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Anotace 

 Bakalářská práce s názvem „Manželství 21. století v české společnosti“ se zabývá 

rolemi mužů a žen v manželství a s tím spojená očekávání. Zkoumá rovněž, co upřednostňují 

lidé ve věku mladé a střední dospělosti.  

Teoretická část pojednává o manželství, výběru partnera, právních předpisech, 

způsobu uzavření manželství, posláních a modelech moderního manželství. Další kapitoly 

jsou věnovány rolím mužů a žen v manželství, jeho historií, rozdílům mezi muži a ženami 

a očekáváním partnerům, která mají vliv na spokojenost manželského svazku a celé rodiny. 

V poslední kapitole se rovněž pojednává o manželském soužití. 

Cílem praktické části je zjistit, jaké role a očekávání mají lidé ve věku mladé a střední 

dospělosti. Jako metodika je použit dotazník a strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. 

Strukturované rozhovory s otevřenými otázkami slouží k prohloubení a doplnění dotazníků. 

 

Klíčová slova 

 Manželství, model rodiny, očekávání, partnerství, role v manželství. 

 

Annotation 

Bachelor thesis titled "Marriage in the 21st Century in Czech society" explores the 

roles of men and women in marriage and the associated expectations that people favour in age 

of young and middle adulthood.  

The theoretical part deals with marriage, partner selection, laws, ways of entering into 

marriage, mission and models of modern marriage. Other chapters are devoted to the roles of 

men and women in marriage, its history and differences between men and women and the 

expectations of partners, that have an impact on the satisfaction of a marriage and the family. 

The last chapter is mentioned on marital coexistence.  

The practical part determines what roles and expectations people have in age of young 

and middle adulthood. As the methodology is the use of questionnaires and interviews with 

open questions. Interviews with open questions are to deepen and complete the 

questionnaires. 
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 Marriage, family model, expectation, partnership, marriage roles. 
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ÚVOD 

 

Manželství začíná uzavřením sňatku dvou milujících se lidí, kteří se rozhodli potvrdit 

svůj svazek. Manželství nese tradici, která má určité poselství. Partneři ukazují svému okolí, 

že svůj vztah myslí opravdu vážně, uznávají tradiční hodnoty a oddací list pro ně není 

pouhým papírem, jak často prohlašují lidé preferující nesezdané soužití. Sňatek představuje 

závaznou smlouvu, kterou uzavřeli nejenom jeden vůči druhému, ale také vůči státu či přímo 

s bohem. Při sňatku se novomanželé zavazují slibem na celý život. Ve 20. století vstupovaly 

páry do manželského svazku často. Tato manželství vydržela desítky let. Postupem času 

stoupá četnost rozvodů a ubývá sňatků. Lidé si přestávají vážit jeden druhého, nekomunikují 

spolu, nedokážou společně žít a po několika neshodách se manželé rozvádí a zavazující slib 

bývá zapomenut. 

V 80. letech měl sňatek určité poslání. V dnešní společnosti trvá manželské soužití 

kratší dobu. Proč? Může za to dnešní moderní společnost, nové postavení žen ve společnosti 

či fakt, že si svého partnera nedostatečně vážíme, a proto již při menších neshodách dochází 

k rozvodu? Těžko říct, ale domnívám se, že na to má vliv společnost 21. století. 

Vstoupení do manželského svazku je pro mě důležitou hodnotou, kterou oba partneři 

vkládají do vztahu a která vyjadřuje a představuje soužití dvou lidí, lásku, společné žití, 

respekt, vzájemnou úctu, vychovávání dětí, společné trávení volného času, vytvoření nového 

zázemí a pocitu domova. Manželstvím začíná nová rodina, kde vzniká nová role manželky 

s manželem a po narození dítěte role matky a otce, které se snaží být rovnoprávnější než 

dříve. 

Současná společnost na partnery nevyvíjí tlak, aby svůj vztah stvrdili tradičním 

způsobem. V dnešní době je trendem nesezdané soužití. Moderní společnost 21. století nabízí 

lidem velké množství možností, jako je cestování, pracovní uplatnění či kariérní růst, a proto 

vstupují do svazku manželského později, čímž se zároveň oddaluje i role rodičů.  

Pro dnešní mladou generaci bývá význam manželství čím dál vzdálenější. Mladé páry 

očekávají od svých partnerů stejná pravidla a chtějí rovnoprávnější vztahy. Dnes už i muži 

chodí na mateřskou dovolenou, starají se o děti, domácnost, atd., a naopak ženy jsou živitelky 

rodin, které si zároveň budují kariéru. Naproti tomu starší generace je jiného názoru, kdy 

většinou muž byl živitelem rodiny a žena se starala o domácnost a děti. 

Manželství je celoživotní proces, kde se vyžaduje jisté úsilí, má-li fungovat a plnit svá 

očekávání a role v manželství. Proto jsem si vybrala téma bakalářské práce, které se nazývá 

„Manželství 21. století v české společnosti“, ve které se nejvíce zaměřím na role v manželství, 
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jakou roli má v manželství žena a jakou muž. Manželství znamená pro mě jistý závazek. 

Budu zjišťovat, jaké rozdíly jsou mezi muži a ženami a jaká jsou jejich očekávání 

od manželství. 

V teoretické části bakalářské práce se zabývám manželstvím, výběrem partnera, 

právními předpisy, způsoby uzavření manželství, posláním a modely moderního manželství. 

Další kapitoly jsou věnovány rolím mužů a žen v manželství, jeho historii, rozdílům mezi 

muži a ženami a očekáváním partnerů, která mají vliv na spokojenost manželského svazku 

a celé rodiny. V poslední kapitole se zmiňuji o manželském soužití. V průběhu psaní této 

bakalářské práce došlo od roku 2014 ke změnám v novém občanském zákoníku. Původní 

zákon o rodině byl zrušen a občanský zákoník nově obsahuje oddíl manželství. Z tohoto 

důvodu je v práci zmíněna původní i platná legislativa. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou role mužů a žen v manželství a s tím spojená 

jejich očekávání. 

Praktická část bakalářské práce bude tvořit kvantitativní výzkum realizovaný 

prostřednictvím dotazníku. Výzkumným vzorkem této práce budou muži a ženy 

v manželském svazku v mladé dospělosti ve věku od 20 let do 39 let a střední dospělosti 

ve věku od 40 let do 50 let. Respondenti nebudou vždy manželským párem, ale zaměřuji se 

zejména na muže a ženy v určitém věkovém období (viz výše). V rámci své bakalářské práce 

provedu také kvalitativní výzkum prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s otevřenými 

otázkami. Tyto dotazované budu vybírat ze zástupců z každé skupiny respondentů mladé 

a střední dospělosti z dotazníkového šetření na základě svých osobních kontaktů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Manželství 

 

„Manželství patří mezi nejstarší sociální instituce v dějinách lidstva.“
1
 V dřívějších 

dobách bylo manželství považováno za svátost, a to stvrzením manželského slibu na celý 

život. Manželství funguje jako sociální potvrzení kvality vztahu. Považujeme jej za vztah 

mezi mužem a ženou, který může být vztahem stálým a výjimečným. Partneři se sjednotí tak, 

že nemohou být jeden bez druhého. Manželství je založeno na lásce, důvěře a úctě. „Tělesná 

láska je dar pro celoživotní věrný vztah. Věrnost vztah chrání a umožňuje ho rozvíjet. 

Je dobrá, životodárná, tvůrčí, tvoří pravdivé vztahy a pokoj. Nevěrnost přináší život 

v přetvářce, nepokoji, narušuje a rozbíjí vztahy v manželství a rodině.“
2
 Nejdůležitějším 

důvodem pro uzavření sňatku je láska, touha, bezpečí a narození dětí. Po sňatku přichází nová 

privilegia a povinnosti. Ovlivňuje funkci rodiny, která se v ní utváří a patří k bezpečnému 

domovu pro rozvoj a výchovu dětí a další sociální vztahy napříč generacemi. „Vstupem do 

manželství získává jedinec novou roli, která je sociálně žádoucí a má větší prestiž než role 

svobodného.“
3
 Manželství bývalo pro mnohé smysluplnou kariérou, pro kterou se mohli 

svobodně rozhodnout, a pro stát byla rodina základem společnosti. Postupem času se toto 

pojetí změnilo, ztratilo svůj společenský význam i důležité funkce. Tradiční dělení rolí, kdy 

živitelem rodiny a ochráncem tepla byl muž, se rozpadlo. Muž a žena se vzájemně doplňují 

a chtějí rovnoprávnější vztah. 

„Manželstvím se myslí rovnoprávný partnerský svazek. Oba manželé musí mít pocit, že 

jsou partnerem akceptováni a milováni, nikoli odsuzováni, kritizováni či ponižováni.“
4
 

Podstatou manželství je zvyk a důvěrnost. Vstoupí-li snoubenci do manželského svazku, 

získají tím minulost a zároveň i rodinu druhého partnera. „Manželství je každodenní sdílení 

života vyplývající z přesvědčení, že dva jsou více než jeden a nejhorší je samota.“
5
  

Současné manželství je relativně volnou institucí, která nemá jednoznačně určené 

normy chování a ani vymezení rolí. Manželství znamená přijetí společenského životního stylu 

dospělosti. Manželství představuje základ pro vytvoření nového rodinného zázemí, které by 

mělo nahradit původní rodinu. V tomto smyslu stimuluje další proměnu osobnosti dospělého 

člověka. Manželská role se stává důležitou součástí osobní identity. Přináší nám nové 

                                                 
1
 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: KAROLINUM, 2008. s. 88.  

2
 MANŽELSTVÍ Jeho podoba, proměny a pastorační problémy v evangelické perspektivě. Praha: Českobratrská 

církev evangelická, 2010. s. 10. 
3
 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: KAROLINUM, 2008. s. 88. 

4
 ROSENOVÁ, M. D. Manželství bez krizí. Praha:  ALPRESS KNIŽNÍ KLUB, 1996. s. 15. 

5
 HARGAŠOVÁ, M., NOVÁK, T. Předmanželské poradenství.  Praha: GRADA, 2007. s. 8. 
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zkušenosti, socializační podměty i zátěžové situace, které je nutno zvládnout. „Mladší 

generace dává přednost manželství „demokratickému“, v němž je hlavní důraz kladen na 

manželskou věrnost, porozumění a snášenlivost“
6
 Další podstatnou složkou je životní 

spokojenost obou partnerů žijících v manželském svazku. 

V odborné literatuře naplňuje manželství tři základní funkce, tedy funkce sexuálního 

soužití, výchovu dětí a vzájemnou pomoc. V každé fázi manželství převládá určitá funkce 

a jiné ustupují do pozadí. „Uzavřou-li manželství mladí lidé, převažuje funkce sexuálního 

soužití, neboť v této době ještě nemají děti, jsou zdraví, soběstační a význam vzájemné pomoci 

není tak důležitý. Po narození dítěte je nejdůležitější funkcí manželství jeho výchova. Ve stáří 

sexuální potřeby manželů ustupují, děti jsou zpravidla soběstačné, a tak nejdůležitější funkcí 

manželství je vzájemná pomoc manželů, neboť v této době již nemusí být některý z manželů 

zcela zdráv, a pak je odkázán na pomoc druhého“
7
 

„Manželství je základem rodiny a rodina, jako primární sociální jednotka, je základem 

fungování společnosti. Plní svoje funkce jak ve vztahu ke svým členům, tak i ke společnosti, 

ve které všichni žijí.“
8
 

Rodina plní čtyři základní funkce - ekonomickou (zabezpečení členů rodiny a podílení 

se na provozu rodinného závodu, na kterém pracují převážně oba manželé), biologickou 

(zachování rodu, sexuální uspokojení), výchovnou a emocionální (uspokojování základních 

potřeb lidí). 

Lidé obvykle vstupují do manželství s velkým očekáváním a nadějemi. K obeznámení 

a projevení povahových vlastností je potřeba nejméně půlroční známost. Před uzavřením 

sňatku je dnes rovněž pravidlem vyzkoušení sexuální harmonie. „Svatba je vyvrcholením 

celého předmanželského sbližování, rozhodování a příprav na společný život.“
9
 Dnes se 

svatba stává už mnohem povrchnější záležitostí, než tomu bylo v minulých generacích. 

Manželé představují malou skupinu dvou lidí, kteří tvoří rodinu a rozšiřují se o další členy 

rodiny – děti. 

Pro manželský pár je důležitá komunikace, vzájemná podpora, pravidla, řád, vzájemná 

blízkost a porozumění a nutnost zbavit se přesvědčení, že má dotyčný pravdu. První změnou 

manželství je soužití, ve kterém je důležitá domácnost, finanční hospodaření, výchova dětí 

a volný čas manželů. Pokud si tyto složky neuspořádají, vzniká riziko nespokojenosti, 

neshody, předsudků a opačných postojů.  

