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Úvod
Doba, ve které žijeme je charakterizována nejrůznějšími výrazy, v jejichž čele stojí 

témata individualismu a svobody jedince. Od dětství jsme vedeni k tomu, abychom spoléhali 

na vlastní síly, píli a pracovitost, protože pouze tyto kvality nám zajistí šťastný a bohatý život. 

Chlapcům i dívkám se nabízí stejné možnosti, jak své individuální rozdíly přeměnit 

v jedinečnost a na té stavět po celý život. Sami sebe pak v životopise popisujeme jako 

ambiciózní, flexibilní a cílevědomé jedince.  Abychom našli pracovní uplatnění, musíme tyto 

výrazy pojmout do své osobnosti a razit si cestu k vrcholu i s ostrými lokty. 

Tyto charakteristiky ovšem u pracovního uplatnění nekončí. Naše rodina, přátelé, známí 

či kolegové v práci – to vše jsou lidé, kteří svým míněním o nás nevědomky utvářejí naše 

vlastní postavení ve společnosti. A proto jsou mezilidské vztahy jedním z nejdůležitějších 

činitelů, které určují status jedince ve společnosti, společně s rolemi a naším vystupováním. 

Partnerský vztah není výjimkou. V osobě, kterou považujeme za nejbližší, můžeme 

potvrzovat sebe sama a zároveň se nám nabízí možnost před touto osobou odložit všechny 

masky, které nám nasazují společenské role, a být tak sami sebou. I v individualistické 

společnosti potřebujeme člověka, který s námi bude v jednom týmu.

Ústředním tématem této práce je pohled mladé generace na partnerský vztah. Mladou 

generací rozumím muže a ženy ve věkovém rozmezí 20 – 30 let, kteří se nacházejí v 

heterosexuálním vztahu, který sami označují jako vážný. Práce je zpracována kvalitativní 

výzkumnou metodou, díky které jsem mohla sledovat společné jevy ovlivňující tuto 

problematiku. Práce sleduje dva základní výzkumné cíle. Obě roviny problému jsou nejprve 

pojednány v teoretické rovině a následně jsou řešeny v rovině praktické. 

Prvním výzkumným cílem je zjistit základní kritéria pro výběr partnera. Zaměřuji se jak 

na výběr partnera z biologické a společenské perspektivy, tak na kvality, které jsou 

preferovány na základě prostředí, ve kterém jedinec žije. Druhým výzkumným cílem je 

samotný pohled mladých dospělých na partnerský vztah, případně manželství. Práce se 

zaměřuje na důležitost instituce partnerství, a to, jak partnerství v současné době vypadá, zda 

je jeho cílem manželství a zda jej ovlivňuje prostředí, ve kterém funguje. 

Rodina a manželství jsou jedním ze základních pilířů stability celé společnosti, a 

všechny změny ve společnosti jako celku se dříve nebo později odrážejí i ve vztazích 

partnerských. 
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1. Výběr partnera

1. 1. Období mladé dospělosti

Výběr partnera, se kterým bychom měli strávit zbytek života, probíhá zejména v období, 

které označujeme za období mladé dospělosti. Jedná se o období mezi 20 – 40 rokem života a 

z biologického hlediska se vyznačuje určitou úrovní fyzické zralosti. Tím nejdůležitějším 

aspektem biologického vymezení je proměna významu sexuality, protože kromě fyzického 

uspokojení se začíná projevovat její reprodukční složka1.

Sociální i povahová charakteristika období mladé dospělosti je problematičtější, protože 

probíhá u každého jedince individuálně a podílí se na ní více faktorů. Obecně ale můžeme 

předpokládat, že u mladého dospělého člověka dochází ke změně osobnosti, protože se 

osamostatňuje, začíná být opravdu svobodný a přijímá zodpovědnost za své činy. Zvyšuje se 

jeho sebevědomí, reálný odhad vlastních sil a kompetencí, schopnost regulovat své emoce a 

jednání, a hlavně se v tomto období učíme novým rolím, které jsou spjaty se zaměstnáním či 

partnerským vztahem. Mladý dospělý člověk by také měl být schopen zvládnout párové 

soužití a tolerovat či akceptovat požadavky druhého. 

Vztahy k orientační2 rodině v tomto období polevují na intenzitě a jsou nahrazovány 

širokou sítí vztahů přátelských, pracovních či partnerských. Mladá dospělost má v dnešní 

době ovšem ještě jednu důležitou charakteristiku, a to individualismus. Od tradičního 

rodového předurčení života jedince se vývoj posunul ve prospěch vlastní volby ve všech 

oblastech života. Výběr profese, stejně jako partnera na společné soužití musí v dnešní době 

vyhovovat hlavně jednotlivci, který se požadavkům rodiny odmítá podřizovat. Základem je 

zde subjektivní uspokojení z těchto vztahů a osobní volba té nejlepší varianty3. 

Období mladé dospělosti tedy jedinci nabízí nespočet možností, které budou nadále 

ovlivňovat celý jeho život. Role mladého dospělého má také větší sociální prestiž, což dává 

jedinci určitou hodnotu ve společnosti. Na druhou stranu je toto období plné zásadních 

životních mezníků, přičemž některé mohou být nezvratné. Dilema mladé dospělosti spočívá 

právě v neomezené míře možností. 

1. 2. Obecné předpoklady pro výběr partnera

Výběr partnera ovlivňují, mimo jiné, sociokulturně podmíněné normy, jako například 

míra přetrvávající tradice či mediálně prezentovaná podoba partnerského vztahu. Dále pak ve 

                                               
1 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
2 Orientační rodina je taková, ve které se jedinec narodil, tedy jeho výchozí.
3 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
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výběru partnera hrají roli individuální preference, což jsou naše vědomá i nevědomá

rozhodnutí, a nakonec náhodné vlivy, ke kterým můžeme řadit například osobní naladění na 

nový vztah4. 

Partnera si vybíráme tak, aby k naší osobnosti ladil, hledáme toho pravého, který by 

naplnil naše očekávání a potřeby. Velkou roli zde hraje společnost, která prostřednictvím 

médií vykresluje představu o ideálním partnerovi, kterou mnoho jedinců pojímá za reálnou. 

Když pomineme klasické vyobrazení úspěšného, dobře stavěného muže s modrýma očima a 

štíhlé ženy, která hravě zvládá jak kariéru, tak domácnost, společnost dokáže dobře 

prezentovat i to, jak by měl vztah vypadat a fungovat5. 

Na základě výsledků průzkumu „Mladá generace 19976“ můžeme sledovat obecné 

trendy ve výběru partnera u jedinců ve věkovém rozmezí 18-29 let. Postoje a názory této 

generace mladých dospělých se jevily značně konzervativní, protože odrážely vysoký důraz 

na rodinné hodnoty. Mezi nejdůležitější vlastnosti partnera patřil dobrý vztah k dětem, 

zodpovědnost a poctivost, smysl pro rodinný život a tolerance7. 

2. Společenské faktory při výběru partnera

V současné době pevně věříme, že výběr partnera máme ve vlastních rukách a nic a 

nikdo nám nemůže diktovat, s kým bychom měli zajít na skleničku či začít bydlet. Je to přece 

naše rozhodnutí, když jednoho partnera odmítneme, abychom hledali štěstí u jiného, je to 

přece naše volba, na který inzerát v seznamce odpovíme a jiný budeme ignorovat. Taktéž je 

jen na nás, zda se pustíme do manželství nebo s partnerem budeme jen společně žít.

2. 1. Výběr partnera v tradiční8 a moderní společnosti

Ovšem není tomu tak dávno, kdy bylo manželství natolik důležitou institucí, že výběr 

partnera nezáležel na jedinci, nýbrž na celé rodině. Ze sociologického hlediska můžeme 

rozlišit výběr partnera na typ tradiční a moderní9. V tak zvané tradiční společnosti to byli 

právě rodiče a širší rodina, která rozhodovala o budoucím partnerovi a jen výjimečně zde 

                                               
4 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
5 Tamtéž.
6 „Mladá generace 1997“ je sociologický průzkum, který zahrnoval svobodné jedince ve věku 18-29 let, 632  
    mužů a 662 žen. Průzkum se stal základem knihy „Představy mladých lidí o manželství a rodičovství“ -
   Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 
   Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2000.
7 Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 
    Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2000.
8 Tradiční společností je myšlena společnost před průmyslovou revolucí a rozvojem individualismu.
9 Katrňák, T. Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České Republice. Praha: 
    Sociologické nakladatelství SLON, 2008.



10

najdeme manželství, kterému by předcházel romantický vztah či láska. Základem pro 

manželství byl v té době výběr partnera, který bude s novou rodinou ekonomicky, symbolicky 

i statusově na stejné úrovni. Tak se udržovala sociální struktura společnosti i pokračování 

rodiny z generace na generaci10. 

Nejen s průmyslovou revolucí a přechodem z tradiční na moderní společnost, ale také 

vlivem působení individualismu zeslábl hlas rodiny ve výběru partnera na minimum. Dnes je 

dobré, když budoucího partnera rodiče schvalují, ale už to není podmínkou. Základem 

k uzavření manželství jsou emoce, láska, náklonnost a individuální city. Abychom měli 

prostor si takové city k druhému jedinci vypěstovat, ustavila se v moderní společnosti 

instituce partnerského vztahu. Tato instituce zahrnuje veškeré chování, které předchází 

společnému soužití, popřípadě uzavření manželství, jako například vytvoření si cesty pro 

vzájemnou komunikaci, prostoru pro individuální potřeby, ale také sdílené touhy a přání11. 

2. 2. Výběr partnera a homogamie

Podle T. Katrňáka byl Alain Girard v roce 1959 první, kdo k onomu pocitu svobodné 

volby přidal jiný, a zcela překvapivý pohled12. Na základě výzkumu francouzské populace 

vyvodil pravidlo homogamie13. Pravidlo homogamie nepotvrzuje svobodný a náhodný výběr 

partnera, ale právě naopak tvrdí, že si partnera vybíráme na základě sociálních podobností, 

čímž se příliš neliší od toho, jak tomu bylo v tradiční společnosti. Partnerská volba tak není 

založena pouze na motivu lásky a citu, ale je daleko více strukturovaná a stojí za ní i další 

motivy. 

Výběr partnera v moderní společnosti podle Kartňáka ovlivňují tři faktory: individuální, 

strukturální a sociální, přičemž poslední dva faktory mají ve výběru partnera rozhodující 

slovo. Individuální faktory jsou viditelné na rovině každodenního jednání, jsou to osobní 

preference a volby zachycené v sociologické mikroperspektivě. Strukturální faktory jsou 

možnosti uzavřít sňatek s konkrétním mužem či ženou. Je to taková nabídka sňatkového trhu, 

jehož meze jsou tvořeny tím, co může a nemůže být voleno. Sociální faktory pak souvisí se 

sociálními bariérami mezi muži a ženami. Jsou to překážky, které snoubenci musejí 

překonávat, jako například věkový rozdíl, fyzická vzdálenost, dosažené vzdělání, náboženské 

                                               
10 Katrňák, T. Romantický rozum, racionální cit. Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2002. s. 27-29.
11 Tamtéž. 
12 Jak uvádí Katrňák v eseji Romantický rozum, racionální cit. Přítomnost, Praha: Martin Jan Stránský, 2002, 
    1s. 27-29. 
13 Homogamie slouží jako měřítko propustnosti společnosti: s vysokou mírou homogamie se setkáváme   
    v sociálně uzavřené společnosti a s nízkou mírou homogamie naopak v sociálně otevřené společnosti.     
    Opakem homogamie je sociální rozdílnost partnerů, heterogamie.
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vyznání či etnická příslušnost. Strukturální a sociální faktory ovlivňují, ba dokonce utvářejí 

partnerskou volbu, a jsou viditelné v sociologické makroperspektivě14. Mezi kritéria, která 

homogamii vymezují, patří například věk, vzdělanost či příslušnost k určité sociální vrstvě. 

V České republice je dlouhodobě nejsilnějším kritériem homogamie vzdělání. V roce 

1990 tvořily 58,4% z celkového počtu snoubeneckých párů ty, ve kterých oba partneři dosáhli 

stejného stupně vzdělání, v roce 1996 tomu tak bylo v 58,1%15. Také sociologický průzkum 

PARO16 poukazuje na homogamii vzdělanostní a věkovou. V roce 2008 bylo vzdělanostně 

homogamních 58% všech sňatků, přičemž nejvyšší šanci na homogamní sňatek mají lidé 

vysokoškolsky vzdělaní, čímž potvrzují svůj status, a naopak lidé se základním vzděláním. 

Dnešní mladí muži už nejsou nuceni uzavírat hypogamní17 manželství, protože se na 

sňatkovém trhu nachází dostatek stejně vzdělaných partnerek. Naopak jsou to mladé vzdělané 

ženy, které nenacházejí stejně vzdělané, či vzdělanější muže, což je nutí k hypogamii či 

single18 životu. 

Už prvotní kontakt nebývá zcela náhodný, ačkoli bychom vlastnímu setkání s partnerem 

rádi připisovali osudové setkání. Okolnosti, které se mohou zdát, jako náhodné vyplývají 

z určitého způsobu chování a z toho, s jakými lidmi se stýkáme. Podle průzkumů PARO často 

vztahu předchází dlouholeté přátelství či si partnera vybíráme v blízkém okolí – sousedství, 

střední či vysoké škole, zaměstnání19. Jedinci, kteří si partnera vyberou ze stejné sociální 

vrstvy, pak mají naději na vyšší stabilitu vztahu, protože je zde velká pravděpodobnost, že 

oba partneři budou komunikovat s podobnou logikou, uznávat stejné hodnoty či řešit 

problémy podobným způsobem. 

Z našeho úhlu pohledu můžeme být přesvědčeni, či si být úplně jisti, že naše volba je 

volbou individuální, a že jsme se nechali vést svými pocity a emocemi, přesto nám 

sociologické studie ukazují, že tyto city jsou společností směřovány k určitému poli partnerů a 

partnerek, mezi kterými si vybíráme. Nakonec si tedy z velké části vybíráme partnera 

z oblasti, ze které by jej vybrali i naši rodiče. Pokud tedy struktura tradiční společnosti 

                                               
14 Katrňák, T. Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České Republice. Praha:       
    Sociologické nakladatelství SLON, 2008.
15 Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 
    Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2000 – výsledky výzkumu „Mladá generace 1997“
16 PARO – panelový výzkum „Páry a rodiny“, který se odehrál v roce 2008 a je základem knihy „Na prahu 
   Dospělosti“ - Katrňák, T. Lechnerová, Z., Pakosta, P., Fučík, P. Na prahu dospělosti. Partnerství, sex a životní 
   představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010.
17 Tendence uzavírat manželství s partnerem nižšího sociálního statusu či vzdělání. Opakem hypogamie je 
    hypergamie což je situace, kdy například sociálně slabší jedinec sňatkem postoupí do sociálně vyšší vrstvy.
18 Single je jedinec, který žije o samotě, bez partnera. 
19 Katrňák, T. Lechnerová, Z., Pakosta, P., Fučík, P. Na prahu dospělosti. Partnerství, sex a životní představy 
    mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010.
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existovala na tomto principu volby partnera, v moderní podobě se tak udržuje i dnes a to 

v kumulaci určitých sociálních výhod a nevýhod a v reprodukci stejné sociální vrstvy 

z generace na generaci20.

3. Biologické faktory při výběru partnera

Společenské faktory při výběru partnera se prolínají s biologickými faktory. 

Dvoření, námluvy a párování jsou v přírodě pozoruhodným jevem, protože každý druh 

si v průběhu let vyvinul osobitý způsob, jakým okouzlit svého partnera či partnerku. 

Z hlediska evoluční biologie je totiž smyslem každého jedince zajistit svůj reprodukční 

úspěch21 a v potomcích tak zachovat své geny. Díky evoluci se tak s každou generací 

v mláďatech snoubily kombinace genů nejlepšího samce a nejlepší samičky22. 

Charles Darwin si při svých výzkumech povšiml, že jen ti nejadaptabilnější jedinci jsou 

schopni přežití v měnících se podmínkách přírody, která tak testuje schopnosti jednotlivých 

druhů. Tento přírodní výběr, jak svou teorii později nazval, byl prezentován v roce 1859 a stal 

se základem pro porozumění přírodě. Přírodní výběr, vnitrodruhová selekce, byl později 

obohacen pohlavním výběrem, který vysvětluje základní namlouvací strategie. U pohlavního 

výběru pak Darwin rozlišil vnitropohlavní soupeření, které se odehrává mezi jedinci stejného 

pohlaví o přízeň pohlaví druhého, a mezipohlavní soupeření, které zahrnuje preference 

druhého pohlaví pro výběr partnera23. 

Zhruba o 100 let později Robert Trivers24 objasnil některá „černá místa25“ Darwinovy 

teorie, například proč jsou samičky vybíravějším pohlavím, svou teorií rodičovských investic. 

