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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zaměřuje na vnímání hodnoty manželství a statusu 

rozvedeného v německé a české společnosti. Diplomantka ve svém výzkumu 

sleduje předpokládanou tendenci odklonu od tradičního vnímání hodnoty 

manželství u současné mladé generace – potencionálních rodičů. S tím souvisí i 

předpokládaná změna postoje k rozvodu manželství. Práce bude mít za cíl 

srovnání postojů české a německé generace k manželství. 

 Pro vypracování byly použity dostupné prameny v českém a německém 

jazyce, které se tématu věnují a také metoda kvalitativního výzkumu – 

hloubkové rozhovory s lidmi narozenými v 70. - 80. letech na území Německa a 

České republiky. 

 

 Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema, wie die Ehe und 

Scheidung von der tschechischen und deutschen Generation von aktuell 

potenziellen Eltern angesehen wird. Die Studentin beobachtet die 

vorausgesetzte Tendenz der Abweichung in dem Wahrnehmen des Wertes der 

Ehe bei verschiedenen Leuten geboren in 70. und 80. Jahren. Damit hängt auch 

die vorausgesetzte Änderung der Einstellung zur Ehescheidung zusammen. Das 

Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich der Stellungnahme der tschechischen und 

deutschen Generation. 

 Für die endgültige Bearbeitung wurde die verfügbare deutsche und 

tschechische angegebene Literatur über das Thema benutzt. Auch die Methode 

der qualitativen Forschung, Tiefgespräch mit Leuten untersuchter Gruppe, 

wurde durchgeführt. 
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Úvod  

 

 Poslední dobou se stále častěji setkávám s lidmi, kteří při 

představování uvádějí, že jsou rozvedeni. Všeobecně se o tomto fenoménu 

mluví stále častěji, proto by mě to nemělo příliš zarážet, ale přesto mám 

pocit, že se za tím skrývá mnohem víc. Setkávám se totiž s lidmi, kteří toto 

tvrdí s podtónem pýchy vlastnictví této zkušenosti, což by u ostatních mělo 

vyvolat vážnost a světaznalost. I to se ale dá pochopit. Zarážející pro mě je 

hlavně to, že to říkají už lidé kolem 25 – 30 let.  

 Když jsem zadala do německého internetového vyhledávače heslo 

„rozvod“, objevila se mi stránka www.scheidung.de, což je v podstatě 

lexikon rad, jak se rychle a efektivně nechat rozvést. A není to jen jarní 

vlaštovka, existuje spousta dalších stránek1. České stránky jsou leckdy ještě 

vybavenější. Na www.rozvod-manzelstvi.cz si za cca 100 korun můžete 

stáhnout knihu s radami jak na rozvod v Čechách. Pokud tak učiníte, 

dostanete jako bonus test „Je váš vztah zralý na rozvod?“, rozvodové papíry 

a poukázku na porozvodovou rehabilitaci. 

 Již Karl Jaspers ve svých rozhlasových přednáškách z filosofie v roce 

1953 řekl: „Až dosud existovala mezi lidmi ve stabilních společenstvích, 

v institucích a v obecném povědomí samozřejmá sounáležitost. I osamělý 

člověk byl ve své osamělosti jakoby „nesen“. Dnes je úpadek nejvíce 

pociťován v tom, že si lidé stále méně rozumějí, že se k sobě chovají 

lhostejně, že tu už není žádná věrnost a pospolitost, které jsou 

nezpochybnitelné a na které se lze spolehnout.“ (Jaspers 1996, s. 19). A tak 

se ptám: Jaká je nyní hodnota manželství u české a německé generace? 

                                                   
1 Př.: http://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland-kleines-lexikon-der-

scheidung_aid_201705.html nebo http://www.webheimat.at/forum/Worueber-ich-mich-

aergere/Scheidung-in-Deutschland.html  

http://www.scheidung.de/
http://www.rozvod-manzelstvi.cz/
http://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland-kleines-lexikon-der-scheidung_aid_201705.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland-kleines-lexikon-der-scheidung_aid_201705.html
http://www.webheimat.at/forum/Worueber-ich-mich-aergere/Scheidung-in-Deutschland.html
http://www.webheimat.at/forum/Worueber-ich-mich-aergere/Scheidung-in-Deutschland.html
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Hlavně u těch, kteří jsou se mnou stejně staří. U těch, jež by nyní měli žít 

svatbou a plánováním budoucího rodinného života s dětmi. Co se stalo/ 

změnilo, že se lidé nyní méně berou a jen více rozvádějí? Proč už není ostuda 

být „svobodnou“ matkou? Proč…? 

 Ráda bych tomu porozuměla. Proto se chci tímto tématem zabývat ve 

své diplomové práci a využít kvalitativního výzkumu, jehož cílem je dle 

Miroslava Dismana: „…vytváření nových hypotéz, nového porozumění, 

vytváření teorie. […] Posláním kvalitativního výzkumu je porozumění lidem 

v sociálních situacích. […] Kvalitativní výzkum nám pomáhá rozumět 

pozorované realitě a testuje validitu tohoto porozumění.“ (Disman, 1993, s. 

285 - 292). A protože toto je práce diplomová, stanovuji si za cíl srovnat 

postoje nejen české, ale i německé „veřejnosti“ k manželství, neboť to jsou 

země, s jejichž obyvateli díky svému studiu a práci nejčastěji přijdu do styku 

a výsledky jsou proto pro mě velmi důležité.  

Toto téma je pro mě důležité i jako pro učitelku. Když jsem začala učit 

na ZŠ Lyčkovo náměstí v Karlíně, bylo v mé třídě 20 dětí, z nichž jen 2 byly 

z úplné rodiny, zbytek byl z rodin rozvedených či samoživitelek, 2 děti byly 

v péči babiček a jedno dokonce dojíždělo z dětského domova. Tato 

informace pro mě byla velice šokující, a to nejen proto, že jsem věřící a 

manželský svazek je pro mě proto posvátný. Hlavně jsem upřímně řečeno 

nevěděla, jak k žákům přistupovat. Vnímala jsem, jak děti nahrazují chybějící 

jistoty z obecného pohledu nepříliš vzorovými autoritami a často jim chybí 

motivace do života. Živě si vybavuji, jak mi jeden žák nese místo splněného 

domácího úkolu z němčiny na téma Moje rodina, malý lísteček, na který jeho 

matka napsala, že „Tomášek svého otce nezná, ona zakázala veškeré styky, a 

proto si výslovně nepřeje, aby syn musel úkol vypracovat“.  

Toto téma je pro mě jednoduše natolik kontroverzní, že jsem si jej 

zvolila jako svou diplomovou práci. Velice mě zajímá, jak k tomu přistupují 
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jiní, jak se naše společnost bude nadále vyvíjet a jak to v neposlední řadě 

ovlivní současné učivo. 

Německo pro nás v historii bývalo vzorem, proto si myslím, že 

posouzení současné situace v tomto státě nám může napovědět, jak se bude 

vyvíjet společnost česká. 

Práci budu zpracovávat z antropologického hlediska s částečným 

využitím sociologických metod (statistiky apod.), protože jsem názoru, že 

jsou-li takováto adekvátní data k dispozici, měla by se v omezené míře 

využít, jelikož to pomáhá zůstat v kontaktu s realitou. Chtěla bych totiž 

představit rodinu včera, dnes i „zítra“. 
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1) Teoretické uchopení 

 

 V této části bych ráda poskytla historický pohled na manželství, nejprve 

obecně – od období starého Řecka a Říma až po současnost. Přehled budu 

doplňovat i informacemi o možnostech rozvodu apod. V dalších podkapitolách 

zmíním specifika České republiky a následně i Německa. 

 

1.1) Historie manželství aneb „rodina včera“ 

  

Když jsem dostala za úkol zpracovat do své diplomové práce dějiny 

manželství, první, co mě napadlo, byla otázka: „Ono má manželství dějiny? 

Vždyť to přece vždy bylo jen o tom, že si dva lidé řekli své ano pro další 

společný život…“ Pak jsem se začala problematikou zabývat a zjišťovat 

informace. Zjistila jsem, že manželství dějiny skutečně má a na místě je spíše 

otázka, jak je zpracovat. Nabízí se totiž několik pohledů.  

Historii manželství lze zpracovat na základě kanonického práva či 

z pohledu víry. „Vírou“ mám na mysli, že jiné zvyklosti objevujeme u křesťanů, 

protestantů, buddhistů, muslimů, hinduistů i Židů. Poté můžeme na manželství 

pohlížet z pohledu různých kultur, tedy právě vývoj v jednotlivých zemích. 

Dalším kritériem může být i: „Míra ovlivnitelnosti této instituce ze strany 

subjektů odlišných od dotyčného manželského páru. Těmito subjekty jsou 

tradičně církev a stát.“2 Toto dělení jsem našla na stránkách GLL (gay and 

                                                   
2 OTÁHALOVÁ, Lucie. Manželství v kontextu historie. GAY & LESBIAN LEAGUE [online]. 

10.07.2004 [cit. 2012-03-16]. Dostupné z: http://www.gl.cz/rp-

otahalova/2_2_0_historie_manzelstvi.phtml  

 

http://www.gl.cz/rp-otahalova/2_2_0_historie_manzelstvi.phtml
http://www.gl.cz/rp-otahalova/2_2_0_historie_manzelstvi.phtml
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lesbian league), a protože téma manželství je v současnosti nejvíce diskutováno 

právě kvůli uzákonění registrovaného partnerství apod., přijde mi relevantní 

zde krátce uvést jejich pohled. Rozlišují čtyři období: 

a) Období starověkého Řecka a Říma – manželství je chápáno jako privátní 

akt a spadá do oblasti soukromého práva. Stát se zajímá o manželství jen 

ve vztahu k jeho důsledkům.  

b) Období středověku – pokud není ve hře větší množství majetku, stává se 

manželství soukromou záležitostí, regulovanou pouze zvyklostmi a 

náboženskými normami 

c) Osvícenství, 19. století – významu nabývá pojem romantická láska, 

protože hlavním důvodem pro uzavírání manželství už není množení 

majetku, zvyšuje se ingerence státu. 

d) 20. století – „Ačkoliv toto není pravidlem, dochází k harmonizaci 

romantické lásky a manželství. Sexuální revoluce v šedesátých a 

sedmdesátých letech s sebou přinesla rozvolnění genderových rolí 

jakožto důsledek mohutného hnutí žen za osvobození od patriarchátu. 

Významným ukazatelem pokroku je legalizace potratů […] a významné 

poznatky vědy ve věcech antikoncepce.  Tak došlo k oddělení sexuální 

aktivity od plození potomstva. Manželství nemusí už nutně být 

odrazovým můstkem ke zplození příští generace. (tamtéž)  

Po delším přemýšlení jsem se rozhodla, že pro svou práci zvolím jako 

hlavní kritérium čas. Na následujících stránkách proto zpracuji historii 

manželství z dějinného pohledu, protože tak bude možné představit a propojit 

fakta, která by jinak byla příliš izolovaná. 

 

Podíváme-li se na historii manželství, dalo by se říci, že v podstatě až do 

dvacátého století můžeme mluvit o dvou hlavních důvodech pro uzavření 

manželství. Prvním cílem je samozřejmě plození potomstva, druhým pak 
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vytváření svazků mezi rodinami, ať už za účelem získání finančních prostředků, 

moci či politického vlivu. Citové pouto nemívalo s manželstvím mnoho 

společného, a proto bylo často realizováno jinak – tedy i mimo svazek 

manželský. Nyní ale už konkrétní rozdělení. 

 

1) ŽIDOVSKÁ, ŘÍMSKÁ A GERMÁNSKÁ TRADICE 

V antickém římském světě bylo uzavírání manželství veskrze 

rodinnou záležitostí. Právo uznávalo manželství jako sociální fakt 

s právními důsledky, ale světské autority do uzavírání manželství nijak 

nezasahovaly. První křesťané uzavírali manželství podle místních zvyků a 

tradic. Svatební obřady byly doprovázeny modlitbami a požehnáním, ale 

jinak v církvi nebyly vyžadovány žádné formality ohledně sňatku.3 

„Manželství u Židů se uzavíralo ve dvou momentech: zasnoubení 

(kiddushin) a svatba (nissuin)“. (tamtéž) Zasnoubení v té době už 

v podstatě znamenalo uzavření manželství, samotná svatba znamenala 

jen uvedení nevěsty do ženichova domu. „Obřady a požehnání vedl otec a 

souhlas nevěsty a ženicha se mlčky předpokládal.“ (tamtéž) 

V římské antické tradici zásnuby předcházely manželství, ale 

neměly charakter sňatku, byl to jen příslib. Klíčovým momentem pro 

uzavření manželství však byl manželský slib, tedy souhlas muže a ženy. 

(tamtéž). V této době se poprvé objevuje tradice předávání prstenu jako 

zástavy lásky. (Bologne, 1997, s. 42 – 43).  

                                                   
3
 Uzavírání manželství - Historický přehled. Katedra církevního a civilního práva: Teologická 

fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích [online]. 2008-10 [cit. 2012-04-10]. 

Dostupné z: http://www2.tf.jcu.cz/~kasny/book4m/hist.htm  

http://www2.tf.jcu.cz/~kasny/book4m/hist.htm
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Zvyky germánských kmenů se lišily od židovské i římské tradice tím, 

že manželství vznikalo i několik let, protože se muselo splnit mnoho kroků 

(od žádosti o ruku, zasnoubení a předání věna až po započnutí sexuálního 

života).4 

 

2) RANNÝ STŘEDOVĚK (do 11. století) 

Manželství bylo (a je) svátost. Pro životní blízkost (do které se jediné 

podle stanoviska církve má rodit nový člověk) a pro svou stálost, jež člověku 

umožňuje, aby jeho sebepoznání bylo co nejrealističtější (neboť čím pravdivější 

sebepojetí člověk má, tím větší je naděje na dobré jednání), trvá církev na tzv. 

nerozlučitelnosti (sacramentum) manželství.  Ta byla ustanovena už v 1. století 

v evangeliích a epištolách sv. Pavla5, stejně jako měla platit rovnost mezi 

mužem a ženou, přičemž je muž „hlavou“ své ženy. (Bologne, 1997, s. 347). 

Podle Ježíše je dokonce rozpad vztahu znakem tvrdého srdce. „Po pádu člověka 

napomáhá manželství překonat sklon uzavřít se do sebe, sobectví, shon po 

vlastní rozkoši; pomáhá otevírat se vůči druhému, vzájemně si pomáhat a dávat 

se.“ (KKC 1609) 

Křesťané si vysoko cení panictví a panenství. Pohlavní čistota se 

vyžadovala u obou partnerů, nicméně u mužské části populace byla z 

praktického hlediska spíše otázkou jejich vlastního svědomí a zodpovědnosti. U 

dívky se panenství dalo zjistit snadno, a také se v naprosté většině případů 

ověřovalo. „Tradice praví, že včely mají odpor k necudnosti a dovedou ji 

v člověku objevit. […] Jedním z důkazů, že dívka je panna, proto bylo, když prošla 

mezi rojícími se včelami a žádná ji neštípla.“ (Porterová, 1992, s. 19) Díky 

hrozbě hříchu a zahanbení rodiny se skutečně většina dívek vdávala jako panny. 

                                                   
4
 Uzavírání manželství - Historický přehled (viz výše) 

5
 Sám sv. Pavel se nikdy neoženil a faktem, že bez manželství a sexu lidé vyhynou, se příliš 

nezabýval. Očekával totiž brzký konec světa. (Neumann, 1971, s. 235) 
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(Petráňová, 2000, s. 60). Z právního pohledu byly až do 11. století důsledky 

plynoucí z uzavření svazku manželského upraveny pouze světskými zákoníky. Ty 

mimo jiné stanovovaly podmínky, za kterých lze manželku zapudit, a to např. 

pokud se dopustila cizoložství, byla neplodná, či jinak k manželství nezpůsobilá. 

(Nodl, 2005, s. 5)  

V této době se hodně diskutuje celibát kněží6 a incest. V 8. století „církev 

přijala pravidlo sedmého příbuzenského stupně. Světská legislativa se 

v záležitostech manželství stále častěji odvolává na církev.“ (Bologne, 1997, s. 

374).  

 

3) KANONICKÝ SŇATEK (12. – 15. století) 

Bologne popisuje, jak v tuto dobu vypadá svatební obřad následujícím 

způsobem: „V den obřadu si snoubenci oblečou, co mají nejkrásnějšího – 

zvláštní svatební šaty zatím neexistují. […] Kněz pouze dohlíží na dodržování 

církevních podmínek: ověřuje, zda oba mladí lidé se sňatkem souhlasí a zda 

nejsou příbuzní zapovězeného stupně. Ženichovi však snoubenku předává její 

otec. Spojuje jejich pravé ruce, což je úhlavní akt celého obřadu. Mladík se 

zavazuje nakládat se svou družkou jako s manželkou. Potom se předčítá 

svatební listina. […] Kněz požehná (jedinému) snubnímu prstenu7. […] Potom se 

žena skloní před svým novým pánem a velitelem.“ (Bologne, 1997, s. 76) 

Vnímání muže a ženy bylo rozdílné již od narození dítěte. Mužský 

potomek byl vítán ve všech společenských vrstvách. Jeho zrození znamenalo 

pro rodinu získat dědice erbu či živnosti a pro společnost občana, vojáka a 

                                                   
6
 Svátost vysvěcení se stává absolutní překážkou sňatku až v roce 1139 při Lateránském 

koncilu (Bologne, 1997, s.  375) 

7 Srov.: „Ženich pro potvrzení sňatku daroval své nevěstě prsten, symbolizující pohlavní 

styk. Prsten, který nevěsta přijala z ruky ženicha, byl také symbolem sexuální moci muže 

nad ženou.“ (Petráňová, 2000, s. 60) 
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voliče. Při narození dcery přišel na svět podle středověkého myšlení tvor, 

kterého je potřeba krmit, hlídat a provdat. (Lenderová, 2008, s. 83.) Zklamání z 

narození dcery prožívali nejvíce rodiče z panovnického prostředí, kde netrpělivý 

panovník očekával syna - nástupce trůnu. Odpovědnost, jak za nenarození 

mužského potomka, tak za neplodnost, se přisuzuje jednoznačně ženě. Často 

docházelo k zapuzení manželky, pokud musel muž čekat na syna příliš dlouho.8 

Navíc bývali muži velmi nedůvěřiví a i domnělá nevěra se trestala vypovězením, 

či v horším případě smrtí. (Utrio, 1994, s. 48) 

Při vybírání partnera bylo zvykem se podřídit rodičům. Důležitá byla u 

potencionálního partnera jeho pověst9, postavení jeho rodiny a dobré 

vzájemné vztahy mezi rodinami. Další zásadou, i když ne vždy dodržovanou, 

byla věková10 či majetková rovnost obou partnerů. (Petráňová, 2000, s. 60)  

K manželství patřící soulož představovala v této době nutné zlo a měla 

sloužit výhradně k zachování lidské populace. Sv. Augustin se ke spojení muže a 

ženy za účelem zplození potomka ale staví velmi kladně, dokonce toto spojení 

nazývá „přirozeným dobrem manželství“. Manželskou cudnost označuje za Boží 

dar. (Enennová, 2001, s. 45) „Zcela nepřijatelné však bylo provozovat pohlavní 

styk za účelem získávání slasti a praktiky, které zabraňovaly početí, byly striktně 

odmítány.“ (tamtéž) Pohlavní styk mimo manželství byl nejen hříchem, ale byl 

také považován na trestný čin podle práva chránícího instituci manželství.  

Nyní ještě pár důležitých dat. Ke konci 12. století se manželství stává 

sedmou11 svátostí. V roce 1215 se konal čtvrtý koncil v lateránu, kde se omezilo 

                                                   
8
 Postavení žen ve středověku a raném novověku. Středověk [online]. 01.02.2009 [cit. 

2012-04-12]. Dostupné z: http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2009020001  

9
 Měla být splněna 4 kritéria: pokora, počestnost, moudrost a bohabojnost 

10
 Např. věkový rozdíl mezi Karlem IV. a jeho čtvrtou ženou Alžbětou Pomořanskou byl 31 

let. – viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. 

11
 Svátosti jsou: křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, pomazání nemocných, 

kněžské svěcení a manželství – viz http://christ.blog.cz/0707/sedm-svatosti 

http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2009020001
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
http://christ.blog.cz/0707/sedm-svatosti
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pravidlo 7 příbuzenských stupňů na 4, zakázaly se tajné sňatky, potlačují se 

sňatky kněží, je povinné zveřejňování ohlášek a při obřadu musí být přítomný 

kněz. První vlna katolického zákonodárství o manželství byla završena Sumou 

Teologickou od Tomáše Akvinského. (Bologne, 1997, s. 375) 

 

4) RENESANCE (16. století) 

Opět začínám popisem svatebního obřadu z Bologneho knihy Svatby. 

Popisuje svatbu v Métách kolem roku 1550. „V předvečer tridentského koncilu 

se svatba již stala čistě náboženským obřadem. Rituály, které kdysi vykonával 

otec, jsou nyní jako součást mše vyhrazeny knězi. Kněz přivítá snoubence před 

kostelem […]. Po ofertoriu přistoupí budoucí manželé k oltáři, muž napravo, 

žena vlevo. Farář spojí jejich ruce nad chlebem a vínem a ženich pronáší ve 

francouzštině svůj slib. […] Úloha nevěsty je stručnější. […] Potom dále 

pokračuje mše. Po přijímání se manželé vrátí k oltáři, kde kněz požehná 

snubnímu prstenu (dosud se užívá jen jednoho). […] Večer kněz přijde požehnat 

manželskému loži.“ (Bologne, 1997, s. 142) 

Tuto dobu Bologne označuje jako „rozpad systému“. A není se co divit, 

protože se hodně kritizuje svátost manželství, jeho nerozlučitelnost i kněžský 

celibát12. V této době vládne Jindřich VIII., který měl 6 manželek.13 V roce 1520 

Luther ve svém Babylonském zajetí církve také kritizuje katolický sňatek a 

pokládá základy protestantského učení. (Bologne, 1997, s. 377).  

Reformátoři, zejména Calvin a Zwingli, vyzdvihli hodnotu manželství, 

čímž vyřešily středověký náboženský konflikt. Nejprve zrušili kněžský celibát a 

odsoudili svátostní status manželství. Tyto dvě reformy však nevedly k devalvaci 

                                                   
12

 Viz např. komentáře Erasma Rotterdamského 

13
 „Ze šesti Jindřichových manželství ostatně pouze dvě skončila rozvodem. Další dvě byla 

ukončena přirozenou smrtí a dvě … na popravišti.“ (Bologne, 1997, s. 143) 
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manželství, ale naopak posílili hodnotu manželství a rodiny. Rodiny farářů se 

staly viditelným vzorem pro vedení křesťanského manželství.14 Institucionální 

charakter manželství nicméně zůstal stejný. Hlavním účelem manželství je 

ochrana potomstva.  S posílením náboženské rodiny se posílila i patriarchální 

role otce domu.15 

Hodně se kritizovali i tajné sňatky.  „Modelem manželského slibu byla 

smlouva vycházející ze souhlasu smluvních stran. Tato smlouva musela mít 

přesně stanovený obsah, ale jak antické římské právo tak ani středověké 

kanonické právo nevyžadovalo žádné specifické právní formality k platnému 

uzavření kontraktu. Proto také uzavření manželské smlouvy, manželského slibu 

nebylo spojeno s žádnými právními formalitami ať veřejnými nebo soukromými. 