                                                 
6
 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: PORTÁL, 2003. s. 204. 

7
 CHODĚRA, O. Partnerství, manželství a paragrafy. Praha: GRADA, 2002. s. 15. 

8
 HARGAŠOVÁ, M., NOVÁK, T. Předmanželské poradenství.  Praha: GRADA, 2007. s. 8. 

9
 ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: PORTÁL, 2004. s. 250.  
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Manželé si vytváří vlastní domov a nové prostředí. Je velmi důležité, aby manželé 

vytvářeli nový domov společně, přemýšleli, co všechno musí zařídit, vybrat, atd. Tyto 

společné věci je mohou sblížit, je to začátek utváření MY. Převážná většina lidí vstupuje do 

manželství bez dostatečných finančních úspor, a tak se poté musí naučit hospodařit, protože 

jako svobodní tyto věci převážně neřešili. Je vhodné se v manželství dohodnout 

o podmínkách a finančních možnostech, které prospějí celé rodině a smířit se s tím, že není 

možné mít všechno hned.  

Manželství je smluvní vztah, v němž se muž a žena zavazují jeden druhému 

k celoživotnímu partnerství. Manželství je důvěrný vztah, který zahrnuje všechny oblasti 

života, jako je oblast intelektuální, emocionální, sociální, fyzická a duchovní. Manželé by 

měli mít určité cíle. Důvěrný manželský vztah je důležitý pro utváření prostředí k výchově 

dětí. Manželé by se měli vzájemně doplňovat. Autor Chapman uvádí základní podstatu 

manželství: „… závazek, jednota, důvěrná blízkost, účel a cíl a vzájemné doplňování.“
10

 

V manželství se vztahy neustále vyvíjí. Mění se postoje, emoce a chování manželů ve 

vyjadřování velikosti lásky. Některé změny jsou součástí života, jako jsou například nemoci 

nebo stárnutí. V životě se změny očekávají a manželé se mohou pouze rozhodnout, jak na ně 

budou reagovat. Manželské vztahy mají vliv na rozhodování. Záleží na způsobu, jak se s tím 

manželé vyrovnají, a tím se určí kvalita manželského vztahu.  

V Bibli Hospodin řekl, „… aby člověk nebyl sám…přilne ke své ženě a stanou se 

jedním tělem.“
11

  

„Manželství je svátost, svazek, který spojil Bůh, a co Bůh spojil, člověk nerozlučuje.“
12

 

Manželé projevují svou lásku, upevňují svůj slib, navzájem se podporují a obohacují. 

Základním pilířem manželství je důvěra, která je spojena s komunikací. Manželé musí 

umět hovořit o svých pocitech, sdělují svému protějšku své sny, naděje, potřeby, úspěchy 

i prohry, aj. Partnerskou komunikací se rozumí i to, jak se daná věc říká, jakým tónem hlasu 

a řečí těla. Důvěra je důležitá pro zdravé, spokojené manželství, a díky tomu mohou být 

manželé k sobě upřímní. U manželských párů to znamená pocit spokojenosti a štěstí. Máme 

právo očekávat od manželství věci, které nemůžeme jinde získat ani hledat.  

 

 

                                                 
10

 CHAPMAN, G. Čtyři období manželství. Praha: Návrat domů, 2007. s. 11. 
11

 BIBLE. PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA.  Podle ekumenického překladu z r. 1985 Praha:  

Ekumenický překlad. Česká biblická společnost, 1991. s. 23. 
12

 HARGAŠOVÁ, M., NOVÁK, T. Předmanželské poradenství.  Praha: GRADA, 2007. s. 10. 
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1.1 Výběr partnera do manželství 

 

Při výběru životního partnera rozhodují mnohá hlediska. Kromě faktu, že jedinci se 

řídí svými instinkty a pudy, je zde ještě mnoho, co by každý měl brát na vědomí při výběru 

svého partnera. Rozhoduje například věk, vzdělání, ekonomické zázemí, vyznání a především 

to, že se partneři hledají jako pár rodičovský. 

Jedinec hledá takového partnera, který naplňuje jeho očekávání, jsou si podobní 

a doplňují se. Pro dlouhodobý vztah jsou důležité tyto vlastnosti: být upřímný, důvěryhodný, 

zodpovědný, citově vřelý, osobností, zdravý, inteligentní, tolerantní a humorný. Role muže 

a ženy podmiňuje rozvoj různých vlastností a způsobů chování. Odlišnost partnerů může být 

příjemná, stejně tak může představovat i zátěž. Páry většinou nemívají shodné představy 

o partnerství. Kladou důraz na jiné aspekty partnerství a jiné tolerují, někdy si projevy 

vykládají odlišně a jinak na ně reagují. Důležité jsou aspekty vztahu, na kterých se většinou 

shodují. Za nejdůležitější považují vzájemnou lásku, věrnost, upřímnost, respekt, stejné 

hodnoty a postoje, porozumění a podporu.  

 Člověk má tři přitažlivé síly. První fází je podnět, kde má svou určitou přitažlivost, 

vzhled a chování. Ve druhé fázi je hodnota, ve které jde o zájmy, postoje a podobnost. 

Partneři o sobě získají informace a zjistí, zda se k sobě hodí či nikoli. A ve třetí fázi je 

snášenlivost rolí. V této fázi zjistí, zda se vzájemně doplňují v rolích, a tím i uspokojí svoje 

potřeby. Tyto tři síly působí v zákonitém pořadí.  

Muži více oceňují fyzickou atraktivitu, pěkný vzhled a vystupování. Nedovedou 

odhadnout vlastnosti partnerky, které jsou důležité pro trvalejší vztah. Nejsou schopni o svých 

pocitech mluvit, bojí se zesměšnění a ztrapnění. Když neví jak reagovat, tak mlčí. 

Nespokojenost partnerky zlehčují, protože jim vadí jiné projevy než ženám. Pro některé muže 

má partnerství často význam potvrzení výkonu, kde získal partnerku určité kvality, o niž 

usilovali i jiní a on zvítězil nebo překonal počáteční nezájem. Muži si úplně neuvědomují 

důležitost citového naplnění v partnerství, i když je to pro ně také významné.  

Ženy kladou větší důraz na citlivost a vnímavost partnera. Citové otevření chápou jako 

samozřejmost. Důležité je pro ně i ocenění. Ženy vztahy více prožívají, jsou přizpůsobivější, 

častěji se angažují a podřizují než muži. Ulpívání na neuspokojivém vztahu podporují obavy 

ze samoty, z obtížnosti nalezení nového partnera, nedostatek přitažlivosti k někomu jinému, 

nedostatek sebedůvěry a pocit neatraktivnosti. 

 Při volbě partnera je důležitější přitažlivost než krása. „Lidé do svého manželství 

vnášejí – často podvědomě-  zkušenosti, zvyky a chování, které se s nimi už táhnou od dětství. 
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Z toho vyplývá, že modelem pro naše vlastní manželství je manželství našich rodičů. Možná 

bylo velice problémové, nicméně stále zůstává našim jediným modelem.“
13

 Také jsou teorie, 

ve kterých se buď protiklady přitahují a doplňují nebo podobnosti přitahují. Každý se snaží 

vytvořit si takový vztah, ve kterém bude spokojen. Pro muže je důležitá dominance a pro ženy 

navázání tělesného osobního kontaktu. Partneři se poznávají, vyjadřují své názory 

a domlouvají se o budoucích manželských rolích. „Do manželství vstupují lidé různého věku, 

svobodní, rozvedení i ovdovělí, s různou mírou zkušeností a návyků.“
14

 

 Při výběru partnera představuje určitou roli i věkový rozdíl muže a ženy. Ženy jsou 

přizpůsobivější k věkovému rozdílu než muži. S tímto rozdílem také souvisí vzdělání, příjem, 

náboženské a politické přesvědčení, genetika, stáří, seberealizace a prestiž. Přijmutí těchto 

skutečností je pro ženy snazší. Ženy s nižším vzděláním než muži realizují role ochránkyně 

a tato role partnera uspokojuje. Naopak muž s nižším vzděláním zažívá pocit nejistoty. Další 

problém může být okolí, které mu dává najevo, že je něco méně. Není na škodu, pokud 

vydělává více než partnerka. Typickým výrokem mužů bývá: „je moc chytrá, všemu rozumí“. 

Průměrný příjem u žen bývá většinou menší, naproti tomu mužská pracovní síla bývá lépe 

placená, a proto jsou muži považováni za „živitele rodiny“. U muže bývá jako součást 

prestiže krásná žena. V takových případech může být muž považován za důvěryhodnějšího, 

úspěšnějšího, inteligentnějšího a sympatičtějšího, než muž v doprovodu ženy, která s ním 

nemá nic společného. Ženy hodnotí pocit zázemí a jistoty, zabezpečení sebe i potomků.  

 

1.2 Vznik manželství 

 

Podmínky vzniku manželství upravoval do roku 2013 zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. 

Od ledna 2014 je platný nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který změnil určité věci 

spojené s manželstvím. Jak bylo naznačeno v úvodu, zmiňuji se o dřívějších podmínkách 

v doplnění nových změn v občanském zákoníku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným 

souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do svazku manželského. Toto 

prohlášení mohou učinit před obecním úřadem, který je pověřený vedením matriky, před 

orgánem církve nebo náboženské společnosti, která je k tomu oprávněná zvláštním předpisem 

(zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech). V současnosti lze uzavřít jak 

sňatek civilní, tak církevní.  

                                                 
13

 ROSENOVÁ, M. D. Manželství bez krizí. Praha:  ALPRESS KNIŽNÍ KLUB, 1996. s. 13. 
14

 HARGAŠOVÁ, M., NOVÁK, T. Předmanželské poradenství.  Praha: GRADA, 2007. s. 47. 
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Dle dřívějšího ustanovení § 1 odst. 2 zákona o rodině, „hlavním účelem manželství je 

založení rodiny a řádná výchova dětí.“
15

 Očekává se, že manželství je uzavřeno na základě 

dobrovolného rozhodnutí obou partnerů. Dále se předpokládá, že partneři chtějí vytvořit 

harmonický, pevný a trvalý životní svazek. Je požadováno, aby před uzavřením manželství 

znali své charakterové vlastnosti a zdravotní stav. Ten, kdo chce uzavřít manželství, musí 

dosáhnout určitého stupně fyzické a morální vyspělosti. Podle zákona nemůže manželství 

uzavřít nezletilý (mladší osmnácti let). Výjimka se připouští u nezletilých starších šestnácti 

let, ale sňatek musí povolit soud na základě patřičných důvodů. Uzavřít manželství, kromě 

nezletilých, nemohou uzavřít také rodiče a děti či sourozenci mezi sebou. Také nemá možnost 

ani ten, jehož předchozí manželství nebylo prohlášeno za neplatné nebo nezaniklo.  

Jako další náležitost je předepsána veřejná slavnostní forma za přítomnosti dvou 

svědků. Každé uzavřené manželství musí být zapsáno do Knihy manželství, dokladem 

o uzavření manželství je oddací list. 

Manželství je tradičně jedním z požadavků na založení rodiny, o což se opírá 

i fungování společnosti. Manželství tedy neslouží pouze manželskému páru, ale též zájmům 

dětí a společnosti, jíž jsou součástí. Manželé rozhodují o tom, jaké bude mít manželství 

definitivní formu a naplnění.  

 

1.3 Předmanželská smlouva 
 

Předmanželská smlouva upravuje budoucí majetkové poměry v manželství. Upravuje 

ji zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Novomanželé mohou uzavřenou 

smlouvu na základě notářského zápisu rozšířit nebo zúžit na určenou míru společného jmění 

manželů. Mohou tak změnit velikost majetku i vzniklé závazky v budoucnosti. Předmětem 

dohody je majetkový dosah a závazky. Případné nemovitosti patří do společného jmění 

manželů nebo výlučného majetku jednoho z nich a smlouva získává působnost vkladem do 

katastru nemovitostí. Partneři mohou vyhradit úplně nebo zčásti vznik společného jmění 

manželů ke dni zániku manželství, pokud nejde o vybavení domácnosti. Po uzavření 

manželství mohou obdobně manželé upravit svou budoucí majetkovou situaci stejně jako před 

uzavřením manželství. Rovněž se manželé mohou na smlouvu odvolat vůči jiné osobě, pokud 

jim je obsah smlouvy znám. 

 

                                                 
15

 ČESKO. Zákon o rodině [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://zakony-online.cz/?s15&q15=all 

javascript:void(0)
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1.4 Způsoby uzavření manželství 

 

Při uzavření manželství vznikají změny sociálních vztahů obou manželů. Důležité je 

zvládání vztahů s rodiči a dalšími příbuznými, vymezení vzájemných kontaktů, pravidel 

a soukromí novomanželů.  

