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Anotace
Bakalářská práce „Krize středního věku v manželství křesťanů“ nejprve popisuje, v čem 
spočívá krize středního věku v lidském životě. Všímá si obecných příčin i odlišností 
v prožívání krize mezi muži a ženami. Toto období je náročné pro vztahy mezi manželi. 
Manželské páry prožívající křesťanskou víru nejsou proti krizím imunní, ale měla by to 
být pro ně výzva. Také oni musí hledat cesty, jak společně vyjít ven z krize. Musí 
bojovat o svou víru i o své manželství, které je v etapě vyžadující nové kvalitativní 
prohloubení vztahu. Křesťanským manželům se díky jejich víře nabízejí širší možnosti 
pomoci. Tato práce spojuje psychologický pohled na krizi středního věku se 
spirituálním pohledem na křesťanské manžele, kteří prožívají tuto krizi, kteří však 
mohou čerpat sílu pro toto období ze své víry.
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Abstract
The bachelor's thesis „The midlife crisis in the marriage of Christians“ first describes in 
what lies the mid-life crisis in human life. It takes notice of general causes and 
differences in experiencing the crisis between men and women. This period is 
demanding for the relations between the spouses. Couples who live the Christian faith 
are not immune against crises, however it might be a challenge for them. They also 
must seek the ways how to come out of the crisis together. They have to fight for their 
faith and their marriage, which is in the stage of requiring a new qualitative deepening
of the relationship. Wider possibilities of assistance are available to the Christian 
spouses, thanks to their faith. This thesis combines a psychological view of the crisis in 
the mid-life with the spiritual perspective of Christian spouses who are enduring this 
crisis, but who can draw strength for such a period from their faith.
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Úvod

Tato práce se zaměřuje na problematiku krize středního věku. V psychologii 

a sociologii je tento jev dostatečně popsán, ale v pastoraci křesťanů bývají tyto poznatky 

doposud málo využívány. Krize středního věku se projevuje i v životě křesťanů 

nezávisle na jejich víře, vyznání či rodinném stavu. Působení krize je možno nejlépe 

pozorovat na příbězích lidí, kteří v této etapě svého života neobstáli podle 

„křesťanských měřítek“. Následkem krizí mohou být jejich nepochopitelné odpady od 

víry, rozpady dosud fungujících aktivních rodin, odchod z řeholních a kněžských 

povolání.

Tato práce se věnuje situaci v křesťanských rodinách v této životní etapě. Klade si za 

cíl shrnout poznatky z oblasti psychologie a přiblížit je křesťanským manželům a těm, 

kteří se jim věnují v pastorační péči. Dále zde budou navrženy prostředky pomoci, které 

se křesťanským manželům skrze jejich víru nabízejí. Vyvstává zde otázka, zda 

s využitím daru víry mají křesťané větší šanci na konstruktivní zvládání krizí, zda mají

výhodnější pozici pro projití krizemi než ostatní. Nebo mají naopak křesťanští manželé 

nějaké zábrany a překážky, jež jim brání využít své bohatství a dispozice? Mohou se 

preventivně připravit na setkání s krizí? Jak se v takové situaci mají zachovat a podle 

čeho se rozhodovat?

Pro zodpovězení těchto otázek bude nejprve krize středního věku popsána, v čem 

spočívá, jaké má příznaky a příčiny. Dále bude popsán vliv krize středního věku na 

manželství a z toho plynoucí možná nebezpečí. Budou nabídnuty některé psychologické 

postupy, které pomáhají krizí projít, a budou také vyhledány postoje a specifické opěrné 

body, které podpírají křesťanské manžele.

Zjištěné poznatky mohou přivádět k naději, že není třeba se krizí bát, protože jsou 

zároveň šancí a výzvou postoupit dál v manželském vztahu i v duchovním životě.

Nabídnuté prostředky mohou povzbudit důvěru a sebevědomí křesťanů, kteří mají 

i díky své víře a společenství církve předpoklady ke zvládnutí krize středního věku 

v manželství.
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1. Krize z psychologického a sociologického hlediska

1.1. Vymezení pojmu krize

Slovo krize je v dnešní společnosti často používané. Nabízí se v různých spojeních 

jako např. hospodářská krize ve světě, krize autority, krize rodiny, manželská krize, 

krize ve zdravotnictví apod.

Pojem krize lze definovat z etymologického hlediska jako těžkou situaci; rozhodný,

vážný, kritický okamžik. Slovo vychází ze středověké latiny crisis, a dále z řečtiny 

crísis značící rozhodnutí, spor, zápas.1

Podle slovníku lze krizi definovat jako rozhodnou chvíli nebo obrat, také jako těžkou 

nebo svízelnou situací, která se projevuje tísní, nesnází nebo zmatkem, nedostatkem či 

úpadkem. Může se též jednat o období nerovnováhy, přechodné stádium mezi dvěma 

rozlišitelnými fázemi.

V psychiatrii, psychologii i psychoterapii je tento výraz používán pro extrémní 

psychickou zátěž, nebezpečný stav, životní událost nebo rozhodný obrat v léčbě. Krize 

představuje přechodný stav vnitřní nerovnováhy, která je způsobená kritickými 

životními událostmi, jež vyžadují zásadní změny a řešení.2

Krizi lze také chápat jako subjektivně ohrožující situaci s velkým dynamickým 

potenciálem změny. Bez ní by v životě nebylo možné dosáhnout posunu a zrání.3 „Krize 

nutí člověka k jednání, i když mu mnohdy poskytuje jen omezený čas a prostředky.“4

Výsledek krize může přinést katastrofu nebo může vyústit v nějaké řešení s určitými 

následky.

Z těchto uvedených definic vyplývá, že krizi nelze jednoduše zaměňovat za konflikt, 

stres, depresi nebo trauma. Vážný konflikt nebo dlouhotrvající stresová zátěž mohou být 

příčinou krizí. Krize má podobné symptomy jako deprese. Krize však není nemoc, ale 

normální reakce na nenormální situaci. Je také rozdíl mezi krizí a traumatem. Zatímco 

krize je vyjadřována subjektem, kterému se to stalo, trauma je formulováno podmětem, 

tím, co se stalo. 5

                                               
1 Srov. REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Praha: nakladatelství Leda, 2004, s. 313.
2 Srov. ŠPATENKOVÁ, Naděžda, et al. Krize psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada 

Publishing, 2004, s. 15.
3 Srov. VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, s. 28.
4 ŠPATENKOVÁ, Naděžda, et al. Krize, s. 15.
5 Srov. tamtéž, s. 15–18.
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1.2. Příčiny krize

Příčiny krize je možné podle René Thoma rozlišit jako vnější a vnitřní. Vnějšími

příčinami (precipitory – urychlovači) krizí jsou obecně ztráty objektu, změny vnějších 

podmínek nebo volby ze dvou stejných možností.

Mezi vnitřní precipitory řadíme vlastní vývoj jedince, jeho vlastní změny a tzv. 

náhradní opatření, která jsou jen dočasná a v určitém čase se projeví nevyřešený 

problém.6

Krize je stavem zcela subjektivním, protože vnitřní svět i své okolí vnímá každý 

člověk naprosto odlišně. To, co pro jednoho může znamenat bezvýznamnou epizodu, 

pro jiného může být příčinou dezintegrace osobnosti. Proto tedy potenciální zdroj krize 

spočívá v subjektivním hodnocení životní události a vlastních možností, a nikoliv 

v události samotné. Krizí je označovaná taková situace, kterou člověk sám za krizi 

považuje.7

1.3. Typologie krizí

Krize lze vymezit jako vývojové, situační nebo kumulované. Vývojové krize se 

týkají všech lidí, jsou předpokládány a očekávány. Přinášejí určitou změnu a přijetí 

nových rolí a úkolů. Situační krize jsou důsledkem vnějších, většinou neočekávaných 

situací. Ke kumulovaným krizím dochází, pokud jedinec ustoupil od řešení vývojové 

krize nebo pokud při situační krizi došlo k zastavení ve fázi jeho emoční reakce.

Systém klasifikace krizí vytvořil také Baldwin, který popisuje šest typů krizí 

odstupňovaných podle závažnosti. Patří sem krize situační, přechodová, traumatická, 

vývojová, psychopatologická a nejzávažnější krize vyžadující okamžitou psychiatrickou 

pomoc.8

1.4. Traumatické události v rodině

Naděžda Špatenková popisuje ve své knize Krize – psychologický a sociologický 

fenomén traumatické události, které mohou navodit rodinnou krizi. Je zajímavé 

sledovat, jakým způsobem blízcí lidé reagují na prožité trauma, jakou používají strategii 

                                               
6 Srov. VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence, s. 32.
7 Srov. ŠPATENKOVÁ, Naděžda, et al. Krize, s. 19–21.
8 Srov. tamtéž, s. 23–28.
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při obraně, a jak se trauma díky jejich vztahům přenáší z jednoho na druhého. 

Traumatické události jsou rozlišovány podle těchto efektů:

 Simultánní efekt – celá rodina je postižena např. při požáru, přírodní katastrofě

nebo autonehodě. Členové většinou nehledají viníka, jsou schopni si navzájem 

pomoci a poskytnout oporu.

 Zástupný efekt – je zasažen jeden člen, se kterým rodina ztrácí přímý kontakt 

(např. zranění ve válce, neštěstí v uhelných dolech, smrt horolezce). Událost je 

pro zbytek rodiny extrémně stresující.

 Zkřížený efekt – traumatický stres „infikuje“ ostatní členy rodiny po kontaktu 

s obětí neštěstí nebo katastrofy. Příbuzní oběti jsou emočně zasaženi nepřímo.

Jedná se o přenos chování a emocí. Je-li rodina velmi kohezivní a pouta lásky 

jsou silná, je nutné vidět i ostatní členy rodiny jako oběti.

 Intrarodinné trauma – vzniká zevnitř rodiny (např. při incestu, násilí, rozvodu). 

Terapeutická intervence vyžaduje velmi mnoho času a dovedností, protože je 

nutné podporovat změny ve struktuře rodiny a jejích vnitřních vztazích.9

1.5. Průběh krize

Na vznik, vývoj a řešení je možné pohlížet jako na proces, který netrvá příliš dlouho,

ale má určitou posloupnost. Caplan definoval krizový stav čtyřmi fázemi.

V první fázi člověk vnímá ohrožení, jehož důsledkem je zvýšená úzkost, při které se 

aktivizují obvyklé vyrovnávací strategie. Časově se jedná o několik minut až hodin, 

maximálně několik málo dnů.

Druhá fáze se projevuje neúčinností vyrovnávacích mechanismů, kdy dochází 

k dalším zmatkům, pocitům zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situací. Probíhá

v horizontu hodin až několika dnů.

Během třetí fáze dochází k pokusům o předefinování krize, které přináší naději, že 

důvěrně známé vyrovnávací prostředky budou úspěšné. V tomto období jsou lidé 

nejpřístupnější k pomoci. Odehrává se v několika hodinách až dnech.

Ve čtvrté fázi nastane psychologická dezorganizovanost. Úzkost a reakce na ni se 

podobají stavům paniky. Objevují se hluboké kognitivní, emocionální a psychologické 

změny. Pokud je zřejmé, že krize vyúsťuje negativně, může být krizová intervence 

                                               
9 Srov. ŠPATENKOVÁ, Naděžda, et al. Krize, s. 77.



13

nezbytná. Zorné pole člověka má tendenci se zužovat na úzký výsek vjemů, proto síla 

vyhledat vhodnou pomoc ochabuje. Toto období může přetrvávat až několik týdnů.10

Zde se nabízí otázka, jak jedinec prožívá emoční stavy, kterými reaguje na vzniklou 

krizi. Psychologové se shodují v tom, že adaptace na krizovou situaci probíhá v těchto

etapách: šok, popírání, hněv a agrese, deprese a akceptace.11

1.6. Krize jako šance

Krize vede obvykle ke změně regulativních způsobů lidského chování – ať 

v pozitivním, nebo negativním smyslu. Přináší možnost zásadní změny a z toho 

vyplývá, že je zároveň nebezpečím i příležitostí.12 Vyjádřením názoru, že krize 

představuje rovněž šanci, je možné usnadnit situaci člověku, který v ní uvízl. Krize se 

může stát příležitostí k novému prožívání identity, lze z ní vyjít s novými možnostmi 

chování, s novou dimenzí prožívání sebe a světa, s novým prožitkem smyslu a s novou

kompetencí nakládat se životem.13

2. Krize středního věku

Na základě výše uvedené typologie krizí lze zařadit krizi středního věku mezi krize 

vývojové. 