V praxi to znamenalo, že i když bylo uzavírání manželství zpravidla spojeno 

s liturgickými obřady v kostele, bylo možno bez jakýchkoli zvláštních dovolení 

slavit sňatek také soukromě jako rodinnou slavnost mimo kostel. Soukromé 

svatby, které se někdy rovnaly tajným sňatkům, o kterých věděli právě jen muž a 

žena, byly zakazovány, protože vnášely do společnosti nejistotu a zmatek. 

Přesto ale universální církevní právo nestanovilo žádné kanonické formality, 

které by bylo třeba splnit k platnému sňatku a nevyhlásilo soukromé nebo tajné 

sňatky jako neplatné až do Tridentského koncilu.“16 

                                                   
14

 HÖPFLINGER, François. Zwischen Ehesakrament und Liebesbeziehung: Geschichte der 

Ehe in der Schweiz. Lebensformen und Familien im Wandel: Studientexte zur Soziologie 

von Lebensformen und Familiensoziologie [online]. 15. 2. 2005 [cit. 2012-04-13]. Dostupné 

z: http://www.hoepflinger.com/fhtop/fhfamil1a.html  

15
 SCHMOHL, Daniel. Die Geschichte der Ehe – ein Abriss. D-A-S-H: Für Vernetzung - gegen 

Ausgrenzung [online]. 2005-05-22 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: http://www.d-a-s-

h.org/dossier/13/02_geschichte.html  

16
 Uzavírání manželství - Historický přehled. Katedra církevního a civilního 

práva: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích [online]. 2008-10 [cit. 

2012-04-10]. Dostupné z: http://www2.tf.jcu.cz/~kasny/book4m/hist.htm  

http://www.hoepflinger.com/fhtop/fhfamil1a.html
http://www.d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html
http://www.d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html
http://www2.tf.jcu.cz/~kasny/book4m/hist.htm
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Zasedání Tridentského koncilu věnovanému manželství se konalo v roce 

1563. Zde byl vydán dekret Tametsi o tom, že sňatek musí být uzavřen před 

farářem a svědky. (Bologne, 1997, s. 376). „Tridentský koncil stanovil, že do 

budoucna musí být každé manželství uzavřeno v přítomnosti faráře a dvou 

svědků ve farním kostele. Nerespektování těchto kanonických formalit mělo za 

následek neplatně uzavřené manželství.“17 

 

5) KLASICISMUS A ROMANTISMUS 17. – 18. století 

V této době se rozšiřují svatební smlouvy a šlechtici královského rodu 

potřebují ke sňatku královo svolení, což dokazuje následující popis Velké svatby 

v Paříži, kterou uvádí Bologne. „Pan vévoda a francouzský pair obdržel povolení 

k sňatku od rodičů i krále. Poslal své nastávající přepychové dary a před celým 

dvorem s ní podepsal svatební smlouvu. Podepsal ji i sám král spolu se všemi 

kněžnami a knížaty, kteří se toho dne vyskytli na versailleských chodbách. 

Podpisy svědků se počítají na desítky. 

Ve svatební den pořádá otec nevěsty velikou večeři ve svém pařížském 

paláci. […] Svatebčané se nevydávají do kostela; kněz přijde sloužit mši přímo do 

palácové kaple. Po požehnání jsou novomanželé uvedení do matčiných komnat, 

kde se nachází ložnice. […] Manželskému loži požehná kněz.“ (Bologne, 1997, s. 

180). 

V souvislosti s Velkou francouzskou revolucí musela být manželství od 

roku 1792 schvalována i státem, teprve poté se mohl konat obřad v kostele. 

Ten už ale oproti státnímu sňatku nebyl povinný. V této době se také poprvé 

objevuje možnost rozvodu. (Blasius, 1992, s. 33). 

                                                   
17

 Uzavírání manželství - Historický přehled (opětovná citace) 
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„Manželství z lásky bylo stvořeno rostoucí buržoazií v 18. století.  Do té 

doby byla láska a sexualita spíše mimomanželská záležitost.“18 

 

6) MODERNÍ SŇATEK 

V 19. století se všeobecně rozšiřuje snubní prsten u obou manželů, 

nevěsta je oblečena v bílých šatech. Rozšiřují se milostné romány a odsuzují 

sňatky pro peníze nebo „z rozumu“. (Bologne, 1997, s. 376 – 377) Svatební 

obřad je už velmi podobný současnému, vyskytují se jen drobné oblastní 

rozdíly, proto jen nebudu zvlášť popisovat. 

V roce 1869 se u katolíků objevuje tzv. „rozvod od stolu a lože“, kdy 

spolu manželé nemusí žít, ale jsou nadále manželi (je možné podat žalobu za 

nevěru). Do této doby byla principiální nerozlučitelnost manželství 

v kanonickém právu změkčována i obcházen institucí neplatnosti manželství. 

(Možný, 2008, s. 207). Nový sňatek umožňovala pouze rozluka (alternativa 

dnešního rozvodu).  „Ta však byla povolována pouze zcela výjimečně, zpočátku 

papežem, později i biskupy. Katolická věrouka je v této věci v principu neměnná; 

pravověrný katolík stále nemůže ani po rozvodu uzavřít nový církevní sňatek.“ 

(Možný, 2008, s. 208) Mnoho lidí proto odcházelo z církve. 

Dále už vznikají různé úpravy zákoníků o manželství apod., o těch se ale 

zmíním až v dalších podkapitolách, protože vývoj v Německu i ČR se už značně 

liší. 

 

                                                   
18

 SCHMOHL, Daniel. Die Geschichte der Ehe – ein Abriss. D-A-S-H: Für Vernetzung - gegen 

Ausgrenzung [online]. 2005-05-22 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: http://www.d-a-s-

h.org/dossier/13/02_geschichte.html  

http://www.d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html
http://www.d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html
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1.1.1) Specifika ČR 

 

„Vstup státu do manželského práva v našich zemích byl postupný a zprvu 

se týkal především náboženských rozdílů mezi manžely. V roce 1811 byl 

kodifikován rakouský Obecný zákoník občanský, který nabyl účinnosti na území 

Čech a Moravy v roce 1812. Tento zákon upravoval pouze obligatorní církevní 

formu sňatku. Až roku 1868 byl povolen tzv. nouzový civilní sňatek pro osoby, 

které nemohly uzavřít manželství podle kanonického práva, přičemž obecný 

občanský zákoník jim manželství nezakazoval. Od roku 1870 byl zaveden civilní 

sňatek pro osoby, které se nehlásily k žádné státem uznané církvi. Výraznější 

změnu vnesl do této oblasti až zákon č. 320 Sb. z. a n. ze dne 22. května 1919.“19 

V České republice byl rozvod poprvé připuštěn také v roce 1919 

 Československou manželskou novelou. „Pro všechny konfese byla jednotně 

formulována i možnost rozluky z důvodů odsouzení do žaláře na 3 léta, 

zlomyslného opuštění, úkladů o život, zlého nakládání a těžkého ublížení na těle, 

zhýralého života, duševní poruchy, hlubokého rozvratu manželství a vzájemného 

nepřekonatelného odporu, přičemž zejména poslední dva důvody byly velmi 

pružné a dávaly soudu velkou volnost posuzování.“ (Klabouch, 1962, s. 167).  

Zákon z roku 1919 také určoval, kdy je manželství neplatné: „[…] vadný 

souhlas z důvodu strachu, souhlas daný unesenou osobou, omyl v osobě 

snoubence a omyl pokud jde o to, že snoubenka není těhotná.“20  

Dalšího přepracování se rodinné právo dočkalo po 2. světové válce, kdy 

byl naším vzorem Sovětský stát. „V Československu bylo manželské a rodinné 

právo přebudováno zákonem ze dne 7. prosince 1949 (č. 265 Sb.) […]. Všechny 

                                                   
19

 Uzavírání manželství - Historický přehled. Katedra církevního a civilního 

práva: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích [online]. 2008-10 [cit. 

2012-04-10]. Dostupné z: http://www2.tf.jcu.cz/~kasny/book4m/hist.htm  

20
 Uzavírání manželství – opětovná citace 

http://www2.tf.jcu.cz/~kasny/book4m/hist.htm
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pokrokové principy manželského a rodinného práva, obligatorní občanský 

sňatek, úplné zrovnoprávnění muže a ženy, odstranění diskriminace dětí, jejichž 

rodiče neuzavřeli manželství, redukce zbytečných manželských překážek, účelná 

úprava rozvázání manželství a odstranění nesmyslné instituce rozvodu od stolu 

a lože, […] byly tu důsledně provedeny. Československý zákon o rodinném právu 

byl založen na novém pojetí rodiny a manželství, které již neslouží soukromo-

vlastnickým zájmům, na důsledném zrovnoprávnění žen a na hlubokém zájmu o 

dítě.“ (Klabouch, 1962, s. 241)   

Zákon zrušil zásnuby jako zvláštní formální akt, upustil od ohlášek a razil 

zásadu povinného občanského sňatku. Dále také upravoval vzájemná práva a 

povinnosti manželů, popisoval 4 překážky vzniku platného manželství21, 

upravoval majetkové poměry mezi manžely i poměr rodičů a dětí. „Vzhledem 

k povaze manželství jako svazku, založeného na vzájemné lásce a odpovědnosti, 

připustil československý zákon o rodinném právu i rozvazatelnost manželství 

v případech, kdy tyto rysy již pominuly. […] Zrušení manželství rozvodem […] se 

připouští jen, když trvání manželství nemá již dalšího opodstatnění z hlediska 

jeho společenské funkce a když není v rozporu se zájmy nezletilých dětí.“ 

(Klabouch, 1962, s. 243) Soudům byla ponechána široká volnost v posuzování 

jednotlivých případů, jediným důvodem pro rozvod manželství byl hluboký a 

trvalý rozvrat. 

Další změny přinesl až zákon o rodině z roku 1963, který je s drobnými 

úpravami stále platný a věnuji se mu proto v části „rodina dnes“. 

                                                   
21 Již trvající manželství, duševní nemoc, příbuzenství a nedostatečný věk (Klabouch, 1962, 

s. 241) 
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Od 1. Července 2006 v ČR platí institut registrovaného partnerství, který 

nabyl účinnosti zákonem č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o 

změně některých souvisejících zákonů.22 

 

1.1.2) Specifika Německa 

 

 Německé slovo Heirat – sňatek pochází z germánského „Hîwa“, tedy 

ekvivalent současného Hausgemeinschaft, pro které je v ČJ asi nejlepší překlad 

sousloví nájemníci jednoho domu. Slovo Ehe – manželství pochází ze 

středohornoněmeckého „ewe“ nebo také „ewa“, což znamená zákon.23 Což 

dokazuje, že se na manželství pohlíželo jako na společenství s určitými pravidly 

a zákony. 

Až do raného středověku existovaly různé formy manželství. Jednou 

z forem bylo Muntehe, tedy manželský svazek za účelem ochrany (Munt = 

ochrana). Manželka přecházela pod ochranu kmene svého muže. Muž musel 

předem zaplatit Muntschatz, něco jako ochranné věno (Schatz = poklad), jehož 

hodnota byla předem stanovena a ne každý si jej mohl dovolit. Právě proto byl 

tento svazek určen hlavně pro vyšší třídu a v jeho pozadí se skrývaly různé 

politické, ekonomické a mocenské důvody. 

Běžnější formou manželství bylo Friedelehe (Friede = mír). Tento typ 

manželství byl méně závazný a poskytoval nevěstě menší ochranu a nebylo 

                                                   
22 Registrované partnerství v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 -, 30. 3. 2012 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Registrovan%C3%A9_partnerstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku  

23 SCHNABEL, Angelique. Die Geschichte der Ehe: Von der Zweckgemeinschaft zur 

Liebesheirat. Partnerschaft [online]. 2. 12. 2007 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

http://angelique-schnabel.suite101.de/die-geschichte-der-ehe-a36767  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Registrovan%C3%A9_partnerstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku
http://angelique-schnabel.suite101.de/die-geschichte-der-ehe-a36767
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vyžadováno zasnoubení. Stačilo, aby byla žena uvedena do domu muže na 

svatební noc, čemuž museli být přítomni svědci. 

Nejméně závazné bylo tzv. Kebsehe, kdy slovo Kebse označovalo 

konkubínu. Takovéto manželství mohl uzavřít svobodný člověk s otrokyní nebo 

poddaným. „Pán měl nad svou otrokyní absolutní moc a mohl ji kdykoliv donutit 

k pohlavnímu styku nebo se oženit.“ (tamtéž) 

Kebsehe bylo církví od 10. stolení stále více kritizováno, protože se stalo 

zvykem, nechávat se oddávat v kostele, kde bylo zapotřebí souhlasu obou 

partnerů. „Povinnost mít svatbu v kostele se uzákonila v roce 1225. 

Nemanželské soužití bylo zakázáno a dokonce trestáno.“ (tamtéž) 

Blasius uvádí, že Velká francouzská revoluce přinesla v rámci požadavku 

na maximální svobodu manželství v roce 1792 reformu zákona o manželství a 

možnost rozvodu. V Německu byly rozvody umožněny ale až od roku 1848. 

(Blasius, 1992, s. 44). „Od roku 1876 existuje Říšský zákon o doložení osobních 

údajů a uzavření manželství. Tento zákon znamenal zrod registračních úřadů.“24  

O sňatcích z lásky se dá mluvit až od 19. století, když se rozmohl 

romantismus a za ideál platila představa spojení lásky a sexuality v manželství.25  

Stále ale platilo pravidlo patriarchálních rolí. „Žena měla na starosti domácnost 

a děti, špatné hospodaření s penězi bylo až do roku 1960 důvodem k 

rozvodu. To se změnilo díky hnutím v 60. a 70. letech. Manželství bylo 

zpochybněno, obhajovala se volná láska.“ 26 

Když mluvím o specificích Německa, neměla bych opomenout, že za 2. 

světové války byly zakázány sňatky Židům, protože musela být zaručena 

                                                   
24 SCHNABEL, Angelique – opětovná citace 

25 SCHMOHL, Daniel. Die Geschichte der Ehe – ein Abriss. D-A-S-H: Für Vernetzung - gegen 

Ausgrenzung [online]. 2005-05-22 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: http://www.d-a-s-

h.org/dossier/13/02_geschichte.html  

26 SCHNABEL, Angelique – opětovná citace 

http://www.d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html
http://www.d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html
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reprodukce „čistokrevných“ Němců. „V nacionálním socialismu bylo manželství 

občanů podrobeno cílům státu. […] Tzv. Norimberské zákony rozšířily právní 

základ pro diskriminaci a pronásledování Židů v Německu.“27  Po skončení války 

vydala v únoru 1946 spojenecká kontrolní rada zákon o zrušení nacistických 

zákonů a začal platit nový občanský zákoník, jenž byl velmi podobný původní 

verzi. (tamtéž) Dalšímu vývoji se věnuji v kapitole „rodina dnes – specifika 

Německa“. 

Od 1. 8. 2001 je v Německu povoleno „registrované partnerství“, které 

má všechny právní a sociální povinnosti jako klasické manželství, ale přináší 

s sebou jen málo z jeho výhod.28 (tamtéž) 

  

                                                   
27 SCHMOHL, Daniel – opětovná citace 

28 Např. neovlivňuje zařazení do daňových tříd. 
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1.2) „Rodina dnes“ 

  

Obraz rodiny se začal proměňovat po 2. světové válce. V 80. a 90. letech 

dochází dost k individualizaci, tedy se zvyšuje váha jedinců a jejich životních 

kariér. To souvisí se změnou postavení žen ve společnosti (snaží se vyrovnat 

mužům) a se zlepšením životní úrovně, zdravotní péče a zvýšením dožití. Tento 

vývoj implikuje společnost bez dětí a bez rodin, protože děti jsou nákladnější a 

ne každý si je může dovolit. Dnes je rodina jen jednou z forem párového soužití. 

Jedním z dalších trendů jsou i homosexuální páry, ty ale zatím nejsem 

univerzálně akceptované. Mnoho lidí žije v nesezdaných manželstvích. Politika 

se musí proto těmto novým formám přizpůsobit. Obecně se také stále více 

používá termínu „domácnost“. 

Když to shrnu, lze vysledovat následující trendy: 

 snižující se porodnost až pod hladinu prosté reprodukce (do 1,3 

dítěte na ženu) 

 posun prvních porodů do pozdějšího věku žen (u nás velká 

rychlost posunu) 

 řidší sňatky = nízká míra sňatečnosti a platí i pozdější uzavírání 

sňatků 

 vysoká rozvodovost 

 nemanželské porody dětí 

 

Nelze rezignovat na utváření rodinné politiky. Jaké nástroje ale rodinná 

politika má? Stát může pomoci finančně formou různých příspěvků jako je 

porodné, rodičovský příspěvek a další dávky. Dále může vytvářet různé nástroje 

pro sladění práce a rodinného života jako je konstrukce mateřské, otcovské a 

rodičovské dovolené, zařizování předškolní péče o děti či podpora různých 

flexibilních forem zaměstnání (práce z domu, částečné úvazky).  
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1.2.1) Specifika ČR 

 

V předchozí kapitole jsem naznačila, že politika státu může ovlivnit a 

ovlivňuje chování lidí, stejně tak působí zákony. Budu se tedy nyní věnovat 

rodinné politice a zákonu o rodině, protože tyto dvě oblasti považuji za určující 

toho, co je vlastně „rodina dnes“ v České republice. V této části jsem původně 

také zamýšlela zmínit statistické údaje k situaci v České republice, ale protože 

statistiky patří spíše k sociologii, uvedla jsem jen některé do přílohy č. 1: ČR ve 

statistikách. 

 

RODINNÉ PRÁVO 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, byl schválen 4. 12. 1963 a jeho účinnost 

nastala 1. 4. 1964. Zásadní změnu zákona o rodině přinesla novela č. 91/1998 

Sb., ze dne 3. 4. 1998. Zatímco dříve se manželství uzavíralo na základě 

dobrovolného rozhodnutí muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé 

životní prostředí, nyní je manželství definováno jako trvalé společenství muže a 

ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství po 

novele je založení rodiny a řádná výchova dětí. Zatímco dříve bylo uvedeno, že 

občané, kteří chtějí spolu uzavřít manželství, mají předem poznat navzájem své 

charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, nyní bylo slovo "občané" 

nahrazeno slovy "muž a žena". Tato nová formulace je přesnější, neboť je 

pojmově vyloučeno, aby manželství uzavíraly osoby téhož pohlaví.29 

  

                                                   
29

 Národní zpráva o rodině. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2004 [cit. 

2012-03-30]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/898 

http://www.mpsv.cz/cs/898
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PRAVIDLA VSTUPU DO MANŽELSTVÍ 

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením 

muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení učiní před OÚ 

pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve či náboženské společnosti. 

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti 2 svědků. Je 

možné mít po občanském sňatku ještě církevní obřad30, a to i po několika 

letech, ne však naopak.  

K uzavření manželství je nutná písemná žádost, která obsahuje 

prohlášení snoubenců o tom, že: 

 a) jim nejsou známy okolnosti, které by bránily uzavření manželství 

(nesmí být příbuzní či už zavázaní v jiném manželském svazku a musí být 

i zdravotně a psychicky způsobilý k tomu, aby naplnili manželství) 

 b) znají vzájemně svůj zdravotní stav 

 c) zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, bydlení a zajištění 

rodiny 

 d) dohodli se na příjmení 

Dále musí snoubenci předložit rodné listy, občanský průkaz (jako doklad 

o státním občanství a místě trvalého bydliště a doklad o rodinném stavu) a 

nezletilý snoubenec starší 16let předkládá i rozsudek o svolení soudu 

s uzavřením sňatku. 

Při občanském sňatku učiní snoubenci prohlášení o uzavření manželství 

snoubenci starostou, místostarostou nebo před pověřeným členem 

zastupitelstva obce. Zákon o rodině myslí i na krajní situace, je-li život 

                                                   
30 Pokud by se třeba věřící manželka chtěla nechat biřmovat, je pouze občanský sňatek 

překážkou – musí být před tím oddána i v kostele. 
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snoubence ohrožen, může se manželství uzavřít před kterýmkoliv OÚ. Občan ČR 

může manželství uzavřít také v cizině před zastupitelským úřadem ČR. 

Při církevním sňatku učiní snoubenci prohlášení o uzavření manželství 

před příslušným orgánem církve, tedy před osobou pověřenou církví nebo 

náboženským společenstvím. Slib se uzavírá na místě, určeném předpisy církve.  

Je-li život snoubence ohrožen, může se manželství uzavřít kdekoliv, ale až poté 

co snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané matrikou ne starším 3 

měsíce o tom, že splnili všechny požadavky. 

Nutný je vzájemný souhlas (dobrovolný, svobodný, osobní, 

neodvolatelný = trvalý souhlas obou, kterým se sobě navzájem dávají a 

přijímají). Předpokládá se, že oba snoubenci jsou pokřtěni v katolické církvi31. Je 

i nutné kvalifikovaně posoudit, zda je církevní sňatek možný, pokud jeden ze 

snoubenců už měl civilní sňatek a rozvedl se. Dalšími možnými překážkami 

mohou být: 

1) jiný, již platný sňatek nebo životní závazky (svěcení, sliby) 

2) zamlčení závažné skutečnosti (zdravotní, psychické…) 

3) věk 

4) příbuzenství 

5) odmítnutí podstatných principů křesťanského manželství 

6) fyzická a psychická neschopnost 

 
 

                                                   
31 Pokud je tomu jinak, je třeba věc probrat s knězem - manželství nekatolíka s katolíkem 

či katolíka s nepokřtěným, je možné jen se souhlasem biskupa za splnění určitých 

podmínek. 



28 
 

Dále je nutné rozumět správně následujícím pojmům: 

a) společenství života (manželé vytvářejí nejvnitřnější společenství celého 

života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození 

a výchovu dětí) 

b) jednota (harmonické spojení manželů v jeden celek, úsilí o shodu) 

c) nerozlučitelnost (z platného manželství vzniká mezi manžely svazek svou 

povahou trvalý a výlučný, platně uzavřené manželství je tedy v oblasti víry a 

církve - jak už bylo vícekrát zmíněno - nezrušitelné) 

d) věrnost (láska chce být definitivní, nikoliv až do dalšího uspořádání) 

e) potomstvo (svou přirozenou povahou je manželství a manželská láska 

zaměřena k plození dětí a výchově dětí - logickým požadavkem je tedy 

otevřenost vůči přijetí dětí) 

 

VZTAHY MEZI MANŽELY 

Tato část zákona o rodině obsahuje ustanovení, která mají proklamativní 

význam s výjimkou ustanovení o zastupování. Je samozřejmé, že muž a žena 

mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si 

věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o 

děti vytvářet zdravé rodinné prostředí. 

O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle 

svých schopností, možností a majetkových poměrů. Právní důsledky mají 

ustanovení o zastupování manželů navzájem. Manžel je oprávněn zastupovat 

druhého manžela v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná 

plnění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 
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ZÁNIK MANŽELSTVÍ SMRTÍ, PROHLÁŠENÍM MANŽELA ZA MRTVÉHO 

Manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jednoho z manželů za 

mrtvého. Pokud by prohlášení za mrtvého bylo zrušeno, zaniklé manželství se 

neobnoví, jestliže mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavře 

manželství nové. 

