň nevýhodou      

pro toho, kdo chce svazek opustit, a jeho partner se mu v tom rozhodl bránit. 

Podle Francové a Dvořákové Závodské (2008) je výhodou manţelství oproti 

nesezdanému souţití to, ţe pravidla jsou známá a daná. Vztah se jimi musí řídit a zákon 

má zabraňovat majetkovým křivdám a chránit práva „slabších“ a „závislých“ (těch, co 

pečují o dítě a nevydělávají peníze, nemocných apod.). Po uzavření sňatku se upravují 

majetkové vztahy mezi manţely, tedy vlastnická práva k majetku, ale i povinnost vůči 

závazkům získaným za trvání manţelství, tedy společné jmění manţelů. Na rozdíl       

od nesezdaného souţití existuje v případě manţelství institut společného jmění manţelů 

a vzájemná vyţivovací povinnost. Do společného jmění manţelů patří vše, co jeden či 

oba nabyli ode dne sňatku aţ do zániku manţelství, a to jak nabytý majetek, tak závazky 

(i zde jsou výjimky, jako např. dědictví a dary, které získal jeden z manţelů, ty            

do společného jmění nepatří). Podíly obou jsou rovnocenné. Společné jmění manţelů 

lze dohodou zúţit nebo rozšířit. Vyţivovací povinnost má zaručovat, ţe ekonomická 

úroveň obou bude stejná. V případě, ţe příjmy jednoho z manţelů jsou nízké a příjmy 

druhého vyšší, ekonomicky silnější je povinen zajistit druhému stejnou ţivotní úroveň, 

jakou má on sám. Vyţivovací povinnost platí i po rozvodu v případě, ţe jeden 

z manţelů je neschopen ţivit se sám.  

Pokud si jeden nebo oba manţelé přejí, aby jejich manţelství bylo rozvedeno, musí 

před soudem prokázat okolnosti a příčiny potvrzující, ţe manţelství je trvale a hluboce 

rozvráceno. Soud má povinnost pokusit se o smír manţelů, vyzve je tedy ke zváţení 

rozvodu. Pokud si rozvod přejí oba zúčastnění, neklade soud překáţky. Pokud však 

jeden z manţelů rozvod odmítá (je ekonomicky závislý na druhém, chce kvůli dětem 

udrţet úplnou rodinu apod.), je třeba sloţitě dokazovat, ţe manţelství jiţ neplní ţádnou 
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ze svých funkcí. Tomu, kdo o rozvod ţádá, nezbývá později jiná moţnost, neţ opustit 

společný byt. Soud můţe zamítnout ţalobu o rozvod v případě, ţe by byla v rozporu se 

zájmem nezletilých dětí a v případě, ţe s ním nesouhlasí manţel, který se na rozvratu 

manţelství převáţně nepodílel a jemuţ by byla rozvodem způsobena zvlášť závaţná 

újma.  

Manţelství lze tedy, z finančního hlediska, povaţovat za výhodné pro lidi 

ekonomicky slabší. Lidé ekonomicky silnější budou s velkou pravděpodobností           

na manţelství finančně tratit. Výše uvedené autorky tvrdí, ţe z tohoto důvodu je 

manţelství nejčastěji odmítáno dobře vydělávajícími muţi. 

V případě nesezdaného souţití neexistuje institut společného jmění, ani vzájemná 

vyţivovací povinnost. Český právní řád dokonce nemá pro lidi ţijící v nesezdaném 

souţití jednotné označení. V občanském zákoníku se jedná o „domácnost“ (osoby, které 

spolu ţijí a uhrazují společně náklady na svoje potřeby), v některých případech              

o „osoby blízké“, v zákoně o státní sociální podpoře, zákoníku práce nebo trestním 

právu se jedná o „druha a druţku“. Namísto společného jmění vzniká mezi partnery 

v nesezdaném souţití spoluvlastnictví, kde jsou podíly rovnocenné, pokud si partneři 

nedohodnou jiný podíl nebo se nedomluví, ţe určité věci budou ve vlastnictví pouze 

jednoho z nich. Dále v případě nájmu bytu, pokud se jeden z partnerů přistěhuje do bytu 

druhého, stává se příslušníkem domácnosti. Nevzniká zde společný nájem jako 

v případě manţelů. Zde mohou při neshodách či rozchodu páru vznikat potíţe, protoţe 

mnoho, zejména mladých párů, nemá dohodu o spoluvlastnictví a pokud dojde 

k soudnímu sporu, je třeba dokazovat, kdo je vlastníkem. V případě nájmu bytu můţe 

partner-nájemce ţalovat partnera-příslušníka bytu a poţadovat vyklizení bytu, přičemţ 

na náhradní byt nemá nárok. Lidé ţijící v nesezdaném souţití jsou v určitých případech 

zvýhodněni moţností jednoduchého a rychlého ukončení souţití. Dále je zde spíše 

zvýhodněn ten ekonomicky silnější, který v případě rozchodu nebude muset svůj 

majetek dělit a v ţádném případě mu nevznikne vyţivovací povinnost vůči druhému. 

Znevýhodněn tedy bude spíše ten, kdo je ekonomicky slabší a případně je příslušníkem 

bytu druhého. 
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Oba typy souţití tedy mají své plusy a mínusy, na které má zároveň kaţdý člověk 

jiný názor. Nelze tedy v ţádném případě říci, ţe jeden typ souţití je dobrý a výhodný a 

druhý naopak. 

 

 

4    Rodičovství 

4.1 Plánování rodičovství 

„Mateřství a rodičovství je obecně očekávanou součástí ţivotního běhu člověka, je 

spojováno s obdobím dospělosti ve smyslu ţivotní náplně a ţivotního úkolu,“ píše 

Sobotková (2001) v Psychologii rodiny. Mít děti bylo (a stále je) v naší společnosti 

povaţováno za něco normálního a běţného. Zároveň je to bráno jako jakási společenská 

povinnost určená všem zdravým ţenám a muţům. Je všeobecně známo, ţe v minulosti 

bývaly děti počaty nejen z emocionální touhy po nich, ale spíše z důvodů 

ekonomických a praktických – děti měly být nápomocny při práci okolo domu nebo se 

podílet na péči o starší členy rodiny. Mnohdy byl cílem jejich přivedení na svět sňatek 

(často předem domluvený a naplánovaný), který by byl pro rodinu ekonomicky či 

společensky výhodný atd. Dětství, jak ho známe dnes v naší společnosti, tedy 

bezstarostné období her a poznávání, relativně bez povinností (vynechejme tzv. školní 

povinnosti) a naplněné péčí milující rodiny, povaţuje mnoho autorů za „výdobytek“ 20. 

století. Teprve od této doby si začala většinová společnost pořizovat děti právě proto, ţe 

je prostě chtěla, nikoli proto, aby se „pojistila“. Co tedy motivuje v dnešní době velkou 

část z nás k přivedení vlastních potomků na svět? Podle Sobotkové (2001) jsou              

s mateřstvím a v širším slova smyslu rodičovstvím spojovány konkrétní hodnoty, jako 

intenzivní dávání a přijímání citu, radost a potěšení z dětí, zajištění pokračování rodu, 

sebepřesahování, dosaţení dospělé identity prostřednictvím rodičovství, přispění 

k osobnostnímu zrání – rodičovství nás učí být méně sobeckými, trpělivějšími atd. 

Moţný (2006) povaţuje rozhodnutí se pro rodičovství a přechod k němu                 

za nejvýznamnější přechod v rodinném cyklu i v ţivotaběhu člověka. Rozhodnutí stát se 

rodičem proto rozhodně není jednoduché. Autor poukazuje na čtyři skutečnosti, 
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popsané americkou socioloţkou Alicí Rossi, které přechod k rodičovství charakterizují 

a dělají ho (z větší části pro ţenu neţ pro muţe) obtíţným. Těmi jsou: 

1. Přechod k rodičovství je provázen silným kulturním tlakem, který působí mnohem 

více na ţenu jako na nositelku nového ţivota. Na moţnost umělého přerušení 

těhotenství se společnost dívá stále odmítavě, proto se v mnoha případech i ţena, 

která není vnitřně srovnaná s představou nastávajícího mateřství, rozhoduje         

pod tlakem společnosti zaloţit rodinu. 

2. Přechod k rodičovství nastává často mimovolně a neplánovaně, zejména v případě 

prvního dítěte. Opět, vyrovnat se s nečekanou a takto významnou změnou v ţivotě 

můţe být psychicky velmi namáhavé. 

3. Vědomí, ţe porodit dítě je nevratným aktem. V současném světě lze téměř všechna 

rozhodnutí změnit, vyuţít další šance, vrátit se zpět – přehodnotit volbu školy, 

změnit zaměstnání, rozejít se s partnerem a najít si jiného. Narození dítěte tuto 

moţnost nepřináší, jde o nevratné rozhodnutí, dítě nelze vzít zpět nebo vyměnit      

za jiné. 

4. Je to přechod, kterému nepředchází téměř ţádná příprava. Jiné ţivotní přechody, 

jako je např. sňatek nebo odchod do důchodu před sebou mají určitou přípravnou 

fázi nebo pomalejší přechodné období. Těhotenství ţeny je sice také takovou 

přípravou, ale spíše fyziologickou neţ sociální. Samému narození dítěte ale nic 

nepředchází – včera tu nebylo a dnes tu je. Především nemoţnost sociální přípravy 

na dítě můţe vyvolat u ţen psychické problémy. Jsou rozeznávány tři stupně 

psychického stavu po porodu. První, tzv. poporodní blues, postihuje 80 % ţen a je 

doprovázen plačtivostí, pocity osamělosti, přecitlivělostí. Tento stav je povaţován 

za normální a s podporou partnera a rodiny brzy zmizí. Druhým stupněm je 

poporodní deprese, která postihuje asi 10 % ţen. Ta se vyznačuje úzkostí, 

vyčerpáním, pocitem neschopnosti postarat se o dítě. Zde uţ je vhodné vyhledat 

odborníka. Nejtěţším stavem je laktační psychóza, kterou pozná cca 0,1 % ţen. Ta   

s sebou přináší halucinace, bludy a ţena ztrácí kontakt s realitou a není schopná se  

o dítě postarat (Hušková 2009). Podle Moţného (2006) se s rodičovstvím lépe 

vyrovnávají matky pocházející z početných rodin, které vědí, jaké nároky a potřeby 

novorozenci mají a co se od matky očekává. Naopak ţeny, které jsou jedináčky, 

takovou zkušenost nemají. Narození dítěte můţe být obtíţnější také pro vzdělanější 
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a kariérově zaměřené matky, které jsou zvyklé odvádět všechnu práci perfektně - a 

dokonale zvládnout dítě není moţné. 

Postoje mladých lidí k rodičovství byly mapovány například výzkumem European 

Values Study 2008 (Rabušic, Hamanová 2009). Mladí lidé (18 – 29 let) zde hodnotili 

výroky týkající se rodičovství. Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe velká většina 

mladých lidí (86 %) si myslí, ţe lidé by se měli rozhodovat sami, zda mít děti či nikoli, 

a většina z nich to nepovaţuje za zodpovědnost vůči společnosti (pouze 37 % se 

přiklání k názoru, ţe mít děti je zodpovědnost vůči společnosti). Výrok „mít děti je 

poslání ţeny“ rozděluje mladé lidi na dva téměř stejné tábory (52 % souhlasí, 48 % 

nesouhlasí). Přestoţe velká část mladých lidí (78 %) tvrdí, ţe děti by měly vyrůstat       

v úplné rodině, mají-li být šťastné, je zároveň velkou částí respondentů podporováno, 

aby ţena měla moţnost vychovávat dítě samostatně, pokud si to tak přeje (63 % 

schvaluje, 20 % schvaluje za určitých okolností). Ţivot je naplněný pouze tehdy, má-li 

člověk dítě – s tímto souhlasilo 54 % mladých lidí, 20 % nesouhlasilo a  26 % se 

neumělo k tomuto problému vyjádřit. 

Výsledky zmíněného výzkumu mohou částečně potvrdit slova sociologů, kteří       

do budoucna předpokládají odkládání rodičovství do vyššího věku a vyšší míru 

bezdětnosti. Výzkum ukázal, ţe mladí lidé dnes nepovaţují rodičovství za povinnost 

vůči společnosti a chtějí se rozhodovat sami, zda děti chtějí či nikoli. Zároveň 

nepovaţují rodičovství za „bezkonkurenční“ náplň ţivota. Rodičovství chápou jako 

poslání ţeny, které by měla (či mohla) splnit, a to i v případě, ţe nemá (nechce) 

partnera. 

Postoje k dětem zjišťovala také Hamplová (2000). Tabulka č. 7 na další stránce 

dokládá, jak respondenti ve věku 18 – 30 let hodnotili výroky vyjadřující jejich zájem    

o děti. 
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Tabulka č. 7: Postoje respondentů k dětem (v %) 

Výrok Ano Ne 

Určitě Spíše Spíše Určitě 

Sledovat, jak děti rostou, je největší radost 

v ţivotě 

M 39 49 9 3 

Ţ 47 42 9 2 

Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody 

M 10 30 47 13 

Ţ 8 29 44 19 

Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou 

prázdný ţivot 

M 16 34 36 14 

Ţ 19 35 35 11 

Přivádět děti do dnešní nejisté doby není 

poctivé 

M 7 22 47 24 

Ţ 4 20 51 25 

Zdroj: Hamplová (2000: 81).  

 

Podle Hamplové (2000) je hodnocení těchto výroků obtíţné. Například 30 % 

respondentů, kteří souhlasili s výrokem „mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody“, současně souhlasilo i s tím, ţe sledovat, jak děti rostou je největší radostí 

v ţivotě. To můţe znamenat, ţe děti jsou pro velkou část těchto mladých lidí „hudbou 

budoucnosti“ a nevyhraněnost v jejich názorech reflektuje pouze to, ţe se dětmi           

ve svých úvahách zatím příliš nezabývají. Na druhou stranu souhlas s oběma těmito 

výroky můţe znamenat, ţe si mladí lidé uvědomují, ţe děti opravdu omezením jsou, ale 

na druhou stranu s rodičovstvím ve svém ţivotě počítají a těší se na něj jako na pěkné 

ţivotní období. Autorka nepotvrdila ani hypotézu, ţe ţeny s vyšším dosaţeným 

vzděláním přisuzují dětem menší hodnotu neţ ostatní skupiny. Vysokoškolsky vzdělané 

ţeny (nebo studentky vysokých škol) pouze méně často souhlasily s výrokem, ţe „lidé, 

kteří nikdy neměli děti, vedou prázdný ţivot.“ Jiné rozdíly se však mezi vzdělanostními 

skupinami ţen neukázaly. Odpovědi obou pohlaví se také lišily jen velice málo. 