Podle této teorie je pohlavní výběr a výběr partnera ovlivněn tím, nakolik je jedinec zapojen 

do rozmnožování a následné výchovy potomků. Obě pohlaví do rodičovství samozřejmě 

investují mnoho, ovšem jsou to právě samičky, v našem případě ženy, které do rodičovství 

investují více. Z investic samiček můžeme jmenovat: 38 až 40 týdnů těhotenství, se kterým 

jsou spojeny mnohé komplikace, porod, jež může být riskantní a těsnější vazba na potomka 

při výchově, zejména kvůli kojení. Vzhledem k těmto investicím mají ženy právo být ve 

                                               
20 Katrňák, T. Romantický rozum, racionální cit. Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2002. s. 27-29.
21 Reprodukční úspěch je výsledek strategií, které si druh a pak samotný jedinec vyvinuli, aby znásobili své  
    šance na přežití a zanechání další generace potomků. 
22 Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. The Journal of Sex Research. University of Missouri –
    Columbia, Volume 41, Number 1, February 2004: pp 27-42
23 Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. The Journal of Sex Research. University of Missouri –
   Columbia, Volume 41, Number 1, February 2004: pp 27-42.
24 Tamtéž.
25 Těmito místy zde rozumíme zejména dvě otázky, které se Darwinovi nepodařilo zdárně vysvětlit. Bylo třeba  
    zdůvodnit, proč jsou samičky vybíravějším pohlavím a proč jsou samci soupeřivější. 
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výběru partnera vybíravější, neboť potřebují tuto investici vyvážit u protějšku, a mít jistotu, že 

o ni i potomky bude postaráno26. 

3. 1. Ženské preference

Ženy při svém výběru partnera vyhledávají spíše dlouhodobé vztahy, právě kvůli 

zmíněným vysokým rodičovským investicím. Ideální partner by měl být hlavně ochoten 

investovat všechny své zdroje do potomků i ženy, schopen je ochránit a zajistit. Měl by být 

spolehlivý a rodinně orientovaný27. Tyto důležité zdroje, kterými muž disponuje, nebo má 

potenciál, že k nim bude mít přístup, jsou obsaženy v jeho společenském statusu neboli

kulturním úspěchu. Proto ženy více přitahují dominantní a úspěšní muži, kteří mají vliv a 

mohou pro svou rodinu zajistit vyvážené jídlo, bezpečný přístřešek či zdravotní péči28. Podle 

Gearyho jsou tyto kvality pro ženu nejdůležitější a pokud musí udělat nějaké kompromisy, je 

lepší volbou mít úspěšného muže, který ji zajistí, než plně milujícího29. Tuto společensky a 

finančně orientovanou vybíravost žen potvrzují také mnohé lidové pověsti a pohádky30. 

Ovšem v současné západní společnosti přitažlivost společensky úspěšných mužů souvisí 

se schopností zajistit jídlo a střechu nad hlavou už jen okrajově. Obecně můžeme říci, že 

v západních zemích, může společenský status dobře reprezentovat i žena sama. Navíc, 

společensky úspěšní a dominantní muži bývají často arogantní, přelétaví a sobečtí. Podle 

biologického nastavení mají muži sklon navazovat krátkodobé vztahy, aby zvýšením počtu 

sexuálních styků zvýšili svou možnost předání genů mnoha potomkům. Základním kritériem 

je, aby muž byl schopen a ochoten všechny své kvality a zdroje dát jedné ženě a společným 

potomkům. Proto u žen vítězí muži, kteří jsou emocionálně stabilní, milí, chápaví, inteligentní 

a rodinně orientovaní. Jelikož v dnešní době v drtivé většině hraje primární úlohu mezi 

partnery láska, mnoho žen vyhledává takového partnera, se kterým mohou vyvinout intimní a 

emocionálně naplňující vztah31.

                                               
26 Buss, D., M. Sex Differences in human mate preference: Evolutionary hypothese tested in 37 cultures. 
    Behavioral and Brain Sciences. Cambridge University Press, Volume 12, 1989, pp 1-49
27 Buss, D., M. The evolution of Human mating. Acta Psychologica Sinica. University of Texas, Volume 39,   
    2007, pp. 502-512
28  Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. The Journal of Sex Research. University of Missouri –
   Columbia, Volume 41, Number 1, February 2004: pp 27-42.

29 Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. The Journal of Sex Research. University of Missouri –       
    Columbia, Volume 41, Number 1, February 2004: pp 27-42.
30 Gottschall, J. Sex Differences in mate choice criteria are reflected in folktales from around the world and in 
    historical European literature. Evolution and Human Behavior. St. Lawrence University, Volume 25, 2004, pp 
    102-112
31 Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. The Journal of Sex Research. University of Missouri –
    Columbia, Volume 41, Number 1, February 2004: pp 27-42.
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Ženy v České republice přisuzují smyslu pro rodinný život, poctivosti a zodpovědnosti 

větší význam než muži, což výzkum „Mladá generace 1997“ vidí jako důsledek větší

angažovanosti žen v celé sféře rodiny a manželství. Ženy nesou v naší společnosti větší 

zodpovědnost za výchovu dětí a jsou s rodinným zázemím svázány více než muži. V souladu 

s darwinovskou teorií ženy i ve výzkumu „Mladá generace 1997“ přisuzovaly větší význam 

těm vlastnostem partnera, které souvisely s materiálním zajištěním rodiny a jejím 

společenským statusem. Finanční zabezpečení, ale také vysokoškolské vzdělání či důraz na 

ctižádostivost a rozhodnost patřily ke kvalitám, které ženy cenily výše než muži. Ženy 

s vyšším vzděláním si na partnerovi cení více charakterových kvalit, které jsou s vyšším 

společenským statusem svázány i jejich nároky jsou obecně vyšší. Od partnera očekávají 

intelektuální úroveň, charisma a silnou osobnost, ale také tradiční partnerské hodnoty jakými 

jsou tolerance a zodpovědnost. Ženy s nižším vzděláním kladou větší důraz na finance, vzhled 

a úspěch v zaměstnání32. 

Co se fyzické atraktivity týče, vybírají si ženy takové partnery, kteří svým vzhledem

demonstrují fyzické a genetické zdraví. Preferují muže vyššího vzrůstu, se širokými rameny, 

výraznýma očima, velkým úsměvem a výraznými lícními kostmi a bradou. Tyto kvality jsou 

totiž znakem genetické variability, která indikuje odolnost vůči nemocem33. 

3. 2. Mužské preference

Hodnotí muži na ženách pouze jejich krásu? Do určité míry ano a z biologického 

hlediska k tomu mají své důvody. Ačkoli je to muž, který má menší podíl na rodičovské 

investici, stále si vybírá partnerku, která vlastní určitý potenciál plodnosti. A jsou to právě

znaky fyzické krásy, které o plodnosti napovídají, jako například: mládí, plné rty, jemná kůže, 

poměr pasu k bokům, souměrnost tváře i těla či lesklé vlasy. Na základně těchto znaků muž 

posuzuje přitažlivost i vnitřní zdraví potenciální partnerky. Potenciál mít potomky je tedy 

základním atributem, který muž u partnerky, byť podvědomě, vyhledává34. Také muži 

v České republice více akcentují atributy fyzické atraktivity partnerky35. 

Muži se více angažují v krátkodobých vztazích, aby dosáhli maximalizace 

reprodukčního úspěchu. Pokud si muž vybírá ženu pro krátkodobý vztah, preferované kvality 
                                               
32 Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 
    Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2000.
33 Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. The Journal of Sex Research. University of Missouri –
    Columbia, Volume 41, Number 1, February 2004: pp 27-42.
34 Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. The Journal of Sex Research. University of Missouri –
   Columbia, Volume 41, Number 1, February 2004: pp 27-42.
35 Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství.   
   Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2000.
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klesají a nároky na krásu se snižují. Pokud muž vyhledává dlouhodobý vztah, není o nic méně 

vybíravý než žena. Stejně jako žena vyhledává muž partnerku milou, laskavou, přátelskou, se 

smyslem pro humor a zajímavou osobností. Tyto kvality mohou dokonce i předčit takový 

požadavek, jakým je fyzická atraktivita. 

U mladých vysokoškolsky vzdělaných mužů se podle výsledků výzkumu „Mladé 

generace 1997“ projevuje jistá touha po vyrovnaném statusu partnerské dvojice. Zajímavé ale 

je, že už u stejně vzdělaných žen neočekávají náležité ohodnocení v pracovních pozicích. Zdá 

se, že tito muži vyhledávají předpoklady k vyšší společenské a kulturní úrovni, nikoli přímé 

důkazy úspěšné kariéry. Muži, kteří měli v období výzkumu „Mladá generace 1997“ stálou 

partnerku, kladli větší důraz na zodpovědnost, poctivost, smysl pro rodinný život a 

rozhodnost. Fyzická atraktivita nebyla u těchto mužů hodnocena jako nejdůležitější, což 

svědčí o tom, že společné bydlení a hospodaření ovlivňuje postoje mladých mužů, protože 

nezadaní jedinci hodnotili atraktivitu stále nejvýše36. 

Samozřejmě, že se výběr partnera řídí daleko více faktory, než zde bylo popsáno. 

Průzkumy preferencí pro výběr partnera či partnerky v jedné či mnoha kulturách nemůžeme 

brát jako normu, protože vždy záleží na individuálních dispozicích a preferencích. Při 

hodnocení těchto výsledků musíme brát zřetel například na kulturní zázemí jedince, jeho 

vlastní zkušenosti či etnickou příslušnost. 

3. 3. Cudnost, panenství a nevěra

Mnohé výzkumy byly provedeny napříč kulturami37. Je zajímavé, že téměř ve všech 

testovaných kulturách muži i ženy potvrzují předpoklady pro výběr partnera, které jsme 

uvedli výše, přičemž západní ženy typickou ženskou roli reprezentují stále méně a partnera si 

vybírají stále rozmanitěji. Naopak velký rozdíl je obecně v pohledu mužů i žen na cudnost38 a 

panenství39. 

Cudnost je prosazovaná zejména náboženskými společnostmi, jako například 

křesťanskou církví. Absolutní čistota uvnitř náboženství je většinou spojena s mnišstvím, 

                                               
36 Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství.  
    Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2000.
37 Buss, D., M. Sex Differences in human mate preference: Evolutionary hypothese tested in 37 cultures. 
    Behavioral and Brain Sciences. Cambridge University Press, Volume 12, 1989, pp 1-49.
38 Cudnost je označována jako jedna ze sedmi ctností. Zahrnuje zejména sexuální zdrženlivost, vyvarování se  
    nemravných praktik a provozování sexu pouze ve svazku manželském, stejně jako dodržování náboženských 
    předpisů o sexuálním jednání a myšlení. 
39 Pannou bývá zpravidla označována žena, která ještě neměla pohlavní styk, jímž by došlo k přetrhnutí 
    panenské blány. V poslední době ale lékaři zjistili, že některé ženy se rodí bez panenské blány, proto může být 
    toto označení zavádějící.
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částečně i s kněžstvím.  Podle diskuze na stránkách www.ontola.com jsme mohli pozorovat 

různé názory na ženskou cudnost40. Většinová západní populace vnímá cudnost v dnešní době 

jako prudérnost, nepřístupnost či nudnost. Sex či sexuální podtexty jsou používány jako 

nástroje, které jsou denně prezentovány v médiích. Například ženské časopisy se v dnešní 

době stále více zaměřují na sex a interpretují to jako připomenutí ženské sexuální identity, 

která by ženám měla dodávat odvahu41. Na základě těchto poznámek, můžeme předpokládat, 

že západní společnost vidí cudnost a zdrženlivost jako přežitek. 

Panenství a panictví je v dnešní době také dosti rozporuplným tématem, neboť mladí 

lidé, kteří chtějí zůstat až do svatby „sexuálně neposkvrnění“ jsou dnes v naprosté menšině. 

Většina mladých provozuje běžně nejen předmanželský sex, ale je sexuálně aktivní i 

v dospívajícím věku42, natož pak v období mladé dospělosti. V České republice jsou také 

rozdíly v názorech a počtu panen a paniců. „Zatímco na ateistickém severozápadě Čech 

přichází dívky o panenství zpravidla kolem 15. a 16. roku života, např. na tradičně katolické 

jihovýchodní Moravě není problém potkat pannu dvacetiletou a starší43.“ Ovšem některé 

mladé dívky mohou brát své panenství dokonce jako přítěž a usilovně hledají jakéhokoli 

partnera, který je „toho“ zbaví. Ve větším počtu se ale můžeme setkat s názorem, že by své 

„poprvé“ chtěly zažít s někým, koho mají rády, ačkoli to nemusí být nutně vyvolený partner 

na celý život. Chlapci o tom tolik neuvažují, protože z biologického hlediska o nic 

nepřicházejí. 

Strašákem každého vztahu je nevěra. Za nevěru se obecně považuje sexuální kontakt, 

který se uskutečňuje mimo partnerskou dyádu. Ovšem nemusí jít „pouze“ o vlastní sexuální 

styk, protože každý jedinec může vnímat nevěru jinak. Nevěra klame důvěru a vždy vážně 

naruší partnerský život. 

Muži bývají nevěrní častěji, ale není to jen sex, který u milenek vyhledávají. Když se 

muži od manželky či přítelkyně nedostává dostatek porozumění či docenění jeho kvalit, 

hledají tuto pozornost mimo vztah. Mezi nejčastější důvody mužské nevěry patří například 

narušené ego – partnerka si partnera dostatečně neváží, či mu vyčítá nedostatečnost mužnosti,

dále muži postrádají pocit dobyvatelství, hledají volnost či něco nového44. 

                                               
40 Pro určité zúčastněné je cudnost ctností, protože „při správném pochopení a chování druhého partnera nabízí 
    jejich vztah mnohem, mnohem větší hloubky, než při volném, konzumním, neuctivém, nezávazném nebo 
    nespoutaném sexuálním chování. Nemá se primárně má jednat o něco jako frigiditu, nebo sešněrovanost, ale 
    spíš o pokoru, úctu a čekání na zázraky, které nám nabízí život v lásce mezi muži a ženami.“ – anonymní  
   účastník internetové diskuze.
41 McRobbie, 1996, s. 187 in Renzetti, C. M., Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005.
42 Schuster et al., 1996 in Renzetti, C. M., Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005.
43 http://zeny.e15.cz/clanek/sex-a-vztahy/jakou-cenu-ma-dnes-panenstvi. [cit. 2012-10-01].
44 http://www.partnerske-vztahy.eu/proc-jsou-muzi-neverni/ [cit. 2012-10-13].

http://www.ontola.com/
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Ženská nevěra se v posledních letech objevuje téměř tak často, jako ta mužská. Ženy do 

30 let jsou nejčastěji nevěrné proto, že se jim milenec jeví jako mužný dobyvatel, který je

zahrnuje pozorností i dárky. Mezi další důvody může patřit například manifestace vlastní 

nezávislosti či snaha zlepšit svou sexuální i sociální situaci45. 

Muži jsou méně tolerantní, když partnerky flirtují s jinými muži a reagují daleko 

agresivněji, pokud se jedná o sexuální nevěru.  Ženy zase daleko hůře snášení emocionální 

nevěru, tudíž stav, kdy partner k jiné ženě chová určité city. Podle šetření společnosti 

SANEP46 je až třetina Čechů nevěrných, ovšem pro tři pětiny dotázaných je to něco, co ve 

vztahu nedokážou odpustit. 

Ne všechny vztahy jsou ideální a nejen v dnešní době a nejen v naší společnosti se 

setkáváme s nevěrou či narušováním vztahů. Jelikož se toto chování také jeví jako strategie 

namlouvání partnera, v průběhu evoluce jsme si vytvořili obranné postupy proti těmto 

strategiím. Mezi takové obranné mechanismy patří například žárlivost. To je emoce, která 

k partnerským vztahům neodmyslitelně patří a je častější u mužů. Důvod k žárlivosti u mužů 

je ten, že si nemohou být jisti, když pomineme genetické testy, zda je potomek skutečně 

jejich. Proto jsou to i muži, kteří kladou na cudnost ženy větší důraz. 

4. Partnerský vztah

Množství seznamovacích agentur, ale i článků a pořadů v médiích nám každý den 

dokazují, že partnerství je to, co drtivá většina lidí hledá po celý život. Že láska kvete 

v každém věku, jsme sami zakusili, s jistou nadsázkou, již ve školce a později na základní a 

střední škole. Od prvních experimentů se krůček po krůčku každý jedinec dopracuje až 

k bodu, kdy se ve vztahu s partnerem vzdá části své svobody, nároků a přijme intimní život 

s jinou osobou, která má vlastní představy o budoucnosti. V dnešní době je úspěchem, když 

dva lidé dokážou tyto požadavky sladit tak, aby z partnerství vzniklo šťastné manželství. O 

tom, že to občas není vůbec nic lehkého, svědčí nespočet partnerských a manželských 

poraden, stejně jako populárních publikací47, které lidem radí, jak být ve vztahu šťastní a 

spokojení.

