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Anotace 

Práce se zabývá komparací různých pohledů na manželství a rozvod (např. z pohledu 

katolické církve, profánní pohled, právní systém ČR). Cílem předkládané práce je 

porovnat názory a vývoj pohledu na manželství a rozvod v současné společnosti. 

Budeme sledovat uvolnění mravů pod vlivem televize a reklam. Otázkou také je, zda 

umění odráží skutečnost života lidí, či zda život lidí určuje. Dále se podíváme na to, jak 

je současný člověk schopen kriticky myslet. Jakou má motivaci. Jak je těžké udělat 

dobrou věc, když většinová společnost se smířila se zlem. Sondou do problematiky 

budou také dotazníky. Je též nutno uvést, že to není závazný výzkum, neboť nebude 

dostatečné množství dotazníkových vzorků. 

Zkoumat se bude i uvolnění sexuality a důvody proč v současné době je stále více 

lidí tzv. „single“. Za použití statistických údajů se pokusíme určit budoucí vývoj a 

rozebrat přirozené a svátostné hodnoty manželství, manželskou nerozlučitelnost a 

jednotu, vztah manželství a společnosti. 
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Abstract 

The work draws a comparison between different views on marriage and divorce (e.g. 

from the perspective of the Catholic Church, profane view, the legal system of the 

Czech Republic). The aim of the study is to compare convictions and development of 

views on marriage and divorce in contemporary society.  

The work observes the release of morals under the influence of television and 

commercials. A question, whether art reflects the reality of people's lives, or determines 

them, also needs to be asked. Further, it examines if current people are able to think 

critically and looks at people´s motivation.  Other question is, how hard it may be to do 

a right thing when major society became reconciled to wrong. The issues will be 

answered in questionnaires. It is necessary to note though that the work is not binding as 

the research does not include a sufficient amount of questionnaires.  

In the work, the released sexuality and reasons for being “single” will be 

investigated. Using statistics we will try to predict the future course and to analyse 

natural and sacramental values of marriage, double indissolubility and unity, the 

relationship of marriage and society. 
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Úvod 
„Od počátku stvoření, Bůh učinil člověka jako muže a ženu, proto opustí muž svého otce i 

matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden. A 

proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ MK 10,6-9, 2. 

Pro svoji práci jsem si vybrala téma Pohled na manželství a rozvod ve světle současné 

morálky, jelikož manželství je oblast, kde se nejtěsněji dotýká život a víra, Boží skutek a čin 

lidský se prostupují. Také se zde ovšem v současnosti nejvíce rozchází. Jsou zde zvláště 

patrné hluboké proměny v sebepojetí člověka a společnosti. 

Cílem tohoto pojednání je stručná charakteristika manželství, rodiny a stoupajícího počtu 

rozvodů a fenoménu nesezdaných soužití. Práce se zabývá komparací různých pohledů na 

manželství, rodinu a rozvod (např. z pohledu katolické církve, profánní pohled, právní systém 

ČR). Práce považuje za důležité shromáždit informace z různých zdrojů. Cílem 

předkládaného textu je porovnat názory a pohled na manželství a rozvod v současné 

společnosti za použití českého překladu Písma svatého, Katechismu katolické církve, celé 

řady zákonů, ať již církevních či profánních, dostupné literatury a katolických dokumentů, 

články ve sbornících a v neposlední řadě demografické statistiky.  

V úvodní kapitole je třeba definovat pojem manželství a také historické souvislosti a 

prameny ze kterých práce vychází. Pro bližší pochopení nahlédneme nejen do Starého a 

Nového zákona, ale i Katechismu katolické církve, dokumentů magisteria, a dalších děl 

teologických i neteologických autorů. Za použití statistických údajů se pokusíme rozebrat 

přirozené a svátostné hodnoty manželství, manželskou nerozlučitelnost a jednotu, vztah 

manželství a společnosti. Krize v manželství je jev, který v církvi není podchycený statisticky, 

je však obecně známý. Otázka tedy zní: Má rozvedeným církev pouze vyčítat, nebo brát i 

v úvahu pro ně nejlepší řešení stavu jejich manželství? Pokusíme se na tuto otázku odpovědět, 

přestože odpověď není vůbec jednoduchá ani jednoznačná. Někteří lidé ani nedokáží žít sami 

bez partnera. Je tedy únosné to od nich požadovat? Má tedy být odmítnutí svátostí trestem pro 

ty, kdo nejvíce potřebují podporu? 

Dále se zaměříme na rodinu, kde rozebereme, kdo tvoří rodinu, proč je důležitá, jaký je její 

smysl, cíl a funkce, a procentuelně vyjádříme počet uzavřených sňatků v současnosti dle 

statistických údajů. Zaměříme se také na práva a povinnosti rodiny, dotkneme se vztahu 

rodiny, náboženství a tradice, v souvislostech s nedávno zveřejněnými otázkami papeže 

Františka, týkajících se rodiny. 
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Budeme sledovat uvolnění mravů pod vlivem televize a reklam. Otázkou také je, zda 

umění odráží skutečnost života lidí, či zda život lidí určuje.  

V poslední části se budeme zabývat rozvodem, rozchodem či anulací manželství. Zkoumat 

se bude i uvolnění sexuality a důvody proč v současné době je stále více lidí tzv. „single“. 

Podíváme se do historie rozvodovosti a za použití statistických údajů se pokusíme určit 

budoucí vývoj a rozebrat přirozené a svátostné hodnoty manželství, manželskou 

nerozlučitelnost a jednotu, vztah manželství a společnosti. Zde musíme též brát v úvahu, že 

tradice manželství se liší s ohledem na jednotlivé kultury a náboženství. Nás však v této práci 

bude zajímat pouze hledisko křesťanské a profánní pohled evropského národa, kde se pojí 

nejen systém rodinný, ale i hospodářský. 

Při hledání odpovědí na dané otázky se budeme zabývat i tím, jak je současný člověk 

schopen kriticky myslet. Jakou má motivaci. Jak je těžké udělat dobrou věc, když většinová 

společnost se smířila se zlem. Také se blíže zaměříme na fenomén současnosti – život 

„single“, či vzrůstající počty párů, které svůj vztah nepotvrdily sňatkem. Sondou do 

problematiky bude také dotazník. Je též nutno uvést, že to není závazný výzkum, neboť 

nebude dostatečné množství dotazníkových vzorků. 
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1 Manželství  
 „I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ 

GN 2,18n. 