Obecný uznávaný důvod k uzavření manželství je zplození dětí. Někdy vstupují do 

manželství až po tomto rozhodnutí, neboť považují za zbytečné uzavřít svazek dříve. Žít 

v manželství chtějí více ženy než muži.  Mladí lidé s nízkým vzděláním zůstávají spíše 

u tradičního modelu, vstupují do manželství dříve. Naopak lidé s vyšším vzděláním kladou 

důraz na rozvoj kariéry a jiné aktivity, založení rodiny oddalují.  

Manželství se uzavírá sňatkem, a to buď občanským (civilním) nebo církevním. 

Sňatek je jediným zákonným způsobem vzniku manželství. Počet sňatků v dnešní době 

neustále klesá, ale i přesto má manželství ve společnosti významné postavení. 

 

1.4.1 Občanský sňatek  

 

Občanský sňatek je prohlášením o uzavření manželství orgánem státu. Orgánem státu 

v tomto případě může být obecní úřad pověřený vést matriky. Jeden ze snoubenců musí být 

přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu úřadu, který plní jeho funkci. Manželství se 

uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na 

kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo 

spadá. Po uzavření občanského sňatku lze podstoupit obřad církevní, naopak po uzavření 

církevního sňatku nelze uzavřít sňatek občanský.  

V případě uzavření manželství v cizině může být orgánem zastupitelský úřad České 

republiky. Pokud je život jednoho ze snoubenců přímo ohrožen, může prohlášení snoubenců 

přijmout i kapitán lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitán letadla registrovaného 

v České republice a velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí.  

 

1.4.2 Církevní sňatek  

 

Sňatek církevní je specifický tím, že ho mezi sebou uzavírají věřící muž a žena, kteří 

jsou přinejmenším pokřtěni. Církevní sňatek je prohlášením o uzavření manželství před 

orgánem registrované církve či náboženské společnosti. „Manželství se uzavírá v místě 

určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo 
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náboženské úkony.“
16

 Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží 

oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly 

více než tři měsíce (od ledna 2014 podle nového občanského zákoníku se mění na 6 měsíců), 

o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Orgán státem 

registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, 

je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření 

manželství s uvedením skutečností podle zvláštního právního předpisu příslušnému 

matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno. 

Sňatek může být uzavřený i v zastoupení. Člověk v zastoupení musí být pouze zletilá 

fyzická osoba, která má práva k právním úkonům a je stejného pohlaví jako snoubenec, 

kterého zastupuje. 

 

1.5 Práva a povinnosti manželů 

 

V dřívějším českém zákoně o rodině (zákon č. 94/1963 Sb., o rodině) byla tato úprava 

obsažená v § 18 a zní: „Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou 

povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně 

pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.“
17

 Nový občanský zákoník ještě uvádí, 

aby se manželé navzájem uctívali, podporovali se a udržovali rodinné společenství.  

Oba manželé jsou povinni dbát na uspokojení potřeb rodiny dle svých schopností, 

možností a majetkové situace. Společně rozhodují o věcech rodiny, v případě neshody 

rozhodne na návrh jednoho z nich soud. Manželé jsou kompetentní zastupovat jeden druhého 

v běžných záležitostech. 

„Dle § 688 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, manžel má 

právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož 

i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech. 

Dle § 689 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, manžel je 

povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností brát zřetel na zájem 

rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a které žije 

spolu s manžely v rodinné domácnosti, a popřípadě dalších členů rodiny.“
18

  

 

                                                 
16

 ČESKO. Zákon o rodině [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://zakony-online.cz/?s15&q15=all 
17

 ČESKO. Zákon o rodině [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://zakony-online.cz/?s15&q15=all 
18

 ÚZ 900 Nový občanský zákoník 2014. 2012. s. 74. 
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1.6 Poslání manželství 

 

Manželství je možno vymezit několika způsoby: 

„Sociální: manželství představuje dyádu, malou sociální skupinu, která spojuje dvě 

dosud cizí rodiny novým vztahem příbuzenství. 

Psychologická: oba partneři se definují svou příslušností k tomuto vztahu, v němž 

získali určité role a zvolili si nějaký životní styl. Pro jejich vztah je typický způsob 

komunikace, uznávání určitých norem, hodnot i strategií řešení konfliktů. 

Fyzická: manželství má vymezen určitý prostor a čas, manželé spolu sdílejí společné 

teritorium domova a zatím nespecifikovaný časový úsek společného života.“
19

  

Při uzavření manželství je velmi důležitou funkcí vytvoření zázemí, které by poskytlo 

oporu. Manželství by mělo být zdrojem jistoty, bezpečí a radosti. Manželství uspokojuje 

různé psychické potřeby, mnohé z nich může docela dobře nasytit pouhé partnerství. Nabízí 

ale mnohem více, a to: 

Potřeba citové jistoty může být uspokojována ve větším rozsahu, protože partnerství 

bylo úředně zpečetěno. Manželé převážně užívají společné příjmení, bydliště, a tímto 

způsobem dávají najevo jejich svazek. Takový vztah může být ukončen jedině úředním 

výkonem - rozvodem. V manželství není člověk oficiálně osamělý, i když fakticky tomu tak 

někdy může být. 

Potřeba seberealizace v uzavřeném manželství potvrzuje provedení sociálních 

pravidel. Mladý člověk se formálně zapojuje do určité sociální struktury. Může být 

kvalifikován i podle hodnoty svého partnera. Někdy se s ním ztotožňuje tak dlouho, že 

prožívá jeho úspěchy či selhání jako svoje vlastní. Takový postoj bývá typický obzvlášť pro 

ženy. U většiny lidí, hlavně u těch, kteří mají vyšší vzdělání a jsou zaměření na profesní růst, 

představuje uzavření manželství a založení rodiny až další variantu seberealizace. 

Potřeba otevřené budoucnosti, v níž manželé plánují společný život, je mít nějaký 

společný cíl, např. plodit děti a vytvářet zázemí. Důležitá je představa společného života, 

který by měl mít určitou spojitost a měl by vytvořit hodnoty přesahující tělesný život 

partnerů. Manželství se stává prostředím, v němž lze naplnit další z cílů dospělosti - zajímání 

se člověka mimo svou osobu. Vstupem do manželství se vytváří základ rodu, který bude 

nositelem určité tradice.  
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1.7 Model moderního manželství 

 

V dnešní době se od tradiční formy manželství ustupuje a hovoří se spíše o moderním 

manželství, tedy modelu rovnostářství, jak bylo uvedeno v první kapitole. Znamená to 

rovnoprávnost muže a ženy, ale záleží, kdo se komu přizpůsobí a jak si rozdělí povinnosti. 

V tradičním modelu manželství byla pravidla jasná - muž byl živitelem rodiny a žena se 

starala o děti a o domácnost. Moderní manželství je postaveno na manželských rolích 

nezávisle na pohlaví. Záleží na dohodě manželů, aby rodina fungovala. Objevení vlastního 

modelu manželství je stejně tak lehké, jako přijmout metody vlastní nukleární rodiny. Často 

chybí kladné vzory, a proto se manželé musí se svými rolemi a povinnostmi vyrovnat sami. 

Dnes už si manželé mohou vybrat, kdo bude živitelem rodiny a kdo se bude starat o děti 

a domácnost. Proto si mohou vybrat vlastní oblast zodpovědnosti a rozhodování. „Nikdy 

nemůžeme s jistotou vědět, jak se věci budou vyvíjet v budoucnu. Pro moderní manželství je 

typická nejistota.“
20

  

Tento moderní model je postavený na tvrzení, že manželské a rodinné role nejsou 

závislé na pohlaví, nýbrž na fungování partnerů, rozdělení rolí a povinností. 

Moderní manželství se projevuje jako náchylné ke krizím, proto je důležité před 

uzavřením manželského svazku zvážit osobnostní zralost. V tomto manželství se neobejdeme 

bez odpuštění, nového úsilí o zachování a růstu vztahu. Problémem bývá nedostatek společně 

stráveného času partnerů. 

 

1.7.1 Druhy moderního manželství 

 

V současné společnosti se vyskytují typy moderního manželství, například otevřené, 

polootevřené a další. Jiným typem manželství je nemoderní, tedy tradiční. 

V modelu otevřeného manželství by měl člověk zůstat sám sebou, neměl by 

manipulovat s druhým, ani ho ovládat či omezovat a zejména si ho přivlastňovat. Jejich vztah 

by měl být hlavně založen na vzájemné náklonnosti, důvěře a dostatku prostoru pro 

samostatnost. Manželé by měli plánovat společnou budoucnost, respektovat soukromí 

druhého, sdělovat své pocity, ať už jsou záporné či kladné. Zejména pak postupovat podle 

jedné zásady: „Řekni, co vidíš a co cítíš, ale nekritizuj.“
21

 Dále by si měli navzájem 

vyzkoušet role druhého. Manželé nemusí mít pouze společné přátele, neměli by se snažit 
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 NOVÁK, T. Manželské serpentiny.  1. vyd. Praha: GRADA, 2001. s. 93. 
21

 KRATOCHVÍL, S. Manželská a párová terapie. Praha: PORTÁL, 2009. s. 34. 
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předělat druhého partnera k obrazu svému. „Otevřené manželství má vést k pocitu, činí mne 

šťastným (šťastnou)'.“
22

 V tomto manželství je podstatná dohoda partnerů o tom, do jaké míry 

bude manželství otevřené.  

V úplně otevřeném manželství se akceptuje vzájemná sexuální svoboda. Nevěra je 

tedy možná a je těžké rozpoznat, zdali se jedná o jiný styl intimního soužití či řešení 

předrozvodové situace. Proto je tento typ manželství velmi riskantní. 

Polootevřené manželství je moderní manželství, které umožňuje oběma manželům 

věnovat se svým přátelům a zálibám. Role si dělí podle schopností a předpokladů. Mají mezi 

sebou vzájemnou důvěru a jsou si věrni. Tento typ má určitá pravidla, kdy pár si je vědom, 

v čem se odlišuje a co má společné. Usiluje o dosažení oboustranných kompromisů, pokud se 

nemohou shodnout, jde každý svým směrem, a druhý toto rozhodnutí akceptuje. 

Nejdůležitější hodnotou je pro manželský pár věrnost. Nejen sexuální věrnost, ale i jistotu, 

přátelství a pocit, že někam patří. Oba se snaží, aby jim koníčky a kamarádi nezabírali 

neúměrně času. Základem vztahu je otevřená komunikace se snahou pro upřímnost, prostor 

pro vzájemnou pochvalu, kritiku bez výčitek, sebelítosti a agresivity. Manželé si navzájem 

naslouchají, povzbuzují se, podělují se o své radosti, ale i starosti. Nepodvádějí se, citově se 

nevydírají a nemanipulují sebou.  

Skupinové manželství je soužití dvou a více manželských párů. Pro skupinové 

manželství je typická vnitřní kvalita, například inteligence, emoce, sexuální dotyk, manželská 

organizace, ale i vyjadřování své existence. V této skupině přijímají na sebe závazky jako jiné 

páry, i když jsou méně trpěliví a neplní všechny povinnosti jako ostatní páry. Z výzkumu bylo 

zjištěno, že tento typ manželství přitahuje spíše asertivní ženy a starostlivě pečující muže. 

Ženy se nedokážou postarat o děti. Pokud někdo ztratí zaměstnání, získají pomoc a podporu, 

mívají větší svobodu pro zábavu, odpočinek a volný čas. Žijí více jako skupina než jako pár. 

Problémem v této skupině bývá absence času stráveného s konkrétní osobou, dále péče o děti, 

domácnost, práci a volný čas. Takové soužití je v našich podmínkách mimo rámec našich 

kulturně-společenských norem. 

Dále existuje i dvoukariérové manželství, ve kterém se počítá s pomocí blízkých 

i cizích osob. 

Tradiční (uzavřené) manželství, též zvané nemoderní, je v dnešní době nepreferované. 

V tradičním manželství jsou dány role a povinnosti, které po vstupu do manželství musíme 

přijmout a plnit. Muž převezme postavení manžela a žena postavení manželky. Role je určitá 

zvyklost chování, které se od manželů očekává. Muž je v rodině považován za živitele rodiny, 
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hospodáře a opraváře. Žena starající se o domácnost je obrazem matky, pečovatelky 

a udržovatelky rodinných vztahů. Do této oblasti zahrnujeme i model patriarchálního 

manželství, kde byl dominantní muž, hlava rodiny, který se staral o rodinu po finanční stránce 

a rozhodoval o důležitých věcech. Žena se starala o domácnost a výchovu dětí. Žít 

v tradičním manželství bylo pro ženu nevyhnutelné. Podle křesťanských zásad musela být 

žena vždy a ve všem podřízena muži. V tomto stylu byly role a povinnosti rodově dané. 

Manželé věděli, co se od koho očekávalo. 