                                               
45 http://www.partnerske-vztahy.eu/proc-jsou-zeny-neverne/ [cit. 2012-10-13].
46 Šetření SANEP na téma „Nevěra“ proběhlo v březnu roku 2012 na vybrané skupině 8 126 
   dotázaných ve věku 18-69 let, kteří představují reprezentativní skupinu. Celkově se respondentního panelu 

    zúčastnilo 14 087 jedinců. 
47 Články nejrůznějšího charakteru, jako například sekce „Partnerských vztahů a partnerského soužití“ na 
    stránkách www.ona.idnes.cz či www.kafe.cz.



18

Partnerství je v období mladé dospělosti nejdůležitější variantou intimního vztahu, 

protože se v něm jedinec vzdává své samostatné identity s cílem vytvoření tzv. párové 

identity s druhou osobou. Je důležitým prostředkem osobního rozvoje, ve kterém můžeme 

pochopit sebe sama a realizovat osobní potenciál48. Všimněme si, že se setkáváme s jistým 

paradoxem, že nejdůležitější seberealizace probíhá skrze intimní vztah s osobou, která nás 

ovšem limituje, ovlivňuje a hodnotí. 

Po určité době vzájemného poznávání vstupujeme do realistického vztahu. Ten je 

charakteristický prohlubující se intimitou a vzájemným připoutáním, které ovšem má své 

hranice. S partnerem sdílíme společnou představu o budoucnosti, posuzujeme jej racionálněji,

přijímáme nové role a klademe větší důraz na důvěru a spolehlivost. Romantický cit, který

jsme prožívali na začátku, už pomalu mizí a vztah se posunuje do přátelštější roviny. Zralý 

vztah je základem pro založení rodiny, rozvíjí sociální kompetence, především strategie 

zaměřené na komunikaci a kooperaci, ve kterém nalézáme potřebu citové jistoty49. 

4. 1. Partnerský vztah a jedinec

Prostřednictvím vztahů s jinými lidmi dosahujeme sami seberealizace a naplnění 

vlastních potřeb a identity. Podle Bergera je nám identita propůjčována v aktech sociálního 

jednání, protože představa sebe sama se utvrzuje, pouze pokud je okolí ochotné ji uznat50. Pro 

jedince je pak nejdůležitější to nejbližší okolí, tedy partner. Ten je nám zdrojem 

sebepotvrzení, jako důkaz osobnostních kvalit jedince. Stabilní partnerský vztah má také 

důležitý sociální význam, protože potvrzuje normalitu jedince. Společnost od člověka 

v určitém věku očekává, že partnera bude mít. Tento tlak ze strany společnosti je pak silnější 

na venkově, s negativní konotací k svobodným ženám, kdežto město je liberálnější51. 

Druhým významným pojmem je dnes individualismus, který na první místo klade 

jedince, jeho soběstačnost, nezávislost a svobodu, ve které je primárním cílem prosazovat své 

zájmy a potřeby. Jan Keller ve své eseji „V pasti individualismu“ ovšem naznačuje, že 

v dnešní době, kterou označuje jako postmoderní, přestala sociální příslušnost určovat, jaké 

vzdělání si kdo pořídí či koho pojme za manžela. Tvrdí, že si lidé vybírají z nabídky doby to, 

co každému nejvíce vyhovuje a po krátkém čase to může zase nahradit něčím jiným, 

zajímavějším a esteticky přitažlivějším, což se týká právě i výběru partnera. Zkrátka, vlastní 

                                               
48 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007
49 Tamtéž.
50 Berger, P. L. Pozvání sociologie: humanistická perspektiva. 2. vyd. Brno: Barrister & Principál, 2003, s. 99-
    126. 
51Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007
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volba převažuje nad tlaky společnosti a jakoukoli determinovaností. Parafrázuje zde sociologa 

Gillese Liptoveského, který moderního člověka označuje jako tvora, který „experimentuje se 

svými konzumními zážitky a bez pevnějšího plánu přelétá z jedné módní značky na druhou. 

Volně se vznáší v realitě, v níž namísto donucení nastupuje svádění, namísto povinnosti 

hedonismus, namísto úspor výdaje, namísto slavnostní atmosféry bavičství a namísto slibů do 

budoucna vychutnání přítomnosti52“.

Podle Singlyho je v dnešní době základem požadavek ovládání vlastního osudu a touha 

po naprosté autonomii, která se v hodnotovém žebříčku moderní doby pohybuje na 

vrcholových pozicích. Mladí lidé se do manželství příliš nehrnou, protože odmítají přijmout 

klasické role pracujícího manžela a pilné hospodyňky. Chtějí být tvůrci nových rolí 

v partnerském vztahu a důsledkem toho dochází k prolínání rolí a jejich nejasností. Ve vztahu 

tedy musí dojít k určení hranic autonomie, která ve výsledku může být tolerována, ale nesmí 

ohrožovat existenci páru. Požadavek rozvoje vlastní individuality jde proti vytvoření 

párového já, což bývá často hlavním důvodem rozchodů53. Podle Singlyho se v moderní době 

setkáváme se třemi rysy v partnerských vztazích: 1. ženy už nejsou závislé na mužích, 2. stále 

dochází k dělbě práce na základě pohlaví a 3. vytváří se pocit unikání klasickým rolím 

přijetím kompromisů54.

Podstatu vzájemné náklonnosti tvoří partnerské sebeotevření, které umožňuje vznik 

moderní lásky. Ovšem i zde došlo ke změně.  Zatímco na počátku byl požadavek vzájemné 

věrnosti, autenticity a pravdy základem k rekonstrukci osobní identity a objevení sexuality, 

čímž se vytvářelo intimní pouto moderní lásky, dnes se vytvářejí zárodky nových 

partnerských strategií. Dnes tedy není podstatné, kdo lidé jsou, tedy jejich identita, ale co 

spolu prožívají. Kvalita společně stráveného času nahrazuje onu autenticitu a identitu. Na 

rozdíl od sebeotevření partnerovi tvoří základ milostného vztahu míra společně prožitých 

zážitků. Tím se partnerské vztahy stávají křehčí. V milostném vztahu se chceme cítit 

svobodní, tedy začínáme jej s myšlenkou, že může kdykoli skončit. Podle Katrňáka se jedná o 

partnerský vztah, ve kterém už milostný cit nehraje dominantní roli a paradoxně se tak více 

podobají vztahům předmoderním55.

                                               
52 Keller, J. Tři sociální světy, Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství 
    SLON, 2010
53 Singly, F. De.  Sociologie současné rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999.
54 Tamtéž.
55

Katrňák, T. Moderní partnerské vztahy a jejich proměna v době pozdní modernity. Sociologický časopis, vol. 
    36, 2000. No. 3: 307-316.
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4. 2. Genderová stránka vztahu

V dnešní době se stále častěji setkáváme s pojmem gender či genderové role, a tím, zda 

boj za rovnoprávnost žen nevytlačil klasické něžné ženství a tím utlumil dominantní mužství. 

Gender je sociální konstrukt, který označuje kulturně vytvořené rozdíly mezi muži a ženami. 

Základem pro toto dělení je pohlaví, ke kterému se připisují vymezené společenské, v tomto 

případě genderové, role56.

Představy o tom, jak by se měla chovat pravá žena a pravý muž se ve společnosti velice 

dobře předávají z generace na generaci, ale také prostřednictvím společnosti jako takové. 

Přijetí těchto pravidel je usnadněno tzv. genderovým kontraktem57. Základem genderového 

kontraktu jsou stereotypní58 představy, které jsou součástí kolektivního vědomí. Ovšem 

s proměnou společnosti došlo k proměně dosavadních rolí a změně představ o ideální podobě 

těchto rolí. Chování mužů a žen se začalo prolínat.

4. 3. Proměna rolí mužů a žen

Ke změně pojetí role mužů a žen docházelo nejintenzivněji v posledních 50 letech, 

přičemž největší roli zde sehrála emancipace, vyšší vzdělání žen, snadnější ekonomická 

soběstačnost a také svoboda rozhodování o vlastním těle. Tuto proměnu můžeme pozorovat 

ve způsobu chápání vlastního postavení, ve vymezení identity, v sociálním očekávání 

zaměřeném na chování jedinců opačného pohlaví, ve vztahu k partnerství a rodičovství, 

v preferovaném stylu života, ale i v oblečení nebo způsobu trávení volného času59. 

V tradiční společnosti měli muži a ženy jasně vymezené role. Tenkrát bylo na role mužů 

a žen nahlíženo jako na komplementární a jejich aplikace v praktickém životě byla naprostou 

samozřejmostí. Muž měl v rodině hlavní slovo, zastupoval na úřadech ženu i děti, živil celou 

rodinu a měl rozhodovací pravomoc téměř o celém životě svých dětí i manželky. Ta byla 

                                               
56 Toto rozdělení může na jednu stranu omezovat postavení jedince ve společnosti, protože lidé mají sklon soudit 
    na základně kulturních stereotypů, mezi které obraz genderových rolí jistě patří, ale na druhou stranu může 
    usnadňovat komunikaci v partnerském vztahu, neboť na základně těchto stereotypů můžeme předvídat 
   chování partnera. Genderové role, tedy příslušnost jedince k určitému pohlaví, společně s určitým typem 
   chování a vystupování, jsou nám vštěpovány od nejútlejšího dětství.
   Renzetti, C. M., Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005.
57 Ten můžeme definovat jako soubor explicitních a implicitních pravidel, jež mužům a ženám přiřazují odlišný 
    žebříček hodnot a různou míru zodpovědnosti a povinností.
    Janebová, R. Sociální problémy z aspektu gender. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 106 s.
58 V sociologii rozumíme stereotypem opakovaný, zjednodušený soubor představ o určité skupině sdílející stejné 
    znaky. Stereotypy mají většinou negativní náboj a mohou být nelichotivé až agresivní, ale pro každého z nás 
    slouží pro lepší orientaci v okolním světě, neboť na jejich základě posuzujeme druhé bez hlubší znalosti, což 
    nám dává pocit jistoty v nových situacích. Naopak, jedinec, který nesplňuje tyto klasické požadavky, může být   
    shledán jako nekonformní, deviantní či „zkažený“.
    Renzetti, C. M., Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005.
59 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
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svému muži naprosto podřízena, jejím úkolem bylo rodit a vychovávat děti a byla manželkou 

a ženou na plný úvazek60. Později začali muži pracovat mimo domácnost, čímž se ještě více 

upevnil model pracujícího a finance zajišťujícího muže, a o domácnost pečující ženy. 

Vlivem nespočtu faktorů současné společnosti jsme se dostali až do bodu, kdy je 

mužská role oslabena. Muž již nemusí mít hlavní slovo v rodině, co víc, jeho role může být 

plně zastoupena ženou, stejně jako ta otcovská. Společnost stále od mužů očekává, že budou 

ambicióznější, silnější, chytřejší či podnikavější. Muž by měl být v partnerském vztahu 

dominantní, iniciovat sexuální hrátky či rozhodovat a plánovat schůzky, ovšem na druhou 

stranu málokdy dokáže rozpoznat kvality, které jsou důležité pro dlouhodobý vztah, je méně 

citlivý a také bagatelizuje nespokojenost partnerky, protože mu vadí jiné projevy, než 

ženám61. Muž by měl být pro ženu oporou a ochranou. Muž ztratil hlavně v soukromém 

životě dříve formálně deklarovanou dominanci a je konfrontován sebevědomějšími a 

samostatnějšími ženami. V pojetí mužské role dnes není jasného vymezení, ba naopak se 

setkáváme s projevy pocitů nejistoty a ohrožení. 

Aby byl muž chápán jako pravý muž, musí jej tak společnost vnímat. To znamená, že 

nemusí nutně mít všechny typicky mužské vlastnosti, ale aspoň dobře předstírat, že jimi 

disponuje. „Mužskost“ může potvrzovat pracovní pozice, sociální postavení, krásná 

partnerka, ale také náročná manuální práce. Život na malém městě dává, svým charakterem, 

mužům možnost svou mužnost potvrdit nespočtem činností62. Život v městském bytě ovšem 

tyto činnosti nenabízí, a proto se můžeme ptát, jak si muži ve městech svou mužnost udržují. 

Ženy, na druhou stranu, hodnotí proměnu rolí pozitivně, protože to pro ně znamená 

zvýšení jejich rovnoprávnosti s muži. Oproti tradičnímu modelu se stávají dominantnější, 

sebevědomější a cílevědomější jak v osobním, tak v profesním životě. Stále se od žen 

očekává, že budou laskavé, milé, emocionální a citlivější na potřeby partnera. Do 

partnerského vztahu často investují více než muži, a také jej intenzivněji prožívají. Také u žen 

se ovšem objevuje nejistota, a to nejistota ve vlastní ženské roli, která je stále vázaná na 

tradiční složky. V identitě ženy se tak odehrává boj mezi rolí profesní a rodičovskou, či 

ženskou. Jde o střet tradičního pojetí feminity a nové emancipační tendence63. 

V dnešní době je na ženu vyvíjen obrovský tlak ze strany společnosti, která ji staví před 

volbu rodiny či zaměstnání. Paradoxem je, že ženy v domácnosti, pečující o děti, jsou 

společností podhodnocovány, protože mateřství už není tolik ceněno. O takových ženách 

                                               
60 Možný, I. Moderní rodina: mýty a skutečnosti. Brno: Blok, 1990, s. 105.
61 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
62 Patří zde například sekání dřeva do krbu, opravy nejrůznějšího charakteru, zahradničení či údržba domu.
63 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
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můžeme slyšet, že jsou domácími „puťkami“ u plotny, bez ambicí na nějaké větší uplatnění. 

Naopak ženy věnující se kariéře a osobnímu růstu bývají označovány jako kariéristky, jejichž 

síla a postavení muže zastrašují. 

Proměna rolí tedy proběhla u obou pohlaví a nesmazatelně se podepsala na podobě 

dnešních partnerských vztahů. Hlavním problémem je právě volnost v naplnění partnerských 

rolí, které způsobují, že od svého protějšku očekáváme daleko více, či méně v určitých 

situacích. Tato ambivalence se projevuje v tom, že si přejeme idealizovaného partnera, se 

kterým budeme rovnocenní, který bude jak oporou, tak pomocníkem v domácnosti64. Zdá se, 

že moderní žena potřebuje muže, který bude projevovat své osobité vlastnosti jen v určitých 

situacích. V těch ostatních by měl spíše ženu respektovat, podporovat a stát na její straně. Na 

druhou stranu dřívější patriarchální systém mužům dával jistotu bez ohledu na to, zda se 

snažili do vztahu investovat či nikoli. Proto může být pro muže příjemnější partnerství 

s ženou, která profesní ambice nemá a tím nemůže ohrožovat jeho postavení. Tyto požadavky 

jsou mnohdy neslučitelné a do partnerských vztahů vnášejí destruktivní účinek65. 

Mladí dospělí si nemusí být nutně vědomi této změny rolí, avšak individualismus a 

moderní doba jejich chování pozměnila, aniž by si toho všimli. Místo nekonečných hádek o

tom, kdo je na řadě s umýváním nádobí volí mnoho mladých lidí život o samotě, tzv. singles, 

či nesezdané soužití jako přijatelnější formu partnerského vztahu. 

4. 4. Singles
Za singles dnes považujeme jedince, kteří žijí bez trvalého partnera. Tento fenomén se 

začal rozšiřovat zvláště v 60. a 70. letech 20. století, vlivem sexuální revoluce 60. let a 

rozvolněním partnerských vztahů v důsledku modernizace společnosti. V dnešním smyslu 

jsou singles lidé ekonomicky aktivní, většinou dobře zaopatření, kteří si buď partnera ani 

nehledají, nebo novým vztahům dopřávají „čas“. Motivy k tomuto stylu života mohou být 

například větší zaměření na zaměstnání a kariérní vzestup, více času na vlastní záliby, 

možnost vstupování do rozmanitějších sexuálních vztahů, či jim život o samotě zkrátka 

vyhovuje. Hlavní úlohu zde sehrál právě individualismus a požadavek moderní doby na 

osobní autonomii. Na druhou stranu může být člověk single i proti své vůli, protože se mu 

partnera nedaří najít66.

                                               
64 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
65 Tamtéž.
66 Tomášek, M., Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České 
    republice, In: Sociologický časopis, Vol. 42, No. 1, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006
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4. 5. Nesezdané soužití67

Nesezdané soužití je podle Vágnerové definováno „společným bydlením a společným 

hospodařením bez uzavření manželství68“. Ludmila Fialová charakterizuje nesezdané soužití 

podobně s rozdělením na dvě možnosti, a to: 1. společné bydlení před sňatkem a 2. soužití 

trvalého charakteru bez oddacího listu69. 

Pojem nesezdané soužití byl v posledních letech skloňován ve všech pádech zejména 

proto, že tolerance k této alternativní formě partnerského vztahu v české společnosti stoupá. 