Manželství je svou důležitostí předmětem zájmu státu i církve. Je to trvalé soužití muže, 

ženy a dětí ve společné domácnosti.1 

Pokud bychom však chtěli definovat přesný pojem manželství, Kasper uvádí, zjištění, že 

definice manželství neexistuje, je to spíše tradiční koncepce. Základem je tzv. nukleární 

rodina, což je společenství muže, ženy a jejich potomků, ale tento pojem vznikl až v průběhu 

19. st. Dříve byla rodina pojímána jako domácnost, široká rodina a všichni příbuzní i širší 

příbuzenstvo nepokrevní, kde všichni byli podřízeni jedinému vůdci, tehdy zvanému 

pantátovi či hospodáři. Až donedávna se o manželství uvažovalo jen v kontextu kmene.2  

S čímž nelze tak úplně souhlasit, neboť na našem území kmeny existovaly do 7. století, 

pak se spojily v Sámovu říši, od roku 890 byly součástí Velkomoravské říše, a poté byl nástup 

Přemyslovců a svrchovanost říše římské. Tedy termín donedávna je poněkud zavádějící. 

Wilhelm Schmidt katolický teolog, lingvista a antropolog hovoří o tom, že náboženství je 

forma pra-zjevení a na počátku lidstva je jen jeden pár, který má mimořádné poznání Boha a 

odtud odvozuje teorii, že na počátku existovala jedna kultura, která se vyznačovala 

monoteismem a monogamií, a polygamii a polyteismus označuje za degenerativní hypotézu.3 

S tímto názorem nelze tak úplně souhlasit, neboť historicky se dohledat monogamie nelze. 

Monogamní manželství se postupně vyvinulo, a to v době, z pohledu historie lidstva zcela 

nedávné. Oproti tomu J. J. Bachofen upřednostňoval hypotézu, že na počátku byla všeobecná 

promiskuita a teprve poté následovala monogamie.4 To se však ukázalo jako pouhá 

konstrukce. Ve skutečnosti byl vývoj velmi pozvolný, ale společnost vždy měla jistou 

regulaci vztahů. 

                                                 

1 Srov. KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. 1. vyd. Praha: Orbis, 1962, 281 s. str. 9. 

2 Srov. KASPER, Walter. Teologie křesťanského manželství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 1997, 91 s. ISBN 80-85959-28-3. str. 9. 

3 Srov. HELLER, Jan a Milan MRÁZEK. Nástin religionistiky: (uvedení do vědy o náboženstvích). 1. vyd. 

Praha: Kalich, 1988, 349 s. 

4 SOUKUP, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 741 s. ISBN 978-

80-7367-432-8. 
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Akvinský hovoří o tom, že manželství je přirozené, je přirozené do manželství vstupovat, 

je aktem manželské svobody, přirozenost k němu nevede nezbytně, ale není ani nahodilé, 

vede k němu i naše svoboda. Manželství může tedy existovat jen v historických formách. 

Jsme k němu puzeni, ale reálné uskutečnění závisí jen na naší svobodě, proto je v dějinách 

proměnlivé. Různí lidé s touto inklinací nakládají různě. Čímž se vrátil k učení sv. Augustina 

o třech dobrech manželství – plození potomků, svátostná povaha manželství a vzájemná 

věrnost a láska. „Závěr zní, že manželství může existovat jen v historických formách a jeho 

dějinný charakter k němu neodmyslitelně patří.“5 

Kelly říká, že manželství je zviditelnění a zpřítomnění Božího plánu se světem, 

Stvořitelské dílo a jeho vyvrcholení a naplnění Božího úmyslu se světem, jehož reálné 

naplnění je vykoupení a spása. V manželství se těsně dotýká víra a běžný život, není to 

nadstavba víry, ale víra běžný život prostupuje, čímž nastává synergie, což znamená, že 

skutek Boží a čin lidský se prostupují, je to součinnost mezi Bohem a člověkem, kdy se 

manželé podílejí na Božím tvůrčím činu aktem plození. Manželství také musíme chápat 

v širším kulturním kontextu. Pro nás je samozřejmé manželství chápat v souvislosti západního 

křesťanství, ale je potřeba rozumět i problémům Asie a Afriky, kde jsou jiné problémy a jiné 

potřeby a místní církev by měla zajistit řešení těchto problémů, které se ani tak netýkají 

oblasti učení církve, ale spíše discipliny a pastorace. Manželství je kulturní skutečnost, kterou 

nepraktikují všechny národy stejně6. 

Shrnutí: Závěrem lze říci, že manželství jako takové je dobré, je Bohem chtěné, a z 

hlediska západního křesťanství je i svátostné a zaměřené na dobro manželů a předávání 

života. Vztah muže a ženy má i dnes svůj hluboký smysl. 

                                                 

5  KASPER, Walter. Teologie křesťanského manželství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 1997, 91 s. ISBN 80-85959-28-3. str. 10. 

6 Srov. KELLY, Kevin T. Rozvod a druhý sňatek: tváří v tvář výzvě. 1. vyd. Přeložil Ivana Noble. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012, 269 s. ISBN 978-80-7325-279-3. str. 27. 



 11 

1.1 Možnosti uzavření manželství  

Křesťanské manželství bylo odedávna tématem církevního, ale zároveň světského práva, 

kde se pojednávalo o jeho vzniku, jeho trvání, eventuálních překážkách k manželství a 

minimální způsobilosti ke vstupu do manželství. 

Manželství lze uzavřít civilně nebo kanonicky. Nemůžeme odhlédnout ani od toho, že 

v moderní době tvoří rodinu i nesezdané páry. Dlouhodobě je manželství ekonomicky, 

právně, nábožensky a sociálně uznáváno jako základní společenská instituce.7 

Civilní sňatek probíhá před představiteli státu, před obecním úřadem, který je povinen 

vést matriku. Pokud prohlášení o uzavření sňatku provedou nupturienti veřejně v přítomnosti 

dvou svědků před pověřenou osobou, v jejímž obvodu má jeden z nich trvalý pobyt, pak jde 

vlastně o sekularizovanou tzv. tridentskou formu uzavření. Se souhlasem matričního úřadu je 

možné provést jej kdekoliv.8 V současnosti platí zákon o rodině č. 94/1963 Sb., který byl 

několikrát mírně novelizován, zásadněji však až v roce 1998. Do té doby platil „Obecný 

zákoník občanský“ z roku 1811 a posléze zákon č. 320/1919 Sb., který navazoval na tradici 

kanonického manželského práva, a to až do ledna roku 1950, kdy nabyl účinnosti zákon č. 