Tradiční rodina dodávala lidem jistotu a zázemí, kterou potřebovali ke zvládání 

stresových situací, které jsou i dnes. Dnešní mladá generace se cítí bezpečněji díky moderní 

společnosti, rozvoji sociálního státu, který převzal zodpovědnost za přežití, a proto mladí lidé 

nemusejí tolik dbát na vytváření vztahů. 

 

1.7.2 Modely z primární rodiny 

 

Model manželství se opakuje na základě zkušenosti z vlastní primární rodiny. 

Rodičovský model popisuje ztotožnění jedinců s rodičem stejného pohlaví a zároveň se 

doplňuje s rolí druhého pohlaví. Manželé zkouší svůj vztah vnést do vnitřního obrazce. Při 

zamilovanosti je člověk ochoten se přizpůsobit, a tím vyvolá vnitřní rozpor, kdy se po určitém 

čase jeden z páru snaží vrátit k vnitřnímu schématu, druhý partner také, a tím může vzniknout 

konflikt. Proto klíčem k výběru partnera pro manželství jsou povahové podobnosti rodičů 

opačného pohlaví. Aby tento harmonický systém fungoval, musí si být obě pohlaví podobné.  

V sourozeneckém modelu se rozlišují schopnosti totožnosti v rodinném postavení. To 

znamená, že pokud má mladší bratr starší sestru, očekává, že se o něj bude žena starat 

a pečovat. Pokud má starší bratr mladší sestru, nejstabilnější vztah bude mít s ženou z rodiny 

staršího bratra. Jejich vztah se blíží k primární rodině.  

 

1.8 Neplatnost a neexistence manželství 

 

Manželství nemůže vzniknout mezi osobami stejného pohlaví a u osob mladších 

16 let. Osoby starší 16 let mohou uzavřít manželství na základě pravomocného rozhodnutí 

soudu. Dále manželství nemůže uzavřít ženatý muž nebo vdaná žena, nemůže vzniknout ani 

mezi předky, sourozenci a potomky. Manželství nemůže vzniknout, pokud je osoba zbavena 

způsobilosti k právním úkonům nebo trpí ztíženou duševní poruchou, která by měla 

za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (pouze soud může povolit 
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sňatek). Dále občanský zákoník uvádí překážky manželství, a to pokud osoba, která dříve 

vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného partnerství v zahraničí, které 

dosud trvá. „Dle § 676 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, manželství 

nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče 

bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.“
23

  

 

1.9 Zánik manželství 

 

Hlavní příčinou rozvodu jsou rozdíly osobnosti, v zájmech a názorech, nevěra, 

alkoholismus nebo jiné závislosti. Manželství může zaniknout dvěma způsoby, které byly 

popsány v zákoně o rodině a jsou zmíněny i v občanském zákoníku. První způsob zániku 

manželství je úmrtím jednoho z manželů nebo pravomocným prohlášením jednoho z manželů 

za mrtvého. „Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, neobnoví se zaniklé manželství, jestliže 

mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství nové.“
24

   

Druhým způsobem jak lze zrušit manželství je rozvodové řízení. Soud může na návrh 

jednoho z manželů manželství zrušit, jestliže je manželství naprosto rozvráceno a není možno 

očekávat obnovu. Při rozvodu musí být vyřešeny otázky, kdo bude vychovávat děti, jak se 

rozdělí majetek a realizace samotného rozvodu. 

Rozvody můžeme rozdělit do třech druhů - nesporný, sporný a ztížený. V případě 

nesporného (smluveného) musí manželství trvat alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně 

šest měsíců nežijí, oba s návrhem na rozvod souhlasí a soudu jsou předloženy dohody 

manželů o uspořádání bydlení, vypořádání společného jmění manželů a případně též 

rozhodnutí opatrovnického soudu o schválení dohody o úpravě poměru k nezletilým dětem. 

Sporný „není-li možný předchozí typ rozvodu (např. z důvodu nesplnění základních 

předpokladů či nedošlo k uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů), je nutné 

soudu prokázat, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že již nelze očekávat 

obnovení manželského soužití. Soud při svém rozhodování bere v úvahu příčiny rozvratu 

(např. nevěra jednoho z manželů apod.).“
25

 

Ve ztíženém rozvodu pokud jeden z manželů nesouhlasí, „ … existuje zde možnost, 

aby soud manželství nerozvedl a vedl manžele k tomu, aby se manželství pokusili obnovit, 

…“
26

 a to v případě, že by byla rozvodem způsobena závažná újma a mimořádné okolnosti, 

                                                 
23

 ÚZ 900 Nový občanský zákoník 2014. 2012. s. 73. 
24

 ČESKO. Zákon o rodině [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://zakony-online.cz/?s15&q15=all 
25
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které vypovídají ve prospěch zachování manželství (např. péče o postižené dítě). „Soud však 

manželství rozvede i přes existenci těchto mimořádných okolností, pokud spolu manželé nežijí 

déle než 3 roky. Také v tomto případě je nutné prokazovat příčiny rozvratu manželství.“
27
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2 Role mužů a žen v manželství 

 

Rodiče, pedagogové, lékaři,… se snaží vychovávat děti tak, aby je připravili na 

budoucí roli muže a roli ženy, a to nejen v povolání, ale také v manželství a v rodině. 

Podporují komunikaci mezi lidmi, vývoj, porozumění, citové a duševní schopnosti. Musí 

pěstovat návyky, které jsou důležité pro roli v manželství a v rodině. Jde o dlouhodobý 

proces, který je důležitý pro jejich životní štěstí. Největší podpory by se dítěti mělo dostat 

od rodiny, která je pro něho vzorem. 

Roli si člověk osvojuje sociálním učením, aplikuje se již od dětství a připravuje se na 

budoucí role. „Každá role je výsledkem interakce mezi jedincem a skupinou, jejíž je 

součástí.“
28

 Člověk v průběhu svého života vstoupí do sociálních skupin, které mohou 

ovlivnit jeho osobnost a získané role se mohou projevit ve zvládnutí sociálních rolí. Role jsou 

vytvářeny zejména napodobením a ztotožňováním. Role obsahují určitá očekávání a normy 

chování. „Roli lze definovat jako soubor normativně vymezeného, v této pozici očekávaného, 

dovoleného i vyžadovaného chování.“
29

 Na jejich dodržování závisí i přijetí určitou 

společností a je podmíněna i sociokulturně.  

„Role je úloha, kterou jedinec přebírá ve svém sociálním chování a která je reakcí na 

očekávání, která se na něho kladou z hlediska jeho základních charakteristik (věk, pohlaví, 

socio-ekonomický status) a z hlediska situace, v níž se nachází (např. role otce, žáka, 

podřízeného).“
30

 Člověk do určité míry přebírá svoje role a v některých rolích je autentický. 

V průběhu života je člověk získává, některé mu jsou dány, jiné záleží na jeho volbě. Volitelné 

role můžeme přijímat dle vlastního výběru, spojení určité motivace. Člověk se může 

rozhodnout, zda chce roli svobodného, ženatého nebo rozvedeného. Vybírá si i roli profesní, 

rodičovskou (být či nebýt rodičem), ale i roli přítele. Pokud jednu z těchto rolí ztratí, může ji 

nahradit. 

Člověk zaujímá určité vztahy, které mohou být neutrální nebo mohou vzniknout 

konflikty. Prostřednictvím těchto rolí se osobnost člověka nějakým způsobem rozvíjí. 

Každá role vyplývá z určité pozice, která v sociální skupině určuje místo člověka. 

Jakákoli role dává člověku jisté postavení, určuje prestiž a hodnotu, a to se projeví v chování 

člověka. 
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„Člověk získává v průběhu života různým způsobem různé role, které jsou v jeho 

osobnosti nějak integrovány. Ke všem svým rolím zaujímá určitý vztah…“
31

, buď se s nimi 

identifikuje, nebo je odmítá, protože neodpovídají jeho hodnotám. 

Manželé po vstupu do manželství přijímají úlohy, které jim jsou ukládány společností, 

které jsou vymezeny určitými pravidly. Partneři si musí ujasnit svoje role a povinnosti, které 

od nich budou očekávány. 

 

2.1 Historický pohled na role v manželství 

 

Vzájemné uspořádání rolí je pro manžele důležité. Je rovněž nutné, aby si uvědomili, 

z jakých rodinných tradic sami pocházejí a jaké role pro ně byly považovány za samozřejmé 

a žádoucí.  

Muži a ženy byli chápáni jako odlišné bytosti, které mají jiné pole života. Vnímání 

mužské a ženské identity a role ve společnosti byly vytvářeny a potvrzovány společenskou 

praxí. Například v Athénách (5. a 4. století před Kristem) se objevují běžné protiklady 

mužských a ženských rysů… „muži jsou silní, ženy slabé, muži stateční, ženy ustrašené, muži 

racionální, ženy iracionální, muži se ovládají, ženy se neovládají.“
32

 Tuto polaritu lze 

považovat za výraz ženské přirozenosti. Životy těchto žen se odehrávaly v domácnostech 

a muži bojovali ve válkách. 

Ve středověké Evropě byla ženská podřízenost i rozdělení úkolů ospravedlňována tím, 

že muž byl stvořen jako první. Ideální bylo mít ženu doma, protože křehkost vyžaduje 

ochranu a dohled. Rodina byla chápána jako společenství osob, nad nimiž žena bdí. Žena 

měla zaručit harmonii domova, ale ne vždy se to vydařilo.  

Odlišnosti a rozdíly mužů a žen byly zpevňovány i v novověku. Biologická odlišnost 

pohlaví získala kulturní vzorce, které rozčlenila na svět mužský a ženský. Dodnes se objevují 

úsudky o mužích a ženách. Například vyjádření o tom, jací jsou muži a jaké jsou ženy, 

co mají dělat otcové a co matky. Strategie mužů a žen se liší. Ženy se snaží vybrat správného 

partnera a muži se snaží zvyšovat početí. Odlišnosti mužů a žen hrály roli i v ženském mozku, 

který byl považován za malý a nedostatečný mentálnímu fungování.  

Pokud chtěla být žena ve 20. století šťastná, musela být skromná, pokorná a držet se 

v pozadí, protože muži chtěli, aby na nich byly ženy závislé. Rozvod byl společenským 

poklesem. Vstup do manželství znamenal pro ženy zejména zabezpečení své existence, 

                                                 
31

 VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: KAROLINUM, 1999. s. 202. 
32

 GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J. Rodinná terapie. Systemické a narativní přístupy. Praha: GRADA, 2003. 

s. 49. 
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sjednávalo se věno, výbava a majetkové poměry. Dá se říct, že stát se manželkou bylo pro 

ženu podstatné. Žena se musela starat zejména o domácnost. Tento neúnosný stav vyvolal 

emancipační hnutí, jehož cílem byla rovnoprávnost mužů a žen, především ve vzdělání 

a zaměstnání. Žena v domácnosti byla hodnocena stejně jako muž v zaměstnání. Majetek, 

který získali v manželství, se stal majetkem společným. Měli spolu žít, být si věrni 

a vzájemně si pomáhat. 

Mužské a ženské role, či otcovské a mateřské, se týkají vztahu mezi jednotlivcem 

a společenským řádem, například očekávání, která člověk plní v určitém společenství. 

V moderním manželství plní určité funkce, které vzájemně doplňují. Mužské role jsou 

racionální a iniciativní, zabezpečují rodinu finančně a starají se o vztah v rodině a ve 

společnosti. Ženské role jsou emotivní a spontánní, zabezpečují citové prostředí, péči a hlavně 

lásku. V dnešních rolích se objevují velmi silné zvyky stereotypů, které se prosadily do 

historie, tudíž do společnosti a každodenní praxe.  

Role ženy je spojena s rodinou, jedná se o nenahraditelnou a nezastupitelnou roli 

matky. Proces socializace určuje rozdíly chování mužů a žen. Role muže a ženy jsou v zásadě 

stále více zastupitelné a zaměnitelné. 

 

2.2 Rozdíly mezi muži a ženami 

 

Rozlišení mezi muži a ženami se dělí na dvě etapy. Rozdíly jsou důsledkem vlivů 

společnosti, výchovy a tradic, což znamená, že jsou muži a ženy stejní, stejně schopní 

i neschopní. Kdežto na druhé straně jsou geneticky, fyziologicky a psychologicky různí. 

Každý má svůj svět. Rozporů mezi muži a ženami je několik. Například v tělesných rozdílech 

jsou ženy nižší než muži. Výkony, síly a výdrž se liší, tudíž i ve sportu stále rozdíly jsou, 

i když se už zmenšují. Ve smyslech sluchu a zraku jsou rozdíly vyrovnané. Menší rozdíl je 

u mužů, kteří dříve přichází o sluch. Ženy mají citlivější čich a vnímání citlivých doteků je 

nižší. Ženy při komunikaci udržují konverzaci a vnáší nová témata a ty od mužů přijímají 

a rozvíjejí. Ženy jsou více komunikativní než muži. Při komunikaci jsou obratnější, 

iniciativnější a přizpůsobivější. V neverbální komunikaci ženy vyhledávají častěji očního 

kontaktu než muži. Mužská gestikulace je výraznější a zdůrazňuje, co chce právě muž sdělit. 