Ţe rodičovství je spíše odkládáno neţ odmítáno, potvrzují i Šalamounová a 

Šamanová (2010). Podle autorek jsou dnešní mladí lidé ovlivněni v plánování zaloţení 

rodiny dvěma faktory: ekonomickým a hodnotovým. První příčina je shledávána v tom, 

ţe mladí lidé dnes nemají ekonomické jistoty, a přestoţe by děti chtěli, nemohou si je 

z finančních důvodů dovolit. Hodnotovým faktorem je myšleno, ţe dnešní mladá 
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generace má jiné ţivotní zájmy, touhy a hodnoty neţ generace předchozí. Narození 

dítěte odkládají do doby, kdy budou naplněny jejich ostatní ţivotní cíle (dokončené 

vzdělání, úspěšná kariéra, cestování apod.). Oba faktory pravděpodobně působí 

současně a jeden nevylučuje druhý. Autorky zjišťovaly mezi respondenty (15 – 34 let, 

bezdětnými i s dětmi), jaký počet dětí by v ţivotě preferovali: 

 

Tabulka č. 8: Struktura počtu již narozených a plánovaných dětí podle pohlaví 

respondenta 

Preferovaný počet dětí v % 

 Ţádné dítě Jedno dítě Dvě děti Tři děti Čtyři děti 

Muţi  2,8 13,1 71,7 11,0 1,4 

Ţeny 5,2 14,5 66,9 11,0 2,3 

Zdroj: Šalamounová, Šamanová (2004: 7). 

 

Pokud by všichni respondenti uskutečnili své reprodukční cíle tak, jak je plánují, 

byla by v naší společnosti velice nízká míra konečné bezdětnosti a převaţoval by nadále 

dvoudětný model rodiny. Autorky ale poukazují na skutečnost, ţe preference počtu dětí 

se nejvíce mění spolu s narozením prvního potomka. 75 % bezdětných lidí uvádí, ţe 

plánuje dvě děti. Avšak lidé, kteří jiţ dítě mají, svoje další reprodukční plány redukují, a 

druhé dítě chce ke stávajícímu jiţ pouze polovina lidí s dítětem. Lidé „se závazky“ se 

tedy častěji přiklánějí k jednodětnému modelu. 

Dále byl zkoumán důvod odkládání rodičovství do vyššího věku. Respondenti byli 

rozděleni do dvou skupin podle věku a volili z nabídnutých moţností tu, která je jejich 

nejdůleţitějším osobním důvodem, proč odkládají narození dítěte do vyššího věku. 

 

Tabulka č. 9: Hlavní důvod pro odkládání dítěte ve věkové skupině 15  - 24 let (v %) 

Na dítě se cítím být příliš mladý 51,4 

Já nebo můj partner studujeme a nechceme mít děti během studia 18,6 

Nemám vhodného partnera 10,1 

Moje ekonomická situace je pro narození dítěte zatím nevyhovující 7,1 

Moje bytová situace je pro narození dítěte zatím nevyhovující  7,1 
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Zatím nechci kvůli dítěti omezit čas, který věnuji svým zájmům 2,9 

Můj partner se na dítě cítí být příliš mladý 1,4 

Zatím nechci kvůli dítěti omezit čas, který věnuji své práci 1,4 

Zdroj: Šalamounová, Šamanová (2004: 3). 

V této věkové skupině došlo podle autorek k největším změnám oproti předchozím 

generacím. Odkazují na fakt, ţe dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 byly téměř tři 

čtvrtiny dívek ve věku 24 let matkami alespoň jednoho dítěte, zatímco dnes se velká 

část stejně starých dívek cítí být příliš mladá. Odkládání narození potomků je v této 

skupině zcela pochopitelně spojeno s probíhajícím studiem respondentů, k čemuţ 

většinou patří i nestabilní ekonomická a bytová situace. Tyto dva problémy se mladých 

lidí, kteří chtěli přivést na svět potomka v minulém reţimu, v zásadě netýkaly, např. 

díky prorodinným opatřením. 

Tabulka č. 10: Hlavní důvod pro odkládání dítěte ve věkové skupině 25 – 34 let (v %) 

Nemám vhodného partnera 14,3 

Moje ekonomická situace je pro narození dítěte zatím nevyhovující 12,5 

Moje bytová situace je pro narození dítěte zatím nevyhovující 12,5 

Na dítě se cítím být příliš mladý 12,5 

Já nebo můj partner studujeme a nechceme mít děti během studia 12,5 

Zatím nechci kvůli dítěti omezit čas, který věnuji své práci 10,7 

Zatím jsem vytíţen péčí o děti, které uţ mám 8,7 

Můj partner se na dítě cítí být příliš mladý 5,4 

Zatím nechci kvůli dítěti omezit čas, který věnuji svým zájmům 3,6 

Zatím nechci mít dítě kvůli zdravotním problémům 3,6 

Zatím nechci mít dítě z jiného důvodu 3,6 

Zdroj: Šalamounová, Šamanová (2004: 4). 

Ukázalo se, ţe důvody, které uváděla skupina starších respondentů, jsou 

rozmanitější, coţ autorky vysvětlují větší heterogamií v této skupině. Jsou zde 

zastoupeni např. jak studující i pracující, tak bezdětní i rodiče. Jako hlavní důvod se 

ukázala nepřítomnost vhodného partnera následována neuspokojivou ekonomickou a 

bytovou situací. 
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Důvody odkládání rodičovství dnešních mladých lidí se ukázaly být různorodé. Tyto 

důvody lze zároveň chápat jako podmínky, které si mladý člověk přeje naplnit             

do chvíle, kdy by se měl stát odpovědným rodičem. Těmito podmínkami se zabývám 

v následující podkapitole. 

 

4.2 Obecné podmínky odpovědného rodičovství 

Hamplová (2000) zjišťovala, jaké podmínky mladí lidé potřebují, aby se mohli, dle 

vlastního názoru, stát rodiči. Podmínky byly rozděleny do čtyř okruhů: 

1. ekonomické a materiální zabezpečení, 

2. „formální“ podmínky, 

3. podpora druhých, 

4. kvalitní partnerský vztah. 

Hodnocení výroků náleţících do těchto čtyř okruhů ukázalo, ţe mladí lidé přikládají 

největší důleţitost „formální“ podmínce, a to dovršení plnoletosti. S ohledem na vysoké 

hodnocení lze mínit, ţe mladí lidé povaţují dosaţení plnoletosti spíše za samozřejmost 

neţ podmínku před tím, neţ se rozhodnou stát se rodiči. V naší společnosti také není 

vysoké procento „dětí, které mají děti“ a ještě méně těch, kteří by je dokonce plánovali 

mít před 18. rokem ţivota. Velký význam přisuzovali mladí lidé splnění materiálních 

podmínek, především vlastní ekonomické samostatnosti, moţnosti samostatného 

bydlení a dostatečného finančního příjmu. V hodnocení těchto poloţek nebylo mezi 

muţi a ţenami většího rozdílu. Vysoké hodnocení získalo také dokončené vzdělání. 

Budoucí rodiče jsou si zřejmě vědomi toho, ţe skloubit studium s péčí o dítě je obtíţné. 

Hypotéza autorky, ţe vysokoškolsky vzdělané ţeny budou přisuzovat větší význam 

získání pracovních zkušeností, se nepotvrdila, a jejich odpovědi se nijak nelišily           

od odpovědí ostatních ţen. Mladí lidé také podle výsledků výzkumu neočekávají pomoc 

druhých -  ani rodičů, ani společnosti. Překvapivé spíše je, ţe poloţky „dostatečně 

dlouhá známost“ a „ověřená schopnost společného ţivota“ se umístily poměrně nízko. 

Dobré ekonomické podmínky kladli mladí lidé výše i v případě, kdy jim byla poloţená 

otevřená otázka. Zde se opět ukázalo jako nejdůleţitější vlastní bydlení a finance,        

po nichţ následovalo partnerské a rodinné zázemí. 
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Znamená to tedy, ţe dobrý partnerský vztah přestává být při plánování rodičovství 

důleţitý a mladé ţeny se rozhodují pro narození dítěte, přestoţe takový vztah nemají? 

Tuto domněnku by mohly potvrdit například odpovědi na otázku „chce-li ţena dítě, ale 

chce je vychovávat sama a ţít bez muţe, schvalujete to, nebo ne?“, která byla poloţena 

ve studii European Values Study. Srovnání výsledků let 1991, 1999 a 2008 v tabulce    

č. 11 ukazuje, jak se postoje k výchově dítěte pouze matkou měnily. 

Tabulka č. 11: Souhlas respondentů (18 – 29 let) s výchovou dítěte pouze ženou (v %) 

Rok Schvaluji Neschvaluji Záleţí na okolnostech 

1991 30 34 35 

1999 47 22 31 

2008 63 17 20 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Hodnoty a postoje v ČR 1991 – 2008 (Rabušic, Hamanová, 2009). 

V tabulce je velice dobře vidět, jak se postoje k matkám, které si přejí mít a 

vychovávat dítě bez partnera, liberalizovaly. Za 17 let se více neţ zdvojnásobil počet 

mladých lidí, kteří výchovu pouze matkou schvalují a těch, kteří s ní nesouhlasí, se 

sníţil o polovinu. 

Rok od roku se zvyšující podíl dětí narozených mimo manţelství by mohl téţ 

napovědět, ţe hodnota dobrého partnerského vztahu nebo manţelského svazku není 

v souvislosti s přáním mít děti prvořadá.  

Tabulka č. 12: Mimomanželská porodnost 

Rok Počet 

narozených dětí 

Z toho mimo 

manţelství v % 

1985 136 488 7,30 

1990 131 094 8,58 

1995 96 397 15,57 

2000 91 169 21,79 

2005 102 498 31,74 

2009 118 667 38,86 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů ČSÚ (Obyvatelstvo – roční časové řády 2010). 
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Zde je však otázkou hodnou hlubšího zkoumání, v jaké míře se jedná o děti 

narozené matkám bez partnera (a zda „pořízení“ dítěte bez partnera bylo plánované 

nebo ne), nebo zda jsou zvyšující se čísla pouze důsledkem jevu, který sociologové 

nazývají druhým demografickým přechodem. Ten s sebou přinesl po politických a 

společenských změnách změny v demografickém chování obyvatelstva, jejichţ součástí 

je i růst plodnosti v mimomanţelských souţitích. Podle údajů za rok 2009 má více neţ 

třetina narozených dětí neprovdanou matku. Podle Nývlta a Šalamounové (2006) by se 

tento podíl ještě zvýšil, pokud by byly započítány pouze děti prvního pořadí. Rostoucí 

podíl dětí narozených mimo manţelství je vysvětlován především klesající sňatečností a 

rozšiřováním nesezdaných souţití. Neexistuje stoprocentně přesná odpověď na otázku, 

jaký podíl mimomanţelských dětí se narodil nesezdaným párům a jaký ţeně               

bez partnera. Výše uvedení autoři, opírající se o šetření Fertility and Family Survey 

(probíhající v letech 1988 – 1997), zjistili, ţe v zemích, kde je mimomanţelská plodnost 

vysoká, se více neţ polovina těchto dětí narodila nesezdaným párům, a menší část tedy 

ţenám bez partnera. Zato v zemích, kde je mimomanţelská plodnost méně častá, tomu 

bylo naopak. České republiky by se vzhledem k poměrně rychle rostoucí 

mimomanţelské plodnosti měla týkat první varianta a příznivci rodičovství 

v nesezdaném souţití by měli být především mladí a vzdělaní lidé vyznávající liberální 

postoje (Chaloupková, 2007). Z analyzovaných dat (Mimomanţelská plodnost v České 

republice po roce 1989: sociální a ekonomické souvislosti; Fertility and Family Survey) 

také vyplynulo, ţe „typickou neprovdanou matkou“ v České republice je nejčastěji 

mladá ţena s niţším vzděláním z méně ekonomicky vyspělého regionu (nejvíce 

mimomanţelských dětí se rodí na severozápadě Čech). Naopak nejméně svobodných 

matek je mezi vysokoškolačkami. 

Problematiku „partnerství jako podmínka rodičovství“ bych uzavřela domněnkou, 

ţe právě „popularitou“ nesezdaného souţití se stává více ţen matkami bez partnera: 

podle zjištění odborníků (např. Sobotková, 2000; Moţný, 2006) je totiţ u nesezdaného 

souţití výrazně vyšší pravděpodobnost, ţe se vztah rozpadne, neţ u souţití 

manţelského. Mladí nesezdaní lidé si zřejmě tuto skutečnost uvědomují, a touha          

po dítěti je mnohdy silnější neţ touha vdávat se či ţenit, a to i za cenu vyššího rizika 

rozpadu vztahu. 
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4.3 Volba bezdětnosti 

Naše současná společnost je ve srovnání se společnostmi minulými stále 

individualizovanější (Singly 1999). Na jedince je tedy hleděno jako na samostatnou 

jednotku s určitými vlastnostmi a schopnostmi, která plně zodpovídá za své činy. Proto 

jakékoli závazky vůči druhé osobě, které v kaţdém případě rodič vůči dítěti má, 

znamenají znevýhodnění, především v oblasti kariéry, ale také v oblasti volného času a 

společenských vztahů. Lidé zároveň touţí stále více po své vlastní svobodě a nepřejí si 

být uzavřeni do jasně definovaných rolí, sociálních pozic a očekávání (Dudová, 

Vohlídalová, 2005). 

Pokud mluvíme o bezdětnosti, je třeba odlišovat ţeny dobrovolně bezdětné (tzv. 

childfree identita) od ţen, které z různých (nejčastěji zdravotních) důvodů jsou bezdětné 

nedobrovolně (zde hovoříme o tzv. childless identitě). Právě fenoménu dobrovolné 

bezdětnosti se chci na následujících řádcích věnovat. Problematika nedobrovolné 

bezdětnosti se netýká mé práce, proto se jí zde nebudu věnovat. Je však nutné zmínit, ţe 

ve statistikách nejsou dobrovolně a nedobrovolně bezdětné ţeny rozlišeny, proto 

hodnoty shromáţděné ČSÚ, na které v textu odkazuji, zahrnují obě skupiny. 

Podíl konečně bezdětných se na dnešním území České republiky pohyboval             

u generací narozených na přelomu 19. a 20. století okolo 20 % (Hašková, 2009). Avšak 

úhrnná plodnost byla ve srovnání s dnešními údaji poměrně vysoká (pohybovala se 

mezi dvěma aţ třemi dětmi na jednu ţenu) a průměrný věk ţeny při narození jejího 

prvního dítěte přesahoval 25 let (ČSÚ, Obyvatelstvo – roční časové řády, 2010). 

Vysokou míru konečné bezdětnosti ţen na začátku 20. století vysvětluje Hašková 

(2009) rozšiřujícím se povědomím o různých antikoncepčních metodách, zasaţením 

první světovou válkou nebo velkou hospodářskou krizí, která Československo zasáhla 

v roce 1929 a překonána byla aţ v polovině 30. let. Právě v této době úhrnná plodnost 

významně klesla. Poté se konečná bezdětnost začala v následujících generacích 

v Evropě opět zvyšovat, pro české ţeny narozené od 40. let 20. století do první poloviny 

60. let platilo, ţe jejich konečná bezdětnost nebyla vyšší neţ 7 %. Nízký podíl 

bezdětných, růst plodnosti a nízký věk prvorodiček autorka zdůvodňuje takto: 

 Společnost začala tolerovat a později i akceptovat předmanţelský sexuální ţivot.  
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 Nízké povědomí obyvatel o antikoncepčních metodách, spoléhání se na 

případný potrat - umělé přerušení těhotenství (dále jen UPT) bylo 

v Československu legalizováno z jiných neţ medicínských důvodů v roce 1957, 

v roce 1986 byl zákon upravující UPT dále liberalizován (Dudová, 2009). 