265/1949 Sb. Ovšem od roku 1950 až do roku 1992 platila v České republice pouze civilní 

forma uzavření manželství, případný následný církevní sňatek byl právně bezvýznamný. Za 

oddání snoubenců, kteří ještě neuzavřeli sňatek na národním výboru, mohl být farář potrestán 

odnětím svobody až na jeden rok. Dnes si tedy nupturienti mohou vybrat, jestli uzavřou 

manželství před obecním úřadem pověřeným vést matriky (tzv. občanský sňatek) nebo před 

příslušným orgánem registrované církve (tzv. církevní sňatek). Dle novely z roku 1998 je 

zavedení povinného tzv. předsňatkového řízení na matričním úřadu, kam se musí dostavit 

snoubenci, kteří mají v úmyslu uzavřít manželství, a které spočívá v předložení stanovených 

dokladů a učinění předepsaných prohlášení načež jim je předáno osvědčení o tom, že jsou 

právně způsobilí k uzavření sňatku, které nesmí být starší než tři měsíce9. 

                                                 

7 Viz Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. In: Sbírka zákonů. 13. 12. 1963, roč. 1963. PDF online. ISSN 0322-

8037 § 1. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na Portálu veřejné správy ČR. 

8 Viz. § 3–10 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. 

9 Viz. http://spcp.prf.cuni.cz/15-20/16-hrdin.htm vyhledáno 20.1. 2014 JUDr. Ignác Antonín Hrdina, O. 

Praem. Manželství v současném českém i kanonickém právu. 
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Kanonicky uzavřené manželství známe již z historie, kdy se již kolem roku 200 Tertulián 

zmiňuje o liturgii uzavírání manželství. Kvůli jistým nepořádkům týkajících se tajných sňatků 

potvrdil Tridentský koncil (1545-1563) závaznou kanonickou formu, s tím, že farář musí 

veřejně ohlásit úmysl snoubenců vstoupit do manželství a ve třech nedělích měli farníci 

ohlásit případné překážky10.  

V současnosti se uzavření církevního sňatku řídí těmito kodexy kanonického práva: 

CIC/1917, zpracovaný z příkazu papeže Pia X. a vyhlášený z autority papeže Benedikta XV., 

který potvrdil povinnost kanonické formy při uzavírání manželství jak pro katolíky, tak pro 

katolíka a nekatolíka. Nový kodex se začal připravovat již v roce 1959, kdy papež Jan XXIII. 

oznámil úmysl svolat koncil, kodex se však začal připravovat až po skončení Druhého 

vatikánského koncilu a promulgovaný byl v roce 1983 Janem Pavlem II. V tomto kodexu 

CIC/1983 se v kánonu 1108n píše o tom, že platná jsou pouze ta manželství, která se uzavírají 

před místním ordinářem, farářem, knězem, jáhnem nebo od někoho z nich zmocněným a jsou 

nutní dva svědci a to vše ve farnosti, kde bydlí jeden ze snoubenců. Pro platnost je třeba, aby 

oba snoubenci byli způsobilí, nebyly známy manželské překážky, a byl platný jejich souhlas. 

Uzavření manželství musí proběhnout kanonickou formou. Svazek se uzavírá na celý život a 

svou povahou je zaměřen na dobro manželů a na plození a výchovu dětí (viz CIC/1983, kánon 

1055). Dle právní úpravy však snoubenci musí absolvovat na matrice předsňatkové řízení, aby 

následný církevní sňatek byl platný. Existují také jisté výjimky např. manželství v zastoupení, 

v ohrožení smrti a v místě, kde déle než měsíc se není možné obrátit na kompetentního 

oddávajícího, o těch zde ale hovořit nebudeme11. 

Nesezdaná, fakticky existující soužití jsou jako moderní varianta partnerského vztahu 

fenoménem současnosti. Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky 

pojem faktické manželství. Toto soužití znamená, že se jedná o bydlení ve společné 

domácnosti a o pohlavní soužití bez uzavření manželství, takže v sobě nenese manželská 

práva a povinnosti, někdy je to též jakoby manželství na zkoušku, někteří argumentují také 

ekonomickými důvody či právními obtížemi. Také je to alternativa pro již jednou rozvedené. 

                                                 

10 Srov. KAŠNÝ, Jiří. Manželství v západní tradici: soubor kanonických studií. Vyd. 1. České Budějovice: 

Jihočeská univerzita, 2006, 103 s. ISBN 80-7040-921-5. 

11 Viz. http://spcp.prf.cuni.cz/15-20/16-hrdin.htm vyhledáno 20.1. 2014 JUDr. Ignác Antonín Hrdina, O. 

Praem. Manželství v současném českém i kanonickém právu též NĚMEC, Damián. Manželské právo katolické 

církve. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 215 s. ISBN 80-7195-065-3. 
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Nemůžeme pominout ani ideologické důvody spočívající v omezení vlastního blaha 

jednotlivců, či chybějící formace, rasismus nebo šovinismus vyskytující se  zejména ve třetím 

světě. Z důvodu velkého výskytu nesezdaných párů se také vyvozuje ztráta povědomí o 

trvalosti manželství, čehož si je velmi bolestně vědoma i Papežská rada pro rodinu, která se 

zabývá problematikou jejich uznání a zrovnoprávnění vzhledem k celé společnosti. Rada ve 

svém dokumentu uvádí, že by byl porušen princip spravedlnosti, kdyby se jednalo právně 

podobným nebo stejným způsobem s rodinami založenými na manželském svazku a fakticky 

existujícími soužitími. V zásadě říká, že nesezdané páry jsou důsledkem svévolného a 

nepřijatelného individualismu a volná láska je pro manželství rozkladná, neboť zde chybí 

konstituční prvek. De facto znamená diskriminaci manželství.12 

Dle statistiky k 26. 3. 2011 je v České republice 2,287.597 svobodných mužů a 1,876.830 

svobodných žen. Nejvíce „singl“ žije ve větších městech jako je Praha a Ostrava. Například 

v Královéhradeckém kraji připadá na 116.875 volných mužů 94.482 nezadaných žen. 

Celkový počet obyvatel České republiky k 1. 1. 2011 byl 10,486.731 a k 31. 12. 2011 byl 

10,505.445, z čehož bylo 5,158.210 mužů a 5,347.235 žen.13 Z uvedeného vyplývá, že 

přestože není nijak formálně problematické uzavřít sňatek, přesto se spousta mužů i žen 

rozhodne sňatek odložit na později nebo ho odmítají zcela, přestože jako manželé již žijí ve 

vztahu, a dokonce někteří již jako rodiče vychovávají své potomky. Mírný nárůst počtu 

obyvatel však není z důvodu vyšší porodnosti, ale vlivem migrace. Věcně a mravně správné 

je, aby láska našla ukotvení v manželství, na což mnozí namítají, že stačí, když se mají rádi a 

„razítko“ ke své lásce nepotřebují. Ale manželství chrání nejen před svévolí, ale má 

společenskou funkci - ochranu mravních principů. 

