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Anotace  

Bakal{řsk{ pr{ce se týk{ postojů adolescentů k partnerství a rodičovství. 

Bude o tom, jakými proměnami prošla rodina, rodičovství a partnerství 

v průběhu několika posledních let. Cílem pr{ce je nashrom{ždit a utřídit 

informace o tom, jaký n{hled na tuto problematiku mají dnešní mladí lidé, 

adolescenti. 

V pr{ci budou porovn{ny n{zory adolescentů s n{zory o něco m{lo 

starších lidí ve věku mladší dospělosti. Douf{m a předpokl{d{m, že rodina a 

partnerské vztahy patří st{le k důležitým lidským hodnot{m a že v určitém 

věku po trvalém vztahu zatouží většina lidí. 
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THE ATTITUDES OF ADOLESCENTS TO PARTNERSHIP AND 

PARTNERHOOD 

Annotation 

This diploma work deals with adolescents´ attitudes to relationships and 

parenthood and how these have changed in recent years. The aim of this 

work was to gather and sort information about today’s young people’s – 

adolescents´ - attitudes to this subject. 

Further, I wanted to compare their opinions with those of young adults. 

I hope and assume that the family and relationships between partners are still 

an important value and that most people will long for a steady relationship at 

a certain age. 
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1 Úvod 

Pracuji jako vychovatelka na Domově ml{deže v Šumperku. Při volbě 

tématu jsem se rozhodovala podle blízkosti problematiky a přínosu 

z hlediska mého povol{ní.  

Ubytov{v{me ž{ky středních škol a studenty vyšší odborné školy. Takže 

věkové vymezení je poměrně široké. Jejich studium začín{ v 15 letech, někteří 

potom pokračují na vyšší odborné škole až do svých 26 let. 

S vývojem společnosti a změnami v ní se mění také n{zory lidí na 

problematiku rodiny, n{zory na uzavír{ní sňatku, na výchovu dětí a na 

témata úzce související. N{plní mé pr{ce s ml{deží je vychov{vat a vzděl{vat 

je ve všech směrech, tedy také hovořit s nimi o ot{zk{ch l{sky a sexu. 

Potřebují si promluvit o vztazích, které prožívají, probrat některé starosti 

související s l{skou a občas chtějí poradit. Mají sice kamar{dy a rodiče,  ale o 

některých ot{zk{ch se s nimi bavit nechtějí a neumějí, vychovatel tady může 

být nezaujatým r{dcem. 

Bakal{řsk{ pr{ce je průzkumem provedeným mezi mladými lidmi ve 

věku od 15 do 26 let. Cílem je nashrom{ždit a utřídit informace získané od 

vybraného vzorku respondentů, kteří bydlí na domově ml{deže o tom, jaký 

mají n{hled na problematiku partnerství, manželství a rodičovství. Budu 

zjišťovat, zda tito dospívající chtějí žít v p{ru, zda preferují volné soužití, či 

raději vstoupí do manželství, zda je l{ska tou nejdůležitější hodnotou pro 

vztah. D{le mne bude zajímat, kdy si myslí, že je nejvhodnější doba pro 

založení rodiny, zda vůbec chtějí rodinu založit a zdali současn{ doba a 

společnost přejí zakl{d{ní rodin; jak{ jsou největší úskalí pro současné rodiny 

s dětmi.  

Použiji metodu dotazníkového šetření a výsledky si ověřím metodou 

rozhovoru. D{le bude třeba porovnat výsledky mého průzkumu s výsledky 
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publikovanými v odborné literatuře a to, zdali se shodují nebo jsou absolutně 

odlišné. Zajím{ mě, zda n{zory mých svěřenců souhlasí s tím, co prezentují 

média o dnešních mladé generaci. 

2 Adolescence 

Adolescence je obdobím dospív{ní, kdy doch{zí ke komplexní proměně 

osobnosti ve všech oblastech. V oblasti somatické, psychické a soci{lní. Je to 

velmi důležité období. Děje se spousta změn a proměn. Jsou to změny 

pohledu na svět, je to období hled{ní a t{p{ní, pochybností a nejistoty. 

Adolescenti bojují o svou pozici ve světě a hledají určité jistoty.  

Dospív{ní není ve všech oblastech stejně rychlé. Nejprve nastupuje 

dospív{ní biologické, doch{zí k tělesným změn{m. Nejpozději dozr{vají 

adolescenti v oblasti psychické a soci{lní. 

Začínají se vzpouzet autorit{m, doch{zí ke konfliktům s rodiči a učiteli. 

K dospělým jsou velmi kritičtí, ale sami sebe považují za neomylné a vyzr{lé 

osobnosti. Doch{zí k častým změn{m n{lad, n{zorů, tužeb. Snaží se o 

dosažení co největších pr{v a svobod, ale povinnostem a zodpovědnosti se 

vyhýbají.  

Adolescent se st{v{ méně z{vislým na rodině, důležitou roli hrají 

vrstevníci, nach{zí nové vztahy, př{telství a l{sky. Chce se lišit jak od dětí, 

tak i od dospělých. Přeje si obst{t v očích svých kamar{dů.  

Je to velmi důležit{ etapa a rodiče by jim měli pomoci zd{rně dospět. 

Neměli by je st{le jen ochraňovat. Musí jim nechat určitou míru samostatnosti 

a zodpovědnosti. Dítě se zkušenostmi ze samostatného rozhodov{ní naučí 

hodně. 

Patří sem období mezi des{tým a dvac{tým rokem života. Dělí se na dvě 

f{ze. Na ranou adolescenci, označovanou jako pubescenci, kter{ zahrnuje 
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prvních pět let dospív{ní. Druhou f{zí je pozdní adolescence trvající od 15 do 

20 let. Tato skupina bude cílem zkoum{ní.  

2.1 Ran{ adolescence 

Pojmem ran{ adolescence označujeme zač{tek zr{ní jednice, zač{tek 

dospív{ní. Projevuje se nejprve somatickými změnami. Mezi raným školním 

věkem a ranou adolescencí je velmi ostrý předěl. Doch{zí k prudkým 

tělesným změn{m, jedinec začín{ sexu{lně zr{t. Výrazně se mění tělesn{ 

stavba dítěte. 

Ke změn{m doch{zí i v psychické oblasti. Mění se postoje k dospělým, 

změny dozn{vají i vztahy s vrstevníky. Zatím hodné dítě začín{ prosazovat 

své n{zory a d{v{ to světu jasně a hlasitě najevo. Doch{zí ke konfliktům 

doma i ve škole. Je to vlastně období hled{ní nových soci{lních vztahů.  

2.2  Pozdní adolescence 

Vstup do f{ze pozdní adolescence je biologicky vymezen pohlavním 

dozr{ním, v této době obvykle doch{zí k prvnímu pohlavnímu styku. Jde o 

zr{ní v oblasti soci{lní a psychické. Je to období komplexnější psychosoci{lní 

proměny. To znamen{, že se mění osobnost dospívajícího a jeho společenské 

pozice. 

Mladí experimentují s chov{ním. Zkouší různé varianty, hledají, 

nezřídka doch{zí k extrémnímu chov{ní. Reakce na okolí jsou proměnlivé a 

často nepřiměřené. Bývají vztahovační a přecitlivělí.  

Důležitým soci{lním mezníkem je ukončení profesní přípravy a 

n{sledovný n{stup do zaměstn{ní či volba dalšího studia. Po jeho ukončení 

se jedinec st{v{ ekonomicky nez{vislým. Jedn{ se zejména o profese dělnické. 



11 
 

Při pokračov{ní v přípravě na budoucí povol{ní je adolescent déle 

ekonomicky z{vislý na rodině. S tím souvisí i to, že je v našich 

sociokulturních podmínk{ch i nad{le považov{n za dítě, zatímco toho, který 

je ekonomicky soběstačný, společnost ch{pe jako dospělého.  

V tomto období získ{vají dospívající mnohé nové role spojené s vyšší 

prestiží, než jakou měly jejich dětské role. Ve vztazích s rodiči doch{zí ke 

stabilizaci a k uklidnění.  

Velmi důležitou roli hrají vztahy s vrstevníky. Ty se postupně st{vají 

důležitějšími, jedinec tr{ví st{le více času mimo rodinu. Tyto relace jsou 

velmi důležité pro budoucí uplatnění v soci{lních vztazích. Pozdní 

adolescent m{ spoustu volnosti, téměř neomezenou svobodu. 

Mladý člověk zdůrazňuje sv{ pr{va a často zapomín{ na své povinnosti. 

Obvykle zdůrazňuje to, že už je ve věku, kdy může dělat to či ono. Ale při 

svém kon{ní jakoby zapomín{, že dospív{ní a dospělost přin{ší nové 

povinnosti, novou odpovědnost. Jedinec zjišťuje, že být dospělý, není až 

takovou výhrou. Takže často kon{ a jedn{ ještě jako dítě. Nevyzn{ se s{m 

v sobě, t{pe. Vývoj a dospív{ní neprobíhají v oblasti biologické, psychické a 

soci{lní stejně.  

„Příkladem takové nesourodosti můžou být skupiny vysokoškol{ků. Vzhledem 

k ekonomické z{vislosti, dané prodloužením období profesní přípravy, nejsou tito lidé 

považov{ni dospělými zcela za rovnocenné. Role vysokoškol{ka nem{ jednoznačně 

status dospělého. “ (V{gnerov{, 2005, s. 325) 
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3 Dospělost 

V současnosti mladí lidé později ukončují svoji profesní přípravu 

a st{vají se soběstačnými, ekonomicky nez{vislými osobnostmi, uzavírají 

později sňatek a zakl{dají svoji rodinu ve vyšším věku. Čím déle dítě užív{ 

pohodlí domova, využív{ plného servisu rodičovské péče, tím pro něj bude 

zřejmě těžší rozhodov{ní o tom jak začít zcela samostatný a na rodičích 

nez{vislý život.  

Ve věku pomaturitního studia si uvědomují, co všechno pro ně rodiče 

dělají, jak mají u nich pohodlný život, kolika starostí jsou ušetřeni. Mezi lidmi 

se vžil termín „mama hotel“. Označuje situaci, kdy dospělé, ekonomicky 

samostatné dítě využív{ plného servisu doma u matky. 

Dítě kromě povinností pracovních či sebeobslužných jiné nem{. M{ 

teplo rodinného krbu, m{ navařeno, vypr{no, vyžehleno, uklizeno. Prostě 

veškerý možný komfort a z{roveň pravděpodobně téměř neomezen{ 

svoboda dospělého. Kdyby se osamostatnilo, povinností by přibylo a obavy 

z tak velké samostatnosti mohou být jednou z příčin, že mladí lidé zůst{vají u 

rodičů i po ukončení své profesní přípravy.  

Získ{ní a provoz bytu je pro mladého člověka také velmi těžko řešitelný 

problém. Hlavním důvodem je nedostatek finančních prostředků. N{stupní 

platy jsou velmi nízké, vývoj pracovního trhu jim neskýt{ z{ruku prosperity. 

Mladé rodiny s dětmi jsou v dnešní době ve velmi složité situaci. N{klady na 

děti, nezaměstnanost, nedostatečný počet předškolních zařízení a životní 

nejistota jsou každý těžko překonatelný problém. 
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4 Hodnotov{ orientace mladých lidí 

Podle Saka (2000) se na druhém místě v žebříčku hodnotové orientace 

u mladých nach{zí reprodukční orientace – nalezení životního partnera, 

rodina, děti, l{ska. Pro zajímavost na prvním místě je glob{lní orientace – 

životní prostředí, mír, zdraví ve svém celku.  

S věkem roste priorita hodnot rodiny, být užitečný druhým, politick{ 

angažovanost, zdraví, mír. Naopak důležitost hodnoty l{sky, př{telství, 

z{jmů, koníčků, podnik{ní, svobody a majetku, upřednostňované mladými, 

v pozdějším věku kles{ na důležitosti.  

Ve věkové skupině 15 až 18 let hodnota l{sky převyšuje preferenci 

rodiny a životního partnera, ale ve skupině 19 až 23 let dramaticky stoupne 

jejich potřeba a důležitost. 

V n{sledujících věkových skupin{ch opět preference životního partnera 

a l{sky kles{, naproti tomu roste preference hodnoty rodiny a ot{zky dětí.  

V roce 1992 hodnota rodiny vrcholila, až 75 % mladých lidí (15 až 30 let) 

ud{valo v reprodukční orientaci hodnotu rodiny jako nejvyšší. Postupně 

doch{zelo k poklesu vz{jemných z{vislostí reprodukčních hodnot. Nejprve 

se snižuje z{vislost mezi hodnotou l{ska a hodnotou rodina a děti, pak mezi 

hodnotou l{ska a hodnotou životního partnera.  

4.1  Průzkum hodnotové orientace na Domově ml{deže 

v Šumperku 

Na Domově ml{deže v Šumperku byly prov{děny ankety týkající se 

hodnotové orientace našich ž{ků opakovaně od roku 1992. Uskutečnily se 

v letech 1992, 1995 a 2007 (viz příloha 1). Dotazníky se vyplňovaly na 

jednotlivých výchovných skupin{ch. Většina dotazovaných byli ž{ci 1. až 
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4. ročníku střední průmyslové školy, mal{ č{st byla z jiných středních škol. 

Roku 1992 se účastnilo 292 respondentů, v roce 1995 jich bylo 170 a v roce 

2007 jen pouhých 130 respondentů, v tomto roce se průzkumu zúčastnilo 

33 dívek a 97 chlapců. Pokaždé byla dotazovaným předložena baterie čtyř 

hodnot, kterou měli označit podle stupně důležitosti. Vyplňov{ní bylo 

anonymní. Výsledky mohou být mírně zkreslené, jelikož na našem domově 

ml{deže převažují chlapci, dívek je pouze čtvrtina z celkového počtu. 

Nejdůležitější hodnotou pro dotazníky týkající se hodnotové orientace 

našich ž{ků (viz příloha 1) ve všech třech šetřeních (z roku 1992, 1995, 2007) 

byla hodnota zdraví. Na druhém místě dotazovaní zvolili hodnotu l{sky. Její 

kvantita měla v dřívějších letech vyšší procento než 19, v roce 2007 měla 

hodnotu pouze pro 16,1 % dotazovaných. Na třetím místě, podle důležitosti, 

bylo vyhodnoceno př{telství. Zatímco v letech 1992 a 1995 bylo př{telství 

důležité téměř shodně pro 12 % dotazovaných, v roce 2007 došlo k n{růstu na 

20 % dotazovaných. Na čtvrtém místě byla dobře fungující rodina. Tato 

hodnota byla důležit{ v roce 1992 a 1995 pro 12 % dotazovaných. V roce 2007 

vzrostla na 15,9 %.  

D{le byli respondenti dotazov{ni: „Co bys zvolil za svůj životní cíl?“. 