 Absence sexuální výchovy. 

 Omezené moţnosti lidí na trhu práce a s tím spojená nízká motivace ke studiu, 

jediná seberealizace byla moţná v rodině. 

 Omezené byly i příleţitosti volnočasových aktivit a cestování, coţ přispívalo 

opět k představě rodiny jako jediného prostoru pro seberealizaci. 

 Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných, kteří právě v dnešní společnosti tvoří 

významné číslo mezi bezdětnými a lidmi odkládajícími rodičovství                   

do pozdějšího věku. 

 Rodina znamenala jediné místo, kde byl člověk „skryt v bezpečí“ před státní 

mocí. 

 Opatření, která významně podporovala mladé a sezdané lidi s dětmi (přidělování 

bytů, finanční podpora, dlouhá rodičovská dovolená apod. 

Z dat ČSÚ (ČSÚ, Obyvatelstvo – roční časové řády, 2010) lze vyčíst, ţe během 

celého období socialismu byla pro naši zemi typická nízká hodnota konečné 

bezdětnosti, přičemţ úhrnná plodnost ve většině let přesahovala hodnotu dvou dětí       

na jednu ţenu (s „přestávkami“ na přelomu 60. a 70. let a také od roku 1983 dále, kdy 

klesla pod hodnotu dvou dětí na ţenu).  

Společenské změny na začátku 90. let se podepsaly na tom, ţe i v Česku došlo podle 

západního vzoru k postupným změnám v reprodukčním chování společnosti (Hučín, 

[online]). Klesala úhrnná plodnost, zvyšoval se věk matek při prvním porodu, 

společnost začala více či méně akceptovat plození nemanţelských dětí. Hašková (2009) 

předpokládá, ţe celoţivotně bezdětných (také rodin s jedináčky) v populaci přibude, 

ačkoli plodnost v době, kdy začnou být realizovány „odloţené porody“, poroste. 

Předpoklad je vyvozen ze zkušenosti vývoje plodnosti v souvislosti s prodluţováním 

období bezdětnosti mezi mladými ţenami, čili v souvislosti se zvyšováním věku 

prvorodiček v ostatních zemích Evropy. Je tedy těţké jiţ nyní oddělit v dnešní mladé 

generaci celoţivotní plánovanou bezdětnost od bezdětnosti dočasné (tedy odkládání 
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rodičovství „na později“), a to především z toho důvodu, ţe i populačně silné ročníky 

z konce 70. a začátku 80. let minulého století se stále ještě mohou stát biologickými 

rodiči, a podíl bezdětných v naší společnosti tak sníţit (nebo naopak zvýšit). Teprve 

poté bude tedy moţné s jistotou povědět, kam se bude ubírat trend celoţivotní 

bezdětnosti u nás v nadcházejících letech. Jurčíková (2005) zaujímá stanovisko, ţe sama 

nízká úroveň bezdětnosti je zároveň odrazovým můstkem k jejímu zvyšování. 

Přestoţe tlak společnosti na ţeny v souvislosti s tím, aby se staly matkami, existuje, 

mateřství, potaţmo rodičovství, je v dnešních západních společnostech povaţováno      

za svobodnou volbu jedince, a nikoli za nevyhnutelný úděl (Bartošová, 2008). Důvod 

jeho odmítání (nebo odkládání na dobu neurčitou), jehoţ důsledkem je nízká plodnost a 

růst podílu bezdětných, vysvětlují následující teorie různých autorů, které shromáţdila 

Hašková (2009). Jsou to: 

a) Teorie individualizace a kulturní změny, která vysvětluje pokles plodnosti jako 

důsledek hodnotových změn. Jedná se především o rostoucí hodnotu 

individualismu, touhu po sebevyjádření, důraz na uplatnění své vlastní volby 

namísto společensky daných norem a demokratizaci v heterosexuálních 

partnerstvích, v nichţ lidé hledají emocionální vazbu, sdílenou intimitu a sexuální 

přitaţlivost. Vztahy trvají jen do té doby, dokud v nich oba partneři nacházejí 

uspokojení těchto potřeb. Právě tyto charakteristiky a základy, na kterých jsou 

partnerské vztahy stavěny, neposkytují jistotu pro rodičovství. 

b) Teorie racionální volby staví na tzv. poptávce po dětech, kterou redukují ty 

bariéry, jeţ zvyšují náklady na rodičovství. Tato teorie srovnává reprodukční 

chování s chováním spotřebitelským. Děti jsou v ní chápány jako „zboţí“ a 

potencionální rodiče jako „kupci“, kteří zvaţují, zda mají „nakoupit“ či nikoli. 

Zvaţují svoje náklady s výnosy, které jim rodičovství můţe přinést. Počítají 

finanční náročnost rodičovství, přemýšlí o příleţitostech, které nevyuţijí, pokud se 

stanou matkou či otcem. Právě tzv. ztracené příleţitosti jsou ve dvoukariérových 

partnerstvích důleţitým faktorem při rozhodování, protoţe jeden z rodičů přichází 

s narozením dítěte na jistou dobu o mzdu a o čas, který by mohl jinak věnovat 

rozvoji své kariéry. Potencionální rodiče při počítání nákladů také zvaţují 

sociálně-politická opatření, která nabízí stát (přídavky na dítě, daňové úlevy, 
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moţnost návratu do zaměstnání apod.). Tato teorie vysvětluje tzv. babyboom v 70. 

letech 20. století, kdy byla zavedena taková opatření, ţe mít děti bylo pro tehdejší 

mladé lidi výhodné. Naopak v dnešních podmínkách mladí lidé musí důkladně 

zvaţovat, co jim jejich případné rodičovství přinese a co naopak sebere. 

c) Teorie sociální anomie poukazuje na nárůst bezdětnosti jako na důsledek 

nejistoty, dezorientace a psychického nepohodlí, které postihly společnost           

po rozpadu minulého reţimu. Tehdejší sociální normy a hodnoty byly 

zpochybněny, zatímco nové nebyly akceptovány. Jedinec je zmaten, neví, které 

hodnoty a normy má následovat, nevěří institucím a je pro něj obtíţné a riskantní 

dělat tak zásadní rozhodnutí, jakým rodičovství bezesporu je. 

d) Teorie hodnoty dětí a redukce nejistoty se snaţí porozumět tomu, jakou motivaci     

k zaloţení rodiny mají lidé v materiálně zaměřené a individualizované společnosti. 

Dítě má dnes být hodnotou a statkem samo o sobě, a ne je přinášet. Děti rodičům 

přinášejí sociální identitu, pocit naplnění, jsou zdrojem stimulace, novosti, zábavy 

v ţivotě rodičů. Matce přinášejí zkušenost jedinečnosti intimního vztahu mezi ní 

samotnou a dítětem. Redukce nejistoty je přibliţována na příkladu, kdy si lidé 

v nestabilním (nejistém) partnerství pořizují dítě, protoţe cítí, ţe dítě sníţí riziko 

rozpadu jejich svazku. Také nestabilita (nejistota) ţeny na trhu práce ji přivádí 

k zahájení mateřství, čímţ můţe odstranit či oddálit problémy s pracovním 

uplatněním. To vysvětluje, proč se ţeny s nízkým vzděláním (a menšími 

moţnostmi na trhu práce) stávají matkami v niţším věku a zůstávají méně často 

bezdětné. 

e) Teorie sociálních sítí se snaţí dokázat, ţe vyšší plodnost se bude týkat těch osob, 

které jsou obklopeny takovým okolím, které jim v případě potřeby poskytne 

efektivní pomoc. Pokud jedinec nemá k dispozici určitou sociální síť, má tato 

skutečnost vliv na jeho plánování a (ne)uskutečnění rodičovství. 

f) Teorie genderové spravedlnosti poukazuje na to, ţe v dnešních západních 

společnostech je rovnost pohlaví na vysoké úrovni, a to zejména na trhu práce či    

ve vzdělávacích systémech. Naopak v soukromé sféře a institucích orientovaných   

na rodinu stejnou rovnoprávnost nenajdeme. Proto ţeny, které mají v práci, studiu 

a volnočasových aktivitách moţnost dosáhnout stejného uznání a ohodnocení jako 

muţi, váhají s pořizováním dětí proto, ţe by o takovou moţnost mohly přijít. Tato 
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teorie vysvětluje, proč se země, kde se tradičně hledí na ţenu jako na hospodyni a   

na muţe jako ţivitele rodiny, potýkají s nízkou mírou plodnosti a vysokým 

podílem konečně bezdětných. Toto se týká např. jihoevropských a německy 

mluvících států. Oproti tomu např. skandinávské země, liberálně orientované 

v genderové problematice a mající sociální opatření podporující zaměstnanost 

matek, vykazují nízkou hodnotu konečné bezdětnosti. 

Maierová (2008) přidává další, „prostší“ důvody, proč je rodičovství závaţným 

rozhodnutím a proč se ho někteří lidé rozhodnou odmítnout. Kniha „40 důvodů, proč 

nemít děti“ je v kaţdém případě nadsázkou, troufám si ale tvrdit, ţe některé důvody, 

které autorka uvádí, jsou ţenami, které se rozhodují, zda chtějí či nechtějí mít děti, také 

brány v potaz. Jsou to například: 

 Porod je utrpení – pro většinu ţen není porod „nejkrásnějším záţitkem“, ale 

znamená naopak mnoho bolesti, krve a únavy, po nichţ následuje obrovské 

vyčerpání. 

 Přátelé utečou – mnoho rodičů zaslepených obdivem ke svému dítěti zahrnuje 

okolí nekonečnými informacemi o svých potomcích, nehledě na to, zda o to 

ostatní lidé stojí nebo ne. Zvláště pro bezdětné lidi jsou takové konverzace nudné, 

proto se spousta z nich po čase začíná novopečeným rodičům vzdalovat.  

 Dítě zabíjí touhu – autorka netvrdí, ţe dítě nutně udusí lásku mezi partnery, ale 

touhu v mnoha případech ano. S těhotenstvím většinou začíná u ţeny sexuální 

útlum, který můţe trvat i dlouhou dobu po porodu. Sexuální touhu po partnerovi 

také tlumí skutečnost, ţe dítě většinou bydlí v pokoji s rodiči nebo je stále velmi 

blízko a vyţaduje neustálou pozornost. 

 Přijde dítě, zmizí otec – Maierová poukazuje na slova amerického filozofa 

Christophera Lasche, který charakterizoval současné bytí otcem jako „otcovství 

bez otce“. Vysvětluje, ţe otcové dnes chtějí být otevření a přátelští, takţe odmítají 

zaujmout pozici člověka s autoritou, nechtějí určovat pravidla, čímţ matce ztěţují 

její pozici. 

 Dnešní dítě musí být perfektní – v dnešní konzumně zaměřené společnosti chce 

většina rodičů obstarat dětem všechny materiální statky, které mají jeho spoluţáci, 

zajistit kvalitní vzdělání a co nejbohatší náplň volného času a postarat se o to, aby 
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jejich dítě nikdy nemělo a neznalo méně neţ ostatní. Tím si na sebe naloţí 

obrovské břemeno, které je psychicky i finančně velice těţko zvládnutelné a 

potenciální rodiče mohou mít strach, ţe tento tlak neunesou a zklamou. 

A kdo jsou nejčastěji lidé, kteří se rozhodnou zůstat bezdětnými? Mnoho odborníků 

tvrdí, ţe výše dosaţeného vzdělání je nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje 

rozhodování o tom, kdy a zda vůbec mít nebo nemít děti (např. Kučera, 2000, 

Rychtaříková, 2003, Hašková, 2006). Právě s výší vzdělání a s dobou jeho ukončení 

souvisí skutečnosti jako např. vstup na trh práce, úspěšnost a profesní stabilita, 

ekonomická soběstačnost, pracovní či rodinná orientace a časování (plánování) vstupu 

do manţelství. Rychtaříková (2003) vysvětluje, ţe vysokoškolačky vzhledem k delší 

době vynaloţené na studium a náročnější profesi mají častěji problém zkombinovat 

zaměstnání s péčí o děti. Proto právě vysokoškolsky vzdělané ţeny zůstávají v dnešní 

společnosti (stejně jako v minulosti) nejčastěji bezdětné.  

Rychtaříková (2003) odkazuje na teorii racionální volby a vysvětluje, ţe u ţen 

vzdělanějších, které mají vyšší výdělečný potenciál, se sniţuje pravděpodobnost vstupu 

do manţelství a rození dětí, protoţe cena jejich času na to vynaloţená je vyšší, neţ        

u ţen s nízkým vzděláním a méně úspěšných na trhu práce. U muţů se ale faktor výše 

vzdělání projevuje opačně. Muţi s vyšším vzděláním a vyšším výdělečným potenciálem 

jsou na sňatkovém trhu přitaţlivější a příchod dítěte a péče o něj, kterou bude muset 

zastat ţena, pro něj nepředstavují riziko ani ztrátu. Rychtaříková (2008, in Hašková, 

2009: 18) predikuje, ţe „trvale bezdětná zůstane kaţdá třetí vysokoškolačka, kaţdá pátá 

ţena se základním vzděláním, 11 % ţen vyučených a 16 % středoškolaček s maturitou.“  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

5  Orientační výzkumné šetření 

 

Pro empirickou část bakalářské práce jsem provedla orientační výzkumné šetření, 

prostřednictvím kterého jsem zjišťovala na sociální skupině současných studentů a učňů 

třetích ročníků tří typů středních škol jejich představy o budoucím ţivotě. Co je pro ně 

v blízké budoucnosti důleţité, jaký mají názor na institut manţelství, kdy je podle nich 

vhodný čas na manţelství a děti apod. 

 

5.1 Pouţitá metoda 

Pro zjištění představ studentů třetích ročníků středních škol o jejich preferovaném 

způsobu ţivota, partnerských vztazích, manţelství a rodičovství jsem zvolila 

kvantitativní výzkum z důvodu moţnosti získat informace od většího mnoţství 

respondentů, neţ umoţňují metody kvalitativního výzkumu. 

 

Před realizací vlastního výzkumu jsem provedla pilotáţ, kterou např. Chráska 

(2007) doporučuje k získání předběţných informací a pro pomoc s formulováním 

hypotéz. Pilotáţ jsem prováděla prostřednictvím volných a nezávazných rozhovorů 

s mými přáteli na témata výhod a nevýhod různých způsobů ţivota, manţelství a 

nesezdaných souţití, plánování rodičovství apod. Rozhovory mi pomohly lépe 

formulovat některé otázky a rozšířit nabídku moţných odpovědí u některých otázek. 