Manželství uzavřená s partnerem, který již dříve uzavřel manželství s někým jiným 

Vzhledem k církevnímu právu, pokud bylo předcházející manželství platné, svátostné a 

konzumované, další sňatek pro katolíka není možný. Výjimka je privilegium paulinum, 

spočívající v možnosti zrušení manželství dvou nepokřtěných osob v případě, že jeden z 

manželů přijme křest a nepokřtěný manžel nechce v manželství setrvávat. „Chce-li však 

                                                 

12 Viz. http://www.cirkev.cz/res/data/004/000499.pdf Papežská rada pro rodinu. Rodina, manželství a fakticky 

existující soužití, přístupno 3. 2. 2014. 

13 Viz. Statistická ročenka České republiky: Statistical yearbook of the Czech Republic. Praha: Český 

spisovatel, 2012 
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nevěřící strana odejít, ať jde. V takovém případě ani bratr, ani sestra nemohou být vázáni 

jako otroci...“ 1Kor 7,15. Další možností je privilegium petrinum, které umožňuje rozloučit 

platné manželství mezi dvěma nepokřtěnými nebo mezi pokřtěným a nepokřtěným jestliže se 

tato manželství nepovažují za svátostná. Rozloučit takové manželství smí pouze papež. 

Důvodem je prospěch víry či spásy. Více informací budeme probírat v kapitole o rozvodech. 

Pro civilní, světské právo je možný jak rozvod, tak uzavření manželství nového. 

Dělení manželství dle katolické církve 

a) Matrimonium ratum – právoplatně kanonicky uzavřené manželství křesťanských 

nupturientů  

b) Matrimonium ratum non consummatum – zde jde o manželství uzavřené, ale tělesně 

nenaplněné  

c) Matrimonium legitimum – zde jde o uzavření manželství obou nepokřtěných snoubenců, 

toto manželství je platné, na manžele se zde však nevztahuje kanonické právo.  

d) Matrimonium putativum – manželství domnělé, uzavřené dle normy, ale neplatné 

z důvodu kanonické překážky  

e) Matrimonium clandestinum – manželství neplatné z důvodů opomenutí některé části 

kanonické formy  

f) Matrimonium conscientiae – manželství tajné, který může dovolit pouze diecézní biskup 

g) Matrimonium invalidum – manželství neplatné z důvodu buď vady ve formě, nebo 

kanonické překážky 

h) Matrimonium civile – manželství uzavřené pouze civilně.14  

Shrnutí: Současná právní forma ať již profánního či církevního kanonického práva 

v západní tradici k platnému uzavření manželství vyžaduje, aby bylo uzavřeno před 

kompetentním oddávajícím a dvěmi svědky, se svobodným souhlasem obou snoubenců. 

Druhé manželství pro řádně kanonicky uzavřené manželství nepřipadá v úvahu (výjimky jsou 

privilegia paulinum a petrinum). V české společnosti se však vyskytují i páry, které spolu žijí 

bez oddavek, či dokonce nežijí s partnerem vůbec. 

                                                 

14 Srov. NĚMEC, Damián. Manželské právo katolické církve: s ohledem na platné české právo. 1. vyd. 

Praha: Krystal OP, 2006, 215 s. ISBN 80-7195-065-3. 
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1.2 Předkoncilní pojetí manželství 

V západním křesťanství byl pro pojetí manželství určující Augustinův koncept, který se 

týkal manželských dober jako je plození a výchova dětí, což je pokládáno za nejvyšší dobro a 

všechna ostatní dobra (bonum fidei a bonum sacramenti) mu mají být podřazena, jelikož 

plodnost manželů je vnímána jako Boží dar, ale sexuální život ospravedlňuje pouze, pokud je 

při něm úmysl zplodit děti, narozdíl od pohlavní žádostivosti, kterou vnímá jako hříšnou.15 

                                                 

15 Srov. ŠRAJER, Jindřich. Nové pojetí manželství. Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 1, s. 17-19. ISSN 

0862-6944. Dostupný z: <http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-1/Nove-pojeti-

manzelstvi.html?co=%9Arajer%20nov%E9%20pojet%ED%20man%9Eelstv%ED>. 
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1.3 Manželství z pohledu Písma a církevních dokumentů 

O manželství se již ve Starém zákoně hovoří v souvislosti se stvořením člověka. „...Bůh 

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

stvořil...“ Gn 1,27n. Člověk si tedy má podmanit zemi a naplnit ji svými potomky. 

Podle Nového zákona má manželství své místo v dějinách spásy, a tento svazek poukazuje 

i na vztah církve a Ježíše Krista: „...proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, 

a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev...“ 

Ef 5,31n. 

Celé Písmo mluví o manželství jako o tajemství, které je v Božím plánu, o smyslu, který 

mu dal Bůh, o jeho původu a cíli a o tom, jak se různým způsobem uskutečňovalo během 

celých dějin. Muž a žena uzavírají společenství života a lásky, které je znamením jednoty 

církve a Krista a zakládá se na vzájemném, dobrovolném souhlasu. Pro manželství je 

podstatná jednota, nerozlučitelnost a otevřenost k plození dětí. Zde se také děti poprvé mají 

dovídat o víře.16 

S příchodem křesťanství se pohled na manželství poněkud změnil. Manželství se stalo 

svátostí, a z tohoto důvodu má být také uzavíráno doživotně. Manželství je smlouvou, tedy 

právní institucí a ve většině společností je také institucí náboženskou.17 Svatý Pavel hovoří již 

o tom, že původním účelem manželství není plození dětí, ale bránění smilstvu „...abyste se 

však uvarovali smilstva.ať každý má svou ženu a každá svého muže...“ 1Kor 7,1n. 

Křesťanské chápání manželství však vidí určitý problém, pokud mají snoubenci rozdílné 

náboženské přesvědčení. I sv. Pavel radí křesťanskému manželovi rozejít se se svojí 

nekřesťanskou manželkou, avšak jen v případě, že nepokřtěný partner odmítá žít křesťanským 

životem viz 1Kor 7,13n. 