2.1. Vývojové fáze člověka

Vývojovým fázím člověka se věnovali např. Erik Erikson a Carl Gustav Jung. 

Erikson definoval osm vývojových fází, kterými člověk prochází od narození až do své 

smrti. V každém stádiu jedinec podstupuje napětí mezi dvěma tendencemi – pozitivní 

a negativní. Člověk jde dál ve svém vývoji a je nutné, aby se postupně učil zvládat 

určité vývojové úkoly, před které ho život staví. Tyto výzvy Erikson definoval jako 

základní důvěru v život proti nedůvěře, autonomii proti studu a pochybám, iniciativu

proti pocitům viny, snaživost proti pocitu méněcennosti, identitu proti zmatení rolí, 

intimitu proti izolaci, generativitu proti stagnaci, a integritu proti zoufalství.14

                                               
10 Srov. VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence, s. 39–40.
11 Srov. ŠPATENKOVÁ, Naděžda, et al. Krize, s. 33.
12 Srov. VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence, s. 31.
13 Srov. KASTOVÁ, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2010, s. 13.
14 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000, s. 23.
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„V Eriksonově vývojovém pojetí se veškeré zrání soustřeďuje do úkolu identity 

v období pubescence a adolescence.“15

Naproti tomu švýcarský psychoanalytik Jung zdůrazňoval možnosti jedince 

směřujícího k harmonii v období, které nazýval individuací, cestou člověka k sobě 

samému, k bytostnému já. V čase, který je v naší kultuře označován jako krize středního

věku nebo jako krize opuštěného hnízda, nacházel Jung naději ve vzniku celistvého já.16

2.2. Vývojové krize v manželství

Krize v manželství se může projevit v podstatě kdykoliv. Jsou vypozorovaná určitá 

období, ve kterých krize nastává s větší pravděpodobností a má svá specifika a podobné 

prožívání u mnoha manželství.17 V manželství jsou popsána dvě typická krizová období. 

První vývojová krize přichází mezi třetím a sedmým rokem trvání manželství a trvá asi 

jeden rok. Druhá vývojová krize se objevuje mezi sedmnáctým až dvacátým pátým 

rokem manželství. Je méně hluboká a může trvat rovněž rok nebo i několik let.18

2.3. Vznik pojmu „krize středního věku“

V roce 1965 publikoval psychoanalytik Eliott Jacques zásadní článek, který nazval 

Smrt a krize středního věku. V této práci poprvé pojmenoval a definoval krizi středního 

věku. Podle jeho metafory je to období, kdy se růst mění ve stárnutí. M. Hrdlička hledá 

důvod, proč se pojem krize středního věku objevil a ujal tak pozdě. Podle něj to zřejmě 

souvisí s možností volby a osobní svobody. Zastavení na cestě životem může nastat 

pouze tam, kde existují alternativy a kde lze reálně zvolit jinou životní cestu. Právě 

v šedesátých letech minulého století dochází k tomu, že v západní civilizaci přicházejí 

alternativní životní styly a nové inspirace.19

                                               
15 VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence, s. 222.
16 Srov. tamtéž, s. 223.
17 Srov. POLÍVKA, Jan – DOLISTA, Josef – DŘÍMAL, Ludvík. Povídání o manželství: 

Psychologická a teologická perspektiva. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 80.
18 Srov. KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 2. rozšířené vydání. Hradec Králové: 

nakladatelství MACH, 1992, s. 152–153.
19 Srov. HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku – úskalí 

a šance. Praha: Portál, 2006, s. 12.
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2.4. Člověk ve středním věku

Tzv. období středního věku je ohraničováno věkem 35–45 let20 případně 35–50 let21. 

Vývoj člověka v tomto období se nezastavuje. I když není tak překotný jako v dětství 

a v dospívání, i v tomto období má člověk určitý úkol, který ho posouvá k větší vnitřní 

zralosti. V této periodě lidského života je mnohé nastartováno a běží již delší dobu 

určitým zvoleným směrem. Lidé prožívají zaběhnutý stereotyp: pracují ve své profesi, 

mají většinou uzavřená manželství a vychovávají děti. 

Průměrný věk novomanželů v České republice se v poslední době zvyšuje. Věk 

ženichů v roce 1991 činil 24,7 let, v roce 2001 pak 29,3 let, a v roce 2011 se zvýšil na 

32,4 roku. Svobodné ženy se poprvé vdávaly v roce 1991 ve 22,3 letech, v roce 2001 

pak ve 26,9 letech, a v roce 2011 až ve 29,6 roku.22

Přesto však rodiče ve věku čtyřicetipěti až padesáti let mají většinou dospívající děti 

a to přináší větší zátěž pro všechny členy rodiny. Nakupením zásadních psychických 

změn u více členů rodiny může vzniknout tzv. skupinová vývojová krize.

Toto období je charakteristické určitým bilancováním dosavadního způsobu života. 

Člověk hodnotí své stávající cíle a míru jejich naplnění, které nyní měří jiným 

žebříčkem hodnot než na začátku dospělosti. Při rozhodováních směřujících do 

budoucnosti věnuje pozornost tomu, aby nacházel smysl svého konání. Snaží se 

korigovat směr svého dosavadního života.23

Ve středním věku bývá člověk také konfrontován s vlastní tělesnou zranitelností 

a úbytkem sil. Již není vzhledově tak atraktivní, ztrácí pružnost a rychlost. Jeho vlastní 

děti ho již předčí při sportu. V tomto věku mohou mít lidé vlastní zkušenosti s úmrtími 

svých blízkých nebo i svých rodičů.

2.5. Témata a úkoly středního věku

Střední věk je obdobím velkých životních změn. Nejprve si člověk tyto úkoly 

pozvolna uvědomuje, postupně ho však s větší naléhavostí nutí, aby se jimi zabýval 

a nové situace v životě řešil.

Podle M. Hrdličky se jedná o tato témata a úkoly středního věku: Je třeba akceptovat 

krátící se čas a změny pohledu na svět, stárnoucí tělo, změnu rolí ve vztahu 

                                               
20 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 375.
21 Srov. HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku, s. 11.
22 Srov. Český statistický úřad. Sňatečnost [2012-11-26]. 

<http://www.m.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost>.
23 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 376–383.
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k odrůstajícím dětem i stárnoucím rodičům. Doporučuje rozvíjet přátelství a partnerský

vztah se zralou sexualitou, naplnit profesní roli učitele mladší generace i roli prarodiče 

a plánovat důchod.24

2.6. Krize smyslu

Krize středního věku se nejčastěji označuje jako krize smyslu.25 Tato krize „otřásá 

základy lidského života, aby je oddělila a nově uspořádala. Z pohledu víry je dílem 

samého Boha. Ten pohne lidským srdcem, aby se mu otevřelo a osvobodilo se ode 

všech sebeklamů.“26

K této krizi dochází kvůli nejistotě, která se v člověku hromadí, protože nenachází 

odpovědi na spoustu otázek. Ptá se, jaký má smysl lidské stárnutí a smrt, zda má smysl 

všechno to, za čím se dosud pachtil. Co by mělo být jeho cílem v této etapě života?

Avšak i tato krize v sobě nese velký potenciál ke změně. Pokud člověk dobře 

zpracuje všechny výzvy, které mu střední věk přináší, projde jím proměněn, stane se 

zralejším, a stává se „moudřejším“.

Romano Guardini ve své knize Životní období popisuje důležitost této etapy pro 

formování dalšího života. Převládne-li v ní vystřízlivění a zklamání, stane se člověk 

skeptikem a pomlouvačem. Velmi často se v tomto období člověk snaží narušit svůj 

životní stereotyp, např. uteče od rodiny, pustí se do rizikového podnikání, opustí svého 

životního partnera a najde si mladšího, atraktivnějšího.

Přijme-li však realitu na základě věrnosti, vysloví  životu „ano“, a tak nově vnímá 

hodnotu bytí. Člověk je svobodná bytost, která se může rozhodnout nejrůznějším 

způsobem: ať už pro nebo proti životu. „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i 

zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.“ (Dt 30,19b)  Mnozí si 

však neuvědomují, že se zde dokončuje a zdokonaluje to, co se nazývá charakter 

člověka.27

                                               
24 Srov. HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku, s. 24.
25 Srov. VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence, s. 223.
26 GRÜN, Anselm. V půli cesty: Střední věk jako duchovní úkol. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2001, s. 7.
27 Srov. GUARDINI, Romano. Životní období. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, 1997, 

s. 50–52.
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2.7. Krize středního věku u křesťanů

Krize středního věku je jev obecný, který se týká všech lidí bez rozdílu, křesťany 

nevyjímaje. Čím se křesťané liší od ostatních lidí? Vírou v transcendentálního osobního 

Boha, s kterým prožívají své každodenní starosti. Proto je možné se domnívat, že 

křesťané mají větší možnosti se krizím v životě postavit. Zároveň je však dobré si 

uvědomit, že krize může napadnout i základy víry člověka – to, v čem by měl mít 

křesťan největší oporu. Krize středního věku může zasáhnout křesťanské rodiny, ale 

také křesťanské řeholní komunity. 

Benediktinský kněz Anselm Grün ve své reflexi hledal příčiny, proč vystoupilo větší 

množství spolubratrů z komunity po více než dvaceti letech. Ve svých úvahách došel 

k fenoménu krize středního věku. Při svém bádání se věnoval  dvěma osobnostem: 

německému mystikovi Johannovi Taulerovi, který již ve 14. století považoval krizi 

středního věku za šanci k duchovnímu růstu.  Druhým byl C. G. Jung, který referoval 

o krizi středního věku z psychologického hlediska.28 Avšak také on „odkazuje na 

postupy nepsychologické: na náboženskou praxi postu, askezi, meditaci a liturgii. 

Lituje, že pro mnohé už není škola náboženství pomocí ke zdolání jejich osobních 

krizí.“29 Je zajímavé sledovat, že psycholog Jung dochází k podobným myšlenkám jako 

Tauler. Z toho vyplývá, že dobře pojatá duchovní cesta je správná i po stránce 

psychologické.30

3. Příčiny krize středního věku

3.1. Vnější precipitory krize středního věku

Vodáčková ve své knize Krizová intervence uvádí, že vnějšími precipitory krize 

mohou být jakékoliv pocity ztráty, změny nebo potřeba volby.31 Právě vnější 

přicházející události mohou být ukazateli na cestě životem ve středním věku. Je zřejmé, 

že na stejnou situaci bude člověk reagovat jinak ve dvaceti letech a jinak ve čtyřiceti 

letech. Například smrt blízkého přítele bude v obou případech bolestná 

a nepochopitelná, ale ve dvaceti letech si člověk smrt nepřipouští a zapomíná na to, že 

je také sám smrtelný. Kdežto ve čtyřiceti letech si člověk v tomto případě snadno 

                                               
28 Srov. GRÜN, Anselm. V půli cesty, s.  5–6.
29 Tamtéž, s. 8.
30 Srov. tamtéž, s. 51.
31 Srov. VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence, s. 32.
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propojí smrt svého přítele se svou smrtelností a se svým stárnutím. Právě tato situační 

krize může mít daleko hlubší dosah ve čtyřiceti letech než ve dvaceti letech a může se 

stát spouštěčem krize středního věku.

3.1.1. Myšlenky na smrt

Krize středního věku je často spojena s myšlenkou na smrt. Smrt ještě není 

bezprostřední hrozbou, jen málokdy umírá některý z vrstevníků, a člověk sám většinou 

nebývá vážně nemocný. Jestliže však lze dohlédnout na konec života, stává se smrt 

trvalou součástí životního horizontu. Je možné si to přiblížit Jungovým obrazem 

poledního slunce, které se ocitlo ve svém zenitu a odtud vede cesta už jen dolů.