 

Po sestavení první verze dotazníku jsem ve skupině lidí (věkově blízké 

respondentům výzkumného vzorku) z mého okolí provedla předvýzkum. Poţádala jsem 

o vyplnění dotazníků a upozornění na případnou nejednoznačnost otázek nebo chybějící 

moţnosti odpovědí a jiné nesnáze při odpovídání na otázky, coţ mi opět pomohlo lépe 

zformulovat otázky. 
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5.2 Cíl a hypotézy 

V souvislosti s demografickými změnami, které u nás od první poloviny 90. let 

probíhají, mnoho odborníků hovoří o krizi rodiny (týkající se nejen naší země), která je 

doprovázena jevy jako je nárůst počtu nesezdaných souţití na úkor manţelství, odmítání 

sňatků, odkládání rodičovství do vyššího věku a vyšší míra celoţivotní dobrovolné 

bezdětnosti.  

Hlavním cílem orientačního výzkumného šetření bylo zjistit, nakolik se výše 

uvedená fakta odráţejí myšlení dnešních mladých muţů a ţen na prahu dospělosti. Jaký 

způsob ţivota preferují a jaký postoj zaujímají k partnerství, manţelství a rodičovství a 

za jakých podmínek hodlají tyto významné součásti ţivota realizovat mladí lidé ţijící na 

Kladensku. V souvislosti s tím mě zajímalo, zda se zde promítá to, jakou střední školu 

studují, typ orientační rodiny a počtu sourozenců a původ (město či venkov). 

Obecná hypotéza (OH) – Dnešní mladí lidé ve věku kolem 18 let budou 

pravděpodobně realizovat své rodinné plány později neţ jejich rodiče. To je důsledkem 

společenských změn, které probíhají v posledních letech v České republice a které jsou 

spojené s nepřebernými moţnostmi studia, práce i jiné seberealizace a současně 

s tlakem okolí na mladého člověka, které po něm vyţaduje úspěch, nezávislost, 

flexibilitu, schopnost získávat materiální statky. To mladé lidi činí neochotnými 

uzavírat manţelství a podřizovat svůj ţivot rodině. 

Obecnou hypotézu rozpracovávají následující pracovní hypotézy (PH): 

 PH1: Pro mladé lidi je velmi důleţité mít partnera, ale sňatek nepovaţují          

za příliš důleţitou součást ţivota. 

 PH2: V preferencích způsobu ţivota se liší zejména lidé studující na gymnáziu a 

lidé z učilišť. Gymnazisté a gymnazistky častěji plánují ţít single, LAT nebo     

v dlouhodobém nesezdaném souţití ve společné domácnosti, lidé z učňovských 

oborů začínají s rodinným ţivotem dříve. 

 PH3: Lidé z učiliště shledávají u svého protějšku jako důleţité vlastnosti, které 

jsou spojené s viditelností sociálního statusu, tj. přitaţlivý vzhled a finanční 

zabezpečení. Lidé z gymnázia hledají vlastnosti, které předpokládají vyšší 
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kulturní a společenskou úroveň, chtějí, aby jejich protějšek chodil do práce, byl 

inteligentní, preferují vyšší dosaţené vzdělání.  

 PH4: Při rozhodování o načasování sňatku a uskutečnění reprodukčních plánů 

hraje roli bydliště lidí. Lidé z vesnice tyto ţivotní kroky plánují uskutečnit 

v niţším věku neţ lidé z města. 

 PH5: Lidé z neúplných rodin preferují ţít před sňatkem v nesezdaném souţití 

déle, neţ lidé z úplných rodin. 

 PH6: Lidé, kteří mají sourozence, plánují více dětí neţ jedináčci. 

 

 

5.3 Popis vlastního výzkumu 

Realizační fáze výzkumu znamenala oslovit respondenty a poţádat je o vyplnění 

dotazníku. První škola, kde mi bylo umoţněno dotazník realizovat, byla Střední 

odborná škola E. Beneše v Kladně. Na této škole mi bylo po předchozí domluvě 

dovoleno přijít do třídy během vyučování a osobně poţádat studenty o vyplnění 

dotazníku, vysvětlit záměr mé práce a zodpovědět jejich dotazy. Ţádný z nich se netýkal 

samotného dotazníku, spíše se zajímali o to, kde dále budu výzkum provádět a co 

obnáší studium na Karlově univerzitě. Měla jsem určité obavy z reakce na poţadavek    

o vyplnění osobních údajů, zejména na otázku z jaké rodiny respondent pochází nebo 

s kým ţije (zvláště u mladých lidí, adolescentů, jsem se obávala reakce „co je komu    

do toho“). Z toho důvodu jsem také identifikační údaje zařadila aţ na konec dotazníku, 

kde to jiţ respondenti mohou spíše chápat jako „formalitu“ neţ na začátek, kdy mohou 

mít pocit, ţe jsou hned „škatulkováni“ a mohou otázky na tyto údaje povaţovat za zásah 

do soukromí. 

Na Středním odborném učilišti E. Beneše v Kladně mi nebylo dovoleno přijít a 

poţádat respondenty o spolupráci osobně. Dotazníky tedy byly předány jejich třídní 

učitelkou. Podle jejího vyjádření nenastaly ţádné problémy a všichni poţádaní 

respondenti ochotně dotazník přijali a vyplnili. 
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Na gymnáziu, kde jsem rovněţ poţádala o umoţnění provedení výzkumu, jsem 

byla také odkázána na třídní učitelku, která upřednostnila moţnost, ţe dotazníky svým 

studentům a studentkám rozdá v době, kdy na to bude mít v hodině prostor. Také ona 

mi sdělila, ţe nebyl ţádný problém ani nejasnost a dotazníky byly přijaty otevřeně a 

s ochotou. 

Všechny dotazníky mi byly navráceny a byly vyplněny a mohla jsem je tedy zařadit 

do mého výzkumu. Při vyhodnocování odpovědí jsem u většiny otázek rozlišovala, jak 

odpovídali muţi a jak ţeny. V otázkách, které se bezprostředně týkají hypotézy, která 

předpokládá rozdíl mezi respondenty s různými charakteristikami (např. typ školy, 

původ, orientační rodina apod.) jsem  rozlišovala odpovědi podle těchto hledisek. 

 

 

5.4 Charakteristika výzkumného souboru 

Základním výzkumným souborem bylo 85 lidí, z toho 40 muţů a 45 ţen. 

Graf č. 2: Respondenti podle pohlaví (v abs. č., v %) 

 
Zdroj: Vlastní výzkum 

 

51 lidí je ve věku 17 let, 32 uvedlo, ţe je jim 18 let, dvěma je 19 let. 

Graf č. 3: Věk respondentů (v abs. č., v %) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Respondenti a respondentky navštěvují třetí ročníky tří typů středních škol               

v Kladně. 28 dotazovaných (15 dívek a 13 chlapců) se učí na Středním odborném 

učilišti E. Beneše v Kladně, obor Kuchař – číšník pro pohostinství. 29 dotazovaných (18 

dívek a 11 chlapců) studuje na Střední odborné škole E. Beneše v Kladně obor 

Veřejnosprávní činnost. Dále bylo dotazováno 28 mladých lidí studujících na Gymnáziu 

v Kladně (12 dívek a 16 chlapců).  

Graf č. 4: Respondenti podle typu školy, kterou navštěvují (v abs. č., v %) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

63 dotázaných bydlí ve městě, 22 na vesnici. 

Graf č. 5: Původ respondentů (v abs. č., v %) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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63 dotázaných pochází z úplné rodiny, 17 z rozvedené, 4 lidé z rodiny s jedním 

rodičem a 1 respondent pochází z dětského domova. 

Graf č. 6: Typ rodiny, ze které respondenti pocházejí (v abs. č., v %) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

63 z dotázaných ţije v úplné rodině, 13 s jedním rodičem a jeho partnerem/ 

partnerkou, 6 pouze s jedním rodičem, jeden sdílí domácnost s prarodiči, 1 

respondentka ţije se svým přítelem a jejich dítětem, v dětském domově ţije 1 

respondent. 

Graf č. 7: S kým respondenti v současné době žijí (v abs. č., v %) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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25 dotázaných jsou jedináčci, 53 má jednoho sourozence, 5 má sourozence dva, 3 

mají dva sourozence. 

Graf č. 8: Počet sourozenců respondentů (v abs. č., v %) 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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6 Výsledky dotazníkového šetření 

Otázka č. 1: Co je pro Vás ve Vašem budoucím ţivotě důleţité? 

Tabulka č. 13: Jak je v životě důležité…(v abs. číslech, v %) 

 Velmi 

důleţité 

Spíše 

důleţité 

Nepříliš 

důleţité 

Nedůleţité 

 

Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) 

a) Cestovat 
M 18 45,0 13 32,5 7 17,5 2 5,0 

Ţ 10 22,2 28 62,2 3 6,7 4 8,9 

b) Dosáhnout co 

nejvyššího vzdělání 

M 13 32,5 19 47,5 6 15,0 2 5,0 

Ţ 19 42,2 18 40,0 4 8,9 4 8,9 

c) Mít děti 
M 22 55,0 9 22,5 7 17,5 2 5,0 

Ţ 29 64,4 12 26,7 3 6,7 1 2,2 

d) Věnovat se své práci 
M 17 42,5 12 30,0 9 22,5 2 5,0 

Ţ 18 40,0 20 44,4 6 13,2 1 2,2 

e) Ţít bohatým 

společenským ţivotem 

M 16 40,0 11 17,5 10 25,0 3 7,5 

Ţ 18 40,0 13 28,9 11 24,4 3 6,7 

f) Věnovat se svým 

zálibám 

M 15 37,5 18 45,0 6 15,0 1 2,5 

Ţ 18 40,0 18 40,0 9 20,0 0 0,0 

g) Vdát se/oţenit se 
M 15 37,5 6 15,0 16 40,0 3 7,5 

Ţ 12 26,7 11 24,4 17 37,8 5 11,1 

h) Mít 

partnera/partnerku 

M 28 70,0 9 22,5 2 5,0 1 2,5 

Ţ 37 82,2 6 13,3 0 0,0 2 4,4 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Nejdůleţitější hodnotou se pro mladé muţe i ţeny ukázal partner/partnerka.           

Za „velmi důleţitou“ součást ţivota to povaţuje 70 % respondentů a 82,2 % 

respondentek, za „spíše důleţitou“ 22,5 % muţů a 13,3 % ţen. „Nepříliš důleţitý“ je 

partner nebo partnerka pro 5 % muţů a jako „nedůleţitou“ tuto poloţku označilo 2,5 % 

muţů a 4,4 % ţen. Druhou nejdůleţitější hodnotou se ukázaly být děti, které za „velmi 

důleţité“ povaţuje 55 % muţů a 64,4 % ţen, za „spíše důleţité“ 22,5 % muţů a        

26,7 %, „nepříliš důleţité“ 17,5 % muţů a 6,7 % ţen a „nedůleţité“ jsou pro 5 % muţů 
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a 2,2 % ţen. Naopak manţelství se zřejmě nachází na spodních příčkách ţebříčků 

hodnot mladých lidí - vdávat se nebo ţenit je „velmi důleţité“ pro 37,5 % muţů a     

26,7 % ţen a „spíše důleţité“ pro 15 % muţů a 24,4 % ţen. Nejvíce lidí (40 % muţů a 

37,8 % ţen) shledalo poloţku „vdát se/oţenit se“ jako „nepříliš důleţitou“ a 7,5 % 

muţů a 11,1 % ţen dokonce jako „nedůleţitou.“ 

 

Otázka č. 2: Jaký byste pro sebe v blízké budoucnosti preferovali 

způsob ţivota? 

Tabulka č. 14: Preferovaný způsob života (v abs. číslech) 

 SOU SOŠ Gymnázium 

Ţít dlouhodobě bez partnera/partnerky 

(být single) 

M 0 0 0 

Ţ 0 1 2 

Mít partnera/partnerku a ţít odděleně, 

kaţdý ve své domacnosti (LAT) 

M 2 2 4 

Ţ 1 2 5 

Dlouhodobě v nesezdaném souţití             

ve společné domácnosti 

M 4 4 2 

Ţ 2 4 1 

Sňatek bez předchozího ţití ve společné 

domácnosti 

M 0 0 0 

Ţ 0 0 0 

Ţít nejprve „na zkoušku“ ve společné 

domácnosti a potom uzavřít sňatek  

M 7 5 10 

Ţ 12 11 4 
Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 15: Preferovaný způsob života (v %) 

 SOU SOŠ Gymnázium 

Ţít dlouhodobě bez partnera/partnerky 

(být single) 

M 0,0   0,0  0,0  

Ţ 0,0  5,6  16,7  

Mít partnera/partnerku a ţít odděleně, 

kaţdý ve své domacnosti (LAT) 

M 15,4  18,2  25,0  

Ţ 6,7  11,1  41,7  

Dlouhodobě v nesezdaném souţití   

ve společné domácnosti 

M 30,8  36,4  12,5  

Ţ 13,3  22,2  8,3  

Sňatek bez předchozího ţití ve společné 

domácnosti 

M 0,0  0,0  0,0  

Ţ 0,0  0,0  0,0  

Ţít nejprve „na zkoušku“ ve společné 

domácnosti a potom uzavřít sňatek  

M 53,9  45,4  62,5  

Ţ 80,0  61,1  33,3  
Zdroj: Vlastní výzkum 
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V odpovědích na tuto otázku se jsou patrné rozdíly mezi mladými lidmi 

v souvislosti s tím, jaký typ školy navštěvují.  Nejvíce muţů ze SOU (53,9 %), ţen      

ze SOU (80 %), muţů ze SOŠ (45,4 %) a ţen ze SOŠ (61,1 %) preferuje v blízké 

budoucnosti ţít se svým partnerem nebo partnerkou „na zkoušku“ ve společné 

domácnosti a potom uzavřít sňatek. Stejně tak se vyjádřila i většina muţů studujících na 

gymnáziu (62,5 %). Studentky gymnázia častěji preferovaly moţnost „mít partnera a ţít 

odděleně, kaţdý ve své domácnosti“ (41,7%). 

 

Otázka č. 3: Jaký/jaká by měl/a být Váš/Vaše ideální partner/ka a jaké 

vlastnosti by měl/a mít? 