Familiaris Consortio apoštolská adhortace Jana Pavla II. O úkolech křesťanské rodiny 

v současném světě z 22. listopadu 1981 hovoří o rodině jako o ecclesia domestica, což 

znamená domácí církev, je to výpověď o rodině, která musí být domácí církví. Je to historický 

posun tohoto pojmenování, neboť až do 2. vatikánského koncilu platil výklad, že pokud 

rodina jako církev jedná, tak také církví je, Jan Pavel II. říká, že rodina církví je, a proto má 

                                                 

16 Srov. Katechismus katolické církve. Vyd. 2. [dopl. a opr.], V Karmelitánském nakl. 1. Přeložil Josef 

Koláček. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 793 s. ISBN 80-7192-473-3, (KKC 1602-1666) 

17 Srov. RUSSELL, Bertrand. Manželství a mravnost. Praha: O. Štorch-Marien, 1931, 255 s., str. 115 
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jako církev jednat, protože má svůj trvalý zdroj v jednotě a síle svého svátostného spojení 

s Ježíšem Kristem. A duch Krista vylitý ve svátosti manželství proměňuje jejich přirozenou 

vzájemnost v nadpřirozenou domácí církev. Kde lidé jsou církví, a církev je nevěsta 

Kristova.18 

Domácí církev je již v Novém Zákoně, ale má tam jiný význam, než jaký mu je posléze 

přisouzen. Vysvětlení najdeme v listech sv. Pavla, kde posílá pozdravy církvi a jejich 

domácnostem „Pozdravují vás církve v Asii, Velice vás v Pánu pozdravuje Akvila a Priska 

spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě...“ 1Kor 16,19n, „Pozdravujte bratry 

v Laodikeji i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě.“ Kol 4,15. 

Jak píše Vojtěch Novotný „OIKON“ totiž v řečtině znamená dům a všechny jeho 

obyvatele včetně neemancipovaných synů, jejich manželek, služebnictvo, otroci, děti atd. 

V čele stál OIKO DESPOTES, což byl vůdce celé domácnosti, který všechny vedl ke 

zbožnosti. Jednotlivé domy sloužily Ježíši Kristu, který zde kázal a přespával. Jeruzalémská 

církev byla tvořena určitým počtem domácností, které uvěřily, že Ježíš Kristus je Pán a proto 

také byly schopny hostit další domácnosti a umožnily, aby se zde lámal chléb. Pokud, se 

obrátilo více domácností, vydával Pavel pokyny, jak mají slavit eucharistii.19  

Gaudium et spes v překladu Radost a naděje je konstitucí ze 7. prosince 1965, která 

vytyčuje vztah mezi církví a okolním světem. Církev by se měla otevřít světu a neuzavírat se 

před jeho problémy, neboť problémy světa jsou i problémy církve. V této konstituci je 

manželství chápáno jako osobní životní společenství, zvláště v článku 48 píše o svatosti 

manželství a rodiny, jako o důvěrném společenství života a lásky, jedná se o posvátný svazek, 

který založil Hospodin z ohledu na pokračování lidského rodu, dobro manželů, potomků i 

společnosti, což vyžaduje manželskou věrnost a jednotu. Pro rodiče je to pak výzva, aby šli 

svým dětem příkladem a učili je poznávat Boží přítomnost ve světě a děti pak budou přispívat 

k posvěcení rodičů.20  

                                                 

18 viz http://www.kebrle.cz/katdocs/FamiliarisConsortio.htm přístupno dne 25.1. 2014 

19 Srov. NOVOTNÝ, Vojtěch. Ecclesia domestica: Pojem domácí církve (1), Cesty katecheze č. 1/2013, 

dostupné také http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2013-1/Ecclesia-domestica-pojem-domaci-cirkve-v-

dejinach-1.html dne 3.2. 2014 

20 Viz http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_cs.html přístupno 25. 1. 2014 
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Humanae vitae v překladu Lidské životy vydal 25. 7. 1960 papež Pavel VI. Jak už sám 

název napovídá, jedná se zde o odpovědném rodičovství a manželské lásce. Hovoří se zde o 

plánovaném rodičovství a antikoncepci. 

Ve II. Článku se mluví o rychlém přibývání obyvatelstva, a proto je třeba zavést radikální 

opatření. V článku X. se poukazuje na to, jak je třeba, aby rodičovství bylo zodpovědné a 

plánované a jak se vyhnout narození dítěte. Metody jako antikoncepce či kastrace jsou 

nepřípustné, dovoleno je užívat pouze přírodní metody.21 

Shrnutí: V pohledu na manželství vycházíme nejen z pohledu Starého a Nového zákona, 

ale též z konstitucí Gaudium et spes, Humanae Vitae a Familiaris Consortio, kde se 

dozvídáme, že manželství je trvalým společenstvím muže a ženy založeným zákonem 

stanoveným způsobem, přičemž jeho hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. 

Písmo je tedy nejen pramen zjevení, ale hlavně je základem morálky, je to místo, kde najdeme 

rady a normy pro náležité chování. Nejsou zde sice dopředu připravená řešení, ale uvedená 

měřítka pro morální jednání by měla být podstatou pro naše přístupy. Neměli bychom 

zapomenout, že konečnou odpovědí na všechny naše otázky je Bůh.22 Jan Pavel II. říká, že 

rodina církví je, a proto má jako církev také jednat. Základem manželství je osobní láska, 

která skrze spravedlnost nabývá institucionální podobu a jestliže je opravdová, je i plodná.  

                                                 

21 Srov. http://www.kebrle.cz/katdocs/HumanaeVitae.htm přístupno 3.2. 2014 

22 Srov. Bible a morálka: biblické kořeny křesťanského jednání / Papežská biblická komise; [z italského 

originálu ... se zvláštním zřetelem k souběžně vydanému anglickému překladu ... přeložili Jaroslav Brož a Josef 

Hřebík] Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 207 s. ISBN 978-80-7195-367-8 
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1.4 Vývoj manželství v dějinách až do 19. století 

V průběhu 20. století prošly rodiny v západních zemích určující změnou. Hypotéza Dany 

