
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2011 ELIŠKA SEDLÁČKOVÁ



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

KATEDRA ŠKOLNÍ A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

OČEKÁVÁNÍ OD MANŽELSTVÍ Z HLEDISKA MUŽSKÉ 

A ŽENSKÉ ROLE U VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ

Autor: Eliška Sedláčková

Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

Praha 2011



NÁZEV:

Očekávání od manželství z hlediska mužské a ženské role u 

vysokoškolských studentů

ABSTRAKT:

Tato bakalářská práce se zabývá postoji k partnerskému chování a genderovému

rozdělení rolí v rodině. První část se zaměřuje na zmapování současných forem 

partnerského soužití a jeho vývoj. Cílem práce bylo srovnání zkoumaného vzorku 

studentů Univerzity Karlovy v Praze Pedagogické fakulty na základě výsledků 

získaných pomocí elektronického dotazníku s výzkumy, které již byly v této oblasti 

uskutečněny. Porovnání získaných dat potvrdilo, že vybraní studenti se významně 

neliší od zjištění ostatních výzkumů. 

KLÍČOVÁ SLOVA:

rodina, role, manželství, vysokoškoláci, očekávání, postoje



TITLE:

Collage students expectation on marriage from male / female role point of view

SUMMARY:

This bachelor thesis is summing up general attitude toward partnership behavior 

and gender distribution of roles in a family. First part is dealing with current types of 

partnership cohabitation and its evolution. Objective of this work was to compare 

students of Charles university in Prague Faculty of Education with other similar 

research in this field. Results were obtained by on-line questionnaire method. The

comparison of obtained data confirmed that these students aren’t different from 

others.

KEYWORDS:

family, role, marriage, undergraduate, expecting, attitude



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Očekávání od 

manželství z hlediska mužské a ženské role u 

vysokoškolských studentů vypracovala pod vedením

PhDr. Jiřího Kučírka, Ph.D. samostatně na základě

vlastních zjištění a za použití pramenů uvedených v 

seznamu.

Praha, 2011

..........................................................

podpis



Obsah
ÚVOD ....................................................................................................................... 1

1. Postoje k manželskému a nemanželskému soužití ................................................ 2

1.1 Formy partnerského soužití............................................................................. 2

1.1.1 Manželství ............................................................................................... 3

1.1.2 Nesezdané soužití .................................................................................... 4

1.1.3 Předmanželské soužití.............................................................................. 5

1.1.4 Registrované partnerství .......................................................................... 5

1.1.5 Neúplná rodina ........................................................................................ 6

1.1.6 Single ....................................................................................................... 7

1.2 Vývoj rodiny a jejího pojetí.............................................................................. 8

1.3 Současné postoje k manželskému a nemanželskému soužití - sekundární 

analýza dat ........................................................................................................... 9

1.3.1 Představy mladých lidí o manželství a rodičovství .................................. 10

1.3.2 Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině u vybraných 

respondentů v České republice....................................................................... 12

1.3.3 Názory vybraného vzorku obyvatel České republiky na manželství a 

rozdělení rolí .................................................................................................. 14

2. Redefinování klasických (tradičně očekávaných) rolí v partnerství a manželství .. 16

2.1 Determinanty rozdělení rolí .......................................................................... 17

2.1.2 Pohlavní role .......................................................................................... 17

2.1.2 Gender................................................................................................... 19

2.2 Tradiční rodinné role..................................................................................... 21

2.3 Současné rozdělení ženské a mužské role v rodině........................................ 21

3. Očekávané sociokulturní vzorce chování a jednání ............................................. 23

3.1 Výběr partnera.............................................................................................. 23



3.1.1 Biologické předpoklady výběru partnera ................................................ 24

3.1.2 Homogamie ........................................................................................... 24

3.1.3 Vliv orientační rodiny ............................................................................. 26

3.2 Studenti vysokých škol .................................................................................. 27

3.2.1 Vývojová specifika.................................................................................. 28

3.2.3 Uplatnění na trhu práce ......................................................................... 29

4. Orientační výzkumné šetření .............................................................................. 31

4.1 Cíl orientačního výzkumu a hypotézy ............................................................ 31

4.1.1 Cíl výzkumu............................................................................................ 31

4.1.2 Výzkumný soubor .................................................................................. 31

4.1.2 Hypotézy výzkumu................................................................................. 31

4.2. Použitá metoda............................................................................................ 32

4.2.1 Získání respondentů............................................................................... 32

4.4 Výsledky orientačního výzkumu .................................................................... 33

Diskuse................................................................................................................... 47

ZÁVĚR..................................................................................................................... 50

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ ............................................................................. 51

Seznam tabulek ...................................................................................................... 55

Přílohy.................................................................................................................... 56

Příloha č.1....................................................................................................... 56

Příloha č. 2...................................................................................................... 57

Příloha č. 3...................................................................................................... 58

Příloha č. 4...................................................................................................... 59



1

ÚVOD

Toto téma jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala, protože 

problematika rozdělování rolí a postoje k manželství celkově mě zajímá a chtěla 

jsem se o ní dozvědět více. Osobně si nemyslím, že by tradiční dělba rolí mezi 

mužem a ženou ve svém základě byla něčím špatná. Pouze vyžadování jejího

striktního dodržování je v naší kultuře dnešní doby přežité a troufnu si říci i 

nesmyslné. Přikláním se k názoru, že pokud rodina jako celek funguje dobře, 

zajišťuje kvalitní výchovu dětem, stará se o své členy a nabízí partnerům i dětem 

dostatečné uspokojení citových potřeb, je trvání na tom, aby žena vařila 

zbytečné. 

Ve své práci se zaměřuji na postoje k manželství, partnerskému soužití, 

rodičovství i samotné rozdělení mužské a ženské role. Zabývám se jak těmito 

postoji obecně, tak se více zaměřím na názory mladých lidí. To z toho důvodu, že 

to jak vnímají tyto skutečnosti mladí lidé, do určité míry ovlivňuje společenský 

vývoj. Navíc mne jako budoucí učitelku předmětu Výchova ke zdraví zajímalo, jak 

se mladí lidé k tomuto problému staví a zda se jejich pojetí nějak výrazně liší. 

Součástí mě práce je také výzkumné orientační šetření, které zkoumá 

postoje a očekávání vybrané skupiny studentů Univerzity Karlovy v Praze z 

Pedagogické fakulty. Jeho cílem je zjistit, nakolik je manželství důležité v životě 

mladých lidí a jaké mají mít partneři možnosti a povinnosti u hlediska všedního 

života.
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1. Postoje k manželskému a nemanželskému soužití

Postoj je podle sociologického výkladu „naučená dispozice jedince

reagovat pozitivně nebo negativně na nějaký objekt“, situaci nebo pojem. Postoje 

jsou utvářeny opakovanými reakcemi na stejný podnět a jsou tudíž trvalejšího 

rázu než bezprostřední projevy jednání. Proto ovlivňují spíše chování, než

jednání. (Jandourek, 2001, s. 189)

Postoje k partnerským vztahům si člověk utváří na základě hodnotové 

orientace společnosti, ve které žije. Tato orientace se samozřejmě u každé 

kultury liší a s ní se liší i pojetí partnerského života a rodiny. Pravidla, která se k ni 

vztahují si člověk nemusí uvědomovat a přesto se jimi řídí. Jsou to například

činnosti, postoje, jednání, očekávání spojená s určitou normou a představou 

ideálu, kterého se společnost snaží dosáhnout. Ty získáváme už od dětství jako

součást výchovy v kultuře našich rodičů.

Dnešním ideálem západoevropské kultury je rovnocenné harmonické

partnerství mezi mužem a ženou a klidné fungování celé rodiny. Důležitá je 

v životě lidí také nezávislost na širší rodině a oddělené bydlení od rodiny

nukleární. Každá rodina si vytváří i vlastní „úpravy“ celospolečenských norem.

(Matoušek, 2003)

1.1 Formy partnerského soužití

Od konce padesátých let dvacátého století, kdy model tradičního 

manželství přestal vyhovovat společenským potřebám, a společenská situace se 

začala měnit, se rozšiřují také další formy partnerského soužití. Hodnotové 

posuny ve společnosti daly lidem možnost vybrat si takový způsob partnerského 

a rodinného života, jaký jim vyhovuje, aniž by se tím nějakým způsobem sociálně 

vyloučili. Neznamená to ale, že by do té doby tato partnerská soužití 
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neexistovala. Na jejich rozšíření se podílí také politika, například tím, že 

podporuje i neúplné a nemanželské rodiny.

1.1.1 Manželství

Manželství je vztah mezi mužem a ženou upravený zákonem, u kterého se 

předpokládá dlouhodobé trvání a jeho hlavním účelem je založení rodiny a řádná 

výchova dětí. Zákon upravuje také kdo a za jakých podmínek smí manželství 

uzavřít a jaká jsou práva a povinnosti manželů, rodičů a dětí a další rodinné 

náležitosti. Z důvodu právní úpravy majetkových vztahů je manželství stále 

nejvíce preferovanou formou partnerského soužití. 

Problémem manželství nejen v České republice je klesající počet nově 

uzavřených manželství. Český statistický úřad uvádí (Vybrané demografické 

údaje v České republice), že od roku 1989, kdy počet uzavřených manželství činil 

81 262, toto číslo kleslo téměř na polovinu na 47 862 uzavřených sňatků. 

Společně s tím se také zvyšuje průměrný věk snoubenců při vstupu do prvního 

manželství. U žen se tato věková hranice posunula z 21,8 na 29,2 roku a u mužů

z 24,6 na 23 let. Pozitivním, i když v celospolečenském kontextu ne příliš 

významným faktem, je prodlužování délky trvání manželství z 10,1 roku na 12,5 

roku. Stejně je na tom i mírný pokles podílu rozvedených manželství s nezletilými 

dětmi.

Až donedávna bylo manželství téměř jedinou společensky přijatelnou 

formou partnerského soužití a to především vlivem křesťanství, které jiný vztah 

nepovolovalo. Jedním z mnoha důvodů byl monopol legitimity manželského 

sexu, promiskuita a předmanželský sex byl hluboce odmítán. (Možný, 2002) Bible 

dokonce řadí promiskuitu mezi deset největších hříchů jako formulaci 

„Nesesmilníš.“
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Manželství zaniká rozvodem. Tento způsob ukončení manželství je dnes

společensky tolerovaný a i přes své zjevné nepříznivé dopady na členy rodiny, 

zejména na děti, stále častý. Počet rozvodů u nás kolísá mezi 33 113 (1995) a 

zatím nejnižší hranicí 29 133 zaznamenanou v roce 2009 (Vybrané demografické 

údaje v České republice). Rozvodem nebo také rozchodem manželů vznikají tzv. 

neúplné rodiny jednoho rodiče s dětmi. 

1.1.2 Nesezdané soužití

Nesezdaným soužitím nazýváme dlouhodobé soužití muže a ženy bez 

uzavření manželství. Bývá také označováno jako takzvané „faktické manželství“ a 

ve statistikách a výzkumech týkajících se rodiny bývají řazena mezi úplné rodiny.

Jsou zde totiž přítomni děti i oba rodiče, ale jejich vztah není potvrzený oficiálním 

sňatkem.

Výzkumy nesezdaných soužití jsou obtížné, protože neexistují oficiální 

záznamy o vzniku či zániku takovýchto vztahů a lze se spoléhat pouze na 

odpovědi dotazovaných. Stejně tak není zřejmé, na kolik jsou tato soužití úspěšná 

z hlediska dlouhodobého. Neexistuje-li oficiální závazek, který je nutné úředně 

zrušit (v manželství rozvodem), je pro většinu lidí ukončení takového vztahu 

snazší. (Národní zpráva o rodině, 2004) To potvrzuje také výzkum Hamplové 

(Fialová a kol., 2000), který u respondentů zjistil, že se pro tuto formu partnerství

často rozhodují, právě pro to, že jim poskytuje nezávislost a lehčí rozchod než 

manželství. V případě rozchodu partnerů existuje jen velmi málo právních 

možností jak vyřešit například majetkové vztahy.

Před rokem 1989 se do nesezdaného soužití rodilo jen velmi málo dětí 

(okolo 7,9%). (Národní zpráva o rodině, 2004) Je to způsobeno tím, že na základě 

těhotenství partnerky vznikala manželství a děti se tak narodily již sezdanému 

páru. Dnes je obtížné určit, kolik dětí se narodí do nesezdaných soužití, protože 

v těchto svazcích žijí i rozvedené ženy s dětmi z předchozích manželství. Počet 
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dětí narozených mimo manželství, kam patří i děti narozené svobodným matkám,

však podle údajů Českého statistického úřadu vzrostl z 7,9% (1989) na 38,8% 

(2009) aniž by stoupl celkový počet živě narozených dětí. (Vybrané demografické 

údaje v České republice)

Největší zastoupení v tomto modelu mají mladí lidé. Dále pak lidé po 

rozvodu nebo smrti partnera, kteří se rozhodli další manželství již neuzavírat. 

1.1.3 Předmanželské soužití

Předmanželské soužití je formou nesezdaného soužití, které je někdy 

zařazováno samostatně. Já jej zmiňuji také jako samostatnou formu 

partnerského použití, protože se od klasického nesezdaného soužití partnerů liší.

Jde totiž o přechodné období mezi namlouváním, chozením partnerů a jejich 

rozhodnutím založením rodiny. Během něhož se můžou partneři lépe poznat 

v kontextu každodenního života a naučit se tak spolu žít. Chaloupková 

(Chaloupková, Šalamounová, 2004) tvrdí, že tato fáze netrvá dlouho a dospěje 

buď k zakládání manželství, které je většinou motivované přáním založit rodinu,

anebo k rozchodu. Jaký časový horizont formulací „netrvá příliš dlouho“ myslí, už 

neuvádí. 

1.1.4 Registrované partnerství

Registrované partnerství je v legislativě České republiky obdobu 

manželství u homosexuálních párů. V dalších zemích světa kde je registrované 

partnerství povoleno se jeho legislativní podoba liší. Například ve Francii je 

umožněno uzavřít registrované partnerství i heterosexuálním párům. Ti jej volí 

namísto manželství kvůli odlišné právní úpravě, která vyhovuje jejich 

individuálním potřebám lépe než klasické manželství.
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V České republice mohou registrované partnerství uzavřít dva jedinci 

stejného pohlaví, má-li alespoň jeden z nich trvalé bydliště v ČR. Přestože je 

obdobou manželství, registrované páry nemohou v současnosti adoptovat děti.

V jiných zemích je adopce upravena například adopcí dítěte jednoho z partnerů, 

druhým.

1.1.5 Neúplná rodina

Vlivem rozvodů manželství nebo rozchodů nesezdaných soužití vznikají 

neúplné rodiny s jedním rodičem. Díky porozvodové politice bývají děti většinou 

svěřovány do péče matkám. (Pavlát, 2008) Neúplné rodiny nemusejí vznikat jen 

rozvody, ale také úmrtím některého z rodičů, rozdělení domácností rodičů bez 

rozvodu ale i narozením dítěte svobodné matce.

Svobodné matky tvoří významnou skupinu v neúplných rodinách. 

Z ekonomického hlediska může být žena samostatná pro zajištění vlastních 

potřeb i potřeb svých dětí, ale není schopna zcela nahradit péči otcovskou. 

Přítomnost otce má výrazný vliv na vývoj dětí a její absence může mít negativní

důsledky. Příkladem jsou častější projevy „problematického chování, horší školní 

prospěch, časnější začátek sexuálních aktivit, menší úroveň psychické pohody… 

těžkosti v navazování důvěrných vztahů“ a horší zvládání obtížných životních 

situací. (Pavlát, 2008, s. 191) 

Rodiče žijící v neúplné rodině málokdy plánují žít takto i nadále a často si 

hledají dalšího partnera. S tím pak žijí buď v nesezdaném soužití, nebo uzavřou 

další manželství.
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1.1.6 Single

„Single“ v angličtině znamená samostatný, jednotlivý nebo svobodný. 

Tento název se vžil pro životní styl rozmáhající se u nás v devadesátých letech

(Tomášek, 2003) a označuje jedince, kteří žijí bez stálého partnera.

Lidé žijící single, lze rozdělit do tří základních skupin. První skupinou jsou 

ti, kteří se takto rozhodli žít dobrovolně, protože tento životní styl jim vyhovuje a 

pravděpodobně v něm budou pokračovat. Motivy, které je k tomuto rozhodnutí 

vedou, mohou být různé, ať už jde o zaměření se na kariéru, sport, koníčky nebo 

jiné oblasti jejich života. 

Druhá skupina jsou singles, kteří beru toto období pouze jako dočasnou 

fázi partnerského experimentování anebo se v současné době soustředí na jiné 

priority. Poslední skupinu bychom mohli nazvat nedobrovolnými singles. Bez 

partnera jsou z různých důvodů, nejsou se svou situací spokojeni, ale nedokážou 

s tím nic dělat. U těchto singles se nemusí jednat o dlouhodobý stav. (Vágnerová, 

2007)

V roce 2001 tvořily domácnosti jednotlivců 30%. (Národní zpráva o 

rodině, 2004) Z tohoto počtu připadá 68 % na mladé svobodné jednotlivce. U 

rozvedených tvoří většinu single domácností muži. Je to kvůli již zmíněné 

rozvodové politice, kdy děti bývají svěřovány po rozvodu matce.

Lidé žijící bez partnera nutně nemusejí žít také v sexuální abstinenci. 

Dnešní společnost neodděluje partnerský a milostný život tak striktně jako tomu 

bylo dříve. Proto singles mohou navazovat nebo udržovat sexuální vztahy aniž by 

s někým „chodili“. Očekávat by se tato forma vztahů dala nejvíce u první skupiny 

single, protože v jejím případě jde o delší časové období, během něhož by nebyla 

uspokojena jejich sexuální potřeba.
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1.2 Vývoj rodiny a jejího pojetí

Vývoj rodiny nebo spíše rodinného uspořádání se mění od začátku 

lidského druhu i v odlišných kulturách. Různé změny společnosti měly vliv i na 

vnímání rodiny i u nás. Jednou ze zásadních změn bylo velké rozšíření křesťanství.

Podle bible byl milostný vztah muže a ženy možný pouze v 

monogamním manželství. Nevěra a promiskuita byla, stejně jako předmanželský 

sex, radikálně odmítána. Uzavírání manželství také měla pod patronátem 

výhradně církev.

V době raného středověku, kdy křesťanství nabývalo na síle, se také 

začala diferencovat jedna z nejsilnějších stavovských vrstev - měšťané. Specifický 

způsob života založený více na obchodu, než na zemědělské půdě, dal vzniknout 

takzvanému měšťanskému typu rodiny. Společenská vrstva měšťanstva se 

postupně rozrůstala. Radikální přesun do měst nastal na konci sedmnáctého 

století, kdy Josef II. vydal Patentu o zrušení nevolnictví. Ten umožnil stěhování 

obyvatelstva a uzavírání manželství bez souhlasu vrchnosti. (Matoušek, 2003)

Model měšťanské rodiny, který dlouho přetrval jako téměř jediný 

uznávaný, reprezentuje patriarchální autorita otce živitele, který je ekonomicky 

výkonný a živí rodinu. (Jandourek, 2001) Jeho společenský status se odvíjí od 

jeho postavení na trhu práce a podle otce se hodnotí i postavení celé rodiny. Jako 

jediný se snaží o kariérní postup, kvůli společenské prestiži a také lepšímu 

finančnímu zabezpečení rodiny. Otec - živitel má hlavní slovo v rozhodování 

téměř ve všech záležitostech rodiny. Naproti tomu žena má na starosti 

obstarávání domácnosti a péči o děti. Ve všech oblastech svého konání, se ale 

zodpovídá manželovi. Lze předpokládat, že toto konkrétní rozdělení rolí, striktně 

vyžadované společností není pro všechny vhodné. Jedinec není vždy schopný

ztotožnit se s rolí, která mu byla přisouzena. (Maříková 1999) Je také 

pravděpodobné, že pokud člověk vnitřně nepřijme roli, která mu byla 

společensky určena, vyvolá to u něj vnitřní konflikt a tlak ze strany okolí. Kritické 
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analýzy tak často poukazují na útisk a méněcennost žen a dětí a na často 

negativní atmosféru rodinného prostředí. Zanedbatelná proto není ani určitá 

míra pokrytectví. (Jandourek, 2001)

Další migrační vlnou byl přelom 19. a 20. století vlivem industrializace, kdy

se do průmyslové výroby začaly zapojovat ženy i děti. (Matoušek, 2003) Zapojení 

žen v průmyslu a jejich pracovní vytížení vedlo ke snahám o prosazování 

rovnoprávnosti mezi pohlavími. Muž tak přichází o statut jediného živitele rodiny 

a roste nezávislost žen na partnerovi po stránce ekonomické. Větší míra 

samostatnosti a brzké zapojení na trhu práce, dává lidem možnost vybrat si 

partnera bez zapojení rodičů, protože jsou sami vlastní finančně nezávislí. Lidé již 

nejsou vázáni na místo, kde se narodili a stírají se rozdíly mezi společenskými 

vrstvami. (Matoušek 2003)

Postmoderní rodina ztratila, některá z původních postavení, která ve 

společnosti měla, jiná změnila svou prioritu či rozsah. Pro výchovu dětí je i nadále 

nezastupitelná, ale k průběhu procesu vzdělávání a socializace se přidává 

například školský systém. Přestože se sama rodina u dětí v pozdějším věku do 

vzdělání přímo nezapojuje, ovlivňuje jej například výběrem školy. 

Vedle výchovy dětí je úloha rodiny důležitá také proto, že je „místem 

uspokojování (a frustrování) citových potřeb, místem rozdělování ekonomických 

hodnot, místem konzumu a rekreace.“ (Matoušek, 2003, s. 34) Stává se 

významným útočištěm před veřejným světem a vrcholem intimity.

1.3 Současné postoje k manželskému a nemanželskému 

soužití - sekundární analýza dat

Ve své bakalářské práci se podrobněji zaměřím na výsledky čtyř vybraných 

zdrojů. Budou jimi publikace Představy mladých lidí o manželství a rodičovství

(Fialová a kol., 2000), výzkumné soubory Centra pro výzkum veřejného mínění
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(Naše společnost, 2009, 2010), publikace Postoje k manželství, rodičovství a k 

rolím v rodině v České republice a v Evropě (Chaloupková, Šalamounová, 2004) a 

bakalářská práce Martiny Fialové (2007) Postoje české populace k partnerskému 

a rodinnému chování. Cílem této sekundární analýzy je shrnutí dosažených 

poznatků a přesnější aplikace mého vlastního výzkumu. 

1.3.1 Představy mladých lidí o manželství a rodičovství

Výzkum Hamplové (Fialová a kol., 2000) z roku 1997 se zaměřuje na 

názory vybrané skupiny mladých lidí.  Podobné problematice se věnuje také 

diplomová práce Postoje k manželství v období mezi dospíváním a dospělostí 

studentky Jany Vokurkové (2007). Tato práce zjišťuje postoje 332 mladých lidí ve 

věku od 18 do 28 let a to jak studentů, tak pracujících. 

Při zjišťování partnerského stavu, 332 mladých respondentů odpovědělo 

nejvíce dotazovaných (40,5 %), že mají přítele nebo přítelkyni, 30,2 % jsou bez 

partnera/partnerky, ve 22,1 % spolu žijí. Ženatých nebo vdaných bylo 6,3 % a 

rozvedených pouze 0,6 %. Se svým současným stavem byla převážná většina 

(76,7 %) respondentů spokojena. (Vokurková, 2007) Vstup do manželství, ale 

zvažuje 85 % z dotazovaných a to nejčastěji v horizontu tří až šesti let, případně 

sedmi a více.  Jenom 15 % si myslí, že do manželství nevstoupí. Respondenti 

v 99,1 % souhlasili, že by před uzavřením manželství chtěli být finančně nezávislí 

a myslí si, že bydlení s partnerem před svatbou je důležité. (Vokurková, 2007)

Výsledky výzkumu Hamplové (Fialová a kol., 2000) uvádějí, že až 90% 

mladých svobodných lidí by rádo uzavřelo sňatek. Více než dvě třetiny z těchto 

lidí by však také dalo přednost nejprve společnému soužití, během kterého by 

měli šanci lépe se s partnerem poznat, a teprve potom uzavřelo manželství.