Smrt je celoživotním tématem, jež bylo dosud odsouváno do pozadí rozmachem 

mládí a neustálým vzestupem. Existenciální vyrovnání se se smrtí je jediným 

přiměřeným řešením krize životního středu, připomíná Jacques.32

3.1.2. Rutina

Paradoxně vnějším precipitorem krize středního věku může být dlouhodobá stabilita, 

neměnný stav. Člověk prožívá určitou rutinu v opakujících se situacích v práci

i v rodině, a objevuje se otázka po smyslu: k čemu je to všechno? Protestuje proti

jednotvárnosti. V té době je jeho pozice v zaměstnání většinou vybudována a existence 

zabezpečena. Expanze z mládí může ještě pokračovat, ale už se pro ni těžko dokáže 

nadchnout. Rodiče v tomto věku obyčejně ještě žijí, ale blíží se závěrečnému 

bilancování. Co má v životě trvalou hodnotu? Existenciální otázka se rozšiřuje i na děti: 

v čem ony najdou smysl života?33

Právě rutina může vést člověka k potřebě změny monotónního života. Řešení může 

přinést krize, jež je bodem obratu. Marie Vágnerová uvádí čtyři možnosti, jak potřebu

změny řešit: symbolickými projevy, dále změnami rozbíjejícími stereotypy, při nichž se 

však projevuje moratorium středního věku. Další změny se mohou projevit pozitivním

způsobem, který přináší více života, nebo naopak negativním způsobem, kdy řešení 

souvisí s pocitem uzavření všech perspektiv.34

                                               
32 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: Vývojová psychologie. Přepracované vydání. Praha: Portál, 

2006, s. 281–2.
33 Srov. tamtéž, s. 279.
34 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 376–377.
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3.1.3. Ostatní vnější příčiny

Není možné vyjmenovat všechny jednotlivé události, které mohou člověka potkat, 

a spustit krizi středního věku, přesto je možné si nejdůležitější z nich připomenout. Při 

různých neshodách v manželství dochází k neporozumění manželů, které může vést až 

k ohrožení stability manželství. Podle Vágnerové může nespokojenost v manželství 

způsobovat představa o uchování vztahu v té podobě, v jaké fungoval na počátku 

manželství. Role manželů se totiž v průběhu času mění.

Další oblastí, ve které se může projevit krize středního věku, je oblast profese, kde 

může dojít ke ztrátě nebo změně zaměstnání. Člověk svůj postoj v profesní roli

přehodnocuje. Zatímco dříve byly důležité formální cíle a zaměření na úspěch a moc, 

teď upřednostňuje pohodu a jistotu.35

3.2. Vnitřní precipitory krize středního věku

Jelikož krize středního věku patří mezi vývojové krize, je třeba mezi vnitřní 

spouštěče krize počítat i samotný vývoj jedince. Člověk se vyvíjí i v dospělosti a měl by

vědět, že jeho život nejde stále vzhůru, ale že si vnitřní vývoj vynucuje zúžení života. 

Na přední místo mezi spouštěče krize středního věku můžeme zařadit uvědomění si 

vlastního stárnutí. Člověk si nejvíc uvědomí své stárnutí v souvislosti s růstem, 

dospíváním a případně odchodem svých dětí z domova. Stárnou také jeho rodiče 

a stárne i on sám. Mohou mu to připomenout některé úrazy, bolesti a nemoci, které 

doposud neznal. Stárnout člověk musí, přestože se to příčí jeho přání. Doposud stárlo 

potají tělo, ale teď se už vyžaduje souhlas.36

S uvědoměním si časové omezenosti vlastního života se projevuje potřeba změny 

a přehodnocení vlastní identity. Je nutné nalézt novou alternativu, která by byla 

přijatelná i pro stárnutí. Proto se uvolňují různé vazby a mění se vztah k mnoha 

hodnotám.37

3.3. Příčiny krize středního věku u křesťanů

Všechen předcházející výčet příčin krize středního věku platí i pro křesťany. Při krizi 

je však navíc zkoušena jejich víra. Stejně jako ostatní lidé prožívají kritické situace 

a jsou stejně jako oni pokoušeni malomyslností a bezradností. (Potom si kladou např. 
                                               
35 Srov. tamtéž, s. 380–382.
36 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 276–8.
37 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 397.
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tyto otázky: „Proč jen se to stalo mě, za co mě Bůh trestá? Kudy mám jít, vždyť 

nevidím žádnou cestu.“) Dokud člověk žije, má za úkol se vyvíjet a vývoj znamená 

občasné krize. Přechod od nižší úrovně k vyšší je proces, který s sebou přináší větší či 

menší porušení dosažené vyváženosti a nabízí se nahrazení hlubším souladem. Každá 

nemoc má svůj význam, a i když sama o sobě není Boží vůlí, Bůh chce, aby člověka 

něčemu naučila.38 „Otázka, kterou si máme klást, když nás postihne nemoc, není 

„proč?“ nebo „odkud?“, nýbrž „za jakým účelem?“39

4. Odlišné prožívání krize u mužů a žen

4.1. Jak pohlížet na odlišnosti mužů a žen

V dalším uvažování je třeba se krátce zastavit nad otázkou polarity muže a ženy 

a jejich prožívání ve vztahu. V současné době probíhá další posun ve vnímání ženy 

a muže, který se významně dotýká jejich rolí v rodině i ve společnosti. Jedná se o snahu 

dosáhnout plné rovnoprávnosti žen vůči mužům. Dochází k prolamování dávných 

představ a historických modelů o způsobech fungování mezi partnery v manželství, kdy 

žena byla více zaměřena na rodinný život a muž se staral o obživu rodiny. Nyní je např. 

možné, aby otec byl na rodičovské dovolené s dítětem, a matka po porodu aby dál 

chodila do práce. Lze zjišťovat, že téměř ve všem se mohou ženy a muži zastoupit.

Tento vývojový trend, kdy se ženy uplatňují v aktivitách, které dříve ovládali muži, 

vede k tomu, že společnost vnímá zmenšující se rozdíly mezi muži a ženami,

a zmenšuje se tak význam pohlavní příslušnosti.40 Probíhá diskuze, zda je vůbec vhodné 

a možné nějakým způsobem odlišovat muže a ženu jinak než biologickými rozdíly. 

Mnozí psychologové a sociologové se intenzivně zabývají „rodovými studiemi, které 

jsou jistě významné, ale často jsou jejich výsledky diskutabilní.“41 Jedná se např. 

o postavení žen ve společnosti, o rozdíly ve mzdách mužů a žen, o tradiční role mužů a 

žen, o rozdíly v osobnosti a psychice mužů a žen. Pojem „rod“ (angl. „gender“) je vázán

na  společenské role muže a ženy, zatímco pojem „pohlaví“ (angl. „sex“) je vymezen 

                                               
38 Srov. STINISSEN, Wilfrid. Noc je mým světlem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1997, s. 65.
39 Tamtéž, s. 65.
40 Srov. JANOŠOVÁ, Pavlína – ŘÍČAN, Pavel. Psychologické aspekty polarity žena – muž. 

Československá psychologie 2005, roč. 49, č. 6, s. 584.
41 KOHOUTEK, Rudolf. Rodové studie (gender study) (2.12.2009) [2012-11-02]. 

<http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/rodove-studie-gender-study>.
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biologickými rozdíly.42 Někteří docházejí k závěrům, že psychologické rozdíly mezi 

ženami a muži neexistují, kromě rozdílů biologických a kulturně-antropologických (tj.

jak jsou v některé kultuře vychováváni chlapci a jak dívky).43

Autoři genderových studií se brání zevšeobecňování rozdílů mezi ženami a muži

a tradovaným předsudkům o nich. Je však tato cesta prospěšná pro vzájemné pochopení 

mezi mužem a ženou? Neskrývá se zde nebezpečí, že ve snaze o stejné uznání ženy

a muže dochází k popírání jinakosti muže a ženy, a tím i zploštění člověka samotného? 

Rozsah této práce bohužel neumožňuje se výše uvedenými názory hlouběji zabývat

je však důležité si tyto rozdíly uvědomovat a v praxi s nimi počítat, protože bývají 

zdrojem nepochopení, zranění a konfliktů mezi manžely.

4.1.1. Očekávání muže a ženy

Odlišné myšlení a prožívání muže a ženy se projevuje v jejich rozdílných 

očekáváních, tak jak je popisuje např. S. Kratochvíl.

Žena má potřebu vypovídat se ze svých pocitů, radostí a starostí. Očekává, že ji bude 

muž naslouchat, že ji bude citově podporovat a chápat. Většinou nepotřebuje, aby jí 

muž radil nebo jí něco vyčítal. Žena oceňuje, když se muž vcítí do jejího prožívání 

a sdílí s ní její přání, představy a plány. Žena si přeje se svěřovat s důvěrou svému muži, 

a on aby jí dodával pocit jistoty a bezpečí. Žena touží po tom, aby jí muž rozuměl, aby 

spontánně odhaloval její skrytá přání, aby jí stále projevoval svou lásku slovy obdivu, 

oceněním a pomocí, zodpovědností a věrností, vedením i podřizováním se.

Naproti tomu mužská očekávání jsou většinou dosti rozdílná. Muž s vděčností rád 

přijímá určité domácí jistoty – od uvařeného jídla, uklizeného a útulného domova až po 

vyprané prádlo. Další důležité očekávání spočívá v intimní oblasti. Muž rád po své 

partnerce požaduje sex kdykoliv, podle své apetence, včetně způsobu i formy. Dále 

většinou muži dělá dobře, když je svou ženou obdivován a uznáván za své schopnosti 

a úspěchy i za to, kým je. Naopak muž nemá rád, když ho žena zahrnuje starostmi 

a úkoly, které je třeba v domácnosti udělat, a chce po něm, aby se na nich podílel.44

Z těchto rozdílných očekávání mužů a žen lze usuzovat, že v těžkých situacích 

v manželství se odlišnosti mužů a žen mohou projevovat jako katalyzátor ve 

stupňujících se konfliktech vedoucích až ke krizi manželství. Proto je nutné hledat 

                                               
42 Srov. KOHOUTEK, Rudolf. Rodové studie.
43 Srov. VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologické rozdíly mezi ženami a muži neexistují [2012-11-02]. 

<http://cmps.ecn.cz/pd/2004/texty/pdf/vybiral.pdf>.
44 Srov. KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie, s. 116–124.
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způsoby komunikace partnerů, které by vedly k vzájemnému porozumění a k stálému

objevování manželů.

4.1.2. Křesťanský pohled na muže a ženu

O stvoření a povolání člověka  vypovídá již první kniha Mojžíšova: „Bůh stvořil 

člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je 

stvořil.“ (Gn 1,27). Člověk je Bohem chtěný, s láskou stvořený, vrchol celého stvoření. 

Muž a žena jsou ve svých rozdílnostech obrazem Boha, který vkládá do jejich 

přirozenosti mužské a ženské povolání.45 „I řekl Hospodin Bůh: není dobré, aby člověk 

byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Gn 2,18) Adam hledal mezi vším tvorstvem 

pomoc sobě rovnou, ale nenašel. Až když mu Bůh přivedl ženu, zajásal, protože poznal 

tu, která mu dosud chyběla. Je dobré zdůraznit slova „pomoc jemu rovnou“. Před 

Bohem jsou si muž a žena rovni, i když např. muž má větší fyzickou sílu. To pro Boha 

není důvodem upřednostnit jedno pohlavím nad druhým. Po prvním hříchu člověka Bůh 

říká ženě: „Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ (Gn 3,16) 

Hřích způsobil porušení rovnosti mezi mužem a ženou. I když naše společnost tuto 

rovnost přijímá jako svou platnou normu, ve skutečnosti ji člověk ve svém srdci jen

těžko uskutečňuje.

„Proto opustí muž svého otce i matku, a přilne ke své ženě a stanou se jedním 

tělem.“ (Gn 2,24) První forma osobního společenství vzniká jejich spojením.46 Tuto 

formu lze porovnat s tajemstvím Boží  Trojice, které je osobním společenstvím lásky.47

Právě k tomu jsou muž a žena pozváni, aby se v manželské lásce sjednocovali ve svých 

různostech a tím se podobali Bohu. A tak muž a žena poznávají smysl své jednoty 

a stále plněji ji dosahují důvěrným spojením svých osob, vzájemnou pomocí 

a službou.48

V tomto smyslu se jedná spíše o sjednocování muže a ženy než o jejich rozdíly. Ty 

jsou předpokládány a jsou na první pohled zřejmé. Nejde o psychologický výklad 

mužské a ženské psychiky, ale o Boží zjevení o člověku, který je povolán, aby svou 

láskou dosahoval jednoty v různosti.