Hamplové a spol. o souvislosti vzdělání a sňatků se uvedených v různých světových 

sociologických studiích se neprojevila, přestože ženy začaly opouštět domácnost, a tím pádem 

i pro obě strany výhodné rozdělení povinností na mužské a ženské práce. Vzdělanější ženy 

sice uzavírají sňatek později, ale to je způsobeno spíše delší školní docházkou. Potom jsou 

tyto rozdíly zanedbatelné. Analýzy ze sčítání lidu v letech 1991, a 2001 však prokazují, že 

vzdělání žen má souvislost s počtem narozených dětí a jejich legitimitou. Čím vyšší je 

dosažené vzdělání, tím nižší je počet narozených dětí. Zato dětí narozených mimo manželství 

u žen vysokoškolaček bylo pouze 10%, narozdíl od žen se základním vzděláním, kde se jich 

mimo manželství narodilo 70%. Roli ovšem může hrát i rozhodnutí ženy věnovat se rodině, a 

tím pádem ani neusilovat o vysokoškolské vzdělání. Dříve obvyklý model – sňatek, potom 

společná domácnost a nakonec potomci, ztratil závaznost, lidé si vybírají jiný sled, nebo 

sňatky neuzavírají vůbec a volí si formu nesezdaného soužití.23 

Již v roce 1039 v Břetislavových dekretech nacházíme pravidla manželského práva, které 

bylo zcela pod kontrolou církve, zdůrazňující monogamii a nerozlučitelnost. Základem 

rodinného práva v 19. století je občanský zákoník ABGB (Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch) z roku 1811 (§44-136), který sice vychází z předpisů kanonického práva, ale 

které jsou autorizovány státem. V českých zemích platil až do roku 1950. Pro řešení 

manželských věcí proklamoval pouze občanské právo. Právní úprava manželství před ABGB 

je toleranční patent Josefa II. z roku 1781, jenž umožnil existenci dalších křesťanských 

vyznání, a manželský patent z roku 1783, který zanechal církevní formu sňatku, ale 

manželské spory vyňal z církevní kompetence, manželství charakterizuje jako smlouvu. Věci 

manželské vrátil církvi až Konkordát z roku 1855 uzavřený mezi rakouským císařem 

Františkem Josefem I. a papežem Piem IX.24 

V díle Zuzany Čevelové Gender, víra a manželství v „dlouhém“ 19. století si autorka klade 

spoustu otázek. Například jaký byl každodenní život lidí v tomto století? Jaký byl jejich vztah 

k manželství a jak se na něj připravovali? Do jaké míry se nechali ovlivnit působením kněží? 

                                                 

23 Srov. HAMPLOVÁ, Dana, Simona PIKÁLKOVÁ a Jitka RYCHTAŘÍKOVÁ. České ženy: vzdělávání, 

partnerství, reprodukce a rodina. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, c2003, 108 s. ISBN 80-7330-040-0. 

24 Srov. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Sefer, 1993, 430 s. ISBN 80-

900895-4-2, s. 88.  
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A také role pohlaví (gender). Odpovědi nachází hlavně v modlitebních knihách, dobových 

náboženských periodikách a odborné literatuře pro faráře a také zpovědních příručkách.  

Dle Čevelové byl pojem sekularizace až do poloviny 19. století převážně chápán jako 

převod církevních statků do necírkevního vlastnictví. Následně se objevovaly představy, že 

náboženství ustoupí do pozadí a vše nově převezmou sociální instituce či stát. V této době 

začalo také vymezování postavení pohlaví ve společnosti, objevuje se počínající ženská 

emancipace, která se odchyluje od tradičního modelu: veřejný muž-soukromá žena, ovšem při 

zachování tradičních hodnot, která církev nese již po staletí.  

Dále Zuzana Čevelová píše, že žena je charakterizována jako panna, manželka, matka a 

vdova. V 2. polovině 19. století mnohým věřící zbyla už jen vlažná víra. Paradoxně k tomu 

jsou u dívek vyžadovány vyšší morální nároky, narozdíl od chlapců, kterým se toho toleruje 

mnohem více. U mužů se očekává pouze dobré jméno rodiny a řádné zaměstnání, což zakládá 

nerovné šance nejen mezi muži a ženami, ale i v přístupu ke vzdělání. U žen se předpokládá 

příprava na manželství výchovou, pracovitostí a zbožným životem. Žena má být svému muži 

podřízená, nemá v něm vyvolávat hněv a raději snášet křivdy v zájmu klidné domácnosti. 

Zbožnost tedy znamená ze strany společnosti hlavně plnění povinností náležející 

k příslušnému stavu. V této době trvale svobodné ženy sice mají jistou hodnotu, avšak 

z hlediska společnosti jsou chápány jako podřadné. Výjimku samozřejmě tvoří zasvěcené 

panny. U snoubenců se vyžadovala náboženská zkouška pro vydařené manželství a ohlášky. 

Při této příležitosti se také začínají zjišťovat případné překážky v manželství, kde byl 

důležitým mezníkem Tridentský koncil, na němž byla ustavena tzv. tridentská forma 

uzavírání sňatku před knězem a dvěmi svědky, poté v roce 1907 papežský dekret Ne temere, 

který stanovil postup ohledně zápisu do matrik při uzavření manželství, a konečně Kodex 

kanonického práva z roku 1917, který nahradil dosud platný a nepřehledný systém 

kanonického práva, čímž se stal jedinou platnou sbírkou kanonického práva katolické církve. 

Za povšimnutí stojí rada ze zpovědních příruček, kde se hovoří o tom, že pokud manžel/ka 

cizoloží a druhý o přestupku neví, zpovědník nabádá, aby ani nic neříkal a neprosil za 

odpuštění, protože těžký hřích není potřeba zveřejňovat mimo zpovědnici, a také pro to, že by 

to způsobilo rozdělení doposud fungujícího manželství.25 

                                                 

25 Srov. ČEVELOVÁ, Zuzana. Gender, víra a manželství v "dlouhém" 19. století: možnosti interpretace 

katolických normativních pramenů. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2012, 243 s. 

ISBN 978-80-7395-487-1. 
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Shrnutí: Manželství v 19. století vychází z manželského patentu Josefa II., který zanechal 

církevní formu sňatku, ale manželské spory vyňal z církevní kompetence. Významné 

ustanovení pro uzavírání sňatku před knězem a dvěmi svědky bylo vyhlášeno na tridentském 

koncilu v 16. století, poté bylo doplněno papežským dekretem Ne temere ohledně zapisování 

manželství do matrik, a konečně Kodex kanonického práva z roku 1917, který veškeré dosud 

platné právní předpisy shrnul a upřesnil. Lze se zde dopátrat také různého postoje k mužům a 

ženám. Ženy mají být zbožné, pokorné a pracovité, muž do manželství přináší dobré jméno a 

pracovní postavení. 
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1.5 Manželství a veřejné mínění  

Ve druhé polovině 20. století, v období socialismu, bylo obvyklé uzavírat sňatky již 

v časném věku, charakteristická byla i vyšší plodnost. Což se začalo měnit koncem 90. let, 

kdy se změnou režimu v České republice, přišla i nová sňatková politika, která se projevovala 

odklonem od zvyků předcházejících generací, pozdějším vstupem do manželství a také 

plození nižšího počtu dětí, které také začínalo až ve vyšším věku. Zvyšuje se sklon žít v 

nesezdaném soužití, uvolnění mravů a tolerantní postoje vedou k většímu odkrytí 

homosexuálních párů. Bezdětnost začíná být přijímána jako záležitost volby a životního stylu. 