Tabulka č. 16: Důležitost vlastností ideálního protějšku (v abs. číslech, v %) 

Vlastnosti  Abs. % 

Muţi – SOU   

1. Přitaţlivý vzhled 13 100 

2. Smysl pro rodinný ţivot 12 92,3 

3. Mít peníze 11 84,9 

Ţeny – SOU   

1. Chodit do práce, tolerantnost 13 86,7 

2. Pozitivní vztah k dětem  11 73,3 

3. Přitaţlivý vzhled 10 66,7 

Muţi – SOŠ   

      1.    Přitaţlivý vzhled, tolerantnost 11 100 

      2.    Smysl pro humor 10 90,9 

      3.    Mít peníze, smysl pro rodinný ţivot 9 81,9 

Ţeny – SOŠ   

1.  Tolerantnost 18 100 

2.  Smysl pro rodinný ţivot, smysl pro humor 16 90,9 

3.   Být dobrý ve svém povolání 15 83,3 

Muţi – GYM   

1. Tolerantnost 16 100 

2. Sympatické vystupování 15 93,8 

3. Chodit do práce, smysl pro rodinný ţivot 13 81,3 

Ţeny – GYM   

1. Tolerantnost  12 100 

2. Smysl pro humor, chodit do práce 11 91,7 

3. Inteligence  10 83,3 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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V odpovědích na tuto otázku jsem objevila diferenciaci nejen v preferencích muţů a 

ţen, ale také z hlediska školy, na které se dotazovaní učí či studují. Kromě pěti 

dotázaných (tří muţů ze SOU a dvou ţen ze SOU) všichni označili „tolerantnost“ jako 

„velmi důleţitou“ vlastnost svého protějšku. Pro muţe ze SOU se ukázala jako „velmi 

důleţitá“ vlastnost partnerky „přitaţlivý vzhled“ (100 %), nejvíce ţen ze SOU si cenilo 

poloţek „chodit do práce“ a „tolerantnost“ (100 %). Muţi ze SOŠ postavili na první 

místo „přitaţlivý vzhled“ a „tolerantnost“ (100 %), jejich spoluţačky také 

„tolerantnost“ (100 %). Studenti a studentky gymnázia také shodně volili 

„tolerantnost“ jako „velmi důleţitou“ vlastnost (100 %). V tabulce uvádím tři 

vlastnosti, které byly danou skupinou respondentů nejčastěji povaţovány za „velmi 

důleţité.“ V 88,2 % dotazníků byly všechny poloţky označovány pouze jako „velmi 

důleţité“ nebo „spíše důleţité.“ Nízký počet respondentů a respondentek tedy označil 

některé poloţky za „nepříliš důleţité“ a „nedůleţité.“ Dvě respondentky vyuţily 

moţnosti vyplnit poloţku „jiné“. Jedna z nich napsala, ţe „velmi důleţitou“ vlastností 

partnera je věrnost, druhá uvedla, ţe její partner musí mít rád zvířata. 

 

Tabulka č. 17: Upřednostňovaná výše vzdělání u partnera/partnerky  

 
Základní Vyučen/a 

Střední s 

maturitou 
Vysokoškolské 

Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) 

SOU 
M 2 25,0 6 75,0 0 0,0 0 0,0 

Ţ 0 0,0 10 76,9 3 23,1 0 0,0 

SOŠ M 0 0,0 4 50,0 4 50,0 0 0,0 

Ţ 0 0,0 7 58,3 5 41,7 0 0,0 

Gymnázium M 0 0,0 0 0,0 10 76,9 3 23,1 

Ţ 0 0,0 0 0,0 3 27,3 8 72,7 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Pokud respondenti a respondentky neoznačili poloţku „určitá výše vzdělání“ jako 

„nedůleţitou“, byli dotázáni na to, jakou dosaţenou výši vzdělání by u svého 

partnera/partnerky upřednostňovali. Přestoţe ji pouze tři respondenti takto označili, 

dalších 17 lidí tuto podotázku nezodpovědělo. Z těch, kteří odpověděli (počítám je jako 

100 %), převáţná část muţů (75 %) a ţen (76,9 %) ze SOU a ţen ze SOŠ (58,3 %) 

upřednostnila moţnost „vyučen/a.“ Polovina muţů (50 %) ze SOŠ zvolila také moţnost 
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„vyučen/a“, polovina (50 %) se přiklonila ke střednímu vzdělání s maturitou. 

Gymnazisté upřednostňovali střední vzdělání s maturitou (76,9 %) většina gymnazistek 

(72,7 %) si u svého partnera přeje vysokoškolské vzdělání. 

 

 

Otázka č. 4: Jaký je Váš postoj k následujícím výrokům?  

Tabulka č. 18: Souhlas/nesouhlas s výroky o manželství a nesezdaném soužití (v abs. 

číslech, v %) 

 Souhlasím Nesouhlasím 

Abs. (%) Abs. (%) 

a) Je v pořádku, kdyţ spolu lidé ţijí, přestoţe 

neplánují sňatek. 

M 37 92,5 3 7,5 

Ţ 42 93,3 3 6,7 

b) Kdyţ oba rodiče ţijí se svými dětmi v jedné 

domácnosti, není nutné, aby byli oddáni.  

M 21 52,5 19 47,5 

Ţ 23 51,1 22 48,9 

c) Hlavní výhodou v manţelství jsou finanční a 

právní záruky. 

M 33 82,5 7 17,5 

Ţ 37 82,2 8 17,8 

d) Pokud lidé spolu chtějí mít děti, měli by 

nejprve uzavřít sňatek. 

M 30 75,0 10 25,0 

Ţ 32 71,1 13 28,9 

e) Hlavním důvodem uzavírání manţelství je 

mít děti. 

M 26 65,0 14 35,0 

Ţ 29 64,4 16 35,6 

f) Ţenatí muţi a vdané ţeny jsou obecně 

spokojenější neţ svobodní. 

M 8 20,0 32 80,0 

Ţ 10 22,2 35 77,8 

g) Manţelství je zastaralá a zbytečná instituce. 
M 7 17,5 33 82,5 

Ţ 8 17,8 37 82,2 

h) Špatné manţelství je lepší neţ ţádné. 
M 2 5,0 38 95,0 

Ţ 2 4,4 43 95,6 

i) Lidé, kteří spolu chtějí ţít v jedné 

domácnosti, by měli nejprve uzavřít sňatek. 

M 2 5,0 38 95,0 

Ţ 3 6,7 42 93,3 

j) Manţelství omezuje osobní svobodu. 
M 23 57,5 17 42,5 

Ţ 27 60 18 40 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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V otázce č. 4. byly zjišťovány postoje mladých lidí k manţelství a nesezdanému 

souţití. Velká většina muţů (92,5 %) i ţen (93,3 %) souhlasí s tím, ţe „je v pořádku, 

kdyţ spolu dva lidé ţijí, přestoţe neplánují sňatek.“ Více neţ polovina respondentů 

(52,5 % muţů a 51,1% ţen) souhlasí s tím, ţe „pokud rodiče ţijí se svými dětmi v jedné 

domácnosti, není nutné, aby byli oddáni.“ 82,5 % muţů a 82,2 % ţen spatřuje „hlavní 

výhodu manţelství ve finančních a právních zárukách.“ 75 % muţů a 71,1 % ţen 

souhlasí s tím, ţe „pokud lidé plánují mít děti, měli by se nejprve vzít.“ „Děti jsou 

hlavním důvodem uzavírání manţelství“, to tvrdí 65 % muţů a 64,4 % ţen. S tím, ţe by 

„ţenatí muţi a vdané ţeny měli být spokojenější, neţ svobodní“ souhlasí jen pětina 

dotázaných (20 % muţů a 22,2 % ţen). Většina mladých lidí nesouhlasí s tím, ţe je 

„manţelství zastaralá a zbytečná instituce.“ Souhlas s tímto výrokem vyjádřilo pouze 

17,5 % muţů a 17,8 % ţen. S nejniţším počtem souhlasných odpovědí se setkal výrok 

„Špatné manţelství je lepší neţ ţádné.“ Souhlasí s ním pouze 5 % muţů a 4,4 % ţen. 

Podobně se lidé vyjádřili k výroku „Lidé, kteří spolu chtějí ţít v jedné domácnosti, by 

měli nejprve uzavřít sňatek.“ Souhlasí s ním pouze 5 % muţů a 6,7 % ţen. Ţe 

„manţelství omezuje osobní svobodu“ si myslí 57,5 % muţů a 60 % ţen. 

 

Otázka č. 5: Jaký je podle Vás nejvhodnější věk pro uzavření 

manţelství? 

Tabulka č. 19: Nejvhodnější věk pro manželství (v abs. č.)                                                  

Nejvhodně

jší věk 

U 

muţe 
U ţeny 

20-24 8 14 

25-29 45 48 

30-34 26 17 

35-39 2 2 

Vyšší věk 0 0 

Nikdy 1 1 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka č. 20: Nejvhodnější věk pro manželství (v %)                                                  

Nejvhodnější 

věk 
U muţe U ţeny 

20-24 9,8  17,1  

25-29 54,9  58,5  

30-34 31,7  20,7  

35-39 2,4  2,4  

Vyšší věk 0,0  0,0  

Nikdy 1,2  1,2  

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf č. 9: Nejvhodnější věk pro uzavření manželství podle lidí z města (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf č. 10: Nejvhodnější věk pro uzavření manželství podle lidí z vesnice (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Tato otázka ukázala, ţe nejvíce lidí povaţuje za ideální věk pro vstup do manţelství 

období mezi 25 a 29 rokem ţivota. Respondenti a respondentky si myslí, ţe je to 

vhodný věk jak pro muţe (54,9 %), tak i pro ţeny (58,5 %). Niţší věk neuvedla ani 
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pětina dotázaných. Vyšší věk pro vstup do manţelství byl častěji přisuzován muţům. 

Jedna respondentka uvedla odpověď „nikdy“s tím, ţe lidé by se vdávat a ţenit neměli. 

Tři respondentky číslo vyjadřující věk vůbec neuvedly. Jako odpověď napsaly toto: „To 

je individuální“, „Vhodný věk je, kdyţ se na to člověk cítí“ a „Kdyţ je člověk na dítě 

připravenej, je jedno, kolik mu je.“ Při vyhodnocování této otázky jsem objevila 

poměrně velký rozdíl mezi odpověďmi respondentů a respondentek ţijících ve městě a 

respondentů respondentek z vesnice. Lidé z vesnice častěji uváděli věk 20 – 24 let jako 

vhodný pro uzavření sňatku. V tomto věku by měl podle 18,2% lidí z vesnice uzavřít 

muţ sňatek, ve stejném věku by se měla vdát ţena podle 50 % dotázaných. Tento věk, 

jako pro muţe vhodný uvedlo 6,7 %  a jako vhodný pro ţenu 5 % lidí z města. Věk      

25 – 29 let je podle 68,2 % dotázaných z vesnice vhodný pro muţe, podle 40,9 %       

pro ţenu. 50 % lidí z města ho povaţuje za optimální pro muţe, 65 % pro ţenu. Ve věku    

30 – 34 let by se měl muţ ţenit podle 13,6 % lidí z vesnice a 38,3 % lidí z města. Podle 

čtvrtiny lidí z města (25 %) by se v tomto věku měla vdávat ţena, s čímţ souhlasí pouze 

9,1 % lidí z vesnice. Volba vyššího věku nebo názor „nikdy“ náleţel pouze lidem 

z města. 

 

Otázka č. 6: Mnoho mladých lidí odkládá sňatek do vyššího věku nebo 

ho odmítá. Proč? 

Tabulka č. 21: Důvody odkládání či odmítání sňatku u mužů (v abs. číslech, v %)                                                

MUŢI 
Rozhodně 

souhlasím 
Souhlasím 

Ani 

souhlas 

ani 

nesouhlas 

Nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 

a) Chtějí být 

svobodní, 

nechtějí se 

vázat. 

22 

55,0 % 

16 

40,0 % 

0 

0,0 % 

2 

5,0 % 

0 

0,0 % 

b) Nemohou si 

dovolit 

společné a 

vhodné 

6 

15 % 

17 

42,5 % 

8 

20,0 % 

8 

20, % 

1 

2,5 % 
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bydlení. 

c) Nemají pro 

manţelství 

dostatek peněz. 

8 

20,0 % 

20 

50,0 % 

1 

2,5 % 

10 

25,0 % 

1 

2,5 % 

d) Ţít 

v nesezdaném 

souţití je 

společensky 

přípustnější, 

neţ bývalo. 

31 

77,5 % 

7 

17,5 % 

2 

5,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

e) Déle studují 

a nechtějí se 

vdávat/ţenit 

při studiu. 

32 

80,0 % 

7 

17,5 % 

0 

0,0 % 

1 

2,5 % 

0 

0,0 % 

f) Nechtějí a 

neplánují mít 

děti, proto je 

pro ně 

zbytečné se 

vdávat/ţenit. 

1 

2,5 % 

4 

10,0 % 

3 

7,5 % 

27 

67,5 % 

5 

12,5 % 

g) Chtějí se 

věnovat 

kariéře a na 

manţelství 

„nemají čas.“ 

11 

27,5 % 

29 

72,5 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

h) Povaţují 

manţelství za 

zastaralou 

instituci, 

oddací list ke 

štěstí 

nepotřebují. 

9 

22,5 % 

25 

62,5 % 

0 

0,0 % 

4 

10,0 % 

2 

5,0 % 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka č. 22: Důvody odkládání či odmítání sňatku u žen (v abs. číslech, v %) 

ŢENY 
Rozhodně 

souhlasím 
Souhlasím 

Ani 

souhlas 

ani 

nesouhlas 

Nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 

a) Chtějí být 

svobodní, 

nechtějí se 

vázat. 

25 

55,6 % 

19 

42,2 % 

0 

0,0 % 

1 

2,2 % 

0 

0,0 % 

b) Nemohou si 

dovolit 

společné a 

vhodné 

bydlení. 

5 

11,1 % 

29 

64,4 % 

3 

6,7 % 

6 

13,3 % 

2 

4,4 % 

c) Nemají pro 

manţelství 

dostatek peněz. 

3 

6,7 % 

28 

62,2 % 

3 

6,7 % 

9 

20,0 % 

2 

4,4 % 

d) Ţít 

v nesezdaném 

souţití je 

společensky 

přípustnější, 

neţ bývalo. 

35 

77,8 % 

8 

17,7 % 

2 

4,4 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

e) Déle studují 

a nechtějí se 

vdávat/ţenit 

při studiu. 

33 

73,3 % 

11 

24,4 % 

0 

0,0 % 

1 

2,2 % 

0 

0,0 % 

f) Nechtějí a 

neplánují mít 

děti, proto je 

pro ně 

zbytečné se 

vdávat/ţenit. 

2 

2,4 % 

5 

11,1 % 

4 

8,9 % 

26 

57,8 % 

8 

17,7 % 

g) Chtějí se 

věnovat 

kariéře a na 

manţelství 

„nemají čas.“ 

12 

26,7 % 

33 

73,3 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

h) Povaţují 

manţelství za 

zastaralou 

instituci, 

oddací list ke 

štěstí 

nepotřebují. 

10 

22,2 % 

29 

64,4 % 

0 

0,0 % 

2 

4,4 % 

4 

8,9 % 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Součtem poloţek „rozhodně souhlasím“ a „souhlasím“ se ukázalo, ţe podle muţů 

lidé nejčastěji odkládají nebo odmítají sňatek, protoţe se chtějí věnovat kariéře. S tím 

jich souhlasilo 100 %. Následoval důvod „déle studují a nechtějí se vdávat/ţenit         

při studiu“  (97,5 %), „ţít v nesezdaném souţití je společensky přípustnější, neţ bývalo“ 

(95 %) a „chtějí být svobodní, nechtějí se vázat“ (95 %). S výrazným nesouhlasem se 

setkal důvod „nechtějí a neplánují mít děti, proto je pro ně zbytečné se vdávat/ţenit“ 

(80 %). Ţeny odpovídaly velice podobně. Všechny (100 %) si myslí, ţe tak lidé činí 

proto, ţe se „chtějí věnovat kariéře“, 97,8  % souhlasilo s výrokem „chtějí být 

svobodní, nechtějí se vázat“, 97,7 % ţen souhlasilo s důvodem delšího studia. Ţeny také 

vyjadřovaly nesouhlas s důvodem „nechtějí a neplánují mít děti, proto je pro ně 

zbytečné se vdávat/ţenit“ (75,5 %). 