Rozdílnosti muže a ženy nevznikly příchodem hříchu na svět, ale jsou dány již při 

stvoření. A i když byl vztah muže a ženy hříchem poničen, Ježíš přináší spásu i do 

                                               
45 Srov. FC 11.
46 Srov. GS 12.
47 Srov. FC 11.
48 Srov. GS 48.
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jejich vztahu. Nenabízí vykoupení z jejich rozdílů, ale přijetí odlišností a uvědomění si 

darů, které muž a žena mají. Vzájemnou komplementaritu muže a ženy Bůh přirovnává 

ke vztahu se svým izraelským lidem, nebo ke vztahu Krista a církve. Vykoupený člověk 

poznává hodnotu svého bytí, ať jako muž nebo žena.49

4.2. Krize středního věku u žen a mužů

Z již uvedených rozdílů mezi mužem a ženou vyvstávají i nutné rozdíly v prožívání 

kritického období středního věku.

4.2.1. Rozdílnost zrání u mužů a žen

Muž a žena procházejí krizí středního věku s různými tématy a v jiném časovém 

sledu. „Muž po dvacítce skokem získává sebevědomí, zatímco žena naopak ztrácí 

jistoty svého dívčího věku (kdy byla zralejší než muž). Po třicítce se muž usadí, ženy se 

zmocní neklid. Muž kolem čtyřicítky má pocit, že ztrácí sílu a iluze, žena naopak 

rozkvete ctižádostí.“50 Vypadá to, jakoby muž a žena byly na houpačce. Jednou je 

nahoře ten, a podruhé zas onen. Nejedná se jen o každodenní situace, kdy má jeden 

nebo druhý více sil, aby podržel partnera, ale spíše o určité periody, kdy si mají muži 

a ženy vzájemně pomáhat.

Na výše uvedeném časovém sledu je vidět, že ženy vstupují do krize středního věku 

dříve než muži51 a také si dříve než muži uvědomí, že stárnou. Po třicítce už nemohou 

konkurovat atraktivním ženám, které právě dospěly.

4.2.2. Krizové faktory v období středního věku mužů a žen

V této etapě má rodina obvykle již větší děti, které dospívají a postupně se 

osamostatňují. Z toho důvodu má žena větší možnost věnovat se své pracovní 

kvalifikaci.52 (Je otázka, zda po letech strávených s dětmi v domácnosti najde pracovní 

uplatnění ve svém oboru.) „Toto období je pro ně impulzem k emancipaci z vazby na 

rodinu.“53

                                               
49 Srov. HES, Josef. Mars a Venuše v kostele. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 

s. 18.
50 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 281.
51 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 382.
52 Srov. KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie, s. 145.
53 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 382.
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Naproti tomu muž takový pozitivní impulz nemá, naopak se cítí v defenzivě vůči 

svému životnímu bilancování. Navíc je nutné, aby se vyrovnal se změnou role své 

manželky, která byla doposud v domácnosti.

K tomu přistupují ještě další změny. Žena na konci středního věku prožívá těžké 

období přechodu – klimakterium. Postupně jí ustává menstruační cyklus, dochází 

k velkým hormonálním změnám, které přinášejí obvykle změny nálad, podrážděnost 

i deprese. Pokud se k této etapě připočtou další stresové faktory, jako jsou děti vylétající 

z hnízda nebo manželská nevěra, může to přinést krize nebo ohrožení partnerského 

vztahu.

Mužský přechod oproti tomu ženskému nepřináší tak zřetelné vnější projevy. Přesto 

jde o období hormonálních změn a životního bilancování. To vše pak může vést 

k dramatickým změnám nálad. Jako nejdůležitější oblasti v životě vnímá muž sféru

zaměstnání, zdraví a potence, dále pak dětí a také vlastní kontroly. Pokud v nich utrpí 

ztrátu, je velmi oslaben ve svém egu. Je silně konfrontován s tím, že nemá vše pod 

kontrolou a že se situace vymyká z jeho rukou.54 „Muž nechce být na obtíž, těžko se 

vyrovnává s vlastní nemohoucností a závislostí na okolí.“55

4.2.3. Rozdílný způsob řešení krize středního věku mužů a žen

Někteří autoři uvádějí, že ženy překonávají krizi středního věku lépe než muži.56

Nabízí se otázka proč. Odpověď lze najít v jejím založení a v jejích rozdílech oproti 

muži. Naděžda Špatenková ve své knize Krize a sociologický fenomén udává jako jeden 

z určujících faktorů krize pohlaví. Ženy vyhledávají častěji institucionalizované formy 

psychosociální pomoci. Panuje předpoklad, že ženy jsou emotivnější a sdílnější, že 

snáze ventilují své problémy. Muži bývají v tomto ohledu uzavřenější a často hledají 

útěchu spíše v alkoholu, práci (hyperaktivitě) nebo v sexualitě.57

5. Dopady krize středního věku na manželství

Ač je výskyt krize středního věku obecný fenomén, neznamená to, že každý člověk 

ve středních letech tuto krizi pocítí. „Jsou lidé, u nichž ani sebepečlivějším vyptáváním 

                                               
54 Srov. VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence, s. 238–243.
55 Tamtéž, s. 243.
56 HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku, s. 41.
57 ŠPATENKOVÁ, Naděžda, et al. Krize, s. 34.
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nezjistíme tuto krizi“58 Období mezi 35. až 50. rokem života je obdobím

psychologického přechodu, který prožívá přibližně 80 % populace. Avšak odborníci se 

velmi rozcházejí v tom, v jakém procentu dojde k rozvoji skutečné krize. Objevují se 

údaje od 10 % až do 80 % populace.59

5.1. Krize středního věku prožívaná v manželství

Jak je to však s lidmi, kteří žijí v manželství? I když jsou údaje o pravděpodobnosti 

krize středního věku u jedince velice rozdílné, lze počítat s tím, že jeho prožívaná krize 

zasahuje i společný život s partnerem. Je možné, že krizi v určité době pociťuje jen 

jeden z manželů, ale díky vzájemné vztahové propojenosti na sebe manželé působí.

Člověk je svými vztahy s druhými spojován, avšak největší blízkost a intimnost 

prožívají právě partneři v manželství, a ti se také nejvíce ovlivňují.

Tuto skutečnost je možné pozorovat u již výše uvedených traumatických událostí 

zasahující manžele a jejich rodinu. Je možné si vybavit různé situace, které vyvolávají 

krizi středního věku: události přicházející zvenku nebo zevnitř rodiny, zasahující 

jednoho z blízkých příbuzných a přátel, partnera či děti. Skrze tyto blízké osoby může 

dojít k iniciování a rozvinutí již popsaných projevů krize středního věku, které mohou

ohrozit i stabilitu manželství. Někteří manželé, místo aby nejprve hledali pomoc u sebe 

navzájem a byli si oporou, se obviňují a zraňují, nebo krizi řeší svým zkratkovitým 

jednáním, např. nevěrou.

5.2. Vývojová stadia manželství

Nabízí se pohled na manželství z hlediska jednotlivých etap. Podle Stanislava 

Kratochvíla je první etapou manželství před narozením dětí, dále pak s malými dětmi, 

po ní následuje etapa s většími dětmi a poslední fáze manželství nastává po 

osamostatnění dětí. Každé toto období přináší typické úkoly, které musí manželé 

zvládnout, i příznačné problémy, se kterými se potřebují vyrovnat. Těžkosti často 

vznikají při přechodu z jedné etapy do druhé, když manželé rigidně lpí na zaběhnutých 

postojích a způsobech chování.60

Z hlediska krize středního věku je zajímavé sledovat právě přechod od manželství 

s většími dětmi k fázi manželství po osamostatnění dětí. Právě v době, kdy se 

                                               
58 ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 288.
59 Srov. HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku, s. 17.
60 Srov. KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie, s. 143.
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manželství má přetvářet do nové etapy, zažívají manželé nejistý, rozkolísaný stav. Tato 

etapa je charakteristická tím, že se může projevit krize středního věku a s ní i krize 

manželství.

Manželství uzavíraná v pozdějším věku mohou v té době prožívat etapu ještě 

s malými dětmi, což přináší jiné obtíže. Statistické údaje svědčí o tom, že se zvyšuje 

věk prvorodiček (podobně jako věk novomanželů, viz výše). Průměrný věk ženy v ČR 

při porodu prvního dítěte v roce 1991  byl 22,4, v roce 2001 pak 25,4 a v roce 2011 činil 

27,8. Stoupá tedy počet matek, které mají první dítě po třicátém roce věku.61 Ženám 

starším 35 let se v roce 2011 narodilo přes 9 % z celkového počtu dětí.62 V dnešní 

společnosti se tento trend jeví jako nový fenomén, který nemá v České republice svou 

historii, své vzory a modely.

Pokud manželé krizi vyřeší, jejich manželství se upevní, ale pokud jdou manželé 

opačným směrem, mohou se jejich vztahy uvolnit, narušit nebo úplně zpřetrhat. Do 

výčtu etap manželství může náležet i etapa „poslední“, která hrozí v kterémkoli 

okamžiku. Jde o jev běžný, ale ne normální. Rozpad manželství je velká negativní 

událost v životě jedince, rodiny i jejího okolí. Někteří psychologové tvrdí, že rozvod 

a uzavření nového manželství je normální, ale Plaňava jako významný představitel 

psychologie rodiny s tímto pojetím nesouhlasí a nepovažuje rozvod za normativní 

událost. Jde vždy o ztrátu, zátěž a frustraci.63

5.3. Druhá vývojová krize manželství vychází z krize středního věku

Druhá vývojová krize manželství má svůj základ v krizi středního věku. Jak již bylo 

uvedeno výše, druhá vývojová krize manželství probíhá mezi 17.–25. rokem 

manželství, což většinou odpovídá střednímu věku manželů. Manželství v tomto období 

je už zažité, už prožilo svou první krizi, kdy manželé vystřízlivěli z období 

zamilovanosti. Často jsou mnozí překvapeni, že v této fázi může přijít nějaké ohrožení 

soudržnosti jejich manželství. Stanislav Kratochvíl o druhé vývojové krizi manželství

píše, že se zakládá na přibližování involučního věku se zvýšenou citlivostí, obavami, 

objevováním různých somatických obtíží, osamostatňováním a odchodem dětí. 

                                               
61 Český statistický úřad. Průměrný věk žen při narození prvního dítěte v letech 1950 – 2011

[2012-11-26]. <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prumerny_vek_zen_pri_narozeni_1_ditete_v_l
etech_1950_2011>.

62 Český statistický úřad v Českých Budějovicích. Věk matky při narození dítěte se stále zvyšuje
[2012-11-26]. <http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/vek_matky_pri_narozeni_ditete_se_stale_zvys
uje>.

63 Srov. ŠPATENKOVÁ, Naděžda, et al. Krize, s. 76–77.
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Následně vzniká v rodině určitá prázdnota, u ženy se zesiluje závislost, má-li pocit, že 

stárne rychleji než muž, zatímco u něj se objeví tendence k ještě nějakému užití si 

v erotice a v mimomanželském sexu, než bude pozdě.64

Tento výčet odpovídá popisu příčin a situacím, které mohou vést ke krizi středního 

věku. Marie Vágnerová to potvrzuje těmito slovy: „V době vrcholu středního věku 

dochází ke druhé krizi manželství. Je to doba, kdy se zvyšuje riziko rozpadu. V průběhu 

vývoje se změnily potřeby, prožívání i uvažování všech členů rodiny. Jejich role jsou 

jiné, než byly dřív.“65 Sklon ke změně partnerského vztahu může být ve středním věku 

ovlivněn jednak potřebou zbavit se stereotypu a závislosti na vztahu k partnerovi, který 

již nebývá uspokojující, anebo potřebou naposled získat hlubší vztahovou intimitu.