 

ROZVOD MANŽELSTVÍ 

Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je 

manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení 

manželského soužití. 

Přitom bere v úvahu příčiny rozvratu manželství. Mají-li manželé 

nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, pokud by to bylo v rozporu se 

zájmem těchto dětí. Toto ustanovení § 24 odst. 2 zákona o rodině je do jisté 

míry v rozporu s praxí, která vyplývá z ustanovení § 26 zákona o rodině. Před 

rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví 

soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu 

bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.32 

Zákon33 umožňuje, aby soud nezjišťoval příčiny rozvratu manželství za 

předpokladu, že spolu manželé 6 měsíců nežijí, k návrhu na rozvod se druhý 

manžel připojí a jsou přiloženy písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy 

účastníků, upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových 

vztahů, práva a povinnosti vyplývající ze společného bydlení a případnou 

                                                   
32 Národní zpráva o rodině. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2004 [cit. 

2012-03-30]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/898 

33 Zákon č. 94/1963 Sb.: zákoně o rodině. Zákony ČR online [online]. Arnet On Line, a.s., 

2004 - 2011, 11.3.2012 [cit. 2012-03-30]. Dostupné z: 

http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-sb-zakon-o-rodine.html 

http://www.mpsv.cz/cs/898
http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-sb-zakon-o-rodine.html
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vyživovací povinnost a pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o 

úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.  

 

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI MANŽELY 

Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost. Neplní-li jeden z manželů 

tuto povinnost, určí soud na návrh druhého manžela její rozsah, přičemž 

přihlédne k péči o společnou domácnost.34 Tato vyživovací povinnost předchází 

vyživovací povinnosti dětí. 

Rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, může žádat od 

bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu (nejdéle na dobu 3 

let od rozvodu). 

Zákon se věnuje i příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů 

neprovdané matce. Otec dítěte, ze kterého není matka provdána, je povinen 

matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy a nákladů spojených s 

těhotenstvím po dobu 2 let. 

  

RODINNÁ POLITIKA  

O rodinné politice mluvíme v souvislosti se sociální politikou státu. 

K první podpoře rodiny dochází až při vzniku Československa, kdy je prioritou 

zdravotní aspekt (snaha o snížení kojenecké úmrtnosti a úmrtnosti při 

porodech). Masaryk podporoval rodinu, protože ji vnímal jako záruku stability. 

                                                   
34 V daném případě se přihlíží ke všem okolnostem, tedy i nákladům spojených s tím, aby 

jeden z manželů dosáhl svého výdělku. U zaměstnaného manžela se proto přihlíží nejen k 

jeho výdělku, ale i k tomu, že musí do zaměstnání dojíždět, stravovat se mimo domov, má 

náklady s dopravou, při cestě do zaměstnání a ze zaměstnání se ničí více jeho ošacení. 
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V této době se proto zavádí třeba peněžitá pomoc v mateřství (4 týdny před a 4 

týdny po porodu) a zakládají se sirotčince, útulky pro matky, opatrovny, jesle, 

mateřské školy apod. 

Za socialismu se rodinná politika řídila cíly socialismu. Dochází 

k emancipaci žen, se kterou souvisí přenos funkcí rodiny na další instituce (tzv. 

kolektivní výchova). Stát podporuje rodiny finančně různými dávkami (přídavky 

na děti, prodloužení mateřské dovolené a získávání příspěvků na 28 týdnů, 

porodné apod., novomanželské půjčky). Cílem je zvýšení porodnosti i 

sňatečnosti.  

Po politických změnách v roce 1989 je nutná i transformace sociální 

politiky státu. Ruší se propopulační nástroje a mění se i systém dávek. V roce 

2004 je ministerstvem práce a sociálních věcí vydána Národní zpráva o rodině, 

která obsahuje akční plán na podporu rodin pro další období. Mluví se o 3 

oblastech pomoci35. První je finanční podpora rodin a systém sociálního 

zabezpečení. Druhá oblast jsou různé aktivity k podpoře rodiny – deleguje se na 

obce, nestátní subjekty a soukromé osoby. Třetí prioritou je snaha o 

slučitelnost profesních a rodinných rolí (mateřská a rodičovská dovolená, 

pracovní volno při nutnosti ošetřování člena rodiny a další služby jako školky či 

školní družiny). 

V současné době se stát snaží otevřít prostor individuální volbě. Od 1. 1. 

2012 platí nové uspořádaní pro rodičovské dovolené, která má podpořit větší 

flexibilitu rodičů při návratu na pracovní trh. Tomu, jak vypadá současný stav, 

se věnuji při zpracování hypotézy o možnostech rodinné polity. 

  

                                                   
35 Viz http://www.mpsv.cz/cs/4  

http://www.mpsv.cz/cs/4
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1.2.2) Specifika Německa 

 

 V této kapitole se chci věnovat dvou okruhům, které ovlivňují současnou 

německou rodinu a manželství. Jsou to sociální politika Německa a rodinné 

právo. 

 „V roce 2003 žilo v Německu celkem 18,6 milionů manželských párů, 

z toho 8,8 milionů se svobodnými dětmi a 9,8 milionů bez dětí. 

 V roce 2009 se k tomu přidalo 378 438 dalších manželských párů, což 

znamená 756 878 mužů a žen si řeklo své „ano“. 

 Ve stejném roce bylo rodinným soudem rozvedeno 185 817 manželství, 

145 656 nezletilých dětí tak bylo nuceno s rodiči prožít ztroskotání manželství. 

 Z manželství uzavřených v roce 1991 bylo o deset let později rozvedeno 

už 20%, další budou následovat… 

 Dohromady každé třetí manželství nekončí smrtí partnera, ale před 

soudem. 

 Postižené může ale tedy trochu utěšit, že nejsou jediní, koho potkal 

takový osud.“36 – Tolik pár úvodních odstavců na německé webové stránce 

„Familienrecht-Ratgeber“, v překladu „Rodinné právo – poradce“, na kterou 

jsem narazila, když jsem hledala informace v této oblasti. 

 

 

 

                                                   
36BURSCHEL, Hans-Otto. Familienrecht-Ratgeber [online]. 2009 [cit. 2011-12-16]. Dostupné 

z WWW: http://www.familienrecht-ratgeber.de/index.html. 

 

http://www.familienrecht-ratgeber.de/index.html
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OBECNÉ PODMÍNKY PRO VSTUP DO MANŽELSTVÍ 

 Základní podmínky pro uzavření manželství jsou stejné: „dvě svobodné 

osoby různého pohlaví, které spolu budou (chtít) žít“ (tamtéž). Kdo už byl 

jednou sezdán, může znovu před oltář jen v případě, že by soud manželství 

rozvedl či druhý partner už nežil. Sňatky párů stejného pohlaví nejsou možné, 

ale od 1. 8. 2001 mohou být zákonem vedeny jako „Lebenspartnerschaft“ = 

„životní partneři“. 

 Kdo se chce brát, musí být starší 18 let. Zplnoletnění od 16 let je soudem 

možné, ale pouze pokud je alespoň druhý partner starší 18 let a manželství 

bude sloužit „k dobru“ nezletilého partnera. V dnešní době, kdy už je 

společensky přijatelné, aby byl pár brán právě za výše zmíněné „životní 

partnery“, se ale soud k takovému rozhodnutí přiklání jen ve velmi okrajových 

případech – samotný fakt, že je „dítě na cestě“ nebo dokonce už narozené 

(typický případ toho „muset se vzít“) či pokud je partner cizinec, kterému bez 

sňatku hrozí vyhoštění ze země, už pro povolení není dostačující. 

 Manželství není dovoleno, pokud je jeden z partnerů nezpůsobilý 

k právním úkonům (třeba při duševní nemoci), nicméně i zde může soud 

v některých případech udělit výjimku (musí se dokázat, že dotyčný dostatečně 

chápe význam a důsledky manželství a stále je jeho svobodnou vůlí si partnera 

vzít). 

 Vzít se samozřejmě nemohou příbuzní v přímé linii, tedy sourozenci i 

poloviční sourozenci. Toto platí i v případě, kdy příbuzenství či sourozenectví 

zaniklo adopcí. Platí i opačný případ, nemohou se vzít přímí příbuzní, pokud 

jejich příbuzenský vztah teprve právě adopcí vznikl. Vzít se ale mohou bratranci 

a sestřenice, případně strýček a neteř, protože spolu nejsou příbuzní v přímé 

linii. 
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SPECIFIKA ZÁSNUB 

 Před samotnou svatbou stojí samozřejmě zasnoubení, což z právního 

hlediska není nic jiného, než vážný a vzájemný příslib vstupu do manželství. 

Nemusí se tak stát nijak oficiálně, vše může jít i konkludentně (= vyplynout 

z okolností). Není nutné si vyměnit prsteny, dát ohlášení do novin či uspořádat 

zásnubní večírek – i když je to v Německu běžná praxe. Teprve až když pár zajde 

na místní úřad a nahlásí úmysl se vzít, stávají se z nich oficiálně snoubenci. 

 Samotný fakt zasnoubení nemá nějak vysokou právní důležitost a 

manželství na jeho základě není vymahatelné, protože oba ze snoubenců stále 

mají možnost se kdykoliv zasnoubení zříct. Co už ale v Německu vymahatelné 

je, jsou náklady spojené se zrušením svatby. Typickým příkladem je nutnost 

uhradit částku za zakoupené svatební šaty, které nyní už nebudou na nic 

potřeba. Platí vždy ten, kdo se zásnub zřekne jako první. To neplatí v případě, 

kdy to udělá jeden na základě provinění druhého (třeba při nevěře), to je pak 

právě ten druhý zodpovědný za náhradu škod. 

 

PODMÍNKY UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 

 Vraťme se ale zpět k podmínkám uzavření manželství. Podle německého 

zákonu o rodině (4. kniha občanského zákoníku – Bürgerlichesgesetztbuch: §§ 

1297 - 1921 BGB) Němci mohou v podstatě uzavřít manželství jen na úřadě – 

jedná se tedy o tzv. „staatliche Zivilehe“ – v ČR tomuto termínu odpovídá 

ekvivalent „občanský sňatek“. Církevní sňatek před uzavřením civilního sňatku 

není dovolen dokonce ani podle práva obou německých církví (katolické a 

protestantské), protože je nutné předložit oddací list poskytovaný pouze 

státem. Je tedy možné vykonat církevní obřad jedině zpětně po občanském 

sňatku a tento slib pak má jen duchovní hodnotu a není relevantní pro rodinné 

právo – tedy nemá ani žádný vliv na rozvodové právo. 

http://bundesrecht.juris.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG011002377
http://bundesrecht.juris.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG011002377
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 Dříve nutné „ohlášky svatby“ – třeba na vývěsce před obecním úřadem 

se už nyní nedělají, místo toho je nutné zajít na úřad a žádat o povolení svatby 

(čímž se pár oficiálně stane snoubenci, jak bylo výše popsáno). Musí se jít na 

úřad, v jehož oblasti má alespoň jeden ze snoubenců trvalé bydliště. Pokud je 

v místě bydliště více příslušných úřadů, můžou si snoubenci vybrat, kde zájem 

vzít se nahlásí. 

 Úřad přezkouší na základně výpisů z matričních listů a od obou 

snoubenců předložených dokumentů (jako třeba rodný lis, úmrtní list 

předchozího manžela nebo rozhodnutí o rozvedení manželství), zda existují 

nějaké překážky před vstupem do manželského stavu. Pokud ne, je nutné i 

rovnou dohodnout termín slibu. Pokud se tak nestane do 6 měsíců, je nutné 

celý proces zopakovat. 

 Pokud má úředník nějaká vodítka, že by se mělo jednat jen o uzavření 

manželství „na oko“ (kdy je zřejmé, že spolu pár v budoucnu nebude skutečně 

žít), má právo žádost zamítnout a záležitost se může dostat až před soud. 

 Za jak dlouho bude možné svatbu od nahlášení u úřadu uskutečnit, závisí 

na mnoha faktorech (třeba různé druhy listin u cizinců apod.), ale v podstatě 

není možná „spontánní“ svatba. Jen pokud je jeden ze snoubenců v ohrožení 

života a je lékařským atestem prokázáno, že svatba nemůže být posunuta, 

může být úředně udělena výjimka a slib se může okamžitě provést  - v případě 

nutnosti i v nemocnici. Samotná svatba se totiž může odehrát už kdekoliv, 

jinými slovy se třeba někdo z Mnichova může ženit v Hamburku, i když to spadá 

pod úplně jiný obecní úřad – úředníci to jen musí vědět dopředu, aby si 

přeposlali příslušnou dokumentaci. 

 Co ovšem už není dovoleno, je svatba v zástupu, oba snoubenci musí být 

přítomni (v ČR se tato podmínka dá v závažných případech obejít pomocí plné 

moci). Němci ale svatbu považují za vysoce osobní záležitost, proto se 

nepřipouští jakékoliv výjimky. 
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 Další zvláštností je, že v Německu u svatebního obřadu nemusí být 

přítomni svědci – ba naopak, jejich přítomnost, a to maximálně 2, se povoluje 

jen na výslovné přání snoubenců. Pověřený úředních se totiž budoucích 

manželů přímo ptá, zda spolu vstupují do svazku dobrovolně a pokud odpoví 

kladně, je to podle zákona naprosto dostačující, jsou prohlášeni za muže a ženu 

a tato skutečnost je zanesena do knihy sňatků. 

 Ještě je zde jedna malá odlišnost, není žádná povinnost mít společné 

jméno, což už je v současné době v Čechách taky umožněno, ale je to poměrně 

byrokratický proces – hlavně pokud žena nechce mít příjmení s „ová“ na konci. 

 

O ROZVODOVÉM PRÁVU 

 Nyní bych ještě ráda zmínila pár fakt k rozvodu a současnému 

rozvodovému právu. V Německu může být manželství rozvedeno jen z jednoho 

důvodu, a to „naprostého rozpadu“. Už neplatí nějaký princip zavinění, pod nějž 

se schovávali předchozí důvody jako třeba „odcizení“ či „nevěra“. Uznává se 

pouze „princip rozvratu“ (Zerrüttungsprinzip). 

 Platí, že manželství se rozvede jen v momentě, kdy je zřejmé, že 

manželství už prakticky zaniklo a ani se nedá očekávat, že by se manželé zase 

dali dohromady. Pro samotný rozvod je už nyní nepodstatné, kdo jej „zavinil“, 

protože německé právo toto nahlíží rovnoměrně – jeden není více vinný než 

druhý. 

 Pro odpověď na otázku, zda je manželství opravdu rozvrácené, je 

rozhodující, zda spolu manželé už nežijí a jak dlouho už spolu nežijí. Trochu 

problém nastává v případě, kdy spolu pár nadále sdílí jeden byt. V takovém 

případě je pak rozhodující, zda se společně podílejí na chodu domácnosti či 

nikoliv apod. Jedná se pak o klasické oddělení „od stolu a lože“, kdy musí být 

vše oddělené, výjimkou je jen kuchyně a koupelna – ty mohou být společné, 
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nicméně není možné, aby se třeba společně pralo nebo jeden za druhého myl 

nádobí. 

Status „žití odděleně“ začíná v momentě, kdy se jeden manžel odstěhuje 

a už nemá jakýkoliv zájem vrátit se zpět. Aby bylo manželství rozvedené, musí 

takovýto stav trvat minimálně jeden rok – „Trennungsjahr“. 

Na základě tohoto jednoho „roku odděleného žití“ se německé právo 

snaží chránit situace, kdy se pár v emocích rozejde jen po jedné větší hádce. 

Během tohoto jednoho roku si manželé opravdu mohou dostatečně promyslet, 

zda spolu už nechtějí žít, ba co víc, zda jsou schopni odděleně žít. Krátkodobé 

pokusy o navrácení se zpět se do tohoto roku nezapočítávají (tedy pokud spolu 

6 měsíců nežijí, pak 14 dní ano, stačí už jen dalších 5 a půl měsíce, aby byl rok 

kompletní, nemusí se začínat znovu). 

Jen velmi výjimečně jsou manželství rozváděna před uplynutím roční 

lhůty. Stává se tak jen v případech, kdy status manžela nějakým způsobem 

opravdu škodí či dochází až k těžkým zločinům – třeba v momentě sexuálního 

zneužívání dětí. Vztah jednoho partnera k třetí osobě a touha po nové svatbě i 

kvůli dalšímu potomkovi na cestě, se jako důvod ke zkrácení lhůty vůbec 

neuznává. 

Pokud manželé opravdu rok žijí odděleně a vyřešili si i praktické (a 

finanční) záležitosti, je jejich manželství soudem uznáno za rozvedené. Pokud 

ale jeden z partnerů nesouhlasí, musí druhý soudce přesvědčit, že manželství je 

skutečně rozvrácené, pokud se mu to nepodaří, prodlužuje se lhůta odděleného 

žití na 3 roky.   

Pokud manželé zažádají o rozvod po více než 3letém odděleném soužití, 

nepřipouští se už jakékoliv námitky a manželství je rozvedeno i proti nevůli 

jednoho z páru. 
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Za některých velmi zvláštních okolností, kdy je nevůle jednoho manžela 

podložena nějakým závažným důvodem, lze rozvod ještě odložit. Jedná se však 

o naprosto ojedinělé případy – v potaz přichází třeba smrtelné nemoci, 

dlouhodobá společná péče o těžce postižené dítě či nebezpečí sebevraždy na 

základě působení rozvodu. 

 

RODINNÁ POLITIKA 

 Výše jsem naznačila, že se v této kapitole bude věnovat i rodinné politice 

v Německu. Německo je možné označit za korporativistický (založeno na 

statusu člověka = vyšší příjem, vyšší odvod, vyšší dávky) sociální stát, protože 

zde funguje sociální pojištění (nemocenské, invalidní a starobní), odškodnění i 

sociální pomoc.  

Německo se velmi snaží podporovat rodiny, protože 23, 5% dětí žije 

mimo manželství (v NDR je to 40%), na jednu ženu vychází jen 1,3 dítěte – což 

je málo, populace vymírá37. Další statistiky jsou uvedeny v příloze č. 2: Německo 

ve statistikách.  Jak bylo výše zmíněno, nesezdané soužití má menší pravomoc 

než manželství, ale přesto po zániku existuje povinnost hradit náklady na 

zaopatření dítěte. 

S podporou rodin se začalo už za Výmarské republiky (Výmarská ústava 

z roku 1919), kde byl vyzdvižen význam a ochrana rodin. Během 30. let 

docházelo k likvidaci odborů a kolektivního vyjednávání, uchytila se rasistická 

rodinná politika, která přinášela vybraným skupinám významné výhody jako 

svatební půjčky a porodné. Byl vynesen zákaz interrupcí a mezirasových sňatků. 

                                                   
37

 Rodinná politika v Německu. In: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze [online]. 

[cit. 2012-03-29]. Dostupné z: 

www.prf.cuni.cz/.../Rodinna%20politika%20v%20Nemecku.ppt  

http://www.prf.cuni.cz/.../Rodinna%20politika%20v%20Nemecku.ppt
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Když v roce 1949 došlo k rozdělení Německa, do ústavy se opět vrátila 

ochrana rodin a podpora manželství, bylo to ale méně explicitní než ve 

Výmarské ústavě. Nově vzniklé NDR se přiklonilo k variantě komunistického 

modelu – podporovali dvoupříjmovou rodinu, zakládali předškolní zařízení a od 

roku 1950 se vypláceli přídavky na děti. 

V NSR byl vývoj odlišný. Přídavky na děti byly zavedeny až v roce 1954 a 

to jen na 3. dítě. Přídavky pro všechny děti byly vypláceny až od roku 1975. 

Mateřství bylo až do 80. let placenou pouze zaměstnaným ženám. Naproti 

tomu dochází už od roku 1976 k liberalizaci potratové legislativy. 

Když se Německo sjednotilo, existovala dvouletá lhůta, kdy měly obě 

části vlastní zákonodárství. Rodinná politika byla postupně přizpůsobena 

normám NSR. 

V současnosti se Německo snaží o implementaci Úmluvy o právech 

dítěte, ochrany práv dětí a důraz je kladen i na adopci. Chtějí, aby se sladila 

práce a péče o rodinu, proto vyšla v roce 2003 nová legislativa obsahující zákon 

o rodičovském příspěvku, nároku na částečný úvazek (i pro otce) a je i daňově 

zvýhodněno manželství. Důvodem k tomuto bylo, že rodiny s dětmi byly 

ekonomicky znevýhodněny před rodiny bezdětnými, což by společnost měla 

kompenzovat. Nejedná se proto o propopulační politiku, ale o férové vyrovnání 

zátěže a uznání výkonu rodin. 
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1.3) Kvalitativní výzkum 

 

 V této kapitole bych ráda nejprve uvedla trochu teorie k tématu 

kvalitativní výzkum, abych si pak v praxi byla vědoma možných rizik a hlavně, 

abych věděla jak dojít ke správným závěrům.  

 

1.3.1) Teoretické zásady zpracování  

 

 Disman definuje kvalitativní výzkum jako: „nenumerické šetření a 

interpretaci sociální reality. Cílem je odkrýt význam podkládaný sdělovaným 

informacím.“ (Disman, 1993, s. 285). Jak už bylo naznačeno v úvodu, 

umožňuje nám vhled, od vytváření hypotéz až po formulaci nové teorie. Má 

poměrně nízkou reliabilitu, neboť člověk většinou otestuje jen malou, 

nereprezentativní část populace, za to ale potencionálně vysokou validitu. 

 Kvalitativní výzkum používá induktivní logiku, kdy nejprve sbíráme 

všechna data, pátráme po pravidelnostech v těchto datech, a pak se snažíme 

objevit nějaký obecně platný závěr. 

 Každý by měl být schopen formulovat otevřené otázky kvantitativního 

výzkumu, ale nikdy se neodkryjí všechny možnosti, protože může existovat 

něco, s čímž se vůbec nepočítalo či je v tématu nové. „V kvalitativním 

výzkumu výběr proměnných není prováděn výzkumníkem. V kvalitativním 

výzkumu o redukci dat de facto rozhodují zkoumané osoby. Výzkumník vede 

respondenta k tomu, aby mu řekl co nejvíce o příjmu, a doufá, že zkoumaná 

osoba vybere vše, co je pro ni relevantní. „Přirozeným systémem“ tu je 

respondentova znalost, zkušenosti, jeho postoje, pocity, prostě subjektivní 

dimenze daného problému, tedy prostor, který respondent dobře ovládá. 

Respondent není vtlačován do předem připravených schémat. 
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Výzkumníkovou úlohou je pak nalézt významné struktury v množině všech 

proměnných, které respondent považuje za relevantní.“ (Disman, 1993, s. 

290). Je také důležité být si vědom toho, že respondenti nemusí pocházet ze 

stejného kulturního prostředí - jiné vzdělání, historická zkušenost, věk. I 

proto je kvalitativní výzkum důležitý. Máme při něm možnost si nechat tyto 

specifika objasnit, jelikož jediným „kvalifikovaným odborníkem“ je pak právě 

respondent. 