 

Otázka č. 7: Jak dlouho by podle Vás měli dva lidé spolu být, neţ 

uzavřou sňatek? 

Tabulka č. 23: Nejvhodnější doba trvání vztahu před sňatkem (v abs. číslech, v %) 

 
Muţi Ţeny 

Abs. (%) Abs. (%) 

Méně neţ 

rok 
6 15,0 3 6,7 

1 - 2 roky 24 60,0 29 64,4 

3 - 4 roky 6 15,0 7 15,6 

Déle  3 7,5 1 2,2 

Jiná 

odpověď 
1 2,5 5 11,1 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Nejvíce lidí, 60 % muţů a 64,4 % ţen si myslí, ţe optimální doba chození před tím, 

neţ se dva lidé vezmou, je 1 – 2 roky. Niţší část dotázaných (15 % muţů a 6,7 % ţen) 

uvedla kratší dobu. 15% muţů a 15,6 % ţen uvedla rozmezí 3 - 4 let, 7,5 % muţů a 2,2 

% ţen zvolilo ještě delší dobu. Jeden respondent a čtyři respondentky neuvedli přesný 

počet měsíců či let, ale podaly odpověď zdůrazňující nedůleţitost doby, jakou by spolu 
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lidé měli strávit, ale důleţitost kvality vztahu. Jedna respondentka odpověděla, ţe „lidi 

by se neměli vůbec brát.“ 

 

Tabulka č. 24: Nejvhodnější doba trvání vztahu před sňatkem podle typu orientační 

rodiny respondentů (v abs. číslech, v %) 

 

Z úplné 

rodiny 

Z 

rozvedené 

rodiny 

Z rodiny 

s jedním 

rodičem 

Z dětského 

domova 

Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) 

Méně neţ 

rok 
9 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 - 2 roky 45 71,4 5 29,4 2 50,0 1 100 

3 - 4 roky 3 4,8 8 47,1 2 50,0 0 0,0 

Déle  1 1,6 3 17,6 0 0,0 0 0,0 

Jiná 

odpověď 
5 7,9 1 5,9 0 0,0 0 0,0 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Při vyhodnocování této otázky jsem se také zaměřila na to, jak odpovídají lidé 

z úplných a jak z neúplných rodin. Z tabulky je patrnné, ţe mladí lidé pocházející 

z úplné rodiny nejčastěji volili rozmezí 1 - 2 let (71,4 %), zatímco lidé pocházející 

z rozvedené rodiny častěji uváděli dobu v rozmezí 3 - 4 let (47,1) nebo ještě delší      

(17,6 %). Polovina dotázaných pocházejících z rodiny s jedním rodičem volila dobu 1-2 

roky, polovina 3 - 4 roky. 
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Otázka č. 8: Jaké podmínky musí být splněny pro to, abyste se 

rozhodli uzavřít sňatek?  

Tabulka č. 25: Podmínky uzavření sňatku (v abs. č., v %) 

 

 

Velmi 

důleţité 

Spíše 

důleţité 

Nepříliš 

důleţité 
Nedůleţité 

Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) 

a) vlastnit byt nebo dům 
M 12 30 25 62,5 2 5 1 2,5 

Ţ 10 23,8 29 69,0 2 4,8 1 2,4 

b) ukončená příprava na 

povolání 

M 19 47,5 19 47,5 2 5 0 0,0 

Ţ 19 45,2 21 46,7 2 4,8 0 0,0 

c) jistota dobrého 

zaměstnání 

M 13 32,5 26 65,0 1 2,5 0 0 

Ţ 14 33,3 24 57,1 4 9,5 0,0 0,0 

d) souhlas rodiny se 

sňatkem 

M 7 17,5 18 45,0 10 25,0 5 12,5 

Ţ 3 7,1 22 52,4 14 33,3 3 7,1 

e) jistota, ţe chci zůstat 

s partnerem/partnerkou 

celý ţivot 

M 18 45,0 21 52,5 1 2,5 0 0,0 

Ţ 24 57,1 17 40,5 1 2,4 0 0,0 

f) společný dostatečný 

příjem 

M 13 32,5 25 62,5 1 2,5 1 2,5 

Ţ 11 26,2 28 66,7 2 4,8 1 2,4 

g) jiné podmínky 
M 3 7,5 - - - - - - 

Ţ 5 11,9 - - - - - - 

h) rozhodně nechci 

uzavřít sňatek 

M 0 (0,0 %) 

Ţ 3 (6,7 %) 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Nejvíce mladých lidí povaţuje za „velmi důleţité“ (45 % muţů, 57,1 % ţen) a 

„spíše důleţité“ (52,5 % muţů, 40,5 % ţen) mít „jistotu, ţe chtějí s partnerem zůstat  

po celý ţivot.“ Ukázalo se, ţe všechny z nabídnutých moţností povaţují mladí lidé           

za důleţité – součet poloţek označených jako „velmi důleţité“ a „spíše důleţité“          

u obou pohlaví přesahoval 90 % a odpovědi „nepříliš důleţité“ a „nedůleţité“ se 

objevily zřídka. Výjimkou byla pouze moţnost „souhlas rodiny se sňatkem.“Součet 
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poloţek označených jako„velmi důleţité“ a „spíše důleţité“ udává podíl 62,5 % muţů a 

59,5 % ţen. Součet poloţek „nepříliš důleţité“ a „nedůleţité“ ukazuje, ţe důleţitost 

souhlasu rodiny se sňatkem nepřikládá 37,5 % muţů a 40,4% ţen. Pět respondentek 

uvedlo „jinou podmínku“, a to: „Jistota, ţe se budu moct postarat o celou rodinu           

(i rodiče)“, „ţe si budeme věrní“, „ţe mě nebude podvádět“, „budu věřit tomu, ţe se 

nerozvedeme“, „budu vědět, ţe se manţel bude umět postarat o rodinu.“ Taktéţ tři 

respondenti: „Věrnost“, „ţe se s ní dá mluvit kdykoli o čemkoli“, „ţe jednou spolu 

budeme mít děti.“ 

 

Tabulka č. 26: Společný příjem jako podmínka uzavření sňatku (v abs. č., v %) 

 
Muţi Ţeny 

Abs. (%) Abs. (%) 

10 000 nebo méně 2 6,1 2 5,1 

11 000 – 20 000 7 21,2 9 23,1 

21 000 – 30 000 8 24,2 11 28,1 

31 000 – 40 000 10 30,3 15 38,5 

41 000 – 50 000 3 9,1 1 2,6 

Vyšší příjem 3 9,1 1 2,6 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Dotazovaní, kteří neoznačili poloţku „společný dostatečný příjem“ jako 

„nedůleţité“, byli dále poţádáni, aby uvedli, jaký společný příjem by potřebovali, aby 

mohli se svým partnerem/partnerkou uzavřít sňatek. Přestoţe poloţka „společný 

dostatečný příjem“ byla „nedůleţitá“ pouze pro jednoho muţe a jednu ţenu, ale na to, 

jaký příjem by potřebovali, aby mohli uzavřít sňatek, mi odpovědělo pouze 72 lidí - 33 

muţů a 39 ţen (zde tedy tyto čísla počítám jako 100 %). Částka niţší neţ 10 000 Kč by 

stačila 6,1 % muţů a 5,1 % ţen. 11 000 – 20 000 Kč by potřebovalo 21,1 % muţů a 

23,1 % ţen. S 21 000 – 30 000 Kč by se spokojilo 24,2 % muţů a 28,1 % ţen. Nejvíce 

mladých lidí, kteří příjem uvedli, by podle svých slov potřebovalo částku pohybující se 

mezi 31 000 – 40 000 Kč (30,3 % muţů a 38,5 % ţen). 9,1 % muţů a 2,6 % ţen by si 

představovalo částku 41 000 – 50 000 Kč, stejné procento lidí by potřebovalo ještě vyšší 

příjem proto, aby sňatek mohlo uzavřít. 
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Otázka č. 9: Jaký je Váš postoj k následujícím výrokům? 

Tabulka č. 27: Souhlas/nesouhlas s výroky o rodičovství (v abs. č., v %) 

 
Souhlasím Nesouhlasím 

Abs. (%) Abs. (%) 

a) Ţivotní poslání ţeny je mít děti. 
M 23 57,5 17 42,5 

Ţ 19 42,2 26 57,8 

b) Ţivotní poslání muţe je mít děti. 
M 21 52,2 19 47,5 

Ţ 18 40,0 27 60,0 

c) Je v pořádku, kdyţ ţena chce dítě, ale přeje 

si ho zároveň vychovávat sama a ţít bez muţe. 

M 29 72,5 11 27,5 

Ţ 38 84,4 7 15,6 

d) Mít děti je zodpovědnost vůči společnosti. 
M 9 22,5 31 77,5 

Ţ 10 22,2 35 77,8 

e) Bez dětí nemůţe být ţivot člověka naplněn. 
M 22 61,1 14 38,9 

Ţ 26 61,9 16 38,1 

f) Vychovávat děti a sledovat, jak rostou, je 

největší radostí v ţivotě. 

M 21 52,5 19 47,5 

Ţ 17 39,5 26 60,5 

g) Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody. 

M 30 75,0 10 25,0 

Ţ 30 69,8 13 30,2 

h) Ţivot dnes nabízí tolik moţností, ţe i bez 

dětí lze vést bohatý a plnohodnotný ţivot. 

M 29 74,4 10 25,6 

Ţ 26 57,8 19 42,2 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Mladí muţi (57,5 %) vyjádřili souhlas s výrokem, ţe „ţivotním posláním ţeny je mít 

děti“, coţ si ale myslí jen necelá polovina ţen (42,2 %). Méně muţů (52,2 %) i méně 

ţen (40 %) ale to samé poslání přisuzuje muţům. Nejvíce souhlasných odpovědí 

týkajících se postojů mladých lidí k dětem vyjádřil souhlas 72,5 % muţů a 84,4 % ţen, 

kteří si myslí, ţe „je v pořádku, kdyţ ţena chce dítě, ale zároveň si ho přeje vychovávat 

sama a ţít bez muţe.“ Největší počet nesouhlasných odpovědí se objevilo u výroku „Mít 

děti je zodpovědnost vůči společnosti“, se kterým souhlasí 22,5 % muţů a 22,2 % ţen. 

Tento výrok dvě respondentky okomentovaly slovy „společnosti není nic po tom, jestli 
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někdo chce nebo nechce mít děti“ a „nechápu, proč by to měla být vůči někomu 

zodpovědnost.“ „Bez dětí nemůţe být ţivot člověka naplněn“ – k tomuto výroku se 

nevyjádřili čtyři muţi a tři ţeny a v těchto případech byl komentován tím, ţe to dotázaní 

nemohou posoudit, kdyţ ţádné nemají. Přesto s tímto souhlasilo 66,1 % muţů a 61,9 % 

ţen (počítáno z počtu těch, kteří odpověděli). Souhlas s tím, ţe „vychovávat děti a 

sledovat jako rostou, je největší radostí v ţivotě“ vyjádřilo 52,5 % muţů a 39,5 % ţen, 

přičemţ dvě respondentky opět neodpověděly, pouze znovu zdůraznily, ţe to nemohou 

vědět, protoţe děti nemají. „Mít děti znamená příliš velké omezení svobody“ – s tímto 

výrokem souhlasí 75 % muţů a 69,8 % ţen (dvě neodpověděly). S tím, ţe „i bez dětí lze 

dnes vést plnohodnotný ţivot“, vyjádřilo souhlas 74,4 % muţů (jeden muţ neodpověděl) 

a 57,8 % ţen. 

   

Otázka č. 10: Jaký je podle Vás nejvhodnější věk pro první dítě? 

Tabulka č. 28: Nejvhodnější věk pro první dítě (v abs. č., v %) 

Nejvhodnější 

věk pro 1. dítě 

U muţe U ţeny 

Abs. (%) Abs. (%) 

20-24 5 6,1 17 21,0 

25-29 44 54,3 47 58,0 

30-34 25 30,9 16 19,8 

35-39 6 7,4 0 0,0 

Nikdy 1 1.2 1 1,2 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Za nejvhodnější věk pro narození prvního dítěte dotázaní uvedli, ţe u muţe se tento 

věk pohybuje mezi 25 – 29 lety (54,3 %), stejný věk u ţeny uvedlo 58 % dotázaných. 

Ţe by muţ měl mít dítě dříve (v rozmezí 20 - 24 let) si myslí 6,1 % dotázaných, ţe by 

v tomto věku měla ţena porodit své první dítě, uvedlo 21 %. Ve věku 30 – 34 let by měl 

mít muţ první dítě podle 30,9 % a ţena podle 19,8 % mladých lidí. Vyšší věk uţ byl 

uváděn pouze pro muţe, uvedlo ho 7,4 % dotázaných. Jedna respondentka uvedla 

„nikdy.“ Čtyři respondentky neuvedly přesný věk, ale odpověděly ve smyslu, ţe „tehdy, 

kdy je člověk připravený, kdy se na to cítí.“ 
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Graf. č. 11: Nejvhodnější věk pro první dítě podle respondentů z města (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf. č. 12: Nejvhodnější věk pro první dítě podle respondentů z vesnice (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Jak lze vidět na grafech č. 11 a č. 12, ukázal se rozdíl mezi lidmi ţijícími ve městě a 

lidmi z vesnice. Ti z města v menší míře uvedli pro obě pohlaví věk 20 – 24 let          

(1,7 % uvedlo tento věk pro muţe, 10,2 % pro ţenu) na rozdíl od lidí z venkova (zde 

18,2 % pro muţe, 50 % pro ţenu). Rozmezí 25 – 29 let jako nejvhodnější věk pro muţe 

volilo 49,2 % lidí z města a 68,2 % lidí z vesnice. Pro ţenu tento věk povaţuje             

za optimální 64,4 % lidí z města a 40,9 % lidí z vesnice. 13,6 % dotázaných z vesnice 

uvedlo věk 30 – 34 pro muţe, 9,1 % pro ţenu. Vyšší věk lidé z vesnice nezvolili nikdy, 

proto všechny vyšší hodnoty náleţí k odpovědím lidí z města. 
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Otázka č. 11: Kolik plánujete do budoucna dětí? 

Tabulka č. 29: Počet plánovaných dětí (v abs.č.) 

 0 1 1-2 2 2-3 3 4+ neví 

M 4 14 2 16 0 1 0 3 

Ţ 3 22 0 14 1 3 1 1 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Tabulka č. 30: Počet plánovaných dětí (v %) 

 0 1 1-2 2 2-3 3 4+ neví 

M 10 35 5 40 0 2,5 0,0 7,5 

Ţ 6,7 48,9 0,0 31,1 2,2 6,7 2,2 2,2 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Bez dětí plánuje ţít 10 % muţů a 6,7% ţen. 48,9 % ţen a 30 % muţů si přeje jedno 

dítě. Dva muţi (5 %) nejsou rozhodnuti, zda chtějí jedno nebo dvě. Nejvíce muţů      

(40 %) uvedlo, ţe plánuje mít dvě děti, stejně odpovědělo 31,1 % ţen. Jedna ţena      

(2,2 %) uvedla 2 -3 děti.      2,5 % muţů chce tři děti, stejně tak 6,7 % ţen. Jedna ţena 

(2,2 %) by chtěla více neţ 4 děti. 