Tato volná soužití jsou projevem potřeby trvalejšího naplněného partnerství a neochoty 

odkládat její uspokojení na pozdější dobu a paralelně jsou projevem potřeby uchovat si svou 

nezávislost a odložit definitivní rozhodnutí také na pozdější dobu70. 

Podle Vymětalové je tento typ partnerského soužití pro českou mladou generaci 

preferovanou formou pouze na určitý čas. Až 70% dotázaných v průzkumu „Mladá generace 

1997“ jej považuje za jakési manželství na zkoušku, tudíž k samotnému manželství směřují.

Průzkum PARO se rovněž touto otázkou zabýval Až 80% chlapců i dívek dotázaných v tomto 

průzkumu předpokládá epizodu nesezdaného soužití jen jako přípravu na manželství71. Mezi 

svobodnými je, podle průzkumu PARO, nesezdané soužití poměrně časté ve věku mezi 27-30 

lety, z hlediska celé populace se pak pohybujeme kolem 25 roku. Více než 60% partnerů 

z tohoto průzkumu se ke společnému bydlení odhodlalo po známosti kratší než jeden rok. 

Velkou roli zde ovšem hraje bytová a finanční situace mladých dospělých72. 

Ačkoli se objevily různé obavy, že nesezadné soužití představuje přímou alternativu 

k manželství, průzkum „Mladá generace 1997“ ukazuje, že to, zda spolu partneři uzavřou 

sňatek, není ovlivněno tím, zda spolu žijí ve volném svazku, ale skutečnou délkou vztahu73. 

Zatímco průzkum „Mladá generace 1997“ shrnuje, že podíl nemanželských soužití mladých

lidí nepředstavuje příliš rozšířený způsob života, průzkum PARO tuto etapu zaznamenává 

daleko citelněji.

Výhodou nesezdaného soužití je příprava na samotné manželství, kdy mladí lidé mají 

možnost vyzkoušet si soužití s druhou osobou. Přechod k manželství je tak plynulejší a méně 

                                               
67 Tento typ partnerského vztahu bývá také často označován, kromě pojmu nesezdané soužití, jako manželství na 
    zkoušku, volný svazek či kohabitace. Nejčastější označení partnerů je pak druh a družka. 
68 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
69 Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 
    Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2000.
70 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
71 Katrňák, T. Lechnerová, Z., Pakosta, P., Fučík, P. Na prahu dospělosti. Partnerství, sex a životní představy 
    mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010., str. 141
72 Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 
    Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2000.
73 Katrňák, T. Lechnerová, Z., Pakosta, P., Fučík, P. Na prahu dospělosti. Partnerství, sex a životní představy 
    mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010
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stresující zejména proto, že jedinci nejsou spojeni oficiálním svazkem, což jim dává pocit 

svobody a vlastní volby v případě nespokojenosti. Tato volnost může naopak vyústit ve větší 

míru žárlivosti a majetnickosti partnerů, protože jsou vlastně volní a mohou kdykoli odejít. 

Tudíž představa větší trvalosti a naplnění volného svazku není oprávněná. Naopak, nesezdané 

soužití se na rozdíl od manželství rozpadá daleko snadněji, protože jej neprovází žádné 

zákonem stanovené postupy či majetkové vyrovnání74. 

Preference nesezdaného soužití signalizuje aktuální postoj k partnerství, který je velice 

ovlivněn individualistickou společností. Vstupují do něj především jedinci, kteří bývají 

primárně méně konvenční a manželství pro ně nemá tak vysokou hodnotu. V mnoha 

případech se také objevují subjektivní důvody, jako například určitá nezávaznost svazku, 

která jim poskytuje větší prostor na seberealizaci a uskutečnění svých cílů. V nesezdaném 

soužití žijí často jedinci, kteří si nejsou ještě úplně jistí výběrem partnera, a oddálení

definitivního rozhodnutí jim poskytuje potřebný čas na rozmyšlení75. Nesezdané soužití tedy 

poskytuje jakási „zadní vrátka“, volnost a větší míru osobního prostoru, což koresponduje 

s požadavkem osobní autonomie, o které bylo pojednáno výše. Na základě výsledků 

průzkumu PARO můžeme pozorovat určitou modernizaci partnerských vztahů zejména 

v ustavení etapy single a nesezdaného soužití. V úvahách a plánech mladé generace se etapa 

nesezdaného soužití jako forma partnerského vztahu objevuje velice často a již se tedy 

vyděluje jako samostatná instituce životní dráhy76. 

                                               
74 Vágnerová, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007.
75 Tamtéž.
76 Katrňák, T. Lechnerová, Z., Pakosta, P., Fučík, P. Na prahu dospělosti. Partnerství, sex a životní představy     
    mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010.
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5. Vymezení výzkumu

Výzkum této bakalářské práce byl zaměřen na to, jak zástupci dnešní generace mladých 

dospělých vnímají partnerský vztah a jakou mu přisuzují důležitost. Základním cílem bylo

zjistit názory a postoje skupiny mladých dospělých na důležitost partnerského vztahu. 

Dílčí otázky sledovaly, jaké kvality u partnera mladí dospělí z výzkumného souboru

preferují, jak nahlížejí, na dnes opomíjená, témata cudnosti, panenství a nevěry. Paralelně 

bylo sledováno, zda se v názorech a postojích respondentů projevil vliv dnešní 

individualistické společnosti. Pro řešení vytyčeného problému jsem zvolila kvalitativní 

strategii výzkumu, protože ta umožňuje sociálnímu problému porozumět hlouběji a objasnit, 

jak jedinci z osloveného souboru respondentů vnímají a reflektují partnerské vztahy a jejich 

význam a jaká kritéria pro výběr partnera jsou pro ně důležitá.

Hlavní výzkumnou otázkou bylo, jaký význam přisuzují respondenti partnerskému 

vztahu v rámci současné, individualistické, společnosti. Aby bylo téma obsáhnuto hlouběji, 

sledovala jsem dvě základní výzkumné otázky, které se sledovanou problematikou souvisí:

1. Jaká jsou z pohledu respondentů základní kritéria pro výběr partnera?

Jako první jsem se zaměřila na povahové vlastnosti a fyzický vzhled ideálního partnera, jež 

preferují respondenti z řad mladých dospělých. Ideál partnera poté respondenti porovnávali se 

svým současným partnerem, čímž jsem sledovala, jakým způsobem se vyrovnávají s jeho 

nedostatky. V rámci této otázky jsem také zjišťovala, zda jsou cudnost a panenství ještě 

v povědomí mladých dospělých důležité, a jak vnímají nevěru v partnerském vztahu. 

2. Jak vnímají zástupci mladých dospělých partnerský vztah a jakou mu přikládají 

důležitost?

Hlavní otázkou zde bylo, co pro respondenta znamená partnerský vztah, jaká má 

v partnerském vztahu očekávání a jakou roli v něm zaujímá. Zaměřila jsem se zejména na 

pojetí partnerského vztahu a individualismu, který vnesl do partnerství jistou svobodu a 

volbu. Pátrala jsem po tom, do jaké míry respondenti tuto svobodu akceptují či vyžadují od 

svého partnera, jak nahlížejí na požadavky autonomie, ale také, zda by mělo být cílem 

partnerského vztahu manželství. 

V rámci této výzkumné otázky jsem také zjišťovala názor mladých dospělých na měnící 

se role muže a ženy, matky a otce, a porovnávala je s tím, jak mají role rozděleny ve svém 

partnerském vztahu a jak by si to představovali v budoucnosti.
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V průběhu práce jsem také sledovala, zda má na chování respondentů v partnerském 

vztahu vliv prostředí, ve kterém vyrůstali a zda reflektují nějaké rozdíly mezi vztahy, které 

fungují v prostředí velkého a malého města. 

Kvalitativní výzkum se opíral o techniku polostandardizovaných rozhovorů, které 

umožnily získat velký počet informací o daném problému. Tato technika sběru dat má několik 

výhod, jako například to, že výzkumník může zabránit nepochopení otázky, nechávat 

respondentovi velký prostor pro vlastní názory a popis osobních preferencí, ale také může do 

rozhovoru vstupovat a tím upřesňovat či hlouběji zkoumat otázky, které vyplynuly 

z respondentových odpovědí. 

Rozhovor byl realizován podle základní osnovy77 výzkumných otázek, přičemž měl 

respondent volnost odpovědi, ale také byly kladeny sondážní či upřesňující podotázky. Pořadí 

otázek bylo určeno osnovou, ale pokud se respondent rozpovídal, či volně navazoval na 

otázky další, navazování na pořadí otázek probíhalo zvolna. U otázek, které se týkaly 

soukromí respondentů, bylo velice důležité na začátku rozhovoru prolomit bariéry studu a 

získat respondentovu důvěru. Kladení otázek často u respondenta vyvolá pocit napětí, jelikož 

bývá spojeno se zkouškovou situací. Je třeba také předejít tomu, aby respondent neměl pocit, 

že rozhovor může odhalit jeho neznalost či jej uvést do trapné situace. 

Rozhovory byly nahrávány od července do listopadu roku 2012. V posledním měsíci 

byla prováděna druhá kola rozhovorů. Průměrná délka rozhovoru byla 45-60 minut. 

Přítomnost diktafonu navozovala formálnější atmosféru, ale po několika otázkách jej 

respondent přestal vnímat a o tématech se rozpovídal. Jako výzkumník jsem se snažila 

navodit příjemnou, přátelskou atmosféru. Rozhovor začínal uvedením práce a seznámením 

respondenta nejen s obsahem práce, ale také s jeho právy. Druhá kola rozhovorů byla téměř o 

polovinu času kratší a některá probíhala prostřednictvím programu Skype přes internet. Na 

závěr rozhovoru bylo respondentovi nabídnuto, zda by se chtěl dodatečně k některé otázce 

vyjádřit, čehož nakonec využila jen hrstka respondentů. Respondentovi jsem nakonec 

poděkovala za čas a ochotu spolupracovat.

V průběhu práce byly odpovědi respondentů srovnávány na základě toho, v jakém 

prostředí vyrůstali a zda si myslí, že partnerský vztah je ovlivňován prostředím, ve kterém 

funguje.

                                               
77 Viz Příloha této bakalářské práce, str. 52.
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Město78 se vyznačuje větší územní rozlohou, větší koncentrací obyvatel na m2 a 

kompaktností. Město je specifické svým stylem života, který je anonymní, rychlý a účelový. 

Lidé ve městech mají méně osobních vztahů a naopak více těch fyzických a sociální kontakty 

jsou nahrazovány těmi profesionálními. Velkým městem zde rozumím hlavní město Prahu, 

které nese všechny zmíněné atributy.

Malé město v této práci nejčastěji zastupuje město Šenov u Ostravy79 a jiná malá města 

v okolí. I přes status města se vyznačují nízkou hustotou osídlení s venkovskými typy sídel i 

sociálního chování obyvatel. Jejich prostředí jsou méně anonymní, s vyšší sociální kontrolou, 

ale také s vyšší sociální soudržností a sociální oporou, čímž se blíží vesnickému prostředí. 

Respondenti pocházející z těchto malých měst často používali výraz „vesnice“ pro prostředí, 

ve kterém vyrůstali, jednak protože se staly městem relativně nedávno, jednak protože jsou to 

malá města s hustou sítí sociálních vztahů.

5. 1. Výzkumný vzorek, charakteristika respondentů a prostředí výzkumu

Rozhovory byly prováděny se zástupci generace mladých dospělých ve věkovém 

rozmezí 20 až 30 let, kteří se nacházejí v dlouhodobém partnerském vztahu. Vzorek byl 

sestaven na základě účelového výběru, při kterém byla předem stanovená kritéria pro výběr –

věk v rozmezí 20 až 30 let a stávající partnerský vztah po dobu alespoň jednoho roku.  Podle 

Dismana80 je cílem konstrukce vzorku v kvalitativním výzkumu reprezentovat určitý sociální 

problém, což naši respondenti splňovali. S většinou respondentů jsem se osobně znala, což dle 

mého názoru pomohlo k základnímu prolomení nedůvěry či studu a širšímu sdílení informací. 

Celkem se rozhovorů zúčastnilo deset respondentů, přičemž polovinu reprezentovaly 

ženy a polovinu muži. Vzhledem k pohlaví jsem pak modifikovala kladené otázky. Mezi 

zástupci obou pohlaví se nacházelo celkem pět jedinců, kteří vyrůstali na malém městě a pět

jedinců, kteří vyrůstali ve velkém městě. Věk respondentů se pohyboval od 22 let do 28 let. 

Délka partnerského vztahu se pohybovala od necelého roku až do více než šesti let. Pět 

respondentů mělo vzdělání středoškolské s maturitou a v současné době studují vysokou školu

a jsou zaměstnáni, dva respondenti vystudovali střední školu zakončenou maturitou a jsou 

zaměstnáni, dva mají ukončené vysokoškolské vzdělání a jsou zaměstnáni, a jeden respondent 

má vyšší odborné vzdělání a rovněž pracuje. Ve vzorku jsou také dva aktivní věřící81. Téměř 

                                               
78 Podle znění zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), je městem obec, která má alespoň 3 000 
    obyvatel, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
79Usnesením Parlamentu ČR získala obec v roce 1993 vlastní znak a v roce 1998 se Šenov stal městem. 
80 Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002.
81 Aktivními máme na mysli, že chodí do kostela minimálně jednou týdně, či se podílejí na farních událostech. 
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všichni respondenti mohou být zařazeni do stejné socioekonomické vrstvy, jeden respondent 

byl zařazen do vrstvy vyšší82. Dále jsem se ptala na rodinné zázemí respondenta, zda jsou 

rodiče rozvedení či žijí spolu v manželství, neboť jsem pátrala po rodičovském modelu 

chování v partnerských vztazích. Rodiče třech respondentů jsou rozvedení, ostatní spolu žijí 

v manželství. Každý dotázaný měl v době rozhovorů partnera, přičemž šest z nich s partnerem 

žilo v jedné domácnosti v nesezdaném soužití, dva spolu tráví většinu času, přespávají u sebe, 

ale ještě nemají společnou domácnost a dva páry spolu také tráví většinu času, ale každý má 

svou domácnost (jeden u rodičů a jeden na studentském bytě).

Charakteristika respondentů

Respondent č. 1 - žena, 22 let, prostředí malého města. Narodila se a vyrůstala 

v Šenově u Ostravy a v současné době pracuje jako prodavačka v Ostravě Porubě, kde také 

s partnerem žije ve společné domácnosti. Vzdělání má středoškolské s maturitou. Její vztah 

trvá dva roky a její rodiče jsou rozvedení. 

Respondent č. 2 - žena, 23 let, z prostředí malého města. Narodila se a vyrůstala 

v Šenově u Ostravy. Dosáhla středoškolského vzdělání s maturitou a v současné době studuje 

magisterský obor farmacie na vysoké škole v Hradci Králové, kde žije na studentském bytě.

Partnerský vztah trvá necelý rok, přičemž s partnerem tráví většinu času, každý žije na 

studentském bytě, ale často u sebe přespávají.

Respondent č. 3 - žena, 26 let, z prostředí velkého města. Narodila se a vyrůstala 

v Praze, dosáhla vyššího odborného vzdělání a v současné době je zaměstnána v pražské 

marketingové firmě. Partnerský vztah trvá šest a půl roku, s přítelem žije ve společné 

domácnosti na okraji Prahy. Její rodiče jsou rozvedení.

Respondent č. 4 - žena, 26 let, z prostředí velkého města. Respondentka má ukončené 

vysokoškolské vzdělání a je zaměstnána v pražské marketingové firmě. Její vztah trvá čtyři 

roky a s partnerem žije ve společné domácnosti v centru Prahy.

Respondent č. 5 - muž, 28 let, z prostředí malého města. Narodil se a vyrůstal v Šenově

u Ostravy, ale v současnosti žije v Praze. Má dokončené vysokoškolské vzdělání a je 

zaměstnaný v pražské marketingové firmě. Partnerský vztah trvá jeden rok, přičemž 

s partnerkou tráví většinu času, ovšem každý bydlí ve své domácnosti v Praze.

Respondent č. 6 - muž, 23 let, z prostředí malého města. Narodil se a vyrůstal v Praze, 

kde dokončil středoškolské vzdělání s maturitou a kde studuje vysokou školu ekonomickou. 

                                                                                                                                                  
    Jedná se o respondenty 8 a 9. 
82 Respondent číslo 6. 
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Partnerský vztah trvá jeden rok. S partnerkou tráví většinu času, má v centru Prahy vlastní 

byt, ve kterém přespávají, ale ještě spolu nežijí ve společné domácnosti.

Respondent č. 7 - muž, 25 let, z prostředí velkého města. Narodil se a vyrůstal v Praze, 

kde také žije se svou partnerkou ve společné domácnosti. Dokončil středoškolské vzdělání 

s maturitou a v současné době je zaměstnán v pražské firmě s osvětlovací technikou. 

Partnerský vztah trvá rok a deset měsíců a jeho rodiče jsou rozvedení.