 Nejběžnější techniky sběru informací jsou: 

 1. zúčastněné pozorování 

 2. nestandardizovaný rozhovor 

Nestandardizovaný rozhovor je „interakce mezi tazatelem a 

respondentem, pro kterou má tazatel jen velice obecný plán. Tento 

plán nezahrnuje výčet otázek, jejich znění ani jejich pořadí.“ (Disman, 

1993, s. 308). Výzkumním má pouze rámcovou představu o okruhu 

otázek, konkrétní ale vycházejí až přímo z rozhovoru s respondentem, 

jež je plnohodnotným spoluautorem znění otázek. 

 3. analýza osobních dokumentů 

Osobní dokumenty jsou „respondentova osobní popisná výpověď o 

vlastním životě, nebo části tohoto života, nebo jednotlivcova úvaha o 

určité události, nebo problému. Konkrétněji řečeno, jde o takové 

materiály jako autobiografie, deníky, dopisy a dlouhé 

nestandardizované rozhovory, zapsané doslovně.“ (Disman, 1993, s. 

309). 
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 Tyto techniky se v podstatě používají i při kvantitativním výzkumu, ale 

jednotlivé kroky při jejich uplatňování se liší, protože do výzkumu 

vstupujeme s tím, že existuje nějaký sociální problém, ke kterému je potřeba 

nasbírat vzorek dat, provést analýzu a interpretovat výsledky. Poté lze přijít 

s vlastní hypotézou. Jen pro lepší porozumění, v kvantitativním výzkumu je 

to naopak. Zde je teorie, na jejímž základě se sbírají data a výstupem je buď 

ověření, případně doplnění původní teorie. 

 Jinými slovy, teorie se induktivním procesem vyvíjí přímo z existujících 

dat bez jakékoli předchozí hypotézy. Vlastní výzkum začíná obvykle osobní 

výpovědí respondenta zkoumaného jevu - narrativem. Vylíčení konkrétního 

problému je označováno slovem account. „V kvalitativním výzkumu mizí 

hranice mezi rolí výzkumníka a rolí zkoumané osoby, oba jsou rovnocennými 

partnery.“ (Disman, 1993, s. 300). 

 Celý proces je kontrolován vyvíjející se teorií, na jejímž základě 

výzkumník rozhodne, kde bude sbírat další data. Proces sbírání dat se pak 

stále jen opakuje, dokud nová informace nezmění směřování hypotézy apod. 

- až tehdy můžeme říct, že je výzkum teoreticky nasycen. Tento stav se 

nazývá „teoretická saturace“. Vynořují se jen stále stejné vzorce a není 

možné formulovat nové kategorie. Důležité je získané informace neustále 

srovnávat a postupovat tak systematicky. Výsledky rozhovoru s jedním 

člověkem nás mohou nasměrovat na dalšího respondenta, případně mohou 

dokázat, že bude vhodnější zvolit jinou techniku sběru dat. 

 Bylo řečeno, že kvalitativní výzkum nemusí být příliš věrohodný, 

protože výsledek nemůžeme zpětně empiricky prokázat. Přesto ho můžeme 

předložit i laikům, pokud bude jasný analytický proces. Toho dosáhneme 

uváděním přepisů rozhovorů, popis situace, konkrétní zážitky a prožitky 

z místa, citací kritických frází. Je možné provádět na základě zkušeností 

terénní výzkum sám na sobě. 
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 Asi největší výzvou v kvalitativním výzkumu je tedy zajištění kvality. 

Hendl navrhuje postupovat podobně jako při řízení kvality průmyslových 

výrobků (Hendl, 2008, s. 146).  

 Je možné využít následující taktiky: 

a) Více zdrojů informací 

b) Komunikativní validizace 

c) Kontrola kolegy 

d) Delší pobyt v terénu 

e) Vyhledávání negativních případů 

f) Externí audit 

protože mají vliv na reaktivitu výzkumu (reaktivita znamená, že 

přítomnost výzkumníka může ovlivnit procesy, na něž je výzkum 

zaměřen) a mohou redukovat zkreslení sbíraných dat jak 

výzkumníkem, tak účastníky. 

 Měly by se uvádět informace o osobně výzkumníka, aby bylo možné 

vyhodnotit, jak mohou ovlivnit výzkum. Uvažují se genderové aspekty, 

politické a sociální stránky ve vztahu k sobě i se zaměřením na místo 

výzkumu, protože to může hrát roli už při samotném sběru dat a dále při 

vyhodnocování. 

 „Ve studii pomocí rozhovorů se musíme rozhodnout, se kterými 

osobami provedeme rozhovor a z jakých skupin mají tito jedinci pocházet.“ 

(Hendl, 2008, s. 149). Existují pak v podstatě dvě možnosti. Předem daná 

struktura výběru nebo postupné určení výběrové struktury, v každém 

případě se musí dojít k teoretické saturaci. Hendl uvádí i doporučení pro 

výběr. Vždy musíme mít jasno v tom, proč kterou osobu vybíráme, jak je 

propojena s výzkumnou otázkou? Jak zvýší zobecnitelnost sbíraných dat? Je 

to dosažitelné (s ohledem na čas, finanční dostupnost…)? Uvažují se i etické 

problémy – informovaný souhlas, vztah ke zkoumaným osobám atd. Důležitá 
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je anonymita, v ideálním případě není výzkumníkům známa identita 

respondentů. Účastnici musí mít pocit emočního bezpečí. Je-li tématem 

výzkumu tedy třeba rozvod, nesmí se příslušné otázky klást bez přechodu a 

přípravy – výzkumník má dát účastníkovi dostatečný prostor k uvolnění se a 

vysvětlení pocitů. Lze toho dosáhnout pozorným nasloucháním, pozor ale, 

aby se z role výzkumníka nesklouzlo do role terapeuta. 

 Pokud to studie vyžaduje, je povoleno zatajit cíle a okolnosti výzkumu 

(některé i již provedené výzkumy by se bez toho neobešly). Kdykoliv je to ale 

možné, účastníky co nejvíce informujeme. 

  

ZÁKLADNÍ TAKTIKY KVALITATIVNÍHO ROZHOVORU 

 Dotazování obecně zahrnuje různé typy rozhovorů, testů, škál a 

dotazníků, které lze využít samostatně nebo v libovolné kombinaci. 

„Svoboda dotazovaného při volněji utvářeném dotazování má následující 

výhody: 

 Lze přezkoušet, zda dotazovaný otázkám porozuměl 

 Dotazovaný může vyjevit své zcela subjektivní pohledy a názory 

 Dotazovaný může samostatně navrhovat možné vztahy a souvislosti 

 Je možné tematizovat konkrétní podmínky situace dotazovaného“ 

(Hendl, 2008, s. 166) 

 Už samotnému zahájení rozhovoru je nutné věnovat zvláštní 

pozornost, stejně tak ukončení. Na začátku je nutné prolomit případné 

bariéry a zajistit souhlas se záznamem a zpracováním. Dobré ukončení 

leckdy umožní získání dalším důležitých informací, proto není špatné 

nabídnout možnost dodatečného kontaktu či poskytnutí některých výsledů 

práce. 

 Hendl uvádí, že podle Pattona existuje v zásadě šest typů otázek, jež 

je i možné situovat v čase (Hendl, 2008, s. 167): 

1) Otázky o zkušenostech a chování (týkají se aktivit zpovídané osoby) 
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2) Otázky o názorech a hodnotách (zaměřené na porozumění 

kognitivním a orientačním procesům jedince) 

3) Otázky o pocitech (směřují k poznání reakcí lidí na jejich zkušenosti a 

prožitky; je nutné rozlišovat mezi citovými reakcemi a názory) 

4) Otázky o znalostech (co objekt skutečně zná) 

5) Otázky o vnímání (co dotazovaný viděl nebo slyšel) 

6) Otázky demografické a kontextové (identifikační charakteristiky 

jedince) 

Fixní pravidla pro řazení otázek neexistují. Je nutné klást otevřené 

otázky, ty musí být otevřené, neutrální, citlivé a jasné. Základní snahou je 

minimalizace vnucování určitých odpovědí již v samotné otázce. Neklade se 

více otázek najednou. „Opravdu otevřená otázka dává dotazovanému 

možnost zvolit jakýkoli směr a jakoukoli volbu slov. […] Při správně vedeném 

interview cítí jak tazatel, tak jeho partner, že jde o dvoustrannou 

rovnocennou komunikaci.“ (Hendl, 2008, s. 170). Tazateli musí být jasné, 

jaké otázky klade a proč – účastníkovi to být jasné nemusí, proto je vhodné 

informovat o postupu dotazování. Stačí věty typu: „Jsme tak v půli našeho 

rozhovoru, vaše odpovědi mi velice pomáhají.“ Nebo: „Myslím si, že už jsem 

toho od vás mnoho dozvěděl.“ Tazatel musí během rozhovoru udržovat 

motivaci dotazovaného zpětnou vazbou, neměl by se ale přitom ovlivnit 

obsah sdělení tím, že třeba záporně reaguji na odpovědi respondenta. 

  

ZÁSADY VEDENÍ INTERVIEW 

 Neexistuje žádný předpis pro vedení efektivního interview, přesto je 

možné citovat následující osvědčené zásady: 

1) Zajištění důkladné přípravy a nácviku provedení interview. 

2) Účel výzkumu určuje celý proces rozhovoru. 

3) Vytvoření podmínek, díky nimž se bude moci respondent vyjadřovat 

vlastním stylem za pomoci vlastních termínů. 
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4) Důležitá je citlivost k pohlaví, věku, kulturním odlišnostem – vytváření 

vztahu vzájemné důvěry, vstřícnosti a zájmu. 

5) Otázky v rozhovoru by neměly být totožné s výzkumnými. 

6) Otázky je nutné formulovat jasným způsobem, aby jim účastníci 

rozuměli. 

7) Vždy se klade jen jedna otázka. 

8) Otázky se doplňují sondážními otázkami, které slouží k prohloubení 

odpovědí v určitém směru. 

9) Respondent ví, jaké informace požadujeme, proč jsou pro nás 

důležité a jak rozhovor pokračuje. 

10)  Pozorně nasloucháme a odpověďmi dáváme najevo, že máme o 

dotazovaného a jeho názory zájem. Nechává se dostatek času na 

odpověď. 

11)  Udržuje se neutrální postoj k obsahu sdělovaných dat. Sbíráme data 

– neposuzujeme osobu. 

12)  Tazatel má být pozorný a citlivý k tomu, jak rozhovor ovlivňuje 

účastníka (a jakým způsobem odpovídá). 

13)  Zohledňují se časové možnosti respondentů. 

14)  Sebekriticky monitorujeme i sami sebe, jsme reflexivní a flexibilní. 

15)  Po ukončení rozhovoru kompletujeme a kontrolujeme kvalitu a 

úplnost poznámek. 

(Hendl, 2008, s. 172) 

 

Při transkripci rozlišujeme 4 druhy: 

a) Doslovná transkripce – pro podrobné vyhodnocení je podmínkou. 

Zachovává se dialekt, jen někdy se přenáší do spisovného jazyka. 

Časté je ale očišťování od chyb ve větné skladbě a stylistická úprava 

(hlavně pokud informátor vystupuje jako svědek nebo expert). 
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b) Komentovaná transkripce – existují dva způsoby. Buď je text opatřen 

zvláštním sloupcem, kam se zapisuje komentář nebo se pomocí 

zvláštních znaků označují nápadné příznaky promluvy jako třeba 

mích, zdůraznění, pomlky apod. 

c) Shrnující transkripce – nezachovává celý text, protože by transkripce 

byla příliš nákladná a často místy zbytečná. Provádí se hned po 

interview, a tento proces nesmí probíhat náhodně – nejdříve se 

sumarizují informace z obecné úrovně, a pak se postupuje k stále 

abstraktnějším. 

d) Selektivní transkripce – někdy má smysl zahrnout jen informace 

týkající se určitých aspektů a zbytek zcela vypustit, ztrácejí se ale 

kontextové informace. Podle předběžných kritérií určíme, co je 

určeno k protokolaci a co už nikoliv. Lze vysledovat 6 způsobů 

redukce dat: vypuštění, zobecnění, konstrukce, integrace, selekce a 

vázání. 

(Hendl, 2008, s. 208 – 210) 

 

METODY VYHODNOCOVÁNÍ 

Při kvalitativní analýze jde o systematické nenumerické organizování 

dat s cílem odhalit pravidelnosti, datové konfigurace, formy, témata a 

vztahy. Vyhodnocení komplikuje, že kvalitativní data nemají jasně danou 

struktury jako data kvantitativní, data se musí interpretovat. Často se proto 

doplňují plnými citacemi částí rozhovorů, výňatky z terénních zápisků či 

poznámkami ze skupinových diskuzí. S organizováním dat se začíná už při 

procesu sběru dat a, jak už bylo výše popisováno, jen výzkumník rozhodne, 

kdy je dosaženo cíle. „Kvalitativní analýza je uměním zpracovat data 

smysluplným způsobem a nalézt odpověď na položenou výzkumnou otázku. 

Pouze výjimečně používáme ve větší míře mechanické operace, jež jsou tak 

typické pro statistické metody.“ (Hendl, 2008, s. 223) 
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Hendl odkazuje na Robsona, podle kterého lze popsat 4 metody 

analýzy kvalitativních dat, které se liší stupněm strukturovanosti (Hendl, 

2008, s. 225 a n.): 

a) Kvazistatické metody – nejvíce strukturované, vycházejí 

z konverze dat kvalitativních do dat kvantitativního formátu, 

využívá se četnosti slov nebo frází 

b) Metody pomocí šablony – vycházejí z navrženého kódovacího 

systému, kdy jsou kódy voleny před výzkumem nebo in vivo 

analýzou a slouží jako šablona k analýze dat, následuje shrnutí 

pomocí tabulek a grafů 

c) Editovací postupy – spolu s b) nejčastější metodou, založeny na 

interpretaci, čímž získávají pružnější charakter 

d) Postupy na základě proniknutí do textu  - nejméně 

strukturované, silně interpretativní, vyžadují maximální vhled, 

intuici a kreativitu. Není systematizované, čímž vykazuje afinitu 

k literární kritice – nepříliš úspěšné u vědecké komunity (oslovuje 

hlavně podobně orientované čtenáře) 

 

HODNOCENÍ KVALITY VÝZKUMU 

Hendl odkazuje na Lincolnovou a Gubu, podle nich by se každý výzkum 

v oblasti společenských věd měl vyrovnat s následujícími čtyřmi problémy – 

pravdivostní hodnota, upotřebitelnost, konzistence a neutralita (Hendl, 

2008, s. 340 an.). Oba autoři kritizují běžně užívané koncepty interní a 

externí validity, protože jsou příliš spojeny s kvantitativním výzkumem a jako 

lepší ekvivalenty pro kvalitativní výzkum navrhují: 

a) Důvěryhodnost (credibility) – musí se dokázat, že předmět zkoumání 

byl přesně identifikován a popsán, zvýšit lze dostatečným trváním 

studie, konzultacemi (s osobami, jež se výzkumu neúčastní), analýzou 
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negativních případů, kontrolou zkoumaným subjektem a triangulací 

(více metod a zdrojů dat) 

b) Přenositelnost (transferability) – možnost využít závěry na podobné 

případy 

c) Hodnověrnost (dependability) – nutná pro důvěryhodnost studie, lze 

podpořit triangulací a procesem revize – audit přizvaným expertem 

d) Potvrditelnost (confirmability) – je analogií objektivity samotné 

studie, která musí obsahovat dostatek informací, aby auditor mohl 

zkontrolovat hrubá data, jejich sběr a zobrazení, redukci dat a 

výsledky syntézy, metodologické a osobní poznámky k projektu 

 

 

1.3.2) Příprava na rozhovory 

 

Účastníkům výzkumu budu klást otevřené otázky a reagovat na jejich 

odpovědi. Budou vyzváni k co nejupřímnějším a nejširším odpovědím. 

Rozhovory budou nahrávané pro pozdější kvalitnější interpretaci. Při všech 

rozhovorech budou zajištěny stejné podmínky (pravděpodobně samostatná 

menší místnost v neutrálním prostředí, kde nebudeme po dobu rozhovoru 

rušeni). Motivaci k pokračování v rozhovoru budu udržovat pomocí aktivního 

naslouchání, tedy hlavně citoslovců „aha“, „hmm“ apod. 

Protože se snažím zjistit obecný pohled na manželství a rozvody, není 

nutné, aby respondenti už za sebou měli přímou zkušenost s manželstvím, 

dětmi apod. Půjde mi o jejich vlastní názor i o to, co považují za obecně platné. 

Už jen to, zda se v dané věkové skupině budou vyskytovat všechny rodinné 

stavy, může být kritériem pro další závěry. 

Budu se ptát na specifika konkrétní země, pokud se bude hodit, zeptám 

se, zda chtějí situaci porovnat. Pokusím se vyvážit poměr žen a mužů. Předem 
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ještě nedokážu říct, ke kolika respondentům mě výzkum zavede, ale budu 

pokračovat v dotazování, dokud si nebudu jistá konečnými výsledky. 

Plánované okruhy otázek: 

 Názor na manželství, jakou má v dnešní době hodnotu, jak je 

důležité pro další život. 

 Pocity okolo rozvodu - kdy ano, kdy ne, proč, jaká je pak interakce s 

ostatními (hlavně s příbuznými). Jaké jsou asi důvody. 

 Pozorované tendence změny v rodině, respektive, jaký názor mají 

na páry, které spolu dlouhodobě žijí (svobodné matky) a nevezmou 

se? 

Nebudu se příliš zabývat otázkou působení různých rodinných uskupení 

na dítě, protože to není předmětem práce. Ani tématem opakování manželství, 

několikeré rozvody. 

Délku rozhovoru odhaduji na přibližně 10 minut s tím, že respondentům 

vždy předem ohlásím téma, aby se mohli připravit, nicméně půjde o 

nestrukturalizovaný rozhovor, takže odpovědi budou dostatečně spontánní. 

Bude otevřena možnost ještě dodat nějakou zapomenutou informaci, pokud by 

respondenti měli pocit, že v nahrávané části na něco důležitého zapomněli – 

proto se budu ptát spíše známých než mně úplně cizích lidí. Zároveň ne přátel, 

aby se zajistila objektivita – hlavně z mé strany. 

Pro respondenty se pokusím zajistit co nejvyšší anonymitu, budou 

uvedena jen osobní data pro práci nějak významná. Pokud by někdo třeba 

uvedl celé jméno, z přepisu bude vypuštěno. Samotné přepisy budou co nejvíce 

doslovné (tedy i s případnými odchylkami od spisovné češtiny apod.). Při 

zpracování budu mít na mysli, že závěry musí být důvěryhodné, přenositelné, 

hodnověrné a potvrditelné. 

  



51 
 

2) Výzkumná část 

 

 V této části bych se ráda věnovala vlastní výzkumné práci. Na základě již 

zmíněných fakt se pokusím stanovit několik hypotéz, které by mi mnou zvolená 

metoda kvalitativního výzkumu – nestandardizované rozhovory s respondenty 

z ČR a Německa – měla pomoci potvrdit nebo vyvrátit, jednoduše řečeno vše 

upřesnit. 

 

2.1) Stanovení hypotéz 

  

 První hypotéza se sama nabízí. Porovnávám mezi sebou 2 země, takže 

stanovuji následující: 

1) Hodnota manželství je vyšší u německých respondentů. 

 Důvodem k tomuto tvrzení mi je fakt, že v ČR je jeden z nejvyšších podílů 

ateistů na světě, proto by zde hodnota manželství neměla být tak vysoká. Pro 

zpracování této hypotézy bude nutné stanovit hlavně kritéria, podle kterých 

budu „hodnotu manželství“ posuzovat, protože dalším důvodem pro toto 

tvrzení je i výše popisovaný fakt vlivu německé prorodinné politiky. 

  

 Dále bych se chtěla zabývat přímo vlivem sociální politiky státu na 

společnost, proto zní druhá hypotéza následovně: 

2) Prorodinné změny v sociální politice státu mohou pozitivně ovlivnit 

hodnotu manželství ve společnosti. 

V současné době je v ČR stále aktuální téma důchodové reformy, s čímž 

souvisí nejen odchod do důchodu ve vyšším věku, ale i fakt, že bude do 
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budoucna jedno, jestli je žena bezdětná či byla s dětmi třeba 12 let ze svého 

„produktivního období“ na mateřské či rodičovské dovolené – všichni budou 

muset mít pro možnost pobírání příspěvků stejný minimální počet 

odpracovaných let. Mít děti se stává stále větším luxusem, proto se mnoho lidí 

orientuje hlavně na kariéru a nemá příliš čas na vztahy a rodinu. Ale co kdyby se 

zavedl jiný systém? Systém podpory manželství a porodnosti? V Německu se 

vznik manželství snaží podporovat, lze si vzít příklad? Jak moc jsou tyto vládní 

ustanovení skutečně společensky efektivní? 

 

Možný ve své knize uvádí 8 rysů současné rodiny, je mezi nimi zmíněn i 

fakt, že se zvyšuje tolerance k rozvodovosti. Zajímalo by mě, zda bude „status 

rozvedeného“ a status „svobodné matky“ nadále stále lépe a lépe společností 

přijímán či zda se objeví nějaké hranice: 

3) Společenská přijatelnost rozvodu, nesezdaných soužití i narození dítěte 

do nemanželského svazku se v budoucnu bude zvyšovat. 

 

V současnosti se hodně mluví o globalizačních změnách ve společnosti. 

Považuji za pozitivní, že si mohu koupit oblečení nadnárodní společnosti, 

vychutnat si oblíbený cheesburger z McDonald v podstatě kdekoliv na světě a 

ať nejsem tak „povrchní“, moci využívat technologie objevené v Japonsku, Indii 

či Americe. Globalizace prostě otevírá spoustu dveří a člověk má v podstatě 

neomezené možnosti – jen si vybrat. Takto široká nabídka ale přímo nutí 

k individualizaci, protože „já“ si můžu vybrat. Bohužel mám pocit, že to je i 

důvodem k tomu, proč se tolik lidí rozvádí. Proto zde tato hypotéza: 

4) Důvodem pro nižší sňatečnost a vyšší rozvodovost je individualizace 

společnosti. 
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Už v úvodu jsem se zamýšlela na tím, že by kulturní změny ve společnosti ve 

vnímání hodnoty manželství mohly ovlivnit výuku na školách. Pokud v 

budoucnu bude běžné, že dítě budou vychovávat třeba registrované páry, jak 

budou tyto nové trendy zohledněny ve výuce? Co budou lidé ze zkoumané 

generace chtít, aby se v rámci tohoto tématu vyučovalo? Stanovuji proto ještě 

pátou hypotézu:  

5) Krize manželství a rodiny povede v blízké době k zásadním změnám v 

pojetí výuky tématu rodina a rodinný život. 
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2.2) O respondentech 

 

V této části bych ráda popsala, jaké respondenty a proč jsem do 

výzkumu zahrnula, a protože není z pochopitelných důvodů možné, abych zde 

uvedla celý přepis rozhovorů, budu stručně charakterizovat názor každého 

zúčastněného a na konci uvedu stručnou sumarizaci, tedy hlavně shrnu jejich 

názor na manželství, abych s ním mohla lépe pracovat v dalších částech 

výzkumu.  

Přepisy rozhovorů jsou uvedeny jako bonusová příloha na CD k této 

diplomové práci, přehled toho, co přesně v tato část obsahuje, je uveden 

v příloze číslo 3: Obsah přílohové části na CD. 