Přestože je předmanželské soužití kladně hodnocené u tak velkého počtu 

respondentů, možnost uskutečnit jej má pouze asi pětina těch, kteří mají stálého 

partnera. „Impulzem ke vstupu do manželství je pak často těhotenství ženy nebo 
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alespoň rozhodnutí mít dítě.“ (Fialová a kol., 2000, s. 69) Manželství častěji (rozdíl 

3,4 %) volily ženy. Muži dávali se stejným rozdílem přednost nesezdanému 

soužití, v němž by celkem chtělo žít 9% dotazovaných. (Fialová a kol., 2000)

Lidem s vyšším vzděláním, bývá přisuzována větší otevřenost netradičním

myšlenkám a postojům. U vysokoškolských studentů se tedy předpokládala větší 

ochota upustit od klasického manželství, ve prospěch alternativních variant

partnerského soužití. Výzkum Hamplové (Fialová a kol., 2000) toto nepotvrdil, 

což podle mého názoru není překvapivé. Lidé s vyšším vzděláním si spíš budou 

uvědomovat míru odpovědnosti, kterou vůči své rodině a především k dětem 

budou mít a budou volit takovou možnost, která jim bude poskytovat jistotu.

K manželství přistupují lidé dvojím způsobem: emocionálně a prakticky. 

Emocionální přístup vnímá manželství jako základ pro uspokojení citových 

potřeb. Praktický přístup zase klade důraz na finanční a právní jistoty svazku. Pro 

ženy je hledisko emocionality důležitější než pro muže. Pokud se ale budeme 

zajímat o konkrétní důvody motivující mladé lidi k uzavření manželství, budou to 

podle respondentů z výzkumu Hamplové (Fialová a kol., 2000) tři základní motivy 

společné pro muže i ženy. Jsou jimi láska, zajištění bezpečného zázemí a 

zabezpečení dětí narozením do manželství. Vokurková (2007) uvádí, že mezi 

základními důvody kromě lásky bylo také nalezení „toho pravého“ partnera a 

ujasnění si vlastních cílů a potřeb. Zakládání rodiny, ale respondenti v tomto

výzkumu zařadili až na 5. místo s 11 % souhlasných odpovědí.

Nejvíce se názory mezi pohlavími rozcházely u otázky ekonomických 

důvodů. Ty jsou z pohledu ženy, která s největší pravděpodobností bude během 

času věnovanému péčí o děti závislá na ekonomickém zajištění manžela, 

mnohem více důležité. Také jsou pro ni „důležité právní záruky, že jí muž

neopustí, nebo že to bude mít alespoň maximálně ztížené.“ (Fialová, 2000, s. 75) 

Individualizace a samostatnost mladých lidí se projevila v přisuzování menší míry 
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důležitosti u vlivu rodičů a společnosti na založení jejich manželství. Otázkou 

zůstává, nakolik se tímto postojem řídí při skutečném rozhodování. 

Z hlediska důležitosti okolností za jakých by sňatek mladí lidé uzavřeli, se 

od sebe ženy a muži příliš neliší. Na první příčky umístili respondenti z výzkumu 

Hamplové (Fialová a kol., 2000) ekonomickou samostatnost, dostatečný finanční 

příjem, možnost samostatného bydlení, dovršení plnoletosti, vlastní byt a 

ukončené vzdělání. Bohužel z výzkumu není zřejmé, jakou důležitost přikládají 

těmto okolnostem jednotlivé skupiny dotazovaných rozdělené například podle 

vzdělání. Je opodstatněné domnívat se, že studenti středních škol by na 

dokončené vzdělání kladli větší důraz, protože by se báli neúspěchu na 

pracovním trhu více než vysokoškolští studenti. 

S přítomností dětí ve svém životě počítá naprostá většina dotazovaných 

bez větších rozdílů názorů mezi pohlavími. Rozdíly jsou především v množství 

času, po který jsou ochotni věnovat se dětem. V názorech na počet dětí, 

převládal ideál dvoudětné rodiny, méně často tří dětí a ještě méně jedináčků.

Přestože většina dotazovaných nevnímá svobodné matky negativně, nepovažují 

výchovu bez jednoho z rodičů za plnohodnotnou, a proto upřednostňují narození 

dětí do manželství. (Fialová a kol., 2000)

1.3.2 Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině u 

vybraných respondentů v České republice

Publikace „Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České 

republice a v Evropě“ od Chaloupkové a Šalamounové (2004) zkoumá vývoj 

postojů k manželství v české populaci. Vycházejí z dat získaných International 

Social Survey Program z let 1994 a 2002 „Rodina a gender role“ a jejich srovnání

nejen v rámci České republiky ale i s ostatními státy Evropy. Mne nejvíce zajímají 

data z posledních výzkumů, tedy z roku 2002, kterého se zúčastnilo 1289 

náhodně vybraných respondentů.
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Ze získaných dat (Chaloupková, Šalamounová, 2004) vyplývá, že 

manželství jako forma partnerského soužití je u české populace důležité. Svědčí o 

tom jednak skutečnost, že oproti ostatním zemím Evropy je v České republice 

nižší počet svobodných lidí nad 30 let a také názory na studované výroky. Lidi 

žijící v manželství pokládalo za celkově spokojenější 42 % respondentů. Tento 

výrok podporovali především lidé věřící, ženatí a vdané, rozvedení a lidé ve věku

nad 50 let. Ti se také více (22,1 %) přikláněli k názoru, že špatné manželství je 

lepší než žádné, s čímž souhlasilo jen velmi málo (10 %) mladých lidí ve věku od 

18 do 29 let. (Chaloupková, Šalamounová, 2004) Takovýto postoj mladých lidí 

připisuji dvěma příčinám. Jednu z nich vidím v jejich nezkušenosti s jinými 

životními situacemi a proto v chybějící možnosti je adekvátně posoudit. Druhou 

příčinou je posun hodnotové orientace společnosti, která více směřuje 

k individualismu a tedy i prosazování vlastních zájmů. Takovéto smýšlení by pak 

bylo překážkou pro snášení vlastní nespokojenosti ve špatném manželství.

Překvapující pro mne v této studii Chaloupkové, Šalamounové (2004) byla 

90 % podpora výroku, že největší radostí v životě je, sledovat jak děti rostou.

Takovéto zastání rodičovství je do určité míry protikladem snižující se porodnosti. 

Je tedy otázkou, nakolik si dotazovaní respondenti vztahovali tento výrok na sebe 

a nakolik s ním souhlasili v rovině obecné. Rozdíl mezi porodností a souhlasem 

s výrokem je dán do jisté míry i tím, že ne všem lidem, kteří by si přáli mít děti, se 

toho přání splní. Například nemohou najít vhodného partnera, mají zdravotní 

potíže nebo třeba se nacházejí ve špatné finanční situaci. Polovina respondentů, 

kteří tak odpověděli, souhlasila s tím, že dítě může vychovávat jeden rodič stejně 

dobře jako oba dva. Ženy oproti mužům souhlasily častěji (rozdíl 15 %) s výroky o 

důležitosti mít děti. (Chaloupková, Šalamounová, 2004) To je nejspíš dáno 

touhou po dítěti a to i za cenu nepřítomnosti stálého partnera. Na kolik je jejich 

rozhodnutí, stát se dobrovolně svobodnými matkami, odpovědné vůči dětem je 

diskutabilní. Zvláště pokud si jsou vědomy důležitosti otcovské péče.
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Ve výsledcích výzkumů (Chaloupková, Šalamounová, 2004) nebyly

pozorovány zásadní rozdíly mezi odpověďmi z hlediska vzdělání, pohlaví a 

velikosti místa bydliště. „Z provedené analýzy vyplývá, že se postoje k manželství 

a jeho alternativám a k rodičovství měnily během konce devadesátých let a na 

začátku nového tisíciletí jen velmi pozvolna. Největší změnou byl menší důraz na 

rození děti do sezdaných svazků a na nutnost výchovy oběma rodiči. Jak se dalo 

předpokládat, méně konzervativní postoje zaujímají nejmladší respondenti, 

svobodní, bezdětní, lidé s maturitou nebo vyšším vzděláním a ti, co se sami řadí k 

nejvyšším společenským třídám.“ (Chaloupková, Šalamounová, 2004. s. 24)

1.3.3 Názory vybraného vzorku obyvatel České republiky na 

manželství a rozdělení rolí

V této části se zaměřím na dvě části projektu Naše společnost, který 

realizuje Centrum pro výzkum veřejného mínění. Tento projekt probíhá

kontinuálně od roku 2003 a pravidelně mapuje názory české populace na 

vybraná témata. Já jsem si zvolila nejnovější části výzkumu zaměřené na 

problematiku, kterou se zabývám. Jsou jimi dotazníky Partnerství, manželství a

rodičovství z listopadu 2009 (tabulka č. 9), kterého se zúčastnilo 1082 osob 

starších 15ti let a Rodinné hodnoty a postoje k manželství z listopadu 2010

(tabulka č. 10), který zodpovědělo 1020 osob také starších 15ti let.

Ani tyto výzkumy se výrazně neliší ve zjištěných postojích k problematice 

manželství, partnerství a rodiny od těch výše uvedených. Téměř 90 % (součet 

kladných odpovědí 1-3) respondentů hodnotí jako důležité mít v životě partnera 

a děti. Dále bylo podle dotazovaných důležité věnovat se vlastním koníčkům a 

zálibám, úspěch v zaměstnání, uzavření manželství, společenský život a dosažení 

co nejvyššího vzdělání. V tomto žebříčku, který je uspořádán podle důležitosti, je 

zřejmé oddělení manželství od partnerského života. Přítomnost životního

partnera je tedy pro mnohé důležitější než uzavření manželství. Výzkumné otázky 
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se také zajímaly, jestli je špatné manželství lepší než žádné. Součet odpovědí 

„spíše nesouhlasí“ a „rozhodně nesouhlasí“ tvoří 76% odpovědí. Tím se 

potvrzuje, že manželství je sice důležitou součástí životě většiny dotazovaných 

lidí, ale nejsou ochotni jej dosáhnout nebo udržovat za každou cenu. (Naše 

společnost, 2010)

Dotazovaní respondenti kladli důraz na narození dětí do manželství. Ať už 

se jednalo o následnost, že pokud lidé chtějí mít děti, měli by nejprve uzavřít

manželství, nebo sňatek uzavřít, pokud jsou ve vztahu děti přítomny. Důraz 

kladený na význam rodinného prostředí spolu s jistotami, které manželství 

poskytuje, je z výsledků výzkumu patrný. 

Výzkum Partnerství, manželství a rodičovství (Naše společnost, 2009) 

zjistil, že plánování sňatku v budoucnu je u dotazovaných nejednoznačné. 

V dotazované skupině totiž byli zahrnuti respondenti všech rodinných stavů obou 

pohlaví. Proto se zaměřím na jednotlivé skupiny. Tři čtvrtiny svobodných žen 

uvedly, že by rády vdaly. Naproti tomu polovina svobodných mužů by dala

přednost manželství před ostatními variantami partnerského soužití. Mezi 

rozvedenými převažoval názor se znovu neženit / nevdávat, bez výrazných 

rozdílů mezi pohlavími. Ovdovělí lidé s dalším sňatkem téměř vůbec nepočítají. 

V otázce počtu dětí jednoznačně převládá (70%) dvoudětný model rodiny. 

Po něm následuje ideál tří dětí (18%) a jedináčci (7%). Varianty „bez dětí“ a čtyři 

děti v rodině byly zastoupeny pouze po jednom procentu. U řešení ideálního 

věku rodičů při narození prvního dítěte se očekávaný ideál dostává pod hranici 

současného průměru. V roce 2009 byl průměrný věk ženy při narození prvního 

dítěte 27,4 roku (Vybrané demografické údaje v České republice), ale za ideální

považovali respondenti věk 25 let. To je pravděpodobně způsobeno rozdílem 

mezi ideálem a reálnou skutečností, kdy se ho ženě z různých důvodů 

(nepřítomnost vhodného partnera, komplikovaná životní situace, nedostačující 
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rodinné podmínky) nepodaří dosáhnout. Za ideální věk pro muže při narození 

prvního dítěte je považováno 30let. 

2. Redefinování klasických (tradičně očekávaných) rolí 

v partnerství a manželství

Sociální role je souhrn očekávaných jednání vůči jedinci, který zastává 

určitou pozici.  V kontextu partnerského soužití a rodiny hovoříme o tzv. 

strukturální roli, jež specifikuje roli v institucionalizovaných sociálních systémech. 

V rámci rodiny jsou jejími příklady partnerka/partner, manželka/manžel, 

sestra/bratr a tak podobně. Naše vlastní výchova v kulturně sociálním prostředí 

nám kromě rodinných vztahů „určuje“ také různé předsudky a předpoklady, jaké 

vůči těmto rolím a následně ke konkrétním osobám máme. Samotný pojem 

strukturální role není zatížen osobní interpretací rolových partnerů nebo situací. 

(Jandourek, 2001)

Vnímání muže a ženy je závislé na dané kultuře. Plaňava (2000) uvádí, že 

toto kulturní rozdělování na muže a ženy vytváří určitý dojem, že existuje nějaká 

univerzální podstata mužství (maskulinita) a ženství (feminita). Rozdělení rolí 

mezi muže a ženu s těmito idejemi úzce souvisí. Různé kultury se pojetím 

maskulinity a feminity liší, někdy i velmi výrazně. Nikde ale nebyl zjištěn model 

zcela opačný tomu, který převládá v naší západoevropské kultuře. (Oakleyová, 

2000) To je pravděpodobně způsobeno tím, že hlavním rozdílem mezi muži a 

ženami je nezastupitelná úloha ženy při rození potomků. Všechny ostatní úkoly a 

rozdělení rolí musí vycházet z této skutečnosti, která je biologicky daná a tudíž 

pro všechny kultury stejná. 

Protože člověk žije téměř od počátku v malých skupinách, je rozdělení rolí 

velmi výhodné. Spolupráce pohlaví umožňuje skupině - dvojici docílit toho, čeho 
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by jednotlivec dosáhnout nemohl. To potvrzuje i Možný (1990), který říká, že role 

muže a ženy do sebe zapadají a navzájem se doplňují. Vzhledem k tomu, že jsou 

vzájemně nezastupitelné, se nedá mluvit o nadřazenosti jednoho rodu nad 

druhým.

2.1 Determinanty rozdělení rolí 

Na rozdělení rolí není možné nahlížet pouze z jednoho úhlu pohledu. Hrají 

zde úlohu různé faktory, které nemusí být na první pohled patrné, ale jsou 

důležitě a jsou vzájemně propojeny. Zobecněné poznatky však není možné 

striktně aplikovat na všechny jedince.

2.1.2 Pohlavní role

Pohlaví je soubor biologických a anatomických odlišností mezi samčím a 

samičím. Ty jsou za normálních okolností jasně vymezené a projevují se mužskou 

nebo ženskou rolí. (Jandourek, 2001) Pohlavní role odvozená od jednotlivých 

pohlaví slouží především k výchově potomků a zachování druhu. Nelze ji pokládat 

za záležitost pouze genetickou ani jako na výhradně naučené jednání. (Murphy,

1998)

Dál také Murphy (1998) uvádí, že nejdůležitějším základním vymezením 

rolí je rození a kojení dětí. S tím souhlasím, protože nejde usilovat o radikální 

obrat mezi mužskými a ženskými rolemi a očekávat jejich funkčnost, pokud 

nebudou vstupní podmínky stejné. Plození potomků je záležitostí obou partnerů 

a není možné jednoho z nich z procesu vynechat. V dnešní době je sice možné 

oplodnění ženy bez přímé přítomnosti partnera, ale i v takových případech musí 

být v některé části procesu muž zapojen a to jako dárce spermatu. Žena, ale 

bezpodmínečně musí být přítomna během celého těhotenství, jelikož se plod 

vyvíjí uvnitř jejího těla a v prvních měsících života se dítě za běžných okolností 
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bez její péče neobejde. (Machová, 2008) Samozřejmě v dnešní době jsou 

možnost lékařství a péče o děti velmi rozsáhlé, ale proti evolučnímu vývoji 

nepatrné. 

Úloha mateřství a otcovství je v různých kulturách odlišná. Základní rysy 

ale zůstávají stejné. Žena je vázána na dítě, a je proto pravděpodobné, že bude 

spíš obstarávat činnosti a práce poblíž domova. (Murphy, 1998) Otec dítěte je 

orientován více mimo domov a zajišťuje ochranu rodiny a obživu (ať už lovem 

nebo mzdou v zaměstnání). Tyto, dříve fyzicky náročné činnosti, jsou příčinnou a 

zároveň i důsledkem vývoje mužského somatotypu. Příkladem je, že muži jsou 

agresivnější a mají větší předpoklad pro rozvoj svalového systému. (Možný, 2003)

S rozmnožováním také úzce souvisí lidská sexualita neboli projevy 

lidského chování, které bezprostředně směřují k sexuálnímu chování ať už za 

účelem reprodukce nebo uspokojení sexuální touhy. (Jandourek, 2001)

Oakleyová (2000) tvrdí, že tendence k tomuto chování jsou u mužů a žen 

odlišné. Podle biologických faktorů je muž agresivnější, protože je schopen 

pohlavního styku i s frigidní partnerkou, ale obráceně, kdy žena chce mít styk 

s frigidním partnerem, pohlavní styk možný není. Tato skutečnost naznačuje, že 

ženy jsou na sexuální touze partnera závislé. Zajímavý pohled na stejnou věc 

dostaneme v porovnání s Murphym (1998). Ten staví stejnou skutečnost 

následovně: ženy mohou předstírat sexuální touhu a mohou si užívat více 

sexuálních styků, než muži, protože jejich připravenost k pohlavnímu styku jim 

nezpůsobuje problémy jako mužům.

Také v sexualitě panuje několik zažitých stereotypů. Muži jsou považováni 

za více vášnivé, impulsivní a ženy naopak za romantičtější, méně vzrušivé a 

závislejší na okolním prostředí. Z hlediska fyziologického však žádný rozdíl mezi 

ženami a muži prokázán nebyl. (Oakleyová, 2000) Podobně stereotypní přístup

má dnešní společnost k promiskuitě žen a mužů. Žena je za takovéto chování 
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negativně posuzována a společensky trestána (posměšky, opovržení), kdežto u 

muže je promiskuita často hodnocena kladně a dokonce někdy i oceňována. 

(Murphy, 1998) Důkazem toho je například předhánění se mužů mezi sebou v

počtu „ulovených“ partnerek.

Rozdílný je u mužů a žen také mozek a jeho fungování. Při řešení úkolu 

mužský mozek často aktivuje jednu část mozku. Pokud stejný úkol řeší žena je do 

procesu zapojeno více mozkových částí. Lze tedy říci, že mužský mozek pracuje 

ve více zaměřeně a ženský komplexněji. (Matoušek, 2003) Pokud vezmeme 

tradiční uspořádání žen a mužů převládající po většinu času v lidské společnosti, 

tedy muž lovec a žena - matka a „strážkyně ohně“, je toto rozdílné fungování 

výhodné. Přestože v dnešní době není toto rozdělení z hlediska přežití tak 

přetrvává, protože je hluboce zakořeněné. Proto se muži lépe soustředí na jeden 

konkrétní podnět a ženy jsou schopny věnovat pozornost více podnětům 

najednou.

2.1.2 Gender

Pojem „gender“ se od pojmu „pohlaví „ liší. Gender je rozdělení na muže 

a ženy založené na sociálním a kulturním pojetí maskulinity a feminity. Jak už 

jsem uvedla v předchozích částech, je pojetí maskulinity a feminity různé 

v jednotlivých kulturách. Současná západní kultura má navzdory populárním 

tvrzením o rovnosti rozdělení rolí a emancipačních hnutích, výrazně 

diferenciovanou mužskou a ženskou roli. S tvrzením Oakleyové (2000), že toto 

konkrétní rozlišení rolí poskytuje jistotu v dospělosti, souhlasím, ale myslím, že je 

potřeba jej doplnit. Protože pocit jistoty nepramení z rozdělení rolí, ale udělení 

rolí jedinci. Pokud by měli muži a ženy stejné společenské povinnosti, které od 

nich budou očekávány od dětství, budou jim také nabízet jistotu. Rozdíl u 

dělených rolí je v tom, že se zmenší množství očekávaných povinností.
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Genderová příslušnost vzniká na základě identifikace s maskulinním nebo 

femininním vzorem. Projevuje se například způsobem oblékání, gestikulací, 

chováním, výběrem povolání nebo sociální sítí, do které se jedinec zařazuje. 

Gender je spojený s určitými stereotypy, které se v každé kultuře vytvářejí. 

(Maříková, 1999) Formují jej jak vnější sociální mechanismy, jako jsou odměny a 

tresty za dodržování společenských norem, tak i vnitřní individuální faktory. Pod 

vlivem genderu je člověk už od narození a hrají v něm prvotní roli rodiče. Ti

ovlivňují děti jak svým jednáním, tak jsou základními vzory maskulinity a feminity, 

které děti imitují a identifikují se s nimi. (Oakleyová, 2000) Genderová příslušnost 

jedince se ustaluje před třetím rokem života, tedy ve stejné době kdy dochází 

k uvědomění vlastní identity, bez níž by genderová příslušnost nebyla možná. 

Na vývoj genderu během dětství má vliv výběr hraček, hry, učebnice, 

pohádky, knížky i masová média. Tyto podněty ovlivňují nejen pohled na 

ženskost, mužnost ale i na celé lidství, situováním mužů a žen do „typických“ 

činností a povolání. (Knotková a kol., 2004) Od mužů a tedy i od chlapců se 

očekává, že budou ambiciózní, průbojní, rázní, agresivní, rozhodní a nezávislí. 

Proto jsou u nich podporovány hry a činnosti, které se k těmto vlastnostem 

vztahují a rozvíjejí je. Dostává se jim více podnětů tělesných a jsou podporovány

dobrodružné hry. (Karsten, 2006) Od žen společnost očekává orientaci na děti a 

domov, laskavost, něhu, soucit, křehkost, empatii a emocionalitu, proto jsou 

podněty směřované na dívky více verbální a podporují se u nich hry „na 

domácnost“. (Karsten, 2006)

V dospívání dochází k uvědomění si vztahu mezi genderem a pohlavím.  

Společnost hodnotí muže a ženy podle odlišných kritérií, na základě toho, co od 

nich očekává. (Oakleyová, 2000) Prosazování rovnoprávnosti a důležitosti ženské 

emancipace mohou spolu s tradičním rozdělením rolí, které ve společnosti reálně 

funguje, vyvolat zvláště u dívek pocit nejistoty. Těm se pak se nabízí otázka:

„Mám se vyrovnat mužům a být nezávislá na očekávání společnosti, nebo se 
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starat o domácnost a rodinu a být „normální“?“. Myslím si, že v dnešní 

společnosti je pojetí tohoto problému uchopitelné díky přístupu, že pokud žena 

zvládne zastat svou roli matky a družky, může se věnovat kariéře nebo vlastním 

zálibám.

2.2 Tradiční rodinné role

V tradičním rozdělení rolí v rodině je přesné oddělení mužských a 

ženských povinností a kompetencí. Muž je autoritou, hlavním živitelem rodiny a 

jeho snažení jsou zaměřena především na kariéru. Žena je orientovaná do 

domácí sféry, kde pečuje o rodinu, stará se o děti a zajišťuje domácí práce 

(vaření, úklid, praní). Přestože oba vykonávají nezastupitelnou pozici, nejsou

hodnoceni stejně. Význam mužova přínosu pro rodinu je nadřazován nad 

přínosem ženy. „V tomto „tradičním modelu jsou role muže a ženy sice v jistém 

smyslu komplementární, ale zároveň jsou nerovnocenné, jsou asymetrické“.

(Maříková 1999, s 15)

Výrok, že ženy vykonávají „lehčí“ práci, protože péče o domácnost má 

statut pasivní usedlé aktivity a že muži prací v zaměstnání vykonávají práci „těžší“ 

je ukázkou genderového stereotypu. Obě činnosti vyžadují podobný vklad 

energie, ale v různých podobách. Rozdílné je také hodnocení významu těchto 

činností. Sféra veřejná, ve které pracují muži, je oceňována výše, než sféra 

soukromá, jakou je péče o rodinu. (Maříková, 1999) 

2.3 Současné rozdělení ženské a mužské role v rodině

Podle se Rodinné chování české populace se podle Sirovátky (2003) 

výrazně změnilo během devadesátých let dvacátého století. Od rodinných idejí 

totalitního režimu se v té době vrací česká rodina k západoevropskému typu, 

který u nás fungoval před druhou světovou válkou. Významnými demografickými 
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ukazateli této změny je pokles sňatečnosti a porodnosti. První sňatky jsou 

uzavírány ve vyšším věku a rodina se odděluje od rodiny nukleární. Plaňava 

(2000) k vývoji rozdělení rolí dodává, že rozdíly mezi muži a ženami zde stále

jsou, i když v poslední době se čím dál víc zmenšují. 