Respondent č. 8 - muž, 23 let, z prostředí malého města. Narodil se a vyrůstal 

v Havířově, je aktivním členem občanského sdružení evangelikálních protestantů. Dokončil 

středoškolské vzdělání s maturitou a v současné době studuje vysokou školu v Ostravě. 

Partnerský vztah trvá jeden rok, s partnerkou tráví většinu času, ale každý žije v domácnosti 

s rodiči v Havířově. 

Respondent č. 9 - žena, 22 let, z prostředí malého města. Narodila se a vyrůstala 

v Šenově u Ostravy, dokončila středoškolské vzdělání s maturitou a v současné době studuje 

vysokou školu s humanitním zaměřením. Je aktivní věřící katolické církve. Partnerský vztah 

trvá rok a deset měsíců, s partnerem žije ve společné domácnosti v Praze.

Respondent č. 10 - muž, 27 let, z prostředí velkého města. Narodil se a vyrůstal 

v Praze, kde dokončil středoškolské vzdělání s maturitou. S partnerkou žije ve společné 

domácnosti v Praze a jejich vztah trvá jeden rok. 

Všechna nasbíraná data byla doslovně přepsána. Sběr dat i jejich analýza a organizace 

probíhala po celou dobu výzkumu, čímž se postupně krystalizovala data, na která byl výzkum 

zaměřen. Rozhovory poskytly značný objem dat, přičemž některá data byla velice důležitá pro 

náš výzkum, jiná byla pouze doplňková. 

Nejprve byl text rozdělen do segmentů na jednotlivé analytické jednotky. Přirozeným 

segmentem byla respondentova odpověď na otázku. Poté následovalo otevřené kódování 

textu83, které umožnilo data popsat, roztřídit a kategorizovat. Pro kódy jsem volila slovní 

označení, které tak pomáhalo snadno identifikovat důležité prvky v textu a při větším počtu 

textů jsem díky nim mohla provádět rozbory jevů, sledovat jejich podobnosti či rozdíly, 

vzorce a struktury. V průběhu výzkumu jsem také poznámkovala jak teoretické zakotvení, tak 

podněty při rozhovorech, abych na konci výzkumu mohla data lépe spojovat s teoriemi. Aby 

byla data řádně organizovaná, použila jsem při analýze prvky z rámcové analýzy dat. 

K přehlednosti jsem si vytvořila textovou tabulku, do které jsem zavedla číselná označení 

                                               
83 Induktivně vytvářené kódy během celého procesu analýzy dat.
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respondentů na vodorovném řádku a důležitá témata, kódy, na svislém řádku. Z textu jsem 

vyjímala důležité segmenty a vkládala je k příslušnému respondentovi a tématu. Tím jsem 

získala jednak přehlednost, jednak náznaky vzorců či schémat v odpovědích respondentů. 

Z legislativního hlediska musí každý výzkum dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů, a proto bylo nezbytné informovat respondenty o mé pozici jakožto 

výzkumníka, tématu a zaměření výzkumu a zacházení s nasbíranými daty84. Od respondentů 

jsem získala informovaný souhlas ústní formou, a také souhlas s nahráváním rozhovoru. 

Sesbíraná data jsou uložena v mém osobním počítači, uzamčena ve složce a zabezpečena 

heslem. V závěru práce je uveden seznam veškeré použité literatury a všechny odkazy na 

elektronické zdroje, které jsem používala. Použitou literaturu jsem se snažila vždy správně 

citovat.

Jednou z možných komplikací může být otázka zaměřená na partnerskou nevěru. 

V případě, že respondent byl sám partnerovi nevěrný, nemusí to přiznat, či může podat 

zkreslenou odpověď. Zde se také mohu setkat s pocity studu, či naopak „hrdinství“, ke kterým 

se musím stavět neutrálně. Na druhou stranu, pokud respondent zažil nevěru od partnera, 

může to být velice citlivé téma, o kterém se respondent nebude chtít bavit. V horší situaci mu 

toto téma může zkazit náladu, což by ohrozilo zbývající průběh rozhovoru. Tomu se snažím 

předcházet vytvořením přátelského prostředí, možností přerušení rozhovoru, a empatií. 

                                               
84 Respondent byl také plně seznámen s účelem a obsahem práce, s možností kdykoli od spolupráce odstoupit a 
    také byl ujištěn o anonymitě a důvěryhodnosti zveřejnění dat.
    Ezzedine, P., Heřmanský, M., Novotná, H., Šťovíčková, M., Vaňková, M.. Etika výzkumu, e-learningový 
    kurz, Úvod do společenskovědních metod, FHS
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6. Analýza rozhovorů

6. 1. Základní kritéria pro výběr partnera

Hned na začátku rozhovoru byli respondenti požádáni, aby popsali, jaký by měl být 

jejich ideální partner. Díky této otevřené otázce bylo možné sledovat ta nejdůležitější kritéria, 

neboť jsme odpověď i její struktura čistě na respondentovi nechávali čistě na respondentovi. 

Téměř všichni respondenti začínali popisem fyzického vzhledu, ačkoli se obecně jednalo 

pouze o výšku partnera či stavbu postavy.

Ženy zdůrazňovaly, že partner by měl být vyšší a nejlépe sportovní postavy85. Často 

tyto požadavky zdůvodňovaly tím, že se vedle partnera musí cítit bezpečně a statná postava 

vyjadřuje mužnost. „Takže by měl být vysoký, hubený, ale měl by mít svaly, aby mě unesl, 

kdyby mě chtěl nosit v náručí86…“ Některé ženy také uvedly, že by se partner měl umět hezky 

oblékat a být čistotný. „…a aby se hezky oblíkali. Jako i chlap by o sebe měl umět pečovat a 

nechodit zarostlej a jako špindíra.“87 Dále v preferencích převládla obliba mužů s tmavými 

vlasy i očima, s jednodenním strništěm a výraznými lícními kostmi.

Muži, na rozdíl od žen, ve většině konstatovali, že na vzhledu příliš nezáleží. Téměř 

všichni ovšem zmínili, že by si přáli partnerku štíhlé postavy, někteří přímo zdůraznili, že by 

si nevybrali „plnoštíhlou“ ženu. „Neměla by být pro mě plnoštíhlá, spíše hubenější typ ale 

samozřejmě na vzhledu příliš nezáleží.“ 88 … „Tak ideální partnerku si představuju jako 

střední postavy, takovou štíhlou…“89 Jinak se v odpovědích lišili a většinou nebyli příliš 

konkrétní či se na vzhled nezaměřovali. Výjimku tvořil 27letý muž se zcela konkrétní 

představou: „Po vzhledové stránce upřednostňuju tmavovlásky, jako černé či kaštanové vlasy, 

tmavé oči. Štíhlá postava, výška kolem 1,65m. Trojky prsa…“90. A pouze v tomto případě 

byla reflektována určitá představa o velikosti ženského poprsí. 

Téměř všichni respondenti ovšem zdůrazňovali, že jim na vzhledu partnera příliš 

nezáleží, protože je podle nich daleko důležitější, aby je něčím zaujal a oslovil. „Na vzhledu 

mi nezáleží, nikdy jsem si nevybírala podle vzhledu…“91

                                               
85 Přesněji ženy používaly označení jako „ramenatý“ – Respondent č. 2 – žena, maloměsto, 23 let.
   a „svalnatý“ – Respondent č. 3 – žena, velkoměsto, 26 let.

86 Respondent č. 3 
87 Respondent č. 4 
88 Respondent č. 7 
89 Respondent č. 6 
90 Respondent č. 10 
91 Respondent č. 4 
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Z povahových vlastností, u popisu ideálního partnera, se nejčastěji objevovaly u obou 

pohlaví požadavky, aby partner byl milý, hodný, se smyslem pro humor a se zajímavou 

osobností, charismatem. 

Ženy pak častěji zmiňovaly spolehlivost, zodpovědnost, věrnost a potřebu mít 

v partnerovi oporu. „Pak musí být zodpovědný, to se týká tý jistoty a opory. Aby mě miloval, 

byl věrný, aby byl hodnej…“ 92 … „Určitě u partnera vyhledávám to, aby mě chápal, vyslechl 

a pomohl.“93 U části respondentek jsem zaznamenala zmínku o určitém společenském 

postavení a finančním zabezpečení partnera. „Nehledám žádného milionáře, ale taky bych 

nechtěla žádného zadluženého. Čistě teoreticky není první impulz, jaké má společenské 

postavení. Kdybych byla zamilovaná do horníka, tak bych byla s horníkem. Logicky si ale 

vybereš toho, co vypadá líp, protože tě zajistí a budeš se s ním mít dobře…“94. Respondentka 

tedy poukazovala na jistou finanční úroveň případného partnera, který by byl schopen 

finančně zajistit ji i rodinu. Jiná respondentka nepoukazovala ani tak na finanční zázemí, jako 

spíše na společenskou prestiž, kterou by ideální partner mohl mít. Lze ovšem předpokládat, že 

se společenskou prestiží úzce souvisí také finanční příjem partnera. „Neříkám, že je to 

důležité, ale je pěkné, když můžeš říct, že jsi manželkou doktora, který je něčím známý. 

Prvořadé finanční zázemí není…“95. 

Muži z povahových vlastností ideální partnerky zmiňovali překvapivě protikladné 

vlastnosti. Přáli by si partnerku inteligentní, rozumnou, sebevědomou a s vlastními ambicemi, 

a zároveň takovou, která by měla smysl pro domácnost, a která by o ně pečovala.  „Rovněž by 

to měla být žena jistého rozumu, bych byl rád, kdyby byla inteligentní…“96 … „Takže by měla 

mít nějaký sebevědomí, pak by měla být veselá, tolerantní, milá, laskavá, měla by o mě taky 

trochu pečovat.“97… „Taky by asi měla umět vařit, protože některé holky dneska neumí ani 

čaj…“98. Podobné vlastnosti zdůrazňovali jak muži z velkého města, tak ti z maloměsta. 

Často se objevoval i názor, že by se ideální partnerka měla ve společnosti řádně chovat. 

„…taky neuškodí, když ví, jak se chovat ve společnosti.“99… „pro veřejnost hodná jako anděl, 

doma v posteli jako ďábel.“100. V prvním případě šlo o respondenta, který spadal do vyšší 

sociální vrstvy, tudíž by jej partnerka měla reprezentovat ve společnosti. V druhém případě 

                                               
92 Respondent č. 4 
93 Respondent č. 9 
94 Respondent č. 1 
95 Respondent č. 2 
96 Respondent č. 5 
97 Respondent č. 6 
98 Respondent č. 8 
99 Respondent č. 6 
100 Respondent č. 7 



33

sice šlo o sociální vrstvu střední, ovšem požadavek na určitou slušnost partnerky také souvisel 

s osobní reprezentací. 

Většina respondentů svého stávajícího partnera charakterizovala, zejména z pohledu 

fyzické atraktivity, stejně, jako ideálního partnera a byli proto se svým výběrem spokojeni. 

„Ve zkratce mi vyhovuje.“ 101. Ovšem tuto shodu můžeme přikládat tomu, že respondenti 

nebyli v popisu vzhledu ideálního partnera příliš specifičtí. Také povahová stránka stávajícího 

partnera byla podle respondentů téměř shodná s ideálním partnerem. Pokud respondent 

jmenoval negativní vlastnosti stávajícího partnera, ptala jsem se, jaké má jiné kvality, které 

tyto nedostatky vyvažují. Ženy viděly tyto vyrovnávací mechanismy v povahových 

vlastnostech, které se týkaly smyslu pro rodinu, společných plánů do budoucna či si partnera 

vážily natolik, že nedostatky přehlížely. „…naučil mě hrozně věcí, otevřel mi oči v některých 

věcech. Hrozně si ho vážím…“102… „Hlavně to, že mi fakt vždycky pomůže. Je pro mě velkou 

oporou, vždycky když se necítím dobře, nebo jsem ve stresu, tak mě dokáže uklidnit a nalít mi 

do žil optimismus.“103 … „Je to rodinnej typ, že bude mít rád děti. Takže s ním mám tu jistotu, 

máme společné plány.“104

Muži naopak oceňovali, že jim partnerka dokáže zvednout náladu, myslet na věci, na 

které sami zapomínají či se o ně postarat. „Tím jak je kouzelná, jak je vtipná. Že by pro mě 

udělala první, poslední. Podporuje mě ve spoustě věcech. Je velice hodná a skvěle vaří.“105

Respondentů jsem se také ptala, jak se s partnerem seznámili, abych byla schopna 

vyvodit na základě odpovědí určitá pravidla homogamie. Naprostá většina respondentů se 

s partnerem předtím neznala, nikdy se nesetkali a nebyli kamarádi, společníci, a až na pár 

výjimek, nebyli ani spolupracovníci. V drtivé většině případů byli seznámeni přes kamaráda 

či kamarádku. 

Po prvním seznámení většinou kontakt pokračoval prostřednictvím sociální sítě 

facebook či internetové komunikace icq. Díky těmto sítím v podstatě docházelo k prvním 

delším rozhovorům, poznávání a výměně názorů. „U mě byl kamarád, a ten si s ním psal přes 

icq a pak se mu nechtělo, tak ho mi dal, ať si s ním píšu já. On nevěřil, že to je někdo jiný, tak 

jsme si ze sebe dělali srandu. Pak jsme se přidali na facebooku a on začal komentovat moje 
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příspěvky. Tak jsme si začali psát a bylo to…“106. Ani u jednoho respondenta neproběhlo 

seznámení tak, že by si vyměnili telefonní čísla. Je tedy velice pravděpodobné, že fyzický 

vzhled, který respondenti kladli při popisu ideálního partnera na první místo, mohl být 

rozhodujícím faktorem, protože k dalšímu seznamování a poznávání docházelo 

v nepřítomnosti toho druhého, prostřednictvím sociálních sítí. Z odpovědí respondentů 

vyplývá, že sociální sítě a komunikační prostředky přes internet při seznamování a 

navazování kontaktů hrají v současné době velkou roli. 

Názory na cudnost v partnerském vztahu

Podle většiny respondentů je cudnost kvalita, která v dnešní době není příliš atraktivní, 

a která by snad mohla být pro někoho i odpudivou. Mnozí cudnost spojovali výhradně 

s nábožensky založenými lidmi. Z odpovědí bylo ovšem patrné, asi v polovině případů, že je 

to kvalita, která určitě není ve vztahu na škodu, ačkoli si sami svou cudností nebyli jisti. 

Výjimku tvořili věřící respondenti, kteří se nad tímto tématem zastavovali delší dobu a 

spojovali s ním hloubku vztahu a úctu k partnerovi.

Ani jeden muž se o cudnosti nevyjádřil negativně, ale výslovně by ji ani jeden po své 

partnerce nevyžadoval. Většina se shodla na tom, že určitá cudnost by ve vztahu měla být, 

zejména v jeho začátcích, ale s postupem času by se měla vytratit. „Určitou cudnost v sobě 

má asi každý, ale mnohdy je to spíše otázka studu. Záleží na délce vztahu. Někdy si člověk 

dovolí více, někdy méně.“107. Jeden věřící respondent považoval tuto otázku za docela intimní, 

protože se vztahuje i k sexuálnímu životu. I přesto konstatoval, že v dnešní době je to ctnost 

žádaná, ale ne vždy důsledně dodržovaná. „Další věc pak je, když už člověk sexuálně žije, jaký 

to má náboj. V tom bych viděl třeba nějakou zdrženlivost. To možná ani ne, spíše čistotu a 

věrnost. Nějakou hlubokost a nevšednost.“108. 

Ženy se vyjadřovaly podobně v tom smyslu, že s délkou vztahu by cudnost měla mizet. 

Část žen také uvedla, že mají pocit, že kdyby cudné byly, jejich partner by se s nimi nudil či 

by s nimi vůbec nebyl. „Některým mužům se cudnost určitě líbí. Ale mému partnerovi ne, to by 

semnou jinak nebyl.“
109

. Odlišný postoj reflektovala věřící respondentka, která uvedla: „Nechci, aby 

se sex stal nástrojem pro uklidňování hádek nebo toho, aby bylo co dělat, když je nuda. Mělo 

by to pro ty lidi něco znamenat a tak si sebe navzájem i více vážit.“110. 
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Konečně většina respondentů by ovšem sama sebe, ani partnera, za cudné

nepovažovala. Přibližně polovina ze všech dotázaných nejprve váhala, co si blíže pod tímto 

pojmem představit. „Nevím, co si pod tím mám představit, absolutně. V rámci možností jsem 

cudná. Ale ve vztahu nemáme absolutně žádnou cudnost. Jako tím myslím nějakou 

ostýchavost nebo uzavřenost…“111. Naopak většina dotázaných se přikláněla k názoru, že čím 

se partneři znají déle, tím by cudnost ze vztahu měla mizet. Měli by tuto oblast probírat 

otevřeně, aby nacházeli jak uspokojení, tak radost z blízkosti druhého. 