Hned na začátku dotazování jsem si musela uvědomit, koho chci vlastně 

zpovídat, protože názory na manželství jsou ovlivněny mnoha faktory, jako 

třeba rodinné zázemí - zda jsou rodiče sezdaní či rozvedení, jaké je 

respondentovo vzdělání apod. I pohlaví, vzdělání a hlavně věk a s ním získané 

životní zkušenosti může mnoho ovlivnit. Proto jsem se rozhodla, že: 

a) Budu zpovídat vždy 3 muže a 3 ženy z každé země 

b) Věk omezím ideálně na rozmezí 25 – 35 let, což je průměr ze 

zamýšlené kategorie „osob narozených v 70. a 80. letech“, protože 

názory dvacetiletých a čtyřicetiletých mohou být dosti odlišné, čímž i 

pro tuto práci zavádějící 

c) Respondenti budou vysokoškolského vzdělání či studující, nebo 

alespoň SŠ s další nástavbou apod. 
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2.2.1) Česká republika 

 

Nejprve popis respondentů z ČR.  

 

Pavel, 27 let, ženatý, VŠ 

První, s kým jsem dělala rozhovor, byl Pavel. Ženil se už v 24 letech, 

proto byl pro mě jasnou volbou pro zahrnutí mezi respondenty. 

Jak už jsem naznačila (a Pavel potvrdil v rozhovoru) ženil se z lásky, což 

prý trvá dodnes. Netuší, proč se ostatní berou či rozvádějí, nezajímá ho to a je 

mu to jedno. Na otázku, zda má manželství nějaké obecné výhody, odpověděl: 

„Našel jsem člověka, kterému absolutně důvěřuji, na kterého se vždy mohu 

spolehnout, se kterým si výborně rozumím, se kterým je mi výborně. Jsem 

šťastný, že jsem se oženil.“ Neumí si ani představit, že by se rozvedl. Je ale 

konzervativní v pohledu na rodinu. Děti by měly přijít jedině do manželství. 

Je mu ale jedno, jakým způsobem je manželství uzavřeno. Církevní i 

občanský sňatek jsou podle něho stejně silné. 

Ptala jsem se ho, zda jde srovnat hodnotu manželství v Česku a 

Německu. Zde se přiklání k názoru, že kultura určitě ovlivňuje pohled na 

manželství a myslí si, že v Čechách je vše normálnější než na, dle jeho slov, 

emancipovaném západě: „Tak myslím si, že ten styl, který je tady, který tu je 

už dlouhou dobu, je správný. Nikam bych ho neposouval – určitě ne směrem 

na západ, ten styl manželství. Prostě muž má určité povinnosti i žena, a ty 

jsou dány vývojem a historií a rovnoprávnost takových tradičních rolí mi 

připadá úsměvná.“ 

Když to shrnu, Pavel je dost individualista, a zároveň je hodně 

konzervativní. Manželství pro něj má velmi vysokou hodnotu a netoleruje 
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rození dětí mimo svazek manželský. Bojí se vlivu „západu“, protože 

negativně ovlivňuje tradiční hodnoty. 

 

Petr, 31 let, zasnoubený, maturita, konzervatoř a 2 roky na VŠ 

 Dalším respondentem je Petr. Je to kolega z práce a otec momentálně 

půlročního chlapečka. Vybrala jsem si ho, protože v době konání rozhovoru byla 

jeho přítelkyně těhotná. Sám se ale představil s tím, že jeho rodinný stav je 

svobodný a jen velmi nerad pak přiznal, že se vlastně bude ženit. A až při další 

přímé otázce prozradil důvod – dítě na cestě. Je zastáncem vžitého názoru, že 

by se děti měly rodit jen do manželství a je mu velmi nepříjemná povinnost jít 

na matriku a přiznat se k otcovství. Kdyby už byli manželé, nemusel by. Celkově 

jsem měla pocit, že manželství je pro něho jen povinnost kvůli dítěti, sám jen 

nepotřebuje, je šťastný jako svobodný a hledá důvody proč svatbu ještě odložit 

(nejdříve prý musí vyřešit bydlení apod.). Manželství sice uznává za základ 

společnosti, ale nemá podle něho vliv na kvalitu vztahů, důležitější je chtít spolu 

žít a plánovat společnou budoucnost. 

 Manželství na psí knížku mu tedy nijak nevadí, ať se každý rozhodne 

sám. Má ale pocit, že to často vadí opačnému pohlaví, ženy prý nemají rádi 

přechozené vztahy a potřebují vnímat vývoj, jinak prý ani nemá smysl s někým 

být. 

 Za zajímavý považuji jeho názor na hodnotu manželství: „Já myslím, že u 

nás má hodně liberální. Jako že se u nás moc neodsuzuje, nediskriminuje, 

neohlíží se nějak s negací na svobodný páry. Je to normální, naprosto běžný 

u nás.“ Svobodné matky mu také příliš nevadí, i ony mají právo na 

svobodnou volbu, přesto si myslí, že spoluúčast otce je pro vytvoření rodiny 

velmi důležitá. 
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 Podle něho je i velmi jednoduché, nechat se rozvést, čehož mnoho 

párů také využívá. „Já si myslím, že je trošku problém, že lidi jsou trošku 

náročnější ke druhým. Že jsou velmi málo přísní sami k sobě a navenek mají 

velmi vysoká měřítka na vztahy a soužití.“ Příčinou je podle něho chybějící 

komunikace: „Žijeme v čase komunikačních prostředků a víceméně té 

opravdové komunikace, schopnosti dorozumět se, říci si, být k sobě 

otevřený, je dnes možná ještě méně než předtím, před pár desítkami let.“ 

 Pro Petra tedy manželství nemá příliš vysokou hodnotu, je pro něj 

spíš společensky vhodné (kvůli jménu dětí) než nutné. Řadím ho do skupiny 

s „nízká hodnota“ – vysvětlení dále v kapitole Německo versus ČR. 

Vyzdvihuje důležitost osobní volby. Pro omezení rozvodovosti by spolu lidé 

měli více upřímně komunikovat. 

 

Ing. et Mgr. Pavel Šidla, 33 let, rozvedený, VŠ38 

 Pavel Š. je jeden z lidí, o kterých jsem mluvila v úvodu. Když se 

představuje, většinou záhy dodá, že je rozvedený, což má vyvolat jakýsi 

obdiv a respekt. Dalším důvodem, proč jsem ho zahrnula do výzkumu, byla 

jeho nabídka osvětlení problematiky. 

 Ženil se ve svých 26 letech, důvodem byla láska a touha založit 

rodinu. To se ale nedařilo a skončilo to tak, že k sobě měli vztah „v podstatě 

žádný“, a tak Pavel po pěti letech podal žádost o rozvod. Zdůraznil, že se 

k sobě nikdy pak nechovali nějak ošklivě a vše proběhlo v klidu. 

 Když jsem se ho zeptala na hodnotu manželství, odpověděl: „Z 

právního hlediska samozřejmě není to manželství bezvýznamný institut.“ 

                                                   
38 Pavel je jediný respondent, který není anonymní, se skutečností byl srozuměn a 

souhlasil. 
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Vyprávěl pak reálný příběh ženy, která otěhotněla s poměrně bohatým 

mužem. Ten ale zemřel ještě během jejího těhotenství, byl zpopelněn a 

nebylo proto možné objektivně dokázat otcovství, kvůli čemuž budoucí dítě 

úplně ztratilo nárok na dědický podíl. Kdyby byly manželé, platila by fikce 

otcovství a nemuselo by se toto řešit. „Další právní výhoda manželství 

samozřejmě spočívá v tom, že manželé jsou oprávněni v běžných věcech 

jednat za sebe navzájem, zastupovat se a nemusí mít k tomu písemnou 

plnou moc.“ Zmínil ale, že v některých situacích je problematické společné 

jmění manželů, mezi manželi totiž nelze darovat a vše se vždy rozděluje 

polovinou. 

 Manželství má podle něho význam spíše jen společenský – když pár 

plánuje založit rodinu. Kritizuje manželství mladých lidí, protože ještě 

nechápou o čem to je, manželství by mělo trvat, není to věc na pět let a pak 

konec.  

 Zeptala jsem se ho, zda by chtěl něco říct k tématu mé diplomové 

práce. Řekl, že rozvod v ČR je mnohem jednodušší než v Německu: „když 

manželství trvá déle než jeden rok a oni spolu žijí odděleně déle než půl 

roku, tak se má za to, že to manželství je trvale rozvráceno a soud je bez 

dalšího okamžitě rozvede. Je to relativně levný, stojí to 1000 Kč. A takovýto 

institut v Německu vůbec není. Oni tam skutečně probírají důvody toho 

rozvodu.“ Jeho názor k tomu ale zní: „Ty lidi by sami měli vědět, co je pro ně 

nejlepší, a že asi nějaký zpravování toho manželství na poslední chvíli a ještě 

z titulu toho, že mi to někdo přikáže, asi nemá moc smysl.“ 

 Pavla řadím do skupiny respondentů, pro něž má manželství jen 

společenskou hodnotu. 
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Kateřina, 30 let, svobodná, VŠ 

 Katka je úspěšná manažerka. O ženách na vyšších postech se často 

mluví jako jen o karierně orientovaných bez zájmu o založení rodiny, proto 

jsem chtěla získat i její názor. 

 Katka se představuje jako svobodná, na otázku, zda se plánuje někdy 

vdát, odpoví s povzdechem: „Nezavrhuji to.“ Což prý znamená, že když to 

přijde, vdá se. Důvodem by byly možná děti na cestě a případně i potvrzení 

toho, že to s partnerem myslí vážně, dát si opravdový závazek. Důvody 

k rozvodu jsou podle ní dva: „Za prvý si to asi moc předem nerozmysleli a za 

druhé se jim nechce řešit problémy, tohle je nejjednodušší.“ Příčinou je prý 

přikládání velké váhy na jednotlivce, lidi nechtějí dělat kompromisy. Ve svém 

okolí má mnoho nesezdaných párů, třeba i s dětmi. Netuší, jaké jsou jejich 

důvody, jen (pravděpodobně podle sebe) odhaduje: „Ono to taky někoho 

vystraší, že mají dojem, že se upsali do konce života. Že si zkrátí mládí, že by 

se museli chovat jinak, než předtím.“ Rozdíl mezi ČR a Německem vidí ve 

vyšším počtu uzavíraných manželství mladými lidmi v Německu. 

 Respondentku řadím do skupiny s jen nízkou hodnotou manželství.  

 

Zuzana, 32 let, vdaná, VŠ 

 Zuzka je vdaná už 4 roky, s manželem se brali po 9 letech vztahu. Do 

výzkumu jsem ji zahrnula, protože jsem chtěla znát názor někoho, kdo je 

v manželství po dlouhodobějším vztahu. Na tuto myšlenku mě přivedl 

rozhovor s Petrem, který se zamyslel nad faktem, že ženy potřebují ve 

vztahu nějaký vývoj. Rozhovor se Zuzkou to potvrdil: „Je to dobrý, je to v 

pohodě, chce to změnu. Já už jsem chtěla změnu, ale zase ne změnu 

takovou „tak nazdar“.“ Samotná svatba ale pro ni až takový význam neměla, 

byla to spíš nemoc babičky, která věci skutečně uvedla do pohybu (chtěla, 
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aby se zúčastnila). V samotném vztahu se prý vůbec nic nezmění, jen je 

důležité to udělat pro rodinu – babičky, tetičky apod. často se totiž ptávají, 

jak to, že ještě není vdaná v takových letech. Věková hranice pro svatbu je 

podle ní 30 let, pak už je dívka „divná“. 

 Měla občanskou svatbu, protože není věřící, přesto to chápe jako 

závazek na celý život, protože nemá smysl jít do vztahu s tím, že to bude jen 

třeba na 2 roky. Kdyby to ale nefungovalo, prostě by manželovi řekla, ať si 

sbalí kufry: „Akorát to bude víc papírování. To je všechno.“ Úplně stejně by 

se zachovala, i kdyby v tom manželství už byly děti. Manželství kvůli dítěti na 

cestě schvaluje z praktických důvodů - bude někdo, kdo má povinnost 

pomoci. Jinak ale raději rozchod a domluva, tím děti trpí méně. Prý díky 

dlouhému vztahu vidí věci mnohem realističtěji a tvrdí, že její názory se od 

názorů lidí z Čech liší. Prý inklinuje spíše k německé straně: „Češi mi přijdou v 

hodně věcech takový víc hierarchičtí. Jako „jsem paní doktorová, paní 

soudcová“ – prostě manželka někoho. Ty Němci jsou v tom trošku takový 

přímější. Je jedno, jestli má manžela toho nebo toho. Je to prostě ta a ta. A 

proto si myslím, že ten pohled na manželství v tomhle bude trošku jinej. 

Přijde mi, co znám za německé páry, tak je to spíš o nich dvou než o té 

rodině.“ 

 Zuzka je realistka, je pro rozvody, i z tohoto důvodu ji řadím do 

skupiny respondentů, pro něž má manželství nízkou hodnotu. 

 

Petra, 26 let, vdaná, VŠ 

 Petru jsem si vybrala ze dvou důvodů. Je to nejmladší vysokoškolsky 

vzdělaná už vdaná žena, kterou ve svém okolí mám, a která se zároveň 

provdala do Německa. Říkala jsem si, že by proto mohla objektivněji 

posoudit, zda nějaké rozdíly mezi těmito zeměmi existují. 
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 Vdávala se „kvůli tomu vztahu, co jsme měli“ a z praktických důvodů. 

Její staré příjmení totiž nebylo pro Němce vyslovitelné a manžel si ji jako 

studující může odepsat z daní. Jako obecný důvod pro svatbu uvádí dítě na 

cestě a ekonomické výhody. „A konec konců, proč to nezkusit, když se stejně 

můžeme někdy rozvést.“ Rozvod ji nechává dost chladnou: „Myslím, že se to 

může stát každému, že si najednou nerozumíte. Nebo že přes cestu 

přeběhne nějaká… Nebo nějaký… A manželství je v trapu.“ Stejně tak ji 

netrápí ani nesezdané dlouhodobě spolu žijící páry. „No, na jednu stranu 

tomu rozumím, protože manželství je závazek. Musíš se starat i o toho 

druhého. Když jsi takříkajíc na volné noze, tak se o toho druhého zas tak moc 

starat nemusíš. Já si myslím, že jsou lidi, kteří na manželství nevěří, tak proč 

by si tím měli kazit život.“ Nelíbí se jí ale, když se děti jmenují Z, matka X a 

otec Y.  

 Všeobecně se ale domnívá, že manželství není překonanou institucí a 

je to přece jen hezké. Ač rozvody schvaluje, doufá, že jí se to nestane. 

 Pro Petru nemá manželství vysokou hodnotu, v názorech je dost 

liberální a vyznává svobodnou volbu jednotlivců. 

  

 

2.2.2) Německo 

 

Nyní respondenti z Německa. Zde už byl výběr složitější, a to nejen kvůli 

těžší dostupnosti respondentů, ale také protože je Německo poměrně veliké a 

názory se dost liší podle regionů (na jihu Německa jsou lidé hodně věřící, ale na 

severu už víra kulturu tolik neovlivňuje), proto jsem vybírala vždy 2 osoby 

(muže + ženu) ze severu, středu a jihu. Další kritéria pro výběr jsou uvedena u 

konkrétních osob. 
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Tanja, 27 let, svobodná, VŠ 

Tanja byla vůbec první osobou, kterou jsem dotazovala. Je to kolegyně 

z práce, a i když v ČR už půl roku žije, dává všem jasně najevo, že je z Německa 

(z Bavorska! – tedy representuje jih) a je na to náležitě hrdá. Kromě tohoto 

patří naprosto přesně do té skupiny respondentů, které jsem chtěla zkoumat. 

Ukončila VŠ, má už pár let praxe a – tak nějak bych čekala, že takový člověk 

bude právě žít tím plánováním rodiny nebo alespoň svatby, jak jsem zmiňovala 

v úvodu. 

 Tanja je ale svobodná: „Vdaná ještě nejsem. Ani ne zasnoubená, 

prostě svobodná.“ Je názoru, že by spolu páry nejdřív měli alespoň rok žít, 

aby poznali, zda se k sobě skutečně hodí a všechno bude klapat. Říká, že pro 

ni manželství má velmi vysokou hodnotu. Na lásku na celý život však nevěří, 

respektive prý žádný vztah nemůže vydržet celý život. „Kdybych se měla 

vdát, tak opravdu v každém případě i v kostele, protože ta církevní hodnota 

manželství je pro mě vlastně důležitější než ta společenská.“ 

Říká, že většina lidí v Německu asi její názor nesdílí, když se jich tolik 

rozvádí. Prý se často berou jen kvůli lepším daním, a pak možná i chtějí vztah 

upevnit: „Chtějí mít ve vztahu jistotu, i když o té jistotě se teď už příliš mluvit 

nedá, protože je velmi jednoduché, nechat manželství zase rozvést.“ 

Myslí si dokonce, že rozvodů je v Čechách víc, než v Německu, jelikož 

tu nejsou skoro žádní věřící a chybí duchovní základ vztahů. Dlouhodobé 

soužití nesezdaných je pro ni ale úplně v pořádku – lepší než porušit 

manželskou svátost. Děti podle ní ale musí přijít do manželství. 

Tanja mě svým názorem trochu zaskočila. Čekala bych, že někdo, pro 

koho je hodnota manželství vysoká, o něj právě bude usilovat a ne úplně 

naopak – raději se nikdy nevdávat a žít na psí knížku. 
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Linda, 27 let, svobodná, VŠ 

 Další účastnice výzkumu, Linda, pochází ze středu Německa. Je typický 

respondent jako Tanja, která mě překvapila a chtěla jsem vědět, zda její názor 

sdílí víc lidí.  

 Linda je svobodná, má přítele, s nímž je ve vztahu už 4 roky, svatba bude 

ale přicházet v úvahu nejdříve za 5 nebo 6 let až budou chtít děti. Momentálně 

ještě prý potřebuje volnost a prostor pro své koníčky a přátele. Což by podle ní 

mělo platit i pro ostatní. „Oni samozřejmě mohou, ale není to žádné „musí“. 

Vše zůstává otevřené, ale s dětmi už by se fakt měli vzít. To je pak taková 

veliká povinnost, nutnost – tedy pro mě určitě.“ O svatbě by ale začala 

přemýšlet, kdyby byla s přítelem už třeba deset let. Proč? – „Protože to 

samozřejmě propojuje. Lidé už jsou tak dlouho spolu a plánují spolu být i 

v budoucnu. Což já samozřejmě teď taky plánuji, ale ten vztah je ještě příliš 

otevřený, každý jsme samostatný a oba máme ještě šanci jít svou vlastní 

cestou.“ 

 Lidé se podle ní berou ještě kvůli daňovým výhodám a dalším 

praktickým důvodům – povolení návštěv v nemocnici, dědictví apod. 

Rozvodu by se bránila a dělala by všechno možné pro to, aby vztah zase 

začal fungovat. „Jak už jsem řekla, nevdávám se hned, dávám si na čas, 

přemýšlím o tom.“ 

 Zmínila ještě, že je velmi těžké vysledovat čistě německou hodnotu 

manželství: „protože samozřejmě v Německu žije hodně Čechů, Poláků, Rusů 

atd. a ty si s sebou přinášejí vlastní kulturu i mentalitu, chování.“ 

 Lindu řadím do skupiny, pro kterou má manželství jen společenskou 

hodnotu. 
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Stephanie, 31 let, žijící odděleně (1. fáze procesu rozvodu), VŠ 

 Stephanie je ze severu Německa, je sice vdaná, ale s manželem nežije, 

což je přechodná fáze k tomu, než bude mít v občanském průkazu status 

rozvedená, proto byla pro mě se svými zkušenostmi jasnou volbou. To ono mě 

přivedla na myšlenku, že co se týče Německa, určitě musím získat rozhovory ze 

všech tří hlavních částí (katolický jih, bývalé východní Německo – střed a spíše 

protestantský/ nepříliš věřící sever). 

 Stephanie vysvětlovala, jak je to vlastně s rozvodem v Německu – nutný 

rok odloučení apod. Přišlo mi to docela složité a dost to vyvrátilo mou 

představu o jednoduchosti rozvodu, kterou jsem nabyla od ostatních 

německých respondentů. Stephanie se vdávala v 25 po třech letech vztahu, víc 

než dva roky je vdaná, ale poslední rok už je bez manžela. S žádostí o rozvod 

chce ještě počkat, aby manžel nemohl namítnout nějaké protiargumenty. 

Pokud s ním nebude déle než 3 roky, manželství bude rozvedeno okamžitě. 

„Důvody proč jsme se vzali? Hmm, to je vlastně dobrá otázka, když si to tak 

teď zpětně vezmu… No, myslím, že to prostě byla situace buď všechno - 

nebo nic. A pro to „nic“ mi bylo příliš líto se rozhodnout. […] Ono se to pak 

opravdu zlepšilo, ale celkově se to pak zase zvrtlo.“ 

 Mezi důvody, proč se lidé berou, uvádí právě tu situaci „buď - a 

nebo“, na druhém místě je povinnost vdát se kvůli dítěti na cestě (i když to 

je prý kontraproduktivní), anebo ze zvyku či takového toho „jednou se stejně 

vdám“. Přisuzuje to ale spíš vnitřní motivaci: „Nemyslím si, že by tlak okolí 

byl skutečně natolik silný, aby to někoho výrazněji ovlivnilo. Na to jsou lidi 

příliš namyšlení.“ Také prý zná mnoho párů, které jsou spolu, jelikož mají 

strach být sami. „Dochází k obrovským ztrátám na hodnotách v Německu, 

hlavně právě v této oblasti a u této generace. Málokdo spolu teď opravdu 

vydrží.“ 
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 Respondentka mi odhaluje mnoho důvodů k rozvodům: „No já si 

myslím, že si to ty lidi předtím jednoduše pořádně nepromyslí. Což můžu 

vztáhnout i na sebe, protože sama zpětně vidím, že jsem si to taky měla 

všechno pořádně před tím promyslet. To je jedna věc. Druhá věc je, že to vše 

hodně ovlivňuje i výchova. Děti jsou vychovávány jako individualisti a nikdo 

je v podstatě neučí soužití.“ Dále se prý rozvádí hodně starších párů, kterým 

už odrostly děti, čímž ztratili poslední společnou věc. „Největší vývoj je mezi 

18 – 28 lety a právě takové ty školní manželství se pak velice často vyvíjejí 

každý jiným směrem.“ 

 Sama se vdávala jen na radnici, protože není věřící a hlavně se chtěla 

vyhnout celému tomu humbuku, který k církevní svatbě neodmyslitelně 

patří (bílé šaty, oslavy…). Spolužití nesezdaných schvaluje s odůvodněním, že 

člověk přece nepotřebuje kus papíru na to, aby byl šťastný. Jde dokonce 

ještě dál s tvrzením: „Často to tak stačí i okolí. Vidí, že se každé druhé 

manželství rozvádí, a když tu svatbu neuděláš, ušetříš mnoho času, nervů a 

peněz. Takže to vlastně vůbec nepovažuji za nějak špatné řešení.“ 

 Rozhovor ukončila následujícím tvrzením: „…že si myslím, že je velmi 

těžké tohle všechno nějak zhodnotit a dát dohromady. Strašně záleží na 

tom, koho se zeptáš, protože k tomuto tématu existuje tolik názorů jako je 

lidí, ale v každém případě už manželství nemá tu hodnotu, jako mívalo dříve 

a myslím, že těch rozchodů a podobně bude nadále jen přibývat.“ Stephanie 

řadím do skupiny přisuzující manželství jen nízkou hodnotu. 