Jako priorita se pro většinu uk{zalo šťastné manželství. Jeho důležitost ale 

klesla z 31,3 % v roce 1992 na pouhých 18 % v roce 2007. Na druhém místě 

byl úspěch v zaměstn{ní a na třetím velk{ l{ska. 
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5 Sexu{lní chov{ní mladých lidí 

Podle Weisse a Zvěřiny (2001) mají mladí st{le rizikové sexu{lní 

chov{ní. Oproti vyspělým zemím je u n{s poloviční užív{ní kondomů a 

dívky mají vyšší počty sexu{lních partnerů.  

Zvýšila se ale jejich odpovědnost v ochraně před otěhotněním. I když 

průměrný věk prvního sexu{lního styku je 18 let, přibýv{ těch, které se 

uskuteční v nižším věku, před patn{ctým rokem života. 

Většina změn sexu{lního chov{ní se týk{ dívek. Důležitou úlohu 

sehr{v{ změna role ženy ve společnosti. V současnosti doch{zí k odklonu od 

tradičních hodnot, jsme společnost uzn{vající individualistické hodnoty. 

Společnost neklade už takový důraz na rodinu. 

Ke změn{m došlo také díky liber{lnějším postojům k sexu, 

k interrupcím, k neobvyklým sexu{lním praktik{m, k n{hodným a 

předmanželským stykům, k masturbaci, homosexualitě, k antikoncepci. 

St{le zaost{v{ informovanost dětí o sexu v rodin{ch i ve škole. Hlavním 

zdrojem informací jsou, stejně jako v minulosti, vrstevníci. 

V průzkumu autoři zmiňují, že doch{zí ke změn{m v modelu soužití 

partnerů. St{le více dětí žije mimo manželství svých rodičů, je více rodin 

s jedním dítětem, více dětí žije ve dvou rodin{ch svých rodičů. Také rostou 

počty jednopohlavních p{rů. 

Z{věrem autoři ale uv{dějí, že se nesnižuje průměrný věk prvního 

sexu{lního styku, naštěstí k němu doch{zí nejčastěji v 18 letech. Také se nijak 

nezvyšuje promiskuitní chov{ní. Zvyšuje se míra odpovědnosti sexu{lního 

chov{ní v ochraně před otěhotněním. 
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6 Rodina 

Je důležité vědět, že rodina neznamen{ jen to, že se dva lidé zamilují, 

vezmou se a mají děti. Tohle m{ širší souvislosti a přin{ší to zúčastněným 

spoustu změn. Změny to bývají příjemné, ale založení rodiny sebou přin{ší i 

nejednu starost. 

Většinou jsou to starosti ekonomické. Bude mít mlad{ rodina na bydlení 

a na z{kladní materi{lní potřeby, jak jim může pomoci jejich původní rodina, 

jak jim pomůže st{t?  

D{le ot{zky týkající se jejich dětí. Jestli je vhodný čas na pořízení 

potomka, zda mít jedno nebo více dětí, bude mlad{ rodina schopn{ spr{vně 

vychov{vat své děti? 

Myslím si, že dnes si musí kl{st takovýchto ot{zek mladí lidé víc, než 

tomu bylo v minulosti. Doba je n{ročnější, klade na ně větší n{roky ve všech 

oblastech žití, společnost chce, aby každý nesl plnou zodpovědnost za svůj 

život. Jsme společnost více individualistick{ než v ned{vné minulosti.  

Takovou zn{mkou individualismu je velikost dnešních rodin. Dříve 

dok{zalo žít více generací pohromadě, úzce spolupracovaly, pom{haly si. 

Dnešní rodiny jsou poměrně menší, většinou jsou dvougenerační.  

„Rodina je nejstarší společensk{ instituce. Plní socializační, ekonomické, 

sexu{lně-regulační, reprodukční a další funkce. Vytv{ří určité emocion{lní klima, 

formuje interperson{lní vztahy, hodnoty a postoje, z{klady etiky a životního stylu. 

Z hlediska sociologického je formou začlenění jedince do soci{lní struktury.“ 

(Pedagogický slovník, 1998, str. 211) 

Rodina je z{kladem společnosti, je z{kladním životním prostředím 

dítěte. Současn{ rodina je nukle{rní (j{drov{). To znamen{, že je tvořena 

několika m{lo lidmi tvořícími její j{dro. Dnešní rodina býv{ většinou 
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dvougenerační – tvoří ji rodiče a děti. Dnešní rodina, na rozdíl od dřívějšího 

modelu vícegenerační rodiny, je více intimně vztahov{. Je v ní větší citov{ 

blízkost. (Helus, 2007) 

Na dnešní rodinu je kladena spousta n{roků. Často se ocit{ 

v ohrožujících situacích. Není jednoduché, aby plnila všechny své funkce. Mít 

děti, vychov{vat je, zabezpečit z hlediska materi{lního a zajistit, aby 

v dnešním uspěchaném světě byl čas na dobré vztahy, také musí vytv{řet 

příznivé citové klima pro všechny členy. 

Podle N{rodní zpr{vy o rodině z roku 2004 se naše republika řadí mezi 

země s nejvyšší rozvodovostí. Od 90. let se rozvodovost začala zvyšovat. Tak 

jak se měnila naše společnost k demokracii a větší liber{lnosti, tak tato 

volnost přešla do všech oblastí našich životů. Tady se objevila i větší 

liber{lnost soudnictví. Nižší byly i počty usmířených rozvodů.  

Jako nejvíce stabilní se uk{zala manželství sezdan{ bez předchozího 

soužití na zkoušku. Nejhůře jsou na tom volné svazky. Pravděpodobně na to 

m{ vliv to, že v těchto vztazích jsou spíše partneři neuzn{vající normy i 

v ostatních oblastech. (Kocourkov{, 2006) 

6.1  Funkce rodiny 

Rodina m{ plnit několik z{kladních funkcí. Patří mezi ně funkce 

biologicko-reprodukční, materi{lní a ekonomick{, výchovn{ a socializační, 

emocion{lní. 

Biologicko-reprodukční funkce: Tato funkce m{ zajistit pokračov{ní 

rodu, zajištění budoucnosti pro každého z n{s. Porodnost u n{s, stejně jako 

v ostatních vyspělých st{tech Evropy, kles{. Počty narozených dětí se 

pohybují hluboko pod hranicí prosté reprodukce.  
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Mladí odkl{dají mateřství na pozdější dobu. Prvořadými se pro ně (do 

určitého věku) st{vají: jejich kariéra a jejich osobní život, který není omezov{n 

potřebami druhých. Se změnou životního stylu a se změnou prostředí, ve 

kterém vyrůst{me, přibýv{ i p{rů neplodných.  

Materi{lní, ekonomick{ funkce: Tato funkce je z hlediska rodin, které 

vychov{vají své děti v ekonomice vyspělé, samozřejmostí a nečiní tak 

problémy. Znamen{ to, že se o materi{lní potřeby svých nejbližších bez 

větších potíží postar{. Samozřejmě, že na tom nejsou všechny rodiny stejně.  

Na současném stavu se zajisté podepisuje a bude podepisovat i současn{ 

světov{ hospod{řsk{ krize. Nejvíce to pochopitelně pocítí rodiny více dětmi. 

N{roky kladené společností a školou se st{vají pro některé rodiny 

problémem. Zaplatit kvalitní výchovu, vzděl{ní a umožnit dítěti všestranný 

vývoj, který probíh{ i mimo školní instituce, je čím d{l finančně n{ročnější.  

Výchovn{, socializační funkce: Výchovn{ funkce rodiny patří k těm 

nejz{kladnějším, nejtěžším a pro všechny rodiny není samozřejm{. V rodině 

se dítě učí z{kladním pravidlům, učí se, jak vypadají různé role, vytv{ří 

si z{kladní hodnotový žebříček a postoje k okolí.  

Rodina je první soci{lní skupina, ve které se dítě musí naučit orientovat. 

Ne všichni rodiče jsou pro své děti dobrým vzorem, ne všichni rodiče d{vají 

dětem dostatek svého času, ve kterém jim před{vají to nejlepší, co mohou. 

Emocion{lní funkce: Při rodinném soužití se jednotliví členové 

vz{jemně ovlivňují, mají k sobě citové vztahy, pom{hají si, podporují se. 

Společné prožitky, ty dobré i ty špatné, je vz{jemně mohou sbližovat, 

přid{vat na důvěře mezi nimi a obohacovat je. 

Dobré vztahy v rodině, dobré citové z{zemí je velmi důležité pro rodiče 

i děti ve velmi problematických etap{ch vývoje. Mezi takové adolescence 

patří. (Šulov{, Sborník z kongresu Pardubice, 2007) 
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6.2  Partnerství, nesezdané soužití, či manželství a založení rodiny 

Podle Hamplové (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 2000) se pro 

sňatek bez zkoušky rozhodnou nejčastěji lidé věřící, lidé mírnější povahy, ti 

kteří nemají r{di změny, ti, jejichž rodiče měli harmonické manželství. 

Nesezdané soužití naopak vyhovuje rozhodnějším povah{m, vždy je 

však důležitý příklad rodičů, podle něhož mladí lidé přistupují k životu 

z praktického a emocion{lního hlediska. 

Praktické hledisko - manželství je instituce poskytující finanční jistotu, 

pr{vní jistotu majetkových vztahů. Ženy vysokoškolačky kladou větší důraz 

na finanční jistoty než ženy s nižším vzděl{ním. 

Emocion{lní hledisko - manželství naplňuje citové potřeby člověka. Pro 

ženy mají emocion{lní faktory větší v{hu než pro muže.  

Důvody uv{dějící mladí lidé pro uzavření manželství jsou hlavně l{ska 

a touha po bezpečném z{zemí (emocion{lní hledisko) a aby se děti narodily 

do manželství (praktické hledisko). V tom druhém se stejnou mírou shodují 

ženy i muži. 

A jak se mladí rozhodují podle průzkumu Hamplové mít děti? Pro 30 % 

dotazovaných děti znamenají velké omezení svobody rodičů, ale z{roveň 

souhlasí s tím, že sledovat, jak děti rostou je určitě největší radostí v životě. 

Pro většinu, mít děti, je přirozené. 

Nejdůležitější podmínkou, pro to mít děti, uv{dí mladí, je ekonomické a 

form{lní (plnoletost, ukončení školy) zajištění, být ekonomicky samostatný a 

mít vlastní bydlení. Důležit{ je materi{lní úroveň. 

Nejmenší důraz je zde kladen na podporu druhých a na to mít úspory. 

V tom se muži a ženy shodují. Rozdíl je v důležitosti mít ukončené vzděl{ní. 

Tomu pochopitelně přikl{dají větší důležitost ženy, protože mateřství pro ně 

většinou znamen{ ukončení studia.  



20 
 

Z tohoto průzkumu vyšlo, že ide{lním počtem dětí v rodině jsou dvě.  

Podle Kučery (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 2000) menší 

počet uzavřených manželství a nižší porodnost je důsledkem ekonomických 

faktorů. Na prvním místě je finanční nedostupnost bytů pro mladé p{ry, 

vzestup finančních n{kladů na pořízení dítěte, hrozící nezaměstnanost. 

Manželství a rodina ale pro mladé lidi neztr{cí na významu, stejně tak 

jako mít děti. St{le převl{d{ tradiční pojetí rodiny. 

6.2.1 Partnerství 

„Partnerství je soužití dvou jedinců včetně jedinců homosexu{lních. 

Manželství je partnerství, jež je společností legalizov{no. Nemusí se jednat o 

společenství, kde jsou přítomny děti.“ (Šulov{, Sborník z kongresu Pardubice, 

2007) 

Vymětalov{ (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 2000) se zabýv{ 

tím, jak by měl vypadat ide{lní partner. Měl by mít dobrý vztah k dětem, měl 

by mít vlastnosti jako je zodpovědnost a poctivost, smysl pro rodinný život a 

měl by být tolerantní. 

Ženy zde kladou více důraz na finanční a hmotné zabezpečení partnera, 

muži více na vzhled a příjemné vystupov{ní partnerky. Muži s vyšším 

vzděl{ním hodnotí na svých partnerk{ch vzdělanost, inteligenci a 

rozhodnost. 

Autorka považuje nesezdané soužití za způsob chození v období 

pozn{v{ní, zkoušení a testov{ní partnera. Partneři spolu žijí v jedné 

dom{cnosti a zpravidla společně hospodaří. Až 70 % dotazovaných tady 

považuje tento způsob soužití za vhodný předstupeň manželství. Lidé 

v tomto soužití pl{nují v 84 % sňatek v budoucnu uzavřít. 
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6.3 Rodičovství 

„Rodičovství je trvalý vztah mezi dítětem a jeho pečovateli, přičemž lze rozlišit 

rodičovství biologické a rodičovství psychosoci{lní.“(Šulov{, Sborník z kongresu 

Pardubice, 2007)  

Potencion{lní rodiče si kladou ot{zky týkající se omezení, kter{ jim 

přinese narození potomka. Jakým způsobem rodičovství zas{hne do jejich 

kariéry, jak moc to omezí jejich způsob života a hlavně užív{ní volného času, 

jaké jim tato změna přinese ekonomické potíže, jak tuto novou situaci 

zvl{dne partner, jaké bude jejich dítě.  

Nejen že se dnes rodí méně dětí, ale také doch{zí ke zvyšov{ní věku 

rodičů a st{le více dětí poch{zí z mimo manželských svazků. V roce 2004 se 

narodilo 30,5 % dětí mimo manželství a tento trend se st{le zvyšuje. Podle 

Českého statistického úřadu v roce 2010 to bylo dokonce 40,3 % dětí.  V 70. a 

80. letech se tato čísla pohybovala stabilně mezi 6 % až 8 %.  

Kocourkov{ (Kocourkov{, Rabušic, 2006) nabízí dvě možn{ vysvětlení: 

1. Proměna hodnotové orientace – rodičovství je z{sah do osobních 

svobod, znamen{ zodpovědnost. Partneři raději preferují volné soužití. 

Této změně se vyhýbají ženy přev{žně dobře soci{lně situované, 

ekonomicky zajištěné a s vyšším vzděl{ním (v roce 2004 se stalo 

svobodnými matkami 10 % žen s vysokoškolským vzděl{ním a 59 % žen 

se z{kladním vzděl{ním). 

 

2. Druhým vysvětlením (k tomu se přikl{ním) je, že je to důsledek 

soci{lně politických opatření směřovaných od st{tu k rodin{m. Jde o 

systém soci{lních d{vek, které nemotivují mladé lidi uzavírat sňatky, 

ekonomicky výhodnější je být svobodný a bezdětný. 
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„Každý des{tý člověk do 30 let nepl{nuje být rodičem. Sedm z deseti lidí ale dítě 

chce mít. Většina z nich pl{nuje dvě děti. Jen mal{ č{st respondentů uv{děla důvod 

proč nemít (další) dítě subjektivní příčiny spojené s vlastním pohodlím – obětov{ní 

volného času, nemožnost si nad{le užívat života. Mezi mladými lidmi byl tento 

důvod zmiňov{n významně častěji. Z{roveň lidé do 30 let, více než starší jedinci, 

považovali za důležitou ekonomickou str{nku.“(Šalamounov{, 2006, s. 64) 

Podle Sobotkové (2001) ženy, které odkl{dají mateřství do pozdějšího 

věku, mají většinou vyšší vzděl{ní, jsou z města a budují kariéru. I v tomto 

průzkumu se uv{dí, že roste počet nesezdaných soužití a počty svobodných 

matek. 