Z čehož vyplývá demografické stárnutí, což Česká společnost vidí jako jisté ohrožení, ale 

oproti Evropě má již několikaleté zpoždění. Úroveň plodnosti 1,5 dítěte je limit, který je 

demografy označován za kritický. Rodinná politika je v České republice úzce spojena se 

sociální politikou, která se dělí na konzervativní (model tradiční, německý podporuje 

institucionalizované soužití manželů a jejich dětí, poskytuje jim úlevy na dani, delší 

mateřskou a příliš nepodporuje instituce péče o děti), liberální (anglosaský, podporu poskytuje 

jen nejvíce potřebným) a sociálně demokratický model (skandinávský, politika rovnosti mužů 

a žen, podpora jednotlivým členům rodiny pouze formou dávek, podporuje formy 

prorodinných služeb). Českou republiku nejde jednoznačně zařadit do žádného z těchto 

modelů, jde spíše o jejich prolínání. Je zde jedna z nejdelších placených mateřských 

dovolených – až do 3 let věku dítěte, a také možnost společného zdanění manželů, či daňová 

sleva na manželku. Je zde také patrný trend sloučení práce s rodinným životem (možnost 

pobytu dítěte ve školce až na 4 hodiny, bez ztráty rodičovského příspěvku). Ovšem vývoj 

rodinné politiky závisí na spoustě aspektů: ekonomickém stavu, dohodě politických stran a 

zároveň reprodukčním postoji s ohledem na národní tradice a zvyklosti.26 

Danu Hamplovou zajímala otázka poměru uzavřených manželství a nesezdaných párů 

s ohledem na dosažené vzdělání. Na základě výzkumů svých i jiných uvádí, že nesezdaná 

soužití jsou záležitostí spíše nižší vrstvy společnosti. Někdy interpretuje názor, že lidé buď 

nemůžou z důvodů ekonomických (potíže se zajištěním bydlení – tomuto faktoru přisuzují 

                                                 

26 Srov. KOCOURKOVÁ, Jiřina, Ladislav Rabušic. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha 

2006: PřF UK. 158 s. ISBN 80-86561-93-3. 
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nižší důležitost lidé s vyšším vzděláním, neboť mají vyšší uplatnění na trhu práce), či nechtějí 

z důvodů nových pohledů na hodnoty, či pohodlnosti uzavřít manželství.27  

Jitku Rychtaříkovou zajímalo, jaké to je být svobodnou matkou v ČR. Jako nejvýznamnější 

změnu vidí nárůst počtu dětí narozených mimo manželství, který činil v roce 1986 necelých 

7,5 % oproti roku 2005 ve výši téměř 32 %. Faktory, které to ovlivňují, jsou demografické 

(změna struktur) nebo behaviorální (změna hodnot). Zajímavostí je i to, že zvyšováním 

ekonomické výdělečnosti žen, je v důsledku ohrožení výdělečných možností mužů. Přesto 

však ve svých výzkumech poukazuje na to, že ženy, které jsou vzdělanější a mají vyšší 

příjem, mají větší pravděpodobnost, že budou žít v manželství než ženy s nižším příjmem a 

vzděláním.28 

Shrnutí: Vcelku by se dalo říci, že koncem 90. let, kdy se změnil režim v České republice, 

přišla i nová sňatková politika, která se odlišovala od zvyků předcházejících generací, 

pozdějším vstupem do manželství a tím, že ženy mají méně dětí. Morálka se začala uvolňovat, 

společnost se stala tolerantnější, mnoho párů spolu žije v nemanželských svazcích. 

                                                 

27 Srov. HAMPLOVÁ, Dana. 2006. „Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné mínění.“ Pp. 12-19 in 

KOCOURKOVÁ, Jiřina, Ladislav Rabušic. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: PřF UK. 158 

s. ISBN 80-86561-93-3.  

28 Srov. RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka, HAMPLOVÁ, Dana. 2006. „Sňatečnost, nesezdaná soužití a veřejné 

mínění.“ Pp. 12-19 in KOCOURKOVÁ, Jiřina, Ladislav Rabušic. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo 

veřejný? Praha: PřF UK. 158 s. ISBN 80-86561-93-3. 
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1.6 Současný stav manželství, krize 

Dle Renaty Veselé sociologové manželství diferencují na tato vývojová stadia: 

- manželství před narozením dětí 

- manželství s malými dětmi 

- manželství s většími dětmi 

- manželství po osamostatnění dětí  

Potíže spočívají hlavně při přechodech z jednoho období do druhého. Dále se též mohou 

dělit dle délky trvání: 

- Manželství mladé, 5-10 let, je obdobím manželských krizí, manželé se zařizují, nemají 

peníze, často ani kde bydlet a do toho ještě očekávají narození potomka, vznikají 

neshody mezi očekáváním a skutečností. 

- Manželství středního věku, 10-25 let, manželé již mají vlastní bydlení, ekonomicky se 

stabilizují a děti školního věku se již osamostatňují, zde následuje další, slabší, krize 

z důvodu ženy, která se bojí stáří, muže, který si chce ještě něco užít a pocit prázdnoty 

z odchodu dětí. V této době se doporučuje více se věnovat zábavě a koníčkům. 

- Manželství zralého věku, manželům je mezi 45-60 lety, z profesního hlediska je to 

období vrcholu aktivity, zkušeností a dovedností. Ženu ovlivňuje klimakterium a je 

více náladová, muž panikaří, že se mu uzavírají dveře. 

- Manželství ve stáří, sil ubývá a zdravotních komplikací je stále více. Manželé jsou sice 

již ve vztahu stabilizovaní, avšak obávají se ztráty jeden druhého. Někdy figurují i 

osobnostní změny související se stářím a egoismem.29  

Dříve se děti rozhodovaly ve dvaceti letech, co budou dělat, kam půjdou, koho si vezmou. 

Nyní je to až kolem třiceti let. Problém je v tom, že dnešní doba nabízí velké množství 

možností, člověk si chce užívat a důležitá rozhodnutí odkládá na později, a pak může být 

pozdě, například žena nemůže otěhotnět, hůře se shání partner pro založení rodiny, tak se jen 

s někým domluví a má dítě sama. Česká společnost to toleruje. 