 

Graf. č. 13: Počet plánovaných dětí podle počtu sourozenců (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Při vyhodnocování této otázky jsem se zaměřila na rozdíl mezi lidmi, kteří mají a 

těmi, kteří nemají sourozence. Jedináčci se častěji přiklonili k jednomu dítěti (76 %) a 

lidé, kteří sourozence mají, častěji k vícedětnému modelu, nejčastěji dvoudětnému    

(43,3 %). Lidé, kteří uvedli, ţe chtějí více dětí, byli pouze lidé se sourozenci. Avšak ti, 

kteří častěji volili bezdětnost, byli také lidé, kteří mají sourozence. 
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Otázka č. 12: Mnoho mladých lidí dnes odkládá rodičovství do vyššího 

věku nebo ho odmítá. Proč? 

Tabulka č. 31: Důvody odkládání či odmítání rodičovství podle mužů (v abs. č., v %) 

MUŢI 
Rozhodně 

souhlasím 
Souhlasím 

Ani 

souhlas ani 

nesouhlas 

Nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 

a) Nemohou 

najít 

vhodného 

partnera. 

7 

17,5 % 

31 

77,5 % 

1 

2,5 % 

1 

2,5 % 

0 

0,0 % 

b) Dlouho 

studují a 

nechtějí mít 

dítě během 

studia. 

33 

82,5 % 

7 

17,5 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

c) Nemají 

vhodné 

ekonomické 

podmínky pro 

narození 

dítěte 

14 

35,0 % 

22 

55 % 

0 

0,0 % 

4 

10,0 % 

0 

0,0 % 

d) Chtějí se 

věnovat svým 

zájmům. 

13 

32,5 % 

13 

32,5 % 

1 

2,5 % 

19 

47,5 % 

2 

5,0 % 

e) Chtějí se 

věnovat své 

práci. 

19 

22,5 % 

18 

20,0 % 

2 

5,0 % 

1 

2,5 % 

0 

0,0 % 

f) Na dítě se 

dlouho cítí 

příliš mladí. 

26 

65,0 % 

12 

30,0 % 

2 

5,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Tabulka č. 32: Důvody odkládání či odmítání rodičovství podle žen (v abs. č., v %) 

ŢENY 
Rozhodně 

souhlasím 
Souhlasím 

Ani 

souhlas ani 

nesouhlas 

Nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 

a) Nemohou 

najít 

vhodného 

partnera. 

9 

20,0 % 

35 

77,8 % 

1 

2,2 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

b) Dlouho 

studují a 

nechtějí mít 

dítě během 

studia. 

39 

86,7 % 

4 

8,9 % 

2 

4,4 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

c) Nemají 

vhodné 

ekonomické 

podmínky pro 

narození 

dítěte 

16 

35,6 % 

27 

60 % 

0 

0,0 % 

2 

4,4 % 

0 

0,0 % 

d) Chtějí se 

věnovat svým 

zájmům. 

14 

31,1 % 

24 

53,3 % 

2 

4,4 % 

3 

6,7 % 

2 

4,4 % 

e) Chtějí se 

věnovat své 

práci. 

23 

51,1 % 

15 

33,3 % 

5 

11,1 % 

2 

4,4 % 

0 

0,0 % 

f) Na dítě se 

dlouho cítí 

příliš mladí. 

23 

51,1 % 

17 

37,8 % 

5 

11,1 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Součtem poloţek „rozhodně souhlasím“ a „souhlasím“ se ukázalo, ţe podle muţů 

lidé nejčastěji odkládají nebo odmítají rodičovství z důvodu „dlouhé doby studia“, 
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během kterého děti mít nechtějí (100 %). Následovaly důvody „nemohou najít 

vhodného partnera“ (95 %) a „na dítě se dlouho cítí příliš mladí“ (95 %). 90 % muţů 

také souhlasilo s tím, ţe „nemají vhodné ekonomické podmínky pro narození dítěte.“ 

Výraznější podíl nesouhlasných odpovědí se objevil u důvodu „chtějí se věnovat svým 

zájmům“ (52,5 %). Nejvíce ţen (97,8 %) si myslí, ţe lidé rodičovství odkládají či 

odmítají z důvodu, ţe „nemohou najít vhodného partnera“, „dlouho studují a nechtějí 

mít dítě během studia“ (95,6 %) a „nemají vhodné ekonomické podmínky pro narození 

dítěte“ (95,6 %). Výraznější podíl nesouhlasných odpovědí se neukázal u ţádného 

důvodu, nejvíce jich bylo u „chtějí se věnovat svým zájmům“ (11,1 %). 

 

Otázka č. 13: Jaké podmínky musí být splněny, abyste se rozhodli mít 

dítě? 

Tabulka č. 33: Podmínky odpovědného rodičovství (v abs. č., v %) 

 

Velmi 

důleţité 

Spíše 

důleţité 

Nepříliš 

důleţité 
Nedůleţité 

Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) 

a) mít vlastní byt nebo 

dům 

M 21 55,3 17 44,7 0 0,0 0 0,0 

Ţ 20 46,5 23 53,5 0 0,0 0 0,0 

b) vlastnit auto 
M 6 15,8 21 55,3 11 28,9 0 0,0 

Ţ 13 30,2 22 51,2 8 18,6 0 0,0 

c) ukončená příprava 

na povolání 

M 34 89,5 4 10,5 0 0,0 0 0,0 

Ţ 35 81,4 8 18,6 0 0,0 0 0,0 

d) splnění dosavadních 

profesních cílů 

M 17 44,7 20 52,6 1 2,6 0 0,0 

Ţ 16 37,2 26 60,5 1 2,3 0 0,0 

e) jistota, ţe 

partner/ka bude 

dobrým/dobrou 

otcem/matkou 

M 37 97,4 1 2,6 0 0,0 0 0,0 

Ţ 42 97,7 1 2,3 0 0,0 0 0,0 

f) společný dostatečný 

příjem 

M 22 57,9 15 39,5 1 2,6 0 0,0 

Ţ 26 60,5 17 39,5 0 0,0 0 0,0 

g) jiné podmínky 
M 1 2,6 - - - - - - 

Ţ 2 4,7 - - - - - - 

h) rozhodně nechci 

dítě 

M 2 (5 %) 

Ţ 2 (4,4 %) 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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Při zjišťování podmínek, za splnění kterých se mladí lidé chtějí stát rodiči, se 

všechny ukázaly jako důleţité. Všichni muţi (100%) chtějí, neţ se stanou rodiči „mít 

vlastní byt nebo dům“, „mít ukončenou přípravu na povolání“, „být si jistí, ţe jejich 

partnerka bude dobrou matkou.“ Ostatní poloţky udávaly hodnotu pouze o pár 

procentních bodů niţší. Jako nejméně důleţitá podmínka se ukázala „mít auto“           

pro 28,9 % muţů. Všechny ţeny (100 %) chtějí „mít vlastní byt nebo dům“, 

„ukončenou přípravu na povolání“, „jistotu, ţe jejich partner bude dobrým otcem“ a 

„mít společný dostatečný příjem.“ Ostatní poloţky byly hodnoceny více neţ 90 %, 

kromě auta, které je „nepříliš důleţité“ pro 18,6 % ţen. 5 % muţů a 4,4 % ţen „dítě 

rozhodně nechce“, proto důvody neoznačovali. 

 

Tabulka č. 34: Společný příjem jako podmínka rodičovství (v abs. č., v %) 

 
Muţi Ţeny 

Abs. (%) Abs. (%) 

10 000 nebo méně 1 3,0 0 0,0 

11 000 – 20 000 4 12,1 6 15,4 

21 000 – 30 000 6 18,2 5 12,8 

31 000 – 40 000 15 45,5 21 53,8 

Vyšší příjem 7 21,2 7 17,9 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Dotazovaní, kteří neoznačili poloţku „společný dostatečný příjem“ jako 

„nedůleţité“, byli dále poţádáni, aby uvedli, jaký společný příjem by potřebovali, aby 

mohli mít dítě. Přestoţe poloţku „společný dostatečný příjem“ nikdo neoznačil jako 

„nedůleţitou“, na to, jaký příjem by potřebovali, mi odpovědělo pouze 72 lidí - 33 

muţů a 39 ţen (zde tedy tyto čísla počítám jako 100 %). Částka niţší neţ 10 000 Kč by 

stačila pouze jednomu muţi (3 %). 11 000 – 20 000 Kč by potřebovalo 12,1 % muţů a 

15,4 % ţen. S 21 000 – 30 000 Kč by se spokojilo 18,2 % muţů a 12,8 % ţen. Nejvíce 

mladých lidí by potřebovalo částku pohybující se mezi 31 000 – 40 000 Kč (45,5 % 

muţů a 53,8 % ţen). 21,2 % muţů a 17,9 % ţen uvedlo ještě vyšší příjem (částky 

pohybující se od 80 000 do 300 000). 
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7 Diskuze  

 

Posledním krokem orientačního výzkumného šetření je interpretace získaných dat, 

jejich porovnání s jinými výzkumy a potvrzení nebo vyvrácení pracovních hypotéz. 

PH1: Pro mladé lidi je velmi důleţité mít partnera, ale sňatek nepovaţují za 

důleţitou součást ţivota. 

K zjištění, jak je pro mladé lidi důleţité mít partnera/partnerku, slouţila otázka č. 1. 

Součet respondentů a respondentek, kteří poloţku „mít partnera/partnerku“ označili 

„velmi důleţitou“a „spíše důleţitou“ říká, ţe význam partnerskému souţití ve svém 

ţivotě přikládá 92,5 % muţů a 95,5 % ţen. Součtem odpovědí „velmi důleţité“ a „spíše 

důleţité“ na poloţku „vdát se/oţenit se“ se dozvídáme, ţe větší význam manţelství    

ve svém ţivotě přikládá 52,5 % muţů a 51,1 % ţen. To, zda mladí lidé vnímají sňatek 

jako důleţitý nebo ne, jsem zjišťovala také v otázce č. 4, kde respondenti vyjadřovali 

souhlas či nesouhlas s výroky týkajícími se manţelství. Zejména převaţující souhlas     

s bodem a), tedy s výrokem „Je v pořádku, kdyţ spolu lidé ţijí, přestoţe neplánují 

sňatek.“, se kterým souhlasilo 92,5 % muţů a 93,3 % ţen a souhlas s výrokem „Kdyţ 

rodiče ţijí se svými dětmi v jedné domácnosti, není nutné, aby byli oddáni.“ (b),           

se kterým souhlasilo 52,5 % muţů a 51,1 % ţen, podle mého názoru znamená, ţe 

manţelství necítí jako nezbytnou součást ţivota. Dle poměru 

souhlasných/nesouhlasných odpovědí na další výroky v otázce č. 4, chápu jejich postoje 

jako takové, ţe manţelství nezavrhují, uznávají jeho funkci v souvislosti s právními a 

majetkovými zárukami a v případě přítomnosti dětí, ale nepovaţují ho za nezbytné     

pro svůj budoucí ţivot a jsou tolerantní jak k lidem, kteří se pro manţelství rozhodnou, 

tak k těm, které volí dlouhodobé nesezdané souţití.  

Důleţitost ţivotního partnera/partnerky pro mladé lidi dokázaly také jiné výzkumy, 

a to např. výzkum hodnotové orientace Saka a Sakové (2004), kde mladí lidé hodnoty 

jako je „ţivotní partner“ a „láska“ umisťovali na přední příčky svých ţebříčků hodnot 

a upřednostňovaly je před vzděláním či pracovními úspěchy tak jako moji respondenti a 

respondentky. Dále např. výzkum Rodinné hodnoty a postoje k manţelství (Šamanová, 

2010), kde dotazovaní hodnotili poloţku „mít partnera“ jako nepatrně méně důleţitou 
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před poloţkou „mít děti“ a opět tuto hodnotu postavili výše neţ například úspěch 

v zaměstnání nebo manţelství (poloţku „vdát se/oţenit se“ v porovnání s ostatními 

nabízenými ohodnotili velice nízko). 

První pracovní hypotéza byla tedy potvrzena. 

 

PH2: V preferencích způsobu ţivota se liší zejména lidé studující na gymnáziu a 

lidé z učilišť. Gymnazisté a gymnazistky častěji plánují ţít single, LAT nebo v 

dlouhodobém nesezdaném souţití ve společné domácnosti, lidé z učňovských oborů 

začínají s rodinným ţivotem dříve. 

Preferovaný způsob ţivota v blízké budoucnosti jsem zjišťovala prostřednictvím 

otázky č. 2. Nejvíce gymnazistek preferuje ţít se svým partnerem odděleně (LAT),    

pro coţ se vyslovilo 41,7 % z nich. Nejvíce muţů z gymnázia, 62,5 %, chce ţít nejprve     

„na zkoušku“ ve společné domácnosti a potom uzavřít sňatek. Nejvíce lidí z učiliště se 

vyslovilo pro souţití „na zkoušku“ ve společné domácnosti s následným sňatkem    

(53,9 % muţů a 80,0 % ţen). 

Nejvyšší preference společného souţití „na zkoušku“, kde pokud je úspěšné, 

následuje sňatek, potvrzuje např. Hamplová (2000), v jejímţ výzkumu se pro tuto 

moţnost vyslovilo 66,5 % muţů a 69,9 % ţen.  

Podle Chaloupkové a Šalamounové (2004) se nejčastěji k alternativním formám 

souţití přiklánějí mladí středoškoláci, zejména pak ţeny. Vyučení lidé (častěji ţeny) 

tíhnou spíše k brzkému uzavření sňatku, a to z důvodu výhod, které z manţelství plynou 

(finanční a právní záruky, případný posun na sociálním ţebříčku). Další autoři, např. 

Vymětalová (2000), Moţný (2006), De Singly (1999), se také přiklání k tomuto názoru. 

Zde je třeba zdůraznit, ţe musíme brát v potaz to, ţe respondenti a respondentky z mého 

šetření stále studují a tedy nevíme, jakého konečného vzdělání dosáhnou, proto zde není 

moţné spolehlivě aplikovat výsledky výzkumů, kde odpovídali lidé s jiţ ukončeným 

vzděláním, na tyto. Výzkum zjišťující stejným nebo podobným způsobem představy 

mladých lidí studujících na různých typech škol o jejich budoucím způsobu ţivota, jsem 

nenalezla. 
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U lidí z učiliště se můj předpoklad potvrdil, ale u ţen i muţů z gymnázia jsem 

předpokládala více preferencí pro individualizované formy souţití, zvláště pak u muţů.  

Pracovní hypotéza č. 2 se tímto potvrdila částečně. 

 

PH3: Lidé z učiliště shledávají u svého protějšku jako důleţité vlastnosti, které 

jsou spojené s viditelností sociálního statusu, tj. přitaţlivý vzhled a finanční 

zabezpečení. Lidé z gymnázia hledají vlastnosti, které předpokládají vyšší kulturní 

a společenskou úroveň, chtějí, aby jejich protějšek chodil do práce, byl inteligentní, 

preferují vyšší dosaţené vzdělání. 