D{le autorka d{v{ příklady kladů a z{porů, které způsobují to, že se 

mladí lidé rozhodnou mít rodinu a děti. 

Mezi minusy se řadí omezení osobních svobod matky, zpomalení 

kariery, finanční znevýhodnění rodin s dětmi, dopad rodičovství na 

partnerský vztah. Uv{dí rodičovství jako nevratný vztah. D{le zde panují 

obavy, jestli budou dobrými rodiči, obavy ze současného světa, kde jsou 

glob{lní problémy a ze světa s nukle{rními zbraněmi. 

Ke kladům, pro které se rozhodují lidé založit rodinu, patří rozvíjení 

nových vztahů k dítěti a partnerovi, d{le je založení rodiny pro ně naplněním 

života. Rodičovství bere 79 % žen a pouze 21 % mužů za určitý znak 

dospělosti. Berou je jako výzvu a důležitou úlohu hraje tradiční pokračov{ní 

rodu. 

Podle průzkumu Možného (2002) v současnosti 4 z 5 Čechů (Češek) 

považuje založení šťastné rodiny za hlavní prioritu. D{le z jeho průzkumu 

vyplýv{, že se to 3 ze 4 podaří, i když ne na první pokus. Z toho lze vyvodit, 

že rodinný život je st{le považov{n za z{kladní životní hodnotu. Mít úspěšné 
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manželství je v současné době nejdůležitější věcí pro 76 % mužů a pro 68 % 

žen ve věku 15 až 45 let.  

Po roce 1989 uv{dí, že průměrný věk nevěst stoupl z 21,8 na 26,4 let. 

Průměrný věk ženichů z 24,6 na 28,8 let.  

V současnosti podle průzkumu Českého statistického úřadu se ženy 

st{vají poprvé matkami ve 27,3 letech a muži otci dokonce až v 31,3 letech.  

Možný (2000) d{le uv{dí, že si dnešní mladí lidé pl{nují založení rodiny 

na dobu, kdy jsou existenčně zajištěni, mají vlastní bydlení a mají st{lé 

pracovní místo. 

Kučera (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 2000) uv{dí, že být 

svobodný před rokem 1990 bylo zvl{štní. Tohle mohu potvrdit i z vlastní 

zkušenosti. Být svobodn{ ve 23 letech bylo pro ostatní, ať vrstevníky či starší 

osoby, n{mětem k zamyšlení. 

Nesezdan{ soužití tehdejší společnost také neschvalovala a 

nepřipouštěli to ani rodiče.  

Jediným předělem mezi ml{dím a dospělostí bylo tehdy založení vlastní 

dom{cnosti, za něž bylo považov{no pochopitelně uzavření sňatku. Teprve 

potom se jedinec stal dospělým, a také s ním tak společnost jednala. Založení 

rodiny bylo často prvním samostatným krokem k dospělosti. 

Dnes mají mladí více možností realizace než zakl{d{ní rodiny. Sice 90 % 

jich chce v budoucnu vstoupit do manželství. Často si ale život ve dvou 

vyzkouší v soužití na zkoušku. Pak se teprve rozhodují uzavřít manželství. 

Berou na sebe zodpovědnost za druhé.  

Pro mladé je důležité mít nejprve zajímavou a užitečnou pr{ci, kter{ 

bude z{roveň dobře placen{. Zejména muži považují za důležité mít hodně 

peněz a času na své koníčky a z{jmy, ženy upřednostňují klidný život bez 

rizik.  
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U mužů i žen je na posledním místě v priorit{ch péče o dom{cnost. Do 

manželství chtějí častěji vstoupit ženy než muži. S věkem kladných odpovědí 

na ot{zku: „Chci se v budoucnu oženit?“, přibýv{.  

Rodičovství je považov{no za důležitější než vstup do manželství. 

Manželství se může rozvést, rodičem člověk zůst{v{. Na ot{zku: Zda pl{nují 

mít v příštích několika letech děti?, odpovídali: Ano., nejčastěji ženy i muži 

uvažující o sňatku bez předešlé zkoušky soužití. 

7 Pronat{lní a soci{lní politika st{tu 

Česk{ rodina podle Možného (2002), jako i rodiny v ostatních 

evropských zemích, se vzd{lila od modelu, který fungoval po tisíciletí. 

Společenské změny, pokrok, vyn{lezy, změny ve společenské organizaci, 

zrovnopr{vnění mužů a žen, prodlužov{ní délky života změnily i rodinu. 

Doch{zí k úpadku rodinného života, ke snížení porodnosti pod míru prosté 

reprodukce 

Začala se prosazovat z{padní pokřiven{ a agresivní kultura. Došlo ke 

změně rolí. K dom{cím pracem, vedoucích k zajištění materi{lních potřeb a 

k zajištění potravy pro rodinu již není potřeba mužské síly. Stejně jako muži 

si poradí i ženy.  

Autor hodnotí jednotlivé dek{dy minulého století takto. Velké změny 

začínají ve 30. letech minulého století, kdy byl zaznamen{n pokles porodnosti 

pod dvě děti na jednu matku. 

Ke konci 40. let nast{v{ baby boom díky tomu, že rodičovství chr{nilo 

před nuceným pracovním nasazením. 

V 50. letech opět doch{zí k propadu, to se stalo n{sledkem n{stupu 

despotického socialismu.  
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V 60. letech přišlo opětovně kr{tkodobé zvýšení porodnosti, protože 

byla prodloužena mateřsk{ dovolen{ a zvýšily se rodičovské d{vky.  

A konečně v 70. letech nast{v{ obrovský baby boom – tzv. Hus{kovy 

děti. Vl{da přijala několik pronativních opatření. Mladým manželům byly 

poskytov{ny novomanželské půjčky, rodin{m s dětmi bylo poskytov{no 

nové bydlení. Velké počty narozených dětí (téměř 200 tisíc za rok) byly 

způsobeny také tím, že plodné byly ženy narozené po v{lce. K tomu také 

přispěla mal{ možnost seberealizace lidí.  

Z{kladem populačně zaměřené politiky bylo vytv{řet rodin{m takové 

podmínky, aby mohly dos{hnout chtěného počtu dětí, aniž by se nějakým 

výrazným způsobem změnily jejich životní podmínky. Byl podporov{n 

model rodiny s oběma výdělečně činnými rodiči. 

Snahou bylo plné soci{lní a ekonomické zrovnopr{vnění žen. Ženy 

v dom{cnosti nebyly podporov{ny, nebylo to cílem politiky st{tu. Plné a 

časné zapojení žen do pracovního procesu bylo podpořeno rozvojem 

institucion{lní péče o děti.  

St{t tedy lidem přímo určoval, jak mají rodiny s dětmi vypadat, svojí 

politikou sice rodiny s dětmi podporoval, ale z{roveň nebyl nakloněn 

dlouhodobým mateřským dovoleným.  

Koncem 70. let se ale možnosti st{tu začaly vyčerp{vat, doch{zely 

finance na jejich udržov{ní. 

Od roku 1978 začala porodnost postupně klesat a v roce 1982 se držela 

nad hranicí dvou dětí na ženu. Za socialismu sice byla finanční situace těžší 

než dnes, ale st{t garantoval větší pomoc. 

Nebyla nezaměstnanost, mladí lidé si mohli vzít výhodnou 

novomanželskou půjčku, byla větší možnost získat byt. Před rokem 1990 bylo 
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politickou n{plní zvýhodňovat rodiny s dětmi. Byly podporov{ny 

materi{lně, st{t preferoval rodičovskou a soci{lní politiku. 

V devades{tých letech se pronat{lní politika začala měnit. St{t nabídl 

zd{nlivě větší svobody a zamýšlel přestat určovat, kolik dětí si m{ rodina 

pořídit. 

Ve skutečnosti byly rodiny st{le ovlivňov{ny materi{lními a kulturními 

podmínkami, prostředím, ve kterém žily. Materi{lní podporou rodin s dětmi 

se zvyšuje stupeň svobody při rozhodov{ní o počtu dětí v rodině. St{le to ale 

byla politika, kter{ zvýhodňovala rodiny s nejnižší socio - kulturní úrovní. 

Podporovala je v přímé úměře výhod k počtu dětí.  

Z{sadní obrat pak nastal pochopitelně v roce 1989, kdy se mladým 

lidem naskytly nové možnosti týkající se studia, cestov{ní, podnik{ní. Lidi 

v produktivním věku od pořizov{ní dětí odradilo zdražení a uvědomění si 

ztr{ty ušlých příležitostí. 

Po roce 1990 snižov{ní porodnosti pokračovalo. Do roku 2004 se počet 

dětí na jednu ženu dostal k číslu 1,2. To se stalo nejen vlivem změny politiky. 

Začal se kl{st důraz na vzděl{ní a pracovní uplatnění, přibylo možností. 

D{le přestaly být tabuizov{ny ot{zky sexu a s tím přišla i větší informovanost 

v ot{zk{ch antikoncepce a antikoncepčních metod. Politika se natolik 

změnila, že pro mladé lidi založení rodiny nebylo jedinou možností, jak se 

vyvíjet a pokračovat d{l ve svém životě. To, jak každý naloží se svým 

životem, se stalo věcí jednotlivce, lidé začali směřovat k individualismu.  

„V ČR bylo posíleno ch{p{ní rodinné politiky jako souč{sti soci{lní politiky. 

Cíle vytyčené pro soci{lní politiku se z{sadním způsobem promítly pr{vě do opatření 

týkajících se rodin s dětmi: omezit st{tní paternalismus, snížit z{vislost rodin na 

soci{lních příjmech a snížit podíl soci{lních výdajů na HDP. Současně s tím byla 

snaha zrovnopr{vnit nest{tní instituce při zabezpečov{ní podpory rodin{m. 
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V souvislosti s decentralizačními tendencemi došlo ke zvýšení autonomie obcí a to 

v oblasti zařízení péče o předškolní děti. To se negativně odrazilo především v případě 

jeslí, které se staly pro obce příliš n{kladné a byly postupně rušeny.“(Kocourkov{, 

Rabušic, 2006, s. 110)  

V 90. letech byla vl{da ve finanční podpoře opatrn{. Nejvíce se to 

projevilo při valorizaci rodinných přídavků. Jejich výše poklesla v roce 1995 

oproti roku 1990 zhruba na poloviční úroveň. Zvyšoval se rodičovský 

příspěvek a podpora při narození dítěte.  

St{t přestal výrazným způsobem podporovat bytovou politiku. V r{mci 

větší odpovědnosti občanů, volnější možnosti při rozhodov{ní, přestal 

podporovat rodiny s dětmi a přednostně jim přidělovat byty, které byly 

st{tem dotov{ny. Každý bude mít takové bydlení, na které stačí jeho finanční 

situace. St{t se chtěl co nejméně v této ot{zce angažovat.  

D{le po roce 1990 došlo ke zrušení novomanželských půjček, kdy za 

výhodných podmínek měli mladí manželé něco do zač{tku na pořízení 

z{kladního vybavení bytu. 

S nižší soci{lní úrovní začala pochopitelně klesat si porodnost. Při 

dalším rozhodov{ní, jak podpořit rodiny s dětmi a porodnost, bychom měli 

čerpat ze zkušeností z okolních vyspělých zemí, jako jsou Německo a 

Rakousko.  

Po roce 1998 politické strany předkl{daly různé n{vrhy k přímé podpoře 

porodnosti, jako n{vrat k plošnému vypl{cení soci{lních d{vek, zvýšení 

přídavků na děti pro rodiny se středními příjmy, různé daňové úlevy. 

V roce 2001 byl přijat n{vrh ČSSD na zvýšení porodného jako účinné 

pronat{lní opatření. Došlo ke zvýšení o 25 %. D{le se zlepšily podmínky pro 

možnost přivýdělku pro rodiče pečujícího o dítě o 60 %. Prodloužila se doba, 
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po kterou může být dítě ve školce na 5 dnů v měsíci. Došlo ke 

zrovnopr{vnění mužů při rodičovské dovolené.  

Změny se ud{ly i v tak palčivé ot{zce jako je bytov{ politika. Snahou 

bylo, aby každ{ rodina byla schopna sehnat vhodné bydlení. Znamenalo to 

podporu stavebního spoření, a tím rozs{hlejší výstavbu nového bydlení. 

7.1  N{rodní zpr{va o rodině 

V roce 2003 byl vytvořen samostatný odbor rodinné politiky a soci{lní 

pr{ce. Nach{zelo se tu oddělení rodinné politiky, které vypracovalo 

dokument N{rodní zpr{va o rodině (2004) a roku 2005 připravilo N{rodní 

koncepci rodinné politiky. 

Cílem N{rodní zpr{vy o rodině bylo popsat současnou situaci rodin 

v ČR. Vyplynula z ní n{sledující doporučení.  

a/ Budoucí rodinnou politiku orientovat na podporu manželského p{ru 

s dětmi, protože se ukazuje, že tato forma partnerského vztahu nejlépe 

plní funkce rodiny. 

b/ Podpora rodičovské péče o děti na rozdíl od podpory zařízení denní 

péče. Tedy upřednostňov{ní z{jmů dítěte před svobodnou volbou 

rodiny. 

7.2  Současn{ politika st{tu 

V roce 2004 byla přijata další opatření na podporu rodin. Došlo ke 

zrušení omezení výše výdělku při pobír{ní rodičovského příspěvku. D{le 

došlo ke zvýšení rodičovského příspěvku o 40 % a k dalším úlev{m 

poskytovaným rodin{m s dětmi. 

K další významné změně a podpoře porodnosti došlo v roce 2006, kdy 

bylo uz{koněno, že dítě od 3 let může pobývat denně čtyři hodiny v mateřské 
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škole. Porodné bylo zvýšeno na dvojn{sobek, na 17 500,-Kč. Zavedl se 

příspěvek 1000,- Kč na školní pomůcky pro prvň{čky. Opět došlo ke zvýšení 

rodičovského příspěvku. Otcům na rodičovské dovolené bylo umožněno 

pobírat 70 % svého denního vyměřovacího z{kladu. Také se umožnilo 

rodičům vystřídat se v péči o dítě. 

V současné době činí porodné pouze 13 000,- Kč na první dítě, 

nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině současně č{stku životního minima a 

koeficient 2,4.(Výplata mezd, soci{lní podpory, důchodů, 2011) 

Od devades{tých let patříme ke st{tům s nejnižší porodností. Ženy 

odkl{dají narození dítěte do pozdějšího věku. Průměrný věk matky prvního 

dítěte se zvýšil. Pokud porodnost zůstane i nad{le nízk{, v budoucnu to 

sebou přinese spoustu problémů. Ž{doucí by byla úhrnn{ porodnost 

1,5 dítěte na matku. 

Česk{ společnost by uvítala zvýšení přídavků středně příjmovým 

rodin{m a větší variabilitu při daňových úlev{ch. 