Zásadně se změnil vztah muže a ženy. Muži v dnešní době nejsou 

nadřazováni ženám, což se významně projevilo například v manželství a 

partnerských vztazích. Partneři jsou si rovni a mají oba stejná práva na vzdělání, 

kariéru, udržování společenských kontaktů a rozvoj vlastních koníčků a zálib. 

(Fialová a kol., 2000) (Naše společnost, 2009)

Také při rozdělování povinností v domácnosti mezi partnery je preferován 

stejná míra zapojení jak partnerů, tak i dalších členů rodiny. Současné pojetí rolí 

v domácnosti bych nazvala jako tradiční rozdělení, ve kterém si partneři 

navzájem pomáhají. Společnost dnes neurčuje, kdo musí vykonávat jaké práce 

v domácnosti, ale vlivem výchovy a některých dalších okolností (těhotenství, 

mateřství, fyzická síla) k určitému rozdělení mezi partnery dojde.

Podílení se společně na povinnostech v domácnosti je podle mě 

částečným následkem zaměstnanosti žen. Vlivem rozvoje vzdělanosti žen, mají 

lepší vstupní podmínky pro úspěch na trhu práce. Tím se podílí na dříve tradičně 

mužské roli - finančním zajištění rodiny. Na druhou stranu, zaměstnaná žena se 

nebude chtít sama starat například o domácí práce a bude upřednostňovat 

pomoc partnera. Muži pracujících žen, podle Maříkové (1999), doma sice 

pomáhají, ale jejich zapojení do domácích prací není takové, jako u jejich 

zaměstnaných manželek. Což není příliš překvapivé, když uvážíme, že v rodinách

přetrvává tradiční pojetí partnerských rolí.

Zapojení žen do pracovního procesu s sebou nese také rizika, že se jejich 

pozornost zaměří výhradně na kariéru. Dříve oddělené sféry práce a rodiny se

s nástupem žen do zaměstnání částečně propojují. Zaměstnané ženy ale nemusí
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nutně cítit překážku mezi propojením pracovního a rodinného života. (Maříková. 

1999) Navíc podle Chaloupkové (2004) považuje mnoho žen péči o domácnost za 

srovnatelně uspokojivou jako zaměstnání. Skutečnost, že pracují oba rodiče, 

nutně neznamená jejich odtržení od rodinných povinností. Národní zpráva o 

rodině (2004) zjistila, že skloubení pracovních a rodinných povinností bez větších 

problémů zvládá 56 % mužů a 61 % žen, kteří mají rodinu.

3. Očekávané sociokulturní vzorce chování a jednání

3.1 Výběr partnera

Výběr partnera je základní součástí každého vztahu. Důležitosti nabývá, 

pokud hledáme partnera pro dlouhodobý vztah nebo dokonce prozaložení 

rodiny. V takovém případě by měl být záležitostí především racionální, protože se 

jedná o závažné rozhodnutí. Ve skutečnosti do procesu výběru partnera vstupují 

mnohé další faktory jako například vlastní autocenzura, sympatie, emoce. Jak 

píše Ĺuba Kráľová „láska je přesný opak výběru.“(1995, s. 335) V minulosti vybírali 

partnera rodiče na základě uvážení, co bude pro jejich potomka dlouhodobě

nejvýhodnější. Protože nebyli ovlivněni zamilovaností, byli schopni racionálněji 

posoudit výhody partnera, což se ne vždy shodovalo s přáním jejich dětí. Tento

výběr však také nelze považovat za zcela objektivní, protože i rodiče vnášeli do 

procesu své vlastní představy a očekávání a tím jej zkreslovali. Současná 

společnost chce mít ve výběru partnera svobodu, za kterou platí větší nejistotou.

(Kráľová, 1995) Navíc vzhledem k finanční nezávislosti, kterou mladí lidé relativně 

brzy získávají, není výběr rodičů založený na ekonomickém zajištění dětí důležitý.
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3.1.1 Biologické předpoklady výběru partnera

Každý organismus se snaží o zachování svého druhu, a proto je výběr 

partnera způsob, jak šance na přežití svých potomků zvýšit. Námluvní rituály jsou 

způsobem, jakým se partneři navzájem prověřují, že budou dobrými rodiči. Proto 

zamilovaní lidé o svého partnera často pečují. Dávají tím najevo, jak dobře se 

budou umět postarat o případné potomky. (Matoušek, 2003) 

Muži chtějí zajistit šanci na přežití svým dětem výběrem vhodné matky. Ta 

musí být dostatečně silná, aby dokázala zvládnout nároky vyvíjené na organismus 

během těhotenství a mateřství. Ženy hledají partnera, který „je schopen 

dlouhodobě pečovat nejen o dítě, ale v době po porodu i o ni.“ (Matoušek, 2003, 

s. 16) To je důvodem proč muži podvědomě vyhledávají ženy mladé, hezké a 

zdravé, a proč ženy preferují muže o něco staršího, než jsou samy, s dobrým 

finančním zajištěním, pracovitého, cílevědomého. Ovšem skutečnost, že 

upřednostňují partnery na základě materiálních statků, neznamená, že by jim byl 

jeho vzhled lhostejný.

Tyto mechanismy jsou podvědomé a často si je ani neuvědomujeme, 

natož abychom je úplně potlačili. Na druhou stranu působí vedle individuálních 

preferencí také další faktory, které tento způsob přirozeného výběru různě 

upravují nebo deformují.

3.1.2 Homogamie

Homogamie předpokládá výběr partnera na základě určité sociální 

podobnosti. Je zřejmé, že většinou si člověk vybírá partnera stejné rasy, sociální 

vrstvy nebo náboženství.  K tomu nás táhne vnitřní rozdělení společnosti na 

subkultury, ve kterých se během svého života pohybujeme. (Možný, 2002) Na 

základě homogamie se zvyšují šance na úspěšnost partnerského vztahu. Lze totiž 

předpokládat, že pokud budou partneři z podobného prostředí, věku nebo 
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etnika, budou ovlivněni podobnými jevy. To umožní lépe si porozumět a pochopit 

se. Homogamie předpokládá, že právnička si nejpravděpodobněji vezme za 

manžela právníka a ne automechanika, nebo řidiče autobusu.

Lidé žijící na jednom místě si pravděpodobně vyberou partnera nebo 

partnerku v okolí svého bydliště. U těch, kteří dojíždějí za prací nebo do školy, je 

tato šance menší, protože jejich oblast výběru se rozšiřuje i o další skupiny lidí. 

Přestože je výběr partnera převážně orientován na jednu sociální oblast, 

neznamená to, že by výběr z jiné nebyl možný. (Kráľová, 1995)

Věková homogamie je také jedním z předpokladů pro úspěšné manželství. 

Dokud manželství domlouvali kvůli ekonomickému zajištění rodiče, nebyl rozdíl 

věku mezi partnery tak důležitý. (Možný, 2002) V tradičním typu měšťanské 

rodiny se ustálil věkový rozdíl mezi partnery s mužem starším oproti ženě 

v rozpětí pěti až patnácti let. Je tomu tak proto, že u muže velmi záleželo na jeho 

postavení na trhu práce, kterého se snažil po nějakou dobu dosáhnout. Pak měl 

možnost si vybrat vhodnou partnerku pro založení rodiny - tedy mladou, zdravou 

a krásnou. Čím vyšší bylo jeho postavení, tím větší mohl mít nároky při výběru

partnerky. (Oakleyová, 2000) V dnešní době stále mírně roste trend věkové 

blízkosti partnerů jak u sňatků prvních, tak opakovaných. (Fučík, 2006) Ten je ale 

proměnlivý s měnící se situací na sňatkovém trhu v závislosti na dospívání tzv. 

„silných ročníků“.

Pokud hovoříme o homogamii, musíme se zmínit také o heterogamii

neboli sociokulturních rozdílech. Pokud bychom aplikovali teorii homogamie 

doslovně, a bez ohledu na další vlivy, znamenalo by to, že manželství 

heterogamní nemohou dobře fungovat a být šťastná. Například manželství 

věřícího člověka s partnerem bez vyznání, nebo u věkově hodně vzdálených 

partnerů. To však není pravda. V heterogamních manželstvích partneři nehledají 

podobnost, ale rozdílnost. V odlišnostech tak nacházejí to, co jim samotným 
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chybí, co u druhých obdivují a vzájemně se tak doplňují. Na druhou stranu zde 

hraje roli také vliv sociálních změn, při kterých některé odlišnosti ztrácejí na 

významu, a proto nemusejí být překážkou šťastnému vztahu. (Kráľová, 1995)

3.1.3 Vliv orientační rodiny

O vlivu orientační rodiny při výběru budoucího partnera toho lze říci 

mnoho. Základem jsou však dva způsoby, jakými rodina rodičů na děti působí. 

Prvním a také evidentnějším z nich je manipulace rodiči během 

samotného procesu výběru partnera. (Možný, 2002) Přestože je to dnes 

záležitostí především partnerů samotných, je stále názor rodičů pro některé lidi 

důležitý. Rozrůznění názorů na partnera mezi dítětem a rodičem proto může 

vyvolat i dlouhotrvající spory. To je možné jak v případě, že rodiče s volbou svého

dítěte nesouhlasí, tak pokud si nového partnera příliš oblíbí a vyvyšují ho nad 

svého potomka. 

Méně viditelný, ale bezpochyby největší vliv na děti má výchova rodičů. 

Ta odráží názory, postoje a přesvědčení rodičů a různými formami je 

zprostředkovává dětem. Nejnázorněji poskytuje rodina dětem informace o 

výběru partnera a rodinných hodnotách svým samotným fungováním. Děti totiž 

přejímají tyto postoje a hodnoty automaticky jako samozřejmé. Proto pokud se 

v rodině objeví funkční chyby, je pravděpodobné, že se vyskytnou i v rodinách 

dětí a jelikož jsou hluboce zakořeněné je jejich náprava obtížná. V prostředí 

orientační rodiny si děti také zvykají na určitou ekonomickou úroveň, kterou 

budou pravděpodobně vyžadovat i ve své prokreační rodině. (Možný, 2002)

Vliv orientační rodiny je veliký a spatřuji dva způsoby jak se s ním 

vyrovnat. Jedním z nich je vnitřní přijetí principů, které v naší orientační rodině

fungovaly a jejich následné uplatňování ve vlastní rodině prokreační. Druhým je 

jejich odmítnutí a snaha neopakovat tyto principy. Zde však existuje riziko, že ve 
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snaze vyhnout se některým chybám, se člověk dopustí chyb opačných. Ve 

výsledku si v řešení konkrétní situace nepomůže.

3.2 Studenti vysokých škol

Vysoké školy jsou nejvyšším vzdělávacím článkem a jejich studenti jsou 

specifická sociální skupina, která se vyznačuje převažující věkovou kategorií, 

rolemi, normami a statuty. Vysoké školy jsou důležitými centry vědeckého, 

kulturního, sociálního a ekonomického rozvoje společnosti a jejich studenti a 

absolventi jsou společensky oceňováni.

Pro studium na vysoké škole se lidé rozhodují z více důvodů. Podle 

Štěpaníka (2002) člověka motivují k tomuto studiu buď reálné schopnosti a 

získání vysokoškolského vzdělání, nebo snaha o statut studenta a prodloužení 

mládí. Snaha o získání vysokoškolského vzdělání by se dala ještě rozdělit na další 

tři motiv. Těmi by bylo dosažení vyššího společenského statutu, lepší uplatnění 

na trhu práce anebo zájem o studovanou problematiku a aktivní přístup v jejím 

zkoumání (například prostřednictvím vědecké činnost).

Studium na vysoké škole poskytuje širokou škálu možností v rozvoji

profesního postavení. Prostředků k tomu má mnoho, například formou 

vzdělávacích studijních pobytů, doktorandského studia, nebo grantových 

projektů. Takovéto studium se od středoškolského výrazně liší. Zatímco mezi 

základní a střední školou nebyl rozdíl tak veliký, přechod ze střední na vysokou 

školu může být pro některé studenty náročný. Základní školu děti navštěvovat 

musí ze zákona. Středoškolské vzdělání je dnes téměř samozřejmostí, ale záleží 

na snaze studentů, jestli jej dosáhnou. Na vysoké škole už záleží výhradně na 

studentech, jestli a jak studium zvládnou. Základním předpokladem je 

samostatné studium a to nejen v rámci školy, ale především ve svém volném 

čase. Také zpětná vazba zvládnutých úkonů a vědomostí je poskytována v menší
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míře, než na středních školách. Štěpaník (2002) dokonce uvádí, že často úplně 

chybí. Tomu se ale vzhledem k počtu studentů nelze příliš podivovat.

Vysokoškolští studenti jsou bráni jako dospělí a jako odběratelé služby, což činí 

prostředí více neosobním, než jak tomu bylo na středních školách. Ze vztahu 

student - škola také úplně vymizeli rodiče, protože studenti jsou plnoletí a 

v otázkách, které se jich týkají, rozhodují sami. (Štěpaník, 2002) Ke specifikům 

studia na vysoké škole bych ještě doplnila odlišný časový harmonogram. Na 

střední škole funguje pravidelný režim dopolední a odpolední výuky se 

společnými přestávkami, což na vysoké škole není možné. Zde se sice přednášky 

odehrávají podle časového rozvrhu, ale studenti si jej mají možnost sami sestavit.

Na vysoké škole se setkávají skupiny lidí, které by se za běžných okolností 

nesetkaly. Studenti také pocházejí z různých lokalit, a protože jsou vysoké školy 

situovány do větších kulturních center, je to pro některé studenty podstatná 

změna. Ti, kteří za vzděláním dojíždějí, se dostávají do jiného kulturního prostředí 

a musejí vyřešit otázku, zda budou za studiem dojíždět denně nebo si v místě 

studia najdou ubytování. Pro studenty jsou zřízeny studentské ubytovny (koleje), 

nebo si ubytování hledají vlastními silami. Častou volbou je podnájem s dalšími 

spolubydlícími v jednom či více pokojích, protože z finančních důvodů by si 

nemohli dovolit samostatné bydlení.  

3.2.1 Vývojová specifika

V této části ontogenetického vývoje, kterou většina vysokoškolských 

studentů během studia prochází, se výrazně mění způsoby myšlení a pojetí sebe 

sama. Hledání a především nalezení vlastní identity je pro toto období zásadní. 

Kovařík (2003) vyčleňuje několik dílčích vývojových úkolů, kterými by měl jedinec 

projít: přijetí vlastní tělesnosti; odlišnost pohlaví a role, které k tomu patří; 

utváření nových vztahů s vrstevníky; dosažení emocionální nezávislosti; dosažení 
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určitého vzdělání; příprava na výběr povolání; rozvinutí duševního zdraví; 

příprava na partnerský a rodinný život s budováním systému hodnot. 

Vágnerová (2007) označuje dobu mezi 20. a 40. rokem života jako období 

rané dospělosti. Během ní se do popředí zájmů dostávají podněty rozvíjející 

jedince po stránce sociokulturní. Především socializační změny, během nichž 

člověk přijímá nové způsoby chování na základě nově určených rolí. Jednou z nich 

je právě status studenta na vysoké škole, se kterým bývá často spojen odchod 

z domácnosti rodičů a získávání pracovních zkušeností. Člověk v tomto období 

musí překonat nejistotu spojenou se zodpovědností a samostatností. (Vágnerová, 

2007) Díky širokému věkovému vymezení spadá přibližně do poloviny rané 

dospělosti uzavírání manželství a narození dětí. (Vybrané demografické údaje v 

České republice)

Podle Řezáče (1998) se v této etapě uspořádávají dříve objevené části 

role, které se spojují v povědomí o vlastní genderové příslušnosti, s nimiž souvisí i 

vývoj partnerské a rodičovské role.

3.2.3 Uplatnění na trhu práce

Organizace času během vysokoškolského studia dovoluje studentům 

zapojit se alespoň na částečný úvazek na pracovním trhu. Myslím si, že v dnešní 

době, je to téměř nezbytné, protože studium samo o sobě je nákladné (skripta, 

registrace, jídlo mimo domov) a rostou finanční nároky určené k osobní potřebě. 

Vysokoškolské vzdělání do určité míry ulehčuje distribuci vlastních pracovních sil 

na trhu práce a k získávání pracovních zkušeností.

Z výsledků výzkumu „Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle 

výsledků výběrového šetření pracovních sil 2010“, kterou provedl Český 

statistický úřad, vyplývá, že lidé s vysokoškolským vzděláním mají velkou šanci 

uspět na trhu práce. Z celkového počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří 



30

spadají so kategorie pracovní síly, jsou nezaměstnaná necelá 3 %. Je také patrné, 

že rozdíly mezi množstvím nezaměstnaných mužů a žen jsou přímo úměrné 

k nabídce jejich pracovní sil. Ekonomicky neaktivních je více žen, což přisuzuji

čerpání rodičovské dovolené. Kolik pracovně činných lidí s vysokoškolským 

vzděláním je zaměstnáno v oboru, který vystudovali, už výzkum neuvádí. 

Tabulka 1- Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ČR a jejich uplatnění na trhu práce 

pracovní 

síla

zaměstnaní 

v NH
nezaměstnaní

ekonomicky 

neaktivní

celkem 1236,6 13,7 925,5 899,8 25,6 310,9

muži 649,6 14,8 522,9 509,2 13,7 136,7

ženy 586,7 12,7 402,5 390,6 11,9 184,1

v tisících
celkem v 

tis.
v %

Vybraná část tabulky: 106 / 2 Věk a vzdělání populace dle ekonomického postavení. Zaměstnanost a 

nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2010, Český statistický úřad, 2010
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4. Orientační výzkumné šetření

4.1 Cíl orientačního výzkumu a hypotézy 

4.1.1 Cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký názor mají vybraní vysokoškolští studenti 

na rozdělení rolí mezi muže a ženu v manželství nebo srovnatelném partnerském 

vztahu. Zda se přiklánějí k tradičnímu nebo liberálnějšímu pojetí rolí. Také mne 

zajímá jejich postoj k různým způsobům partnerského soužití a názory v otázce 

rodičovství. Od výzkumu si slibuji soubor dat, který bude možné porovnat 

s dalšími výzkumy, jenž byly v této problematice provedeny. 

4.1.2 Výzkumný soubor

Za cílovou skupinu jsem si zvolila studenty a studentky Univerzity Karlovy 

v Praze z Pedagogické fakulty ve věku 21 až 23 let. Studenty jsem si vybrala 

záměrně, protože je to skupina, která zajišťuje určitou podobnost. Přestože 

zaměření jednotlivých studijních skupin jsou různá, předpokládám u nich 

vzhledem k orientaci fakulty společný zájem o humanitní obory. Také vliv 

stejného prostředí, ve kterém se studenti ve škole pohybují, byl dalším 

jednotícím aspektem, navzdory různým lokalitám a prostředím, ve kterých

vyrůstali, žili a žijí. Velikost výzkumného souboru byla stanovena na 100 

respondentů, aby bylo možné výsledky relevantně vyhodnotit.

4.1.2 Hypotézy výzkumu

Při formulaci vlastních hypotéz jsem vycházela z výzkumů Hamplové 

(Fialová, 2000) a dat zjištěných centrem pro výzkum veřejného mínění v rámci 

projektu Naše společnost (2009, 2010). 
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Hypotéza č. 1: Více než 60 dotazovaných bez ohledu na pohlaví, bude 

chtít v budoucnu uzavřít sňatek po předchozím soužití s partnerem. 

Hypotéza č. 2: Alespoň 75 % respondentů odpoví ano na otázku: Je pro 

vás důležité mít možnost vlastního bydlení (bez rodičů nebo spolubydlících) 

v manželství při plánování rodiny.

Hypotéza č. 3: U dotazovaných studentek bude u otázek rozdělení rolí 

mezi partnery nejvyšší součet odpovědí „oba stejně“

Hypotéza č. 4: Dvoudětný model rodiny bude zastávat 70% dotazovaných 

studentů bez ohledu na pohlaví.

4.2. Použitá metoda

Pro svůj orientační výzkum jsem si zvolila metodu elektronického

dotazníku (příloha č. 4). K tomuto rozhodnutí mne vedla jeho snadná distribuce 

ve vybrané cílové skupině, výhody při následném zpracování dat a především 

záruka anonymity respondentů. Vytvořený dotazník jsem prostřednictvím 

internetu rozeslala vybraným studentům, kteří mi jej po vyplnění odeslali zpět. 

Po ukončení výzkumného šetření byl dotazník spolu se získanými daty z internetu 

odstraněn, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

4.2.1 Získání respondentů

Studenty jsem oslovovala elektronicky dopisem (příloha č. 3) s přiloženým 

odkazem na dotazník umístěný na internetu. Vyhledala jsem jednotlivé třídy 

pedagogické fakulty přes server Spolužáci.cz, kde mají vlastní diskusní stránky. 

Z těchto tříd jsem si vybrala podle roku ukončení ty třídy, jejichž studenti 

nejpravděpodobněji spadají do vybrané věkové skupiny. Také jsem oslovila 
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studenty přes jejich společné ročníkové emailové adresy, které jsem měla získané 

od samotných studentů těchto ročníků.

Jednotlivým třídám jsem zaslala prosbu o pomoc s výzkumným šetřením 

pro svou bakalářskou práci. Oslovený počet studentů byl záměrně větší, než jaká 

byla požadovaná velikost zkoumaného vzorku. Oslovila jsem 9 tříd

s předpokladem, že v každé bude 15 - 20 studentů, tedy 135 - 180 

potencionálních respondentů. Brala jsem na vědomí, že ne všichni studenti 

navštíví společnou stránku během expozice dotazníku na internetu a ne všichni z 

této skupiny nemusejí být ochotni zodpovědět otázky. Bohužel i přes takovéto 

množství oslovených studentů, jich dotazník vyplnilo a odeslalo jen 96, což je o 

čtyři méně, než jsem chtěla pro výzkum použít. 

4.4 Výsledky orientačního výzkumu

Výzkumu se nakonec zúčastnilo 96 respondentů. Bylo to sice méně, než 

jsem si pro výzkum stanovila, ale protože se jednalo o relativně malý rozdíl (4%), 

rozhodla jsem se, že další kontaktování studentů provádět nebudu. Veškeré 

odpovědi studentů jsou přiloženy na cd příloze. 

Tabulka 2 - Specifikace výzkumného vzorku studentů - absolutní data

celkem 96 30 28 38 91 5 0 0 95 1 0 0 0

ženy 72 17 23 32 67 5 0 0 0 0 0 0 0

muži 24 13 5 6 24 0 0 0 0 1 0 0 0

počet ženatí / 

vdané

více než 

3 děti

rodinný stav počet dětí respondentů

rozvedení /é ovdovělí /é21 let 22 let 23 let svobodní /é

věkové zastoupení

žádné 1 dítě 2 děti 3 děti

Z těchto získaných respondentů byly přesně tři čtvrtiny žen a čtvrtina 

mužů. Vzhledem k tomu, že učitelství je stále především záležitostí žen, nebyl 

nízký počet mužů ve zkoumaném vzorku překvapující. Nicméně jsem očekávala, 

že jich bude více. Věkové zastoupení respondentů bylo: 30 jedenadvacetiletých, 
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28 dvaadvacetiletých a 38 třiadvacetiletých. U žen převažovaly třiadvacetileté, 

kdežto muži byli zastoupeni více jedenadvacetiletými. Přesný důvod tohoto 

rozdílu ve věkovém zastoupení není jasný. Jedním z možných důvodů je, že muži 

ukončí studium na pedagogické fakultě předčasně a ve vyšších ročnících se jejich 

počet snižuje.

Kromě pěti vdaných žen uvedli všichni ostatní respondenti, že jsou 

svobodní. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se manželství uzavírají kolem 30. 

roku, není převažující většina svobodných ničím překvapivým. Jako rodič, se 

uvedl pouze jeden z mužů, což vzhledem k tomu, že se všichni muži označili za 

svobodné, znamená, že se jedná o svobodného otce. Jestli žije s dítětem v rodině 

nebo ne není zřejmé. 

Tabulka 3 - Způsob preferovaného partnerského života u respondentů v současnosti a 

v budoucnu

13 7 6

7 6 1

59 44 15

10 8 2

7 7 0

5 2 3

3 1 1

17 13 4

62 47 15

9 9 0

dlouhodobý vztah se stálým partnerem

manželství po předchozím společném soužití

manželství bez předchozího společného soužití

single - bez partnera

krátkodobý vztah, bez stálého partnera

dlouhodobý vztah se stálým partnerem

manželství po předchozím společném soužití

manželství bez předchozího společného soužití

celkem ženy muži

celkem ženy muži

single - bez partnera

krátkodobý vztah, bez stálého partnera

Jaký způsob partnerského života preferujete v 

současné době?