Na vlastnosti ideálního protějšku jsem se ptala v otázce č. 3. Muţi z učiliště zde 

opravdu vyjádřili preferenci pro „přitaţlivé ţeny“, tuto vlastnost povaţovalo za „velmi 

důleţitou“ celých 100 % muţů, následoval „smysl pro rodinný ţivot“ (92,3 %) a „mít 

peníze“ (84,9 %). Ţeny ze SOU volily nejčastěji moţnost „chodit do práce“ a 

„tolerantnost“ (86,7 %), „pozitivní vztah k dětem“ (73,3 %) a „přitaţlivý vzhled“   

(66,7 %). Vzhled a peníze jsou atributy, které navenek ukazují jisté sociální zařazení. 

Muţi z gymnázia nejčastěji povaţovali za „velmi důleţitou“ poloţku „tolerance“    

(100 %), „sympatické vystupování“ (93,8 %), „smysl pro rodinný ţivot“ a „chodit      

do práce“ (81,3 %). Gymnazistky zařadily na první místo „toleranci“ (100 %), dále 

volily „smysl pro humor“ a „chodit do práce“ (91,7 %) a třetí nejdůleţitější vlastností 

se mezi nimi ukázala „inteligence“ (83,3 %). 

Ony „viditelné“ vlastnosti podávající signál o sociálním statusu jedince, které        

ve výzkumu Hamplové (2000) volili nejčastěji lidé z učiliště, se v mém šetření potvrdily 

spíše u muţů. Ţeny sice vedle tolerantnosti nejčastěji přikládaly nejvyšší důleţitost 

tomu, aby jejich protějšek chodil do práce, coţ ale není synonymum pro „mít peníze“ a 

můţe to také znamenat, ţe si nepřejí, aby jejich protějšek byl líný, neambiciózní apod. 

Lidé z učiliště a také muţi z gymnázia překvapivě často uváděli vlastnosti spojené 

s rodinným ţivotem. Co se týče vzdělanějších lidí (zde za ně lze povaţovat studenty a 

studentky gymnázia) Hamplová (2000) se přiklání k tomu, ţe mají spíše nároky           

na intelektové vybavení svého protějšku a jeho dosaţené vzdělání a pro společný ţivot 

si vybírají toho, kdo je na stejné společenské a kulturní úrovni jako oni sami. V mém 
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šetření se „určitá výše vzdělání“ lidí z gymnázia na předních příčkách neukázala, 

inteligence ano (pouze u ţen).  

Třetí hypotéza se tedy těmito výsledky částečně potvrdila. 

 

PH4: Při rozhodování o načasování sňatku a uskutečnění reprodukčních plánů 

hraje roli bydliště lidí. Lidé z vesnice tyto ţivotní kroky plánují uskutečnit v niţším 

věku neţ lidé z města. 

Tato hypotéza byla ověřována otázkami č. 5 a č. 10. Respondentů a respondentek 

z vesnice byla v mém výzkumném souboru pouze jedna čtvrtina, tedy velmi malý počet, 

nicméně rozdíl v názorech na časování sňatků a dětí se objevil. Lidé z vesnice se častěji 

přikláněli k věkovému rozpětí 20 - 24 a 25 – 29 let jako k vhodnému věku pro uzavření 

sňatku a narození prvního dítěte. Lidé z města byli více zastoupeni ve věkových 

rozmezích 25 – 29 let a 30 – 34 let a častěji volili i vyšší věk. V této otázce se také 

ukázalo, ţe více lidí z vesnice si myslí, ţe pro ţenu je vhodné zahájit rodinný ţivot 

v niţším věku neţ pro muţe. Respondenti a respondentky pocházející z města spíše 

uváděli stejný věk pro obě pohlaví. 

Podle Moţného (2006) byly vţdy vesnické rodiny orientované tradičněji neţ 

městské a bylo pro ně typické uzavírání sňatků a rození dětí v niţším věku, vyšší počet 

dětí v rodině, společné souţití širší rodiny, které mohlo dětem pracujících rodičů 

poskytovat zázemí. Obyvatelé venkova jsou také častěji neţ „měšťáci“ lidé věřící, u nás 

zejména katolíci, pro které je také typické zahájení rodinného ţivota dříve, neţ              

u „ateistické populace“ (např. Nešporová, 2010; Hamplová, 2000). 

Čtvrtá hypotéza byla potvrzena. 

 

PH5: Lidé z neúplných rodin preferují ţít před sňatkem v nesezdaném souţití déle, 

neţ lidé z úplných rodin. 

Tuto hypotézu jsem ověřovala pomocí otázky č. 7, kde jsem se respondentů ptala, 

jak dlouho by spolu lidé měli být, neţ uzavřou sňatek. Výraznější diferenciace se mezi 

názory lidí z úplných a neúplných objevila. Zatímco lidé pocházející z úplné rodiny 

nejčastěji uváděli rozmezí 1-2 let (71,4 %), více lidí z rozvedených rodin uvádělo delší 

dobu, nejčastěji v rozmezí 3-4 let (47,1 %) nebo ještě delší (17,6 %). Od těch, kteří 
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pocházejí z rodiny s jedním rodičem, jsem měla k dispozici pouze dvě odpovědi, proto 

z nich nelze vyvádět ţádný závěr. 

Lidé z neúplných rodin (především z rozvedených) jsou, co se vztahů týče 

„ostraţitější“, mívají častěji obavy z navazování vztahů s druhým pohlavím, méně 

svému protějšku a vztahu jako takovému věří a zřejmě tedy do manţelství nebudou 

„spěchat“ (např. Hamplová, 2000; Nucová, 2006). Jisté části lidí z neúplných rodin 

chybí vzor jednoho rodiče, a to buď stejného pohlaví, se kterým se má člověk 

identifikovat, nebo opačného pohlaví, který má zajistit sexuální diferenciaci (Corneau, 

2000). Zde je pravděpodobné, ţe člověk, kterému jeden ze vzorů scházel, se neumí 

pohybovat v roli ţeny-partnerky nebo muţe-partnera můţe pociťovat nejistotu 

z manţelského závazku, a to jak ze strachu, ţe selţe, tak ze strachu, ţe bude 

manţelem/manţelkou zrazen. 

Pátá hypotéza byla potvrzena. 

 

PH6: Lidé, kteří mají sourozence, plánují více dětí neţ jedináčci. 

Na plánovaný počet dětí jsem se ptala otázkou č. 11. Jedináčci zde nejčastěji udávali 

jedno dítě (76 %) a lidé, kteří mají sourozence, nejčastěji preferovali dvě děti (43,3 %). 

Ti, kteří chtěli více dětí neţ dvě, byli opět lidé, kteří sourozence mají.  

Podle Hamplové (2000) lidé do svého plánovaného počtu dětí aplikují zkušenosti    

ze své orientační rodiny. Protoţe je u nás stále ještě nejběţnější dvoudětný model, 

většina lidí ho povaţuje za ideální a přeje si ho také uskutečnit ve své budoucí rodině. 

Respondenti a respondentky mého šetření jsou velmi mladí a bezdětní (kromě jedné 

ţeny, která dítě má) lidé, z čehoţ lze usuzovat, ţe udávali spíše svoji představu              

o ideálním počtu dětí v rodině, neţ své jednoznačné plány, které pravděpodobně velká 

část z nich ještě nemá. To usuzuji podle výsledků otázky č. 13, kde všichni vyjadřovali 

důleţitost splnění mnoha podmínek před tím, neţ se dítě rozhodnou mít, čemuţ 

rozumím tak, ţe u nich ještě děti „nejsou na programu“ a jejich dnešní plánovaný počet 

dětí se bude pravděpodobně lišit od jejich konečného reprodukčního chování.  

Hypotéza šestá byla potvrzena. 
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Cílem orientačního výzkumného šetření bylo zjistit, jaký způsob ţivota preferují a 

jaký postoj zaujímají k partnerství, manţelství a rodičovství a za jakých podmínek 

hodlají tyto součásti ţivota uskutečnit muţi a ţeny ţijící na Kladensku vzhledem 

k tomu, jaký typ školy studují, z jaké rodiny pochází a zda ţijí na vesnici či ve městě. 

Tento cíl, vzhledem k mnoha zajímavým poznatkům, které z vyhodnocení odpovědí 

mého orientačního výzkumného šetření vzešly, povaţuji za splněný. 
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ZÁVĚR 

 
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké postoje a představy mladí lidé mají     

o významných součástech ţivota, jako výběr partnera, společné souţití, manţelství či 

rodičovství bezesporu je. Chtěla jsem zmapovat, co na tomto poli zjistili odborníci, jak 

hovoří statistiky a sociologické výzkumy. Poté následovalo zkoumání, jaké postoje 

k těmto skutečnostem zaujímají mladí středoškoláci, kteří byli ochotni se mnou 

spolupracovat v rámci mého výzkumného šetření. 

Výsledkem práce s odbornou, nejvíce sociologickou literaturou a výzkumy, byla 

teoretická část, která nejprve podala obraz o působení osobnostních, rodinných a 

sociálních vlivů na člověka. Těmito vlivy se totiţ utváří předpoklady být (nebo nebýt) 

spolehlivým, rovnocenným a milujícím partnerem jiné osoby, případně rodičem. Aby 

takovým partnerem a rodičem mohl člověk být, je potřeba, aby jeho osobnost byla 

vyváţená, nepotýkal se se závislostmi, nenesl si následky deprivace či psychické 

onemocnění a byl psychicky vyzrálý natolik, aby rozuměl tomu, co partnerství, 

manţelství a rodičovství obnáší a byl schopen se podle toho zachovat. Velký vliv má 

dále orientační rodina člověka, tedy to, jaký styl výchovy upřednostňovali jeho rodiče, 

zda matka i otec v rodině fungovali, zda má člověk sourozence apod. Je všeobecně 

známé, ţe nesprávná výchova (např. autoritativní přístup rodičů) nebo rodič neplnící 

svoji funkci můţe napáchat mnoho nedobrého, coţ se později projeví v partnerském a 

rodinném chování. Člověk je k partnerství a rodičovství formován i dalšími vlivy, které 

jsem shrnula v podkapitole „Vlivy sociální.“ Sem patří masmédia, která člověka sice učí 

komunikovat a zdokonalují jeho sociální a komunikační kompetence, coţ můţeme 

povaţovat za jejich pozitivní stránku, na druhou stranu ale mohou být „spouštěčem“ 

nevhodného smýšlení a chování. Počítáme sem také vzdělání, které, zjednodušeně 

řečeno, formuje postoje lidí k otázkám, kterými se v této práci zabývám. V mnoha 

výzkumech se totiţ ukázaly velmi rozdílné postoje podle toho, jaké výše vzdělání lidé 

dosáhli a různé preference jsou přednostně připisovány lidem s různým stupněm 

dosaţeného vzdělání, např. u lidí s nízkým vzděláním se předpokládá vstup                  

do manţelství a zahájení rodičovství v niţším věku, pro vysokoškoláky je typičtější 

„odkládání na později.“ Dále jsem se zabývala tím, co mladí lidé od svého protějšku 

očekávají. Zde existují rozdíly v tom, co si přejí muţi a co ţeny. Muţi častěji akcentují 
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vzhled partnerky, ţeny spíše charakteristiky spojené s ekonomickým zajištěním. To 

však nelze aplikovat na celou populaci mladých lidí a to z důvodu působení vlivů 

uvedených výše. Postoje k partnerskému a manţelskému souţití se ukázaly být velmi 

různorodé – zvyšuje se podíl lidí ţijících single, těch, kteří preferují ţít v oddělených 

domácnostech nebo takových, které preferují dlouhodobé nesezdané souţití a 

manţelskou instituci odmítají. Zůstává však nejvyšší podíl těch, pro které je manţelství 

tou nejlepší volbou. Hodlají ji uskutečnit aţ po delší době vztahu, po ukončení studia či 

v době, kdy jejich pracovní a ekonomická pozice je stabilní. Nejčastěji tehdy, kdy 

začínají pomýšlet o dětech. Nepovaţují manţelství za nezbytnou a neodkladnou součást 

ţivota, ale „aţ na to bude vhodná doba“ do něj vstoupit chtějí. Jsou si totiţ vědomi toho, 

ţe manţelské souţití má oproti nesezdanému určité výhody, a to ekonomické a právní, a 

lidé vědí, co v případě krachu jejich vztahu bude následovat. To je u nesezdaného 

souţití obtíţné říci a ještě obtíţnější uskutečnit. Tito mladí lidé, jichţ je většina, si také 

myslí, ţe děti by měly ţít v úplné rodině, kde máma a táta jsou manţelé. I tito lidé jsou 

ale zároveň tolerantní k odlišným formám souţití a nepovaţují svoji volbu za jedinou a 

správnou. Obtíţnějším zdá se být rozhodnutí, zda a kdy mít děti. Pro mnoho lidí je 

rodičovství opravdu omezující, protoţe s sebou nese nemalé finanční náklady, zejména 

u ţen zpomalení či přerušení jejich pracovní dráhy a konec nezávazného ţivota. Přesto 

podle mnoha výzkumů více neţ 90 % lidí děti chce, ale opět „aţ později.“ Zde můţeme 

jen odhadovat, jak se toto odkládání rodičovství projeví v celkovém podílu bezdětných, 

který bude jistě vyšší neţ byl v naší nedávné minulosti. 

V empirické části této práce jsem se snaţila prostřednictvím dotazníku zjistit mezi 

85 mladými lidmi jejich osobní představy o preferovaném způsobu ţivota, partnerství, 

manţelství a rodičovství. Šetřením jsem potvrdila obecnou hypotézu, a to, ţe mladí lidé 

budou tyto ţivotní kroky uskutečňovat později neţ předchozí generace, coţ je 

důsledkem společenských změn a šíří moţností, které dnešní společnost mladému 

člověku nabízí. Studentky a studenti se zde opravdu vyslovovali pro vyšší věk            

pro uzavření manţelství a rodičovství, neţ v kterém to pravděpodobně učinili jejich 

rodiče a zdůrazňovali mnoho podmínek, které musí předtím být splněny. Také, shodně 

s výše uvedenou teorií manţelství „neodsoudili“ a větší část z nich ho povaţovala za 

pro sebe vhodný způsob budoucího ţivota. Při pročítání vyplněných dotazníků jsem 
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měla pocit, ţe tito mladí lidé jsou velice zodpovědní a mají o svém budoucího 

rodinného chování poměrně konkrétní představy. Jsou ale ještě velmi mladí, proto se 

jejich představy a postoje budou pravděpodobně ještě měnit a moţná vydají se jiným 

směrem, neţ si plánovali. Kaţdopádně by bylo zajímavé jim tyto otázky poloţit za pár 

let a sledovat, jak se jejich názory změnili. 

Cíl práce tímto povaţuji za splněný a doufám, ţe tato práce poslouţí těm, které tato 

témata zajímají a bude podkladem pro jejich další práci. 
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DIN – disciplína, informovanost, normalita 

ČSÚ – Český statistický úřad 

UPT – umělé přerušení těhotenství 

LAT – oddělené souţití (living apart together) 

OH – obecná hypotéza 

PH – pracovní hypotéza 

GYM - gymnázium 

SOU – střední odborné učiliště 

SOŠ – střední odborná škola 

 