Podpora nižších příjmových rodin je dostatečn{. Odr{ží se tady problém 

v chov{ní žen s vyšším vzděl{ním, které kvůli finanční ot{zce odkl{dají 

rodičovství. (Kocourkov{, 2006) 

7.3 Porodnost 

  Porodnost se pomalu začala zvyšovat. V České republice se v  roce 2008 

narodilo 119 600 dětí. To bylo podle Českého statistického úřadu nejvíce od 

roku 1993. Důvodem bylo to, že rodily ženy narozené v sedmdes{tých letech. 

Totiž silné ročníky. (Pr{vo, 2009) Tento trend, se ale bude postupně 

zpomalovat.  

Nov{ situace sebou přinesla další problémy. Pokles porodnosti 

v devades{tých letech logicky vyústil v to, že se postupně rušily některé 
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mateřské školy a jesle. A za několik let bude tento problém s kapacitou řešit i 

z{kladní školství. 

V roce 2010 se narodilo v České republice 117,2 tisíce dětí. Takže 

porodnost pozvolna kles{. 

8 Výzkumn{ č{st 

8.1 Cíl 

Cílem pr{ce je nashrom{ždit a utřídit informace získané od vybraného 

vzorku respondentů domova ml{deže o tom, jaký n{hled mají na 

problematiku partnerství, manželství a rodičovství. Zda je pro ně l{ska 

důležitou hodnotou, jaké další hodnoty jsou pro dobrý vtah a manželství 

důležité, zda upřednostňují sezdané partnerství před nesezdaným.  D{le by 

mělo být prok{z{no, jestli pr{vě naši ž{ci a studenti pl{nují založit rodinu a 

mít děti.  

8.2 Hypotéza 

Z dat teoretické č{sti pr{ce a z osobní dlouholeté zkušenosti z výchovné 

pr{ce s dospívajícími usuzuji, že rodina a partnerské vztahy patří st{le 

k důležitým hodnot{m a v určitém věku po trvalém vztahu zatouží každý 

z nich. Chci potvrdit, že mladí lidé, se kterými pracuji, do budoucna pl{nují 

žít s partnerem, mít děti, oženit se či vd{t. Ale z{roveň tento cíl odkl{dají do 

pozdějšího věku. 

Podle dostupných informací předpokl{d{m, že rodina, partnerství, l{ska 

m{ i pro ně svůj význam, že ve světě, který nabízí spoustu možností 

realizace, neztr{cí tyto hodnoty na významu. Jiný n{hled na tuto 

problematiku mají mladí lidé ve věku adolescence a jiný mladí, kteří již 
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ukončili profesion{lní přípravu a pl{nují do budoucna. Rozdíly přepokl{d{m 

i u odpovědí podle pohlaví. 

           H1 Pro 60 % chlapců a pro 60 % dívek je l{ska pro dlouhodobý vztah   

      nejdůležitější hodnotou. 

H2 50 % respondentů upřednostňuje sezdané partnerství před 

nesezdaným.  

H3 Nejméně 80 % respondentů pl{nuje mít děti. 

H4 Pro dobré manželství je důležitější hmotné zabezpečení než být 

zamilovaný. 

      Tuto alternativu zvolí častěji dívky než chlapci. 

H5 V dnešní době je pro 80 % respondentů největší přek{žkou pro 

založení rodiny nedostatek financí. 

8.3 Metoda č. 1 - dotazník 

Za první metodu jsem zvolila dotazníkové šetření. Dotazníky jsou 

prostředkem, jenž slouží k získ{ní dat od velkého počtu dotazovaných. Slouží 

tedy k hromadnému získ{v{ní údajů.  

Na zač{tku sezn{mím respondenty s účelem šetření, provedu 

předvýzkum na menším vzorku osob. To poslouží k ujasnění spr{vnosti 

kladení ot{zek. Při jakýchkoliv nesrovnalostech a nejasnostech se mohou 

ot{zky doplnit a upřesnit. Výsledky ze šetření uspoř{d{m do grafů a tabulek. 

Ot{zky jsem se snažila formulovat tak, aby směřovaly k potvrzení či 

vyvr{cení mého předpokladu, týkajícího se důležitosti rodiny a partnerských 

vztahů pro dospívající z našeho domova ml{deže. 

První č{st ot{zek se týk{ informací o respondentovi. Je-li to chlapec či 

dívka, kolik je mu let a z jaké rodiny poch{zí.  
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Ot{zky jsou uzavřené, d{vají dostatek možností na výběr (viz příloha 2). 

- Hypotézu 1 budou ověřovat ot{zkou č. 5  

- Hypotézu 2 ověří ot{zky č. 6, 7  

- Hypotézu 3 ověří ot{zky č. 11, 12, 13 

- Hypotézu 4 bude ověřovat ot{zka č. 15 

- Hypotézu 5 ověří ot{zka č. 14 

8.4 Pilotní skupina dotazovaných 

Formul{ř s dotazníkem jsem pokusně rozdala 10 ž{kům střední školy. 

Potřebovala jsem si ověřit, zda ot{zky jsou dobře a jasně formulov{ny, zda 

ž{ci všemu dostatečně porozuměli, zdali se v dotazníku nevyskytují nějaké 

form{lní chyby. 

Problém se vyskytl pouze v tom, že nerozuměli formulaci soužití 

partnerů na zkoušku. Tuto skutečnost jsem u ot{zky označila hvězdičkou a 

na konci dotazníku vysvětlila.  

Ostatní ot{zky byly jasné, dobře pochopené. 

U ot{zky č. 9 : Chci se oženit (vd{t)?, jsem pozapomněla, že dotazník 

bude rozd{n i děvčatům, muselo být přips{no slovo vd{t. 

8.5 Realizace 

Mezi ž{ky středních škol a studenty vyšší odborné školy bylo rozd{no 

156 dotazníků. Vychovatelé jim vysvětlili, jak mají při vyplňov{ní 

postupovat, případně jim při odpovědích objasnili jejich dotazy k vyplňov{ní. 

Spr{vně vyplněno a do průzkumu bylo zařazeno 133 dotazníků.  

U dotazníků, které byly špatně vyplněny a nebyly do výzkumu 

zařazeny, se nejvíce chybovalo u ot{zek č. 5, 14 a 15. Respondenti špatně 

očíslovali důležitost odpovědí nebo se čísla opakovala. 
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Tabulka č. 1 

Vyplněné dotazníky 

 Dívky 

15 – 19 let 

Dívky 

20 – 26 let 

Chlapci 

15 – 19 let 

Chlapci 

20 – 26 

let 

Spr{vně vyplněno 26 8 79 20 

Špatně vyplněno 5 1 12 5 

Celkem odpovídalo 31 9 91 25 

 

 

8.5.1 Složení respondentů 

Většina respondentů poch{zí z úplné rodiny, žijí s oběma vlastními 

rodiči. 

A/ 97 dotazovaných žije v úplné rodině s oběma vlastními rodiči 

B/ 15 dotazovaných žije v úplné rodině s jedním vlastním rodičem 

C/ 20 dotazovaných žije jen s jedním rodičem 

D/ 1 dívka žije sama 

Takže v úplné rodině se dvěma rodiči žije 112 respondentů, 

97 respondentů žije v úplné rodině s oběma vlastními rodiči a 20 s jedním 

vlastním rodičem. 

Pouze jedna starší dívka uvedla, že žije sama. 
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Tabulka č. 2a 

V jaké rodině respondent žije 

Rodina Dívky 

15 - 19 

Dívky 

20 - 26 

Chlapci 

15 - 19 

Chlapci 

20 - 26 

A 17 6 60 14 

B 4 1 9 1 

C 5 0  10 5 

D 0 1 0 0 

 

Tabulka č. 2b 

V jaké rodině respondent žije 

Úpln{ rodina 

s oběma vlastními 

rodiči 

 

Úpln{ rodina 

s jedním vlastním 

rodičem 

Rodina s jedním 

vlastním 

rodičem 

Jin{ možnost 

97 15 20 1 

 

 

 Přev{žn{ č{st respondentů m{ jednoho sourozence, což odpovíd{ tomu, 

odkud ž{ci a studenti přich{zejí na n{š domov ml{deže. Šumperk je jediné 

větší město na velké územní rozloze, které m{ širší spektrum středních a 

vyšších odborných škol.  Ubytov{v{me klienty z malých obcí Jesenicka, 

Z{břežska a přilehlých oblastí východočeských a jihomoravských. V těchto 

podhorských obcích je vysok{ nezaměstnanost a rodiny potřebují k zajištění 

dodatečných zdrojů obživy více členů. 
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 Vzrůstající trend jednoho dítěte v rodině zde zatím neplatí. V mém 

průzkumu je pouze 16 jedin{čků, ale i šestn{ct rodin, kde jsou čtyři a více dětí. 

Tři čtvrtiny rodin m{ dvě až tři děti, což je pro tento region typické.   

 

Tabulka č. 3 

Kolik m{ respondent sourozenců 

Počet 

sourozenců 

Dívky 

15 - 19 

Dívky  

20 - 26 

Chlapci 

15 - 19 

Chlapci 

20 - 26 

Celkem 

Jeden 11 5 41 13 70 

Dva 7 2 18  4 31 

Více 6 1 7  2 16 

Nem{m 2 0  13  1 16 

 

8.5.2 Co je důležité pro fungující vztah 

Pro dívky i pro chlapce je nejdůležitější pro dlouhodobý vztah l{ska.  

Jejich životní zkušenosti jsou zatím nepatrné. U mladších i starších dívek je 

tato hodnota méně rozdíln{. Je to způsobeno tím, že dívky jsou dříve vyspělé 

a jejich psychika je jin{. U chlapců s věkem priorita l{sky kles{. 

 Pro obě pohlaví je na druhém místě tolerantnost partnera, což je pro 

život důležitou devizou, vzhledem k současné situaci v počtu rozpadu rodin. 

Důvodem zřejmě bude jejich čast{ zkušenost s tímto problémem ve 

společnosti. 

V dobře fungujícím vztahu je př{telství důležitější pro dívky než pro 

chlapce. Společné z{jmy partnerů jsou u obou pohlaví až na posledním místě. 
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Tabulka č. 4 

Co je důležité pro fungující vztah 

Důležitost  1 2 3 4 5 

L{ska dívky 23 8 3 0 0  

chlapci 58 23 9 6 3 

Př{telství dívky 0  9 4 13 8 

chlapci 9 16 18 23 33 

Společné 

z{jmy 

dívky 0  2 3 10 19 

chlapci 3 9 26 27 34 

Tolerantnost 

partnera 

dívky 8 10 9 5 2 

chlapci 21 34 26 14 4 

Zodpovědnost 

partnera 

dívky 2 6 14 7 5 

chlapci 6 19 22 31 21 

 

8.5.3 Soužití partnerů na zkoušku 

O soužití partnerů na zkoušku si většina respondentů myslí, že je to 

dobrý n{pad. Dokonce tak dobrý, že pro odpověď ano, bylo 100 % dívek ze 

starší věkové kategorie. Je odrazem nejen zkušenosti z vlastních rodin, ale i 

poměrně rozs{hlého poučení z médií a dostupných faktů kulturního 

působení. V našich podmínk{ch civilizace mají různ{ dřívější tabu jen 

okrajový význam, který ztr{cí st{le více důležitost. Jsme teď v období kdy je 

třeba této možnosti zodpovědně a s rozmyslem využívat.  
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Graf č. 1 

Soužití partnerů na zkoušku 

ano 85

ne 15 

nevím 33

 

Chci vyzkoušet soužití na zkoušku 

Pro to, že chtějí soužití partnerů na zkoušku vyzkoušet, už takové 

nadšení nebylo. Tam se procento snižuje. Nejčastěji by byly pro starší dívky.  

Při odpovědích respondenti byli více opatrní, takže stoupl počet odpovědí 

nevím. V případě, kdy jde přímo o dotazovaného, je situace jin{. Preferuje 

tradici před, z jeho pohledu, nevyzkoušeným experimentem.  

Graf č. 2 

Chci si vyzkoušet soužití na zkoušku 

ano 72

ne 19

nevím 42
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8.5.4 Hodnota tradiční rodiny 

Tradiční rodina, kdy se partneři nechají úředně či církevně oddat a mají 

děti, je pro mladé lidi st{le silnou hodnotou. Chlapci odpověděli ano 

v 76 případech, dívky měly 21 kladných odpovědí. Také tady čerpají 

z vlastních kladných i z{porných zkušeností, fungující rodina je pro ně 

ide{lem, který chtějí dopř{t i svým potomkům. Z tohoto výsledku vyplýv{, 

že potřeba jistoty, mnohdy jen podvědomé, je silně v lidech zakódovan{ i 

v dnešní době. 

 Bohužel tento ide{lní stav, který si všichni přejí, m{ snadné a zav{dějící 

příklady a z{konné možnosti je porušovat a tím znehodnocovat soužití 

manželů. Toto n{m podstatně komplikuje život i život našich dětí. Existuje 

mnoho výzkumů, které potvrzují, že se situace často opakuje i v n{sledujících 

generacích, ať už v kladném či z{porném smyslu.  

 

 

Graf č. 3 

Hodnota tradiční rodiny 

ano 97

ne 20

nevím 16
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8.5.5 Chci se oženit / vd{t 

Na to, zda se mladí lidé chtějí oženit či vd{t, odpovídali chlapci i 

děvčata shodně v poměru k počtu dotazovaných. U dívek bylo ano 20 kr{t a 

u chlapců 64 kr{t. Rozhodné ne uvedly spíše mladší ročníky u obou pohlaví. 

Velké procento odpovědí nevím a odpovědí rozhodně ne je způsobeno 

pravděpodobně tím, že se lidé žení a vd{vají ve věku téměř třiceti let. To je 

z pohledu adolescentů velmi vzd{len{ budoucnost, kdy je ještě ček{ 

dokončení středoškolského či vysokoškolského vzděl{ní, možnost 

zaměstn{ní v cizině, pracovní kariéra, a také získ{v{ní zkušeností. Z jejich 

pohledu čas tak rychle neubíh{ a proto necítí potřebu se touto z{ležitostí 

zabývat.  

Graf č. 4 

Chci se vd{t/oženit 

ano 81

ne 16

nevím 36

 

8.5.6 Chci, aby to bylo první a poslední manželství 

Při této ot{zce už tak jasné výsledky nebyly. Mladí lidé si nejsou moc 

jisti, že zůstane jen u prvního manželství. Nedoufají, že to na poprvé vyjde. 

Oproti dívk{m věří ve zd{rné první manželství o něco více chlapci. 

Odpovědi nevím byly častější než odpovědi, že ne. 
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Obraz dnešního pohledu na soužití lidí v úplné rodině je v praxi, 

v literatuře, v mediích již velmi dlouho kritizov{n a odsuzov{n. Ještě více je 

ale situace bagatelizov{na a nejsou adekv{tně řešeny důsledky tohoto stavu 

pro psychický a materi{lní dopad na všechny zúčastněné.  

Pr{vě dnešní adolescenty toto velmi zasahuje a jejich vním{ní z{ležitostí 

manželství a rodiny je rozporuplné a ne vždy je kladně ovlivňuje. 