Význam panenství

Ve výzkumném vzorku nebyl ani jeden respondent, pro kterého by byla ztráta panenství 

či panictví aktuálním tématem, jelikož už měli své „poprvé“ za sebou. Podle výpovědí 

respondentů význam panenství v současné společnosti obecně značně upadl, ačkoli jejich 

generace jeho ztrátu ještě považovala za významnou událost. Většina se shodla v tom, že 

dnešní teenageři začínají se sexuálními hrátkami příliš brzy, a že si téměř vůbec neuvědomují, 

co to pro ně vlastně znamená. Na druhou stranu, podle slov respondentů, jelikož současná 

společnost přistupuje k sexu jinak, otevřeněji, uvedli někteří obavy, že panenství může být 

považováno jako břímě, kterého je třeba rychle se zbavit. „Ale asi je to pro holky něco jako 

přítěž, protože ony s tím začínají už ve 13, což moje generace ještě neznala, my až tak v 17 a 

vejš.“112… „Hm, dnes už je to možná na způsob něco jako břímě, teda záleží na smýšlení a 

taky na výchově, ale myslím, že pro tu dospívající mládež je to něco na obtíž, co může 

zdržovat.“113

Věk respondentů se při této tématice značně odrážel v odpovědích, neboť se téměř 

všichni shodli, že jejich ztráta panenství/ panictví pro ně znamenala velký okamžik, kterému 

přikládali značnou váhu. „Vidím to jako velký okamžik, ale ti dnešní mladí to neberou jako 

něco velkýho, jako v době kdy jsem to řešila já…“ 114. Také se většina shodla v tom, že by to 

měl být akt lásky, nikoli nerozvážnosti, a že by se nad tím měli lidé aspoň trochu zamyslet. 

„Mělo by to být z lásky a ne jenom, že všichni o to přišli, tak já musím taky…“115.

Obecně je toto téma opět více spojováno s ženami, protože je to pro ně větší zásah do 

organismu. Důležitost přítomnosti citů zdůrazňovaly zejména ženy. Pro téměř všechny 
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dotázané byla ztráta panenství významnou událostí, která se jim zapsala do paměti. „Vlastně 

jsem čekala na někoho, koho budu mít ráda a s kým jsem to opravdu chtěla.“116. 

Mužský pohled naopak ukázal, že čím dřív o panictví kluk přijde, tím většího se mu 

dostane uznání od kamarádů. Muži při prvním aktu o nic nepřicházejí, tudíž to pro ně není tak 

důležitá událost. „Kluk má z toho jinej pocit. Cejtí se pak jako větší kanec nebo co…“117. 

Většina mužů se vyjadřovala podobným způsobem, ačkoli byli i takoví, kteří si počkali na tu 

pravou. „… ale bylo to až v 18 letech. Bylo to aspoň trochu speciální, protože jsem čekal na 

tu pravou.“118. Když měli muži odpovědět, jak by reagovali na to, kdyby jejich partnerka byla 

pannou, většina odpovídala, že by si toho vážili, ale měli by lehké obavy, aby její očekávání 

nezkazili. „Kdyby mi to řekla dívka v mém věku, tak bych byl překvapen. Cítil bych se dobře, 

kdybych já byl ten, se kterým by o to chtěla přijít. Tak byla by to větší zodpovědnost i trochu 

strach, přece jen budeš ten první, co se jí nějak zapíše.“119. Až na jednoho respondenta neměl 

žádný muž zkušenost s dívkou, která by byla pannou. „V životě se mi to již 2-3 přihodilo a 

nikdy v tom nebyl problém. A pocit? Příjemný, když se nad tím zamyslím, vnímal jsem to jako 

určitou poctu a záleželo mi na té chvíli.“120.

Nevěra v partnerském vztahu

Partnerská nevěra představuje pro každého z respondentů vážné narušení vztahu, jako 

něco, co by raději nikdy nechtěli zažít. Všichni se vyjádřili tak, že je to špatná věc, protože 

existují i jiné způsoby, jak vztah ukončit, či dát najevo svoji nespokojenost. Pro některé je to 

čin netolerovatelný a někteří jej pokládají za nejhorší prohřešek v partnerském vztahu. Svému 

partnerovi přesto většina věří, ačkoli muži i ženy přiznávají značnou míru žárlivosti.

         Téměř všichni dotázaní již nevěru zažili. Jejich pocity z rozchodu se odvíjely od věku a 

délky vztahu, který tímto skončil. Někteří se shodli na tom, že když byli ještě teenageři, 

nebyly rozchody tak citlivé. V současné době hledají už partnera, se kterým by chtěli plánovat 

budoucnost, proto bývá partnerská nevěra bolestivější. „Teď jsou hlavně rozchody bolestivé. 

Předtím ani neukápla slza, teď to člověka více postihne.“ 121. Mezi těmi, kteří již nevěru 

zažili, byli jak muži, tak ženy a pouze pár z dotázaných bylo schopno nevěru odpustit. Pro 

zbytek respondentů je to jasný důvod k ukončení vztahu. Pro mnohé je to takové narušení 

důvěry mezi partnery, které je těžko obnovitelné. „Kdybych se teď setkala s nevěrou, asi bych 
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už nedokázala odpustit, aniž bych to partnerovi vyčítala stále dokola při každé 

příležitosti.“122.

Pouze malý počet respondentů dokázal partnerskou nevěru odpustit a ve vztahu 

pokračovat dále. Jako důvody, které je přiměly partnerovi odpustit, uváděli nejčastěji to, že 

předtím vztah fungoval a partner zkrátka udělal chybu či to, že si tu chybu partner uvědomil a 

žadonil o odpuštění. „Podváděl mě se svou bývalou, tak jsem se s ním přestala bavit a čekala 

jsem, jestli se omluví, to se pak pozná, jestli mu na mně záleží, vyzkouší se tím, jak moc o mě 

stojí. A on se snažil, tak jsem mu to odpustila.“123.

Někteří dotázaní již byli svému partnerovi nevěrní. Ženy nejčastěji uváděly, že když o 

ně měl někdo jiný zájem, cítily se více milované, více chtěné a lovené, přitažlivější a 

sebevědomější. Často tedy podlehly vlastnímu uspokojení, pocitu, že jsou natolik atraktivní, 

že o ně měl zájem o jiný muž. “Proč? Protože jsem se cítila hrozně důležitá, obletovaná, 

milovaná a dobývaná.“124. Muži se k důvodům nevěry nevyjadřovali.

S nevěrou souvisí vymezení takového chování. Co tedy respondenti považovali za flirt 

a co pro ně už bylo nevěrou? Všichni se shodli na tom, že nevěrou už je líbání a samozřejmě 

sexuální styk. V tomto ohledu byla reflektována velice nízká tolerance, jak u žen, tak u mužů.

Podle některých žen je nevěrou to, když ten druhý už přemýšlí nad jinou ženou a věcmi, které 

by s ní mohl dělat. „Jako nevěru považuju to, když už ten druhý přemýšlí nad tím, že by byl 

s někým jiným. Nemusí fyzicky k něčemu dojít, ale když si říká, tuhle bych mohl pozvat na kafe 

a uvidíme, co z toho bude, tak to už tam nemá co dělat.“…“ Hranice je tam, kde je to už tomu 

druhému nepříjemný. Kdyby přítel koketoval s ženskou, dával jí číslo, tak už by se mi to 

nelíbilo. Když už se líbají, tak to je nevěra.“125. 

Muži se také projevili nízkou tolerancí partnerské nevěry, a mnozí poukazovali na to, že 

nevidí rozdíl mezi nevěrou a flirtováním. Už jen samotné koketování ve společnosti s jiným 

mužem mnozí brali jako nepříjemnou situaci. „Možná, že to vnímám až přehnaně nebo až 

zastarale, ale mám pocit, že i ten samotný flirt nebo náznak už by mě trochu zarazil.“126…“

Jako když se mi holka točí kolem jinýho, tak to mě asi štve víc, hlavně když jsme mezi lidma, 

páč pak vypadám jako hloupě, že mi holka odbíhá.“127. 
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Shrnutí

Oslovení respondenti ve věku mladých dospělých si vybírají partnera komplexněji. 

Respondenti v popisu kritérií pro výběr partnera nejčastěji uváděli kvality, které byly 

společné oběma pohlavím, a které kopírovaly odpovědi předchozích výzkumů. Obecně obě 

pohlaví hledají partnera, který by byl po povahové stránce hodný, milý, se smyslem pro 

humor a charismatem. Ženy zdůrazňovaly zodpovědnost, čistotnost a spolehlivost více než 

muži, kteří uváděli jak sebevědomí, tak smysl pro domácnost. 

Důraz na rodinné hodnoty, které zjistily výzkumy „Mladá generace 1997“ i PARO moji

respondenti nereflektovali. Předpokládala jsem je zejména u žen128, ale se u většiny objevil až 

jako tzv. vyrovnávací mechanismus a naopak to byli muži, kteří smysl pro domácnost či péči 

uváděli primárně.  

Po stránce fyzického vzhledu ženy preferovaly partnera silného a vysokého, který jim 

poskytne ochranu a bezpečí, což je v souladu s biologickými teoriemi. Z výpovědí vyplývá, 

že jsou skutečně vybíravější, jmenují více kvalit a vlastností, které by ideální partner měl 

mít129. Na druhou stranu ženy tolik nezdůrazňovaly společenský status či finanční 

zabezpečení, jak by se dalo předpokládat podle biologických teorií i podle výzkumu „Mladá 

generace 199“. Když už jsem toto téma v odpovědích zaznamenala, nehrálo roli, zda je žena 

vysokoškolsky vzdělaná či má vzdělání nižší. Všechny ženy spíše vyzdvihovaly povahové 

vlastnosti než společenský status. 

Muži se na vzhled partnerky příliš nezaměřovali a pouze v jednom případě se 

respondent zmínil o velikosti poprsí či pozadí. Odpovědi mužů z tohoto výzkumného vzorku 

se tedy neshodují s biologickými teoriemi130, že pro muže je vzhled partnerky primární.

Jelikož jsem se zaměřovala na dlouhodobé vztahy, bylo znát, že se muži nezaměřují na 

vzhledovou stránku partnerky, ale její povahové kvality, což je naopak v souladu 

s předloženými teoriemi131. 

                                               
128Srov. kapitola 3. 1. Ženské preference. „Ženy v České republice přisuzují smyslu pro rodinný život, poctivosti 
     a zodpovědnosti větší význam než muži, což výzkum „Mladá generace 1997“ vidí jako důsledek větší 
     angažovanosti žen v celé sféře rodiny a manželství.
    Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství.      
129 Srov. Kapitola 3. 1. Ženské preference. 
     Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. 
130 Srov. kapitola 3.2. Mužské preference. 
     Geary, D. C. Evolution of Human Mate Choice. 
131 Srov. kapitola 3.2. Mužské preference. „Muži, kteří měli v období výzkumu „Mladá generace 1997“ stálou 
     partnerku, kladli větší důraz na zodpovědnost, poctivost, smysl pro rodinný život a rozhodnost. Fyzická 
     atraktivita nebyla u těchto mužů hodnocena, jako nejdůležitější což svědčí o tom, že společné bydlení a 
     hospodaření ovlivňuje postoje mladých mužů“
     Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 
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Podle dosaženého vzdělání můžeme mluvit o vzdělanostní homogamii partnerů a na 

základě věku, také o vzdělanostní homogamii132. Na druhou stranu se ve většině páry 

potkávaly díky svým kamarádům, nebyli před vztahem sami kamarády, neznali se, 

nepocházeli ze stejného prostředí. Faktory ovlivňující seznámení partnerů byly nejspíše do 

jisté míry eliminovány prostřednictvím internetových sociálních sítí a komunikací, které lehce 

překonávají strukturální i sociální faktory133. 

Většina respondentů se shodla na tom, že cudnost v současné společnosti není příliš 

atraktivní kvalitou. Muži i ženy naopak zdůrazňovali, že ve vztahu by k sobě měli být partneři 

otevření i v sexuální oblasti. Stejně tak se většina shodla, že panenství dnes už nemá vysokou 

hodnotu, zvláště v pozdějším věku. Výjimku tvořili věřící respondenti, kteří jak panenství, tak 

cudnosti přikládali větší váhu. 

Nevěru všichni považovali za nejhorší partnerský prohřešek, který by pouze někteří 

dokázali odpustit. Většina respondentů nevěru zažila a někteří také již byli nevěrní. V tomto 

výzkumném vzorku tedy nelze říci, že by muži byli nevěrnější než ženy. Muži se o důvodech 

k nevěře nezmiňovali, ženy uvedly pocity být dobývána a vlastní důležitosti, což je v souladu 

s předloženou teorií134. Hranici pro vnímání a hodnocení nevěry mají obě pohlaví poměrně 

nízkou. Názor, že flirt už je nevěrou vyslovovali častěji muži. 

V odpovědích osloveného souboru respondentů jsem nezaznamenala velké rozdíly na 

preference ve výběru partnera v závislosti na prostředí, ve kterém jedinec vyrůstal. 

6. 2. Partnerský vztah

Pro všechny je partnerský vztah něčím, kolem čeho se točí celý jejich život a čemu 

přikládají velkou důležitost. „On je to nejlepší, co mě kdy potkalo. On je můj přítel, kamarád, 

milenec a úplně všechno.“135. Obě pohlaví se v odpovědích shodla, že partnerský vztah je 

soužití dvou lidí, kteří se mají rádi, navzájem se podporují, tvoří společný celek a mají 

společné plány do budoucna. „Že jsou dva lidi spolu, že se na sebe můžou spolehnout, že jsou 

zároveň milenci, jakože i partneři. Taky by měli mít společné plány, domluvit se na všem, a že 

držej pohromadě.“ 136 Většina respondentů uvedla, že partnerství je něco jako vzájemná 

spolupráce jak v chodu domácnosti, tak ve společném životě, ve které je třeba umět přijímat 

                                               
132 Výsledky lze porovnat v tabulce č. 1 na straně 50 této bakalářské práce. 
133 Srov. kapitola 2.2. Výběr partnera v rukou homogamie. 
134 Srov. kapitola 3.3. Cudnost, panenství, nevěra. 
     http://www.partnerske-vztahy.eu/proc-jsou-zeny-neverne/.
135 Respondent č. 1 
136 Respondent č. 4 



40

kompromisy. „Tak to, že si lidi dokážou najít kompromisy od toho, co dělali a co budou dělat 

a jak to chtějí dělat.“137

Většina respondentů poukazovala, že vážný vztah se výslovně pojí se společným 

soužitím dvou lidí. „To bydlení je asi fakt faktor, který dělá ze vztahu ten vážný, ale je to 

dneska problém si sehnat byt, který si můžete dovolit.“138. A že je to právě společné soužití, 

které dává vztahu váhu i ve společnosti. „Třeba mám kamarádku, která je s klukem osm let a 

bydlí spolu poslední rok a teprve od té doby je společnost, jako okolí, bere vážněji.“ 139
. Dále 

se objevily názory, že vztah je považován za vážný právě díky tomu, že partneři mají společné 

zájmy, objevují se na veřejnosti spolu a jejich okolí je tak uznává. „…tvoří takový ten celek, 

který i ostatní berou a uznávají.“ 140. Respondenti také kladli důraz na výlučnou věrnost, 

vzájemnou důvěru a podporu, což jsou i kvality, které vyhledávají u partnera. 

Celkově, podle názoru respondentů, partnerský vztah naplňují každodenní zážitky, 

sdílení svých zkušeností i aktivit, ale také plánování budoucnosti141. Důraz byl tedy kladen 

zejména na přítomnost a budoucnost páru, žádný z respondentů neuvedl, že mu záleží na 

minulosti partnera. „Já říkám, že život se má žít v přítomnosti a budoucnosti, poučit se z chyb 

minulých a jít dál. Takže pokud není nějaká vražedkyně, tak s většinou věcí dá srovnat.“142. 

… „Jak jsou lidi spolu, tak se setkávaj s různýma problémama a pak je spolu řeší. A pak 

právě jsou to kladný věci jako společná dovolená, svátky a tak, ale pak i ty záporný věci, 

jakože problémy. A podle mě to řešení těch problémů tvoří ten vztah. V tom se vlastně 

poznáte, v tom si zakládáte budoucnost, protože byste si měli říkat úplně všechno.“143. 

Téměř všichni respondenti vidí určitý rozdíl mezi fungováním vztahu v prostředí 

malého města a těmi, které fungují v prostředí velkého města. Shodli, že na malém městě se 

udržují tradice o něco více, než ve velkém městě, ale také jsem se setkala s několika názory, 

že v dnešní době záleží pouze na člověku, na jeho smýšlení a prioritách, aby jeho vztah 

vydržel v jakémkoli prostředí. 