V jakém způsobu partnerského života byste chtěl/a 

žít v budoucnu?

Pozn.: Odpověď na otázku preferovaného partnerského života v současnosti nemusí odrážet 

respondentův aktuální partnerský život.
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Při zjišťování, v jakém vztahu by nejraději respondenti v současné době

žili, uvedlo 44 studentek a 15 studentů, že by nejraději dali přednost 

dlouhodobému vztahu se stálým partnerem. U mužů pak na druhém místě byl 

život bez partnera, 2 studenti by chtěli žít v manželství po předchozím soužití a 

jeden v krátkodobém vztahu. U žen byly zbývající varianty voleny velmi podobně: 

manželství po předchozím soužití volilo 8 studentek, manželství bez předchozího 

společného soužití a bez partnera odpovědělo 7 studentek a 6 studentek 

odpovědělo, že by chtěly krátkodobý vztah bez stálého partnera.

Svou budoucnost by si z hlediska partnerského soužití představovalo 62 

dotazovaných v manželství po předchozím společném soužití. Toto zjištění 

potvrzuje mou první hypotézu, že více než 60 dotazovaných bez ohledu na 

pohlaví, bude chtít v budoucnu uzavřít sňatek po předchozím společném soužití 

s partnerem. Podobný výsledek získala i Hamplová (Fialová a kol., 2000), kdy 60% 

dotazovaných respondentů z jejího výzkumu chtělo mít možnost vyzkoušet si 

nejprve společné bydlení s partnerem. Ve výzkumu Vokurkové (2007) 

s požadováním společného bydlení před svatbou souhlasilo 91 % dotazovaných 

mladých lidí. Pro mladé lidi je tedy zkouška společného soužití před vstupem do 

manželství podle všech získaných odpovědí důležitá. To vnímám jako odpovědné 

rozhodnutí, protože některé návyky a vlastnosti se mimo společnou domácnost 

nemusejí projevit. Jejich konfrontace s návyky druhého partnera by mohly vést 

k nesouladu, na jehož základě by se uzavření sňatku nekonalo. Další nejvíce 

preferovanou variantou byl dlouhodobý vztah se stálým partnerem volený 17 

studenty. Sice je druhým v pořadí, ale rozdíl mezi počtem respondentů, kteří tyto 

možnosti volili, je veliký. Z toho lze usoudit, že nesezdané soužití je pro tuto 

skupinu studentů jednou z přijatelných variant partnerského soužití, ale 

tradičnímu manželství se v zastoupení nevyrovná. Manželství bez předchozího 

společného soužití by zvolilo pouze 9 studentů, respektive studentek. Z mužů jej 

nevolil nikdo. Zajímavou skutečností pro mne bylo, že krátkodobý vztah by volilo 

celkově méně studentů než život single. Očekávala jsem, že by mladí lidé raději 
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žili s někým krátkodobě, než sami. Vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku však 

tento rozdíl není významný.

Tabulka 4 - Počet dětí, který respondenti považují za ideální

celkem ženy muži

žádné 10 7 3

1 dítě 4 3 1

2 děti 55 39 16

3 děti 22 18 4

více než 3 5 5 0

ideální počet dětí

Při zjišťování názoru na počet dětí se položená otázka záměrně tázala 

studentů, jaký počet dětí považují za ideální a ne jaký počet dětí by sami chtěli 

mít. Je očekávatelné, že hodnotová orientace se bude dále vyvíjet a při vztažení 

otázky na sebe sama, nebudou mít respondenti natolik jasnou představu, jako 

zeptáme-li se na ideál. Za ideální počet zvolilo 55 dotazovaných dvě děti. To je 

necelých 58 % z celkového počtu respondentů. Tím se má hypotéza č. 4, že 

dvoudětný model rodiny bude volit 70 % dotazovaných studentů, nepotvrdila. 

Podobných výsledků došla také Hamplová (Fialová a kol., 2000). Přestože se má 

hypotéza nepotvrdila, beru toto zjištění jako pozitivní, protože další početně 

nejvíce zastoupenou variantou (22 respondentů) byl ideál se třemi dětmi. Je tedy 

pravděpodobné, že někteří studenti upřednostnili tuto variantu před 

dvoudětným ideálem, což je vzhledem ke snižující se porodnosti lepší, než kdyby 

upřednostnili dětí méně. Na druhou stranu se dá očekávat, že studenti 

pedagogické fakulty, která se zabývá vzděláváním učitelů, budou mít k dětem

kladný vztah, a proto se budou přiklánět k ideálu vícedětné rodiny. Bezdětnost 

volilo 7 studentek a 3 studenti, 1 dítě zvolil 1 student a 3 studentky a více než 3 

děti zvolilo pouze 5 dotazovaných studentek. Zařazení bezdětnosti na třetí místo 

v odpovědích je podle mne spojeno s upřednostněním vlastní kariéry před 

přáním založit vlastní rodinu. Je pravděpodobné, že se někteří studenti rodiči 
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skutečně stanou. Jestli to bude rodičovství dobrovolné či nedobrovolné není 

možné předvídat.

Tabulka 5 - Odpovědi všech dotazovaných studentů (bez ohledu na pohlaví) na rozdělení 

mužských a ženských rolí v domácnosti

Kdo by měl zajišťovat úklid 

domácnosti? 
5 36 51 4 0 -

Kdo by měl vařit? 6 42 43 5 0 -

Kdo by měl zajišťovat běžné domácí 

práce? 
10 35 48 2 1 -

Kdo by měl obstarávat finanční 

zajištění domácnosti? 
3 0 26 33 7 27

Kdo by měl udržovat vztahy s přáteli a 

další sociální vazby? 
6 5 84 0 1 -

Kdo by měl rozhodovat o počtu dětí v 

rodině? 
8 4 83 1 0 -

Kdo by se měl dále vzdělávat? 4 4 83 2 3 -

Kdo by se měl starat o rozpočet 

domácnosti? 
5 16 51 22 2 -

Kdo by měl s dětmi zůstat na 

rodičovské dovolené? 
46 26 5 0 0 19

Kdo by měl být iniciativní v intimním 

životě? 
3 9 64 19 1 -

Kdo by měl obstarávat nákup 

potravin? 
8 29 52 5 2 -

Kdo by měl usilovat o kariéru? 3 0 33 10 9 41

Kdo by měl být ve vztahu k dětem 

autoritou? 
4 1 68 19 4 -

-

žena
spíše 

žena

oba 

stejně

spíše 

muž
muž

jiná 

odpověď

Kdo by měl mít na starosti 

administrativní záležitosti rodiny 
6 17 39 33 1

Pozn.: Položka „jiná odpověď“ zahrnuje rozšiřující odpovědi pro dané otázky:

„Kdo by měl obstarávat finanční zajištění domácnosti?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává více“.

„Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské dovolené?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává méně“.

„Kdo by měl usilovat o kariéru?“ byla přidána odpověď ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“.
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V další části dotazníku jsem se respondentů ptala, jaké by podle nich mělo 

být rozdělení rolí v domácnosti mezi muže a ženu. Otázek bylo celkem 14 a jejich 

formulace začínala slovy „Kdo by měl…“. Studenti mohli vybírat z odpovědí: 

„žena“, „spíše žena“, „oba stejně“, „spíše muž“ a „muž“. U třech otázek jsem si 

s těmito variantami odpovědí nevystačila a přidala jsem možnosti k otázkám:

„Kdo by měl obstarávat finanční zajištění domácnosti?“ odpověď „ten, kdo 

vydělává více“; „Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské dovolené?“ odpověď 

„ten, kdo vydělává méně“; „Kdo by měl usilovat o kariéru?“ odpověď „ten, kdo 

má lepší vyhlídky na kariérní postup“. Bylo to z toho důvodu, že jsem u těchto 

otázek předpokládala důležitost ekonomického faktoru. U ostatních otázek jsem 

zvažovala také variantu odpovědi „záleží na dohodě s partnerem / partnerkou“,

ale nepoužila jsem ji záměrně. V manželství nebo partnerství, je dnes totiž 

převážná většina věcí na dohodě mezi partnery a na tom jak si svůj společný život 

uspořádají mezi sebou. Mne ale zajímalo, jak studenti vnímají uvedené činnosti

z hlediska maskulinity a feminity a jaké jsou vůči nim jejich očekávání. 

Ze všech čtrnácti otázek byl největší počet odpovědí „oba stejně“ a to u 

jedenácti z nich. Ne ve všech se ale jednalo o jasnou převahu nad jinými 

odpověďmi. Největší zastoupení měla odpověď „oba stejně“ v otázce „Kdo by 

měl udržovat vztahy s přáteli a další sociální vazby?“. Že by tak měli činit oba

partneři stejným dílem, si myslí 84 respondentů. Jenom o jeden hlas byly na 

druhém místě otázky „Kdo by se měl dále vzdělávat?“ a „Kdo by měl rozhodovat 

o počtu dětí v rodině?“. To ukazuje, že dotazovaní studenti vnímají partnery jako 

sobě rovné a neupírají jim právo na vlastní rozvoj. Z druhé otázky je patrné, že 

jim není lhostejný názor toho druhého a chtějí v důležitých situacích, jakou je 

například počet dětí, rozhodovat společně. Výzkum veřejného mínění (Naše 

společnost, 2009) Měl na prvních třech místech zastoupených nejvíce odpověďmi 



39

„oba stejně“: možnost pěstovat koníčky, pěstovat kontakty a dále se vzdělávat. 

Což mému závěru o respektování rovnosti mezi partnery odpovídá.

Další otázka, u níž převažovaly (68 respondentů) společné kompetence 

partnerů, byla ohledně autoritativního postavení vůči dětem. To dokládá, že otec

není jedinou autoritou v rodině. Ovšem u této otázky je důležité, že odpověď 

„spíše muž“ následovala se zastoupením 19 ti respondentů. Také iniciativu 

v intimním životě shledalo 64 dotazovaných studentů jako záležitost obou 

partnerů a ne výlučně jednoho z nich. I u této otázky byla druhou nejvíce 

zastoupenou odpovědí odpověď „spíše muž“, to jsem přisoudila významně

vyššímu celkovému počtu dotazovaných žen, protože tuto variantu volilo 18 žen 

z celkového počtu 19 hlasů. Ve výsledcích výzkumu (Naše společnost, 2009) také 

převládala v nadpoloviční většině odpověď „oba stejně“ a za ní jako druhá „spíše 

muž“. To do určité míry vyvrací mou domněnku o vlivu převažujícího zastoupení 

žen, protože v tomto výzkumu byl vzorek vyváženější. Vliv rozdílů vzniklých na 

základě nesouměrného zastoupení žen a mužů však nemíním podceňovat ani u 

této ani u ostatních otázek.

Nadpoloviční zastoupení odpovědi „oba stejně“ bylo ze zbylých otázek 

pouze u nakupování potravin (52 respondentů), úklidu domácnosti (51 

respondentů) a v otázce vedení rozpočtu rodiny (51 respondentů). U prvních 

dvou otázek byla hned další odpovědí „spíše žena“ (29 a 36 respondentů), pouze 

i třetí otázky to byla odpověď „spíše muž“ (33 respondentů). Přestože se 

nejednalo o nadpoloviční většinu respondentů, bylo na otázku „Kdo by měl 

zajišťovat běžné domácí práce?“ nejvíce zastoupenou odpovědí (48 

dotazovaných studentů) „oba stejně“.

Záležitostí jednoznačně označenou jako „ženskou“ byla rodičovská 

(mateřská) dovolená. Součet opovědí „žena“ (46 respondentů) a „spíše žena“ (26 

respondentů) bylo 72, což jsou celé tři čtvrtiny dotazovaných studentů. Zbylá 
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většina (19 respondentů) se přiklání k ekonomické otázce rodičovské dovolené a 

zvolila toho z rodičů, kdo vydělává méně. Mezi ženské práce patřilo také vaření, u 

nějž zvolilo ženu (součet odpovědí „žena“ a „spíše žena“) 48 dotazovaných 

studentů. V této otázce byla těsně za touto odpověď „oba stejně“, kterou volilo 

43 respondentů. Tyto činnosti jako více ženské volili také respondenti výzkumu 

Naše společnost (2009). U otázky kdo by měl doma vařit dokonce součet 

odpovědí „spíše žena“ a „žena“ dosáhl 74 % všech respondentů. I u dalších 

otázek týkajících se domácích praví, byly ženy voleny častěji.

Naproti tomu jako více mužskou (součet odpovědí „muž“ a „spíše muž“) 

záležitost označilo 40 dotazovaných studentů otázku finančního zajištění rodiny. 

Ekonomicky by tuto otázku řešilo 27 studentů s volbou odpovědi „ten, kdo 

vydělává více“ a 26 studentů, kteří volili „oba stejně“. Vysvětlení, proč je zrovna 

tato záležitost připisována zrovna mužům, bych nehledala v zastaralé koncepci 

mužské role coby otce - živitele. Pokud studenti zvolili ženu, jako tu, která má být 

s dětmi na mateřské dovolené, je pravděpodobné, že o finanční zajištění rodiny 

se bude muset alespoň po tuto dobu postarat muž. 

Rozdíly mezi mým výzkumem a výzkumem veřejného mínění (Naše 

společnost, 2009) připisuji malému počtu respondentů - mužů, které jsem ve 

svém výzkumném vzorku měla. Usuzuji tak na základě toho, že rozdíly ve 

výsledcích odpovídají otázkám, na něž měli muži a ženy rozdílné názory. Výsledky 

těchto otázek v mém výzkumu odpovídají většímu počtu žen. 

Největší zastoupení přidané odpovědi měla otázka „Kdo by měl usilovat o 

kariéru?“. U ní zvolilo odpověď „ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“ 41 

dotazovaných studentů a hned po ní odpověď „oba stejně“, kterou zvolilo 33 

studentů.
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Jak už jsem uvedla výše, byl počet mužů a žen značně nevyrovnaný. 

Z tohoto důvodu není možné přikládat hlubší význam rozdílů v jejich odpovědích. 

Tuto část shrnu proto méně podrobně. 

Ve skupině žen měla také největší zastoupení odpověď „oba stejně“. Což 

potvrzuje mou třetí hypotézu, že u dotazovaných studentek bude u otázek 

rozdělení rolí mezi partnery nejvyšší součet odpovědí „oba stejně“. To se také 

prokázalo, protože součet všech odpovědí „oba stejně“ byl 594. U další 

nejčastější odpovědi („spíše žena“) to bylo 167 odpovědí. Je tedy nepopiratelné, 

že dotazované studentky považují za důležité, aby jim partneři v mnoha věcech 

pomáhali a dělili se s nimi se „svými“ povinnostmi, ale úplně se jich nevzdají. 

Zajímavé zjištění vidím v tom, že dotazované studentky by žádnou z těchto 

činností či záležitostí neoznačily jako jednoznačně mužskou. Nejvíce studentek se 

přiklánělo k odpovědi „spíše muž“ u administrativních záležitostí rodiny (23 

respondentek) a financování rodiny (21 respondentek). Vždy to však bylo až na 

druhém místě za odpovědí „oba stejně“. Jako ženskou činnost volily studentky, 

vaření (33 respondentek) a na prvním místě rodičovskou (mateřskou) dovolenou. 

Součet odpovědí „žena“ a „spíše žena“ je 54. 
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Tabulka 6 - Odpovědi dotazovaných studentek na rozdělení mužských a ženských rolí 

v domácnosti

Kdo by měl zajišťovat úklid 

domácnosti? 
0 32 37 3 0 -

Kdo by měl vařit? 4 33 31 4 0 -

Kdo by měl zajišťovat běžné domácí 

práce? 
6 26 39 1 0 -

Kdo by měl obstarávat finanční zajištění 

domácnosti? 
0 0 24 21 6 21

Kdo by měl udržovat vztahy s přáteli a 

další sociální vazby? 
4 5 63 0 0 -

Kdo by měl rozhodovat o počtu dětí v 

rodině? 
6 2 64 0 0 -

Kdo by se měl dále vzdělávat? 2 1 68 1 0 -

Kdo by se měl starat o rozpočet 

domácnosti? 
1 13 48 10 0 -

Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské 

dovolené? 
34 20 2 0 0 16

Kdo by měl být iniciativní v intimním 

životě? 
0 1 53 18 0 -

Kdo by měl obstarávat nákup potravin? 4 21 42 3 2 -

Kdo by měl usilovat o kariéru? 1 0 27 7 4 33

Kdo by měl být ve vztahu k dětem 

autoritou? 
2 1 59 10 0 -

žena
spíše 

žena

oba 

stejně

spíše 

muž
muž

jiná 

odpověď

Kdo by měl mít na starosti 

administrativní záležitosti rodiny 
0 12 37 23 0 -

Pozn.: Položka „jiná odpověď“ zahrnuje rozšiřující odpovědi pro dané otázky:

„Kdo by měl obstarávat finanční zajištění domácnosti?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává více“.

„Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské dovolené?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává méně“.

„Kdo by měl usilovat o kariéru?“ byla přidána odpověď ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“.
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Dotazovaní studenti odlišovali mezi rolemi žen a mužů jen o málo více než 

studentky. Za jednoznačně ženskou roli označili „být s dětmi na rodičovské 

dovolené“. Součet odpovědí „žena“ a „spíše žena“ je u studentů 18 (z 24 

respondentů). Shodný počet odpovědí „spíše žena“ a „oba stejně“ zvolili studenti 

u otázky „Kdo by měl zajišťovat běžné domácí práce?“ (po 9 ti odpovědích). 

Shodný počet také měly odpovědi „oba stejně“ a „spíše muž“ u otázky, která 

zjišťovala, kdo by měl být ve vztahu k dětem autoritou. Jako spíš mužskou roli

(odpovědi „spíše muž“) uvedli v ekonomických záležitostech rodiny: finanční 

zajištění (12 respondentů), starost o rozpočet rodiny (12 respondentů) a starost 

o administrativní záležitosti rodiny (10 respondentů). Nejvíce dotazovaných 

studentů (21) souhlasilo, že vztahy s přáteli by měli udržovat oba partneři. 

Devatenáct respondentů také zvolilo možnost „oba stejně“ v otázce „Kdo by měl 

rozhodovat o počtu dětí v rodině?“.

Rozdíly mezi ženami a muži nebyly tak výrazné, aby bylo možné je 

považovat za významné. Úlohu v tom však hraje celkový počet respondentů, 

který byl na objektivní závěry malý, s čímž jsem ale počítala. Mým cílem není 

zhodnotit postoje všech studentů pedagogické fakulty nebo na základě tohoto 

výzkumného šetření o nich vyvozovat závěry.
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Tabulka 7 - Odpovědi dotazovaných studentů na rozdělení mužských a ženských rolí 

v domácnosti

Kdo by měl zajišťovat úklid 

domácnosti? 
5 4 14 1 0 -

Kdo by měl vařit? 2 9 12 1 0 -

Kdo by měl zajišťovat běžné domácí 

práce? 
4 9 9 1 1 -

Kdo by měl obstarávat finanční zajištění 

domácnosti? 
3 0 2 12 1 6

Kdo by měl udržovat vztahy s přáteli a 

další sociální vazby? 
2 0 21 0 1 -

Kdo by měl rozhodovat o počtu dětí v 

rodině? 
2 2 19 1 0 -

Kdo by se měl dále vzdělávat? 2 3 15 1 3 -

Kdo by se měl starat o rozpočet 

domácnosti? 
4 3 3 12 2 -

Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské 

dovolené? 
12 6 3 0 0 3

Kdo by měl být iniciativní v intimním 

životě? 
3 8 11 1 1 -

Kdo by měl obstarávat nákup potravin? 4 8 10 2 0 -

Kdo by měl usilovat o kariéru? 2 0 6 3 5 8

Kdo by měl být ve vztahu k dětem 

autoritou? 
2 0 9 9 4 -

žena
spíše 

žena

oba 

stejně

spíše 

muž
muž

jiná 

odpověď

Kdo by měl mít na starosti 

administrativní záležitosti rodiny 
6 5 2 10 1 -

Pozn.: Položka „jiná odpověď“ zahrnuje rozšiřující odpovědi pro dané otázky:

„Kdo by měl obstarávat finanční zajištění domácnosti?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává více“.

„Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské dovolené?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává méně“.

„Kdo by měl usilovat o kariéru?“ byla přidána odpověď ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“.
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Poslední část mého dotazníku se zabývala zjišťováním názorů 

respondentů na formulované otázky. Až na jednoho se všichni studenti (bez 

rozdílu pohlaví) shodli na tom, že jim tyto otázky nepřišly osobní - nevhodné. 

Úmyslně jsem ji položila z toho důvodu, že někteří lidé berou plány ohledně 

vlastní rodiny velmi osobně a dotazování se na ně jim může být nepříjemné, jak 

jsem zjistila z vlastní zkušenosti. 

Studenti uvedli, že je pro ně důležité mít možnost vlastního bydlení při 

zakládání rodiny. Možnost „ano“ zvolilo 90 respondentů což je necelých 94 % 

dotazovaných. Já jsem ve své hypotéze uvedla, že alespoň 75 % respondentů 

odpoví ano na otázku: Je pro vás důležité mít možnost vlastního bydlení (bez 

rodičů nebo spolubydlících) v manželství při plánování rodiny. I tato hypotéza se 

potvrdila, přestože můj předpoklad podhodnotil situaci. Samostatné bydlení je 

pro tyto mladé lidi evidentně velmi důležitou součástí založení vlastní rodiny. 

Otázku jsem záměrně pokládala v kontextu zakládání rodiny, protože 

vysokoškoláci často bydlí i s partnerem kvůli finanční situaci v podnájmech 

s dalšími spolubydlícími a mne zajímalo, jestli by pro ně důvodem ke změně bylo 

plánování rodiny. I v dalších výzkumech mladých lidí (Fialová a kol., 2000) 

(Vokurková, 2007) je samostatné bydlení považováno za důležitý předpoklad pro 

uzavření manželství nebo založení rodiny.  

Postoj studentů k lidem, kteří žijí trvale bez stálého partnera, se ukázal 

jako velmi tolerantní. Odpověď „ne“ na otázku zdali jim připadají tito lidé „divní“ 

či „zvláštní“ odpovědělo 71 dotazovaných. Na kolik toto chování považují za 

správné, jsem v dotazníku nezjišťovala. Odpovědi se podle pohlaví příliš nelišily. 

Rozdíl se projevil u další z otázek: „Myslíte si, že svobodné ženy mohou 

vychovávat své děti plnohodnotně?“. Celkové zastoupení odpovědí bylo u 58 

respondentů „ano“, 11 neví a u 27 odpověď „ne“. Mezi muži nepřevládl ani jeden 

názor, protože 11 z nich volilo variantu „ano“, 2 nevědí a 11 zvolilo „ne“. Mezi 

ženami bylo nejvíce zastoupeno „ano“, které volilo 47 studentek, nevím 9 
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studentek a „ne“ 16 studentek. Celkově nerozhodní byli dotazovaní studenti a 

studentky v odpovědích na otázku, zdali by pro ně byla přítomnost dítěte ve 

vztahu důvodem pro uzavření manželství. 36 respondentů uvedlo, že „ano“, 35 

respondentů neví a 25 respondentů si myslí, že by to důvod k uzavření sňatku 

nebyl. Je patrné, že starší lidé k tomuto problému mají jasnější postoj. Z výsledků 

publikovaných Chaloupkovou a Šalamounovou (2004) je patrné, že starší lidé 

považují za důležité, aby se děti rodily do manželství. Jestli je to dáno vlivem 

odlišných kulturních hodnot, nebo zkušenostmi s podobnou problematikou není 

zřejmé.

Tabulka 8 - Odpovědi respondentů

ano nevím ne ano nevím ne ano nevím ne

-0

Očekáváte, že vámi uvedené odpovědi se budou 

shodovat s vaším budoucím životem? 

1

56 25 15

- 95

17

1121116

23-172

47

7413

23 1 0

5202428

7 11 54

82143

67 4 1

118

4 3

Myslíte si, že svobodné matky mohou své děti 

vychovávat plnohodnotně? 

Myslíte si, že lidé žjící trvale bez stálého partnera 

jsou "divní", "zvláštní"? 

Přišly vám předchozí otázky příliš osobní 

(nevhodné)? 

muži

Byla by pro vás přítomnost dítěte ve vztahu 

důvodem k uzavření manželství? 