Člověk ve středním věku může být ovlivněn mýtem „poslední šance“, touhou pokusit 

se navázat ještě nějaký milostný vztah. Takový vztah může případně fungovat i jako 

stvrzení vlastní hodnoty v oblasti mužské nebo ženské role. Riziko nevěry, ať se může 

projevovat ve fantazii, flirtování, nebo faktickou nevěrou, je v tomto období zvýšené. 

Partneři však v tomto mimomanželském vztahu brzy zjistí, že jejich vztah má jinou 

kvalitu než vztahy ve dvaceti letech. Podle mýtu „poslední šance“ je typické lpět na 

iluzi, že lze jinde najít ideálního partnera. Až ke konci středního věku přichází častěji 

taktika rezignace, která svědčí o tom, že je pohodlí a zaběhnuté manželství důležitější 

než nejistý nový vztah.66

5.4. Důležitost instituce manželství pro křesťany

Pro křesťany má manželství velkou hodnotu, protože je od počátku chtěné a založené 

Božím působením. Důvěrné společenství života a manželské lásky vzniká manželskou 

smlouvou, neodvolatelným osobním souhlasem. Tímto lidským úkonem, kdy se 

manželé vzájemně sobě dávají a přijímají, vzniká pevný stav před Bohem i před 

společností.67

Manželský svazek mezi mužem a ženou  vyjadřuje společenství lásky mezi Bohem 

a lidmi, který je základním obsahem Zjevení a zkušenosti Izraele. Nevěrnost izraelského 

lidu však neničí věčnou věrnost Pána, která je příkladem nezbytnosti věrné manželské

lásky.68

                                               
64 Srov. KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie, s. 153.
65 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 383.
66 Srov. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 382–383.
67 Srov. GS 48.
68 Srov. FC 12.
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Apoštol Pavel ve svém listě Efesanům komentuje výrok z Geneze „proto opustí muž 

otce a matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo“ (Gn 2,24) slovy: „Je 

to veliké tajemství, které vztahuji na Krista a církev.“ (Ef 5,31–32) Tím Pavel jasně 

klade křesťanské manželství do uzavřené Nové smlouvy v Kristově krvi.69

Svou přirozenou povahou je manželství zaměřeno k plození a výchově dětí, které je 

vrcholem manželské lásky. Důvěrné sjednocení, kdy se vzájemně dvě osoby darují, 

a také dobro dětí vyžaduje úplnou manželskou věrnost a nerozlučnou jednotu.70

Je nutné dodat, že Církev neváhá se vyslovovat k ochraně a podpoře manželství 

a rodiny, protože ta je nezastupitelným základem celé společnosti.71

6. Krize jako výzva pro křesťanské manžele

Nabízí se otázka, jaký by měli mít manželé - zvláště křesťanští manželé – postoj 

k nastupující krizi středního věku. Nejde o to, aby do žádné krize nesestoupili, ale aby 

se při prvním náznaku krize nehroutili, z manželství neutíkali, ale měli naději, že krizí 

mohou projít. Lze předpokládat, že již správné zaujmutí obranné pozice je základem 

k úspěšnému zvládnutí těžké situace a je počátkem řešení krize. Mají manželé krizi 

popírat, vyhýbat se jí nebo se jí bát?

6.1. Osobní pohoda

Krize jistě není nikomu příjemná, pud sebezáchovy velí nevystavovat se 

nebezpečným rizikům. Člověk má snahu si udržovat svoji osobní pohodu, nikdo nechce 

být nešťastný. Psychologové v posledních dvaceti letech se pojmem osobní pohody 

(z angl. „well-being“), životní spokojenosti, kvality života a štěstí člověka velmi 

zabývají. Jaké jsou prvky a zdroje, které činí člověka šťastným, co mu napomáhá, aby 

žil svůj život v psychické rovnováze? Psychologové si kladou tyto otázky nejen proto, 

aby byli schopni lépe lidem pomáhat, ale aby krizím i předcházeli. Ve svých 

pojednáních se stále více obracejí od výzkumů o negativních stavech k pracím 

o pozitivních tématech.

Aby mohl člověk dosáhnout osobní pohody, je třeba, aby co nejlépe naplňoval 

důležité oblasti duševního života. Patří mezi ně pozitivní hodnocení sebe a vlastního 

                                               
69 Srov. SLAVÍK, Michael. Manželství – od snů k realitě. Praha: Pastorační středisko při 

Arcibiskupství pražském, 1998, s. 12–13.
70 Srov. GS 48.
71 Srov. tamtéž 52.
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života, pocit trvalého osobního růstu a přesvědčení, že život má svůj smysl a cíl. 

K prožívání osobní pohody přispívají pozitivní vztahy s druhými a také schopnost 

efektivně organizovat vlastní život, včetně pocitu autonomie.

I když z těchto postupů lze vycházet, není zde rozpracován pohled na společný život 

v manželství. Manželství je pouze chápáno jako nejvýznamnější forma sociální opory 

a jako důležitý ochranný faktor osobní pohody. V těchto studiích je upřednostněn 

jedinec jako nejvyšší hodnota, byť ve vztahu se svým okolím. Problematika osobní 

pohody již prošla určitým vývojem a bylo jí vytýkáno, že se orientuje pouze na 

hédonickou stránku spokojenosti, že skutečné štěstí spočívá v rozvoji vlastní

seberealizace a naplňování nejen osobních, ale obecně lidských potřeb.72

Přes určitý pokrok je tento pohled příliš zaměřen na jedince, na jeho štěstí, jeho 

rozvoj, jeho uspokojení, jeho konání dobra, a ne na pohled v širším měřítku, který hledí 

i očima manžela či manželky, očima jeho dětí nebo společnosti, ve které žije. Obzvláště 

v manželství lze pochopit, že štěstí druhého je největším štěstím, že v uzavřenosti do 

sebe nemůže být člověk zcela šťasten.

6.2. Vzájemná zodpovědnost manželů

Pastorální konstituce O církvi v dnešním světě Gaudium et spes píše o vzájemné

odpovědnosti manželů. Muž a žena zakoušejí smysl své jednoty prokazováním

důvěrného spojení svých osob a činností. Vzájemnou pomocí a službou stále plněji 

dosahují jednoty, a směřují stále více k vlastní dokonalosti a k vzájemnému posvěcení.73

Pokud prožívá jeden z manželů krizi, má v každém případě vedle sebe nejbližšího 

člověka, na kterého se může obrátit a může se mu svěřit se svými problémy. Někdy již 

samo formulování pocitů může vést k uvědomění si, v čem tkví problém. Výhodou 

manželů je, že se znají, vědí o svých silných a slabých stránkách, o způsobech 

uvažování. Mají proto velikou šanci být jeden druhému oporou a mohou vzniklý 

problém nést společně. V tomto smyslu to potvrzuje již slovo z Geneze: „I řekl 

Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ 

(Gn 2,18). Člověk má potřebu žít v důvěrném společenství, kde nachází pomoc sobě 

rovnou. Manželská láska vede přirozeně k tom, že se manželé o sebe vzájemně starají, 

pečují o sebe a pomáhají si při krizích, které jsou nevyhnutelnou součástí růstu. „Muži 

mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo 

                                               
72 Srov. HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku, s. 115–133.
73 Srov. GS 48.
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přece nemá v nenávisti své vlastní tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje 

o církev.“ (Ef 5,28–30) Z tohoto výroku vyplývají postoje, které napomáhají k osobní 

pohodě i k překonávání krizí v manželství. Ten, kdo se stará o svého partnera 

v manželství, stará se i o svou vlastní pohodu. Hlavní motiv pro pomoc spočívá ve 

vzájemné lásce. Pro křesťany je vzorem Kristus, který tímto způsobem jedná vůči své 

církvi.

6.3. Přinášení obětí za sebe navzájem

Dalším bodem, který může scházet v pojetí osobní pohody, je lidská schopnost 

obětovat se. Láska vede člověka ve vzájemné službě ještě dál. U mnohých vyvolává

slovo oběť spíše negativní pocity utrpení a strachu, ale je nezbytnou součástí 

manželského života. Nelze pozitivně prožít lidský život bez oběti. Oběť se zdá být 

neslučitelnou s osobní pohodou, protože to může být prožitek něčeho těžkého, kdy díky 

oběti umírá kus lidského bytí pro vyšší dobro. Je charakteristické, že při krizi něco 

umírá, aby se mohlo něco nového narodit. Verena Kastová popisuje rozhodující 

okamžik během krize jako příležitost k tvořivému procesu, který nastane tehdy, když už 

člověk není schopen řešit naléhavý problém známými prostředky a myšlenkami.74 Tento 

zajímavý pohled na krizi přináší velice pozitivní postoj. V potížích souvisejících s krizí 

je možné pozorovat kladný náboj ke změně. Jde o bod zvratu, přechod, kdy je třeba 

něco obětovat, opustit staré způsoby fungování, objevit a žít nové. V oběti lze spatřovat 

lásku, která miluje navzdory, která důvěřuje, i když se hromadí negativní pocity, křivdy 

a zranění, když zrovna není vidět cesta k usmíření, ani řešení pro zachování manželství.

Při vyjádření laskavosti a ohleduplnosti nemusí člověk cítit vřelé city (často to 

mohou být city negativní). Ale tento čin vzbudí v partnerovi projevy lásky a pozitivní 

emoce. V tomto principu lásky ovlivňuje jeden druhého.75

„Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní 

obětoval.“(Ef 5,25) Vyhnutí se oběti může vést k poklesu kvality společného života, 

ohrožení nebo rozpadu manželství. Tendence ve společnosti reklam spíše vede ke 

snadným a pohodlným řešením na dluh, bez ochoty se obětovat.

                                               
74 Srov. KASTOVÁ, Verena. Krize a tvořivý přístup, s. 25.
75 Srov. CHAPMAN, Gary. Manželství, po jakém jste vždycky toužili. Praha: Návrat domů, 2006, 

s. 30. 
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6.4. Smysl pro transcedenci – víra v Boha

Nelze psychologům zazlívat, že ve svých pracích nemohou pojednávat o tomto 

tématu zevnitř, ale jen jaksi zvenku. Pavel Říčan o sobě řekl, že čeká, až někdo 

prozkoumá, jak se věřící (a jakým způsobem věřící!) skutečně vyrovnávají s krizí 

životního středu a se svou smrtelností. Popisuje věřící jako celkově spokojenější, 

duševně zdravější a společensky lépe přizpůsobené.76

Tato práce popisuje věřícího člověka jako křesťana, který věří v osobního, milujícího 

Boha. Nezahrnuje jedince, který věří v něco nad námi, ale neprožívá osobní vztah. Pro 

zjednodušení zde nejsou zmiňováni příznivci ostatních náboženství, která jsou našemu

kulturním prostředí přeci jen vzdálenější.

Křesťané věří ve stálou přítomnost Boha ve svém životě, to znamená také během 

různých těžkých období i krizí. Jejich víra je před krizemi nechrání, ale věří v Někoho, 

kdo stojí nad, mimo jejich potíže, a zároveň v těchto potížích zůstává s nimi. Ježíš říká: 

„Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20) Tento biblický 

citát může být jedním z opěrných bodů pro křesťanská manželství. Daniela Vodáčková 

ve své knize Krizová intervence uvádí víru a naději jako jednu z adaptivních strategií,

kterou lze využít při zátěži a krizi.77

Často si křesťané stěžují, „proč jen Bůh dopustil takové neštěstí“, a zapomínají, že 

jejich výhoda oproti ostatním lidem je v tom, že i v té nejhlubší krizi se mohou setkat 

s Ježíšem. On je věrný v tom, že od počátku jejich manželství se společně s nimi 

angažuje pro jejich dobro a jednotu ve svátosti manželství. „Zůstává pak s nimi, aby tak,

jako on miloval církev a vydal se za ni, i manželé milovali jeden druhého ve vzájemné 

oddanosti s trvalou věrností. Opravdová manželská láska je pozdvižena k účasti na 

božské lásce.“78

Je životadárné se ve zkouškách opřít o víru. Prožitá zkušenost dál posilňuje víru pro 

další životní etapu. „Společná utrpení vytvářejí pevnější svazky než společné radosti.“79

Apoštol Pavel říká: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.“ 

(Ř 8,28) Jde o to, zda člověk věří i v těžkých chvílích, že je Bůh s ním. „Záleží na tom, 

zda přenecháme Bohu všechno své duševní úsilí, aby nás převedl přes vyprahlost 

a pustinu našeho srdce do hlubiny duše, kde již nepotkáme vlastní obrazy a pocity, ale 

                                               
76 Srov. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s. 283.
77 Srov. VODÁČKOVÁ, Daniela, et al. Krizová intervence, s. 52.
78 GS 48.
79 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2005, s. 77.
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pravého Boha.“80 Každé odevzdání těžkých chvil dává Bohu prostor, aby mohl člověka 

očišťovat a přivádět k sobě samému.81 Právě při krizi středního věku má člověk velkou 

šanci postoupit dál ve své víře.