Vlastní autonomie

Téměř všichni respondenti se také shodli, že ve vztahu by každý měl mít vlastní prostor, 

ve kterém bude mít možnost si odpočinout i realizovat své zájmy. „Ano, vlastní prostor je 

                                               
137 Respondent č. 7 
138 Respondent č. 1 
139 Respondent č. 1 
140 Respondent č. 9 
141 Většina respondentů uvedla přesněji: plánování oslav, návštěv rodiny nebo výletů. 
142 Respondent č. 7 
143 Respondent č. 4 
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velice důležitý144.„ … „Určitě ano, mít vlastní prostor je hrozně důležité…“145. Vlastní 

autonomii ve vztahu tedy požadovali téměř všichni a zdůvodňovali to například slovy: „…že 

může mít po čase jeden z partnerů pocit, že ho ten vztah dusí146.“ … „by je to třeba mohlo 

přestat bavit po nějaké době147.“…“ když máte stejné zájmy i přátelé může začít váznout 

komunikace148“. Pouze v jednom případě jsem se setkala s odpovědí, že jakmile jedinec

vstoupí do vztahu, jejich předtím samostatné osobnosti by se měly spojit v jednu celistvou. 

„Ale nemáme úplně rozdělený prostor, ani zájmy nebo kamarády. Ne, já to takhle nechci mít, 

nechci mít žádný svůj prostor. Když on odjede za rodinou, jsem sama se sebou, ale raději 

bych byla s ním.“149. Jednalo se o respondentku, která žije na malém městě, tudíž je tímto 

prostředím ovlivněna, jelikož i její ostatní odpovědi kopírovaly tradiční model domácnosti.

Vlastní prostor ve vztahu požadovaly ženy úplně stejně jako muži, ačkoli ženy daleko 

častěji zmiňovaly, že díky partnerovi vlastně lépe poznaly sebe samy, staly se silnějšími a 

také, že je partner mnohému naučil. „No, určitě mě seznamuje s realitou, jsou lidi, co žijou ve 

vztahu a pořád si lžou, sice to někdy bolí, ale vždy mí říká pravdu150.“ … „No, otevřel mi oči 

v té žárlivosti, to jsem netušila, že jsem tak moc žárlivá151.“

Genderová stránka partnerského vztahu

Abych zjistila vliv individualistické společnosti na partnerský vztah, požádala jsem 

nejprve respondenty, aby charakterizovali typickou ženu a typického muže. Naprostá většina, 

popisovala ženu i muže pomocí stereotypních představ. Typická žena byla popsána: „Kuchyň, 

krása, citlivost, podpatky, náladovost, hlasitý smích152.“ … „Typickou ženskou, jako paní 

v domácnosti co se stará o děti, manžela a bydlení153.“. Typický muž byl popsán: „A chlap 

jako živitel rodiny, no, že musí chodit do práce, aby rodinu zabezpečil154.“ … „Krátké vlasy, 

velká postava, penis, nohy na stole, jedna žena doma, pár venku a to vše nejlépe s touhou mít 

stále plnou peněženku155.“. V těchto odpovědích vidíme jak obraz typického muže a ženy, tak 

jejich rozdělení rolí v domácnosti na základě dělby práce. Jednoznačná většina z oslovených 
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mužů a žen se shodla v tom, že domácí práce a péče o rodinu náleží ženě, kdežto muž je 

živitelem rodiny. 

Většina, bez rozdílu pohlaví i prostředí, ve kterém vyrůstali, se shodla v tom, že takové 

dělení rolí mají ve vlastní domácnosti a vyhovuje jim, či si to tak představují do budoucna. 

„Asi tak, jak je to teď. Až by přišly děti, měla by partnerka udržovat domácnost stále v čistotě. 

Starat se o děti.“156

Z odpovědí respondentů také vyplynulo, že pociťují určitou změnu v partnerských vztazích

v současné společnosti. Tou změnou bylo myšleno zejména to, že lidé mají větší volnost ve výběru 

partnera, volnost v samotném vztahu, který se tak stává méně stabilním. „…možná že jestli takhle 

obecně existuje nějaký trend, kterým se hodně lidí ubírá, tak by to určitě byla nestálost. 

Tendence nebo ne-snaha udržet ten vztah, že se lidi soustředí na ty nedostatky a nemají chuť 

něco řešit, chybí tam komunikace mezi partnery a daleko častěji volí raději útěk, než aby pro 

to vynaložili nějaké úsilí.“157. … „Hlavně mi přijde, že lidi tolik o ty vztahy nebojujou.“158. 

Dále respondenti poukazovali na změnu společenského klimatu ve společnosti, která s sebou 

přinesla proměnu rolí muže a ženy. Ačkoli typickou ženu i muže popisovali genderovými 

stereotypy, zmiňovali, že v dnešní době se role více prolínají. „Dneska se to v rámci možností 

zachovalo (tradiční dělení rolí), ale více se to prolnulo. Klasický styl je dneska to, že chodí 

oba dva do práce, mají ty role vyrovnanější.“159. Dále poukazovali na fakt, že dnešní doba je 

orientovaná více materiálně, tudíž je pro mladého člověka zásadní, aby si mohl budovat 

kariéru a finančně se zabezpečit. „Další aspekt jsou finance, kariéra. Otázka priorit a dnes 

většina lidí dává přednost právě zmíněné kariéře, či finančnímu zázemí na úkor vztahu, 

rodiny“.160

Mužskou roli muži v dnešní době charakterizovali jako méně dominantní, což často 

spojovali se zapojením muže do domácích prací či výchovy dítěte161, přičemž jsem 

zaznamenala názory pozitivní i negativní. „Docela nechápu chlapy, který dobrovolně přijmou 

tu pozici muže v domácnosti. Říkám, jako pomoc holce s úklidem, to jo, ale vysedávat doma a 

o nic se ve svým životě nesnažit, to nechápu162.“ … „. V poslední době je to jinak v tom, že se 

lidi dokážou postarat o dítě sami. Ať už žena nebo muž. Třeba když žena má lepší práci, tak že 

muž se dokáže postarat o dítě i tu domácnost. Možná tím utrpí maximálně tak mužská 
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160 Respondent č. 10 
161 Přesto, že v teoretické rovině jejich úvah prosazovali tradiční model rozdělení rolí v domácnosti. 
162 Respondent č. 6 



43

ješitnost, ale to je všechno. Je to určitě dobré, více vyvážené163.“ Všechny respondentky 

z tohoto vzorku také zapojovaly svého partnera do domácích prací.

Ženskou roli respondenti spojovali s pojmem „emancipace“. Z odpovědí vyplynulo, že 

ženská role se změnila díky celkově lepšímu postavení ženy ve společnosti. Stále jí náleží 

sféra domácnosti, a ženy se s ní také ztotožňovaly, ale kladly důraz na vlastní kariéru, 

finanční zabezpečení i soběstačnost. Nejen ženy, ale i muži se pozastavovali nad rozhodnutím 

ženy pro kariéru či založení rodiny. Ženy se shodly, že kariéra je důležitá, ale rodina by měla 

být pro ženu důležitější. „Každá ženská si musí vyzkoušet sama sebe, své možnosti…. Určitě 

by neměla promeškat možnost mít rodinu kvůli kariéře, která v dnešní době navíc může 

skončit hrozně rychle164.“ Setkala jsem se i s mužským názorem, že kariérní postup existuje 

dnes ve společnosti na úkor mateřství: „Někdy mi připadá, že ty dnešní ženy jsou takové 

studenější, že se bojí dát najevo, že chcou rodinu, protože by jim to mohlo přitížit v práci.“165

V názorech na partnerský vztah jsem se nesetkala s téměř žádnými genderovými 

rozdíly. Také jedinci z velkého města i malého města se v pohledu na vztah shodovali, 

nesetkala jsem se s výrazným rozdílem v pojetí partnerského vztahu. 

Nesezdané soužití a manželství

Větší část respondentů v době rozhovorů žila s partnerem v nesezdaném soužití a ostatní 

jej také plánovali. Nesetkala jsem se s žádným negativním názorem na tuto etapu 

partnerského vztahu, právě naopak, respondenti ji brali jako naprosto běžnou záležitost, která 

manželství předchází. Podle názorů respondentů je to tzv. „bydlení na psí knížku“, „bydlení 

na hromádce“ nebo „manželství na zkoušku“. Respondenti poukazovali na to, že ve 

společném bydlení má jedinec šanci poznat svého partnera po všech stránkách a lépe se tak 

připravit na společný život. „Hm, hodně mladých lidí tak dneska bydlí, protože si tak chcou 

třeba vyzkoušet, jaké to společné bydlení a život vlastně je.“166. Často jsem se setkala 

s názorem, že by se jedinec neměl pouštět do manželství, pokud si není stoprocentně jistý a 

nesezdané soužití mu může dodat čas, aby tu jistotu nabyl, či se rozhodl jinak. „Ať tam 

nelezou, když ví, že to není pro ně a nevydrží tam.“167. … „To nesezdané soužití ti dá nadhled 

do něčeho dalšího, máš čas se s tím člověkem sžít a více si užívat168.“. 
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Respondenti ve výpovědích deklarovali, že etapu nesezdaného soužití do svého života 

zahrnují, ale pouze jako dočasný stav před manželstvím. Všichni respondenti uvedli, že by 

jednou do manželství chtěli vstoupit. Jako důvody uváděli například to, že to má pro jedince 

administrativní význam, změní se tím jejich status ve společnosti, je to jakési završení 

partnerského života a vstup do „dospělého“ života. „Mě jde i o svatbu, že bych byla paní, ale 

není to změna ve vztahu, ale spíš pro tu společnost, že mě bude vnímat jako paní, jako 

manželé.“169. Respondenti tedy uváděli, že do manželství chtějí vstoupit, ale z odpovědí bylo 

znát, že obecně význam manželství upadá a mladí lidé raději žijí v nesezdaném soužití. „Taky 

to je dané dobou, už se to moc nenosí, není to priorita dnešních lidí.“170 … „Myslím si o tom, 

že to může fungovat stejně kvalitně jako manželství. Nemyslím, že manželství je podmínkou 

nějakého kvalitnějšího vztahu.“171. Často jsem se setkala s názorem, že pro manželství by se 

respondenti rozhodli ve chvíli, kdy by chtěli založit vlastní rodinu či kdyby měli více peněz. 

„Pro mě aktuální situace (nesezdané soužití) a plně jí podporuji. Svatba pro mě momentálně 

nemá velký význam. Pokud by se objevilo dítě, asi by se tento stav mohl změnit.“ 172… „ono, 

mít rodinu je dneska trochu luxus.“173. Setkala jsem se také s názorem, že v dnešní době je 

spíše zvláštní, když mladý pár vstupuje do manželství, aniž by spolu alespoň pár let žili. 

„Dneska už je to volnější, lidem už je to jakoby jedno a vlastně je možná zvláštní, když se 

dneska lidi vezmou třeba po roce známosti, bez toho aniž by spolu bydleli předtím na tu 

zkoušku. Takže mi přijde, že se to otočilo.“174

Závěr rozhovorů byl věnován prostředí, ve kterém respondenti vyrůstali a tomu, zda je 

to nějak ovlivnilo. V myslích lidí obecně panuje představa, že na maloměstě se více udržují 

tradice a město je naopak svobodnější a liberálnější. Chtěla jsem tedy zjistit, jak prostředí, ve 

kterém respondenti vyrůstali, ovlivnilo jejich chování v partnerském vztahu. Dále jsem se 

zaměřila na to, zda respondenti vidí nějaký rozdíl mezi partnerskými vztahy, které jsou na 

malém městě a těmi, které jsou ve velkém městě. Zda prostředí, ve kterém se vztah udržuje, 

nějak ovlivňuje jeho průběh.

Podle výpovědí respondentů, nehraje prostředí, ve kterém jedinec vyrůstal až tak velkou 

roli na jeho pohled na partnerský vztah. Oslovení jednotlivci z malého i velkého města se 

                                               
169 Respondent č. 1 
170 Respondent č. 7 
171 Respondent č. 5 
172 Respondent č. 10 
173 Respondent č. 9 
174 Respondent č. 4 
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téměř shodovali jak ve kvalitách, které by měl mít ideální partner, tak v požadavcích na 

partnerský vztah i rozdělení rolí v domácnosti. 

Ale téměř všichni respondenti vidí rozdíl mezi fungováním vztahů, které jsou

v prostředí malého města a těmi, které fungují v anonymním prostředí velkoměsta. Podle 

odpovědí většiny respondentů, bez ohledu na pohlaví, je velké město rušnější, anonymnější, 

svobodnější a jedinec v něm má daleko více možností jak rozvíjet sebe sama, tak poznávat 

mnohem více nových lidí každý den. Takové prostředí, podle respondentů, svých charakterem 

ovlivňuje i chování lidí v partnerském vztahu. „Ten ruch kolem nich se na tom vztahu odráží. 

Město je uspěchanější, máš méně času na toho druhého, bude muset více vydělávat. Na 

vesnici175 tam mají na sebe více času a je to tam takové klidnější.“176. Podle některých dává 

město svým charakterem více příležitostí k nevěře: „Čím menší město, tím je člověk nucený 

snižovat své nároky na partnera. Větší město rovná se více možností a s tím spojená 

nevěra.“177. Velké město, které dává lidem více možností, ovšem podle jedné respondentky 

nezaručuje pevnější kvalitu vztahu: „Ve městě vlastně není co dělat, na vesnici 178 máš barák 

a staráš se kolem. A ve městě sedíte doma a upadnete do stereotypu, nebo pořád chodíte do 

galerií, do zoo… To vytváření společných zážitků je umělé, nucené, ale na vesnici se to vytváří 

za pochodu života.“179. Malé město mnozí popisovali jako klidnější, přátelštější a stmelenější. 

Toto prostředí se podle respondentů také odráží na partnerském vztahu. Ten bývá podle nich 

na malém městě stabilnější a do jisté míry i kvalitnější. 

Shrnutí

Všichni respondenti z tohoto výzkumného vzorku přikládají partnerskému vztahu 

velikou důležitost, a vkládají do něj své naděje i plány do budoucna. Partnerský vztah 

charakterizují jako soužití dvou lidí, kteří se mají rádi, jsou si věrní, podporují se, přijímají 

kompromisy, ale také se společně baví. Respondenti kladli velký důraz na to, že společné 

bydlení dělá ze vztahu něco vážnějšího a popisovali to jako aspekt, který určitým způsobem 

ustaluje dvojici i ve společnosti. Celkově jsem se často setkala s názorem, že vztah je vážný, 

pokud jej tak bere i okolí a pokud jej akceptuje. Nejen v tomto případě, ale také v názorech na 

manželství respondenti často uváděli vliv či dokonce tlak společnosti na jedince a obraz jeho 

                                               
175 Respondenti si uvědomovali charakteristiku malého města, ovšem v rozhovorech běžně používali výraz 
     vesnice. 
176 Respondent č. 7 
177 Respondent č. 10 
178 Respondentka sama v Šenově žila, je si vědoma, že se jedná o malé město, ovšem používá označení vesnice. 
179 Respondent č. 1 
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partnerského vztahu. Všichni respondenti také zmiňovali, že partnerský vztah tvoří zejména 

společné zážitky a každodenní radosti a starosti180. 

V rámci vztahu si ovšem téměř každý chtěl zachovávat autonomii, ať už vlastní okruh 

přátel, či zájmů. Pouze v jednom případě jsem se setkala s náznakem požadavku na párové 

„já“. V ostatních případech jsem zaznamenala odpovědi, které se přikláněly k myšlence 

individualistické společnosti, a to, že jedinec má mít svůj vlastní prostor a druhému se nemá 

oddávat úplně, neboť by to mohlo způsobit dusnou atmosféru ve vztahu. Tyto odpovědi 

souhlasí s myšlenkami Francoise Singlyho o osobní autonomii181. Aby se pár ovšem vyhnul 

rozchodu, setkala jsem se často s důrazem na přijímání kompromisů182.

Respondenti poukazovali na změnu v partnerských vztazích v současné společnosti, 

přičemž jmenovali zejména nestálost a nízkou stabilitu partnerských vztahů. Celkově to 

spojovali se společenským klimatem v dnešní společnosti, které zaměřuje pozornost mladých 

lidí na budování vlastní kariéry a materiálního zázemí. Respondenti také v souvislosti 

s velkoměstským prostředím zmiňovali, že město lidem poskytuje více možností k seznámení, 

více zábavy a tudíž více příležitostí k nevěře183. Společnost také, podle respondentů, motivuje 

jedince daleko více k budování kariéry, než k zakládání rodiny184. 

Ačkoli téměř všichni respondenti popisovali typickou ženu a muže pomocí genderových 

stereotypů, sami si všimli i změny, která v těchto rolích proběhla v posledních letech. Obecně 

uváděli, že došlo k většímu prolnutí rolí. Konkrétně poukazovali na větší zapojení mužů do 

domácích prací a výchovy dětí, a větší angažovaností žen v zaměstnání. Ženy tedy nejsou 

tolik závislé na mužích185. I přesto respondenti uváděli, že dělba práce na základě pohlaví u 

nich funguje a takto si to představují i do budoucnosti186. 