U žen je známé, že jsou vitálnější než muži, žijí déle, snášejí lépe bolest a jsou odolnější vůči 

nemocem. V inteligenci muže a ženy nemůžeme srovnávat. Jsou pouze jinak chytří, ženy 

myslí přesněji a rychleji a naopak muži mívají lepší prostorovou představivost, matematické 

schopnosti, schopnost manipulovat schématy a tvary. Ale i velká řada slov označuje vlastnosti 
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a chování, které jsou spojeny s mužským a ženským rodem. „Například muži bývají: 

agresivní, impulzivní, sebe prosazující, dominantní, méně tolerantní, soutěživí, ctižádostiví, 

průbojní, drsní, racionální, zaměření na celek, rigidní, méně dbají na zevnějšek, zaměření na 

své blaho, nepořádní, necitliví,… a ženy bývají: vstřícné, přizpůsobivé, submisivní, 

tolerantnější, pečující, pomáhající, obětavé, bázlivější, jemné, emotivní, zaměřeny na detaily, 

flexibilní, více dbají na zevnějšek, zaměřeny na blaho bližních, pořádné, senzitivní,…“
33

  

I v oblasti sexuální jsou rozdíly. Bylo zjištěno, že muži citlivěji reagují na podněty, 

které vidí, kdežto u žen jsou důležitější při sexuálním vzrušení doteky a hlazení. Vzrušenost 

u mužů přichází dříve než u žen. Organismus u žen přichází pomaleji, vyvrcholení je delší 

a déle odeznívá. „U obou je dávání i přijímání provázeno slastnými pocity vzájemnosti, 

spojenými s uspokojením jedné z nejzákladnějších lidských potřeb.“
34

  

Mužské i ženské chování mívá odlišné dispozice a záleží na nich, zda je rozvinou 

či nikoli. Samozřejmě záleží i na prostředí, kde máme jistou svobodu. 

Muži a ženy jsou jiní, a proto by se měli doplňovat. Díky těmto rozdílům by se neměli 

rozdělovat, ale spojovat a být pro sebe přínosem. Manželé by měli své odlišnosti chápat 

pozitivně a vzájemně se jimi obohacovat. Každý z manželů si musí uvědomit, že protějšek je 

jedinečný. Pokud si svého protějšku bude cenit, rozdíly je stmelí v neporazitelný pár. 

V některých případech se mohou partneři lišit, jeden z partnerů je podrážděný, že to dělá 

jinak, než by to udělal on. Rozdíly mezi sebou si mohou sepsat a položit otázku, proč ho 

určité věci natolik otravují? Časté rozdíly mezi muži a ženami jsou u manželských párů 

například v situaci, kdy si upovídaní lidé vezmou mlčenlivý protějšek, přemýšlivý nebo velice 

společenští lidé si berou jedince, kteří jsou raději doma nebo také lidé, kteří plánují život, 

si berou jedince, kteří řeší věci „za pochodu“. Rozdíly mezi partnery mohou být přínosem, 

neboť zdůrazňují naši jedinečnost, což je zcela jistě přínosné a pozitivní. Život by si měli 

užívat a mezi prací a odpočinkem by měla být rovnováha. Měli by se poučit z rozdílů a naučit 

se chválit místo kritiky a přijímat povzbuzování a pochvaly. 

 

                                                 
33

 PLAŇAVA, I. Spolu každý sám. V manželství a rodině. Praha: Lidové noviny, 1998. s. 42. 
34

 PLAŇAVA, I. Spolu každý sám. V manželství a rodině. Praha: Lidové noviny, 1998. s. 41. 
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3 Očekávání mužů a žen od manželství 

 

Dá se předpokládat, že z volby partnera plynou i určitá očekávání. Manželé by se měli 

doplňovat a uchovat vzájemnou sexuální přitažlivost.  

Partneři vstupují do svazku s určitou představou o jeho fungování a s jistými přáními 

a vizemi. Každý z páru však vykazuje jiné představy. Pro ženy je důležitý citový projev 

a hlavně nepostradatelná láska, která je jedním z důvodů, proč vstupují do manželství. 

Pro muže je podstatný spíše vnější projev – chování. Příčinou problémů v mladém manželství 

se stává nerealistické očekávání od manželství. Každý z partnerů vstupuje do manželství 

s jinou představou o tom, co by měl od svého partnera čekat a co by měl svému partnerovi 

naopak dát. Žena a muž mají odlišné potřeby. 

Každý má právo očekávat od svého druha oddanost, ochranu, lásku, pomoc v těžkých 

životních situacích, péči, oporu, přátelství, určitý stupeň svobody, komunikaci a úctu. 

Změnami rodinného života, hodnot a lidského chování se mění lidské očekávání 

a touha. Předpoklad úspěšného manželství je dán rozdílem mezi očekáváním a reálnou 

možností či ochotou tato očekávání naplnit.  Záleží i na představách obou partnerů 

o manželském vztahu a fungování rodiny. Důležitou roli hraje osobnost partnera, která bývá 

v rozporu s reálnými představami, vlastnostmi, skutečnostmi, chováním a rolemi. Partner 

očekává, že bude druhým partnerem milován a nebude zatěžován stereotypem běžného života 

a povinnostmi. Manželé pocházejí z různých rodin, a proto mívají odlišné představy, plány 

a vzájemná očekávání. Dá se předpokládat, že se někdy partneři neshodnou. Podstatné však 

je, jak problém vyřešit - společně se domluvit a dohodnout. 

Pokud se partner rozhodne mít plně uspokojující vztah s druhým partnerem, musí mu 

věnovat veškerou pozornost v předem stanovených pravidelných intervalech.  

 

3.1 Očekávání žen 

 

Žena potřebuje sdílet své pocity, zážitky, starosti, zklamání a obavy a sdělit je svému 

muži. Od muže se neočekává žádná rada, ale pochopení, povzbuzení, vcítění se, vyslechnutí, 

podpora a potěšení. Žena potřebuje vzhlížet k partnerovi a očekává od partnera stejné projevy, 

při kterých buduje komunitní vztah, čímž dochází i ke většímu sblížení. Pokud žena 

naslouchá muži, dává mu najevo svůj zájem, podporuje ho, poskytuje rady a utěšuje.  

Žena očekává duševní porozumění, kde bez obav a otevřeně sdílí své pocity, postoje, 

zážitky, názory a prožitky a nebude zesměšněna nebo nepochopena. Od muže očekává nejen 
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naslouchání, ale i porozumění, co cítí a míní. Očekávání ženy je takové, že vedle muže zažije 

pocit bezpečí, důvěry, spolehlivosti a opory.  

Dalším očekáváním ženy od muže je stejné naladění, schopnost pocítit, co žena 

potřebuje, aniž by cokoli vysvětlovala. Muž je schopen vcítit se do ženy a tušit, kdy potřebuje 

povzbuzení a pomoc. Muž by měl pomoci v domácnosti a v péči o děti. Žena očekává, že ji 

muž bude podporovat, chválit a bude hrdý na svoji ženu. Přeje si být obklopena drobnými 

dárky nebo květinami, aniž by byl nějaký významný den, nýbrž pouze jako projev lásky. 

V sexuální oblasti očekává, že muž vycítí, kdy se chce milovat a naopak kdy potřebuje 

pohlazení, políbení a objetí.  

 

3.2 Očekávání mužů 

 

Muž očekává po vstupu do manželství, že bude mít uvařeno, uklizeno, vypráno 

a vyžehleno. Neočekává, že se bude muset účastnit domácích prací, jako je například vaření, 

mytí nádobí apod. Muž touží nebýt zatěžován starostmi. Dalším očekáváním muže patří 

uspokojování sexuálních potřeb. Předpokládá od ženy, že bude k sexu přistupovat aktivně. 

Také očekává obdiv a oceňování jeho inteligence, dovedností, schopností, mužnosti, síly, 

pracovitosti, atd. Je připraven, že ho žena bude chválit v soukromí, ale i u přátel a ostatních 

lidí. Muž předpokládá od své ženy, že mu poskytne určitý prostor pro samotu, která mu 

nebude vyčtena.  

 

3.3 Vývoj vztahu v čase 

 

 Vztahy v manželství nezůstávají stejné, ale časem se mění a vyvíjí. Některé změny 

jsou nepředvídatelné, ale i zde existuje zákonitý vývoj. Můžeme porovnat období 

předmanželské a novomanželské s následujícím. Vztah typicky přechází z romantické lásky 

k reálnějšímu vztahu. Dochází ke střetu ideálních představ o manželství se skutečností, 

a vzniká proces zevšednění a zvyků.  

 

3.3.1 Vývojová stádia 

 

 Do vývojového stádia můžeme zařadit manželství před narozením dětí, manželství 

s malými dětmi, s většími dětmi, které postupně opouští “hnízdo domova“ a nakonec 
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manželství po osamostatnění dětí. V každém období musí manželé zvládnout určité úkoly. 

Také je možné členit manželství na stádia podle periodizace:  

1. Mladé manželství trvá zhruba 5 až 10 let, mezi 18 – 30 lety.  „Manželé si na sebe zvykají, 

zařizují se, zpočátku často nemají vlastní byt a bydlí s rodiči jednoho z nich.“
35

 Postupem 

času si vybudují svoji domácnost, plánují děti a dosahují uplatnění v práci. Ženy zčásti 

nastupují na mateřskou dovolenou, jejich příjmy jsou nižší než jejich výdaje, a proto je 

musí podporovat i rodiče. 

2. Manželství středního věku je podle většiny autorů mezi 10 – 25 lety od sňatku. Partneři 

jsou ve věku mezi 30 – 50 lety. V tomto manželství je rodina zaopatřená finančně 

i materiálně, děti už jsou starší a manželé tak mohou pokračovat ve zlepšování svojí 

kvalifikace. 

3. Manželství zralého věku je po 25 letech od sňatku. Manželé jsou ve věku mezi 45 – 60 

lety. Je to přechodný věk mezi dospělostí a stářím, zpomaluje se psychická rychlost, 

snižuje se schopnost učení, tvořivosti, dovedností a zkušeností. Ženy bývají častěji 

náladové a u mužů někdy přichází „panika zavřených dveří“. Je zde vyvrcholení 

pracovního uplatnění a na konci období odchod do důchodu se změnou životního 

stereotypu. Děti odchází a zakládají si vlastní rodinu. Manželé si zvykají, že jsou 

osamoceni.  

4. V manželství ve stáří se projevuje stárnutí obou partnerů, přibývají zdravotní potíže 

a snižuje se výkonnost. Manželství bývá většinou stabilizované. Partneři se bojí o svůj 

protějšek, jsou si oporou a vnoučata jim naplňují život.  
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30 

 

4 Složky manželského soužití 

 

V manželství je prvořadé, aby se manželé uměli dohodnout na společném soužití, 

které se utváří pomocí komunikace. V odborné literatuře se uvádějí tyto základní prvky, které 

se vyvíjejí v čase manželského fungování, a to: 

Rodinné hospodaření manželů zahrnuje rodinný rozpočet a rozdělení povinností 

v domácnosti. Manželé se dohodnou, jak vynaloží s penězi (rozdělí si poměrnou část 

na stravu, byt, oblečení, domácnost, děti, společnou zábavu a kapesné pro každého partnera 

a případně, pokud zůstanou finanční prostředky, na co se bude šetřit). Nejpraktičtější je 

společná pokladna, z níž se hradí společné rodinné výdaje. Manželé jsou dohodnuti, za který 

úsek jsou zodpovědní a kolik peněz mohou využít. Určitě by manželé měli mít kapesné, 

s nímž si naloží podle svého přání, aniž by byli druhým partnerem omezováni. Postupem času 

se mění příjmy, ceny a proto se musí přehodnocovat rodinný rozpočet. O výdajích na vedení 

domácnosti by měla rozhodovat žena. Není vhodné, když jeden musí prosit například o peníze 

na nákup. Při rozdělování práce v domácnosti by manželé měli zjistit individuální požadavky 

obou manželů, aby mohli uzavřít dohodu. V některých činnostech se mohou manželé střídat. 

Pokud by byla žena v domácnosti a starala se o děti, šlo by pouze o pomoc manžela. 

Spontánní nevynucená pomoc manžela v domácnosti pozitivně přispívá k citům ženy 

a k harmonii v manželství. 

 Trávení volného času představuje zajištění nejvýhodnější rovnováhy mezi časem 

tráveným partnery spolu a časem tráveným každým zvlášť. Manželé by měli akceptovat volný 

čas druhého partnera, případně se lze na jeho využití domluvit. Každý partner by měl alespoň 

chvíli trávit volný čas mimo dosah druhého partnera nebo mohou být ve společné místnosti, 

ale věnují se každý jiné činnosti. Dále mohou trávit čas spolu, kdy jde o společnou činnost 

nebo mohou trávit společný čas s dalšími osobami, například s přáteli nebo příbuznými, 

nejlépe s přáteli obou manželů. Důležitý je také čas, při němž manželé společně řeší svoje 

problémy. Pokud mají partneři jiný názor, měli by část času věnovat zábavě podle muže a část 

času podle ženy. 