 Graf č. 5 

Chci, aby první manželství bylo i posledním 

ano 66

ne 23

nevím 44

 

8.5.7 Chci mít děti 

Na dotaz: Chci mít děti?, opověděla kladně většina respondentů ze 

všech skupin. Více odpovědí ano měly dívky než chlapci, dokonce starší 

dívky odpověděly ano ve 100 %.  

Odpověď na tuto ot{zku m{ mnoho ale. Od stavu dostupnosti 

zaměstn{ní rodičů, bydlení a školských zařízení až po možnost všech dětí 

získ{vat kvalitní školní i mimoškolní vzděl{ní. Pro mnohé rodiny je toto nad 

jejich možnosti, a tudíž jsou počty dětí v jednotlivých rodin{ch velmi 

redukov{ny. Týk{ se to hlavně středně příjmových rodin, u kterých jsou tyto 

problémy nejpalčivější. 

Rodiče z okrajů příjmového spektra mají v podstatě tuto z{ležitost 

vyřešenu, nemají potřebu nějaké změny n{rokovat. 
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Graf č. 6  

Chci mít děti 

Chlapci 

ano 84

ne 3

nevím 12

 

Dívky 

ano 31

ne 2

nevím 1

 

8.5.8 Počet dětí 

Většina respondentů chce mít dvě děti. V odpovědích na všechny ot{zky 

se obě pohlaví a věkové kategorie liší minim{lně. Více dětí by chtělo pouze 

9 respondentů, z nichž 2 dotazovaní poch{zí z rodiny s více dětmi. 

Je jasné, že vzhledem k nepříznivým finančním problémům, 

hospod{řské krizi a st{le častější neplodnosti manželských p{rů je situace 

v počtu dětí velmi špatn{. Představa dvou dětí v rodině je moment{lně fikcí, 

průměr je 1,49 dítěte na ženu ve fertilním věku.  
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Graf č. 7 

Kolik chci mít dětí 

ž{né dítě 6

1 dítě 11

2 děti 71

více dětí 9

nevím 36

  

 

8.5.9 Jsou děti důležité pro šťastnou rodinu 

Je potěšitelné, že většina dotazovaných si myslí, že děti jsou pro 

šťastnou rodinu důležité. Je samozřejmé, že se toto procento se vzrůstajícím 

věkem zvýší, ale pr{vě tento poměr je vyj{dřením samostatného myšlení této 

věkové kategorie, jejich postojů k dnešním problémům a možnostem života 

v glob{lních podmínk{ch. Samozřejmě je ž{doucí, aby se tyto n{zory a trendy 

rozšířily i do méně rozvinutých společenských skupin a zemí. Většinou 

v dobře fungující rodině mají děti, a ty jsou z{roveň také dobrým stimulem 

pro úspěšný vztah.  

 

Graf č. 8 

Jsou děti důležité pro šťastnou rodinu 

 

 

ano 76

ne 31

nevím 26
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8.5.10 Přek{žky pro založení rodiny 

Pro chlapce i dívky je největší přek{žkou k založení rodiny nedostatek 

financí. Ten je přek{žkou pro 18 dívek a 37 chlapců. V žebříčku důležitosti 

čísla postupně klesají. Respondenti mají přehled o finančních problémech 

většiny rodin pr{vě proto, že poch{zejí z regionů, kde na dnešní poměry je 

dítě téměř luxusem. Každé dítě chce mít zabezpečen standard, který vidí 

v masmédiích a dozvíd{ se o jeho úrovni ve vyspělých zemích. To, že toto 

není ke zd{rnému chodu rodiny a úspěšné výchově dětí bezpodmínečně 

nutné, pochopí naši respondenti až v daleko vyšším věku. 

Na druhém místě se u dívek nach{zí nedostupnost vlastního bydlení. 

Dívčí priorita na druhém místě je moment{lně velmi důležit{, přímo z{sadní, 

protože je velmi nepředvídatelný vývoj v této oblasti. V tomto bodě se 

projevuje vyšší vyspělost dívek ve zkoumaném věku. 

U chlapců je na druhém místě nemožnost budov{ní kariery. Zde se 

projevuje tradiční nazír{ní na to, že muži by měli být rodině z{rukou 

prosperity, což již tolik v dnešním světě neplatí.    

Z převzetí odpovědnosti za druhé nemají obavy ani dívky a ani chlapci. 

Tady je nejvíce odpovědí v důležitosti na 5. místě pro 12 dívek a pro 

35 chlapců.  

Nemají obavy ani ze ztr{ty svobody. Té se 14 dívek v žebříčku na 

4. místě v důležitosti neob{v{. U chlapců je to 28 a až na posledním místě 

v důležitosti. 
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Tabulka č. 5 

Přek{žky pro založení rodiny 

důležitost  1 2 3 4 5 

Ztr{ta 

svobody 

dívky 2 4 5 14 9 

chlapci 18 15 18 20 28 

Budov{ní 

kariéry 

dívky 7 5 10 7 5 

chlapci 22 31 18 19 9 

Nedostatek 

financí 

dívky 18 9 5 1 1 

chlapci 37 26 23 9 4 

Nedostupnost 

bydlení 

dívky 3 13 6 5 7 

chlapci 14 19 20 24 22 

Odpovědnost 

za druhé 

dívky 4 3 7 8 12 

chlapci 9 10  19 26 35 

 

8.5.11 Co je důležité pro dobré manželství 

Pro 13 dívek je nejdůležitější být hmotně a finančně zabezpečen. Na 

druhém místě dívky ud{valy, že je důležité být zamilovaný. 

Naopak pro 49 chlapců bylo nejdůležitější být zamilovaný a teprve na 

třetím místě v důležitosti bylo hmotné a finanční zabezpečení. 

Pro obě skupiny bylo stejně nepodstatné mít souhlas rodičů. V tom se 

shodovali dívky i chlapci. Projevila se zde jejich samostatnost a individualita, 

kterou naše současné společenské zřízení preferuje.  

Také je pro ně nepodstatné být plnoletý. Příčinou ale nebylo to, že by 

chtěli zakl{dat rodiny brzy, ale pro dnešní mladé lidi je to spíš samozřejmé, 
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že musí být dospělí. Se zakl{d{ním rodiny čekají, až budou po všech 

str{nk{ch připraveni.  

Stejně tak kariérní stupeň nebyl velkou přek{žkou v založení rodiny. 

Jejich přesvědčení o možnosti celoživotního vzděl{v{ní je pro ně přijatelné, 

norm{lní a z{leží jen na nich samotných. Jsou si vědomi možností, které 

současný režim a světov{ situace umožňují. 

Tabulka č. 6 

Co je důležité pro dobré manželství 

důležitost  1 2 3 4 5 6 7 

Vlastní 

bydlení 

dívky 3 7 7 11 2 3 1 

chlapci 10 18 23 18 17 11 2 

Budov{ní 

kariéry 

dívky 0 0 7 7 9 4 7 

chlapci 3 5 11 28 21 16 15 

Hmotné 

zabezpečení 

dívky 13 10 5 4 3 0  0 

chlapci 11 27 32 16 8 4 1 

Dlouhodob{ 

zn{most 

dívky 7 4 6 8 5 3 1 

chlapci 18 20 13 18 15 11 4 

Plnoletost dívky 4 4 0 3 6 8 9 

chlapci 9 8 11 17 17 27 10 

Souhlas 

rodičů 

dívky 0 0 2 0 3 14 15 

chlapci 1 1 2 3 8 29 55 

Zamilovanost dívky 7 11 6 2 5 1 1 

chlapci 49 22 6 6 9 3 4 
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8.5.12 Optim{lní věk pro založení rodiny 

V této ot{zce se shodují dívky i chlapci. Shoda panuje i u ž{ků ze 

středních škol a u studentů z vyšší odborné školy. 

Za optim{lní věk pro založení rodiny pro muže považují 28,75 let a pro 

ženu 26,25 let. U dívek se neobjevily ž{dné větší odchylky v ud{v{ní věku. 

To odpovíd{ moment{lním průzkumům v dospělé populaci.  

Pouze chlapci odpověděli třikr{t, že optim{lní věk pro založení rodiny 

pro muže je 40 let a více. Tři chlapci uvedli věk pro ženu 18 let. V případě 

těchto minoritních odpovědí chlapců se projevuje vliv módního trendu 

celebrit show businessu a politiky, ale to je spíše úsměvné než směrodatné.  

 

8.5.13 Klady a z{pory manželství 

Tohle byla ot{zka pro mnohé ještě nezodpovězen{, nepřemýšleli o tom, 

co sebou přin{ší založení rodiny. Mladí lidé nevědí, nejsou si jisti, jaké klady 

a z{pory sebou založení rodiny může přinést. Domnívají se, že klady soužití 

v manželství převažují nad z{pory ve 47 případech, pouze 20 respondentů se 

k této z{ležitosti staví skepticky. 

Jejich myšlení je spíše zaměřeno na současné studium, z{bavu, módu a 

možnost společenského vyžití. Manželství je pro ně celkem vzd{lenou, i když 

skutečnou, realitou, kter{ se jich mnohdy citelně týk{, a celkem často se 

myšlenkami na život s partnerem zabývají.  
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Graf č. 9 

Klady a z{pory manželství 

klady 47

z{pory 20

nevím 66 

 

 

9 Metoda č. 2 – rozhovor 

Druhou zvolenou metodou je rozhovor, testovací metoda, kter{ mi 

pomůže shrom{ždit data o respondentovi. Výhodou je osobní kontakt mezi 

oběma zúčastněnými. Použiji rozhovor polořízený.  

Připravila jsem šk{lu ot{zek a tento typ umožní je podle potřeby upřesnit 

a doplnit. Pro z{znam jsem použila diktafon. Pozdější přepisov{ní je přesnější 

a samotný rozhovor probíh{ plynule. Mluvila jsem s chlapci ze své výchovné 

skupiny, kteří jsou ve věku 17 a 18 let. Poch{zí z odlišných rodin, každý m{ 

jinou výchovu a jejich z{jmy jsou odlišné. Někteří již za pobytu na našem 

domově ml{deže s dívkou chodili, jiní ne. 

Jednotlivé rozhovory jsem přepsala téměř doslovně, jen jsem poopravila 

nespisovné tvary. 
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Rozhovor č. 1 

Tom{š, 3. ročník SPŠ, 18 let 

Ot{zka: Jak bys charakterizoval svou rodinu? 

Odpověď: V naší rodině m{me velmi blízký vztah. Když m{ někdo 

problém, tak o něm každý ví, i když je ten problém velmi důvěrný. Každý 

večer se sch{zíme a povíd{me si. 

Ot{zka: A co televize? 

Odpověď: Povíd{me se třeba i u televize, sem tam u vína. Jak kdy. 

Setk{v{me se také, když mamka přijde z pr{ce. Povíd{me si, třeba co m{ 

mamka v pr{ci, co je nového. A večer se mluví o všem možném. 

Ot{zka: M{š sourozence? 

Odpověď: Ano. M{m dva starší bratry a mladší sestru. 

Ot{zka: Myslíš si, že dnes rodiče mluví s dětmi o l{sce, případně o 

ot{zk{ch sexu? 

Odpověď: U n{s se bavíme skoro o všem norm{lně. Vím, jak to měli naši 

dřív, něco z toho bych raděj nevěděl. Jsou to přece jenom rodiče. Jinak 

v okolních rodin{ch se asi tak moc nemluví. Spíš si na všechno každý musí 

přijít s{m. Přes Internet nebo tak nějak. 

Ot{zka: Myslíš si, že v tvém okolí žije více rodin v prvním manželství nebo 

více rozvedených lidí? 

Odpověď: Spíš jsou rozvedeni. 

Ot{zka: Byl jsi už zamilovaný? 

Odpověď: Ano. 

Ot{zka: V kolika letech ses poprvé zamiloval? 

Odpověď: No, takov{ dětsk{ l{ska byla asi ve 4. třídě, opravdu v{žněji jsem 

se zamiloval v 17 letech. 

Ot{zka: Myslíš si, že tvoji vrstevníci touží po l{sce? 
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Odpověď: Určitě. 

Ot{zka: D{ se s dívkou také kamar{dit, mít ji za přítelkyni? 

Odpověď: Určitě, d{ se to. 

Ot{zka: Co je na dlouhodobém vztahu nejhezčí? 

Odpověď: Víme co m{ každý r{d. Pokaždé se d{ na něco těšit, na nějaké to 

překvapení.  

Ot{zka: Co je na l{sce nejhezčí? 

Odpověď: Důvěra. 

Ot{zka: Střídají hoši tvého věku často děvčata? 

Odpověď: Ano střídají. Alespoň podle toho co vypr{vějí. Zas tak hrozné to 

asi nebude, protože většinou ti, co mají plnou pusu řečí, jsou r{di, že měli vůbec 

nějaký vztah. 

Ot{zka: Prožil někdo z tvého okolí velkou l{sku? 

Odpověď: Ano, bratr. 

Ot{zka: Je l{ska pro dlouhodobý vztah nejdůležitější hodnotou? 

Odpověď: Určitě. 

Ot{zka: Jaké m{š pl{ny do budoucna týkající se rodiny? 

   Odpověď: Chtěl bych, aby to vypadalo jako v té naší rodině co m{m. 

Hlavně, aby nebyly ž{dné tajnosti, abychom mohli o všem mluvit. Kdyby byl 

nějaký problém, aby se to vyřešilo. Aby děti byly hodné, neodmlouvaly, aby 

byly ch{pající, aby n{m neříkaly, že jsme star{ doba. Aby n{s ch{paly a my je 

mohli také ch{pat. Abychom spolu vych{zeli. 

Ot{zka: A vy jako děti jste ch{pavé ke svým rodičům? 

Odpověď: My sem tam našim něco řekneme. Třeba, když rodiče chtějí, 

abych byl ve svých letech v deset doma. A oni to berou, ale stejně mají o n{s 

odůvodněný strach. Ani se nedivím. 

Ot{zka: Jak dlouho by spolu dvojice měla chodit, než se rozhodne vzít? 
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Odpověď: To je pokaždé jinak. Tedy alespoň rok, kdyby se opravdu moc 

znali. Nebo také kdyby měli dítě, tak už jenom kvůli němu.  Ale rok je poř{d 

ještě m{lo. V dnešní době se berou brzo a pak se hned rozv{dějí. 

Ot{zka: Ty si myslíš, že se berou brzo? 

Odpověď: No začnou spolu chodit, to trv{ třeba dva roky, vezmou se, 

mají dítě a nevydrží jim to. 

Ot{zka: Tak tedy ty si myslíš, že se berou brzo vzhledem k délce vztahu, 

ne s ohledem na jejich věk? 

Odpověď: Ano. Vztah by měl být delší, abychom se poznali a nic n{s 

nepřekvapilo, abychom věděli, do čeho jdeme, abychom spolu dobře 

vych{zeli. Pokud spolu nevych{zíme ve vztahu, tak to nebude ani 

v manželství dobré. Neměly by být ž{dné tajnosti. 