                                               
180 Pokud bych tedy srovnala tyto názory s myšlenkami T. Katrňáka, zástupci mladých dospělých nekladou velký 
     důraz na partnerské sebeotevření či sdílení identit. Srov. kapitola 4.1. Partnerský vztah a jedinec. 
     Katrňák, T. Moderní partnerské vztahy a jejich proměna v době pozdní modernity. 
181 Srov. kapitola 4.1. Partnerský vztah a jedinec. „Požadavek rozvoje vlastní individuality jde proti vytvoření 
     párového já, což bývá často hlavním důvodem rozchodů.“
     Singly, F. De.  Sociologie současné rodiny. 
182 Toto přijímání kompromisů také volně koresponduje se Singlyho myšlenkou, že v současné době se 
     setkáváme s jedním ze třech rysů partnerských vztahů: vytváří se pocit unikání klasickým rolím přijetím 
     kompromisů. Srov. kapitola 4.1. Partnerský vztah a jedinec
     Singly, F. De.  Sociologie současné rodiny.
183 Jak uvedl respondent č. 10: „Dříve bylo vše komplikovanější, ale dnes díky internetu, mobilním telefonům a i 
     rozpustilému nočnímu životu máme vše doslova po ruce.“ Či respondent č. 5: „těch partnerů na vesnici není 
     tolik, tak si ten člověk toho partnera váží více.“
184 Což ve svých myšlenkách uvedl například respondent č. 7: „Dneska jim to stát finančně nekompenzuje, není   
     v tom žádná výhoda od státu nebo společnosti celkově. „
185 Srov. kapitola 4.1. Partnerský vztah a jedinec. „Ženy už nejsou závislé na mužích.“
     Singly, F. De.  Sociologie současné rodiny.
186 Srov. Kapitola 4.1. Partnerský vztah a jedinec. „…stále dochází k dělbě práce na základě pohlaví“.
     Singly, F. De.  Sociologie současné rodiny.
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Nesezdané soužití viděli všichni respondenti jako etapu, se kterou ve svých životech 

počítají, a po které by mělo následovat manželství. Přesto je z výpovědí zřejmé, že ačkoli 

chtějí do manželství sami jednou vstoupit, celková hodnota této instituce v současné době 

podle jejich názorů značně poklesla a nesezdané soužití naopak v oblibě mladých dospělých 

vzrostlo. Manželství pro ně není institucí, která by štěstí a spokojenost zaručovala více, než 

nesezdané soužití. Jejich názory do jisté míry souhlasí s výsledky výzkumu PARO i výzkumu 

„Mladá generace 1997“187. Manželství je tedy něčím, k čemu ve vztahu respondenti směřují, 

ale pouze v případě, že si jsou výběrem partnera jistí188. Podobně si musí být jisti také 

finančním příjmem, anebo by k svatbě přikročili, kdyby se rozhodli založit vlastní rodinu. 

Muži i ženy měli na partnerský vztah i proměnu rolí téměř shodný názor. 

Vysokoškolsky vzdělaní respondenti se více zaměřovali na rovnost obou partnerů ve vztahu, 

také méně používali genderové stereotypy. Ženy pocházející z velkoměsta odpovídaly téměř 

shodně jako ženy v maloměsta, možná také proto, že většina maloměstských respondentek 

v současné době studuje vysokou školu. Výjimku tedy tvořila pouze respondentka 

z maloměsta se středoškolským vzděláním, která kladla velký důraz na tradiční model 

partnerského vztahu i rolí. Situace byla téměř stejná u mužů, kdy maloměstské prostředí bylo 

převáženo vysokoškolským vzděláním. Úroveň vzdělání tedy do jisté míry má větší vliv na 

pohled na partnerský vztah, než prostředí, ve kterém jedinec vyrůstal. 

Konečně se můžeme domnívat, že na kvalitě partnerských vztahů v dnešní době se 

nepodílí ani tak prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, ale spíše až prostředí, ve kterém vztah 

existuje. 

                                               
187 Srov. kapitola 4.5. Nesezdané soužití. 
     Katrňák, T. Lechnerová, Z., Pakosta, P., Fučík, P. Na prahu dospělosti. Partnerství, sex a životní představy 
     mladých v současné české společnosti. a Fialová, L., Hamplová, D., Kučera, M., Vymětalová, S. Představy   
     mladých lidí o manželství a rodičovství.     
188 Mnozí poukazovali na to, že by se do manželství neměl jedinec hnát, pokud si není úplně jistý jen proto, že 
     společnost neoddané páry může hodnotit negativněji. 
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Závěr

Společnost, ať už tradiční či ta současná, je tvořena jedinci a jejich postoji a názory. 

Každá doba se pak vyznačuje určitými trendy, které se projevují jak ve veřejném, tak 

v soukromém životě. V současné době je mezi mladými dospělými trendem vstupovat do 

manželství v pozdějším věku, zmenšovat početnost rodiny či zaměřovat svou energii na 

budování pracovní kariéry. V této práci jsem se proto zaměřila na zástupce mladých 

dospělých a jejich názory na to, co požadují od svého partnera a co pro ně partnerský vztah 

vlastně znamená. 

Sledovala jsem zástupce generace mladých dospělých, kteří se nacházejí ve vážném 

partnerském vztahu, a tudíž mohou reflektovat své postoje z praxe, ale také své úvahy a plány 

do budoucna. Pátrala jsem po kvalitách, které od partnera vyžadují, po jejich názoru na 

partnerské vztahy v současné společnosti i po názoru, zda prostředí může ovlivňovat postoj 

jedince či fungování vztahu. Nedílnou součástí rozhovorů byly také otázky týkající se 

manželství a plánování založení vlastní rodiny.

Na základě analýzy výzkumem shromážděných dat jsem dospěla k následujícím 

závěrům:

 Zástupci generace mladých dospělých se v charakteristice ideálního partnera 

zaměřovali spíše na kvality, které udrží partnerský vztah svěží, vyrovnaný a 

oboustranně opětovaný. Jmenovali například to, že partner by měl být hodný, milý, 

věrný a měl by je mít rád. Pouze v malé míře jsem zaznamenala důraz na rodinné 

hodnoty či vůbec zmínku o rodinném životě.

 Pojmy jako cudnost či panenství ještě pro generaci těchto respondentů hrály určitou 

roli, ale obecně se shodli, že to jsou kvality, které v současné společnosti ztrácejí 

svůj význam, či mohou být dnes dokonce na obtíž.

 Partnerskou nevěru všichni z dotázaných shledali jako nejhorší narušení partnerského 

života. Zajímavá byla u všech respondentů nízká hranice mezi flirtem a nevěrou.

 Partnerský vztah hraje nezastupitelnou roli v životech sledovaných mladých 

dospělých. Nejen, že díky partnerovi dokázali poznat lépe sama sebe, ale také 



49

uvažují o dalších společných plánech do budoucna. Také se potvrdilo, že se páry 

zaměřují více na přítomnost vztahu, než minulost každého z nich.

 Současná individualistická společnost, opravdu zasáhla do podoby partnerských 

vztahů, což všichni respondenti reflektovali. Jmenovali změny v partnerských 

vztazích jako například to, že jsou méně stabilní a jedinci jsou více přelétaví. Dále si 

povšimli proměny mužské a ženské role, a to zejména v praktické rovině 

„společných domácností“, i když v teoretické poloze reflektovali spíše tradiční 

model provozu domácnosti.

 Většina respondentů také potvrdila, že nesezdané soužití se už zabydlelo v myslích a 

plánech mladých lidí jako etapa jejich životní dráhy, se kterou počítají ještě předtím, 

než by uvažovali o vstupu do manželství. Přikládali mu také velkou váhu a současně 

doplňovali, že instituce manželství v dnešní době ztrácí na popularitě. Oni sami však 

do manželství chtějí vstoupit a v budoucnu také založit rodinu.

 Podle oslovených mladých dospělých nehrálo velkou roli na jejich vnímání 

partnerského vztahu prostředí, ve kterém vyrůstali. Naopak se shodli, že je to spíše 

prostředí, ve kterém vztah reálně existuje, které má větší význam. Jinými slovy, 

podoba vztahu se v dnešní době více přizpůsobuje prostředí, ve kterém existuje. 

Stejně tak se aktuálnímu prostředí musí přizpůsobovat sami jedinci.

Zcela na závěr lze konstatovat, že respondenti v tomto výzkumném vzorku mají o svých 

plánech do budoucna v celku jasnou představu. Na jejich postojích a názorech se podepsal

charakter současné společnosti. Nicméně oslovená skupina mladých dospělých představuje 

určitý střední ve svých názorech jak na partnerský vztah, tak na manželský život, protože 

jsem se nesetkala ani se zásadně odmítavými názory na partnerský vztah a následné 

manželství, ani s jednoznačně tradičními postoji v reflexi představ o rodině a fungování 

partnerství ve společné domácnosti. 
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST

1. Tabulka č. 1

Přehledná charakteristika respondentů. 

Věk Prostředí Vzdělání, vzdělání 
partnera

Respondent č. 1
ŽENA

22 let Vyrůstala na 
malém 

městě Šenově, 
nyní žije 

v Ostravě.

Středoškolské 
s maturitou, 

středoškolské 
s maturitou.

Respondentka pochází ze Šenova, její rodiče jsou 
rozvedeni, což na ni mělo vliv: „pocit, že moje 

rodina není úplná a sama se teď vlastně snažím, 
abych si co nejdříve založila vlastní rodinu, abych jí 
konečně měla celou.“ Její vztah s partnerem trvá dva 
roky a tři měsíce spolu žijí v nesezdaném soužití. Dle 

jejich slov ji „vesnické“ prostředí ovlivnilo, 
charakterizuje sama sebe jako „tradičního“ člověka.

Respondent č. 2
ŽENA

23 let Vyrůstala na 
malém městě 
Šenově, nyní 
žije v Hradci 

Králové.

Studující VŠ189, 
Studující VŠ

Respondentka pochází ze Šenova, v současné době 
studuje VŠ ve velkém městě. Ačkoli se považuje za 
moderní ženu, snaží se ženskost reprezentovat a své 
role ženy plně přijímá. S partnerem jsou téměř rok a 

každý žije na svém studentském bytě, ale často u sebe 
přespávají.

Respondent č. 3
ŽENA

26 let Vyrůstala ve 
velkém městě 

Praze, kde 
stále žije.

Vyšší odborné, 
středoškolské s 

maturitou

Respondentka pochází z Prahy a její vztah 
s partnerem trvá šest a půl roku. Žijí spolu 

v nesezdaném soužití a podle jejich slov je to proto, 
že si výběrem partnera není jistá. Rodiče jsou 

rozvedeni, a proto zastává názor, že by člověk neměl 
do manželství vstupovat, pokud si není úplně jistý.

Respondent č. 4
ŽENA

26 let Vyrůstala ve 
velkém městě 

Praze, kde 
stále žije.

Vysokoškolské, 
středoškolské s 

maturitou

Respondentka se narodila na vesnici nedaleko 
ruského Volgogradu, ale od svých 10 let žije v Praze. 

Na jejich výpovědích se dorazil vliv církve a 
důležitost rodiny, které pojala ještě jako dítě na ruské 
vesnici. S partnerem jsou čtyři roky a poslední roky 

spolu žijí v nesezdaném soužití.
Respondent č. 5

MUŽ
28 let Vyrůstal na 

malém městě 
Šenově, nyní 
žije v Praze.

Vysokoškolské, 
vysokoškolské

Respondent pochází ze Šenova, avšak v současnosti 
bydlí ve velkém městě. Na jeho odpovědích se 
dorazilo VŠ humanitní vzdělání, zdůrazňoval 

rovnocennost obou partnerů a individuální rozdíly a 
jedinečnosti každého člověka. Jeho vztah 

s partnerkou trvá rok, každý žije ve vlastní 
domácnosti.

Respondent č. 6
MUŽ

23 let Vyrůstal ve 
velkém městě 

Praze, kde 
stále žije.

Studující VŠ, 
studující VŠ

Respondent pochází z Prahy, studuje VŠ a náleží do 
vyšší sociální vrstvy. Jistá dominance a jistota 

materiálního zázemí se odrazila i v odpovědích, ale 
nijak zřetelně. S partnerkou jsou spolu rok, každý má 

svou domácnost, ale přespávají u sebe.
Respondent č. 7

MUŽ
25 let Vyrůstal ve 

velkém městě 
Praze, kde 
stále žije.

Středoškolské 
s maturitou, studující 

VŠ

Respondent pochází z Prahy a s partnerkou jsou spolu 
rok a 10 měsíců. Téměř rok spolu žijí v nesezdaném 

soužití. Jeho rodiče jsou rozvedení, z důvodů 
partnerské nevěry. Při rozhovoru respondent kladl 

velký důraz na partnerskou důvěru.

                                               
189 U poznámky „Studující VŠ“ předpokládáme dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, pokud není 
     napsáno jinak. 
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Respondent č. 8
MUŽ

23 let Vyrůstal na 
malém městě 
Havířově, kde 

stále žije.

Studující VŠ, 
studující VŠ

Respondent pochází z Havířova, studuje VŠ a je 
aktivním věřícím. S partnerkou jsou rok, také je 

věřící. Bydlí každý ve své domácnosti.

Respondent č. 9
ŽENA

22 let Vyrůstala na 
malém městě 
Šenově, nyní 
žije v Praze.

Studující VŠ, 
středoškolské s 

maturitou

Respondentka pochází ze Šenova, studuje VŠ a její 
vztah s partnerem trvá rok a 10 měsíců. Žijí spolu 

v nesezdaném soužití. Je aktivní věřící.

Respondent č. 10
MUŽ

27 let Vyrůstal ve 
velkém 

městě Praze, 
kde stále 

žije.

Středoškolské 
s maturitou, 

středoškolské s 
maturitou

Respondent pochází z Prahy, s partnerkou jsou 
spolu jeden rok a žijí spolu v nesezdaném 

soužití.
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2. Osnova výzkumných otázek

Pasportizace

Věk:

Dosažené vzdělání:

Dosažené vzdělání partnera:

Prostředí, ve kterém vyrůstal:

Prostředí, ve kterém žije v současné době:

Zaměstnání:

Délka vztahu:

Jaká jsou základní kritéria pro výběr partnera?

- Jaký by podle Vás měl být ideální partner/partnerka? Jaké by měl mít povahové vlastnosti?

- Jak byste vzhledově popsali partnera, kterého máte nyní? Jaké má povahové vlastnosti?

      Pokud se ideál a realita neshodují: Jaké má Váš partner kvality, které Vás k němu    

                                                              přitahují, které vyvažují to, co mu chybí k ideálu?

- Jak jste se s nynějším partnerem seznámili? 

- Jaké je Vaše rodinné zázemí a jaké má partner?

- Říká Vám ještě něco pojem cudnosti ve vztahu? Co si pod tím představujete? Jste cudní?

- Jakou roli pro vás hraje panenství? Jakou si myslíte, že má cenu v současné společnosti?

            Ženy: Byla ztráta panenství něco, co jste prožívaly?

           Muži: Jaký význam by pro vás mělo, kdyby vám dívka řekla, že je pannou? 

- Jak vnímáte nevěru v partnerském vztahu? 

            Byli jste někdy nevěrní/zažili jste někdy nevěru od partnera? 

            Co vnímáte jako flirt a co už je pro vás nevěra? 

            Za jakých podmínek byste byli schopni nevěru odpustit?

- Chtěli byste k tomu něco dodat?

Jak vnímají zástupci mladé generace dospělých partnerský vztah a jakou mu přikládají 

důležitost?

- Co pro vás představuje partnerský vztah? 

            Co od něj očekáváte? 

            Co jej podle vás naplňuje?

- Kam by měl partnerský vztah směřovat a proč?

- Jaký význam přikládáte nesezdanému soužití (bydlení s partnerem bez uzavření sňatku)? 
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- Souhlasíte s tím, že by ve vztahu měl každý mít vlastní prostor? (vlastní zájmy, přátelé)

- Pociťujete nějakou změnu v partnerských vztazích v dnešní moderní (individualistické) 

  době?

- Jak byste charakterizovali typickou ženu a typického muže (jak vzhled, tak povahu)? 

- Jak máte v partnerském vztahu rozdělené role? 

- Jaký máte názor na měnící se roli muže-otce a ženy-matky?

- Jak si rozdělení rolí ve svém vztahu představujete do budoucnosti?

Vnímáte nějaký rozdíl mezi partnerskými vztahy, které vznikly v prostředí velkého 

města a těmi, které vznikly na malém městě?

- Myslíte si, že jedni mají „těm druhým“ (maloměstští velkoměstským a naopak) co závidět?

- Jaký je podle vás rozdíl v kvalitě mezi partnerskými vztahy velkoměsta a maloměsta?

- Jaký vliv má podle vás město či vesnice na chování lidí ve vztahu?

- Co podle vás dělá muže „mužem“ na vesnici a co dělá muže „mužem“ ve městě? 

- Myslíte si, že na maloměstě je větší podíl žen v domácnosti než ve městě? Proč? A naopak 

  myslíte si, že kariéristky jsou více ve městech? Proč?

- Chtěli byste k tomu něco dodat?
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