V péči o děti mívají manželé rozdílné hodnocení pro jejich činnost, některý z rodičů ji 

podporuje a druhý rodič zakazuje. Nejlepším řešením je dosáhnout kompromisu nebo 

ustoupení jednoho z manželů za jiný ústupek partnera. Manželé by měli usilovat o udržení 

jednotné výchovy a neprojevovat před dětmi odlišné názory na to, co má nebo nemá dělat. 

Velice často se stává, že jeden z rodičů řekne dítěti, že něco nemůže a naopak druhý rodič to 

povolí. Proto je důležitá komunikace a domluvení se na jednotném názoru obou rodičů. 
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V patriarchální rodině míval rozhodující slovo otec a matka vyjednávala o mírnějším 

trestu nebo zrušení zákazu či příkazu. V demokratickém manželském svazku je třeba určit 

pravomoc, ve které by měl rodič poslední slovo, například matka by měla plnou kompetenci 

v ošacení, domácích a školních povinnostech, stavování dítěte a otec by se zajímal o záliby 

a volný čas dítěte. 

V sexuální stránce manželského soužití bývají kladeny rozdílné požadavky partnera 

na frekvenci styku, na jeho místo, čas, kondici a obměnu. Manželé často vykazují rozdílnou 

chuť, vzrušivost, orgastické schopnosti a potřeby, ale i možnosti týkající se udržení styku, 

jeho přípravy a dohry. Důležité je, aby oba manželé pochopili druhého partnera, který má 

nižší sexuální touhu. Poté může narůstat nechuť až odpor ke styku. Ke styku by mělo 

docházet, jen pokud mají oba manželé chuť. 

Na těchto složkách by se měli manželé jednoznačně shodnout, aby nevznikl zmatek. 

Proto je důležité se na těchto složkách domluvit před svatbou. Vzor pro fungující manželství 

neexistuje. Lze se například dohodnout, jak vynaloží se svými příjmy, kolik budou mít dětí, 

jak a kde budou bydlet nebo trávit volný čas. Pokud tak manželé neučiní, mohou nastat 

konflikty. Proto je třeba dopředu přesně vyjádřit své plány. 

Manželé žijí většinou stereotypním životem. Aby se tomuto vztahu dařilo, je potřeba 

mít vyvážený život, aby ve všem, co dělají, vládla harmonie a ne chaos. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Výzkumné šetření  
 

5.1 Cíl výzkumného šetření a stanovení hypotéz 

 

V praktické části své bakalářské práce jsem zpracovala kvantitativní šetření 

prostřednictvím dotazníku. Snažila jsem se získat povědomí o tom, jaké role manželé 

preferují v mladé a střední dospělosti v současné době. Také mě zajímalo, jaké bylo jejich 

očekávání při vstupu do manželství a zdali se po určitém čase změnilo. 

 

Stanovila jsem si tyto hypotézy: 

Hypotéza č. 1: „S vývojem české společnosti od 80. let 20. století do současnosti se mění 

náhled na tradiční role a očekávání mladých partnerů v manželství.“  

Hypotéza č. 2: „Vyrovnává se podíl mladých otců a matek ve věku 20 – 39 let na výchově 

dětí.“  

Hypotéza č. 3: „V 80. a 90. letech fungovala rodina jako patriarchát, kde funkce muže byla 

živit rodinu a žena rodila děti a starala se o domácnost.“  

Hypotéza č. 4: „U respondentů ve věku 40 – 50 let převládá patriarchální model 

v manželství.“  

 

5.2 Metoda šetření 

 

Ke sběru dat jsem použila anonymní dotazníky v tištěné a elektronické podobě. 

Dotazník byl tvořen 17 otázkami. Na 14 uzavřených otázek byly odpovědi dané a respondent 

označil pouze odpověď vystihující jeho přesvědčení. Polouzavřené otázky, které byly 3, 

obsahovaly také již dané odpovědi, ale respondent se mohl vyjádřit i slovně, pokud mu 

nabízené odpovědi připadaly nedostačující.  

Dotazníky jsem rozdávala jak osobně v tištěné formě, tak i prostřednictvím 

elektronické pošty. Rovněž jsem využila kontaktů svých známých, přátel a rodiny. 
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5.3 Vzorek šetření 

 

Šetření jsem zaměřila na vzorek respondentů, kteří jsou ve věku mladé a střední 

dospělosti. Jednalo se o respondenty ve věku 20 - 39 let a ve věku 40 let - 50 let. Celkem mi 

informace poskytlo 185 respondentů, z toho 98 respondentů mladé dospělosti a 

87 respondentů střední dospělosti.  

 

5.4 Vyhodnocení dotazníku 

 

Pro vyhodnocení dotazníku jsem využila program Microsoft Excel a pomocí tabulek 

a grafů jsem přehledně vyjádřila zjištěné skutečnosti. Jednotlivé hodnoty jsou vyjádřeny 

v procentech zaokrouhlených na celá čísla, kdy celek je vždy 100 procent. U otázek č. 12 a 13 

měli respondenti možnost vyjádřit se i slovně a u otázky č. 5 měli možnost zvolit i více 

odpovědí. Všichni respondenti odpověděli na všech 17 otázek. 
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OTÁZKA Č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Ve vzorku respondentů bylo 43 mužů a 55 žen z mladé dospělosti a 41 mužů a 46 žen 

ze střední dospělosti. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Muž 44% 47% 

Žena 56% 53% 
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OTÁZKA Č. 2: Kolik je Vám let? 

 

Ve věku 20 let – 39 let (mladá dospělost) bylo 98 respondentů a ve věku 40 let – 50 let 

(střední dospělost) bylo 87 respondentů. 

 

Odpověď Počet 

20 - 39 let 53% 

40 - 50 let 47% 
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OTÁZKA Č. 3: Jak dlouho jste ženatý/vdaná? 

 

 Ve věku mladé dospělosti uvedlo 60 respondentů délku manželství 5 let a méně, 

28 respondentů 6 – 10 let, 5 respondentů 11-15 let a 5 respondentů 16 let a více. Ve věku 

střední dospělosti uvedlo 7 respondentů délku manželství 5 let a méně, 15 respondentů           

6 - 10 let, 7 respondentů 11-15 let a 58 respondentů 16 let a více. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

5 let a méně 61% 8% 

6 - 10 let 29% 17% 

11 - 15 let 5% 8% 

16 let a více 5% 67% 
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OTÁZKA Č. 4: Kdo žádal o ruku? 

 

 Ve věku mladé dospělosti žádalo o ruku 91 respondentů muž, 7 respondentů nikdo. 

Ve věku střední dospělosti žádalo o ruku 62 respondentů muž, 25 respondentů nikdo. Žádná 

z žen z obou skupin nežádala muže o ruku. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Muž 93% 71% 

Žena 0% 0% 

Nikdo 7% 29% 
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OTÁZKA Č. 5: Co jste očekával/a od svého partnera při vstupu do manželství? 

 

Ve věku mladé dospělosti očekávalo od svého partnera při vstupu do manželství 

29 respondentů uvařeno, 30 respondentů uklizeno, 26 respondentů vypráno, 19 respondentů 

vyžehleno, 17 respondentů nakoupeno, 88 respondentů citovou jistotu, 43 respondentů 

finanční jistotu, 55 respondentů ocenění, 70 respondentů vyslechnutí, 62 respondentů 

povzbuzení a 8 respondentů uvedl jako jinou variantu např. „podporu, oporu, lásku, zázemí, 

pochopení, děti, věrnost, harmonii, samostatnost, sex, …“ Ve věku střední dospělosti 

očekávalo od svého partnera při vstupu do manželství 31 respondentů uvařeno, 

31 respondentů uklizeno, 32 respondentů vypráno, 24 respondentů vyžehleno, 21 respondentů 

nakoupeno, 77 respondentů citovou jistotu, 40 respondentů finanční jistotu, 37 respondentů 

ocenění, 49 respondentů vyslechnutí, 50 respondentů povzbuzení a 8 respondentů uvedl jako 

jinou variantu např. „podporu, oporu, lásku, zázemí, porozumění, toleranci, jistotu, děti, 

věrnost, harmonii, zodpovědnost, …“ 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Uvařeno 6% 8% 

Uklizeno 7% 8% 

Vypráno 6% 8% 

Vyžehleno 4% 6% 

Nakoupeno 4% 5% 

Citovou jistotu 20% 19% 

Finanční jistotu 10% 10% 

Ocenění 12% 9% 

Vyslechnutí 16% 12% 

Povzbuzení 14% 13% 

Jiné 2% 2% 
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OTÁZKA Č. 6: Naplnila se Vaše očekávání? 

 

 Ve věku mladé dospělosti uvedlo 41 respondentů ano, 48 respondentů spíše ano, 

5 respondentů spíše ne a 4 respondenti ne. Ve věku střední dospělosti uvedlo 44 respondentů 

ano, 26 respondentů spíše ano, 9 respondentů spíše ne a 8 respondentů ne. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Ano 42% 51% 

Spíše ano 49% 30% 

Spíše ne 5% 10% 

Ne 4% 9% 
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OTÁZKA Č. 7: Jste pro rozdělení mužských a ženských rolí – muž jako živitel rodiny, 

žena v domácnosti? 

 

 Ve věku mladé dospělosti uvedlo 24 respondentů, že jsou pro rozdělení rolí 

a 74 respondentů s tímto nesouhlasí. Ve věku střední dospělosti uvedlo 56 respondentů, že 

jsou pro rozdělení rolí a 31 respondentů s tímto nesouhlasí. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Ano 24% 36% 

Ne 76% 64% 
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OTÁZKA Č. 8: Jste muž/žena v domácnosti? 

  

Ve věku mladé dospělosti je mužů a žen v domácnosti 14 respondentů 

a 84 respondentů není v domácnosti. Ve věku střední dospělosti je mužů a žen v domácnosti 

11 respondentů a 76 respondentů není v domácnosti. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Ano 14% 13% 

Ne 86% 87% 
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OTÁZKA Č. 9: Podílíte se na chodu domácnosti, uveďte v jaké míře? 

  

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

0 0 0% 1 1% 

1 2 2% 0 0% 

2 2 2% 1 1% 

3 3 3% 2 2% 

4 6 6% 17 20% 

5 21 22% 12 14% 

6 12 12% 12 14% 

7 14 14% 11 13% 

8 14 14% 7 8% 

9 7 7% 2 2% 

10 17 18% 22 25% 
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OTÁZKA Č. 10: Jaký je Váš podíl na financování rodiny? 

 

Ve věku mladé dospělosti se podílí na financování rodiny 7 respondentů jako 

živitel/ka, 32 respondentů se podílí větší měrou, 36 respondentů se podílí stejnou měrou, 

21 respondentů se podílí menší měrou a 2 respondenti se nepodílí vůbec. Ve věku střední 

dospělosti se podílí na financování rodiny 14 respondentů jako živitel/ka, 25 respondentů 

se podílí větší měrou, 23 respondentů se podílí stejnou měrou, 25 respondentů se podílí menší 

měrou a žádný respondent se nepodílí vůbec. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Jsem živitel/ka 7% 16% 

Podílím se větší částí 33% 29% 

Podílím se stejnou měrou 37% 26% 

Podílím se menší částí 21% 29% 

Nepodílím se 2% 0% 
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OTÁZKA Č. 11: Máte děti? 

 

Ve věku mladé dospělosti má 63 respondentů děti a 35 respondentů nemá děti. 

Ve věku střední dospělosti má 83 respondentů děti a 4 respondenti děti nemají. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Ano 64% 95% 

Ne 36% 5% 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ano Ne

Máte děti? 

Mladá dospělost Střední dospělost



46 

 

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

 

Ve věku mladé dospělosti se starají/li o výchovu dětí oba rodiče u 41 respondentů, 

muž 1 respondent, žena 20 respondentů a jiný - prarodiče 1 respondent. Ve věku střední 

dospělosti se starají/li o výchovu dětí oba rodiče u 52 respondentů, muž 1 respondent, 

žena 30 respondentů a žádný z mnou oslovených respondentů nevyužil variantu „jiný“. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Oba 66% 63% 

Muž 1% 1% 

Žena 32% 36% 

Jiný 1% 0% 
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OTÁZKA Č. 13: Kdo se s dětmi obvykle učí/l? 