Je pro vás důležité mít možnost vlastního bydlení 

(bez rodičů, spolubydlících) v manželství při 

plánování rodiny? 

celkem ženy

15

35 25

58 11 27

711411

36

90

9

Pozn.: Na otázku „Přišly vám předchozí otázky příliš osobní (nevhodné)?“ byly pouze odpovědi Ano / Ne

Poslední zbývající otázka se ptala studentů, jestli si myslí, že jimi uvedené 

odpovědi se budou shodovat s jejich vlastním budoucím životem. Většina (56 

respondentů) si myslí, že ano. Jestli se jedná o idealizaci budoucího vztahu nebo 

o jejich reálnou skutečnost, bohužel z dotazníku nezjistíme. Není ani zřejmé 

nakolik jsou ochotni ze svých nároků slevit, či za jak striktní své odpovědí 

považují. Jestli se jim tato očekávání splní v budoucnu, neví 25 dotázaných 
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studentů. A se změnami počítá celých 15 respondentů. Muži se častěji přikláněli 

k odpovědi „ne“ než k odpovědi „nevím“. Může to být způsobené větší ochotou 

se dohodnout na rozdělené rolí s konkrétní partnerkou anebo menší idealizací 

partnerství a větším smyslem pro realitu. Hamplová (Fialová a kol., 2000) naopak 

zjistila, že mladí lidé, u kterých prováděla výzkum, si nemyslí, že by se jejich 

očekávání v budoucím životě splnila. 

Diskuse

Porovnání výsledků z mého výzkumu s ostatních výzkumu provedených 

ukazuje zajímavá zjištění. 

U dotazovaných respondentů jsem se nejdříve zajímala o preferovaný 

způsob života v současnosti a v budoucnu. Zajímal mě vývoj mezi přáními jak žít 

v současné době k očekáváním, jak by chtěli žít v budoucnu. K současné situaci se 

většina vyjádřila, že by chtěla žít v dlouhodobém vztahu s partnerem, single, 

v manželství po předchozím soužití, v krátkodobém vztahu nebo v manželství bez 

předchozího soužití. Takovéto rozdělení odpovědí dotazovaných respondentů 

není ničím zvláštní, protože odráží jejich potřeby, které v této době pociťují. Ve 

vývoji, který by chtěli, aby u nich nastal, se většinová preference přesouvá 

k možnosti „manželství po předchozím soužití“. Je tedy patrné, že mladí lidé o 

manželství jako o formu partnerského vztahu stojí, ale chtějí mít možnost si 

společné soužití nejprve vyzkoušet. Stejných závěrů došla také Hamplová 

(Fialová, 2000) a Vokurková (2007). I v jejich šetřeních odpovídali mladí lidé na 

podobné otázky tak, že chtějí někdy v budoucnu uzavřít manželství, ale chtějí mít 

možnost nejprve s partnerem po nějakou dobu žít ve společné domácnosti.
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Jako ideální počet dětí zvolili dotazovaní studenti v mém výzkumu 

dvoudětný model rodiny. Další nejčastější variantou byly tři děti, u nichž mě 

počet studentů, kteří tak zvolili, překvapil. Poměr v zastoupení mezi ženami a 

muži, byl téměř shodný. Obávala jsem se, že sice po dvoudětném modelu bude 

další nejvíce zastoupený model rodiny s jedním dítětem, protože studenti budou 

mít dojem, že by měli dostát své rodičovské roli, ale zájem o děti jako takové 

nebude příliš velký. Je vidět, že mé obavy se ukázaly jako nepodložené, protože i 

ve výzkumu Hamplové (Fialová, 2000) volili mladí lidé nejprve možnost dvou a 

poté tří dětí.

Při otázkách ohledně rozdělení rolí v domácnosti se převážná většina 

přikláněla k názoru, že by se o povinnosti i práva měli dělit oba partneři stejným 

dílem. V otázkách, které by se daly označit podle tradičního modelu jako 

„ženské“, by většina respondentů upřednostnila buď spíše ženu, nebo spolupráci 

obou partnerů. Žádná z nich nebyla vybrána jako čistě záležitost žen. Za tu byla 

označena pouze zůstání ženy v domácnosti s dětmi na rodičovské dovolené. Také 

respondenti z výzkumu Naše společnost (2009) rozdělovali většinu rolí mezi oba 

partnery. V otázce domácích prací ale převládal názor, že by tyto činnosti měla 

vykonávat žena. Tento rozdíl nepřisuzuji odlišné věkové skladbě respondentů. 

Pokud se podíváme na odpovědi žen a mužů samostatně je patrné, že ženy 

častěji volí odpověď „oba stejně“ kdežto muži „spíše žena“. Proto převaha 

odpovědí „oba stejně“ nad odpověďmi „spíše žena“, odpovídá většímu 

zastoupení žen v mém výzkumném vzorku. Právě kvůli tomuto schodku se 

neodvažuji srovnání mezi odpověďmi žen a mužů považovat za relevantní.

Pomocí přidaných odpovědí se mi podařilo zjistit, že dotazovaným 

studentům v mém výzkumu záleží i na ekonomické stránce některých otázek. 

Například pokud partner vydělává více, nebude pro rodinu výhodné, aby zůstal 

s dětmi doma na rodičovské dovolené. Jiným příkladem, je i snaha o kariéru, kdy 

studenti odpověděli, že by se o ni měl snažit ten, kdo má větší šance na kariérní 
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postup. Zajímavou otázkou je, zda studenti, kteří kladli důraz na ekonomický 

dopad situace, mají z vlastní orientační rodiny zkušenost s větší opatrností 

ohledně financí v rodině. Podobné otázky jsem ale v dotazníku nezkoumala. 

V názorech na manželství se studentky a studenti shodli na relativně 

liberálních postojích. Například lidi, kteří žijí sami, nepovažují za něco 

pohoršujícího nebo výjimečného. Bohužel není zjištěno, nakolik toto jejich 

rozhodnutí považují za správné. Stejně tak i ke svobodným matkám přistupovali 

otevřeně a souhlasili, že mohou vychovávat své děti plnohodnotně. Z dalších 

výzkumů (Fialová, 2000), (Vokurková, 2007), (Národní zpráva o rodině, 2004), 

(Naše společnost, 2009, 2010) jsou závěry trochu odlišné. Sice část dotazovaných 

souhlasila, s tím, že jeden rodič může vychovávat děti stejně dobře jako oba 

rodiče dohromady, největší zastoupení měl názor, že by se děti měly rodit do 

úplných rodin. Na tom jestli se jednalo o manželství nebo o dlouhodobé soužití 

už tolik respondentům nezáleželo. 

Poslední pro mne významnou otázkou byla „Očekáváte, že vámi uvedené 

odpovědi se budou shodovat s vaším budoucím životem?“. Oproti výzkumu 

Hamplové (Fialová, 2000), kde většina dotazovaných respondentů připustila, že 

nečekají, že by se jejich očekávání úplně uskutečnila, se v mém výzkumném 

šetření přes polovinu studentů domnívalo, že se jejich očekávání uskuteční. O 

něco menší část si není jistá a zbytek dotazovaných si myslí, že ne. Je možné, že 

vzhledem k časovému rozdílu, s jakým byla naše šetření provedena, se sice 

nezměnily postoje mladých lidí k rozdělení rolí v domácnosti, ale změnila se 

reálnost jejich uskutečnění. V dnešní době tedy není takovýto přístup jenom 

teorií, která nemá ve skutečném životě velké zastání, ale je to reálnými plány 

v životě mladách lidí.
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ZÁVĚR

V porovnání s ostatními výzkumy nejsou výsledky mnou prováděného 

výzkumného šetření významně odlišné. Největší srovnání jsem prováděla 

s výzkumem Hamplové (Fialová a kol., 2000) a i přes jedenáct let, které mezi 

našimi výzkumy byly, se výsledky velmi podobaly. Z toho vyplývá, že v současné 

společnosti mají některá tradiční upořádání své místo. Mají ale posunutý nebo 

pozměněný smysl. 

Pokud jsme vychováni v nějaké kultuře, přebíráme její normy, principy a 

ideje. Z nich se postupem času vytvářejí naše vlastní představy o konkrétních 

aspektech života a na jejich základě i naše očekávání, která od života máme.

Dokladem toho jsou očekávání a postoje mladých lidí. Tyto postoje u mladých lidí 

do jisté míry ovlivňuje menší znalost životních zkušeností, než které mají starší 

lidí. Bylo by ale neoprávněné tyto postoje znehodnocovat nebo snižovat jejich 

důležitost, protože jsou důležitou ukázkou toho, k jaké hodnotové orientaci 

společnost jako celek tíhne. 

Za kladné zjištění považuji, že i mladí lidé si uvědomují význam rodiny a 

s ním často spojeného manželství a nejde jen o kopírování tradičních vzorců 

chování od nich očekávaného. Úloha rodičovství je stále pro mnoho lidí v životě 

důležitá a tolik diskutované odkládání rodičovství není známkou nevyspělosti, ale 

naopak zodpovědného uvažování. Protože s prodlužující se délkou mládí, se 

nutně musí posunout dospělost a tedy i motivace k zakládání vlastní rodiny. 

Posun od tradičního pojetí rodiny ve smyslu rozdělení rolí mezi muže a ženu je 

dne v tom, že partneři se navzájem chápou skutečně více jako partnery než 

„zaměstnance“ jedné instituce. 
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Přílohy

Příloha č.1

Tabulka 9 - Míra souhlasu či nesouhlasu respondentů s výroky týkajících se partnerství a 

rodičovství (2009)

Souhlas s výroky o partnerství a 

rodičovství (v %)

rozhodně 

souhlasí

spíše 

souhlasí

ani souhlas, 

ani 

nesouhlas

spíše 

nesouhlasí

rozhodně 

nesouhlasí

Je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by 

plánovali sňatek. 
16,4 32,6 31 13,3 3,6

Pokud žijí oba rodiče se svými dětmi ve 

společné domácnosti, není nutné, aby 

byli manželé.

12,9 25,3 27,9 22,8 7,2

Pro výchovu dětí je velmi důležité, aby 

měli jejich rodiče uzavřen sňatek. 
10,5 25,1 23,5 23,1 15,4

Ženatí muži a vdané ženy jsou 

obecněspokojenější než svobodní. 
8,3 25,3 31,6 18,7 8

Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli 

nejdříve uzavřít sňatek. 
12,1 29,8 28,4 19,1 8

Svobodní lidé mají menší vážnost mezi 

lidmi než vdané a ženatí. 
2,8 14,5 22,5 26,5 26,4

Není správné, aby spolu žili partneři 

v jednom byte, pokud nebyli oddáni. 
3,2 7,9 21,4 30,9 33

Manželství je zbytečná instituce. 2,9 7,4 24,7 29,3 31,9

Špatné manželství je lepší než žádné. 1,8 3,4 10,7 26,3 54,2

pozn.: dopočet do 100 % zahrnuje odpovědi „nevím“ a nezodpovězené otázky.

Vybraná data z výzkumu Partnerství, manželství a rodičovství. Naše společnost 2009 - listopad, 
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
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Příloha č. 2

Tabulka 10 - Míra souhlasu či nesouhlasu respondentů s výroky týkajících se partnerství a 

rodičovství (2010)

Souhlas s výroky o partnerství a 

rodičovství (v %)

rozhodně 

souhlasí

spíše 

souhlasí

ani souhlas, 

ani 

nesouhlas

spíše 

nesouhlasí

rozhodně 

nesouhlasí

Jeden rodič může vychovat dítě stejně 

dobře jako oba rodiče společně.
16,2 28,6 23,2 21,5 8,5

Lidé, kteří chtějí děti, by měli nejprve 

uzavřít sňatek.
13 27 24,8 20,9 13,3

Je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by 

plánovali sňatek
22,9 31,5 28,3 12,3 2,7

Hlavní výhoda manželství je finanční 

jistota.
13,6 27,1 27,3 19,6 8,6

Pokud žijí oba rodiče se svými dětmi ve 

společné domácnosti, není nutné,aby 

byli manželé.

17,7 28,2 25 20,4 6

Svobodní lidé mají menší vážnost mezi 

lidmi než vdané a ženatí.
7,2 18,6 20,6 26,4 21,9

Není správné, aby spolu žili partneři v 

jednom bytě, pokud nebyli oddáni.
2,6 7,8 18,8 31,1 37

Pro výchovu dětí je velmi důležité, aby 

měli jejich rodiče uzavřen sňatek.
10,2 22,1 20,4 24,4 21,3

Manželství je zbytečná instituce. 4,7 8,8 28 28,3 26,9

Špatné manželství je lepší než žádné. 3,6 6,7 10,7 24 52,3

Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní.
7,2 22,5 31 14,8 12,8

Hlavním důvodem uzavírání sňatků je 

mít děti.
8,2 24,4 27 21,4 15

pozn.: dopočet do 100 % zahrnuje odpovědi „nevím“ a nezodpovězené otázky.

Vybraná data z výzkumu Rodinné hodnoty a postoje k manželství. Naše společnost 2010 - listopad, Centrum 
pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
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Příloha č. 3 - Dopis rozeslaný respondentům spolu s dotazníkem

Eliška Sedláčková

3. VV - VZ

kuuzle@gmail.com

728 900 559

Dobrý den,

jsem studentka třetího ročníku zde na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze a ráda bych Vás touto cestou požádala o pomoc při řešení své 

bakalářské práce. Studuji obor Výtvarná výchova - Výchova ke zdraví, kde na 

Katedře školní a sociální pedagogiky, také realizuji svou bakalářskou práci. Ta se 

jmenuje Očekávání od manželství z hlediska mužské a ženské role u 

vysokoškolských studentů. Ráda bych Vás tedy požádala o vyplnění anonymního 

elektronického dotazníku.

V případě zájmu, Vám poskytnu po vyhodnocení zpracované výsledky. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte mne na výše 

uvedených údajích.

Děkuji za váš čas a spolupráci

S přáním hezkého dne

Eliška Sedláčková

mailto:kuuzle@gmail.com
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Příloha č. 4 - Dotazník použitý v orientačním výzkumném šetření

Jaký je váš věk? 21 Jste: muž/žena

22

23

Jaký je váš rodinný stav? svobodný Kolik máte dětí? 0 

ženatý 1

rozvedený 2

vdovec 3

3 a více

Jaký způsob partnerského života preferujete v současné době?

single - bez partnera

dlouhodobý vztah se stálým partnerem

manželství po předchozím společném soužití

manželství bez předchozího společného soužití

krátkodobý vztah, bez stálého partnera

V jakém způsobu partnerského života byste chtěl/a žít v budoucnu?

single - bez partnera

dlouhodobý vztah se stálým partnerem

manželství po předchozím společném soužití

manželství bez předchozího společného soužití

krátkodobý vztah, bez stálého partnera

Jaký počet dětí považujete za ideální?   0 

1

2

3

3 a více
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Kdo z partnerů v manželství (nebo obdobném dlouhodobém vztahu) by se měl 

podílet na následujících činnostech?

odpovědi: žena - spíše žena - oba stejně - spíše muž - muž
Pozn.: u některých otázek jsou přidané další odpovědi

Kdo by měl zajišťovat úklid domácnosti?

Kdo by měl vařit?

Kdo by měl zajišťovat běžné domácí práce?

Kdo by měl obstarávat finanční zajištění 

domácnosti? + ten, kdo vydělává více

Kdo by měl udržovat vztahy s přáteli a další 

sociální vazby?

Kdo by měl rozhodovat o počtu dětí v rodině?

Kdo by se měl dále vzdělávat?

Kdo by měl mít na starosti administrativní 

záležitosti rodiny (smlouvy a tak podobně)?

Kdo by se měl starat o rozpočet domácnosti?

Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské 

dovolené? + ten, kdo vydělává méně

Kdo by měl být iniciativní v intimním životě?

Kdo by měl obstarávat nákup potravin?

Kdo by měl usilovat o kariéru? + ten, kdo má lepší vyhlídky

na kariérní postup

Kdo by měl být ve vztahu k dětem autoritou?
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Souhlasíte s následujícími otázkami? odpovědi: ano - nevím - ne

Myslíte si, že svobodné matky mohou své děti vychovávat plnohodnotně?

Myslíte si, že lidé žijící trvale bez stálého partnera jsou "divní", "zvláštní"?

Byla by pro vás přítomnost dítěte ve vztahu důvodem k uzavření manželství?

Je pro vás důležité mít možnost vlastního bydlení (bez rodičů, spolubydlících) v 

manželství při plánování rodiny?

Očekáváte, že vámi uvedené odpovědi se budou shodovat s vaším budoucím 

životem?

Přišly vám předchozí otázky příliš osobní (nevhodné)? Pozn.: pouze odpovědi Ano / Ne
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	ÚVOD
	Ve své práci se zaměřuji na postoje k manželství, partnerskému soužití, rodičovství i samotné rozdělení mužské a ženské role. Zabývám se jak těmito postoji obecně, tak se více zaměřím na názory mladých lidí. To z toho důvodu, že to jak vnímají tyto skutečnosti mladí lidé, do určité míry ovlivňuje společenský vývoj. Navíc mne jako budoucí učitelku předmětu Výchova ke zdraví zajímalo, jak se mladí lidé k tomuto problému staví a zda se jejich pojetí nějak výrazně liší.
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	1. Postoje k manželskému a nemanželskému soužití
	Postoj je podle sociologického výkladu „naučená dispozice jedince reagovat pozitivně nebo negativně na nějaký objekt“, situaci nebo pojem. Postoje jsou utvářeny opakovanými reakcemi na stejný podnět a jsou tudíž trvalejšího rázu než bezprostřední projevy jednání. Proto ovlivňují spíše chování, než jednání. Jandourek, 2001, s. 189
	Postoje k partnerským vztahům si člověk utváří na základě hodnotové orientace společnosti, ve které žije. Tato orientace se samozřejmě u každé kultury liší a s ní se liší i pojetí partnerského života a rodiny. Pravidla, která se k ni vztahují si člověk nemusí uvědomovat a přesto se jimi řídí. Jsou to například činnosti, postoje, jednání, očekávání spojená s určitou normou a představou ideálu, kterého se společnost snaží dosáhnout. Ty získáváme už od dětství jako součást výchovy v kultuře našich rodičů.
	Dnešním ideálem západoevropské kultury je rovnocenné harmonické partnerství mezi mužem a ženou a klidné fungování celé rodiny. Důležitá je v životě lidí také nezávislost na širší rodině a oddělené bydlení od rodiny nukleární. Každá rodina si vytváří i vlastní „úpravy“ celospolečenských norem. Matoušek, 2003
	1.1 Formy partnerského soužití
	1.1.1 Manželství
	Manželství je vztah mezi mužem a ženou upravený zákonem, u kterého se předpokládá dlouhodobé trvání a jeho hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Zákon upravuje také kdo a za jakých podmínek smí manželství uzavřít a jaká jsou práva a povinnosti manželů, rodičů a dětí a další rodinné náležitosti. Z důvodu právní úpravy majetkových vztahů je manželství stále nejvíce preferovanou formou partnerského soužití.
	Problémem manželství nejen v České republice je klesající počet nově uzavřených manželství.  Český statistický úřad uvádí Vybrané demografické údaje v České republice, že od roku 1989, kdy počet uzavřených manželství činil 81 262, toto číslo kleslo téměř na polovinu na 47 862 uzavřených sňatků. Společně s tím se také zvyšuje průměrný věk snoubenců při vstupu do prvního manželství. U žen se tato věková hranice posunula z 21,8 na 29,2 roku a u mužů z 24,6 na 23 let. Pozitivním, i když v celospolečenském kontextu ne příliš významným faktem, je prodlužování délky trvání manželství z 10,1 roku na 12,5 roku. Stejně je na tom i mírný pokles podílu rozvedených manželství s nezletilými dětmi.
	Až donedávna bylo manželství téměř jedinou společensky přijatelnou formou partnerského soužití a to především vlivem křesťanství, které jiný vztah nepovolovalo. Jedním z mnoha důvodů byl monopol legitimity manželského sexu, promiskuita a předmanželský sex byl hluboce odmítán. Možný, 2002 Bible dokonce řadí promiskuitu mezi deset největších hříchů jako formulaci „Nesesmilníš.“
	Manželství zaniká rozvodem. Tento způsob ukončení manželství je dnes společensky tolerovaný a i přes své zjevné nepříznivé dopady na členy rodiny, zejména na děti, stále častý. Počet rozvodů u nás kolísá mezi 33 113 1995 a zatím nejnižší hranicí 29 133 zaznamenanou v roce 2009 Vybrané demografické údaje v České republice. Rozvodem nebo také rozchodem manželů vznikají tzv. neúplné rodiny jednoho rodiče s dětmi.

	1.1.2 Nesezdané soužití
	Nesezdaným soužitím nazýváme dlouhodobé soužití muže a ženy bez uzavření manželství. Bývá také označováno jako takzvané „faktické manželství“ a ve statistikách a výzkumech týkajících se rodiny bývají řazena mezi úplné rodiny. Jsou zde totiž přítomni děti i oba rodiče, ale jejich vztah není potvrzený oficiálním sňatkem.
	Výzkumy nesezdaných soužití jsou obtížné, protože neexistují oficiální záznamy o vzniku či zániku takovýchto vztahů a lze se spoléhat pouze na odpovědi dotazovaných. Stejně tak není zřejmé, na kolik jsou tato soužití úspěšná z hlediska dlouhodobého. Neexistuje-li oficiální závazek, který je nutné úředně zrušit v manželství rozvodem, je pro většinu lidí ukončení takového vztahu snazší. Národní zpráva o rodině, 2004 To potvrzuje také výzkum Hamplové Fialová a kol., 2000, který u respondentů zjistil, že se pro tuto formu partnerství často rozhodují, právě pro to, že jim poskytuje nezávislost a lehčí rozchod než manželství. V případě rozchodu partnerů existuje jen velmi málo právních možností jak vyřešit například majetkové vztahy.
	Před rokem 1989 se do nesezdaného soužití rodilo jen velmi málo dětí okolo 7,9%. Národní zpráva o rodině, 2004 Je to způsobeno tím, že na základě těhotenství partnerky vznikala manželství a děti se tak narodily již sezdanému páru. Dnes je obtížné určit, kolik dětí se narodí do nesezdaných soužití, protože v těchto svazcích žijí i rozvedené ženy s dětmi z předchozích manželství. Počet dětí narozených mimo manželství, kam patří i děti narozené svobodným matkám, však podle údajů Českého statistického úřadu vzrostl z 7,9% 1989 na 38,8% 2009 aniž by stoupl celkový počet živě narozených dětí. Vybrané demografické údaje v České republice
	Největší zastoupení v tomto modelu mají mladí lidé. Dále pak lidé po rozvodu nebo smrti partnera, kteří se rozhodli další manželství již neuzavírat.

	1.1.3 Předmanželské soužití
	Předmanželské soužití je formou nesezdaného soužití, které je někdy zařazováno samostatně. Já jej zmiňuji také jako samostatnou formu partnerského použití, protože se od klasického nesezdaného soužití partnerů liší. Jde totiž o přechodné období mezi namlouváním, chozením partnerů a jejich rozhodnutím založením rodiny. Během něhož se můžou partneři lépe poznat v kontextu každodenního života a naučit se tak spolu žít. Chaloupková Chaloupková, Šalamounová, 2004 tvrdí, že tato fáze netrvá dlouho a dospěje buď k zakládání manželství, které je většinou motivované přáním založit rodinu, anebo k rozchodu. Jaký časový horizont formulací „netrvá příliš dlouho“ myslí, už neuvádí.

	1.1.4 Registrované partnerství
	Registrované partnerství je v legislativě České republiky obdobu manželství u homosexuálních párů. V dalších zemích světa kde je registrované partnerství povoleno se jeho legislativní podoba liší. Například ve Francii je umožněno uzavřít registrované partnerství i heterosexuálním párům. Ti jej volí namísto manželství kvůli odlišné právní úpravě, která vyhovuje jejich individuálním potřebám lépe než klasické manželství.
	V České republice mohou registrované partnerství uzavřít dva jedinci stejného pohlaví, má-li alespoň jeden z nich trvalé bydliště v ČR. Přestože je obdobou manželství, registrované páry nemohou v současnosti adoptovat děti. V jiných zemích je adopce upravena například adopcí dítěte jednoho z partnerů, druhým.

