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PŘÍLOHY 

Příloha 1 

 

DOTAZNÍK 

 

Vážená paní / Vážený pane, 

jmenuji se Šárka Fučíková a jsem studentkou Univerzity Karlovy v Praze. Tímto bych Vás 

chtěla požádat o vyplnění anonymního dotazníku, jehož výsledky budou použity pouze v mé 

bakalářské práci s názvem „Manželství 21. století v české společnosti“. 

U otázek zakroužkujte jen jednu odpověď. Pouze u otázky č. 5 můžete vybrat i více odpovědí 

– tato možnost je u otázky uvedena. Protože není možné v dotazníku vypsat veškeré varianty, 

vyberte prosím tu, která se nejvíce blíží skutečnosti.  

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Kolik je Vám let? 

a) 20 - 39 

b) 40 – 50 

 

3. Jak dlouho jste ženatý/vdaná? 

a) 5 let a méně 

b) 6 – 10 let 

c) 11 – 15 let 

d) 16 let a více 

 

4. Kdo žádal o ruku? 

a) Muž 

b) Žena 

c) Nikdo  

 



 

5. Co jste očekával/a od svého partnera při vstupu do manželství? (Je možné označit 

i více odpovědí) 

a) Uvařeno 

b) Uklizeno 

c) Vypráno 

d) Vyžehleno 

e) Nakoupeno 

f) Citovou jistotu 

g) Finanční jistotu 

h) Ocenění 

i) Vyslechnutí 

j) Povzbuzení 

k) Jiné: (Uveďte) ……………………………………………………………………… 

 

6. Naplnila se Vaše očekávání?  

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

7. Jste pro rozdělení mužských a ženských rolí – muž jako živitel rodiny, žena 

v domácnosti? 

a) Ano  

b) Ne 

 

8. Jste muž/žena v domácnosti?  

a) Ano  

b) Ne  

 

9. Podílíte se na chodu domácnosti, uveďte v jaké míře?  

 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 



 

10. Jaký je Váš podíl na financování rodiny? 

a) Jsem živitel/ka 

b) Podílím se větší částí 

c) Podílím se stejnou měrou 

d) Podílím se menší částí 

e) Nepodílím se 

 

11. Máte děti?  

a) Ano 

b) Ne (přeskočte otázky č. 12 a 13) 

 

12. Kdo se většinou stará/l o výchovu dětí?  

a) Oba 

b) Muž 

c) Žena 

d) Jiný: (Uveďte) …………………………………………………………………… 

 

13. Kdo se s dětmi obvykle učí/l?  

a) Oba 

b) Muž 

c) Žena 

d) Jiný: (Uveďte)……………………………………………………………………… 

 

14. Očekával/a jste patriarchální model rodiny při vstupu do manželství? 

a) Ano  

b) Ne  

 

15. Jaký byl model rodiny po vstupu do manželství? 

a) Patriarchální model - hlava rodiny byl muž 

b) Spíše patriarchální model 

c) Rovnoprávnost  

d) Spíše matriarchální model 

e) Matriarchální model - hlava rodiny byla žena 



 

16. Jaký je Váš současný rodinný model? 

a) Patriarchální model - hlava rodiny byl muž 

b) Spíše patriarchální model 

c) Rovnoprávnost  

d) Spíše matriarchální model 

e) Matriarchální model - hlava rodiny byla žena 

 

17. Vyhovuje Vám současný model rodiny? 

a) Ano 

b) Ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha 2 

 

OTÁZKY ROZHOVORU 

 

1. Jaká jsou očekávání mužů a žen a naplňují se?  

2. Jaký je Váš názor na tradiční role v manželství? 

3. Domníváte se, že v současné době jsou očekávání mladých partnerů od manželství stejná 

jako v poslední čtvrtině 20. století? 

4. Pohovořte o svém názoru na vyrovnání podílu na výchově dětí u mladých otců a matek 

ve věku 20-39 let? 

5. Popište mi, jak v poslední čtvrtině 20. století fungovalo rozdělení mužských a ženských 

rolí? 

6. Jaký je Váš názor na patriarchální model? 

7. Domníváte se, že u lidí ve věku 40-50 let převládá spíše patriarchální model a u lidí 

ve věku 20-39 let je častější rovnoprávnost? 

 