Pokud chtějí křesťanští manželé prožívat spojení s Bohem, mají být věrni v modlitbě, 

aby mohli být oživováni Duchem Svatým. Modlitba vytváří vztah s Bohem, je 

základem křesťanství. Modlitba není únik před každodenními problémy, ale dává 

naopak podněty k tomu, aby křesťan přijal a plně realizoval všechny úkoly rodiny.

Smyslem křesťanského života není naplnění zákona, ale přijetí působení Ducha 

Svatého, který křesťana povzbuzuje a vede.82

„Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,5) 

„To platí také pro manželství a křesťanskou rodinu. Jejich vůdcem a zákonem je Ježíšův 

Duch, vylitý do srdcí svátostným uzavřením sňatku.“83 Z toho vyplývá, že to nejsou 

křesťané, kteří hledají, co je pro ně nejlepší, ale s důvěrou se nechají vést Tím, kdo zná 

jejich cestu lépe než oni sami.

7. Hledání cest, jak společně vyjít z krize

7.1. Cesta z krize pro jedince

Pro hledání cest, jak vyjít z krize, předkládá Michal Hrdlička ve své knize Krize 

středního věku – úskalí a šance některé praktické rady. Jeho pomoc je zaměřena na 

člověka – jedince. Každý člověk, ať žije v manželství, nebo ne, si musí na otázky po 

smyslu svého života odpovědět sám za sebe. Je však dobré následující postupy 

nabídnout i pro manžele, kteří krizi středního věku prožívají. Doporučení se týkají 

situací, které nejsou tak kritické, že by dotyční museli vyhledat odbornou pomoc. 

Zaměřují pozornost na tři postupné kroky: rozvažování, plánování a realizaci.

7.1.1. Fáze rozvažování

V první fázi si člověk klade otázky, které nejsou většinou nové, možná si je již kladl

na začátku dospělosti, ale nyní vidí svět jinak. Poctivé odpovědi vyžadují zejména 

základní otázky týkající se smyslu života, dnešních potřeb a úkolů.84 V tomto období 

                                               
80 GRÜN, Anselm. V půli cesty, s. 14–15.
81 Srov. STINISSEN, Wilfrid. Noc je mým světlem. s. 46–47.
82 Srov. FC 62.
83 Tamtéž 63.
84 Srov. HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku, s. 141–142.
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„rozvažování je cílem načrtnout co nejsvobodněji své potřeby, cíle a možnosti. 

Narýsujeme pomyslnou říši svého úspěchu v historických okamžicích největšího 

osobnostního rozpětí.“85 Tento postup vyžaduje dále zanesení menší oblasti reality, 

k čemuž je třeba připomenout několik principů.

Po čtyřicátém roce věku lze jen těžko dosahovat lepších výsledků než v rané 

dospělosti, avšak empirický pohled na svět přináší nové hodnotové postoje. Zároveň

dochází ke snižování kapacity nutné ke zpracování negativních zážitků a emocí

a prodlužuje se doba regenerace psychických sil.

V této fázi Michal Hrdlička doporučuje vytvořit seznam aktuálních stresorů, které 

dosud znepříjemňovaly život a přispěly ke vzniku krize. Pro zvládání zátěže existují 

čtyři základní postupy. Některé stresory lze kompenzovat aktivitou, při níž se člověk učí 

něco nového. V jiných okamžicích je vhodnější ustoupit, nebo při situacích značně 

komplikovaných a nepřehledných lze zůstat vědomě pasivní a vyčkávat. Za okolností,

které nelze ovlivnit, je dobré zaujmout postoj, při kterém je možné se vědomě vyhnout

negativním myšlenkám.

Hrdlička radí nepoužívat otázku „Proč (se stalo, že jsem v krizi?)“, ale spíše „Jak 

dál?“ Na tuto otázku existují pozitivní odpovědi, které mohou ukázat cestu z krize ven.

Je nutné si také dát pozor na myšlenky, které vnucují radikální řešení. Někdy mohou být 

správná, ale často jsou obrazem snahy o co nejrychlejší a nejzajímavější řešení. Je třeba 

tomuto pokušení odolat a raději se poradit s někým z blízkých osob, pokud není třeba 

vyhledat odbornou pomoc.86

Pro vyjití jedince z krize bývá první fáze rozvažování rozhodující. Teprve po 

trpělivém a poctivém hledání odpovědí na základní otázky „jednoho dne zjistíte, že se 

vaše otázky nenápadně a pozvolna mění v odpovědi, a ještě později, s trochou štěstí, 

uvidíte jasnou cestu do budoucnosti, ven z krize. Nastává čas pro konkrétní plánování, 

jak změnit představy ve skutečnost.“87

7.1.2. Fáze plánování

Při plánování je důležité identifikovat klíčový problém, jádro krize. Tím může být 

problém nejbolestivější, nebo ten, který stojí v cestě řešení ostatních problémů. Snaha 

                                               
85 HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku, s. 143.
86 Srov.tamtéž, s. 143–149.
87 Tamtéž, s. 149.
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vyřešit krizi jako celek najednou je nad lidské síly. Pokud bude vyřešen hlavní problém, 

získá člověk novou energii k řešení problémů menších.

7.1.3. Fáze realizace

Po dobrém naplánování nastane fáze, kdy se představy mají proměnit ve skutečnost. 

Hrdlička vyzdvihuje schopnost kombinovat jemnou přemýšlivost s razantní akcí. Je také 

dobré vycházet z pozitivních nápadů, jak by se vše mohlo odehrávat, a ne hledat jen 

záporné důvody pro řešení. Základními postoji při realizaci je mít jasné představy, být 

otevřený a pružný, myslet pozitivně a být aktivní.88

7.2. Pomoc z krize pro člověka v manželství

Tento návod a praktické rady, jak vyjít z krize středního věku, jsou důležité jak pro 

jednotlivce, tak pro manželský pár. Mnozí manželé mohou totiž svými krizemi 

procházet jednotlivě – nezávisle na sobě a v konečném důsledku musí tedy každý z nich 

krizi řešit samostatně.

7.2.1. Sdílení a komunikace

První pomocí pro manžele při procházení krizemi bude dobrá komunikace a sdílení 

se. V tomto smyslu mluví také lidová moudrost: „Sdílená starost – poloviční starost, 

sdílená radost – dvojnásobná radost.“

Manželé by si měli vzájemně sdělovat své pocity a měli by komunikovat o svých 

potížích. V tomto směru budou mít často větší potíže muži, kteří většinou obtížněji 

sdělují své stavy a prožitky. Sdělování se je však první předpoklad k tomu, jak se o sobě 

dozvědět víc a jak zapojit nejbližšího člověka při hledání řešení. Tím, že manželé 

dokáží spolu komunikovat i o svém niterném prožívání, mohou se o sebe vzájemně 

opírat a pomáhat si při překonávání krizí. V případě, že jeden z partnerů padá, pomáhá 

mu ten, který je na tom lépe. V příští těžké situaci mohou být role partnerů opačné.

7.2.2. Jak překonávat konflikty

Jak již bylo výše uvedeno, v manželství je život jednoho těsně spjat s druhým, 

a proto mnoho těžkostí zasahuje oba partnery najednou nebo se přenášejí z jednoho na 

druhého. Často proto ve vyhrocených situacích dochází ke konfliktům, k vzájemné 

                                               
88 Srov. HRDLIČKA, Michal – KURIC, Julián – BLATNÝ, Marek. Krize středního věku, s. 151–153.
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rivalitě, obviňování a kritizování. Předmětem krize se stává nespokojenost ve vlastním 

manželství. Je však důležité neztrácet naději. Jaro Křivohlavý ujišťuje: „Těžkosti jsou 

zde proto, abychom je zvládali, říká staré přísloví. V manželství mají navíc ještě jednu 

funkci: pomáhají nám uvědomit si, jakým darem je možnost zrát.“89 Konflikty 

v manželství byly, jsou a budou. Každý člověk je jiný, proto musí docházet ke střetům 

a neporozuměním. Nejde o to, jestli je jich moc nebo málo a jak jsou velké, ale o to, 

jakým způsobem jsou řešeny.

Každý z partnerů má povinnost pečovat o vzájemný vztah, aby nenastávaly dlouhé 

prodlevy, kdy vniká mezi nimi tzv. tichá domácnost. Bez snahy překročit stín své 

pravdy a pochopit uvažování druhého nelze dál rozvíjet manželství, které se 

s postupujícím časem mění. Snaha porozumět si a odpustit musí převládat nad snahou 

o prosazení své pravdy. Pokud si oba partneři uvědomí, že mají určitý podíl na tom, co 

se stalo, potom bude pro ně mnohem snazší udělat krok ke smíření.

Pro manželství je jistě jednou z důležitých zásad, ne-li nejdůležitější, schopnost 

odpouštět si. Bez této schopnosti se hromadí negativní pocity, křivdy a přibývá 

nevyřešených konfliktů, a dochází tak ke skutečné krizi manželství. Prvním 

předpokladem odpuštění je ochota vzdát se vlastního práva na rozmrzelost, negativní

posuzování a netečné chování k partnerovi, který nespravedlivě zranil. Pak musí 

následovat druhý krok, který se snaží pěstovat postoj šlechetnosti, velkorysosti, 

slitování a lásky. Jde tedy o to, aby partner, který ublížil, pociťoval nadále dobrovolný 

dar přízně. Jak? Třeba tak, že uslyší odpověď na pozdrav, že bude vnímat slušné, uctivé 

a laskavé jednání. Neznamená to však, že spravedlnost má být opomíjena! Je ale 

potřeba jednat bez negativních pocitů hněvu, zlosti a nenávisti. V tomto smyslu apoštol 

Pavel píše: „Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem“. (Ef 4,26) 90

7.2.3. Být přáteli hranic

Ve společnosti se v dnešní době stále více vyzdvihuje svoboda ve všech oblastech 

lidského života a každé omezení svobody ve prospěch druhého je vnímáno spíše 

negativně. Tato mentalita se negativně promítá také do manželství. Ne vždy je ochota 

slyšet, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná právo druhého. Pokud člověk 

nepřistoupí na to, že svoboda má hranice dané druhými lidmi, nebudou mít i malé 

                                               
89 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. O šťastném manželství, s. 25.
90 Srov. tamtéž, s. 60–63.
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konflikty takřka žádná řešení. Svoboda spočívá v přijetí našich hranic ve prospěch lásky 

k druhým.

Co znamená být přítelem hranic a jak velký to má význam při řešení i vážných krizí 

manželství, vysvětlují Henry Cloud a John Townsend v knize Hranice v manželství. 

Manželé v situaci, která vyžaduje změnu, musí přihlížet ke dvěma hlavním otázkám: Co 

je nutno řešit? Jaké jsou schopnosti daného člověka řešit tento stav? Pokud mají dobrou 

kapacitu problém vyřešit, potom ve většině případů zvládnou i složitou situaci.

U některých manželů jsou však větším problémem jejich vlastnosti než krizové 

situace. Nejsou totiž otevřeni pro zpětnou vazbu, nemají rádi jakékoliv omezování, 

nevidí své chyby a ze svých problémů obviňují všechny ostatní.