 

Roland, 25 let, svobodný, VŠ 

 Roland je ze severu Německa, dokončuje navazující magisterské 

studium. Plně vyhovuje popsaným kritériím výběru respondentů, tak mě jeho 

názor na hodnotu manželství velmi zajímal. 
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 Roland je svobodný, ale už 5 let má jednu přítelkyni, o ruku ji ale požádat 

neplánuje: „No, já moc na ženění a svatby nejsem, aby se to nějak svázalo 

kvůli tomu, aby vztah vydržel. Ale pomalu už si to na čím dál víc začínám 

zvykat, kdyby třeba měli přijít děti, tak se nechám přemluvit. Není to ani tak 

o lásce, ale spíš o tom že, prostě tu svatbu nepotřebuji k tomu, aby ten vztah 

dál trval.“ Důvody k ženění se spatřuje hlavně v praktických věcech: lepší 

daně, dědictví apod. „Romanticky viděno svatbu vlastně vůbec nepotřebuji.“ 

 Zeptala jsem se, jestli to jeho vrstevníci vidí stejně. „Ono by se možná 

mnoho z nich i ženit chtělo, ale na konci k tomu vlastně vůbec nedojde. V 

dnešní době jsou totiž vztahy strašně povrchní a mnoho se jich rozpadá. 

Přání bude určitě hodně, ale ty vztahy na to nestačí, respektive ani netrvají 

na to dostatečně dlouho.“ Myslí si, že je to způsobeno moderním dobou: 

„Díky internetu samozřejmě existuje mnoho vlivů, které mohou vztahy 

zničit. Je tu mnoho svodů, rozvolnění a možností být nevěrný.“ Velmi se prý 

oslabuje vliv tradic a rodinné zázemí. Je velmi rád, když nějaký vztah vůbec 

vydrží a svatby podporuje: „Jako myslím si, že je dobré, když se lidé chtějí 

vzít, a hlavně když vztah tak dlouho vydrží. Pro mě to není důležité, ten 

svazek, ale obecně manželství nepovažuji za špatné. Nikoho bych od toho 

neodrazoval.“ 

 Přiznává, že také možné riziko rozvodu a „všechno to papírování, 

právnické věci, peněžní vyrovnání a třeba pak i otázka následné péče o děti,“ 

je faktor, kvůli kterému se sám nechce ženit. Rozhovor uzavírá přáním, aby 

se vztahy zkvalitnili, prožít život s jedním partnerem má přece taky výhody, 

není vždy důležitá jen kvantita. 

 Roland mluvil velmi hezky, proto jsem se neubránila citacím. Bylo pro 

mě velmi motivující zjistit, že někdo další nad tímto tématem přemýšlí a 

snaží se zjistit důvody, proč vztahy teď moc nefungují a snaží se s tím sám 

něco dělat. Přiřazuji ho do skupiny s vnímáním společenské hodnoty 

manželství. 
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Stefan, 31 let, ženatý, maturita a nástavba na hasičského záchranáře 

 Stefan reprezentuje střed Německa. Vybrala jsem si ho proto, že splňuje 

nastavená kritéria a už je ženatý. A proč je ženatý? „Dobrá otázka! (smích) Na 

jednu stranu, protože se máme rádi a chceme v budoucnu založit rodinu. A 

pak to mělo taky mnoho výhod ve smyslu daňových výhod a školních výhod 

pro moji ženu a tak. Prostě to bylo výhodné.“ 

 Soužití bez manželství schvaluje, je to svobodné rozhodnutí. Problém 

vidí jen v jiném příjmení u dětí (i když těm to prý až tak vlastně nevadí) a 

některých praktických oblastech – daně, dědictví, pojištění. Schvaluje i 

rozvody: „Pokud už vztah nefunguje, je lepší se rozejít než prodlužovat 

utrpení.“ Je názoru, že lze porovnat ČR a Německo, protože už v samotném 

Německu lze nalézt mnoho rozdílů. „Ve východní části jsou důležité spíš ty 

praktické důvody. Je to pozůstatek socialismu. Člověk pořád musí myslet na 

zadní vrátka.“ 

 Stefan je praktik myslící na zadní vrátka, manželství je pro něj 

výhodné, ale rozvodu by se v podstatě nebránil. Váhám, jestli ho mám 

přiřadit do skupiny s nízkou nebo společenskou hodnotou. Kdyby totiž 

manželství nebylo tak „výhodné“, sám od sebe by se podle mě vůbec 

neoženil, maximálně kvůli příjmení dětí a rodičů – tedy dalšímu praktickému 

důvodu. Institut manželství v minulosti pomáhal budovat společnost, byl 

praktický, a tak vlastně získal na hodnotě. Kdyby aspoň takto přistupovalo 

k manželství víc lidí, jeho prestiž by se zvyšovala. Stefana proto řadím do 

prostřední skupiny: vyznává společenskou hodnotu manželství. 
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Tino, 29 let, svobodný, VŠ 

 Posledním respondentem, kterého jsem zahrnula do výzkumu, byl 

Tino. Hledala jsem totiž někoho, kdo by byl z dané věkové skupiny a měl 

ukončenou VŠ – a byl z jihu Německa. Tinovi je 29 let a je diplomovaný 

obchodník, momentálně svobodný. 

 Ženit se jednou určitě chce, svatbu totiž chápe jako vyznání lásky. 

„Svatba znamená, že už se někdo konečně rozhodl s tou druhou osobou strávit 

zbytek života.“ To, že je v Německu tolik rozvodů si vysvětluje tím, že už není 

tak důležité mít děti jen v manželství. Bývalo to důležité tak ještě před 30 lety, 

to se i o rodině dost učili ve škole v rámci náboženství. Je názoru, že se toto 

téma bude v budoucnu probírat na školách méně a méně. 

Jako obecné důvody ke svatbě uvádí: „Z daňových důvodů, dítě na cestě, 

společenský tlak.“ Společenský tlak vysvětluje takto: „Když jsou všichni tví 

kamarádi už sezdaní a ty jsi poslední, tak se může stát, že cítíš takový tlak, že už 

bys taky měla, jako všichni ostatní. Prostě se očekává, že se jednou oženíš…“ 

Svobodné matky mu až tolik nevadí, uznává, že tolerance jednoduše 

vzrostla. O rozvodech vůbec zatím nepřemýšlel, umí si ale představit, že 

existují situace, kdy se láska prostě vytratí a pár si už nemá co říct. To je pak 

lepší nechat se rozvést. 

 Tina řadím do skupiny lidí, pro něž má manželství společenskou 

hodnotu, protože ho uznává za instituci, sám se ale do ženění moc nehrne, 

rozvody ani svobodné matky ho příliš netrápí. 
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2.2.3) Doplňující respondenti 

 Linda a další respondenti zmiňovali, že počet názorů k tomuto tématu se 

bude rovnat počtu dotázaných osob. Částečně s tím souhlasím, každý jsme 

jedinečná bytost a máme jinak nastavené priority, nicméně po 12 rozhovorech 

jsem schopná vyvodit závěry pro své hypotézy a další rozšiřování by znamenalo 

jen zabíhání do zbytečných podrobností. Přesto jsem udělala ještě jeden 

rozhovor, a to s Tamarou.  

 

 Tamara, 26 let, vdaná, VŠ 

 Tamara žije celý život v Německu, její mateřský jazyk je němčina, ale 

vychovali ji čeští rodiče (česky se domluví, ale rozhovor v ČJ poskytnout 

nechtěla). Říkala jsem si, že by mohla proto adekvátně posoudit, kde je třeba 

hodnota manželství vyšší. Navíc se nedávno vdala. 

 Tamara mě ale hned na začátku trochu vyvedla z omylu: „No, pro mě, 

teď ani nevím, jestli to je český nebo německý náhled, ale pro mě osobně, je 

manželství základ pro rodinu.“ Ke svatbě by určitě mělo dojít, pokud se 

plánují děti, protože to podle ní patří dohromady. „Aby dítě vyrůstalo v 

rodině, tedy u lidí, kteří opravdu patří k sobě a ne jen spolu žijí.“ Zajímalo 

mě, proč se vdala, když děti ještě nemá a v blízké budoucnosti neplánuje: „U 

nás je to jinak, jsme spolu už 10 let… Za nějaký čas se dva už musí vzít, děti 

můžu mít třeba za 2 roky… A ono by taky bylo dost stresující připravovat 

svatbu a být přitom těhotná.“ Vůbec jí nevadí, když spolu někdo žije jen tak 

na hromádce, je to osobní věc každého. 

 Hodně jsem se jí ptala, jaké vidí rozdíly mezi Německem a Českem. 

Prohlásila, že v Německu je vyšší věkový průměr pro svatbu – asi kvůli 

delšímu studiu a víc lidí tam žije na hromádce, jinak prý rozdíly nevidí. 

 Pro Tamaru má manželství jen společenskou hodnotu. I když jsem 

v první chvíli byla zklamaná, že nevidí moc rozdílů mezi ČR a Německem a 
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ani netuší, co je vlastně „německý názor“, došlo mi, že právě tím, jak se vše 

propojilo, jsem dosáhla teoretické nasycenosti. V dalších rozhovorech by se 

už jen opakovalo řečené. 

 

Po revizi všech třinácti rozhovorů jsem zjistila, že i když už považuji sběr 

dat za kompletní, chybí mi vlastně nějaká ta „svobodná matka“, kterým se ve 

výzkumu věnuji (viz hypotéza Společenská přijatelnost). V celém svém okruhu 

přátel a známých jsem ale našla jen jednu, která by relativně odpovídala 

zvoleným kriteriím. I proto jsem se rozhodla výzkum opravdu dále nerozšiřovat 

a uvést zde jen názor televizní moderátorky Lucie Borhyové, která vybraným 

kritériím odpovídá (33 let, VŠ). Moderátorka už 5 let žije s otcem svého 3letého 

syna, ale odmítá se provdat s tímto odůvodněním: „Mám nevysvětlitelný 

strach, že ztratíme jakousi vzájemnou vzácnost. Teď je tam vzácnost, nic nám 

nechybí. Pocit svobody je pro mě důležitý. Mám pocit, že takhle si jeden nebo 

druhý může vzít kufr a jít. Díky tomu se stále snažíme, ta nejistota drží vztah ve 

střehu. Možná jsou na vině příběhy mých známých, kteří se z velké lásky a s 

velkou slávou vzali a krátce nato se rozvedli. Bohužel mám kolem sebe takových 

příběhů hodně. Třeba ten správný čas rozhodnutí pro svatbu teprve přijde.“39 

Zdrojem článku je sice bulvární server, ale ze zkušenosti vím, že názor 

moderátorky sdílí mnoho dalších „svobodných matek“. Lucie je zastánkyní 

názoru, že individuální svoboda má vyšší hodnotu než manželství, v podstatě 

tedy pro ni manželství nemá ani společenskou hodnotu. 

 

                                                   
39 SIEGLOVÁ, Lucie. Www.super.cz [online]. 8. prosince 2011 [cit. 2012-01-08]. Lucie 

Borhyová se už tři roky odmítá provdat za svého řeckého přítele. Konečně řekla proč!. 

Dostupné z WWW: http://www.super.cz/7095-lucie-borhyova-se-uz-tri-roky-odmita-

provdat-za-sveho-reckeho-pritele-konecne-rekla-proc.html. 

 

http://www.super.cz/7095-lucie-borhyova-se-uz-tri-roky-odmita-provdat-za-sveho-reckeho-pritele-konecne-rekla-proc.html
http://www.super.cz/7095-lucie-borhyova-se-uz-tri-roky-odmita-provdat-za-sveho-reckeho-pritele-konecne-rekla-proc.html
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 Hendl ve svém Kvalitativním výzkumu upozorňuje, že by se ve zprávě z 

výzkumu měli uvádět i informace o osobě výzkumníka, aby bylo možné 

případně lépe odkrýt místa, kde výzkum nebyl zpracován objektivně, proto nyní 

i stručná charakteristika mě a mých názorů: 

Jitka, vdaná, 26 let, před dokončením VŠ  

– vdávala jsem se po sedmi letech vztahu (6letém soužití) a hlavním 

důvodem bylo, že se mi příčilo dále říkat „přítel“, měl to být „manžel“. 

Manželství má pro mě obrovskou hodnotu – hlavně na venek, pro ostatní, 

úřady apod., proto jsem nechtěla být brána za někoho, kdo má jen sice 

dlouhodobý, ale v podstatě nezávazný vztah při VŠ. Svým způsobem jsem se až 

styděla za to, že ač spolu tak dlouho žijeme, máme společný účet atd. má můj 

vyvolený jen „status přítele“. 

 Jsem věřící, proto pro mě byla důležitá svatba v kostele, s čímž souvisí i 

můj vztah k rozvodu – nepřipadá v úvahu, vztah je oheň, který se nesmí nechat 

vyhasnout, a kdyby mi byl manžel třeba nevěrný, hledala bych spíše chybu na 

své straně – jaký jsem mu k tomu dala důvod? Co jsem mohla udělat lépe? Co 

ještě teď mohu změnit? Nevěřím, že se manželství může naprosto rozvrátit – 

pokud ano, je špatná komunikace nebo už samotný vztah před vstupem do 

manželství nebyl dořešený (sňatek narychlo, jen kvůli dětem/ okolí, daním…). 

Nicméně zůstávám realista a uvědomuji si, že ne každý má takové „štěstí“ jako 

já, že může (a chce) být celý život jen s jedním partnerem, proto dokážu 

pochopit, proč mnoha lidem přijde jednodušší „posunout se dál“ než problém 

řešit – je to jejich věc a jejich vývoj, musí si to prožít, protože vlastní zkušenost 

se s radou či jen popisovanou zkušeností srovnat nedá. Přesto je pro mě toto 

téma stále tak kontroverzní, že jsem si jej, jak bylo naznačeno v úvodu, zvolila 

za svou závěrečnou práci. 

V samotném vztahu po vstupu do manželství nepociťuji žádné změny 

(ptala jsem se muže, zda alespoň on cítí nějakou změnu, řekl: „Ano, mám těžší 
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levou ruku.“ – tam nosí snubní prsten), ale okolí se k nám začalo chovat jinak, 

víc nás respektují jako rovnocenné partnery (nikoho už nezaráží, že řeším 

manželovy faktury apod.) a hodně se vylepšil i můj vztah s tchánem a tchýní, 

pro něž také byla až svatba důkazem, že chci s jejich synem skutečně být a 

společně vychovávat budoucí děti. 

 

2.2.4) Shrnutí 

  

 Shrňme si nyní, jaké respondenty jsem zahrnula do výzkumu. 

Česká republika 
  

Německo 
 respondent věk 

 
respondent věk 

Pavel 27 
 

Linda 27 

Petr 31 
 

Tanja 27 

Pavel Š. 33 
 

Stephanie 31 

Kateřina 30 
 

Roland 25 

Zuzana 32 
 

Stefan 31 

Petra  26 
 

Tino 29 

    
 

    

Průměrný věk: 29,8 
 

Průměrný věk: 28,3 

 
 

Ostatní 
 respondent věk 

Lucie 33 

Jitka 26 

Tamara 26 

 
 

 Jak je vidět z tabulek, bylo tedy dotazováno 6 mužů a 6 žen, vždy 3 a 3 

z jednotlivých zemí. Věkový průměr pro respondenty z Čech je 29,8 let. Pro 

německé účastníky výzkumu 28,2 let.  

 Mezi ostatní respondenty patří Tamara, díky které jsem si potvrdila, že 

výzkum už dosáhl teoretické saturace – viz výše. Dále jen pro přehled uvádím 
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ještě Lucii (zastupuje svobodné matky) a pro úplnost i mě, mé názory ale 

nebudou reflektovány při zpracovávání hypotéz. 

 

 Při popisování jednotlivých respondentů jsem vždy na konci shrnula 

nejdůležitější údaje a ohodnotila postoj účastníka výzkumu k manželství. 

Přesněji řečeno jsem účastníky rozdělila do 3 kategorií podle toho, zda má pro 

ně manželství vysokou, společenskou nebo nízkou hodnotu. 

 Vysoká hodnota znamená, že manželství uznávají, věří v něj, jsou proti 

rozvodům a často jsou sami už sezdaní. Manželství na psí knížku nepovažují za 

normální, stejně tak svobodné matky. 

Společenská hodnota vyjadřuje fakt, že respondenti uznávají manželství 

jako institut, díky kterému společnost funguje lépe. Je to praktické kvůli dětem 

apod. Nemají ale vnitřní potřebu k svatbě a bytí spolu celý život, rozvody jim 

nevadí, a stejně tak se nezajímají o svobodné matky apod. 

Nízká hodnota manželství znamená, že manželství nezavrhují, ale pokud 

je okolnosti nějakým způsobem nedonutí (v drtivé většině uvádějí jako důvod 

dítě na cestě), před oltář nepůjdou. Případně půjdou, ale rovnou počítají s tím, 

že když to fungovat nebude, jednoduše se rozvedou. Schvalují, ba až podporují 

nesezdaná soužití, leckdy i svobodné matky. 

Pokud přisoudíme každé kategorii jedno číslo (viz legenda níže), můžeme 

využít k hodnocení kvazistatické metody – tedy použít klasický průměr pro 

výpočet toho, u které národnosti je hodnota manželství vyšší.  

Legenda: 

vysoká = 3 

společenská = 2 

nízká = 1 
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 Dostaneme se tak k těmto výsledkům: 

Česká republika 
  respondent hodnota manželství   

Pavel vysoká 3 

Petr nízká 1 

Pavel Š. společenská 2 

Kateřina nízká 1 

Zuzana nízká 1 

Petra  nízká 1 

 
bodový zisk za hodnotu: 1,5 

   Německo 
  respondent hodnota manželství   

Linda společenská 2 

Tanja vysoká 3 

Stephanie nízká 1 

Roland společenská 2 

Stefan společenská 2 

Tino společenská  2 

 
bodový zisk za hodnotu: 2 

 

 Pokud bych přidala ještě mé dvě bonusové respondentky, výsledky 

zůstanou v podstatě nezměněny. 

Ostatní 
   respondent hodnota manželství   

 Lucie nízká 1 ČR 

Tamara společenská 2 Německo 

 

Tématu hodnoty manželství se budu dále věnovat v kapitole 2.3.1 

Německo versus ČR, proto tuto část nyní ukončím zopakováním, že teoretické 

saturace bylo dosaženo. Přidáním respondentů se totiž výrazně nemění získané 

hodnoty a bonusové rozhovory už nepřinesly žádné zásadní nové informace. 
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2.3) Zpracování hypotéz 

  

 Jak už jsem naznačila, nyní bude následovat zpracování výše uvedených 

5 hypotéz na základě rozhovorů s respondenty, a pokud to bude adekvátní, 

využiji i další podklady (novinové články apod.). 

 Pro lepší orientaci v práci a v textu jsem pro každou hypotézu vytvořila 

vlastní podkapitolu se zkráceným (pracovním) názvem. 

 

2.3.1) Německo versus ČR 

 

 Než se pustím do samotného zpracování dat, uvedu zde ještě jednou 

znění hypotézy: 

Hodnota manželství je vyšší u německých respondentů.  

 

Radim Uzel uveřejnil článek s názvem Manželství celosvětově ztrácí na 

prestiži. Dovolím si z něj části citovat: „Ve všech zemích a ve všech dobách jsou 

manželství více nakloněny ženy než muži. Tyto názory samozřejmě závisí i na 

věku a na vzdělání. Největší nechuť ke vstupu do manželství mají svobodní muži 

ve věku 50 – 59 let se základním vzděláním. Jedna teorie to vysvětluje tím, že 

jsou to jedinci, kteří neuspěli na sňatkovém trhu. Naopak největší hodnotu 

manželství přisuzují vdané vysokoškolsky vzdělané ženy. Bez ohledu na věk. 

Sociologové se v rámci celoevropského šetření v roce 2008 ptali lidí, zda 

považují manželství za zastaralou instituci. U nás s tímto výrokem souhlasí 25 % 

mužů a 21 % žen. Ve Francii, Belgii a Rakousku je to 30–35 % obyvatelstva. I v 

těchto zemích je však podíl žen zpravidla nižší. Stále více mužů je ochotných 

odložit instituci manželství do starého železa. […] 

http://tema.novinky.cz/francie
http://tema.novinky.cz/rakousko


76 
 

K celosvětové devalvaci hodnoty manželství nepřispívá jen neochota k 

uzavírání sňatku ze strany mužů. Ale také stále se zvyšující rozvodovost. A tady 

je častějším iniciátorem žena. Po svatbě se karta často obrátí. Psychologové 

zjistili, že se muži cítí po sňatku zpravidla šťastnější, i když to neradi přiznávají.“  

Fakt, že manželství ztrácí na prestiži i v Čechách se dá dokázat snižujícím 

se počtem osob vstupujících do manželství a zvyšujícím se počtem rozvodů. 

Uzel ale zůstává optimistou: „Pokles uzavřených sňatků jistě nepředstavuje 

nějakou tragédii. Vzrůstající počet nesezdaných soužití nebo i registrovaná 

partnerství osob stejného pohlaví svědčí o tom, že víru v hodnoty společného 

života současná společnost určitě ještě neztratila.“40 

 

 Z článku mimo jiné vyplívá, že skupina lidí, které jsem zahrnula do 

výzkumu – vysokoškolsky vzdělaní muži a ženy okolo 30let, by teoreticky měli 

mít k manželství nejvřelejší vztah, vyšší hodnotu by měli manželství přisuzovat 

ženy. Zajímá mě, zda tomu odpovídají výroky mých účastníků výzkumu. 

 V předchozí kapitole 2.2.4 Shrnutí jsem vysvětlovala, jakým způsobem 

jsem vyhodnocovala vztah respondentů k hodnotě manželství a jak jsem jim 

pak přisuzovala bodové ohodnocení, aby bylo možné použít kvazistatické 

metody pro lepší porovnání. Zde ještě jednou získaný přehled. Tabulka vypadá 

trochu jinak (jiný věkový průměr a výsledná hodnota), protože zde uvádím i 

Lucii a Tamaru, které výzkum jen doplňují. 

                                                   
40

 UZEL, Radim. Www.novinky.cz [online]. 27. října 2011 [cit. 2011-11-08]. Manželství 

celosvětově ztrácí na své prestiži. Dostupné z WWW: http://www.novinky.cz/zena/vztahy-

a-sex/248522-radim-uzel-manzelstvicelosvetove-ztraci-na-sve-prestizi.html 

http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/248522-radim-uzel-manzelstvicelosvetove-ztraci-na-sve-prestizi.html
http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/248522-radim-uzel-manzelstvicelosvetove-ztraci-na-sve-prestizi.html
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Bodový zisk za hodnotu je vyšší u německých respondentů – 2 tedy jasná 

společenská hodnota. U Čechů vychází číslo o dost nižší – 1,4. Nevidím ale nijak 

zásadní rozdíly mezi muži a ženami. V Čechách má pro ženy manželství nižší 

prestiž než pro muže (ti zvedají průměr), v Německu jsou muži jednotní ve 

společenském významu sňatků, názory žen se různí. 