	1.1.5 Neúplná rodina
	Vlivem rozvodů manželství nebo rozchodů nesezdaných soužití vznikají neúplné rodiny s jedním rodičem. Díky porozvodové politice bývají děti většinou svěřovány do péče matkám. Pavlát, 2008 Neúplné rodiny nemusejí vznikat jen rozvody, ale také úmrtím některého z rodičů, rozdělení domácností rodičů bez rozvodu ale i narozením dítěte svobodné matce.
	Svobodné matky tvoří významnou skupinu v neúplných rodinách. Z ekonomického hlediska může být žena samostatná pro zajištění vlastních potřeb i potřeb svých dětí, ale není schopna zcela nahradit péči otcovskou. Přítomnost otce má výrazný vliv na vývoj dětí a její absence může mít negativní důsledky. Příkladem jsou častější projevy „problematického chování, horší školní prospěch, časnější začátek sexuálních aktivit, menší úroveň psychické pohody… těžkosti v navazování důvěrných vztahů“ a horší zvládání obtížných životních situací. Pavlát, 2008, s. 191
	Rodiče žijící v neúplné rodině málokdy plánují žít takto i nadále a často si hledají dalšího partnera. S tím pak žijí buď v nesezdaném soužití, nebo uzavřou další manželství.

	1.1.6 Single
	„Single“ v angličtině znamená samostatný, jednotlivý nebo svobodný. Tento název se vžil pro životní styl rozmáhající se u nás v devadesátých letech Tomášek, 2003 a označuje jedince, kteří žijí bez stálého partnera.
	Lidé žijící single, lze rozdělit do tří základních skupin. První skupinou jsou ti, kteří se takto rozhodli žít dobrovolně, protože tento životní styl jim vyhovuje a pravděpodobně v něm budou pokračovat. Motivy, které je k tomuto rozhodnutí vedou, mohou být různé, ať už jde o zaměření se na kariéru, sport, koníčky nebo jiné oblasti jejich života.
	Druhá skupina jsou singles, kteří beru toto období pouze jako dočasnou fázi partnerského experimentování anebo se v současné době soustředí na jiné priority. Poslední skupinu bychom mohli nazvat nedobrovolnými singles. Bez partnera jsou z různých důvodů, nejsou se svou situací spokojeni, ale nedokážou s tím nic dělat. U těchto singles se nemusí jednat o dlouhodobý stav. Vágnerová, 2007
	V roce 2001 tvořily domácnosti jednotlivců 30%. Národní zpráva o rodině, 2004 Z tohoto počtu připadá 68 % na mladé svobodné jednotlivce. U rozvedených tvoří většinu single domácností muži. Je to kvůli již zmíněné rozvodové politice, kdy děti bývají svěřovány po rozvodu matce.
	Lidé žijící bez partnera nutně nemusejí žít také v sexuální abstinenci. Dnešní společnost neodděluje partnerský a milostný život tak striktně jako tomu bylo dříve. Proto singles mohou navazovat nebo udržovat sexuální vztahy aniž by s někým „chodili“. Očekávat by se tato forma vztahů dala nejvíce u první skupiny single, protože v jejím případě jde o delší časové období, během něhož by nebyla uspokojena jejich sexuální potřeba.

	1.2 Vývoj rodiny a jejího pojetí
	V době raného středověku, kdy křesťanství nabývalo na síle, se také začala diferencovat jedna z nejsilnějších stavovských vrstev - měšťané. Specifický způsob života založený více na obchodu, než na zemědělské půdě, dal vzniknout takzvanému měšťanskému typu rodiny. Společenská vrstva měšťanstva se postupně rozrůstala. Radikální přesun do měst nastal na konci sedmnáctého století, kdy Josef II. vydal Patentu o zrušení nevolnictví. Ten umožnil stěhování obyvatelstva a uzavírání manželství bez souhlasu vrchnosti. Matoušek, 2003
	Model měšťanské rodiny, který dlouho přetrval jako téměř jediný uznávaný, reprezentuje patriarchální autorita otce živitele, který je ekonomicky výkonný a živí rodinu. Jandourek, 2001 Jeho společenský status se odvíjí od jeho postavení na trhu práce a podle otce se hodnotí i postavení celé rodiny. Jako jediný se snaží o kariérní postup, kvůli společenské prestiži a také lepšímu finančnímu zabezpečení rodiny. Otec - živitel má hlavní slovo v rozhodování téměř ve všech záležitostech rodiny. Naproti tomu žena má na starosti obstarávání domácnosti a péči o děti. Ve všech oblastech svého konání, se ale zodpovídá manželovi. Lze předpokládat, že toto konkrétní rozdělení rolí, striktně vyžadované společností není pro všechny vhodné. Jedinec není vždy schopný ztotožnit se s rolí, která mu byla přisouzena. Maříková 1999 Je také pravděpodobné, že pokud člověk vnitřně nepřijme roli, která mu byla společensky určena, vyvolá to u něj vnitřní konflikt a tlak ze strany okolí. Kritické analýzy tak často poukazují na útisk a méněcennost žen a dětí a na často negativní atmosféru rodinného prostředí. Zanedbatelná proto není ani určitá míra pokrytectví. Jandourek, 2001
	Další migrační vlnou byl přelom 19. a 20. století vlivem industrializace, kdy se do průmyslové výroby začaly zapojovat ženy i děti. Matoušek, 2003 Zapojení žen v průmyslu a jejich pracovní vytížení vedlo ke snahám o prosazování rovnoprávnosti mezi pohlavími. Muž tak přichází o statut jediného živitele rodiny a roste nezávislost žen na partnerovi po stránce ekonomické. Větší míra samostatnosti a brzké zapojení na trhu práce, dává lidem možnost vybrat si partnera bez zapojení rodičů, protože jsou sami vlastní finančně nezávislí. Lidé již nejsou vázáni na místo, kde se narodili a stírají se rozdíly mezi společenskými vrstvami. Matoušek 2003
	Postmoderní rodina ztratila, některá z původních postavení, která ve společnosti měla, jiná změnila svou prioritu či rozsah. Pro výchovu dětí je i nadále nezastupitelná, ale k průběhu procesu vzdělávání a socializace se přidává například školský systém.  Přestože se sama rodina u dětí v pozdějším věku do vzdělání přímo nezapojuje, ovlivňuje jej například výběrem školy.
	Vedle výchovy dětí je úloha rodiny důležitá také proto, že je „místem uspokojování a frustrování citových potřeb, místem rozdělování ekonomických hodnot, místem konzumu a rekreace.“ Matoušek, 2003, s. 34 Stává se významným útočištěm před veřejným světem a vrcholem intimity.
	1.3 Současné postoje k manželskému a nemanželskému soužití - sekundární analýza dat
	1.3.1 Představy mladých lidí o manželství a rodičovství
	Výzkum Hamplové Fialová a kol., 2000 z roku 1997 se zaměřuje na názory vybrané skupiny mladých lidí.  Podobné problematice se věnuje také diplomová práce Postoje k manželství v období mezi dospíváním a dospělostí studentky Jany Vokurkové 2007. Tato práce zjišťuje postoje 332 mladých lidí ve věku od 18 do 28 let a to jak studentů, tak pracujících.
	Při zjišťování partnerského stavu, 332 mladých respondentů odpovědělo nejvíce dotazovaných 40,5 %, že mají přítele nebo přítelkyni, 30,2 % jsou bez partnera/partnerky, ve 22,1 % spolu žijí. Ženatých nebo vdaných bylo 6,3 % a rozvedených pouze 0,6 %. Se svým současným stavem byla převážná většina 76,7 % respondentů spokojena. Vokurková, 2007 Vstup do manželství, ale zvažuje 85 % z dotazovaných a to nejčastěji v horizontu tří až šesti let, případně sedmi a více.  Jenom 15 % si myslí, že do manželství nevstoupí. Respondenti v 99,1 % souhlasili, že by před uzavřením manželství chtěli být finančně nezávislí a myslí si, že bydlení s partnerem před svatbou je důležité. Vokurková, 2007
	Výsledky výzkumu Hamplové Fialová a kol., 2000 uvádějí, že až 90% mladých svobodných lidí by rádo uzavřelo sňatek. Více než dvě třetiny z těchto lidí by však také dalo přednost nejprve společnému soužití, během kterého by měli šanci lépe se s partnerem poznat, a teprve potom uzavřelo manželství. Přestože je předmanželské soužití kladně hodnocené u tak velkého počtu respondentů, možnost uskutečnit jej má pouze asi pětina těch, kteří mají stálého partnera.  „Impulzem ke vstupu do manželství je pak často těhotenství ženy nebo alespoň rozhodnutí mít dítě.“ Fialová a kol., 2000, s. 69 Manželství častěji rozdíl 3,4 % volily ženy. Muži dávali se stejným rozdílem přednost nesezdanému soužití, v němž by celkem chtělo žít 9% dotazovaných. Fialová a kol., 2000
	Lidem s vyšším vzděláním, bývá přisuzována větší otevřenost netradičním myšlenkám a postojům. U vysokoškolských studentů se tedy předpokládala větší ochota upustit od klasického manželství, ve prospěch alternativních variant partnerského soužití. Výzkum Hamplové Fialová a kol., 2000 toto nepotvrdil, což podle mého názoru není překvapivé. Lidé s vyšším vzděláním si spíš budou uvědomovat míru odpovědnosti, kterou vůči své rodině a především k dětem budou mít a budou volit takovou možnost, která jim bude poskytovat jistotu.
	K manželství přistupují lidé dvojím způsobem: emocionálně a prakticky. Emocionální přístup vnímá manželství jako základ pro uspokojení citových potřeb. Praktický přístup zase klade důraz na finanční a právní jistoty svazku. Pro ženy je hledisko emocionality důležitější než pro muže. Pokud se ale budeme zajímat o konkrétní důvody motivující mladé lidi k uzavření manželství, budou to podle respondentů z výzkumu Hamplové Fialová a kol., 2000 tři základní motivy společné pro muže i ženy. Jsou jimi láska, zajištění bezpečného zázemí a zabezpečení dětí narozením do manželství. Vokurková 2007 uvádí, že mezi základními důvody kromě lásky bylo také nalezení „toho pravého“ partnera a ujasnění si vlastních cílů a potřeb. Zakládání rodiny, ale respondenti v tomto výzkumu zařadili až na 5. místo s 11 % souhlasných odpovědí.
	Nejvíce se názory mezi pohlavími rozcházely u otázky ekonomických důvodů. Ty jsou z pohledu ženy, která s největší pravděpodobností bude během času věnovanému péčí o děti závislá na ekonomickém zajištění manžela, mnohem více důležité. Také jsou pro ni „důležité právní záruky, že jí muž neopustí, nebo že to bude mít alespoň maximálně ztížené.“ Fialová, 2000, s. 75 Individualizace a samostatnost mladých lidí se projevila v přisuzování menší míry důležitosti u vlivu rodičů a společnosti na založení jejich manželství. Otázkou zůstává, nakolik se tímto postojem řídí při skutečném rozhodování.
	Z hlediska důležitosti okolností za jakých by sňatek mladí lidé uzavřeli, se od sebe ženy a muži příliš neliší. Na první příčky umístili respondenti z výzkumu Hamplové Fialová a kol., 2000 ekonomickou samostatnost, dostatečný finanční příjem, možnost samostatného bydlení, dovršení plnoletosti, vlastní byt a ukončené vzdělání. Bohužel z výzkumu není zřejmé, jakou důležitost přikládají těmto okolnostem jednotlivé skupiny dotazovaných rozdělené například podle vzdělání. Je opodstatněné domnívat se, že studenti středních škol by na dokončené vzdělání kladli větší důraz, protože by se báli neúspěchu na pracovním trhu více než vysokoškolští studenti.
	S přítomností dětí ve svém životě počítá naprostá většina dotazovaných bez větších rozdílů názorů mezi pohlavími. Rozdíly jsou především v množství času, po který jsou ochotni věnovat se dětem. V názorech na počet dětí, převládal ideál dvoudětné rodiny, méně často tří dětí a ještě méně jedináčků. Přestože většina dotazovaných nevnímá svobodné matky negativně, nepovažují výchovu bez jednoho z rodičů za plnohodnotnou, a proto upřednostňují narození dětí do manželství. Fialová a kol., 2000

	1.3.2 Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině u vybraných respondentů v České republice
	Publikace „Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě“ od Chaloupkové a Šalamounové 2004 zkoumá vývoj postojů k manželství v české populaci. Vycházejí z dat získaných International Social Survey Program z let 1994 a 2002 „Rodina a gender role“ a jejich srovnání nejen v rámci České republiky ale i s ostatními státy Evropy. Mne nejvíce zajímají data z posledních výzkumů, tedy z roku 2002, kterého se zúčastnilo 1289 náhodně vybraných respondentů.
	Ze získaných dat Chaloupková, Šalamounová, 2004 vyplývá, že manželství jako forma partnerského soužití je u české populace důležité. Svědčí o tom jednak skutečnost, že oproti ostatním zemím Evropy je v České republice nižší počet svobodných lidí nad 30 let a také názory na studované výroky. Lidi žijící v manželství pokládalo za celkově spokojenější 42 % respondentů. Tento výrok podporovali především lidé věřící, ženatí a vdané, rozvedení a lidé ve věku nad 50 let. Ti se také více 22,1 % přikláněli k názoru, že špatné manželství je lepší než žádné, s čímž souhlasilo jen velmi málo 10 % mladých lidí ve věku od 18 do 29 let. Chaloupková, Šalamounová, 2004 Takovýto postoj mladých lidí připisuji dvěma příčinám. Jednu z nich vidím v jejich nezkušenosti s jinými životními situacemi a proto v chybějící možnosti je adekvátně posoudit. Druhou příčinou je posun hodnotové orientace společnosti, která více směřuje k individualismu a tedy i prosazování vlastních zájmů. Takovéto smýšlení by pak bylo překážkou pro snášení vlastní nespokojenosti ve špatném manželství.
	Překvapující pro mne v této studii Chaloupkové, Šalamounové 2004 byla 90 % podpora výroku, že největší radostí v životě je, sledovat jak děti rostou. Takovéto zastání rodičovství je do určité míry protikladem snižující se porodnosti. Je tedy otázkou, nakolik si dotazovaní respondenti vztahovali tento výrok na sebe a nakolik s ním souhlasili v rovině obecné. Rozdíl mezi porodností a souhlasem s výrokem je dán do jisté míry i tím, že ne všem lidem, kteří by si přáli mít děti, se toho přání splní. Například nemohou najít vhodného partnera, mají zdravotní potíže nebo třeba se nacházejí ve špatné finanční situaci. Polovina respondentů, kteří tak odpověděli, souhlasila s tím, že dítě může vychovávat jeden rodič stejně dobře jako oba dva. Ženy oproti mužům souhlasily častěji rozdíl 15 % s výroky o důležitosti mít děti. Chaloupková, Šalamounová, 2004 To je nejspíš dáno touhou po dítěti a to i za cenu nepřítomnosti stálého partnera. Na kolik je jejich rozhodnutí, stát se dobrovolně svobodnými matkami, odpovědné vůči dětem je diskutabilní. Zvláště pokud si jsou vědomy důležitosti otcovské péče.
	Ve výsledcích výzkumů Chaloupková, Šalamounová, 2004 nebyly pozorovány zásadní rozdíly mezi odpověďmi z hlediska vzdělání, pohlaví a velikosti místa bydliště. „Z provedené analýzy vyplývá, že se postoje k manželství a jeho alternativám a k rodičovství měnily během konce devadesátých let a na začátku nového tisíciletí jen velmi pozvolna. Největší změnou byl menší důraz na rození děti do sezdaných svazků a na nutnost výchovy oběma rodiči. Jak se dalo předpokládat, méně konzervativní postoje zaujímají nejmladší respondenti, svobodní, bezdětní, lidé s maturitou nebo vyšším vzděláním a ti, co se sami řadí k nejvyšším společenským třídám.“ Chaloupková, Šalamounová, 2004. s. 24

	1.3.3 Názory vybraného vzorku obyvatel České republiky na manželství a rozdělení rolí
	V této části se zaměřím na dvě části projektu Naše společnost, který realizuje Centrum pro výzkum veřejného mínění. Tento projekt probíhá kontinuálně od roku 2003 a pravidelně mapuje názory české populace na vybraná témata. Já jsem si zvolila nejnovější části výzkumu zaměřené na problematiku, kterou se zabývám. Jsou jimi dotazníky Partnerství, manželství a rodičovství z listopadu 2009 tabulka č. 9, kterého se zúčastnilo 1082 osob starších 15ti let a Rodinné hodnoty a postoje k manželství z listopadu 2010 tabulka č. 10, který zodpovědělo 1020 osob také starších 15ti let.
	Ani tyto výzkumy se výrazně neliší ve zjištěných postojích k problematice manželství, partnerství a rodiny od těch výše uvedených. Téměř 90 % součet kladných odpovědí 1-3 respondentů hodnotí jako důležité mít v životě partnera a děti. Dále bylo podle dotazovaných důležité věnovat se vlastním koníčkům a zálibám, úspěch v zaměstnání, uzavření manželství, společenský život a dosažení co nejvyššího vzdělání. V tomto žebříčku, který je uspořádán podle důležitosti, je zřejmé oddělení manželství od partnerského života. Přítomnost životního partnera je tedy pro mnohé důležitější než uzavření manželství. Výzkumné otázky se také zajímaly, jestli je špatné manželství lepší než žádné. Součet odpovědí „spíše nesouhlasí“ a „rozhodně nesouhlasí“ tvoří 76% odpovědí. Tím se potvrzuje, že manželství je sice důležitou součástí životě většiny dotazovaných lidí, ale nejsou ochotni jej dosáhnout nebo udržovat za každou cenu. Naše společnost, 2010
	Dotazovaní respondenti kladli důraz na narození dětí do manželství. Ať už se jednalo o následnost, že pokud lidé chtějí mít děti, měli by nejprve uzavřít manželství, nebo sňatek uzavřít, pokud jsou ve vztahu děti přítomny. Důraz kladený na význam rodinného prostředí spolu s jistotami, které manželství poskytuje, je z výsledků výzkumu patrný.
	Výzkum Partnerství, manželství a rodičovství Naše společnost, 2009 zjistil, že plánování sňatku v budoucnu je u dotazovaných nejednoznačné. V dotazované skupině totiž byli zahrnuti respondenti všech rodinných stavů obou pohlaví. Proto se zaměřím na jednotlivé skupiny. Tři čtvrtiny svobodných žen uvedly, že by rády vdaly. Naproti tomu polovina svobodných mužů by dala přednost manželství před ostatními variantami partnerského soužití. Mezi rozvedenými převažoval názor se znovu neženit / nevdávat, bez výrazných rozdílů mezi pohlavími. Ovdovělí lidé s dalším sňatkem téměř vůbec nepočítají.
	V otázce počtu dětí jednoznačně převládá 70% dvoudětný model rodiny. Po něm následuje ideál tří dětí 18% a jedináčci 7%. Varianty „bez dětí“ a čtyři děti v rodině byly zastoupeny pouze po jednom procentu. U řešení ideálního věku rodičů při narození prvního dítěte se očekávaný ideál dostává pod hranici současného průměru. V roce 2009 byl průměrný věk ženy při narození prvního dítěte 27,4 roku Vybrané demografické údaje v České republice, ale za ideální považovali respondenti věk 25 let. To je pravděpodobně způsobeno rozdílem mezi ideálem a reálnou skutečností, kdy se ho ženě z různých důvodů nepřítomnost vhodného partnera, komplikovaná životní situace, nedostačující rodinné podmínky nepodaří dosáhnout. Za ideální věk pro muže při narození prvního dítěte je považováno 30let.

	2. Redefinování klasických tradičně očekávaných rolí v partnerství a manželství
	Vnímání muže a ženy je závislé na dané kultuře. Plaňava 2000 uvádí, že toto kulturní rozdělování na muže a ženy vytváří určitý dojem, že existuje nějaká univerzální podstata mužství maskulinita a ženství feminita. Rozdělení rolí mezi muže a ženu s těmito idejemi úzce souvisí. Různé kultury se pojetím maskulinity a feminity liší, někdy i velmi výrazně. Nikde ale nebyl zjištěn model zcela opačný tomu, který převládá v naší západoevropské kultuře. Oakleyová, 2000 To je pravděpodobně způsobeno tím, že hlavním rozdílem mezi muži a ženami je nezastupitelná úloha ženy při rození potomků. Všechny ostatní úkoly a rozdělení rolí musí vycházet z této skutečnosti, která je biologicky daná a tudíž pro všechny kultury stejná.
	Protože člověk žije téměř od počátku v malých skupinách, je rozdělení rolí velmi výhodné. Spolupráce pohlaví umožňuje skupině - dvojici docílit toho, čeho by jednotlivec dosáhnout nemohl. To potvrzuje i Možný 1990, který říká, že role muže a ženy do sebe zapadají a navzájem se doplňují. Vzhledem k tomu, že jsou vzájemně nezastupitelné, se nedá mluvit o nadřazenosti jednoho rodu nad druhým.
	2.1 Determinanty rozdělení rolí
	2.1.2 Pohlavní role
	Pohlaví je soubor biologických a anatomických odlišností mezi samčím a samičím. Ty jsou za normálních okolností jasně vymezené a projevují se mužskou nebo ženskou rolí. Jandourek, 2001 Pohlavní role odvozená od jednotlivých pohlaví slouží především k výchově potomků a zachování druhu. Nelze ji pokládat za záležitost pouze genetickou ani jako na výhradně naučené jednání. Murphy, 1998
	Dál také Murphy 1998 uvádí, že nejdůležitějším základním vymezením rolí je rození a kojení dětí. S tím souhlasím, protože nejde usilovat o radikální obrat mezi mužskými a ženskými rolemi a očekávat jejich funkčnost, pokud nebudou vstupní podmínky stejné. Plození potomků je záležitostí obou partnerů a není možné jednoho z nich z procesu vynechat. V dnešní době je sice možné oplodnění ženy bez přímé přítomnosti partnera, ale i v takových případech musí být v některé části procesu muž zapojen a to jako dárce spermatu. Žena, ale bezpodmínečně musí být přítomna během celého těhotenství, jelikož se plod vyvíjí uvnitř jejího těla a v prvních měsících života se dítě za běžných okolností bez její péče neobejde. Machová, 2008 Samozřejmě v dnešní době jsou možnost lékařství a péče o děti velmi rozsáhlé, ale proti evolučnímu vývoji nepatrné.
	Úloha mateřství a otcovství je v různých kulturách odlišná. Základní rysy ale zůstávají stejné. Žena je vázána na dítě, a je proto pravděpodobné, že bude spíš obstarávat činnosti a práce poblíž domova. Murphy, 1998 Otec dítěte je orientován více mimo domov a zajišťuje ochranu rodiny a obživu ať už lovem nebo mzdou v zaměstnání. Tyto, dříve fyzicky náročné činnosti, jsou příčinnou a zároveň i důsledkem vývoje mužského somatotypu. Příkladem je, že muži jsou agresivnější a mají větší předpoklad pro rozvoj svalového systému. Možný, 2003
	S rozmnožováním také úzce souvisí lidská sexualita neboli projevy lidského chování, které bezprostředně směřují k sexuálnímu chování ať už za účelem reprodukce nebo uspokojení sexuální touhy. Jandourek, 2001
	Oakleyová 2000 tvrdí, že tendence k tomuto chování jsou u mužů a žen odlišné. Podle biologických faktorů je muž agresivnější, protože je schopen pohlavního styku i s frigidní partnerkou, ale obráceně, kdy žena chce mít styk s frigidním partnerem, pohlavní styk možný není. Tato skutečnost naznačuje, že ženy jsou na sexuální touze partnera závislé. Zajímavý pohled na stejnou věc dostaneme v porovnání s Murphym 1998. Ten staví stejnou skutečnost následovně: ženy mohou předstírat sexuální touhu a mohou si užívat více sexuálních styků, než muži, protože jejich připravenost k pohlavnímu styku jim nezpůsobuje problémy jako mužům.
	Také v sexualitě panuje několik zažitých stereotypů. Muži jsou považováni za více vášnivé, impulsivní a ženy naopak za romantičtější, méně vzrušivé a závislejší na okolním prostředí. Z hlediska fyziologického však žádný rozdíl mezi ženami a muži prokázán nebyl. Oakleyová, 2000 Podobně stereotypní přístup má dnešní společnost k promiskuitě žen a mužů. Žena je za takovéto chování negativně posuzována a společensky trestána posměšky, opovržení, kdežto u muže je promiskuita často hodnocena kladně a dokonce někdy i oceňována. Murphy, 1998 Důkazem toho je například předhánění se mužů mezi sebou v počtu „ulovených“ partnerek.
	Rozdílný je u mužů a žen také mozek a jeho fungování. Při řešení úkolu mužský mozek často aktivuje jednu část mozku. Pokud stejný úkol řeší žena je do procesu zapojeno více mozkových částí. Lze tedy říci, že mužský mozek pracuje ve více zaměřeně a ženský komplexněji. Matoušek, 2003 Pokud vezmeme tradiční uspořádání žen a mužů převládající po většinu času v lidské společnosti, tedy muž lovec a žena - matka a „strážkyně ohně“, je toto rozdílné fungování výhodné. Přestože v dnešní době není toto rozdělení z hlediska přežití tak přetrvává, protože je hluboce zakořeněné. Proto se muži lépe soustředí na jeden konkrétní podnět a ženy jsou schopny věnovat pozornost více podnětům najednou.