Naopak ti, kdo naslouchají zpětné vazbě, se vyznačují několika důležitými rysy. Tito 

manželé zůstávají otevřeni pro zpětnou vazbu a usměrnění od druhých. Nezaujímají 

obranný postoj a přebírají zodpovědnost za své problémy, rozhodnutí, pocity, postoje 

a chování. Partneři jsou schopni vnímat sami sebe, potřebu růstu a změny, a zároveň si 

cení dobrých vlastností svého protějšku. Svému partnerovi prokazují úctu tím, že ho 

vidí jako nezávislého, s vlastním prožíváním a dopřávají mu svobodu mít odlišný názor 

či postoj.91

7.2.4. Jak přežít nevěru

Jedním z nejzávažnějších a nejbolestnějších momentů krize středního věku bývá 

nevěra jednoho z manželů. Nevěra v tomto období je dost častá jako vyústění změn 

v rodině, citového ochlazení vztahu a vnímané poslední šance, jak změnit svůj 

partnerský život. Dojde-li v této životní etapě k nevěře, doporučuje se situaci příliš 

nedramatizovat a raději trpělivě vyčkávat, protože se většinou stává, že partnerův zájem 

o mimomanželský vztah pomine.92 „Tento vztah má však jinou kvalitu, než měly vztahy 

dvacetiletých, a milenci středního věku si to dříve či později uvědomí.“93

Pro situace, kdy je jeden z manželů nevěrný, Stanislav Kratochvíl doporučuje některé 

zásady v manželské terapii. Pro komunikaci mezi partnery navrhuje věcný formální 

dialog a radí zakázat si diskusi o nevěře a vzájemná hodnocení. Dále je třeba si 

dohodnout jasný pořádek v rodinném rozpočtu. Trávení volného času je vhodné 

ponechat otevřené, ale oba partneři musí dál zajišťovat úkoly společné domácnosti.

                                               
91 Srov. CLOUD, Henry – TOWNSEND, John. Hranice v manželství. Praha: Návrat domů, 2003, 

s. 161–162.
92 Srov. KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie, s. 154.
93 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 383.
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Nejdůležitější zásadou je nedotknutelnost dětí, aby se nezatahovaly do problémů 

s mimomanželským vztahem, a je dobré určit, za co a kdo bude v péči o ně 

zodpovídat.94

7.2.5. Manželské poradny

Nelze zapomínat na kvalifikovanou psychologickou pomoc manželům, kterým se 

jeví jejich situace příliš těžká a složitá. Pokud se manželé rozhodnout udělat tento krok, 

neměli by se řídit některými předsudky a představami, že např. manželská poradna bude 

mezi nimi vystupovat jako nějaký soudce. Mohou naopak počítat s různými terapiemi 

a nácvikem komunikace tak, aby manželé sami došli k řešení své situace. Manželské 

poradny působí ve všech krajských a mnohých dalších městech a patří mezi tzv. 

nízkoprahová zařízení. Jejich zřizovatelem bývají nejčastěji městské nebo krajské

úřady.95 Klienti využívají poradny bezplatně, není po nich požadováno žádné

doporučení a je jim zaručována plná anonymita. Mohou se zde setkat s psychology, se 

sociálními pracovníky, právníky či lékaři.

Poradny jsou svým přínosem významné. Přibližně 80 % klientů, kteří přijali 

poradenskou pomoc, vnímá velkou podporu při zvládnutí svého trápení. Daří se 

zachránit a harmonizovat více než pětinu manželství, která oslovují poradny až 

v průběhu rozvodového řízení.96

8. Širší možnosti pomoci pro křesťanské manžele

Záměrem této kapitoly je poukázat a vyzdvihnout možnosti, které se nabízejí 

křesťanským manželům v krizi. Ti si možná ani neuvědomují, jaké možnosti mají, nebo 

často se za svůj problém stydí a neodváží se těchto možností využít.

8.1. Víra v Boha

Křesťané mohou vždy spoléhat na pomoc od Boha, s kterým mají osobní vztah. 

Jejich víra je odlišuje od ostatních lidí a dává jim možnost prožívat všechno s Bohem. 

Jak již bylo uvedeno výše, víra je jednou z adaptivních strategií, které pomáhají v krizi. 

V samotné víře v Boha je již vyjádřen přesah nad krizí tím, že křesťan důvěřuje 

                                               
94 KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie, s. 195.
95 Srov. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Adresář poraden 2008 [2012-10-15]. 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/5074/Adresar_poraden_2008_10.pdf >.
96 Srov. MACH, Jan – ŠMOLKA, Petr. Když vás trápí někdo blízký. Praha: Portál, 1999, s. 15.
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Někomu, kdo je nade vším. Zároveň má také naději, že Bůh je věrný a přítomný v každé 

situaci. Bůh je totiž zároveň transcendentálním i imanentním. Křesťan se může na Boha 

spolehnout, i když právě prožívá temné, těžké chvíle a nevidí žádné řešení.

Je důležité vytrvat v modlitbě a opřít se o svou víru, vzpomenout si na již prošlou

cestu s Bohem a uvědomit si důležité okamžiky setkání s Ním. Pokud křesťan dá Bohu

do rukou svou situaci i zdánlivě beznadějnou, Bůh ji může proměnit způsobem, který 

nikdo nečeká. Nelze Bohu upírat moc, že to nebo ono nedokáže. Také manželství, které 

se zdá neudržitelné, může Bůh zachránit. „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh 

je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž 

se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1K 10,13)

Zde je dobré připomenout některá pravidla, která sepsal sv. Ignác z Loyoly ve své 

knize Duchovní cvičení. Popsal jev duchovní neútěchy, který je stavem člověka, jenž 

prožívá „temno v duši, zmatek v ní, pohnutky k nižším a světským věcem, neklid 

z různých hnutí a pokušení, která nabádají k nevíře, stav beznaděje, bez lásky.“97 Ignác 

také radí, jak postupovat proti tomuto stavu neútěchy a smutku. Nikdy nedělat žádnou 

změnu, ale zůstat vytrvalý v předcházejících rozhodnutích. Naopak velmi pomáhá 

věnovat se více modlitbě, rozjímání a pokání. Lékem proti trápením je vytrvalost 

v dobrém.98 Tyto rady mohou být užitečné křesťanským manželům, jejichž víra je krizí 

zasažena.

Dalším povzbuzením pro manžele může být článek Etapy a pedagogika svatosti od 

J. C. Cervery, který se zabývá manželskou spiritualitou a jejími etapami. Popisuje 

celkem sedm etap manželského dobrodružství na cestě k Bohu, od prvního obrácení až 

k mystickému vrcholu. Za pozornost stojí zejména třetí etapa, ve které autor popisuje 

nebezpečí, které plyne z uvelebení se v prostřednosti. Tato všednost, každodennost, se 

dokáže proměnit v krizi manželského života. Vzniklá krize vyžaduje mimořádný Boží 

zásah. Tím může být nějaká zkouška, kdy Bůh žádá něco navíc, požaduje, aby manželé 

přijali zákon lásky a ne jen spravedlnosti v manželských vztazích. Tato zkouška se 

může projevit třeba jako nespokojenost, únava, nemoc, příchod neplánovaného dítěte. 

Jde o to rozpoznat, že Bůh je přítomen v každém okamžiku života, učit se společnému 

životu s pokorou a mírností, bez odsuzování. V tomto okamžiku může nastat nová etapa 

                                               
97 Ignác z Loyoly. Duchovní cvičení. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2002, s. 107.
98 Srov. tamtéž, s. 107–108.
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manželství obrácením se k Bohu, který vkládá do srdcí manželů schopnost vzájemného 

přijímání života, jehož zákonem je nezištná a obětující se láska.99

Křesťané věří v aktivní Boží pomoc, zároveň je však potřeba neváhat a využívat 

dalších zdrojů, které se nabízejí. Pokud manželská krize přerůstá možnosti řešení mezi 

partnery, je třeba začít hledat vhodnou podporu, která se nabízí nejblíže v okolí 

manželů.

8.2. Duchovní doprovázení

Duchovní doprovázení křesťanským manželům přispívá preventivně proti rozpadu 

manželství a zvláště pozitivně může napomoci v době krizí. Doprovázející podporuje 

člověka, aby odevzdal obtížnou situaci Bohu.

Z knihy Praxe duchovního doprovázení od A. W. Barryho a J. W. Connollyho je 

smysl duchovního doprovázení zřejmý. Jádrem duchovního doprovázení je samotný 

vztah mezi Bohem a konkrétním člověkem. Nejde o to, aby člověk tento vztah plně 

chápal, ale aby do něho vstoupil a zůstával v dialogu s Bohem. Ten, kdo slouží, pomáhá 

doprovázenému obracet se na Boha přímo a naslouchat Mu. V duchovním doprovázení 

jde o zkušenost člověka s Bohem.100 Autoři knihy docházejí k zajímavému zjištění, 

které je důležité vzhledem ke krizi středního věku, jež je krizí smyslu. Při hledání 

smyslu života má ústřední význam péče věnovaná vnitřní zkušenosti, o kterou se trvale 

stará spirituální teologie a duchovního doprovázení.101 Z toho zpětně vysvítá, jak velký 

význam má duchovní doprovázení v době krize.

Jako příklad uvádějí autoři Ignáce z Loyoly, jehož Duchovní cvičení jsou založena

na přesvědčení, že se lze s Bohem v rozhovoru setkat a že to Bůh sám chce. Pro 

křesťanskou tradici jsou Duchovní cvičení vzorem toho, jak přijímat zkušenost s Bohem

a jak vyzývat člověka k dialogu s Ním. Pro rozvoj vztahu s Bohem je přínosné mluvit 

o své zkušenosti s duchovním doprovázejícím.102

Duchovní doprovázení lze považovat za hlavní formu pomoci, z níž vycházejí 

všechny ostatní podoby pastorační péče. Všem jde totiž v konečném důsledku o pomoc 

lidem soustředit jejich život na Boha.103

                                               
99 Srov. CERVERA, Jesus Castellano. Etapy a pedagogika svatosti: Cesta manželské spirituality pro 

naši dobu. Teologické texty 2011, roč. 22, č. 4, s. 176.
100 Srov. Barry, A. William – Connolly, J. William. Praxe duchovního doprovázení. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 19–20.
101 Srov. tamtéž, s. 32.
102 Srov. tamtéž, s. 41.
103 Srov. tamtéž, s. 24.
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8.3. Společenství Církve

Manželům, kteří prožívají krizové období, je velmi doporučováno, aby dál 

zachovávali a využívali možností, které jim Církev nabízí, a čerpali sílu ze svátostného 

života. Svátosti jsou určeny k tomu, aby jimi byl člověk posvěcován a přijímal z nich 

posilu a milosti.104 Zejména přijímáním svátosti smíření dostává kajícník milost smíření 

se s Bohem a Církví, pokoj a klidné svědomí, duchovní sílu a útěchu.105 Účastí na

slavení eucharistie, která „je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“,106 se 

věřící podílí na Kristově oběti a svatým přijímáním Kristova těla se hlouběji spojuje

se svým Pánem i s ostatními údy Kristova těla.107

Manželé, kteří se nacházejí v krizové situaci, by měli usilovat o to, aby nezůstávali 

sami a neizolovali se. Využitím dalších forem setkávání se v různých společenstvích ve 

farnostech (modlitební společenství, společenství manželů, rodičů s dětmi, farní 

dovolené apod.) si mohou manželé třídit své myšlenky a sdílet se. Tímto způsobem si 

vytvoří určitý odstup od situace a získají také morální a duchovní podporu.

Farnost by měla být prvním, přirozeným prostředím, ve kterém by křesťanští 

manželé měli hledat pomoc. Jak prohlásil Benedikt XVI. na VII. mezinárodním 

setkáním rodin v Miláně, mají farnosti „doprovázet manželství, aby rodiny nikdy nebyly 

samotné“.108 Skutečnost však může být jiná. Manželé v krizi často narážejí na 

předsudky, přezíravost nebo ignorantství. Řada lidí neví, jak by se k jejich těžké životní 

situaci měla postavit. Ty, kteří jsou takto posuzováni, P. Aleš Opatrný povzbuzuje, aby 

vytrvali. Setrvání v dobrém totiž přináší ovoce a má větší naději na úspěch než 

nechápavost bližních. Naštěstí se najdou i dobří lidé, kteří jsou citliví a moudří.109 Je 

důležité, aby manželé hledali oporu a nezůstávali sami. K tomu je povzbuzuje Boží 

přislíbení: „Kdo hledá, nalézá“ (L 11,10) a také vědomí, že přímluvná modlitba 

zahlazuje „trhliny“ (srov. Ž 106,23).