A jak by situaci porovnali samotní respondenti? Zde pár úryvků 

z rozhovorů: 

Petr: „Já myslím, že u nás má hodně liberální. Jako že se u nás moc 

neodsuzuje, nediskriminuje, neohlíží se nějak s negací na svobodný páry. Je 

to normální, naprosto běžný u nás.“ 

Česká republika
respondent věk hodnota manželství

Pavel 27 vysoká 3

Petr 31 nízká 1

Pavel Š. 33 společenská 2

Kateřina 30 nízká 1

Zuzana 32 nízká 1

Petra 26 nízká 1

Lucie 33 nízká 1

Průměrný věk: 30,3 bodový zisk za hodnotu: 1,4

Německo
respondent věk hodnota manželství

Linda 27 společenská 2

Tanja 27 vysoká 3

Stephanie 31 nízká 1

Roland 25 společenská 2

Stefan 31 společenská 2

Tino 29 společenská 2

Tamara 26 společenská 2

Průměrný věk: 28,0 bodový zisk za hodnotu: 2
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Pavel: „Jako srovnat Německo a Česko, to nevím. Já jen vím, co jsem 

slyšel a četl, že v Německu jsou ženy mnohem více emancipovaný. […] 

V Česku se přece jen udržuje taková ta role, že manžel zaopatřuje rodinu – 

finančně především, zatímco žena se spíše, taky samozřejmě pracuje, ale 

spíše se stará o domácnost. Jenže v Německu se to asi chápe už jinak, jakože 

ne takhle jako v Čechách. Já si myslím, že to české chápání toho manželství je 

normálnější a normální.“ 

Pavel Š.: „V České republice lze manželství ukončit rozvodem výrazně 

snáze než je tomu v Německu. […] Když manželství trvá déle než jeden rok a 

oni spolu žijí odděleně déle než půl roku, tak se má za to, že to manželství je 

trvale rozvráceno a soud je bez dalšího okamžitě rozvede. Je to relativně 

levný, stojí to 1000 Kč. A takovýto institut v Německu vůbec není. Oni tam 

skutečně probírají důvody toho rozvodu.“  

Tanja: „Myslím, že situace v Čechách je dokonce extrémnější než 

v Německu, protože tu lidi nejsou tak věřící a manželství proto nemá žádný 

církevní základ. A proto se lidé mohou ještě rychleji a snadněji nechat 

rozvést. Řekla bych, že v Čechách je rozváděno víc manželství než 

v Německu.“ 

 

Až na názor Pavla se v podstatě všichni shodují na tom, že v Čechách je 

situace horší. Pavel se ale spíše vyjadřuje k rolím v manželství než k vnímání 

prestiže, takže i když on vyzdvihuje spíše českou stranu, jsem názoru, že i při 

tomto srovnání dopadlo Německo lépe. 

 

Ještě mě napadá jedno kritérium, které můžeme využít k porovnání 

situace v Čechách a v Německu. Média. Když člověk vejde do jakéhokoliv 

německého obchodu s novinami a časopisy, nalezne 5 až 8 magazínů věnujících 
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se svatbě a příbuzným tématům. V ČR vycházejí jen příležitostně přílohy 

v tradičních časopisech. I když beru v potaz, že Německo je mnohem větší 

země, což znamená i větší počet potencionálních zákazníků, stále je to další bod 

pro Německo. Dále jsem si také v Německu všimla mnohem více publikací na 

téma manželství41, vztahy a pomoc v nesnázích. V ČR jich až tolik není, pokud 

ano, většinou se jedná o překlady vydávané křesťanskými nakladatelstvími 

(Návrat domů, Nové město, Karmelitánské nakladatelství apod.) tedy ne tolik 

čtené a běžně dostupné.42 

 

ZÁVĚR: Na základě posouzení výroků respondentů a využití kvazistatické 

metody bylo dokázáno, že hodnota manželství je vyšší v Německu. Zde můžeme 

hovořit o společenském významu manželského svazku, což znamená, že většina 

Němců se plánuje vydat před oltář, rozvody sice tolerují, ale nepovažují za 

běžnou životní událost. V Čechách je hodnota manželství spíše nízká, k tématu 

nevychází tolik publikací jako v Německu a i sami čeští respondenti přiznávají, 

že rozvody, nesezdané dlouhodobě spolu žijící páry a svobodné matky jsou 

běžné. 

  

                                                   
41

 Viz např. přehled knih pod heslem „EHE“ = manželství na Amazon.de: 

http://www.amazon.de/ehe-

B%C3%BCcher/s?ie=UTF8&rh=n%3A186606%2Ck%3AEhe&page=1 

42 Viz http://www.vira.cz/Katalog/manzelstvi-partnerstvi.html 

http://www.amazon.de/ehe-B%C3%BCcher/s?ie=UTF8&rh=n%3A186606%2Ck%3AEhe&page=1
http://www.amazon.de/ehe-B%C3%BCcher/s?ie=UTF8&rh=n%3A186606%2Ck%3AEhe&page=1
http://www.vira.cz/Katalog/manzelstvi-partnerstvi.html
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2.3.2) Vliv rodinné politiky 

 

Druhá hypotéza zní: Prorodinné změny v sociální politice státu mohou 

pozitivně ovlivnit hodnotu manželství ve společnosti. Nyní zde uvedu přehled 

toho, jak to vlastně v Německu a ČR momentálně je a reflektuji toto 

v rozhovorech. Co mě vlastně bude zajímat? Co v reálném životě opravdu 

motivuje lidi k zakládání rodin a manželství? Určitě finance, proto porovnám 

různé příspěvky pro manžele, jsou-li nějaké, příspěvky pro rodinu a dítě apod. 

Údaje pro ČR byly zpracovány podle úpravy platné od 1. 1. 2012. 

 

V obou zemích se pomoc rodinám odehrává ve dvou hlavních oblastech: 

a) Daňová opatření 

b) Systém sociálního zabezpečení 

 

PŘÍSPĚVEK V MATEŘSTVÍ 

ČR NĚMĚCKO 

60% z platu (výpočet jako příspěvek 

v nemoci) po dobu 28 týdnů (při 

porodu vícerčat 37 týdnů); zpravidla 

začíná 6 – 8 týdnů před plánovaným 

termínem porodu, pokud tyto týdny 

matka nevyužije, propadají, tj. MD se 

zkrátí na 22 či 31 týdnů 

- brána jako aktivní zaměstnání 

- nesmí být kratší 14 týdnů; 14 

týdnů i při narození mrtvého 

dítěte 

100% čisté mzdy 6 týdnů před a 8 

týdnů po narození dítěte, dají se i 

získat peníze od Spolkového fondu 

matka a dítě – a to 210 EUR měsíčně 
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RODIČOVSKÉ OBDOBÍ 

ČR NĚMĚCKO 

Možnost volby mezi 2, 3 nebo 4letou 

variantou (4letá varianta je v Evropě 

raritou) 

36 měsíců – od roku 2001 mohou 

využívat oba rodiče najednou a je 

možné 1 rok přesunout až do 8 let 

věku dítěte; nárok na tyto „měsíce“ 

nezaniká, ani pokud se ještě v této 

době narodí 2. dítě – sčítá se 

 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK  

ČR NĚMĚCKO 

Je stanovena pevná částka, kterou je 

možné jako rodičovský příspěvek 

využít buď otcem či matkou, a to 

220 000 Kč, přičemž 

a) Do 2 let dítěte: 11 500,- / 

měsíc (ale: měsíční výše 

příspěvku je omezena 70% 

třicetinásobku denního 

vyměřovacího základu) 

b) Do 3 let dítěte (nejběžnější): 7 

600,-/měsíc 

c) Do 4 let věku dítěte (dříve 

automaticky dostávali osoby, 

které neplatily nemocenské 

pojištění): 7 600,- měsíčně do 

9. měsíce života dítěte, pak 

3800,- 

a) Možnost čerpat 1 rok 450 EUR/ 

měsíc 

b) 2leté čerpání 300 EUR/ měsíc 

- Platí se z pojištění a existuje 

možnost pracovat do 30 hodin 

týdně (tato maximální hranice 

platí, i pokud jsou oba rodiče 

na RD) 

- Nemají nárok všichni: úplná 

rodina nesmí mít příjmy vyšší 

30 000 EUR/rok a neúplná 

23 000 EUR/rok 
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- Výše příspěvku nemusí být po 

celou dobu jeho čerpání stejná 

– je možné ji (i opakovaně) 1x 

za 3 měsíce měnit 

 

 

PORODNÉ 

ČR NĚMĚCKO 

13 000,- (při dvojčatech 19 500,-) 

- Jen při prvním živě narozeném 

dítěti, pokud příjem rodiny 

(nebo osamělé matky 

s dítětem) není vyšší než 2, 4 

násobku životního minima 

77 EUR - jednorázová dávka pro 

pojištěné, které nemají nárok na 

peněžitou pomoc v mateřství 

 

DALŠÍ DÁVKY 

ČR NĚMĚCKO 

a) příspěvek na bydlení 

b) sociální služby (poradenství, 

sociální prevence /různé 

programy pro rodiny s dětmi, 

azylové domy…/, sociální péče 

/osobní asistence, centra 

denních služeb, pečovatelská 

služba/  

a) příspěvek na dosažení 

standardní úrovně příjmu 

(doplatek do životního minima 

pro nízkopřijmové rodiny) – až 

1000 EUR/měsíc (elementy: 

jídlo, ubytování…) 

b) příspěvek na bydlení – cca 300 

až 400 EUR/měsíc (3 faktory: 

počet členů domácnosti, 

příjmy, nájemné) 

c) výživné – vypláceno zálohově 
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(pokud druhý rodič neplatí), je 

soudně zpětně vymahatelné), 

výše stanovena podle 

Düsseldorfských tabulek (čistý 

příjem X věk dítěte) 

 

DAŇOVÉ NÁSTROJE 

ČR NĚMĚCKO 

a) daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě (poskytované 

formou slevy na dani, formou 

daňového bonusu, případně 

kombinací obou forem) 

b) odpočet na manžela či 

manželku (sleva na dani – 

odpočet do výše 24 840,-, 

pokud nejsou vlastní příjmy 

vyšší než 68 000,-) 

- společné zdanění manželů bylo 

zrušeno 

a) společné zdanění manželů 

b) odpočitatelné položky za dítě 

druhy:  

 za dítě (do 27 let) 

 za péči o dítě, výchovu 

nebo profesní přípravu 

 odpis částky na 

domácnost (původně 

jen pro neúplné rodiny) 

 na náklady péče o dítě 

pro pracující (oba 

rodiče pracují + dítě do 

14 let) 

 na speciální potřeby 

spojené s profesní 

přípravou dítěte (dítě 

starší 18let, studující a 

žijící s rodiči) 
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DALŠÍ PODPORA (PŘEDŠKOLNÍ PÉČE) 

ČR NĚMĚCKO 

Děti mohou být přijaty do školky už od 

2 let a rodiče přitom neztrácejí nárok 

na pobírání rodičovského příspěvku, 

mladší děti mají limit pro pobyt ve 

školce či obdobném zařízení 46 hodin 

měsíčně – jinak rodiče přijdou o 

příspěvek 

- Každé dítě od 3 let má nárok 

na školku 

- Možnost pracovat na zkrácené 

úvazky (15 – 30 hodin/ týden) 

- Služby péče o děti: jesle, 

školky, denní centra – při nouzi 

kryty Úřadem pro mládež 

- Nedostatek předškolních 

zařízení se řeší cestou 

zakládání z iniciativy rodičů 

 

 Ještě před 1. 1. 2012 bych řekla, že Německo je rozhodně více 

prorodinně orientované než ČR, nyní si tím nejsem až tak jistá, protože možnost 

flexibilně měnit délku rodičovské dovolené a výši příspěvku a hlavně možnost 

dát dítě do školky už od 2 let věku a nepřijít přitom o příspěvky, je podle mého 

názoru krok správným směrem. Tento systém totiž podporuje návraty po MD 

do práce a ani uměle neudržuje v domácnosti jen ženy. Můžou ale změny 

v sociální politice státu změnit náhled na manželství? Ano, ale myslím, že spíš 

negativně. Níže názory z rozhovorů: 

Tanja: „V Německu má manželství i jiné výhody, třeba daňové – proto 

se i spoustu lidí bere, ale hodně manželství se pak také rozvádí […]. Oni se 

totiž vezmou – a pak se nechají rozvést.“ 

Petra: „Já teda nevím, jak je to v Čechách, ale tady potom dostáváš 

příplatky za to, že jsi ženatý a můžeš mít třeba úlevy na daních, když třeba 

partner nepracuje. Tak je to aspoň tady v Německu. A v Čechách nevím, jestli 
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tyhle výhody jsou taky. A konec konců, proč to nezkusit, když se stejně 

můžeme někdy rozvést.“ 

Roland: „Samozřejmě v Německu existují výhody především v daňové 

oblasti a později pak výhody pro děti, co se týká dědictví. Přídavky na děti, 

další sociální příspěvky a podobně. V manželství je člověk samozřejmě lépe 

nahlížen než při otevřeném vztahu.“ 

Stefan: „A pak to mělo taky mnoho výhod ve smyslu daňových výhod 

a školních výhod pro moji ženu a tak. Prostě to bylo výhodné. […] Dva nemusí 

vzít jen kvůli lásce, je tu fakt mnoho dalších praktických důvodů.“ 

 

 V podstatě všichni němečtí respondenti uvedli daňové výhody jako 

jeden z důvodů ke sňatku. U Stefana mi dokonce přišlo, že to byl hlavní 

důvod k tomu, aby přítelkyni skutečně požádal o ruku. V každém případě je 

z rozhovorů patrné, že daňové výhody jsou sice příjemné, ale nikterak 

zavazující či zvedající hodnotu manželství. Naopak mi přijde, že jeho 

hodnotu spíše devalvují – teď se vezmeme, rozvést se můžeme vždycky. 

K tomuto tématu se vyjadřuje i česká národní zpráva o rodině: 

„Závěrem lze říci, že veškeré novelizace zákona o rodině nepřispěly k trvalému 

snížení rozvodovosti nebo k zpřísnění podmínek upravujících rozvod manželství. 

Již samotná skutečnost, že manželé mohou zúžit svůj rozsah společného jmění 

manželskými a předmanželskými dohodami přispívá k lehkomyslnému přístupu 

k institutu manželství.“43 

 

                                                   
43 Národní zpráva o rodině. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2004 [cit. 

2012-03-30]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/898  

http://www.mpsv.cz/cs/898
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ZÁVĚR: Prorodinné změny v sociální politice státu mohou zvýšit počet 

uzavřených manželství a zvýšit počet narozených dětí, neovlivňují ale 

hodnotu manželství ve společnosti. Naopak mohou manželství postavit do 

role pouze finančního přilepšení, čímž se jeho hodnota paradoxně sníží. 

 

2.3.3) Společenská přijatelnost  

 

Třetí hypotéza: 

Společenská přijatelnost rozvodu, nesezdaných soužití i narození dítěte 

do nemanželského svazku se v budoucnu bude zvyšovat. 

 

K tomuto tématu se vyjadřuje i Možný: „Přes svou vzrůstající početnost 

je neúplná rodina nadále vnímána vesměs jako nouzové řešení. Tímto typem 

rodiny se zvyšuje různorodost českého rodinného života, ale pro většinovou 

populaci je okrajovým a často přechodným způsobem rodinného života. Vzrůst 

podílu takových rodin představuje však celoevropský trend, stejně jako vzrůst 

počtu mladých lidí bydlících samostatně. Je to vnější výraz individualizace 

životní dráhy.“ (Možný, 2008, s. 261). 

A jak to vidí dotázaní respondenti? Názory se různí podle toho, jak je u 

koho vysoká hodnota manželství. Výše jsem i popisovala, že vztah respondentů 

k přijatelnosti rozvodu a narození dítěte do nemanželského svazku, byl jedním 

z kritérií, díky nimž jsem určovala vztah účastníků k manželské instituci. 

 

Pavel: „To, že jsou páry, který mají děti, ale nejsou sezdaní, 

nepokládám za normální. Pro mě je ten institut manželství velmi silná věc, 

emocionálně a myslím si, že děti patří k manželství.“ 
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Petr: „- víceméně v pořádku. Když je to jejich volba, tak jo. Určitě to 

není problém, samozřejmě jako když to klape. Ale zase říkám, z hlediska toho 

dítěte nebo práv, by bylo v jeho zájmu, bylo by určitě lepší, kdyby se vzali, už 

jen z důvodu toho jména.“ 

Tanja: „Z mého pohledu nemám vůbec nic proti.“ 

Petra: „No, na jednu stranu tomu rozumím, protože manželství je 

závazek. Musíš se starat i o toho druhého. Když jsi takříkajíc na volné noze, 

tak se o toho druhého zas tak moc starat nemusíš. Když už v tom jsou potom 

ty děti, tak si zase říkám, že je přece jen hezčí, když je rodina kompletní a ne, 

když je každý pes jiná ves. Víš, co myslím? Maminka se jmenuje X, tatínek je 

Y a děti jsou Z.“ 

Stephanie: „Ne, nevadí. Záleží spíš na lidech, pokud mají pocit, že je to 

tak v pořádku, že nepotřebují nic podepisovat proto, aby spolu byli šťastní, tak 

přece nemusí. Třeba stejně ví, že spolu už budou pořád, tak co záleží na nějakém 

papíru. Často to tak stačí i okolí. Vidí, že se každé druhé manželství rozvádí, a 

když tu svatbu neuděláš, ušetříš mnoho času, nervů a peněz.“ 

Stefan: „Je to úplně stejně v pořádku, jako kdyby byly sezdaní. […] No, je 

to jednoduše rozhodnutí každého, jak to chce a nechce mít.“  

Tamara: „Je to osobní věc. Záleží to na jednotlivcích. Když spolu dva 

chtějí žít, aniž by se vzali, je mi to jedno. Nezajímá mě to, není to moje věc.“ 

Tino:  „No, už to není tak důležité jako dřív. Mám na mysli, že dnes spolu 

můžou lidi žít bez svatby. Svatba je jen takové doplňkové vyznání lásky, a ten 

právě člověk může věnovat i bez svatby. […] Dříve se to vše vidělo z jiné 

perspektivy. Člověk prostě musel být v manželství, pokud chtěl mít děti. Proto se 

dost lidí bralo, protože plánovali děti, a pak taky když už žena byla těhotná. […] 

Dnes už to není takové jako bylo ještě před 30 lety.“ 
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ZÁVĚR: Z rozhovorů je patrné, že už nyní je společenská přijatelnost rozvodů, 

nesezdaných soužití i narození dětí do nemanželského svazku dost vysoká. Dle 

výsledků z vyhodnocení první hypotézy, je tato tolerance v Čechách dokonce 

vyšší než v Německu, proto si dovolím domnívat se, že se i v budoucnu bude 

dále zvyšovat přímo úměrně k tomu, jak bude klesat prestiž manželství. Tento 

vzorec ale není platný až k absolutním hodnotám, protože stále převládá názor, 

že by se děti měli rodit do manželství a mít stejné příjmení jako oba rodiče. 

Jinými slovy, lidé budou spíše tolerovat rozvody a nemanželské děti u cizích než 

u sebe a blízkých příbuzných. 

 

 

2.3.4) Individualizace společnosti 

 

Jako již v předchozích podkapitolách, začínám nejprve zopakováním 

znění hypotézy: 

Důvodem pro nižší sňatečnost a vyšší rozvodovost je individualizace 

společnosti. 

 

Už při zpracovávání předchozích hypotéz jsem často narážela 

v rozhovorech respondentů na konstatování, že je něco nezajímá, protože to 

není jejich věc, případně je to soukromá věc těch konkrétních lidí. Toto vše jsou 

podle mě projevy toho, jak jsme každý jedinečný, a proto zasluhujeme 

individuální přístup. Je ale tato individualizace společnosti jediným důvodem ke 

ztrátě prestiže manželství a vyšší tolerantnosti k rozvodům apod., jak bylo 

rozebíráno v předchozích hypotézách? Zde názory z rozhovorů: 
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Pavel: „Proč se vzali a proč se rozvádějí? Ne, mě to vůbec nezajímá. 

Když se někdo vezme, tak počítám, že je to z lásky a nedokážu si vůbec 

představit nějaké jiné důvody, i když samozřejmě jsou. Neptám se nikoho, 

proč se vzali a proč se rozvedli. To mě nezajímá a hlavně je to každého 

soukromá věc.“ 

Petr: „Dneska je jeden důvod, že je strašně jednoduchý, nechat se 

rozvést. […] A je to ten problém, řekl bych stejnej jako všude u těch 

západních zemích. U nás možná i vyšší. Já si myslím, že je trošku problém, že 

lidi jsou trošku náročnější ke druhým. Že jsou velmi málo přísní sami k sobě a 

navenek mají velmi vysoká měřítka na vztahy a soužití.“ 

Katka: „Myslím si, že se rozvádějí třeba i kvůli tomu, že dneska je 

hodně velká orientace na člověka jako jednotlivce, a že si právě říkají, že 

v takhle nízkým věku přece nebudou dělat kompromisy, a pak i když jim je 

čtyřicet, tak nechtějí taky dělat kompromisy, a pak se rozvedou, protože se 

chtějí orientovat hlavně na sebe.“ 

Petra: „Manželství je závazek. Musíš se starat i o toho druhého. Když 

jsi takříkajíc na volné noze, tak se o toho druhého zas tak moc starat 

nemusíš.“ 

Stephanie: „Vše hodně ovlivňuje i výchova. Děti jsou vychovávány 

jako individualisti a nikdo je v podstatě neučí soužití.“ 

Linda: „Pro náš vztah je teď důležité, že je každý samostatný, může 

sám pracovat, má vlastní koníčky, vlastní kruh přátel.“ 

 

V rozhovorech můžeme vysledovat 6 druhů odpovědí k tomu, proč 

klesá sňatečnost a zvyšuje se rozvodovost: 
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a) Nutnost respektovat soukromí – neptat se a nezajímat se. 

b) Velká náročnost k druhým, malá k sobě. 

c) Neschopnost dělat kompromisy. 

d) Strach ze závazku – už nebudu sama. 

e) Nikdo neučí soužití. 

f) Snadnost rozvodu. 

A) až e) jsou v podstatě projevy individualismu lišící se jen 

intenzitou, tedy od zájmu jen o „já“ a nezájmu o druhé přes nutnost žít jen 

sám až po fakt, že i svým dětem předkládám, jak je individualismus důležitý. 

Pouze f) je externí faktor nemající s individualizací společnosti co dočinění. 

Právě kvůli zmíněnému faktoru výchovy docházím k následujícímu závěru: 

 

ZÁVĚR: Ano, individualizace společnosti je hlavním důvodem k vyšší 

rozvodovosti a nižší sňatečnosti a lze předpokládat, že se situace bude 

nadále stupňovat. 
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2.3.5) Vliv na výuku 

 

Pátá a poslední hypotéza zní:  

Krize manželství a rodiny povede v blízké době k zásadním změnám v 

pojetí výuky tématu rodina a rodinný život. 