	2.1.2 Gender
	Pojem „gender“ se od pojmu „pohlaví „ liší. Gender je rozdělení na muže a ženy založené na sociálním a kulturním pojetí maskulinity a feminity. Jak už jsem uvedla v předchozích částech, je pojetí maskulinity a feminity různé v jednotlivých kulturách. Současná západní kultura má navzdory populárním tvrzením o rovnosti rozdělení rolí a emancipačních hnutích, výrazně diferenciovanou mužskou a ženskou roli. S tvrzením Oakleyové 2000, že toto konkrétní rozlišení rolí poskytuje jistotu v dospělosti, souhlasím, ale myslím, že je potřeba jej doplnit. Protože pocit jistoty nepramení z rozdělení rolí, ale udělení rolí jedinci. Pokud by měli muži a ženy stejné společenské povinnosti, které od nich budou očekávány od dětství, budou jim také nabízet jistotu. Rozdíl u dělených rolí je v tom, že se zmenší množství očekávaných povinností.
	Genderová příslušnost vzniká na základě identifikace s maskulinním nebo femininním vzorem. Projevuje se například způsobem oblékání, gestikulací, chováním, výběrem povolání nebo sociální sítí, do které se jedinec zařazuje. Gender je spojený s určitými stereotypy, které se v každé kultuře vytvářejí. Maříková, 1999 Formují jej jak vnější sociální mechanismy, jako jsou odměny a tresty za dodržování společenských norem, tak i vnitřní individuální faktory. Pod vlivem genderu je člověk už od narození a hrají v něm prvotní roli rodiče. Ti ovlivňují děti jak svým jednáním, tak jsou základními vzory maskulinity a feminity, které děti imitují a identifikují se s nimi. Oakleyová, 2000 Genderová příslušnost jedince se ustaluje před třetím rokem života, tedy ve stejné době kdy dochází k uvědomění vlastní identity, bez níž by genderová příslušnost nebyla možná.
	Na vývoj genderu během dětství má vliv výběr hraček, hry, učebnice, pohádky, knížky i masová média. Tyto podněty ovlivňují nejen pohled na ženskost, mužnost ale i na celé lidství, situováním mužů a žen do „typických“ činností a povolání. Knotková a kol., 2004 Od mužů a tedy i od chlapců se očekává, že budou ambiciózní, průbojní, rázní, agresivní, rozhodní a nezávislí. Proto jsou u nich podporovány hry a činnosti, které se k těmto vlastnostem vztahují a rozvíjejí je. Dostává se jim více podnětů tělesných a jsou podporovány dobrodružné hry. Karsten, 2006 Od žen společnost očekává orientaci na děti a domov, laskavost, něhu, soucit, křehkost, empatii a emocionalitu, proto jsou podněty směřované na dívky více verbální a podporují se u nich hry „na domácnost“. Karsten, 2006
	V dospívání dochází k uvědomění si vztahu mezi genderem a pohlavím.  Společnost hodnotí muže a ženy podle odlišných kritérií, na základě toho, co od nich očekává. Oakleyová, 2000 Prosazování rovnoprávnosti a důležitosti ženské emancipace mohou spolu s tradičním rozdělením rolí, které ve společnosti reálně funguje, vyvolat zvláště u dívek pocit nejistoty. Těm se pak se nabízí otázka: „Mám se vyrovnat mužům a být nezávislá na očekávání společnosti, nebo se starat o domácnost a rodinu a být „normální“?“. Myslím si, že v dnešní společnosti je pojetí tohoto problému uchopitelné díky přístupu, že pokud žena zvládne zastat svou roli matky a družky, může se věnovat kariéře nebo vlastním zálibám.

	2.2 Tradiční rodinné role
	Výrok, že ženy vykonávají „lehčí“ práci, protože péče o domácnost má statut pasivní usedlé aktivity a že muži prací v zaměstnání vykonávají práci „těžší“ je ukázkou genderového stereotypu. Obě činnosti vyžadují podobný vklad energie, ale v různých podobách. Rozdílné je také hodnocení významu těchto činností. Sféra veřejná, ve které pracují muži, je oceňována výše, než sféra soukromá, jakou je péče o rodinu. Maříková, 1999
	2.3 Současné rozdělení ženské a mužské role v rodině
	Zásadně se změnil vztah muže a ženy. Muži v dnešní době nejsou nadřazováni ženám, což se významně projevilo například v manželství a partnerských vztazích. Partneři jsou si rovni a mají oba stejná práva na vzdělání, kariéru, udržování společenských kontaktů a rozvoj vlastních koníčků a zálib. Fialová a kol., 2000 Naše společnost, 2009
	Také při rozdělování povinností v domácnosti mezi partnery je preferován stejná míra zapojení jak partnerů, tak i dalších členů rodiny. Současné pojetí rolí v domácnosti bych nazvala jako tradiční rozdělení, ve kterém si partneři navzájem pomáhají. Společnost dnes neurčuje, kdo musí vykonávat jaké práce v domácnosti, ale vlivem výchovy a některých dalších okolností těhotenství, mateřství, fyzická síla k určitému rozdělení mezi partnery dojde.
	Podílení se společně na povinnostech v domácnosti je podle mě částečným následkem zaměstnanosti žen. Vlivem rozvoje vzdělanosti žen, mají lepší vstupní podmínky pro úspěch na trhu práce. Tím se podílí na dříve tradičně mužské roli - finančním zajištění rodiny. Na druhou stranu, zaměstnaná žena se nebude chtít sama starat například o domácí práce a bude upřednostňovat pomoc partnera. Muži pracujících žen, podle Maříkové 1999, doma sice pomáhají, ale jejich zapojení do domácích prací není takové, jako u jejich zaměstnaných manželek. Což není příliš překvapivé, když uvážíme, že v rodinách přetrvává tradiční pojetí partnerských rolí.
	Zapojení žen do pracovního procesu s sebou nese také rizika, že se jejich pozornost zaměří výhradně na kariéru. Dříve oddělené sféry práce a rodiny se s nástupem žen do zaměstnání částečně propojují. Zaměstnané ženy ale nemusí nutně cítit překážku mezi propojením pracovního a rodinného života. Maříková. 1999 Navíc podle Chaloupkové 2004 považuje mnoho žen péči o domácnost za srovnatelně uspokojivou jako zaměstnání. Skutečnost, že pracují oba rodiče, nutně neznamená jejich odtržení od rodinných povinností. Národní zpráva o rodině 2004 zjistila, že skloubení pracovních a rodinných povinností bez větších problémů zvládá 56 % mužů a 61 % žen, kteří mají rodinu.
	3. Očekávané sociokulturní vzorce chování a jednání
	3.1 Výběr partnera

	3.1.1 Biologické předpoklady výběru partnera
	Každý organismus se snaží o zachování svého druhu, a proto je výběr partnera způsob, jak šance na přežití svých potomků zvýšit. Námluvní rituály jsou způsobem, jakým se partneři navzájem prověřují, že budou dobrými rodiči. Proto zamilovaní lidé o svého partnera často pečují. Dávají tím najevo, jak dobře se budou umět postarat o případné potomky. Matoušek, 2003
	Muži chtějí zajistit šanci na přežití svým dětem výběrem vhodné matky. Ta musí být dostatečně silná, aby dokázala zvládnout nároky vyvíjené na organismus během těhotenství a mateřství. Ženy hledají partnera, který „je schopen dlouhodobě pečovat nejen o dítě, ale v době po porodu i o ni.“ Matoušek, 2003, s. 16 To je důvodem proč muži podvědomě vyhledávají ženy mladé, hezké a zdravé, a proč ženy preferují muže o něco staršího, než jsou samy, s dobrým finančním zajištěním, pracovitého, cílevědomého. Ovšem skutečnost, že upřednostňují partnery na základě materiálních statků, neznamená, že by jim byl jeho vzhled lhostejný.
	Tyto mechanismy jsou podvědomé a často si je ani neuvědomujeme, natož abychom je úplně potlačili. Na druhou stranu působí vedle individuálních preferencí také další faktory, které tento způsob přirozeného výběru různě upravují nebo deformují.

	3.1.2 Homogamie
	Homogamie předpokládá výběr partnera na základě určité sociální podobnosti. Je zřejmé, že většinou si člověk vybírá partnera stejné rasy, sociální vrstvy nebo náboženství.  K tomu nás táhne vnitřní rozdělení společnosti na subkultury, ve kterých se během svého života pohybujeme. Možný, 2002 Na základě homogamie se zvyšují šance na úspěšnost partnerského vztahu. Lze totiž předpokládat, že pokud budou partneři z podobného prostředí, věku nebo etnika, budou ovlivněni podobnými jevy. To umožní lépe si porozumět a pochopit se. Homogamie předpokládá, že právnička si nejpravděpodobněji vezme za manžela právníka a ne automechanika, nebo řidiče autobusu.
	Lidé žijící na jednom místě si pravděpodobně vyberou partnera nebo partnerku v okolí svého bydliště. U těch, kteří dojíždějí za prací nebo do školy, je tato šance menší, protože jejich oblast výběru se rozšiřuje i o další skupiny lidí. Přestože je výběr partnera převážně orientován na jednu sociální oblast, neznamená to, že by výběr z jiné nebyl možný. Kráľová, 1995
	Věková homogamie je také jedním z předpokladů pro úspěšné manželství. Dokud manželství domlouvali kvůli ekonomickému zajištění rodiče, nebyl rozdíl věku mezi partnery tak důležitý. Možný, 2002 V tradičním typu měšťanské rodiny se ustálil věkový rozdíl mezi partnery s mužem starším oproti ženě v rozpětí pěti až patnácti let. Je tomu tak proto, že u muže velmi záleželo na jeho postavení na trhu práce, kterého se snažil po nějakou dobu dosáhnout. Pak měl možnost si vybrat vhodnou partnerku pro založení rodiny - tedy mladou, zdravou a krásnou. Čím vyšší bylo jeho postavení, tím větší mohl mít nároky při výběru partnerky. Oakleyová, 2000 V dnešní době stále mírně roste trend věkové blízkosti partnerů jak u sňatků prvních, tak opakovaných. Fučík, 2006 Ten je ale proměnlivý s měnící se situací na sňatkovém trhu v závislosti na dospívání tzv. „silných ročníků“.
	Pokud hovoříme o homogamii, musíme se zmínit také o heterogamii neboli sociokulturních rozdílech. Pokud bychom aplikovali teorii homogamie doslovně, a bez ohledu na další vlivy, znamenalo by to, že manželství heterogamní nemohou dobře fungovat a být šťastná. Například manželství věřícího člověka s partnerem bez vyznání, nebo u věkově hodně vzdálených partnerů. To však není pravda. V heterogamních manželstvích partneři nehledají podobnost, ale rozdílnost. V odlišnostech tak nacházejí to, co jim samotným chybí, co u druhých obdivují a vzájemně se tak doplňují. Na druhou stranu zde hraje roli také vliv sociálních změn, při kterých některé odlišnosti ztrácejí na významu, a proto nemusejí být překážkou šťastnému vztahu. Kráľová, 1995

	3.1.3 Vliv orientační rodiny
	O vlivu orientační rodiny při výběru budoucího partnera toho lze říci mnoho. Základem jsou však dva způsoby, jakými rodina rodičů na děti působí.
	Prvním a také evidentnějším z nich je manipulace rodiči během samotného procesu výběru partnera. Možný, 2002 Přestože je to dnes záležitostí především partnerů samotných, je stále názor rodičů pro některé lidi důležitý. Rozrůznění názorů na partnera mezi dítětem a rodičem proto může vyvolat i dlouhotrvající spory. To je možné jak v případě, že rodiče s volbou svého dítěte nesouhlasí, tak pokud si nového partnera příliš oblíbí a vyvyšují ho nad svého potomka.
	Méně viditelný, ale bezpochyby největší vliv na děti má výchova rodičů. Ta odráží názory, postoje a přesvědčení rodičů a různými formami je zprostředkovává dětem. Nejnázorněji poskytuje rodina dětem informace o výběru partnera a rodinných hodnotách svým samotným fungováním. Děti totiž přejímají tyto postoje a hodnoty automaticky jako samozřejmé. Proto pokud se v rodině objeví funkční chyby, je pravděpodobné, že se vyskytnou i v rodinách dětí a jelikož jsou hluboce zakořeněné je jejich náprava obtížná. V prostředí orientační rodiny si děti také zvykají na určitou ekonomickou úroveň, kterou budou pravděpodobně vyžadovat i ve své prokreační rodině. Možný, 2002
	Vliv orientační rodiny je veliký a spatřuji dva způsoby jak se s ním vyrovnat. Jedním z nich je vnitřní přijetí principů, které v naší orientační rodině fungovaly a jejich následné uplatňování ve vlastní rodině prokreační. Druhým je jejich odmítnutí a snaha neopakovat tyto principy. Zde však existuje riziko, že ve snaze vyhnout se některým chybám, se člověk dopustí chyb opačných. Ve výsledku si v řešení konkrétní situace nepomůže.

	3.2 Studenti vysokých škol
	Pro studium na vysoké škole se lidé rozhodují z více důvodů. Podle Štěpaníka 2002 člověka motivují k tomuto studiu buď reálné schopnosti a získání vysokoškolského vzdělání, nebo snaha o statut studenta a prodloužení mládí. Snaha o získání vysokoškolského vzdělání by se dala ještě rozdělit na další tři motiv. Těmi by bylo dosažení vyššího společenského statutu, lepší uplatnění na trhu práce anebo zájem o studovanou problematiku a aktivní přístup v jejím zkoumání například prostřednictvím vědecké činnost.
	Studium na vysoké škole poskytuje širokou škálu možností v rozvoji profesního postavení. Prostředků k tomu má mnoho, například formou vzdělávacích studijních pobytů, doktorandského studia, nebo grantových projektů. Takovéto studium se od středoškolského výrazně liší. Zatímco mezi základní a střední školou nebyl rozdíl tak veliký, přechod ze střední na vysokou školu může být pro některé studenty náročný. Základní školu děti navštěvovat musí ze zákona. Středoškolské vzdělání je dnes téměř samozřejmostí, ale záleží na snaze studentů, jestli jej dosáhnou. Na vysoké škole už záleží výhradně na studentech, jestli a jak studium zvládnou. Základním předpokladem je samostatné studium a to nejen v rámci školy, ale především ve svém volném čase. Také zpětná vazba zvládnutých úkonů a vědomostí je poskytována v menší míře, než na středních školách. Štěpaník 2002 dokonce uvádí, že často úplně chybí. Tomu se ale vzhledem k počtu studentů nelze příliš podivovat. Vysokoškolští studenti jsou bráni jako dospělí a jako odběratelé služby, což činí prostředí více neosobním, než jak tomu bylo na středních školách. Ze vztahu student - škola také úplně vymizeli rodiče, protože studenti jsou plnoletí a v otázkách, které se jich týkají, rozhodují sami. Štěpaník, 2002 Ke specifikům studia na vysoké škole bych ještě doplnila odlišný časový harmonogram. Na střední škole funguje pravidelný režim dopolední a odpolední výuky se společnými přestávkami, což na vysoké škole není možné. Zde se sice přednášky odehrávají podle časového rozvrhu, ale studenti si jej mají možnost sami sestavit.
	Na vysoké škole se setkávají skupiny lidí, které by se za běžných okolností nesetkaly. Studenti také pocházejí z různých lokalit, a protože jsou vysoké školy situovány do větších kulturních center, je to pro některé studenty podstatná změna. Ti, kteří za vzděláním dojíždějí, se dostávají do jiného kulturního prostředí a musejí vyřešit otázku, zda budou za studiem dojíždět denně nebo si v místě studia najdou ubytování. Pro studenty jsou zřízeny studentské ubytovny koleje, nebo si ubytování hledají vlastními silami. Častou volbou je podnájem s dalšími spolubydlícími v jednom či více pokojích, protože z finančních důvodů by si nemohli dovolit samostatné bydlení.
	3.2.1 Vývojová specifika
	V této části ontogenetického vývoje, kterou většina vysokoškolských studentů během studia prochází, se výrazně mění způsoby myšlení a pojetí sebe sama. Hledání a především nalezení vlastní identity je pro toto období zásadní. Kovařík 2003 vyčleňuje několik dílčích vývojových úkolů, kterými by měl jedinec projít: přijetí vlastní tělesnosti; odlišnost pohlaví a role, které k tomu patří; utváření nových vztahů s vrstevníky; dosažení emocionální nezávislosti; dosažení určitého vzdělání; příprava na výběr povolání; rozvinutí duševního zdraví; příprava na partnerský a rodinný život s budováním systému hodnot.
	Vágnerová 2007 označuje dobu mezi 20. a 40. rokem života jako období rané dospělosti. Během ní se do popředí zájmů dostávají podněty rozvíjející jedince po stránce sociokulturní. Především socializační změny, během nichž člověk přijímá nové způsoby chování na základě nově určených rolí. Jednou z nich je právě status studenta na vysoké škole, se kterým bývá často spojen odchod z domácnosti rodičů a získávání pracovních zkušeností. Člověk v tomto období musí překonat nejistotu spojenou se zodpovědností a samostatností. Vágnerová, 2007 Díky širokému věkovému vymezení spadá přibližně do poloviny rané dospělosti uzavírání manželství a narození dětí. Vybrané demografické údaje v České republice
	Podle Řezáče 1998 se v této etapě uspořádávají dříve objevené části role, které se spojují v povědomí o vlastní genderové příslušnosti, s nimiž souvisí i vývoj partnerské a rodičovské role.

	3.2.3 Uplatnění na trhu práce
	Organizace času během vysokoškolského studia dovoluje studentům zapojit se alespoň na částečný úvazek na pracovním trhu. Myslím si, že v dnešní době, je to téměř nezbytné, protože studium samo o sobě je nákladné skripta, registrace, jídlo mimo domov a rostou finanční nároky určené k osobní potřebě. Vysokoškolské vzdělání do určité míry ulehčuje distribuci vlastních pracovních sil na trhu práce a k získávání pracovních zkušeností.
	Z výsledků výzkumu „Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2010“, kterou provedl Český statistický úřad, vyplývá, že lidé s vysokoškolským vzděláním mají velkou šanci uspět na trhu práce. Z celkového počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří spadají so kategorie pracovní síly, jsou nezaměstnaná necelá 3 %. Je také patrné, že rozdíly mezi množstvím nezaměstnaných mužů a žen jsou přímo úměrné k nabídce jejich pracovní sil. Ekonomicky neaktivních je více žen, což přisuzuji čerpání rodičovské dovolené. Kolik pracovně činných lidí s vysokoškolským vzděláním je zaměstnáno v oboru, který vystudovali, už výzkum neuvádí.
	Tabulka 1- Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ČR a jejich uplatnění na trhu práce

	4. Orientační výzkumné šetření
	4.1 Cíl orientačního výzkumu a hypotézy
	4.1.1 Cíl výzkumu
	Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký názor mají vybraní vysokoškolští studenti na rozdělení rolí mezi muže a ženu v manželství nebo srovnatelném partnerském vztahu. Zda se přiklánějí k tradičnímu nebo liberálnějšímu pojetí rolí. Také mne zajímá jejich postoj k různým způsobům partnerského soužití a názory v otázce rodičovství. Od výzkumu si slibuji soubor dat, který bude možné porovnat s dalšími výzkumy, jenž byly v této problematice provedeny.

	4.1.2 Výzkumný soubor
	Za cílovou skupinu jsem si zvolila studenty a studentky Univerzity Karlovy v Praze z Pedagogické fakulty ve věku 21 až 23 let. Studenty jsem si vybrala záměrně, protože je to skupina, která zajišťuje určitou podobnost. Přestože zaměření jednotlivých studijních skupin jsou různá, předpokládám u nich vzhledem k orientaci fakulty společný zájem o humanitní obory. Také vliv stejného prostředí, ve kterém se studenti ve škole pohybují, byl dalším jednotícím aspektem, navzdory různým lokalitám a prostředím, ve kterých vyrůstali, žili a žijí. Velikost výzkumného souboru byla stanovena na 100 respondentů, aby bylo možné výsledky relevantně vyhodnotit.

	4.1.2 Hypotézy výzkumu
	Při formulaci vlastních hypotéz jsem vycházela z výzkumů Hamplové Fialová, 2000 a dat zjištěných centrem pro výzkum veřejného mínění v rámci projektu Naše společnost 2009, 2010.
	Hypotéza č. 1: Více než 60 dotazovaných bez ohledu na pohlaví, bude chtít v budoucnu uzavřít sňatek po předchozím soužití s partnerem.
	Hypotéza č. 2: Alespoň 75 % respondentů odpoví ano na otázku: Je pro vás důležité mít možnost vlastního bydlení bez rodičů nebo spolubydlících v manželství při plánování rodiny.
	Hypotéza č. 3: U dotazovaných studentek bude u otázek rozdělení rolí mezi partnery nejvyšší součet odpovědí „oba stejně“
	Hypotéza č. 4: Dvoudětný model rodiny bude zastávat 70% dotazovaných studentů bez ohledu na pohlaví.


	4.2. Použitá metoda

	4.2.1 Získání respondentů
	Studenty jsem oslovovala elektronicky dopisem příloha č. 3 s přiloženým odkazem na dotazník umístěný na internetu. Vyhledala jsem jednotlivé třídy pedagogické fakulty přes server Spolužáci.cz, kde mají vlastní diskusní stránky. Z těchto tříd jsem si vybrala podle roku ukončení ty třídy, jejichž studenti nejpravděpodobněji spadají do vybrané věkové skupiny. Také jsem oslovila studenty přes jejich společné ročníkové emailové adresy, které jsem měla získané od samotných studentů těchto ročníků.
	Jednotlivým třídám jsem zaslala prosbu o pomoc s výzkumným šetřením pro svou bakalářskou práci. Oslovený počet studentů byl záměrně větší, než jaká byla požadovaná velikost zkoumaného vzorku. Oslovila jsem 9 tříd s předpokladem, že v každé bude 15 - 20 studentů, tedy 135 - 180 potencionálních respondentů. Brala jsem na vědomí, že ne všichni studenti navštíví společnou stránku během expozice dotazníku na internetu a ne všichni z této skupiny nemusejí být ochotni zodpovědět otázky. Bohužel i přes takovéto množství oslovených studentů, jich dotazník vyplnilo a odeslalo jen 96, což je o čtyři méně, než jsem chtěla pro výzkum použít.