 

Ve věku mladé dospělosti se u 39 respondentů učí/li s dětmi oba rodiče, 

u 1 respondenta se učí/l s dětmi muž, u 23 respondentů se učí/la s dětmi žena a žádný z mnou 

oslovených respondentů nevyužil variantu „jiný“. Ve věku střední dospělosti se 

u 23 respondentů učí/li s dětmi oba rodiče, u 5 respondentů se učí/l s dětmi muž, 

u 55 respondentů se učí/la s dětmi žena a žádný z mnou oslovených respondentů nevyužil 

variantu „jiný“. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Oba 62% 28% 

Muž 1% 6% 

Žena 37% 66% 

Jiný 0% 0% 
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OTÁZKA Č. 14: Očekával/a jste patriarchální model rodiny při vstupu do manželství? 

 

Ve věku mladé dospělosti uvedlo 22 respondentů ano a 76 respondenti ne. Ve věku 

střední dospělosti uvedlo 19 respondentů ano a 68 respondentů ne. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Ano 22% 22% 

Ne 78% 78% 
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OTÁZKA Č. 15: Jaký byl model rodiny po vstupu do manželství? 

 

Ve věku mladé dospělosti uvedlo 10 respondentů patriarchální model, 6 respondentů 

spíše patriarchální model, 76 respondentů rovnoprávnost, 4 respondenti spíše matriarchální 

model a 2 respondenti matriarchální model. Ve věku střední dospělosti uvedli 4 respondenti 

patriarchální model, 13 respondentů spíše patriarchální model, 62 respondentů rovnoprávnost, 

4 respondenti spíše matriarchální model a 4 respondenti matriarchální model. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Patriarchální model 10% 5% 

Spíše patriarchální model 6% 15% 

Rovnoprávnost 78% 72% 

Spíše matriarchální model 4% 4% 

Matriarchální model 2% 4% 
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OTÁZKA Č. 16: Jaký je Váš současný rodinný model? 

 

Ve věku mladé dospělosti uvedlo 5 respondentů patriarchální model, 8 respondentů 

spíše patriarchální model, 74 respondentů rovnoprávnost, 6 respondentů spíše matriarchální 

model a 5 respondentů matriarchální model. Ve věku střední dospělosti uvedli 3 respondenti 

patriarchální model, 8 respondentů spíše patriarchální model, 66 respondentů rovnoprávnost, 

6 respondentů spíše matriarchální model a 4 respondenti matriarchální model. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Patriarchální model 5% 3% 

Spíše patriarchální model 8% 9% 

Rovnoprávnost 76% 76% 

Spíše matriarchální model 6% 7% 

Matriarchální model 5% 5% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Patriarchální

model

Spíše

patriarchální

model

Rovnoprávnost Spíše

matriarchální

model

Matriarchální

model

Jaký je Váš současný rodinný model? 

Mladá dospělost Střední dospělost



51 

 

OTÁZKA Č. 17: Vyhovuje Vám současný model rodiny? 

 

Ve věku mladé dospělosti vyhovuje současný model 90 respondentům 

a 8 respondentům nevyhovuje. Ve věku střední dospělosti vyhovuje současný model 

70 respondentům a 17 respondentům nevyhovuje. 

 

Odpověď Mladá dospělost Střední dospělost 

Ano 92% 80% 

Ne 8% 20% 
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5.5 Ověření hypotéz 

 

Hypotéza č. 1: „S vývojem české společnosti od 80. let 20. století do současnosti se 

mění náhled na tradiční role a očekávání mladých partnerů v manželství.“  

 

Pro ověření hypotézy jsem použila podrobnější rozbor otázky č. 4, otázky č. 5, otázky 

č. 6 a otázky č. 9. 

Otázka č. 4: Kdo žádal o ruku? 

Otázka č. 5: Co jste očekával/a od svého partnera při vstupu do manželství? 

Otázka č. 6: Naplnila se Vaše očekávání?  

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

 

 Jako výrazná změna náhledu na tradiční role se jeví žádost o ruku. Z respondentů ve 

věku střední dospělosti vyplynulo, že v 71 % případů žádal o ruku muž, zbylých 29 % tvořily 

tzv. sňatky z rozumu. Oproti tomu u mladší generace žádal o ruku muž v 93 % případů. Pro 

potvrzení hypotézy to však nemá velký význam – zajímavé by bylo, pokud by žádaly ženy. 

Pokud se podíváme na očekávání, mužské požadavky (uvařeno, uklizeno, vypráno) lehce 

převažovaly u starší generace. Spíše ženská očekávání (citová jistota, ocenění, vyslechnutí, 

povzbuzení) převažovaly u mladší generace. Jistý posun tedy je, že muži lehce opouštějí svá 

tradiční očekávání a mají zájem i o citové uspokojení. Přestože odchylky jsou pouze v řádu 

několika málo procent, na grafu tedy vyniknou. U střední dospělosti došlo k naplnění 

očekávání v 81 %, v 19 % nikoli. Oproti tomu u mladé generace došlo k naplnění očekávání 

v 91 % a pouze v 9 % se nenaplnila. Z toho můžeme usuzovat, že mladší generace je více 

spokojená, její očekávání jsou reálnější, a proto se i data z očekávání stávají přesnějšími. 

Mladá generace mimo tradičních rolí očekává i roli opačnou, náhled na role se mění. 

Tato hypotéza se potvrdila.  

 

Hypotéza č. 2: „Vyrovnává se podíl mladých otců a matek ve věku 20 – 39 let na 

výchově dětí.“  

 

Pro ověření hypotézy jsem použila podrobnější rozbor otázky č. 11, otázky č. 12 

a otázky č. 13. 

Otázka č. 11: Máte děti?  

Otázka č. 12: Kdo se většinou stará/l o výchovu dětí?  
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Otázka č. 13: Kdo se s dětmi obvykle učí/l?  

 

Ve věku mladé dospělosti má 63 respondentů děti a ve věku střední dospělosti má 

83 respondentů děti. U obecné otázky „Kdo se stará o výchovu dětí“ u mladé dospělosti lehce 

klesá počet žen a naopak stoupá výchova oběma rodiči. Navazující otázka „Kdo se s dětmi 

obvykle učí“ vypovídá více ve prospěch této hypotézy. Výrazný pokles byl zaznamenán 

u žen, naopak u výuky obou rodičů došlo k výraznému posunu. Je tedy patrné, že osobní 

pohled na podíl výchovy dětí se nemění, ale u více specifické činnosti, jako je například 

učení, si rodiče více uvědomí svůj přínos na výuku. Z toho vyplývá, že v obecné rovině se 

poměr u výchovy oběma rodiči výrazně nemění, ale v určitých činnostech dochází k podpoře 

od muže více než dřív. V globálním hodnocení pak dochází k tomu, že podíl na výchově dětí 

se vyrovnává. Hypotéza se potvrdila. 

 

Hypotéza č. 3: „V 80. a 90. letech fungovala rodina jako patriarchát, kde funkce muže 

byla živit rodinu a žena rodila děti a starala se o domácnost.“  

 

Pro ověření hypotézy jsem použila podrobnější rozbor otázky č. 7, otázky č. 9 a otázky 

č. 10. 

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

v domácnosti? 

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

Otázka č. 10: Jaký je Váš podíl na financování rodiny? 

 

 Z otázky ohledně chodu domácnosti vyplývá, že ve 25 % domácností se o celou 

domácnost stará jeden z partnerů (v drtivé většině případů žena), většina zbylých odpovědí je 

rozdělena v rozmezí 4 až 8. Můžeme, ale předpokládat, že muži se domnívají, že pomáhají 

více na chodu do domácnosti, než je skutečnost. Z výsledků v oblasti financování rodiny se už 

částečně začíná hypotéza potvrzovat. Extrémní hodnotu „jsem živitel/ka“ uvedlo v podstatě 

stejně mužů i žen. Větší částí se ve většině případů podílí muži, ženy naopak menší částí. 

Výsledky otázky č. 7 jasně prokazují platnost této hypotézy, většina respondentů je pro 

rozdělní mužských a ženských rolí. Z výše uvedených výsledků můžeme hypotézu potvrdit.  
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Hypotéza č. 4: „U respondentů ve věku 40 – 50 let převládá patriarchální model 

v manželství.“  

 

Pro ověření hypotézy jsem použila podrobnější rozbor otázky č. 14, otázky č. 15, 

otázky č. 16 a otázky č. 17.  

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

Otázka č. 15: Jaký byl model rodiny po vstupu do manželství? 

Otázka č. 16: Jaký je Váš současný model rodiny? 

Otázka č. 17: Vyhovuje Vám současný model rodiny? 

 

 Patriarchální model 78 procent respondentů ve věku mladé dospělosti i ve věku střední 

dospělosti neočekávalo. Je tedy patrné, že z velké části byl v manželství model 

rovnoprávnosti. V malém měřítku převládal patriarchát, který uvedli vždy muži a v malé míře 

i matriarchát, který uvedly vždy ženy. Tyto modely převážné většině vyhovovaly. Na základě 

těchto hodnot není možné tuto hypotézu potvrdit. 
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6 Rozhovor  
 

V praktické části bakalářské práce jsem provedla kvantitativní dotazníkové šetření (viz. 

výše), ale také kvalitativní šetření prostřednictvím strukturovaného rozhovoru s otevřenými 

otázkami. Dotazníkové šetření přineslo spíše obecnější náhled do dané problematiky, 

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami umožnil hlubší a podrobnější náhled na role 

a očekávání lidí ve věku mladé a střední dospělosti. 

 

6.1 Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

 

Strukturovaný rozhovor je tvořen otevřenými otázkami, na které mají jednotliví 

dotazovaní odpovědět. V tomto typu rozhovoru je předem jasně formulované znění otázek. 

Velkou výhodou strukturovaného rozhovoru je jeho snadné vyhodnocení, naopak za určitou 

nevýhodu může být považována nemožnost přirozené komunikace v průběhu dotazování. 

 

6.2 Výběr dotazovaných 

 

Dotazované jsem vybírala ze zástupců z každé skupiny respondentů mladé a střední 

dospělosti z dotazníkového šetření na základě svých osobních kontaktů. Rozhovorem 

přistupuji z dotazníku k hlubšímu a podrobnějšímu zjištění. Oslovila jsem jednoho muže 

a jednu ženu ve věku mladé dospělosti a jednoho muže a jednu ženu ve věku střední 

dospělosti. Před začátkem rozhovoru jsem si připravila dané otázky, které jsem respondentům 

pokládala. Před začátkem rozhovoru byli respondenti obeznámeni s tím, že tento rozhovor 

bude nahráván na diktafon. Dále byli informováni, že jejich odpovědi budou použity pouze 

pro účely této práce. Rozhovory probíhaly v domácnosti a na pracovišti dotazovaných, čímž 

bylo zajištěno příjemné prostředí bez rušivých vlivů. Všichni dotazovaní byli ochotni 

odpovědět na všechny otázky. Pokládané otázky jsou tučně zvýrazněny a odpovědi 

dotazovaných jsou zvýrazněny kurzívou. 
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6.3 Jednotlivé rozhovory 

 

6.3.1 Mladá dospělost 

 

Muž, 28 let 

 

1. Jaká jsou očekávání mužů a žen a naplňují se? „Muž očekává partnera pro život na 

sdílení některých společných zájmů a zároveň matku svých dětí, dále uvařeno, uklizeno,… 

Žena očekává, že ji manžel zabezpečí a pomůže s výchovou dětí. Částečně se tato 

očekávání naplňují, záleží na výběru partnera.“  

 

2. Jaký je Váš názor na tradiční role v manželství? „Přestože si mnoho žen připadá 

emancipovaných, berou svou ženskou roli jako samozřejmost. Muž má zakódovánu potřebu 

zabezpečit rodinu. Přestože dnešní společnost se snaží zažité role přeměnit, ve většině 

případů se to nedaří.“ 

 

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

stejná jako v poslední čtvrtině 20. století? „Ano, přestože se změnila společnost a do 

manželství dnes vstupují o pár let později. Pouze si partnera více vybírají.“ 

 

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

a matek ve věku 20-39 let? „Myslím si, že podíl na výchově dětí je v manželství víceméně 

vyrovnaný, samozřejmě v prvních letech má výraznější vliv na výchovu rodič, který je na 

rodičovské dovolené.“ 

 

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

a ženských rolí? „Myslím, že převládal patriarchální model. Vzhledem k odlišné 

ekonomické a politické situaci té doby, bylo pro ženu snazší trávit více času doma a starat 

se o rodinu.“ 

 

6. Jaký je Váš názor na patriarchální model? „Myslím, že to máme geneticky zakódováno. 

Na druhou stranu bych si dokázal představit, že má moje žena úspěšnou kariéru a starost 

o rodinu a domácnost přechází na mě.“ 
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7. Domníváte se, že u lidí ve věku 40-50 let převládá patriarchální model a u lidí ve věku 

20-39 let je častější rovnoprávnost? „Asi ano, ale převážně je to dáno moderní 

společností.“ 

 

Žena, 26 let 

 

1. Jaká jsou očekávání mužů a žen a naplňují se? „Muž očekává od své manželky, aby měl 

doma uklizeno, uvařeno, vyžehleno, citovou jistotu, sex. Aby bylo o něj postaráno. Žena 

očekává od svého muže lásku, citovou jistotu, finanční jistotu a děti. Myslím si, že se 

některá očekávání naplňují.“ 

 

2. Jaký je Váš názor na tradiční role v manželství? „Role by měly být vyrovnané, i žena se 

dokáže postarat z finanční stránky o rodinu a muž o chod domácnosti.“ 

 

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

stejná jako v poslední čtvrtině 20. století? „Dříve muži lpěli více, aby se žena starala 

o domácnost a děti a ženy chtěly, aby muž dělal mužské práce a byl živitelem rodiny, 

jelikož ženy dostudovaly, vdaly se a měli hned děti, proto se muž musel postarat o rodinu. 