 

Už v úvodu jsem popisovala zážitky ze své praxe na ZŠ Lyčkovo náměstí, 

kdy si jedna maminka nepřála, aby její syn musel vypracovat za domácí úkol 

z němčiny projekt na téma Rodina, protože otce nezná a téma je pro něj proto 

velmi stresující. Nechám stranou úvahu, zda takovýto běžně zadávaný úkol není 

stresující spíš pro tuto svobodnou matku. Rodičů, kteří nesouhlasí s tím, co se 

jejich děti ve škole učí, je ale mnohem víc. Vznikl dokonce i VORP, tedy Výbor 

na obranu rodičovských práv, což je „skupina rodičů, kteří nechtějí dětem 

vysvětlovat, „že všechno je jinak, než se dověděly ve škole" jako to museli dělat 

rodiče v totalitě. Jsou mezi námi i učitelé, kteří nechtějí učit věci, které jsou v 

rozporu s jejich svědomím. Nechceme mlčet ke špatným vlivům, které se do škol 

infiltrují proti vůli rodičů i učitelů. V současnosti má VORP několik desítek 

aktivních členů a přes 40 000 příznivců, kteří naše snahy podporují.“44 

Právě VORP se snaží prosadit vymizení sexuální výchovy z osnov na 

základních školách, jak informuje následující článek České televize: „Z povinné 

výuky na základních školách by měla být vyškrtnuta sexuální výchova či 

varování před přenosnými chorobami a pohlavním zneužíváním. Vyplývá to z 

dokumentů o změnách vzdělávacích programů. Na ty tlačí konzervativní Výbor 

na obranu rodičovských práv, který navrhuje, aby se při vyučování nepoužívaly 

termíny AIDS nebo HIV a vadí mu i obrázky nahých postav v učebnicích. […] 

                                                   
44 VORP: výbor na obranu rodičovských práv [online]. 2012 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 

http://www.vorp.cz/  

http://www.vorp.cz/
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Ministr Dobeš k tomu uvedl, že je potřeba podporovat odpovědné rodiče a ty, 

kteří chtějí vědět, co se ve škole děje.“45
  

Iniciativy rodičů ale nejsou jediným zdrojem, který se snaží ovlivnit 

obsah rámcových vzdělávacích programů. Jsou jím i odborníci. Obrovskou 

diskuzi nyní vyvolává snaha o zrušení větného rozboru na ZŠ.46 Dále se také 

hodně mluví o zrušení výuky psacích písmen, žáci se mají učit psát jen tzv. 

Comenia skriptem, tedy mírně nakloněným tiskacím písmem, protože je pro ně 

snadnější – znají ho už z knih apod.47 

Možná jsem příliš konzervativní, ale snahu o změny zrovna v těchto 

oblastech výuky považuji za zbytečné plýtvání energie a peněz daňových 

poplatníků. Účelem toho, proč zde toto zmiňuji ale není má vnitřní potřeba se 

k tomuto vyjádřit, chci dokázat, že školství je momentálně ovlivňováno z mnoha 

směrů, a proto lze předpokládat brzké změny i ve zkoumané oblasti. Pokud 

bude povolena adopce dětí homosexuálními páry, jsem si jistá, že nebude 

dlouho trvat a nějaký „výbor pro práva homosexuálních rodičů“ si prosadí 

zásadní úpravy při výuce tématu rodina na ZŠ. 

Zatím jsem popisovala jen situaci v ČR. Nemám bohužel z objektivních 

důvodů přehled o tom, jak je toto téma diskutováno v Německu, ale jeden 

respondent se mi vyjádřil k otázce, zda si myslí, že společenské změny ve 

vnímání rodiny povedou ke změnám ve výuce: 

                                                   
45 Sexuální výchova má z povinné školní výuky zmizet, žáci se mají učit 

charitě. Www.ceskatelevize.cz [online]. 18. 9. 2011 [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/136689-sexualni-vychova-ma-z-povinne-skolni-

vyuky-zmizet-zaci-se-maji-ucit-charite/    

 
46

 Viz např.: http://blog.bestak.cz/zrusme-vetny-rozbor-a-mozna-i-celou-cestinu-deti-

zatezuje 

47
 Viz např.: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/80293-na-skolach-se-bude-

zkouset-novy-typ-psaciho-pisma-ma-byt-jednodussi/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/136689-sexualni-vychova-ma-z-povinne-skolni-vyuky-zmizet-zaci-se-maji-ucit-charite/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/136689-sexualni-vychova-ma-z-povinne-skolni-vyuky-zmizet-zaci-se-maji-ucit-charite/
http://blog.bestak.cz/zrusme-vetny-rozbor-a-mozna-i-celou-cestinu-deti-zatezuje
http://blog.bestak.cz/zrusme-vetny-rozbor-a-mozna-i-celou-cestinu-deti-zatezuje
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/80293-na-skolach-se-bude-zkouset-novy-typ-psaciho-pisma-ma-byt-jednodussi/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/80293-na-skolach-se-bude-zkouset-novy-typ-psaciho-pisma-ma-byt-jednodussi/
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Tino: „Ano, to si myslím. Protože ještě za mých školních dní se tohle téma 

hodně zdůrazňovalo, především při výuce náboženství, v ostatních předmětech 

až tolik ne. Může se snadno stát, že v budoucnu toto téma bude hrát ještě menší 

roli.“ 

 

ZÁVĚR: Vzhledem k probíhajícím diskuzím o zrušení sexuální výchovy, větného 

rozboru a psacího písma očekávám v brzké době i návrhy na změny obsahu 

rámcových vzdělávacích programů věnujících se rodině a rodinnému životu. 

Pravděpodobně nebude nadále zdůrazňováno, že úzkou rodinu tvoří matka, 

otec a dítě a rozšíří se prostor pro věnování se dalším alternativním formám 

rodinného života (patch-work rodiny, neúplné rodiny, rodiny homosexuálních 

párů, mingles48 apod). 

  

                                                   
48

 „Kromě singles se nově objevuje také termín mingles, tedy married but singles, kdy se 

lidé vezmou, nesdílejí ale společnou domácnost.“ - VACKOVÁ, Martina a Naďa BĚLOVSKÁ. 

Stále více lidí žije bez partnera. Nutí je k tomu dnešní doba. Český rozhlas [online]. 29. 

listopadu 2011 [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/stale-vice-lidi-zije-bez-partnera-nuti-je-k-

tomu-dnesni-doba--982523  

http://www.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/stale-vice-lidi-zije-bez-partnera-nuti-je-k-tomu-dnesni-doba--982523
http://www.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/stale-vice-lidi-zije-bez-partnera-nuti-je-k-tomu-dnesni-doba--982523
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2.4) Výsledky aneb „rodina zítra“ 

 

Hendl uvádí 18 kriteriálních otázek, které mají sloužit jako opora při 

přípravě, autoreflexi a kritice výzkumu (Hendl, 2008, s. 347 – 349). Níže se 

k jednotlivým otázkám souhrnně vyjádřím a závěrem se pokusím popsat 

„rodinu zítřka“: 

1) Jak důvěryhodné jsou výsledky studie? 

2) Jak byly rozšířeny znalosti v oboru? 

3) Jak výsledky odpovídají zadaným cílům? 

4) Jak dobře je vysvětlen rozsah možného zobecnění a přenosu? 

5) Jak jasný je základ pro evaluaci (týká se evaluačních studií)? 

6) Lze plán studie obhájit? 

7) Jak lze obhájit zvolený plán výběru/vzorkování? 

8) Složení vzorku – jak dobře je popsáno? 

9) Jak dobře byla data shromažďována? 

10)  Jak dobře byla popsána analýza? 

11)  Jak dobře se zachoval a popsal kontext datových zdrojů? 

12)  Jak dobře byla zkoumána škála možných pohledů a perspektiv? 

13)  Jak dobře byly popsány podrobnosti, hloubka a komplexnost dat? 

14)  Jak dobře a jasně je podáno spojení mezi daty a interpretacemi? 

15)  Jak je jasná a koherentní zpráva? 

16)  Jak jasně jsou vykresleny použité předpoklady teoretické 

perspektivy nebo hodnoty? 

17)  Přihlédlo se k etickým aspektům studie? 

18)  Jak adekvátně se dokumentoval výzkumný proces? 
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Rozhovory byly přepsány metodou doslovné transkripce a jsou 

přiloženy k práci ke kontrole (při zájmu mohu poskytnout i kopie nahrávek), 

dále jsou citovány všechny zdroje externích informací, proto považuji 

výsledky za velmi důvěryhodné. U všech pěti hypotéz je na konci uveden 

závěr, kde jsou jasně a stručně vysvětleny a zdůvodněny dosažené výsledky. 

Cílem práce bylo porovnat situaci v obou zemích a potvrdit či vyvrátit 

stanovené hypotézy. Z tohoto pohledu bylo cíle dosaženo. Rozšíření vidím 

hlavně v porovnání dvou odlišných kultur, Německa a Česka. Navíc jde o 

velmi aktuální stav, protože zpracovávám názory současné generace 

potencionálních rodičů (viz věkový průměr respondentů). 

Co se týká výběru respondentů, vše je vysvětleno v kapitole O 

respondentech a v následném shrnutí. Teoretické saturace bylo dosaženo. 

Zohledněny byly i etické aspekty. Respondenti byli informováni o 

nahrávání rozhovorů, poskytli souhlas k zpracování dat a byla zachována 

jejich anonymita. 

 

A jak bude vypadat „rodina zítřka“? Nejpalčivější otázkou je právě 

hodnota manželství. Zde vidím velký rozdíl v budoucnosti obou zemí. Jsem 

přesvědčena, že v Německu díky rodinné police, většímu lpění na tradičních 

hodnotách a v kontextu víry, zůstane manželství jeho společenská hodnota. 

Naproti tomu v Česku bude prestiž manželství dále klesat. Důvody vidím ve 

velké individualizaci společnosti, a v tom, že zkoumaná generace respektuje 

soukromí druhých, ba až projevuje úplný nezájem o cizí osudy, a také 

v jednoduchosti rozvodu. Navíc mají lidé díky otevřenosti hranic, internetu 

apod. mnohem více možností, než tomu bývalo dříve.  

Počet svateb bude nadále klesat v obou zemích a čím dál víc se budou 

prosazovat alternativní způsoby společného soužití jako homosexuální páry, 

neúplné rodiny, rodiny nesezdaných rodičů či patch-work rodiny. Přibývat 

bude i jedinců, kteří se rozhodnou rodinu vůbec nezaložit a žít samostatně, a 
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to většinou z neschopnosti někomu se přizpůsobit či jinému nastavení 

priorit. Mám na mysli hlavně orientaci na kariéru. 

Toto vše se záhy projeví i ve výuce tohoto tématu na školách, protože 

společenská přijatelnost všech těchto alternativ také bude jen vyšší a vyšší 

tím, jak se tyto jevy budou stále častěji objevovat. Institut manželství určitě 

nezanikne, ale obávám se, že v budoucnu to bude právě manželství, které 

bude bráno jako alternativa. 

Vždycky jsem Německo považovalo za vzor, ale v tomto případě to 

vypadá, že český národ půjde svou vlastní cestou a nebude se inspirovat u 

jiných zemí. 
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3) Závěr 

 

Ve své diplomové práci představuji tři pohledy na rodinu a manželství. 

Nejprve ten historický, pak současný, a také na základě provedeného výzkumu 

uvažuji nad budoucností. 

V teoretické části popisuji historii manželství v Evropě, a pak také uvažuji 

nad specifiky obou zkoumaných zemí. Část je věnována rodinnému právu a 

sociální politice jako hlavním faktorům určujících současnou podobu rodiny. 

Teoreticky také rozebírám problematiku kvalitativního výzkumu do té míry, 

která je pro práci relevantní tak, abych zajistila objektivní a důvěryhodné 

výsledky. 

Ve výzkumné části se zabývám pěti hypotézami, které konfrontuji 

s výsledky nestandardizovaných rozhovorů s respondenty z Německa i ČR a 

dalšími zdroji.  

Abych dokázala posoudit, jakou má manželství hodnotu, vytvořila jsem 3 

kategorie, do které jsem respondenty řadila a každá skupina získala „bodové 

ohodnocení“. Nízká hodnota 1 bod, společenská 2 body a vysoká hodnota 3 

body. Při takovémto rozdělení je možné snadno spočítat četnost názorů.  

Z tohoto kulturního srovnání vyšlo lépe Německo, kde vládne společenská 

hodnota. Respondenti uznávají manželství jako institut, díky kterému 

společnost funguje lépe. Rozvody jim ale příliš nevadí, a stejně tak ani svobodné 

matky. V Čechách je prestiž manželství spíše nízká. Manželství nezavrhujeme, 

ale pokud okolnosti nějakým způsobem nedonutí (těhotenství), před oltář se 

neženeme. V takovémto případě ale rovnou počítáme s možností rozvodu, 

kdyby se něco zvrtlo. Nesezdaná soužití a svobodné matky se schvalují, leckdy 

až podporují.  

Jedna z mých otázek v úvodu zněla, proč tomu tak je. Výzkum ukázal, že 

je na vině hlavně velká individualizace společnosti a otevřené další možnosti. 
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Současná generace už se příliš nezajímá o to, co dělají vrstevníci, což nezmění 

ani úpravy v rodinné politice státu. Ty můžou podpořit porodnost, ale na 

hodnotu manželství můžou mít i negativní vliv. 

Tato studie je velmi aktuální a komparativní, takže může pomoci nejen 

studentům germanistiky a společenských věd, ale i dalším zájemcům, kteří se 

chtějí něco dozvědět o krizi rodiny a její možné budoucnosti. 

A jak bude tato budoucnost vypadat? V Německu se od současného 

stavu asi moc lišit nebude, ale v Čechách se pravděpodobně manželství stane 

pouhou alternativou soužití a převáží jiné formy. Je ale třeba se zamyslet i nad 

tímto: „Přes dnešní vysokou rozvodovost lze říci, že rodinné svazky v minulosti 

často trvaly ještě kratší dobu než v moderním světě. Úmrtnost ve všech 

věkových kategoriích byla nesrovnatelně vyšší. Čtvrtina i více dětí v Evropě se 

ještě na počátku moderní doby nedožívala jednoho roku, zatímco dnes jich 

umírá před dovršením prvního roku života méně než jedno procento. Také ženy 

velice často umíraly při porodu. Smrt dětí nebo jednoho či obou manželů 

mnohdy vedly k zániku či rozptýlení rodiny.“ (Giddens, 1999, s. 157). Pod tímto 

úhlem pohledu už se mi totiž současný stav nezdá až tak vážný, protože 

dovoluje doufat, že vše ještě může mít lepší konec, jelikož lidé budou mít 

možnost spolu mluvit a třeba něco změnit. 

Výuka tohoto tématu na školách určitě bezesporu změní obsah, změní se 

hodnoty a přibudou klíčové pojmy (třeba adopce homosexuálními rodiči). Ve 

své podstatě ani není až tak důležité, zda se žáci rozhodnou žít v manželství, 

důležité je, aby vyrůstali ve stabilním prostředí a měli nějaké životní jistoty, 

protože to jim pomůže nejen k lepším studijním výsledkům, ale hlavně 

k úspěšnějšímu životu v dospělosti a výchově vlastních dětí. A protože jsem 

názoru, že manželství přece jen dětem stále poskytuje větší bezpečí než jiné 

formy soužití, optimisticky doufám v jeho rostoucí podporu aspoň v dalších 

generacích. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1: Statistiky – současný stav v ČR49 

 

Ani v roce 2008 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak 

nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na 

rozvod, z nichž 65 % iniciovaly ženy. U celkem 72,1 % případů šlo o první 

rozvod u obou manželů. 

V relaci k počtu sňatků, ze kterých vzešla rozvedená manželství, se mírně 

zvýšila úhrnná rozvodovost, která udává, jaký podíl manželství by skončil 

rozvodem při zachování intenzit rozvodovosti podle délky trvání manželství v 

daném roce. V roce 2008 dosáhla úhrnná rozvodovost 49,6 %, čímž byla 

překonána prozatím nejvyšší hodnota 49,3 % z roku 2004. Průměrná délka 

trvání manželství při rozvodu činila 12,3 let, stejně jako v roce 2007. Ve 

srovnání s obdobím na počátku nového století však vzrostla o jeden rok. 

 

                                                   
49

 Rozvodovost. Český statistický úřad [online]. 2010, 20.1. 2012 [cit. 2012-03-30]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost
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*Úhrnná rozvodovost udává podíl manželství končících rozvodem (za 

předpokladu zachování intenzit rozvodovosti podle délky trvání manželství z 

daného roku po dalších zhruba třicet let). 

 

Rozvody podle vzdělání 

V roce 2008 až čtvrtina rozvedených mužů se základním 

vzděláním procházela rozvodem opakovaně. V posledních letech 

dosahuje nejnižších hodnot kategorie osob se středním vzděláním s maturitou. 

U rozvedených žen platí: čím vyšší stupeň vzdělání, tím nižší zastoupení 

opakovaných rozvodů. 

 

Příčiny rozvodů 

Statistika příčin rozvratu manželství potvrzuje stále četnější využití 

obecných příčin (kategorie "rozdílnost povah, zájmů" a "ostatní") před 

konkrétně formulovanými příčinami na straně muže či ženy. Uvedené dvě 

kategorie zahrnovaly v roce 2008 již téměř 87 % případů u mužů i u žen, z toho 

tři čtvrtiny připadly na prvně jmenovanou.  

Zaměříme-li se pouze na konkrétně formulované příčiny rozvratu, pak na 

obou stranách manželské dvojice byla nejčastěji soudem identifikována jakožto 

příčina rozvratu manželství nevěra (1 442 případů na straně muže a 921 u žen). 

Druhým nejčetnějším důvodem byl alkoholismus muže či nezájem o rodinu ze 

strany ženy. 
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Délka trvání manželství do rozvodu 

Od 90. let 20. století se podstatně změnila struktura rozvodů podle délky trvání 

manželství, a to ve prospěch zastoupení rozvodů déletrvajících manželství. 

Zatímco v roce 1991 se téměř 60 % rozvodů týkalo manželství do 10 let od 

uzavření, od roku 2003 se tento podíl udržuje na úrovni 40 %. Naopak tedy, 60 

% rozvodů uzavírá manželský život po více jak 10 letech od sňatku. 

 

Ve srovnání s předchozími lety se v roce 2008 mírně zvýšil podíl rozvodů krátce 

po uzavření manželství. 5 % rozvodů nastalo hned v prvním či druhém roce 

manželství, na období do 5 let od sňatku připadlo 19 % rozvodů. Odpovídající 

hodnoty za rok 2007 činily 4 %, resp. 18 %. Zastoupení rozvodů po 20 či více 

letech od sňatku se v roce 2008 mírně zvýšilo na 26 %. 

 

Rozvody cizinců 

Od roku 1995, kdy započalo sledování státní příslušnosti rozvádějících se 

osob (namísto národnosti), dlouhodobě roste podíl cizích státních příslušníků, 

které rozvede český soud. V roce 2008 dosáhl podíl rozvodů, u kterých alespoň 

jeden z partnerů nebyl občanem ČR, hodnoty 7,1 %.  

Na straně mužů bylo rozvedených cizinců 4,4 % (absolutně 1 386), z 

čehož nejvíce připadlo na státní občany Slovenska (244), Vietnamu (219) 

a Ukrajiny (121). Na straně rozvedených žen-cizinek se na předních třech 

příčkách umístily stejné kategorie státních občanství jako u mužů, avšak podle 

četnosti v pořadí Ukrajina (291), Slovensko (205) a Vietnam (114). Celkem bylo 

rozvedených žen s jiným než českým státním občanstvím 949, tj. 3,0 % ze všech 

rozvedených v roce 2008. 
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Příloha č. 2: Statistiky – současný stav v Německu 

 

 Pro lepší představu současného stavu v Německu bych ráda uvedla 

některé statistické údaje.  Využiji k tomu statistiky z časopisu DER SPIEGEL 

Special50, který vyšel k tématu „touha po rodině“. 

 

 Graf číslo 1 popisuje velikost německých 

rodin. Přibližně v polovině německých rodin 

vychovávají pouze jedno dítě.  Více než třetina 

rodin se stará o 2 děti. Necelou desetinu 

představují rodiny se 3 dětmi. Rodin se 4 a více 

dětmi už je jen velmi málo. 

 

 

Graf číslo 2 popisuje podíl dětí 

narozených v nesezdaných svazcích. Graf 

dokazuje, že počet dětí v posledních 

letech výrazně narůstá. V roce 2006 už to 

byla třetina dětí. 

 

 

 

 

 

  

                                                   
 50 Sehnsucht nach Familie : Die Neuerfindung der Tradition. In Spiegel Special : Das 

Magazin zum Thema. 1. Auflage. Hamburg : SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH, 

4/2007. s. 132. ISSN 1612-6017.  

 

Graf č. 1:  Velikost rodin 
v Německu v roce 2005 (bez 
věkového omezení), zdroj: DER 
SPIEGEL, s. 25 

Graf č. 2: Nemanželské děti, zdroj: DER 
SPIEGEL, s. 16 
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„Patchwork“ rodinami, neboli 

nepůvodními, po už jednom 

rozvodu „poslepovanými“ se 

zabývá graf číslo 3, který dokazuje, 

že klesá počet dětí v rodinách 

s provdanými rodiči. Stoupá podíl 

nemanželských dětí a dětí 

vychovávaných jen jedním 

rodičem. Graf nelze adekvátně vyjádřit v procentech, protože klesá i celkový 

počet narozených dětí. 

 

 Čtvrtý graf popisuje v podíl dětí vyrůstajících 

v péči pouze jednoho rodiče. Obecně lze mluvit o 

zvyšující se tendenci (viz předchozí graf). Zajímavé je 

zjištění, že v bývalém Východním Německu je nárůst 

dramatičtější. Pro celé Německo platí, že téměř pětinu 

všech dětí nevychovávají oba rodiče současně. 

 

 

 Pátý graf konkretizuje pro Německo 

trend sňatku ve stále vyšším věku platící 

pro všechny vyspělé země. U mužů se 

věková hranice pohybuje kolem 33 let, 

ženy se snaží vdát „do třicítky“. 

 

 

  

Graf č. 3: Patchwork společnost, aneb jak jsou 
složené rodiny s dětmi do 18 let, zdroj: DER SPIEGEL, 
s. 16 

Graf č. 4: Podíl dětí 
vyrůstajících v péči pouze 
jednoho rodiče, zdroj: 
DER SPIEGEL, s. 16 

Graf č. 5: Průměrný věk rodičů 
vstupujících do prvního manželství, zdroj: 
DER SPIEGEL, s. 16 
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 Další graf (číslo 6) 

vypovídá o počtu dětí, které 

mívají ženy v závislosti na 

svém vzdělání. V zásadě 

platí, že čím vyšší vzdělání, 

tím má žena méně dětí. Více 

než polovina žen s vysokou 

školou upřednostňuje život 

bez dětí. U žen s ukončenou střední školou je to přibližně čtvrtina.  

 

 Graf 7 názorně ukazuje, že rapidně 

ubývá počet uzavřených manželství, přičemž 

stoupá množství rozvodů. Rozvádí se více než 

polovina manželství.  Graf bohužel nezahrnuje 

údaj o délce trvání manželství před rozvodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6: Počet dětí v závislosti na vzdělání matky, zdroj: 
DER SPIEGEL, s. 27 

Graf č. 7: Počet uzavřených a rozvedených 
manželství v Německu (údaje v tisících), 
zdroj: DER SPIEGEL, s. 16 
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Příloha č. 3: Obsah bonusové části na CD 

 

 