Ot{zka: Co je pro dlouhodobý vztah nejdůležitější? 

Odpověď: Důvěra. Pokud si nevěříme, je to špatně. 

Ot{zka: Myslíš si, že dobré vyzkoušet si takzvaně soužití na zkoušku? 

Odpověď: Určitě, abychom zjistili, že si neprolezeme krkem, neh{dali se. 

Ot{zka: Zvolil bys tuto variantu ty? 

Odpověď: Určitě bych to chtěl. 

Ot{zka: Je pro šťastnou rodinu důležité mít děti? 

Odpověď: Tak žena i muž chtějí mít děti. Muž asi méně. V dnešní době je 

spousta problémů s otěhotněním, ať už je to vina ženy nebo muže. Je to těžší 

a určitě by dok{zali žít bez dítěte. 

Ot{zka: Jsou tedy děti důležité pro šťastnou rodinu? 

Odpověď: Určitě ne. Je to ale individu{lní. J{ bych si nedok{zal představit 

rodinu bez dětí. Když by to nešlo, tak bych přemýšlel o adopci. 

Ot{zka: Pl{nují tvoji vrstevníci mít děti, případně kolik? 
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Odpověď: V mém věku? J{ si myslím, že do budoucna si ano, ale nějak se 

o tom nebavíme. Ide{lní jsou dvě děti. J{ bych chtěl asi velkou rodinu. Jsem 

zvyklý z domu. 

Ot{zka: Co je pozitivního na dlouhodobém vztahu dvou lidí? 

Odpověď: L{ska. 

Ot{zka: Seřaď podle důležitosti hodnoty pro dlouhodobý vztah: kariera, 

finanční zabezpečení, př{telství, l{ska, osobní svoboda. 

Odpověď: L{ska, př{telství, osobní svoboda, kariera, finanční 

zabezpečení. 

Ot{zka: Měl by člověk poznat víc partnerů, než se rozhodne oženit? 

Odpověď: Pokud je ta první l{ska ta prav{, tak by nemusel. Když m{ za 

sebou více nešťastných l{sek, tak to porovn{v{. 

Ot{zka: Pro myslíš, že se lidé rozhodnou vzít? 

Odpověď: Často kvůli dětem.  

Ot{zka: Protože chtějí mít děti nebo už je mají? 

Odpověď: Dítě je třeba na cestě a oni chtějí, aby se narodilo do 

manželství, aby se jmenovalo stejně jako rodiče. 

Ot{zka. Dítě je tedy nejčastější důvod pro sňatek? 

Odpověď: Ano, často se to st{v{. Naši se tak brali. 

Ot{zka: Platí to i v dnešní době? 

Odpověď: Ano. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro uzavření manželství? 

Odpověď: Dnes vysoký. Teď se berou kolem třiceti a to je pozdě. J{ si 

myslím, že vhodný věk je 25 let. Nějak{ doba uběhne, než přijde na řadu dítě. 

Také bych se chtěl dočkat vnoučat, možn{ pravnoučat. 

Ot{zka: V kolika letech by měl mít muž první dítě? 

Odpověď: V 25 letech. 
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Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro ženu pro pořízení prvního dítěte? 

Odpověď: Řekl bych 23 let. 

Ot{zka: Co je nejdůležitější pro budoucí manžele: možnost vlastního 

bydlení, mít dobré zaměstn{ní, být zamilovaný nebo být finančně 

zabezpečený? 

Odpověď: Být zamilovaný. Kdybychom nebyli zamilovaní, tak by přece 

nebyl důvod se br{t. 

 Ot{zka: Jaké jsou největší přek{žky pro založení manželství pro dnešní 

mladé lidi? 

Odpověď: Nedůvěra. 

Ot{zka: Pro tebe l{ska znamen{ důvěru? 

Odpověď: L{ska to je důvěra. Když m{m někoho r{d, musím mu 

důvěřovat. 

 

Shrnutí: Respondent poch{zí z početné rodiny, ve které jsou vřelé vztahy 

mezi dětmi i rodiči. Hodně spolu komunikují a problémy se snaží řešit 

společně. On s{m pl{nuje velkou rodinu, kterou chce založit po zralé úvaze a 

dříve než je současný trend. O soužití na zkoušku se domnív{, že je to 

spr{vn{ cesta pro budoucí manžele. Zamilovaný již byl a l{sku považuje za 

nejdůležitější hodnotu pro dobrý vztah dvou lidí. Tato hodnota pro něj úzce 

koresponduje s důvěrou mezi partnery. 

 

 

 

 

 



53 
 

Rozhovor č. 2 

Radek, 3. ročník SOŠ, 18let 

Ot{zka: Jak bys charakterizoval svou rodinu? 

Odpověď: Norm{lní. 

Ot{zka: M{š sourozence? 

Odpověď: Ano, tři. 

Ot{zka: Mluví dnes rodiče s dětmi o l{sce, případně o ot{zk{ch sexu? 

Odpověď: To asi ne. 

Ot{zka: Ani o l{sce?  

Odpověď: Ne. 

Ot{zka: Myslíš si, že v tvém okolí žije více rodin v prvním manželství 

nebo více rozvedených lidí? 

Odpověď: V prvním manželství. 

Ot{zka: Byl jsi už zamilovaný? 

Odpověď: Ano. 

Ot{zka: V kolika letech ses poprvé zamiloval? 

Odpověď: V 8 letech. 

Ot{zka: Myslíš si, že tvoji vrstevníci touží po l{sce?  

Odpověď: Určitě. 

      Ot{zka: D{ se s dívkou také kamar{dit, mít ji za přítelkyni? 

Odpověď: Jo, to je norm{lní. 

Ot{zka: Co je na dlouhodobém vztahu nejhezčí? 

Odpověď: To nevím. 

Ot{zka: Co je na l{sce nejhezčí? 

Odpověď: Nevím. 

Ot{zka: Střídají hoši tvého věku často děvčata? 

Odpověď: Snaží se. 
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Ot{zka: Prožil někdo z tvého okolí velkou l{sku? 

Odpověď: Jo. 

Ot{zka: Je l{ska pro dlouhodobý vztah nejdůležitější hodnotou? 

Odpověď: No asi jo. Ale jsou i jiné věci. Tak tedy ne, není nejdůležitější. 

Ot{zka: Jaké m{š pl{ny do budoucna týkající se rodiny. 

Odpověď: No možn{ chci mít rodinu. 

Ot{zka: Jak dlouho by dvojice spolu měla chodit, než se rozhodne vzít? 

Odpověď: Jeden až dva roky. 

Ot{zka: Co je pro dlouhodobý vztah nejdůležitější? 

Odpověď: Aby si vych{zeli vstříc. 

Ot{zka: Je dobré vyzkoušet si soužití takzvaně na zkoušku? 

Odpověď: Určitě. 

Ot{zka: Zvolil bys tuto variantu ty? 

Odpověď: J{ bych to vyzkoušel. 

Ot{zka: Je pro šťastnou rodinu důležité mít děti? 

Odpověď: Ano. 

Ot{zka: Pl{nují tvoji vrstevníci mít děti, případně kolik? 

Odpověď: Ne, spíš ne. 

Ot{zka: Kolik dětí by měla rodina mít? 

Odpověď: Dvě. 

Ot{zka: Co je pozitivního na dlouhodobém vztahu? 

Odpověď: Dobře se poznají. 

Ot{zka: Seřaď podle důležitosti hodnoty pro dlouhodobý vztah: kariera, 

finanční zabezpečení, př{telství, l{ska, osobní svoboda. 

Odpověď: Osobní svoboda, l{ska, finanční zabezpečení, př{telství, 

kariera. 

Ot{zka: Měl by člověk poznat víc partnerů, než se rozhodne oženit? 
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Odpověď: No, asi jo. 

Ot{zka: Proč si myslíš, že se lidé rozhodnou vzít? 

Odpověď: Mají v tom jasno. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro uzavření manželství? 

Odpověď: 21až 23 let. 

Ot{zka: V kolika letech by měl muž mít první dítě? 

Odpověď: Jak to vyjde. 

Ot{zka: Tak v kolika? 

Odpověď: Ve 26 letech. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro ženu pro pořízení prvního dítěte? 

Odpověď: Také 26 let. 

Ot{zka: Co je nejdůležitější pro budoucí manžele: možnost vlastního 

bydlení, mít dobré zaměstn{ní, být zamilovaný nebo být finančně 

zabezpečený? 

Odpověď: Finanční zabezpečení. 

Ot{zka: Jaké jsou největší přek{žky pro založení manželství pro dnešní 

mladé lidi? 

Odpověď: Nic mě nenapad{. Možn{ by měli mít zaměstn{ní. 

 

Shrnutí: Chlapec je z početné rodiny, kde jsou vztahy mezi dětmi a rodiči 

dobré, ale s dětmi o ot{zk{ch týkajících se l{sky moc nehovoří. Vlastní rodinu 

pl{nuje a myslí si, že vhodný věk pro pořízení potomka je okolo 26 let. 

Souhlasí se soužitím partnerů na zkoušku. L{ska je pro něj hodnota, kter{ je 

pro vztah důležit{. S{m moc zkušeností se zamilov{ním nem{. Přemýšlí také 

o důležitosti finančního zabezpečení rodiny.  
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Rozhovor č. 3 

Miroslav, 2. ročník SPŠ, 17 let 

Ot{zka: Jak bys charakterizoval svou rodinu? 

Odpověď: Úplně norm{lní, nic nevyčnív{. 

Ot{zka: M{š sourozence? 

Odpověď: Bratra. 

Ot{zka: Mluví dnes rodiče s dětmi o l{sce a případně o ot{zk{ch sexu? 

Odpověď: Moji jo.  

Ot{zka: Myslíš si, že jiní rodiče také mluví se svými dětmi? 

Odpověď: Tak asi jo. 

Ot{zka: Myslíš si, že v tvém okolí žije více rodin v prvním manželství 

nebo více rozvedených lidí? 

Odpověď: Víc rodin v prvním manželství. 

Ot{zka: Byl jsi už zamilovaný? 

Odpověď: Na tvrdo ne. 

Ot{zka: V kolika letech ses poprvé zamiloval? 

Odpověď: Ve 14 letech. 

Ot{zka: Myslíš si, že tvoji vrstevníci touží po l{sce?  

Odpověď: Asi jo. 

Ot{zka: D{ se s dívkou také kamar{dit, mít ji za přítelkyni? 

Odpověď: Jo. 

Ot{zka: Co je na dlouhodobém vztahu nejhezčí? 

Odpověď: Nevím, je to individu{lní. 

Ot{zka: Co je na l{sce nejhezčí? 

Odpověď: Ten pocit, že m{m někoho, komu se můžu svěřit. 

Ot{zka: Střídají hoši tvého věku často děvčata? 

Odpověď: Jo. 
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Ot{zka: Prožil někdo z tvého okolí velkou l{sku? 

Odpověď: Ne. 

Ot{zka: Je l{ska pro dlouhodobý vztah nejdůležitější hodnotou? 

Odpověď: Asi jo. 

Ot{zka: Jaké m{š pl{ny do budoucna týkající se rodiny. 

Odpověď: Do budoucna chci mít rodinu, je to ale hodně daleko. 

Ot{zka: Jak dlouho by dvojice spolu měla chodit, než se rozhodne vzít? 

Odpověď: Půl roku až rok, aby se poznali. 

Ot{zka: Co je pro dlouhodobý vztah nejdůležitější? 

Odpověď: L{ska. 

Ot{zka: Je dobré si vyzkoušet soužití takzvaně na zkoušku? 

Odpověď: Asi ne. 

Ot{zka: Zvolil bys tuto variantu ty? 

Odpověď: Ne 

Ot{zka: Je pro šťastnou rodinu důležité mít děti? 

Odpověď: Asi jo. 

Ot{zka: Pl{nují tvoji vrstevníci mít děti, případně kolik?  

Odpověď: Jo, dvě. 

Ot{zka: Co je pozitivního na dlouhodobém vztahu? 

Odpověď: L{ska. 

Ot{zka: Seřaď podle důležitosti hodnoty pro dlouhodobý vztah: kariera, 

finanční zabezpečení, př{telství, l{ska, osobní svoboda. 

Odpověď: L{ska, př{telství, finanční zabezpečení, osobní svoboda, 

kariera. 

Ot{zka: Měl by člověk poznat víc partnerů, než se rozhodne oženit? 

Odpověď: Jo. 

Ot{zka: Proč si myslíš, že se lidé rozhodnou vzít? 
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Odpověď: Protože si v tom vztahu rozumí. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro uzavření manželství? 

Odpověď: Asi 23 až 25 let. 

Ot{zka: V kolika letech by měl muž mít první dítě? 

Odpověď:  Ve 28 letech. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro ženu pro pořízení prvního dítěte? 

Odpověď: Taky tak nějak. 

Ot{zka: Co je nejdůležitější pro budoucí manžele: možnost vlastního 

bydlení, mít dobré zaměstn{ní, být zamilovaný nebo být finančně 

zabezpečený? 

Odpověď: Být zamilovaný. 

Ot{zka: Jaké jsou největší přek{žky pro založení manželství pro dnešní 

mladé lidi? 

Odpověď: Nevím, nic mě nenapad{. 

 

Shrnutí: Respondent m{ jednoho sourozence. Je z rodiny, kde spolu 

mluví o z{ležitostech l{sky a sexu. S{m s l{skou moc zkušeností nem{, ale 

považuje ji za prioritu ve vztahu. Rodinu jednou založit chce a soužití 

partnerů na zkoušku neuzn{v{ a vyzkoušet nechce. Myslí si, že k tomu, aby 

se dva dostatečně poznali a vzali, stačí pouze půl roku až jeden rok. 
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Rozhovor č. 4  

Pavel, 2. ročník SPŠ, 17 let, člen církve 

Ot{zka: Jak bys charakterizoval svou rodinu? 

Odpověď: Tak myslím, že jsme norm{lní rodina. M{me dobré vztahy, 

m{me dobrou výchovu, m{me hodné rodiče. 

Ot{zka: M{š sourozence? 

Odpověď: Dva, bratra a setru. 

Ot{zka: Mluví dnes rodiče s dětmi o l{sce, případně o ot{zk{ch sexu? 

Odpověď: Nevím, myslím si, že asi jo, trochu.  

Ot{zka: Myslíš si, že v tvém okolí žije více rodin v prvním manželství 

nebo více rozvedených? 

Odpověď: Víc rozvedených rodin. 

Ot{zka: Byl jsi už zamilovaný? 

Odpověď: Ano. 

Ot{zka: V kolika letech ses poprvé zamiloval? 

Odpověď: Ve 13 letech. 

Ot{zka: Myslíš si, že tvoji vrstevníci touží po l{sce?  

Odpověď: Určitě. 

Ot{zka: D{ se s dívkou také kamar{dit, mít ji za přítelkyni? 

Odpověď: Jo, určitě. 

Ot{zka: Co je na dlouhodobém vztahu nejhezčí? 

Odpověď: Že toho člověka pozn{m, jsme si bližší. Člověk se potřebuje 

někdy vypovídat a tak si s ním může povídat. 