	4.4 Výsledky orientačního výzkumu
	Z těchto získaných respondentů byly přesně tři čtvrtiny žen a  čtvrtina mužů. Vzhledem k tomu, že učitelství je stále především záležitostí žen, nebyl nízký počet mužů ve zkoumaném vzorku překvapující. Nicméně jsem očekávala, že jich bude více. Věkové zastoupení respondentů bylo: 30 jedenadvacetiletých, 28 dvaadvacetiletých a 38 třiadvacetiletých. U žen převažovaly třiadvacetileté, kdežto muži byli zastoupeni více jedenadvacetiletými. Přesný důvod tohoto rozdílu ve věkovém zastoupení není jasný. Jedním z možných důvodů je, že muži ukončí studium na pedagogické fakultě předčasně a ve vyšších ročnících se jejich počet snižuje.
	Kromě pěti vdaných žen uvedli všichni ostatní respondenti, že jsou svobodní. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se manželství uzavírají kolem 30. roku, není převažující většina svobodných ničím překvapivým. Jako rodič, se uvedl pouze jeden z mužů, což vzhledem k tomu, že se všichni muži označili za svobodné, znamená, že se jedná o svobodného otce. Jestli žije s dítětem v rodině nebo ne není zřejmé.
	Tabulka 3 - Způsob preferovaného partnerského života u respondentů v současnosti a v budoucnu
	Pozn.: Odpověď na otázku preferovaného partnerského života v současnosti nemusí odrážet respondentův aktuální partnerský život.
	Při zjišťování, v jakém vztahu by nejraději respondenti v současné době žili, uvedlo 44 studentek a 15 studentů, že by nejraději dali přednost dlouhodobému vztahu se stálým partnerem. U mužů pak na druhém místě byl život bez partnera, 2 studenti by chtěli žít v manželství po předchozím soužití a jeden v krátkodobém vztahu. U žen byly zbývající varianty voleny velmi podobně: manželství po předchozím soužití volilo 8 studentek, manželství bez předchozího společného soužití a bez partnera odpovědělo 7 studentek a 6 studentek odpovědělo, že by chtěly krátkodobý vztah bez stálého partnera.
	Svou budoucnost by si z hlediska partnerského soužití představovalo 62 dotazovaných v manželství po předchozím společném soužití. Toto zjištění potvrzuje mou první hypotézu, že více než 60 dotazovaných bez ohledu na pohlaví, bude chtít v budoucnu uzavřít sňatek po předchozím společném soužití s partnerem. Podobný výsledek získala i Hamplová Fialová a kol., 2000, kdy 60% dotazovaných respondentů z jejího výzkumu chtělo mít možnost vyzkoušet si nejprve společné bydlení s partnerem. Ve výzkumu Vokurkové 2007 s požadováním společného bydlení před svatbou souhlasilo 91 % dotazovaných mladých lidí. Pro mladé lidi je tedy zkouška společného soužití před vstupem do manželství podle všech získaných odpovědí důležitá. To vnímám jako odpovědné rozhodnutí, protože některé návyky a vlastnosti se mimo společnou domácnost nemusejí projevit. Jejich konfrontace s návyky druhého partnera by mohly vést k nesouladu, na jehož základě by se uzavření sňatku nekonalo.  Další nejvíce preferovanou variantou byl dlouhodobý vztah se stálým partnerem volený 17 studenty. Sice je druhým v pořadí, ale rozdíl mezi počtem respondentů, kteří tyto možnosti volili, je veliký. Z toho lze usoudit, že nesezdané soužití je pro tuto skupinu studentů jednou z přijatelných variant partnerského soužití, ale tradičnímu manželství se v zastoupení nevyrovná. Manželství bez předchozího společného soužití by zvolilo pouze 9 studentů, respektive studentek. Z mužů jej nevolil nikdo. Zajímavou skutečností pro mne bylo, že krátkodobý vztah by volilo celkově méně studentů než život single. Očekávala jsem, že by mladí lidé raději žili s někým krátkodobě, než sami. Vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku však tento rozdíl není významný.
	Tabulka 4 - Počet dětí, který respondenti považují za ideální
	Při zjišťování názoru na počet dětí se položená otázka záměrně tázala studentů, jaký počet dětí považují za ideální a ne jaký počet dětí by sami chtěli mít. Je očekávatelné, že hodnotová orientace se bude dále vyvíjet a při vztažení otázky na sebe sama, nebudou mít respondenti natolik jasnou představu, jako zeptáme-li se na ideál. Za ideální počet zvolilo 55 dotazovaných dvě děti. To je necelých 58 % z celkového počtu respondentů. Tím se má hypotéza č. 4, že dvoudětný model rodiny bude volit 70 % dotazovaných studentů, nepotvrdila. Podobných výsledků došla také Hamplová Fialová a kol., 2000. Přestože se má hypotéza nepotvrdila, beru toto zjištění jako pozitivní, protože další početně nejvíce zastoupenou variantou 22 respondentů byl ideál se třemi dětmi. Je tedy pravděpodobné, že někteří studenti upřednostnili tuto variantu před dvoudětným ideálem, což je vzhledem ke snižující se porodnosti lepší, než kdyby upřednostnili dětí méně. Na druhou stranu se dá očekávat, že studenti pedagogické fakulty, která se zabývá vzděláváním učitelů, budou mít k dětem kladný vztah, a proto se budou přiklánět k ideálu vícedětné rodiny.  Bezdětnost volilo 7 studentek a 3 studenti, 1 dítě zvolil 1 student a 3 studentky a více než 3 děti zvolilo pouze 5 dotazovaných studentek. Zařazení bezdětnosti na třetí místo v odpovědích je podle mne spojeno s upřednostněním vlastní kariéry před přáním založit vlastní rodinu. Je pravděpodobné, že se někteří studenti rodiči skutečně stanou. Jestli to bude rodičovství dobrovolné či nedobrovolné není možné předvídat.
	Tabulka 5 - Odpovědi všech dotazovaných studentů bez ohledu na pohlaví na rozdělení mužských a ženských rolí v domácnosti
	Pozn.: Položka „jiná odpověď“ zahrnuje rozšiřující odpovědi pro dané otázky:
	„Kdo by měl obstarávat finanční zajištění domácnosti?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává více“.
	„Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské dovolené?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává méně“.
	„Kdo by měl usilovat o kariéru?“ byla přidána odpověď ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“.
	V další části dotazníku jsem se respondentů ptala, jaké by podle nich mělo být rozdělení rolí v domácnosti mezi muže a ženu. Otázek bylo celkem 14 a jejich formulace začínala slovy „Kdo by měl…“. Studenti mohli vybírat z odpovědí: „žena“, „spíše žena“, „oba stejně“, „spíše muž“ a „muž“. U třech otázek jsem si s těmito variantami odpovědí nevystačila a přidala jsem možnosti k otázkám: „Kdo by měl obstarávat finanční zajištění domácnosti?“ odpověď „ten, kdo vydělává více“; „Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské dovolené?“ odpověď „ten, kdo vydělává méně“; „Kdo by měl usilovat o kariéru?“ odpověď „ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“. Bylo to z toho důvodu, že jsem u těchto otázek předpokládala důležitost ekonomického faktoru. U ostatních otázek jsem zvažovala také variantu odpovědi „záleží na dohodě s partnerem / partnerkou“, ale nepoužila jsem ji záměrně. V manželství nebo partnerství, je dnes totiž převážná většina věcí na dohodě mezi partnery a na tom jak si svůj společný život uspořádají mezi sebou. Mne ale zajímalo, jak studenti vnímají uvedené činnosti z hlediska maskulinity a feminity a jaké jsou vůči nim jejich očekávání.
	Ze všech čtrnácti otázek byl největší počet odpovědí „oba stejně“ a to u jedenácti z nich. Ne ve všech se ale jednalo o jasnou převahu nad jinými odpověďmi. Největší zastoupení měla odpověď „oba stejně“ v otázce „Kdo by měl udržovat vztahy s přáteli a další sociální vazby?“. Že by tak měli činit oba partneři stejným dílem, si myslí 84 respondentů. Jenom o jeden hlas byly na druhém místě otázky „Kdo by se měl dále vzdělávat?“ a „Kdo by měl rozhodovat o počtu dětí v rodině?“. To ukazuje, že dotazovaní studenti vnímají partnery jako sobě rovné a neupírají jim právo na vlastní rozvoj. Z druhé otázky je patrné, že jim není lhostejný názor toho druhého a chtějí v důležitých situacích, jakou je například počet dětí, rozhodovat společně. Výzkum veřejného mínění Naše společnost, 2009 Měl na prvních třech místech zastoupených nejvíce odpověďmi „oba stejně“: možnost pěstovat koníčky, pěstovat kontakty a dále se vzdělávat. Což mému závěru o respektování rovnosti mezi partnery odpovídá.
	Další otázka, u níž převažovaly 68 respondentů společné kompetence partnerů, byla ohledně autoritativního postavení vůči dětem. To dokládá, že otec není jedinou autoritou v rodině. Ovšem u této otázky je důležité, že odpověď „spíše muž“ následovala se zastoupením 19 ti respondentů. Také iniciativu v intimním životě shledalo 64 dotazovaných studentů jako záležitost obou partnerů a ne výlučně jednoho z nich. I u této otázky byla druhou nejvíce zastoupenou odpovědí odpověď „spíše muž“, to jsem přisoudila významně vyššímu celkovému počtu dotazovaných žen, protože tuto variantu volilo 18 žen z celkového počtu 19 hlasů. Ve výsledcích výzkumu Naše společnost, 2009 také převládala v nadpoloviční většině odpověď „oba stejně“ a za ní jako druhá „spíše muž“. To do určité míry vyvrací mou domněnku o vlivu převažujícího zastoupení žen, protože v tomto výzkumu byl vzorek vyváženější. Vliv rozdílů vzniklých na základě nesouměrného zastoupení žen a mužů však nemíním podceňovat ani u této ani u ostatních otázek.
	Nadpoloviční zastoupení odpovědi „oba stejně“ bylo ze zbylých otázek pouze u nakupování potravin 52 respondentů, úklidu domácnosti 51 respondentů a v otázce vedení rozpočtu rodiny 51 respondentů. U prvních dvou otázek byla hned další odpovědí „spíše žena“ 29 a 36 respondentů, pouze i třetí otázky to byla odpověď „spíše muž“ 33 respondentů. Přestože se nejednalo o nadpoloviční většinu respondentů, bylo na otázku „Kdo by měl zajišťovat běžné domácí práce?“ nejvíce zastoupenou odpovědí 48 dotazovaných studentů „oba stejně“.
	Záležitostí jednoznačně označenou jako „ženskou“ byla rodičovská mateřská dovolená. Součet opovědí „žena“ 46 respondentů a „spíše žena“ 26 respondentů bylo 72, což jsou celé tři čtvrtiny dotazovaných studentů. Zbylá většina 19 respondentů se přiklání k ekonomické otázce rodičovské dovolené a zvolila toho z rodičů, kdo vydělává méně. Mezi ženské práce patřilo také vaření, u nějž zvolilo ženu součet odpovědí „žena“ a „spíše žena“ 48 dotazovaných studentů. V této otázce byla těsně za touto odpověď „oba stejně“, kterou volilo 43 respondentů. Tyto činnosti jako více ženské volili také respondenti výzkumu Naše společnost 2009. U otázky kdo by měl doma vařit dokonce součet odpovědí „spíše žena“ a „žena“ dosáhl 74 % všech respondentů. I u dalších otázek týkajících se domácích praví, byly ženy voleny častěji.
	Naproti tomu jako více mužskou součet odpovědí „muž“ a „spíše muž“ záležitost označilo 40 dotazovaných studentů otázku finančního zajištění rodiny. Ekonomicky by tuto otázku řešilo 27 studentů s volbou odpovědi „ten, kdo vydělává více“ a 26 studentů, kteří volili „oba stejně“.  Vysvětlení, proč je zrovna tato záležitost připisována zrovna mužům, bych nehledala v zastaralé koncepci mužské role coby otce - živitele. Pokud studenti zvolili ženu, jako tu, která má být s dětmi na mateřské dovolené, je pravděpodobné, že o finanční zajištění rodiny se bude muset alespoň po tuto dobu postarat muž.
	Rozdíly mezi mým výzkumem a výzkumem veřejného mínění Naše společnost, 2009 připisuji malému počtu respondentů - mužů, které jsem ve svém výzkumném vzorku měla. Usuzuji tak na základě toho, že rozdíly ve výsledcích odpovídají otázkám, na něž měli muži a ženy rozdílné názory. Výsledky těchto otázek v mém výzkumu odpovídají většímu počtu žen.
	Největší zastoupení přidané odpovědi měla otázka „Kdo by měl usilovat o kariéru?“. U ní zvolilo odpověď „ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“ 41 dotazovaných studentů a hned po ní odpověď „oba stejně“, kterou zvolilo 33 studentů.
	Jak už jsem uvedla výše, byl počet mužů a žen značně nevyrovnaný. Z tohoto důvodu není možné přikládat hlubší význam rozdílů v jejich odpovědích. Tuto část shrnu proto méně podrobně.
	Ve skupině žen měla také největší zastoupení odpověď „oba stejně“. Což potvrzuje mou třetí hypotézu, že u dotazovaných studentek bude u otázek rozdělení rolí mezi partnery nejvyšší součet odpovědí „oba stejně“. To se také prokázalo, protože součet všech odpovědí „oba stejně“ byl 594. U další nejčastější odpovědi „spíše žena“ to bylo 167 odpovědí. Je tedy nepopiratelné, že dotazované studentky považují za důležité, aby jim partneři v mnoha věcech pomáhali a dělili se s nimi se „svými“ povinnostmi, ale úplně se jich nevzdají. Zajímavé zjištění vidím v tom, že dotazované studentky by žádnou z těchto činností či záležitostí neoznačily jako jednoznačně mužskou. Nejvíce studentek se přiklánělo k odpovědi „spíše muž“ u administrativních záležitostí rodiny 23 respondentek a financování rodiny 21 respondentek. Vždy to však bylo až na druhém místě za odpovědí „oba stejně“. Jako ženskou činnost volily studentky, vaření 33 respondentek a na prvním místě rodičovskou mateřskou dovolenou. Součet odpovědí „žena“ a „spíše žena“ je 54.
	Tabulka 6 - Odpovědi dotazovaných studentek na rozdělení mužských a ženských rolí v domácnosti
	Pozn.: Položka „jiná odpověď“ zahrnuje rozšiřující odpovědi pro dané otázky:
	„Kdo by měl obstarávat finanční zajištění domácnosti?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává více“.
	„Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské dovolené?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává méně“.
	„Kdo by měl usilovat o kariéru?“ byla přidána odpověď ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“.
	Dotazovaní studenti odlišovali mezi rolemi žen a mužů jen o málo více než studentky. Za jednoznačně ženskou roli označili „být s dětmi na rodičovské dovolené“. Součet odpovědí „žena“ a „spíše žena“ je u studentů 18 z 24 respondentů. Shodný počet odpovědí „spíše žena“ a „oba stejně“ zvolili studenti u otázky „Kdo by měl zajišťovat běžné domácí práce?“ po 9 ti odpovědích. Shodný počet také měly odpovědi „oba stejně“ a „spíše muž“ u otázky, která zjišťovala, kdo by měl být ve vztahu k dětem autoritou. Jako spíš mužskou roli odpovědi „spíše muž“ uvedli v ekonomických záležitostech rodiny: finanční zajištění 12 respondentů, starost o rozpočet rodiny 12 respondentů a starost o administrativní záležitosti rodiny 10 respondentů. Nejvíce dotazovaných studentů 21 souhlasilo, že vztahy s přáteli by měli udržovat oba partneři. Devatenáct respondentů také zvolilo možnost „oba stejně“ v otázce „Kdo by měl rozhodovat o počtu dětí v rodině?“.
	Rozdíly mezi ženami a muži nebyly tak výrazné, aby bylo možné je považovat za významné. Úlohu v tom však hraje celkový počet respondentů, který byl na objektivní závěry malý, s čímž jsem ale počítala. Mým cílem není zhodnotit postoje všech studentů pedagogické fakulty nebo na základě tohoto výzkumného šetření o nich vyvozovat závěry.
	Tabulka 7 - Odpovědi dotazovaných studentů na rozdělení mužských a ženských rolí v domácnosti
	Pozn.: Položka „jiná odpověď“ zahrnuje rozšiřující odpovědi pro dané otázky:
	„Kdo by měl obstarávat finanční zajištění domácnosti?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává více“.
	„Kdo by měl s dětmi zůstat na rodičovské dovolené?“ byla přidána odpověď „ten, kdo vydělává méně“.
	„Kdo by měl usilovat o kariéru?“ byla přidána odpověď ten, kdo má lepší vyhlídky na kariérní postup“.
	Poslední část mého dotazníku se zabývala zjišťováním názorů respondentů na formulované otázky. Až na jednoho se všichni studenti bez rozdílu pohlaví shodli na tom, že jim tyto otázky nepřišly osobní - nevhodné. Úmyslně jsem ji položila z toho důvodu, že někteří lidé berou plány ohledně vlastní rodiny velmi osobně a dotazování se na ně jim může být nepříjemné, jak jsem zjistila z vlastní zkušenosti.
	Studenti uvedli, že je pro ně důležité mít možnost vlastního bydlení při zakládání rodiny. Možnost „ano“ zvolilo 90 respondentů což je necelých 94 % dotazovaných. Já jsem ve své hypotéze uvedla, že alespoň 75 % respondentů odpoví ano na otázku: Je pro vás důležité mít možnost vlastního bydlení bez rodičů nebo spolubydlících v manželství při plánování rodiny. I tato hypotéza se potvrdila, přestože můj předpoklad podhodnotil situaci. Samostatné bydlení je pro tyto mladé lidi evidentně velmi důležitou součástí založení vlastní rodiny. Otázku jsem záměrně pokládala v kontextu zakládání rodiny, protože vysokoškoláci často bydlí i s partnerem kvůli finanční situaci v podnájmech s dalšími spolubydlícími a mne zajímalo, jestli by pro ně důvodem ke změně bylo plánování rodiny. I v dalších výzkumech mladých lidí Fialová a kol., 2000 Vokurková, 2007 je samostatné bydlení považováno za důležitý předpoklad pro uzavření manželství nebo založení rodiny.
	Postoj studentů k lidem, kteří žijí trvale bez stálého partnera, se ukázal jako velmi tolerantní. Odpověď „ne“ na otázku zdali jim připadají tito lidé „divní“ či „zvláštní“ odpovědělo 71 dotazovaných. Na kolik toto chování považují za správné, jsem v dotazníku nezjišťovala. Odpovědi se podle pohlaví příliš nelišily. Rozdíl se projevil u další z otázek: „Myslíte si, že svobodné ženy mohou vychovávat své děti plnohodnotně?“. Celkové zastoupení odpovědí bylo u 58 respondentů „ano“, 11 neví a u 27 odpověď „ne“. Mezi muži nepřevládl ani jeden názor, protože 11 z nich volilo variantu „ano“, 2 nevědí a 11 zvolilo „ne“. Mezi ženami bylo nejvíce zastoupeno „ano“, které volilo 47 studentek, nevím 9 studentek a „ne“ 16 studentek. Celkově nerozhodní byli dotazovaní studenti a studentky v odpovědích na otázku, zdali by pro ně byla přítomnost dítěte ve vztahu důvodem pro uzavření manželství. 36 respondentů uvedlo, že „ano“, 35 respondentů neví a 25 respondentů si myslí, že by to důvod k uzavření sňatku nebyl. Je patrné, že starší lidé k tomuto problému mají jasnější postoj. Z výsledků publikovaných Chaloupkovou a Šalamounovou 2004 je patrné, že starší lidé považují za důležité, aby se děti rodily do manželství. Jestli je to dáno vlivem odlišných kulturních hodnot, nebo zkušenostmi s podobnou problematikou není zřejmé.
	Pozn.: Na otázku „Přišly vám předchozí otázky příliš osobní nevhodné?“ byly pouze odpovědi Ano / Ne
	Poslední zbývající otázka se ptala studentů, jestli si myslí, že jimi uvedené odpovědi se budou shodovat s jejich vlastním budoucím životem. Většina 56 respondentů si myslí, že ano. Jestli se jedná o idealizaci budoucího vztahu nebo o jejich reálnou skutečnost, bohužel z dotazníku nezjistíme. Není ani zřejmé nakolik jsou ochotni ze svých nároků slevit, či za jak striktní své odpovědí považují. Jestli se jim tato očekávání splní v budoucnu, neví 25 dotázaných studentů. A se změnami počítá celých 15 respondentů. Muži se častěji přikláněli k odpovědi „ne“ než k odpovědi „nevím“. Může to být způsobené větší ochotou se dohodnout na rozdělené rolí s konkrétní partnerkou anebo menší idealizací partnerství a větším smyslem pro realitu. Hamplová Fialová a kol., 2000 naopak zjistila, že mladí lidé, u kterých prováděla výzkum, si nemyslí, že by se jejich očekávání v budoucím životě splnila.
	Diskuse
	ZÁVĚR
	Pokud jsme vychováni v nějaké kultuře, přebíráme její normy, principy a ideje. Z nich se postupem času vytvářejí naše vlastní představy o konkrétních aspektech života a na jejich základě i naše očekávání, která od života máme. Dokladem toho jsou očekávání a postoje mladých lidí. Tyto postoje u mladých lidí do jisté míry ovlivňuje menší znalost životních zkušeností, než které mají starší lidí. Bylo by ale neoprávněné tyto postoje znehodnocovat nebo snižovat jejich důležitost, protože jsou důležitou ukázkou toho, k jaké hodnotové orientaci společnost jako celek tíhne.
	Za kladné zjištění považuji, že i mladí lidé si uvědomují význam rodiny a s ním často spojeného manželství a nejde jen o kopírování tradičních vzorců chování od nich očekávaného. Úloha rodičovství je stále pro mnoho lidí v životě důležitá a tolik diskutované odkládání rodičovství není známkou nevyspělosti, ale naopak zodpovědného uvažování. Protože s prodlužující se délkou mládí, se nutně musí posunout dospělost a tedy i motivace k zakládání vlastní rodiny. Posun od tradičního pojetí rodiny ve smyslu rozdělení rolí mezi muže a ženu je dne v tom, že partneři se navzájem chápou skutečně více jako partnery než „zaměstnance“ jedné instituce.
	SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ
	FUČÍK, P. Věková homogamie českých sňatků 1920 - 2000. Sociologický časopis [online]. 2006, vol. 42, s. 719 - 739. [cit. 3. 6. 2011]. dostupný z http://sreview.soc.cas.cz/uploads/b2cb9930f9deeb5612f9ad06e830ab017a3c435e_220_07fucik17.pdf
	CHALOUPKOVÁ, J., ŠALAMOUNOVÁ, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80–7330–062-1
	JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0
	KARSTEN, H. Ženy - muži; Genderové role, jejich původ a vývoj. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-145-x
	KNOTKOVÁ B., SMETÁČKOVÁ-MORAVCOVÁ I., VALDROVÁ J. D. Posuzování genderové stereotypnosti učebnic [online]. Praha: 2004 [cit. 20. 5. 2011]. dostupné z http://www.rovnopravnost.cz/images/redaktor/491e2-prirucka_ucebnice.pdf
	KOVAŘÍK, J. Práva jsou pro všechny [online]. Praha: Nadace Naše dítě, 2003. [cit. 10. 6. 2011]. dostupné z: http://www.detskaprava.cz/poznej/dospivani.htm
	KRÁĽOVÁ, L. Homogamia- zákon alebo alternatíva výberu životného partnera?, Sociologický časopis [online]. 1995, vol. 31, s. 335 - 344. [cit. 4. 6. 2011]. dostupný z http://sreview.soc.cas.cz/uploads/636a2817d1526444250a99424ca35ada8068dde0_330_335KRALO.pdf
	MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-7184-867-7
	MAŘÍKOVÁ H. Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé. [online]. [cit. 2. 3. 2011]. dostupné z http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/143_99-6wptext.pdf
	MATOUŠEK O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN: 80-86429-19-9
	MOŽNÝ, I. Moderní rodina - mýty a skutečnosti. Brno: Blok, 1990. ISBN 80-7029-018-8
	MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. 2. upravené vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 80-86429-05-9
	MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 1998. ISBN 80-85850-53-2
	Národní zpráva o rodině [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 [cit. 20. 2. 2011]. dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf
	Naše společnost 2009 - listopad; Partnerství, manželství a rodičovství.  [online]. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. [cit. 28. 2. 2010]. dostupné z http://nesstar.soc.cas.cz/webview/velocity?study=http%3A%2F%2Fnesstar.soc.cas.cz%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FV0911&format=html&mode=transform
	Naše společnost 2010 - listopad; Rodinné hodnoty a postoje k manželství [online]. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., [cit. 28. 2. 2010]. dostupné z http://nesstar.soc.cas.cz/webview/velocity?study=http%3A%2F%2Fnesstar.soc.cas.cz%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FV1011&format=html&mode=transform
	OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-403-6
	PAVLÁT J. Otcovství, děti a rodina. [online]. Česká a slovenská psychiatrie, 4/2008, s. 189-195. [cit. 5. 4. 2011]. dostupné z http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2008_4_189_195.pdf
	PLAŇAVA, I. Manželství a rodiny. Brno: Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-039-2
	ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-448-6
	SIROVÁTKA, T. Rodinné chování a rodinná politika v české republice. MAREŠ, P., POTOČNÝ, T. Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 225-232. ISBN 80-86598-61-6
	ŠTĚPANÍK, J. Úvod do studia na vysoké školy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-214-2381-1
	TOMÁŠEK, M. Singles ve světě měnících se typologií a definic: k aktuálně probíhajícímu výzkumu. MAREŠ, P., POTOČNÝ, T. Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 225-232. ISBN 80-86598-61-6
	VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1318-5
	VOKURKOVÁ, J., Mgr., Postoje k manželství v období mezi dospíváním a dospělostí. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně, 2007. Diplomová práce
	Vybrané demografické údaje v České republice. Česká republika od roku 1989 v číslech [online]. Český statistický úřad [cit. 3. 5. 2011]. dostupné z http://www.czso.cz/cz/cr_1989_ts/0101.pdf
	Vzdělanostní struktura populace ČR [online]. Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil 2010, Český statistický úřad, 2010. [cit. 10. 6. 2011]. dostupné z http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/64003169C1/$File/31151102.pdf
	Seznam tabulek
	Přílohy
	Příloha č. 2
	Příloha č. 3 - Dopis rozeslaný respondentům spolu s dotazníkem
	Příloha č. 4 - Dotazník použitý v orientačním výzkumném šetření
	Pozn.: u některých otázek jsou přidané další odpovědi