V dnešní době je trochu jiný přístup v manželství a snaží se ženě pomoci v domácnosti 

a naopak. Muž si dokáže udělat večeři sám, což dříve nebývalo.“ 

 

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

a matek ve věku 20-39 let? „Samozřejmě by se měli podílet na výchově oba rodiče, ale 

matka mívá většinou více času na dítě, otec mívá většinou delší pracovní dobu nebo chodí 

na třísměnný provoz. Ve volném čase by se měli věnovat dětem stejně.“ 

 

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

a ženských rolí? „Muž se staral o mužské práce a žena o domácnost a děti.“ 

 

6. Jaký je Váš názor na patriarchální model? „Navzájem by se měli manželé respektovat 

a určitě by neměl rozhodovat o všem muž.“ 

 

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

20-39 let je častější rovnoprávnost? „Myslím si, že u mých prarodičů patriarchální 
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model převládal, u mých rodičů to tolik nebylo a u dnešní mladé generace je větší 

rovnoprávnost. Ale určitě v některých rodinách funguje patriarchát, záleží to na 

osobnostech.“ 

 

6.3.2 Střední dospělost 

 

Muž, 50 let 

 

1. Jaká jsou očekávání mužů a žen a naplňují se? „Muž má zabezpečit rodinu a žena rodit 

děti a starat se o domácnost. Naplňují se.“ 

 

2. Jaký je Váš názor na tradiční role v manželství? „Plně se s nimi ztotožňuji.“ 

 

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

stejná jako v poslední čtvrtině 20. století? „Domnívám, že se od očekávání naší 

generace liší. Dnes se spíše snaží žít v nesezdaném soužití a do manželství se neženou, 

nechávají si zadní vrátka. Ženy chtějí rovnoprávnější vztah.“ 

 

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

a matek ve věku 20-39 let? „S dětmi jsem trávil hodně času a na výchově jsme se podíleli 

společně. Myslím, že dnes to nebude jiné.“ 

 

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

a ženských rolí? „Manželka se starala o domácnost, měl jsem navařeno, uklizeno 

a vypráno. Já se staral o dům a zahradu.“ 

 

6. Jaký je Váš názor na patriarchální model? “Souhlasím, že chlap by měl zabezpečit 

rodinu a žena chod domácnosti.“ 

 

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

20-39 let je častější rovnoprávnost? „Myslím, že dnes si umí ženy více dupnout.“ 
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Žena, 41 let 

 

1. Jaká jsou očekávání mužů a žen a naplňují se? „Očekávání mužů je, aby měli doma 

uklizeno, uvařeno, klid, ale řekla bych, že se jim toto očekávání moc nenaplňuje. 

Očekávání žen je, aby zajistil finančně rodinu, citovou jistotu, obstaral úřední věci, ale též 

si myslím, že se jejich očekávání v dnešní společnosti nenaplňuje.“ 

 

2. Jaký je Váš názor na tradiční role v manželství? „V dnešní době i přesto, že žena 

pracuje stejně jako muž, tak má nižší příjem, proto bude většinou muž jako živitel rodiny 

a žena se převážně postará o domácnost.“ 

 

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

stejná jako v poslední čtvrtině 20. století? „Myslím si, že se lidi nemění a očekávání 

zůstávají z větší části stejná. Vždyť novomanželé si berou příklad ze svých rodičů.“ 

 

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

a matek ve věku 20-39 let? „Oba by se měli podílet na výchově dětí. Každý rodič jim 

může dát určité zkušenosti, i když druhý rodič nesouhlasí.“ 

 

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

a ženských rolí? „Ženy se musely starat o muže – uvařit, nastolovat jídlo, umýt nádobí, 

uklidit, připravit oblečení,… . Ale muž se zase staral o mužské práce. Myslím si, že chlap 

byl hlava rodiny a žena byla ta, která kroutí s tím krkem. Hlavně si chlapi musí myslet, že 

vládnou.“ 

 

6. Jaký je Váš názor na patriarchální model? „Úplně s patriarchálním modelem nesouhlasím, 

aby žena dělala všechno, co muž řekne a poslouchala ho ve všem, to určitě ne. Názory by si 

měli říct oba a důležitá je úcta.“ 
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7. Domníváte se, že u lidí ve věku 40-50 let převládá patriarchální model a u lidí ve věku 

20-39 let je častější rovnoprávnost? „Řekla bych, že se to nemění, společnost je stejná 

a záleží to na každém člověku a jak se manželé domluví a stanoví si pravidla, podle kterých 

ta rodina a manželství bude fungovat. Existuje patriarchální i matriarchální model, nikdy 

není manželství, ve kterém vládne rovnoprávnost. V každém manželství má jeden 

z partnerů větší slovo.“ 
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6.4 Zhodnocení rozhovorů 

 

Pro oba dotazované ve věku mladé dospělosti je očekávání mužů a žen velice 

podobné, domnívají se, že se částečně naplňují. S těmito názory se ztotožnil také jeden 

dotazovaný ve věku střední dospělosti, zatímco druhý dotazovaný měl také stejný názor 

s očekáváními, ale o naplnění těchto očekávání není přesvědčen, a to z důvodu dnešní 

společnosti.  

Jeden z dotazovaných ve věku mladé dospělosti uvedl, že by role měli být vyrovnané, 

a nesouhlasí s tradičními rolemi, naopak ostatní dotazovaní s tradičními rolemi souhlasí, 

i přesto, že v dnešní společnosti je snazší tyto role v manželství změnit. 

Jeden dotazovaný z každé skupiny ve věku 20 – 39 let a 40 – 50 let uvádí, že 

očekávání mladých partnerů jsou stejná, jako byla v poslední čtvrtině 20. století a zbylí dva 

dotazovaní z každé skupiny ve věku 20 – 39 let a 40 – 50 let zastávají názor, že jde převážně 

o přístup manželů a o dnešní společnost. 

Všichni dotazovaní shledali stejný názor ohledně výchovy dětí, a to podílení se na 

výchově oběma rodiči, i když ne stejnou měrou. 

Fungování mužských a ženských rolí v manželství v poslední čtvrtině 20. století 

zastávají všichni dotazovaní stejně. V rodině převládal patriarchální model, kdy se žena 

starala o domácnost a děti a muž se staral o mužské práce a o finanční zabezpečení rodiny. 

Jeden z dotazovaných ve věku mladé dospělosti patriarchální model nevyvrací, 

protože tento model v mnoha generacích převládal, ale dokáže si představit i opak. Druhý 

z dotazovaných ve věku mladé dospělosti a jeden z dotazovaných ve věku střední dospělosti 

s tímto modelem nesouhlasí, manželství by mělo být o kompromisu a respektování se a úctě. 

Druhý z dotazovaných ve věku střední dospělosti s patriarchálním modelem souhlasí, ale role 

by měly být jasně rozděleny.  

Jeden dotazovaný z každé skupiny ve věku mladé a střední dospělosti si myslí, že 

u lidí ve věku 40 – 50 let převládá patriarchální model a u lidí ve věku 20 – 39 let je častější 

rovnoprávnost a domnívají se, že je to dnešní společností. Naopak druhý dotazovaný ve věku 

mladé dospělosti měl za to, že i u lidí 40 – 50 let převládala rovnoprávnost, ale samozřejmě 

v některých rodinách fungoval patriarchát. Druhý dotazovaný ve věku střední dospělosti 

uvedl, že sice společnost je stejná a lidé se nemění, ale záleží to jen na člověku, jestli bude 

v rodině převládat patriarchální model či matriarchální model. Domnívá se, že nikdy není 

v rodině rovnoprávnost, vždy jeden z partnerů bude mít větší slovo, i když se snaží 

o kompromis. 
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Názory dotazovaných se místy lišily pouze nepatrně, v některých případech byly zcela 

odlišné. Je evidentní, že očekávání a role v manželství záleží na osobnostech.  
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ZÁVĚR  

 

Tato bakalářská práce se zabývala rolemi mužů a žen v manželství a jejich 

očekáváními. Snažila jsem se přiblížit, zda se role a očekávání mění v mladé a střední 

dospělosti. 

V teoretické části se práce zabývala vymezením pojmu manželství, výběrem partnera, 

právními předpisy, způsoby uzavření manželství, posláním a modely moderního manželství. 

Dále se tato práce věnovala rolím mužů a žen v manželství, jeho historii, rozdílům mezi muži 

a ženami a očekáváním partnerům, která mají vliv na spokojenost manželského svazku a celé 

rodiny. V neposlední řadě i manželskému soužitím. 

Cílem praktické části bylo zjistit, jaké role a očekávání mají lidé ve věku mladé a ve 

věku střední dospělosti. K tomuto účelu si práce vymezila určité hypotézy, podle kterých tyto 

skutečnosti zjišťovala. A to pomocí otázek v dotazníku. K prohloubení a doplnění dotazníků 

byl použit strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. 

Výzkumná metoda dotazníku vyhovovala z důvodu vysokého počtu respondentů, ale 

k hlubšímu pochopení a k získání přesnějších informací byly zajímavější rozhovory. 

Hypotézy se téměř potvrdily, i když byly výsledky viditelné většinou jen o pár procent, a to 

z důvodu pomalého vývoje společnosti. Zvolené téma je značně obsáhlé a pro lepší orientaci 

v této problematice by bylo nutné jít ještě více do hloubky a zahrnout do výzkumu otevřený 

rozhovor. 

Práce zjistila, že náhled na tradiční role a očekávání jsou napříč generacemi stejná, jen 

se mění priority u lidí ve věku mladé dospělosti a ve věku střední dospělosti. Každý jedinec si 

volí tyto priority sám, i přesto, že na něj působí dnešní společnost. Tato společnost se snaží 

ovlivnit naši generaci, ale tradiční role stále přetrvávají a budou přetrvávat a opravdu záleží 

pouze na partnerech, jaké si určí zásady. Na výchově dětí se podílejí většinou oba rodiče, 

v určitých činnostech, jako je například učení, kterou většinou zaujímala žena, se poměr 

mladých rodičů vyrovnává. V 80. a 90. letech 20. století se muž staral o zabezpečení rodiny 

a žena měla na starost domácnost. Přesto u lidí ve věku 40 – 50 let patriarchální model 

nepřevládal, u respondentů převládala rovnoprávnost i za předpokladu, že tento model 

od svých partnerů neočekávali. Proto se domnívám, že se u těchto otázek moc nezamýšleli 

a řekla bych, že v každé rodině převládá konkrétní model. 

Rozhovory, které jsem provedla v rámci praktické části své bakalářské práci, jsou 

z mého pohledu zajímavé a ojedinělé. Odpovědi dotazovaných se nijak nelišily 

od respondentů z dotazníků.  
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Role a očekávání partnerů v manželství jsou velice důležité pro fungování svazku 

v běžném životě. Je nutné, aby se partneři domluvili, jaké mají priority a případně se dohodli 

na určitých zásadách, které by měli dodržovat, aby nevznikali konflikty a poté nespokojené 

manželství. Každý člověk má právo na spokojené manželství v každém věku. 
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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  
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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 
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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 
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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  
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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? 
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RESUMÉ 

Tato práce pojednává o manželství 21. století v české společnosti. Zabývá se zejména 

rolemi a očekáváními mužů a žen v manželství ve věku mladé a střední dospělosti a zkoumá, 

co tyto páry v současné době preferují.  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou role mužů a žen 

v manželství a co od tohoto svazku manželé očekávají. Při zkoumání byla použita metoda 

dotazníkového šetření, které přineslo obecný náhled do dané problematiky.  Dále byl 

proveden strukturovaný rozhovor, umožňující hlubší zkoumání. 

 

Resume 

This work deals with marriage of the 21st century in Czech society. Deals mainly with 

the roles and expectations of men and women in marriage at the age of young and middle 

adulthood and examines what these couples prefer nowadays.  

The main objective of this thesis was to find out what are the roles of men and women 

in marriage and what do they expect from this union. As examining method was 

used questionnaire survey that brought a general insight into the issue. The addition 

in a structured interview allowed a deeper exploration. 

  