Ot{zka: Co je na l{sce nejhezčí? 

Odpověď: To, že vím, že mě m{ někdo r{d. 

Ot{zka: Střídají hoši tvého věku často děvčata? 

Odpověď: Jo. 
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Ot{zka: Prožil někdo z tvého okolí velkou l{sku? 

Odpověď: No určitě. 

Ot{zka: Je l{ska pro dlouhodobý vztah nejdůležitější hodnotou? 

Odpověď: Je i není. Jsou i důležitější věci. Asi bych musel déle přemýšlet. 

Ot{zka: Jaké m{š pl{ny do budoucna týkající se rodiny. 

Odpověď: Určitě bych chtěl rodinu. Tak do 22 let bych se chtěl oženit a 

dětí bych chtěl dost. 

Ot{zka: Co znamen{ dost dětí? 

Odpověď: Minim{lně tři děti, ale vychovat se d{ hodně dětí. 

Ot{zka: Jak dlouho by dvojice spolu měla chodit, než se rozhodne vzít? 

Odpověď: To se ned{ tak říct, je to individu{lní. 

Ot{zka: Co je pro dlouhodobý vztah nejdůležitější? 

Odpověď: Důvěra. 

Ot{zka: Je dobré si vyzkoušet soužití takzvaně na zkoušku? 

Odpověď: Asi ani ne. 

Ot{zka: Zvolil bys tuto variantu ty? 

Odpověď: Ne. 

Ot{zka: Je pro šťastnou rodinu důležité mít děti? 

Odpověď: Jo určitě. 

Ot{zka: Pl{nují tvoji vrstevníci mít děti? 

Odpověď: Myslím si, že oni chtějí, ale neřeknou to. Prostě to není v módě. 

Ot{zka: Co je pozitivního na dlouhodobém vztahu? 

Odpověď: Že se znají a mohou si říct cokoli, že si věří. 

Ot{zka: Seřaď podle důležitosti hodnoty pro dlouhodobý vztah: kariera, 

finanční zabezpečení, př{telství, l{ska, osobní svoboda. 

Odpověď: L{ska, př{telství, osobní svoboda, finanční zabezpečení, 

kariera. 
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Ot{zka: Měl by člověk poznat víc partnerů, než se rozhodne oženit? 

Odpověď: Ne. 

Ot{zka: Proč si myslíš, že se lidé rozhodnou vzít? 

Odpověď: Protože se milují, protože chtějí spolu žít. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro uzavření manželství? 

Odpověď: Kolem 20, alespoň pro mě. 

Ot{zka: Nem{š pocit, že je to brzo? 

Odpověď: Ne. 

Ot{zka: Co když chtějí d{l studovat? 

Odpověď: I to se d{ zvl{dnout. Zn{m takové p{ry, toho bych se tak neb{l. 

Ot{zka: V kolika letech by měl muž mít první dítě? 

Odpověď: Nemyslím si, že je nějaký vhodný věk. Samozřejmě, že až bude 

mít ženu. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro ženu pro pořízení prvního dítěte? 

Odpověď: To samé. 

Ot{zka: Co je nejdůležitější pro budoucí manžele: možnost vlastního 

bydlení, mít dobré zaměstn{ní, být zamilovaný nebo být finančně 

zabezpečený? 

Odpověď: Být zamilovaný. 

Ot{zka: Jaké jsou největší přek{žky pro založení manželství pro dnešní 

mladé lidi? 

Odpověď: Asi kariera. Každý chce nejdřív karieru a pak rodinu, na to ale 

nemusí ani dojít. 

 

Shrnutí: Dozovaný je z velké rodiny, kde mají vztahy dobré. O ot{zk{ch 

l{sky a sexu spolu hovoří, ale s určitými z{branami. L{sku považuje pro 

vztah za nejdůležitější hodnotu a současně si uvědomuje, že jsou i jiné 



62 
 

důležité hodnoty. Oženit se pl{nuje velmi brzy, kolem dvac{tého roku a chtěl 

by mít více dětí. Důležité pro něj je, aby se děti narodily v manželském 

svazku, soužití na zkoušku odmít{. 

 

Rozhovor č. 5 

Filip, 2. ročník SPŠ, 17 let 

Ot{zka: Jak bys charakterizoval svou rodinu? 

Odpověď: Norm{lní, běžn{ rodina. Ž{dné větší spory tam nejsou. 

Ot{zka: M{š sourozence? 

Odpověď: Jednu setru. 

Ot{zka: Mluví dnes rodiče s dětmi o l{sce, případně o ot{zk{ch sexu? 

Odpověď: U n{s ne. 

Ot{zka: Myslíš si, že jinde ano? 

Odpověď: Myslím si, že ano. Mají jiný vztah, když mají rodiče s dětmi 

vřelý vztah nebo se o ně víc bojí než naši o mě. Samozřejmě s nimi víc mluví. 

Ot{zka: O tebe se rodiče nebojí? 

Odpověď: Ale už ne tak moc, vědí, že jsem rozumný.  

Ot{zka: Myslíš si, že v tvém okolí žije více rodin v prvním manželství 

nebo více rozvedených? 

Odpověď: Víc v prvním manželství. 

Ot{zka: Byl jsi už zamilovaný? 

Odpověď: To nevím, asi jo. Moc silný vztah to nebyl, spíš jen chvilkové 

okouzlení. 

Ot{zka: V kolika letech ses poprvé zamiloval? 

Odpověď: To už si nepamatuji. 

Ot{zka: Myslíš si, že tvoji vrstevníci touží po l{sce?  

Odpověď: Jó. 
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Ot{zka: D{ se s dívkou také kamar{dit, mít ji za přítelkyni? 

Odpověď: Jo. 

Ot{zka: Co je na dlouhodobém vztahu nejhezčí? 

Odpověď: Ta důvěra. 

Ot{zka: Co je na l{sce nejhezčí? 

Odpověď: To nevím. Na l{sce? Asi to okouzlení. 

Ot{zka: Střídají hoši tvého věku často děvčata? 

Odpověď: J{ nevím. Moji kamar{di tak moc ne. Někteří do vztahu ani 

nejdou. Někteří chtějí jenom<. 

Ot{zka: Prožil někdo z tvého okolí velkou l{sku? 

Odpověď: To si neuvědomuji. 

Ot{zka: Je l{ska pro dlouhodobý vztah nejdůležitější hodnotou? 

Odpověď: Ano je. 

Ot{zka: Jaké m{š pl{ny do budoucna týkající se rodiny? 

Odpověď: Takové věci se nedají napl{novat. Jednou by chtěl rodinu 

každý, snad. 

Ot{zka: Jak dlouho by dvojice spolu měla chodit, než se rozhodne vzít? 

Odpověď: 2 – 3 roky. 

Ot{zka: Co je pro dlouhodobý vztah nejdůležitější? 

Odpověď: No aby se poznali. Než se vezmou, aby spolu žili jen tak na 

hrom{dce a pak se rozhodli, jestli do toho půjdou. 

Ot{zka: Takže je dobré si vyzkoušet soužití takzvaně na zkoušku? 

Odpověď: No určitě. 

Ot{zka: Zvolil bys tuto variantu ty? 

Odpověď: No asi jo, spíš jo. 

Ot{zka: Je pro šťastnou rodinu důležité mít děti? 

Odpověď: Podle toho pro koho. To z{leží na těch dvou. 
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Ot{zka: Pl{nují tvoji vrstevníci mít děti, případně kolik? 

Odpověď: Určitě. 

Ot{zka: Kolik? 

Odpověď: Dvě až tři, ale mezi druhým a třetím by měl být velký věkový 

rozdíl. 

Ot{zka: Proč? 

Odpověď: Protože tři děti najednou jsou moc. Co zn{m tři sourozence, tak 

si poř{d stěžují na to, že jsou tři. Taky, že se jim rodiče nevěnují stejně. No a je 

to víc výdajů. 

Ot{zka: Co je pozitivního na dlouhodobém vztahu? 

Odpověď: Určitě toho je hodně. Nic konkrétního mě teď nenapad{. 

Ot{zka: Seřaď podle důležitosti hodnoty pro dlouhodobý vztah: kariera, 

finanční zabezpečení, př{telství, l{ska, osobní svoboda. 

Odpověď: Př{telství, l{ska, osobní svoboda, finanční zabezpečení, kariera. 

Ot{zka: Měl by člověk poznat víc partnerů, než se rozhodne oženit? 

Odpověď: Určitě. 

Ot{zka: Proč si myslíš, že se lidé rozhodnou vzít? 

Odpověď: Chtějí svůj vztah posunout někam jinam. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro uzavření manželství? 

Odpověď: Nemělo by to být hodně brzo. 

Ot{zka: Co znamen{ brzo? 

Odpověď: No myslím teď, třeba po 18. roku. Je to nepředstavitelné. 

Ot{zka: V kolika letech by měl muž mít první dítě? 

Odpověď: Ono z{leží na tom, jak m{ ten život rozf{zovaný. No mělo by 

to být kolem dvac{tého p{tého roku. 

Ot{zka: Jaký je vhodný věk pro ženu pro pořízení prvního dítěte? 
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Odpověď: To samé, ale i když<možn{ dříve. Ale když si představím 

svoji setru, že by měla dítě, to je šílené. Trochu mě to děsí. 

Ot{zka: Co je nejdůležitější pro budoucí manžele: možnost vlastního 

bydlení, mít dobré zaměstn{ní, být zamilovaný nebo být finančně 

zabezpečený? 

Odpověď: Asi zamilovaný. Ale důležité je i praktické hledisko, finanční 

jistoty. 

Ot{zka: Zkus vybrat, co je důležitější. Být zamilovaný nebo ty finanční 

jistoty? 

Odpověď: Ono je to oboje důležité. 

Ot{zka: Jaké jsou největší přek{žky pro založení manželství pro dnešní 

mladé lidi? 

Odpověď: Hlavně, že si chtějí užívat, dokud jsou mladí. Až jsou starší tak 

začnou něco pociťovat a hledat ty jistoty do budoucna. 

Ot{zka: Není to moc sobecké? 

Odpověď: No když je takový každý. 

 

Shrnutí: Chlapec m{ jednoho sourozence. V jeho rodině se o ot{zk{ch l{sky 

moc nehovoří. On s{m se zamilov{ním moc zkušeností nem{, ale r{d by našel 

blízkého člověka. L{sku považuje za důležitou hodnotu a z{roveň si 

uvědomuje, že pro dobré manželství je stejně důležité i finanční zabezpečení. 

Myslí si, že rodinu by chtěl kolem dvac{tého p{tého roku. Manželství se m{ 

uzavřít po zralé úvaze, třeba po předchozím soužití na zkoušku. 

 

 

 

 



66 
 

10   Shrnutí 

Data zjištěn{ metodou dotazníkového šetření a  rozhovorů mi posloužila 

k ověření hypotéz. 

 

H1 Pro 60 % chlapců a pro 60 % dívek je l{ska pro dlouhodobý vztah 

nejdůležitější hodnotou 

Podle výzkumu Saka (2000) hodnota l{sky patří do hodnot 

reprodukčních a zařadila se na 2. místo za hodnoty glob{lní orientace. 

Hodnota l{sky u skupiny respondentů 15 až 18 let zde převyšuje preferenci 

rodiny a životního partnera. U skupiny respondentů 19 až 23 let roste 

důležitost výběru partnera.  

Podobné výsledky vyšly z průzkumu hodnotové orientace prov{děné 

už dříve na Domově ml{dež v Šumperku, kdy hodnota l{sky byla na 2. místě 

za hodnotou zdraví.  

Podle mých zjištěných výsledků je hodnota l{sky pro dlouhodobý vztah 

důležit{ pro 58,59 % chlapců a pro 67,65 % dívek. Hypotéza se potvrdila. 

V dotazníkovém šetření je jednoznačně hodnota l{sky na 1. místě u děvčat i u 

chlapců.  

H2 50 % respondentů upřednostňuje sezdané partnerství před nesezdaným 

Podle průzkumu Vymětalové (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 

2000) souhlasí s nesezdaným soužitím 70 % respondentů, kdy tuto možnost 

berou jako předstupeň pro manželství. Z nich 84 % dotazovaných pl{nuje 

v budoucnu manželství uzavřít. 

Podle mého dotazníkového šetření považuje 85 (64 %) dotazovaných 

dobré vyzkoušet si takovéto soužití. Častěji tento způsob preferovala děvčata. 
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V kategorii 15-19 let bylo 16 dívek pro a ve věku 20 -26 let to bylo dokonce 

100 % dotazovaných. U chlapců takové rozdíly nebyly. V mladší kategorii 

bylo pro 48 respondentů a v té starší 13. 

U dotazu, zda by si tuto možnost vyzkoušeli sami, už ale byli opatrnější. 

Takové předmanželského soužití by upřednostnilo pouze 72 (54,14 %) 

dotazovaných. Tato hypotéza se potvrdila. 

Podle výzkumu Kučery (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 2000) 

chce do manželství vstoupit až 90 % respondentů. Podle Možného (2002), 

založení šťastné rodiny považuje za prioritu 80 % Čechů.  

V mém průzkumu chce do manželství vstoupit pouze 81 (61 %) 

dotazovaných a 36 (27 %) není rozhodnuto. Přičít{m to mladšímu věku 

respondentů. Oba předchozí výzkumy pracovaly s lidmi v reprodukčním 

věku. Předpokl{d{m, že významné procento z dotazovaných 

nerozhodnutých respondentů se bude chtít v pozdějším věku také oženit a 

vd{t. 

Tradiční formu rodiny, kdy se zamilovaný p{r po čase vezme a m{ děti, 

pl{nuje 97 dotazovaných. 

H3 Nejméně 80 % respondentů pl{nuje mít děti 

Podle mého průzkumu na domově ml{deže pl{nuje 115 respondentů 

mít děti, to je 86, 47 %. Chlapci touží po dětech o něco méně. U dívek ve 

věkové kategorii dvacet až dvacet šest let byla odpověď ano ve 100 %. 

Hypotéza, že 80 % respondentů chce mít děti, se potvrdila. 

Podle průzkumu Hamplové (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 

2000) si mladí lidé myslí, že v dnešní době je optim{lní mít dvě děti. Pro 

71 respondentů na domově ml{deže je výsledek shodný, také pl{nují dvě 

děti. Třicet šest dotazovaných není rozhodnuto. 
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Věk pro narození prvního potomka se zatím st{le posunuje do vyššího 

věku. Možný ve své studii v roce 2002 uv{dí průměrný věk matky 26,4 roky a 

otce 28,8 let. Podle Českého statistického úřadu je v současné době věk, ve 

kterém si mladí pořídí první dítě, je 27,3 pro ženu a pro muže 31,3 let.  

Podle odpovědí na domově ml{deže je ide{lní věk pro založení rodiny 

pro ženu 26,25 let a pro muže 28,75. To jsou ale představy mladých lidí 

v době, kdy ještě studují, tato skutečnost je pro ně zatím budoucností. Až 

přijdou do věku, kdy si budou pl{novat děti, budou jistě zvažovat, zda mají 

vhodné podmínky pro založení rodiny, zda jsou na změnu životního stylu 

dostatečně připraveni.  