                                               
104 Srov. SC 59; KKC 1123.
105 Srov. KKC 1496.
106 LG 11; KKC 1324.
107 KKC 1416.
108 Rádio Vaticana. Svatý Otec Promluvy (2.6.2012) [2012-12-01]. 

<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16539>.
109 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Část II. Praha: Pastorační 

středisko sv. Vojtěcha při Arcibiskupství pražském, 2001, s. 28.
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8.4. Instituce pomáhající manželům a rodinám

Další významnou pomocí manželům jsou různé prorodinné organizace. Jako příklad 

je možné uvést několik organizací v České republice, které tyto programy pořádají již 

mnoho let.

8.4.1. Centra pro rodinu v diecézích

V každé diecézi jsou vytvořena centra pro rodinu, která zaměřují své aktivity do 

oblasti prevence i krizových situací manželů a rodin. Je možné vyzdvihnout některé 

jejich programy. Následující ukázka je z programů Centra pro rodinu při Arcibiskupství 

pražském, která svědčí o pestrosti a nových způsobech pomoci, jež jsou přitažlivé pro 

současného člověka.

Pro manžele i jednotlivce jsou nabízeny krátké duchovní obnovy nebo týdenní

exercicie, kterými provázejí známé duchovní osobnosti.

Zajímavé jsou Manželské večery, které bývají plánovány na osm večerních setkání 

a jsou připraveny v příjemném prostředí i s večeří pro manžele. Mají své heslo: „Dobré 

manželství lze ještě zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit.“ Večery jsou 

zaměřeny na tato přitažlivá témata: Budování pevných základů, Umění komunikace,

Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci,

V čem spočívá hezké manželství.

Dalším programem je Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové a jeho smyslem je 

učit se zvládat konflikty v rodině. Pokud se láska zase rozproudí, potom se bude dařit 

manželskému soužití i výchově dětí. Radost a nadšení, vyplývající z bezvýhradné lásky, 

jsou nejlepší síly otevírající bránu k osobní svobodě.

Zvláště pro manžele v kritických situacích je určena Křesťanská psychologická 

poradna. Těm, kteří prožívají problémy ve svém manželském, partnerském nebo 

osobním životě, poradna nabízí v Praze a Nymburce jednorázovou psychologickou 

intervenci i možnost psychoterapeutické péče.110

8.4.2. Manželská setkání

Manželská setkání jsou týdenní letní kurzy pro manželské páry, jejichž cílem je 

obnova, zlepšení a upevnění manželství a rodiny. Kurzy, které vznikly ve sdružení 

                                               
110 Srov. Centrum pro rodinu. Naše programy.. [2012-10-15]. <http://cpr.apha.cz/nase-programy/>.
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YMCA, jsou velmi rozšířené a probíhají v současné době v různých městech, 

sdruženích a centrech pro rodinu, napříč církevními denominacemi.

Náplní jsou přednášky o vzájemných vztazích muže a ženy a práce ve skupinkách 

několika párů. Zamyšlením se nad přednáškami, vzájemným sdílením a obohacováním 

se o zkušenosti lze řešit konkrétní problémy ve vztazích. To vše se děje v duchu 

modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

Obsahem přednášek jsou témata jako Základy komunikace, Rozdíly mezi mužem 

a ženou, Sexualita, Odpuštění, Krize v manželství. Přednášejícími jsou manželské páry, 

které svými příklady ze života demonstrují uvedenou teorii v praxi.

Na letní kurz Manželských setkání během roku navazují víkendové obnovy, které 

prohlubují znalosti a dovednosti získané na letním kurzu.111

8.4.3. Komunita Chemin Neuf

Tato mezinárodní ekumenicky zaměřená komunita pořádá každoročně týdenní letní 

setkání Kána. Název je odvozen od prvního Ježíšova zázraku, který učinil v Káně pro 

manželský pár. Během času, který manželé věnují jeden druhému, členové Komunity 

Chemin Neuf a Bratrství Kána pomáhají vytvářet prostor k znovuobjevení a 

prohloubení jednoty manželství. Na setkáních Kána je příležitost k zamyšlení nad 

smyslem manželství a nad dnešní úlohou rodiny, příležitost mluvit o tématech, jako je 

komunikace, odpuštění, sexualita, závazek. Vzájemně se sdílet o radostech i těžkostech, 

otevřít se jeden druhému i Bohu. Po úvodním letním setkání Kána je účastníkům 

nabízena tříletá formace v Bratrství Kána. Jedná se o společenství, které se rozděluje 

do malých skupinek, které se scházejí jednou za měsíc ke společné modlitbě a sdílení, a 

účastní se tří společných víkendů a jednoho týdne během roku. Tímto způsobem mohou 

manželé aktivně prohlubovat návyky a získané dary, které dostali při letním setkání, a 

jsou pak schopni se aktivně podílet na díle Kány.112

8.4.4. YMCA – Živá rodina

YMCA - Živá rodina sdružuje zhruba 450 rodin z celé České republiky, přičemž

průměrný počet dětí na jednu rodinu je 3,2. Aktivita sdružení je zaměřena na 

podporování harmonického života ve funkčních rodinách s cílem předcházet 

psychickým, sociálním či ekonomickým krizím, jež mohou v rodině - zvláště s více 

                                               
111 Srov. YMCA Setkání. O programu [2012-12-01]. <http://www.setkani.org/index.php?id=72>.
112 Srov. Chemin Neuf. Pro manžele [2012-10-15]. <http://www.chemin-neuf.cz/akce/Pro-manzele>.
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dětmi či s více generacemi - nastat a jež mohou ve svých důsledcích vést k trvalejšímu 

narušení rodinných vztahů a v nejhorším případě až k rozpadu rodiny. Činnost se 

orientuje zejména na posilování dobrých vztahů v rodině (jak mezi manžely, tak i mezi 

rodiči a dětmi) prostřednictvím společných rodinných činností, jako jsou pobyty rodin,

víkendové a letní kurzy, tábory, sportovní dny, výlety.113

8.4.5. Křesťanské poradny

V současné době existují kromě státních manželských poraden také křesťanské 

poradny. Kromě již uvedené poradny Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském lze 

uvést ještě Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda (na adresách: Brno, Starobrněn-

ská 7 a Foersterova 2). Poradna byla zřízena Městským ústavem sociálních služeb 

Magistrátu města Brna a Biskupstvím brněnským. Klienti mohou vystupovat anonymně, 

nikdo není dotazován na své přesvědčení nebo postoje.114

Další křesťanskou poradnou je SOS centrum – denní krizová služba, jehož

zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické (Varšavská 37, Praha 2). 

Nabízí první pomoc v obtížných životních situacích. Tým odborných pracovníků 

poskytuje informace, radu, nasměrování, jak situaci řešit, změnit nebo vydržet. V rámci 

krizové pomoci nabízí sociální poradenství, psychologické poradenství, pastorační 

poradenství a bezplatnou právní poradnu. Další její službou je Internetová linka důvěry

(na e-mailové adrese: linka.duvery@diakonie.cz), která garantuje odpovědi do 

3 pracovních dnů. V návaznosti na krizovou pomoc centrum nabízí krátkodobou 

psychoterapii v maximálním rozsahu 12 sezení.115

Centrum pro rodinný život (Biskupské nám. 2, Olomouc) zprostředkovává 

manželské a rodinné poradenství při problémech osobních, partnerských, manželských 

a rodinných.116

Řeckokatolický exarchát nabízí sociálně právní poradnu Norbertinum, pastoračně 

klinické centrum (Třída Legií 2006, Pelhřimov).117

                                               
113 Srov. Živá rodina-YMCA. Živá rodina [2012-10-15]. <http://www.ymca.cz/kontakty/kc/ziva-

rodina/>.
114 Srov. Poradny Brno. Bethesda-terapeuti [2012-10-15]. <http://poradnybrno.sweb.cz/Bethesda-

terapeuti.html>.
115 Srov. Diakonie. SOS centrum [2012-10-15]. <http://www.soscentrum.cz/sos-centrum/>.
116 Srov. Centrum pro rodinný život Olomouc. Poradenství [2012-10-15]. 

<http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/19>.
117 Srov. Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice. Sociálně právní poradna

[2012-10-16]. <http://www.exarchat.cz/>.

mailto:linka.duvery@diakonie.cz
http://www.soscentrum.cz/nase-sluzby/internetova-linka-duvery/
http://www.soscentrum.cz/nase-sluzby/internetova-linka-duvery/
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Kromě těchto křesťanských poraden existují soukromé poradny křesťanských 

terapeutů, které lze vypátrat na internetových adresách nebo jejich kontakty je možné 

získat v diecézních Centrech pro rodinu, kde manželům v krizi rádi poradí na koho se 

obrátit.



45

Závěr

Krize středního věku je reálnou součástí lidského života, která se projevuje v různých 

oblastech, zasahuje i do manželského života a nevyhýbá se ani křesťanům. Moderní 

psychologie tuto krizi dobře popisuje, a proto od ní lze čerpat její poznatky. Již samotné

pojmenování a poznání tohoto fenoménu může přispět ke zmenšení jeho negativních 

dopadů.

Střední věk jako vývojová etapa v životě jedince klade své výzvy a požadavky pro 

další zrání člověka. K jeho dalšímu rozvoji často vybízí krize středního věku. Tato 

individuální krize se v manželství téměř okamžitě promítá do společného života 

manželů. Druhý partner je touto krizí konfrontován a zasažen také a při této zátěži 

dochází velmi často ke konfliktům. Bez vzájemného smiřování a sdílení může tato krize 

vést velmi rychle k destabilizaci manželství, někdy až takového rozsahu, že je potřeba 

vyhledat odbornou pomoc. Vyhledání této pomoci však může komplikovat ostych dát 

najevo svou slabost a obava před odsuzováním.

Tato práce, omezená svým rozsahem, nabízí námět pro další studii nebo průzkum, 

který by mohl být využit pro pastoraci křesťanských manželů. Jeho obsahem by mohly

být otázky: Jak křesťanští manželé reagují na krizové situace? Jsou ochotní 

spolupracovat s odborníky? Cítí se v Církvi podporováni a motivováni k tomu, aby 

pravidelně pečovali o své manželství? Věnují si čas sobě navzájem, modlí se spolu,

využívají možnosti duchovních obnov pro manžele, prožívají společenství s jinými 

křesťanskými páry?

Je zřejmé, že křesťanští manželé mají více možností a prostředků, aby krizi 

překonali, než ostatní. Díky své víře a darům společenství Církve mohou manželé 

důvěřovat v Boží pomoc, která překračuje běžnou pomoc lidskou a přesahuje každou 

krizi. Tato důvěra nevylučuje vyhledání praktické pomoci u odborníků v manželských 

poradnách.

Krize může překvapit kterýkoliv pár, ale není důvodem k rezignaci. Manželství má 

velkou hodnotu, za kterou stojí bojovat. Je to výzva k hledání smyslu života, k vnitřní 

proměně, k prohloubení manželského vztahu, aby v něm bylo víc lásky. Křesťan je 

povolán prožívat i tuto etapu s Bohem, protože každá zkouška mu umožňuje postoupit 

v duchovním životě a zároveň lidsky zrát.
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Psychologie pomáhá ke zvládání krize středního věku mimo jiné tím, že zpracovává

různé strategické postupy a formy pomoci. Křesťané by tyto poznatky neměli a priori 

odmítat, ale využívat je a dál rozvíjet ve světle víry. Dar víry jim totiž přináší mocný 

prostředek k projití krizemi v manželství, a napomáhá tak ke zdravému manželství.
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Seznam použitých zkratek

Dt – Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium)
Ef – List Efezkým
et al. – et allii – a jiní – (a kol.)
FC – Apoštolská adhortace Familiaris Consortio
Gn – První kniha Mojžíšova (Genesis)
GS – Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes
KKC – Katechismus katolické církve
L – Evangelium podle Lukáše
LG – Věroučná konstituce o církvi Lumen Gentium
Mt – Evangelium podle Matouše
SC – Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Consilium
Ř – List Římanům
Ž – Žalm
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