H4 Pro dobré manželství je důležitější hmotné zabezpečení než být 

zamilovaný. Tuto alternativu zvolí častěji dívky než chlapci. 

Na finanční a hmotné zabezpečení rodiny kladou podle průzkumu 

Vymětalové (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 2000) větší důraz ženy 

než muži. 

V mém průzkumu ud{v{ 13 dívek (38,24 %) jako nejdůležitější finanční 

a hmotné zabezpečení, na druhém místě v důležitosti je být zamilovaný pro 

11 dívek (32,36 %) a na třetím místě možnost vlastního bydlení. 

Pro 49 chlapců na domově ml{deže je na prvním místě být zamilovaný, 

to je 49,49 %. Na druhém místě je finanční a hmotné zabezpečení pro 

32 chlapců, což je 32,32%. Shodují se s děvčaty na důležitosti vlastního 

bydlení. 

Tato hypotéza se potvrdila. Hmotné zabezpečení je podstatné pro 

38,24 % dívek na 1. místě a pro 32,32 % chlapců na 2. místě v důležitosti.  
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Respondenti jsou obezn{meni se situací v dnešní konzumní společnosti 

a uvědomují si důležitost finančního zajištění. Zjišťují, že mnoho problémů 

v rodinném životě souvisí pr{vě s hmotným zabezpečením. 

H5 V dnešní době je pro 80 % respondentů největší přek{žkou pro založení 

rodiny nedostatek financí 

Podle výzkumu Hamplové (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 

2000) jsou důležité pro respondenty materi{lní a ekonomické podmínky. 

Nejdůležitější je pro ně být ekonomicky samostatný, mít vlastní bydlení a 

určitou materi{lní úroveň. 

Podle Kučery (Fialov{, Hamplov{, Kučera, Vymětalov{, 2000) mají na 

zakl{d{ní rodin a nižší počty dětí v nich vliv hlavně bytov{ ot{zka, vyšší 

finanční n{klady na dítě a hrozící nezaměstnanost. 

Sobotkov{ (2001) ale uv{dí na prvním místě jako přek{žku pro založení 

rodiny pro dnešního mladého člověka ztr{tu osobní svobody matky, na 

druhém místě zpomalení jejího kariérního růstu a na třetím místě finanční 

znevýhodnění rodin s dětmi. 

Podle průzkumu konaného na domově ml{deže je pro respondenty 

největší přek{žkou pro založení rodiny zejména nedostatek financí. Tato 

skutečnost je nejdůležitější pro 18 dívek a pro 37 chlapců. D{le je to 

nedostupnost samostatného bydlení, pro dívky a budov{ní kariery pro 

chlapce. Na dalším místě si místa tyto položky vymění. V uvedení těchto 

problémů se pohybuje naprost{ většina odpovědí respondentů. Ztr{ta 

svobody figuruje na 4. místě u dívek a na p{tém místě u chlapců. 

Odpovědnost za druhé nepovažují za přek{žku shodně obě pohlaví. I zde se 

projevuje individualismus a osobní odpovědnost každého, kterou si mlad{ 
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generace velmi rychle vzala za svou a osvojila si ji na rozdíl od generací 

předch{zejících. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Nedostatek financí je pro založení 

manželství přek{žkou pouze pro 41,35 % respondentů. Projevuje se zde 

entuziasmus přiměřený jejich věku. 

Vyhodnocení rozhovorů 

Všichni dotazovaní chlapci považují svoji rodinu za norm{lní, běžnou, 

většinou dobře fungující. Mají sourozence a komunikace v rodině probíh{ 

podle jejich úsudků nedostatečně, až na jednu výjimku, kde jsou vztahy 

velmi blízké.  

Z rozhovorů vyplýv{, že všichni touží po l{sce a první okouzlení již 

prožili. Je zřetelné, že t{pou a hledají a l{ska je pro ně velmi zajímav{ velk{ 

nezn{m{. Hodnotu l{sky upřednostňují všeobecně, ale je pro ně důležité i 

př{telství a osobní svoboda. První hypotéza je zde potvrzena v plném 

rozsahu. 

Zaujalo mě, že při dotazu: Prožil někdo z tvého okolí velkou l{sku?, si 

ani jeden nevzpomněl, že l{sku museli zažít jejich rodiče. Přemýšleli spíše o 

svých vrstevnících, jeden chlapec si vzpomněl na vztah svého bratra. 

D{le je zvl{štní, že často v souvislosti s l{skou užívají slovo důvěra. 

Důvěra je pro ně zřejmě důležitou hodnotou a k l{sce patří. Mají sice své 

kamar{dy, ale potřebují také spřízněnou duši, se kterou mohou mluvit o 

jiných věcech důvěrně a bez obav.  

Rodinu by chtěl založit každý z nich, ale uv{ženě po delší zn{mosti. 

Oceňují tedy důvěru a l{sku mezi dvěma lidmi. Soužití na zkoušku považují 

za dobré, ale vlastní zkušenost preferují pouze tři z nich. Tato skutečnost 

koresponduje s hypotézou č. 2. 
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Svatbu a děti pl{nují o p{r let dříve než je současný trend. Uvědomují si, 

že šťastný vztah dětmi podmíněn není. Ide{lním počtem jsou dvě děti 

v rodině. Je zajímavě, že neuvažují o tom, že zůstanou svobodní a bezdětní, i 

když v současnosti je spousta dom{cností jednočlenných. Zde je ověřena 

pravdivost hypotézy č. 3. 

Když vybírali nejdůležitější hodnotu pro budoucí manžele, tak tři zvolili 

hodnotu být zamilovaný, jeden hoch uvedl, že na prvním místě je finanční 

zabezpečení a jeden chlapec se nemohl rozhodnout kter{ hodnota je 

důležitější. Zda je to být zamilovaný nebo být finančně zabezpečený, myslí si, 

že obojí je pro p{r důležité. 

L{ska a důvěra jsou pro ně prioritou a ještě nepřemýšlejí nad 

praktickými aspekty manželského života. Hypotéza č. 5 se nepotvrdila. Toto 

ukazuje, že v dotazníkovém šetření odpovídali zodpovědně.   
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11  Z{věr 

 

V lidské historii si vždy starší generace stěžuje, že ml{dež je horší, než 

byli oni. Vůbec si neuvědomují, že jsou to pr{vě oni, kdo mladou generaci 

vychov{v{ a je jim příkladem. Chov{ní nastupující generace ovlivňuje i 

uspoř{d{ní společnosti, její pravidla a možnosti z ní vyplývající. 

Vzorek ml{deže, který jsem podrobila průzkumu vztahů, l{sky, n{zorů 

na soužití a rodinný život, je průměrem mezi mladými lidmi, kteří studují 

gymn{zia a odborné školy. V podstatě si myslím, že jsou odrazem doby, 

možností a celkového směřov{ní společnosti. 

Mladí z mého průzkumu poch{zejí z vesnic a malých měst, takže jsou 

dosti ovlivněni tradicemi a vzd{leností od velkých center. Proto se potvrdily 

hypotézy, které jsem předložila, kromě jedné. Ta předpokl{dala hmotné a 

finanční zabezpečení jako největší přek{žku pro založení rodiny. Dospívající 

tak daleko svoji budoucnost ještě nepromýšlejí. Mají mnoho možností a 

z{jmů a do života by se měli postavit se vzděl{ním a praxí, které jim 

poskytuje škola a větší možnosti, které jim nabízí dnešní doba. 

Velmi z{leží na tom, jaké jsou v rodině vztahy. Rodiče by měli s dětmi 

probírat jejich problémy, vysvětlovat jim bez zbytečných z{bran zapeklitosti 

l{sky a sexu. Je nutné přesvědčit dorůstající generaci, aby využila všechny 

možnosti k získ{ní co nejvyššího vzděl{ní a zkušeností, které bude 

potřebovat pro dosažení toho svého životního standardu, jaký si představuje. 

Pr{vě toto se m{lokdy daří, protože komunikace v rodin{ch často chybí. 

Mladí lidé jsou brzo vyspělí a neradi slyší řízené předn{šky n{s dospělých. Je 

třeba, aby v rodin{ch od útlého věku dítěte vl{dla pospolitost a vz{jemn{ 

důvěra. Samozřejmě je to pro velmi zanepr{zdněné rodiče hodně těžké, ale 
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toto je pro dítě tím nejlepším vkladem do života. Z{klady do budoucího 

vztahu si každý přin{ší ze své původní rodiny. Rodina je odrazem dnešní 

doby a společnosti. 

Na domově ml{deže, kde pracuji, je výchova dospívajících vedena tak, 

aby v tomto byla dalším pilířem, který dospívajícím pom{h{ 

v prožív{ní jejich prvních zmatků a l{sek a usměrňuje je ke zd{rnému 

n{stupu do života. 

Z našich ž{ků a studentů pl{nuje 81 uzavřít manželství. Možnosti 

soužití na zkoušku před svatbou chce využít 72 z nich. Tuto formu soužití 

uzn{vají a považují za další pokračov{ní vztahu. Takže o založení rodiny 

přemýšlejí, ale jsou to jiné představy, než jaké budou skutečně prožívat za 

deset let. L{ska, jako hodnota pro dlouhodobý vztah a jako hodnota pro 

budoucí manželský p{r, je vysoce ceněna, je pro ně důležit{. Optim{lní věk 

pro založení rodiny ud{vají nižší, než jsou současné prezentované statistiky. 
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Příloha č. 1 

 

HODNOTOVÁ ORIENTACE ŽÁKŮ. 

 

U ot{zek 1 – 4 označ tři vybrané hodnoty číslem 1 – 3, a to podle stupně 

důležitosti. 

U ot{zky číslo 5 zakroužkuj jednu vybranou odpověď. 

Studijní ročník________________________Dívka – Chlapec (zakroužkuj) 

1. Které hodnoty považuješ ve svém životě za nejpodstatnější? 

______studijní úspěchy 

______dobré zaměstn{ní 

______hodně peněz 

______zdraví 

______vysokoškolské vzděl{ní 

______rychl{ pracovní kariéra 

______př{telství 

______l{ska 

______dobře fungující rodina 

 

2. Jaké by mělo být povol{ní, které budeš vykon{vat po ukončení školy? 

______zajímav{ pr{ce 

______pr{ce odpovídající oboru, který studuji 

______jednoduch{, nen{ročn{ pr{ce 

______dobře placen{ pr{ce 

______pr{ce umožňující rychlou kariéru 

______odpovědn{, n{ročn{ pr{ce 

______pr{ce v dobrém kolektivu 
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3. Co by sis zvolil za svůj životní cíl? 

______úspěch v zaměstn{ní 

______získ{ní hodně peněz 

______bezstarostný, pohodlný život 

______tvůrčí překon{v{ní přek{žek 

______šťastné manželství 

______velk{ l{ska 

______opravdové př{telství 

______exkluzivní automobil 

 

4. Které mravní a charakterové vlastnosti považuješ za nejpodstatnější? 

______pravdomluvnost 

______zodpovědnost 

______snaha porozumět lidem 

______smysl pro spravedlnost 

______pracovitost 

______skromnost 

______schopnost rychle navazovat kontakty s lidmi 

______průbojnost 

 

5. Svůj současný život můžeš charakterizovat jako : 

______jsem zcela spokojený ({), m{ oček{v{ní jsou splněna 

______jsem č{stečně spokojen (a), většina mých př{ní je plněna 

______nem{m ž{dn{ př{ní, je mi to jedno 

______jsem spíše nespokojen (a), jen někter{ moje př{ní se mi splnila 

______jsem zcela nespokojen (a), nesplnilo se mi nic, co jsem si př{l A) 
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Příloha č. 2 

Dotazník 2009 

Dotazník m{ zodpovědět ot{zky týkající se n{zorů na partnerství, manželství a 

rodičovství. 

Ot{zky si, prosím pečlivě přečtěte a označte tu odpověď, kter{ odpovíd{ 

vašemu n{zoru. 

U ot{zek 5, 14, 15 označte všechny možnosti číslem od nejdůležitější (1) po 

nejméně důležité (5 nebo 7). 

1. Patřím do věkové kategorie:  

a/ 15 – 19 let 

b/ 20 – 26 let 

2. Jsem:  

a/ chlapec 

b/ dívka 

3. Žiji v rodině: 

a/ úplné s oběma vlastními rodiči 

b/ s jedním vlastním rodičem  

c/ s jedním rodičem 

d/ jin{ možnost____________________(doplň)  

4. M{m sourozence: 

a/ jednoho 

b/ dva 

c/ více 

d/ nem{m  

5. Pro dlouhodobý vztah je nejdůležitější: 

a/ l{ska____________________ 

b/ př{telství________________ 

c/ společné z{jmy____________ 

d/ tolerantnost partnera________ 

e/ zodpovědnost partnera____ 

(označ čísly 1 – 5, kdy 1 je nejdůležitější, 5 nejméně důležité) 
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6. Považuješ za dobré soužití partnerů na zkoušku? * 

a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím 

 

 

7. Chci vyzkoušet soužití partnerů na zkoušku: 

a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím 

8. Uzn{v{m tradiční rodinu (svatba, m{ma, t{ta a děti): 

a/ano 

b/ ne 

c/ nevím 

9. Chci se oženit (vd{t): 

a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím  

10. Do manželství chci vstoupit s vědomím, že je to moje první a poslední 

manželství: 

a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím 

11. Chci mít děti: 

a/ ano 

b/ne 

c/ nevím 

12. Kolik chci mít dětí: 

a/ nechci děti 

b/ 1 dítě 

c/ 2 děti 

d/ více dětí 

e/ nevím 
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13. Pro šťastnou rodinu je důležité mít děti: 

a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím 

14. Největší přek{žkou pro založení rodiny pro dnešního mladého 

člověka je: 

a/ ztr{ta svobody__________________________________ 

b/ budov{ní kariéry________________________________ 

c/ nedostatek financí________________________________ 

d/ nedostupnost samostatného bydlení_______________ 

e/ převzetí zodpovědnosti za druhé__________________ 

(označ od 1 do 5, 1 je největší přek{žka) 

 

15. Pro dobré manželství je důležité: 

a/ mít vlastní bydlení_______________________________ 

b/ dosažení určitého kariérního stupně________________ 

c/ finanční a hmotné zabezpečení_____________________ 

d/ mít dostatečně dlouhou zn{most____________________ 

e/ být plnoletý_____________________________________ 

f/ mít souhlas rodičů________________________________ 

g/ být zamilovaný__________________________________ 

(označ podle důležitosti od 1 do 7, jedna je nejdůležitější) 

16. Napiš, jaký optim{lní věk považuješ pro založení rodiny: 

a/ pro muže_______ 

b/ pro ženu________ 

17. Manželství a založení rodiny sebou přin{ší více kladů než z{porů: 

a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím 

 

*Partneři spolu žijí nesezd{ni ve společné dom{cnosti, tzv. na zkoušku. 