                                                 

29 Srov. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005, 283 s. ISBN 80-86432-93-9. 
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„Česká republika se v současné době se svou úhrnnou rozvodovostí v hodnotě 47% (ČSÚ 

2010) řadí (nejen) v evropském měřítku mezi země s nejvyšší úrovní rozvodovosti“30 

Z tohoto je patrné, že v české společnosti se rozvod stává běžným řešením problémů, kde 

dalšími zneklidňujícími jevy jsou společností tolerovaná nevěra a potraty, které nesmí být 

chápány jako běžná metoda plánovaného rodičovství, ale spíše jako poslední východisko z 

nouze. Je však třeba říci, že od roku 1988, kdy byla nejvyšší míra potratovosti, tato tendence 

klesá a v roce 2008 již je potratovost na nejnižší úrovni v historii sledování potratů, což jistě 

souvisí i s větší informovaností a kvalitnější dostupnosti antikoncepce.31 

Pokud se podíváme na statistiku, uvidíme, že muži i ženy se nejčastěji rozvádějí ve věku 

35-39 let (u obou pohlaví je to kolem šesti tisíc) a to po 15-19 letech manželství. Potom 

rozvodovost mírně klesá.32 

Tato statistika je však jistě ovlivněna tím, že spousta párů žije ve vztahu mimo manželství, 

což je méně stabilní forma soužití. Podle studií z 21 evropských zemí porovnávající vliv 

předmanželského soužití na rozvodovost se zjistilo, že v těch státech, kde je nemanželské 

soužití běžnou praxí, tam není stabilita manželství výrazně ovlivněna. Hana Maříková a Marta 

Vohlídalová si ve své studii pokládaly otázku stability nesezdaných párů, v porovnání s páry, 

které uzavřely manželství, a zjistily, že valná část soužití vede posléze i k manželství. Mnoho 

nesezdaných párů je však méně stabilních, ovšem ty, které vyústí až do manželství, vykazují 

větší stálost, kde rozpady jsou tím nižší, čím později lidé do těchto vztahů vstupují.33 

Co se týká tradičního křesťanského manželství dle Waltera Kaspra příčiny krize 

spočívají v tom, že se nauka církve zdá být křesťanům životu vzdálená, zvláště proto, že 

                                                 

30 MAŘÍKOVÁ, Hana, VOHLÍDALOVÁ, Marta. Nestabilita partnerských soužití: rozpady kohabitací a 

rozvody manželství, Socioweb 11/2011, rubrika Teorie pro všechny, dostupno též 

http://ktf.cuni.cz/~novotny/statistiky/man%C5%BEelstv%C3%AD%20a%20rodina/ (13. 2. 2014) 

31 Srov. KOCOURKOVÁ, Jiřina, BARTOŇOVÁ, Dagmar. Demografická situace České republiky: proměny 

a kontexty 1993-2008. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7. 

32 Srov. Statistická ročenka České republiky: Statistical yearbook of the Czech Republic. Praha: Český 

spisovatel, 2003. 1x ročně. Přístupno též http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/0001-13-r_2013-

0400 Statistická ročenka ČR (13. 2. 2014) 

33 Srov. MAŘÍKOVÁ, Hana, VOHLÍDALOVÁ, Marta. Nestabilita partnerských soužití: rozpady kohabitací 

a rozvody manželství, Socioweb 11/2011, rubrika Teorie pro všechny, dostupno též 

http://ktf.cuni.cz/~novotny/statistiky/man%C5%BEelstv%C3%AD%20a%20rodina/ (13. 2. 2014) 
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nastaly velké změny v sebepojetí člověka. Nejde zde jen o plánování rodičovství a 

předmanželský pohlavní život, ale i proměny chápání lidské pohlavnosti. Velký vliv má jistě 

také proces sekularizace. Autor si též klade otázky o smyslu věrnosti či lásky a chápání 

křesťanského soužití. V odpovědích vychází nejen z Písma a tradice, ale hlavně z lidské 

zkušenosti a výsledky bádání humanitních věd.34 Autor chce hovořit hlavně o lidských 

hodnotách manželství. Současnou krizi vidí na přechodu od agrární (kdy rodina trávila čas 

společně) k industriální společnosti (kdy je rozdělena sféra na rodinnou a pracovní). Kasper 

však vylučuje manželství jen jako objektivistické či aktualistické pojetí, tedy že manželství 

trvá, jen dokud to mezi námi jiskří. 

Dále klesá funkční schopnost manželství, vznikají nové společenské funkce manželství, na 

druhou stranu vzniká určitý kruh intimity, která je nezbytnou podmínkou k přežití v brutálním 

světě. Manželství má udivující stabilitu a církev ho musí podporovat. Ale rizika, jako jsou 

sexuální revoluce, kde je sexualita vnímána, jako komodita určená ke spotřebě jsou stálým 

strašákem. Vztah se může zfunkčnit natolik, že už přestává být vzájemností. „Základní role 

osoby v manželství by tedy měla být určována nikoliv přirozeností, nýbrž vztahy.“35 

Úkolem církve v tomto směru je nejen radit, pomáhat a učit lidi milovat na základech víry, 

ale také činit kroky k revizi kanonického práva. Mnoho věřících se odchyluje od skutečnosti, 

jak má vypadat vztah mezi mužem a ženou, čímž vzniká rozpor mezi naukou církve a 

skutečnou realitou manželství, a právě těm je třeba pomoci a zároveň vzít v potaz nový 

pohled na otázky etického jednání. Jelikož lidská sexualita je stále aktivní je třeba ji 

kultivovat nikoliv potlačovat či zakazovat.  

Kasper vidí čtyři kriteria morálního rozhodování, která by měla motivovat manžele ke 

společnému životu v duchu lidskosti, odpovědnosti a křesťanských hodnot: 

a) respektovat důstojnost partnera 

b) odpovědnost za děti 

c) odpovědnost za budoucnost lidstva jako celku 

                                                 

34 Srov. KASPER, Walter. Teologie křesťanského manželství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 1997, 91 s. ISBN 80-85959-28-3. 

35 KASPER, Walter. Teologie křesťanského manželství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 1997, 91 s. ISBN 80-85959-28-3. str. 16. 
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d) respektovat lidskou přirozenost tak, jak je stvořena Bohem36 

Zvláště odpovědnost za děti by měla být hlavním důvodem pro nerozlučitelnost. Vždyť 

láska a věrnost mezi Ježíšem a církví není pouze vzorem, či obrazem pro manželství, je to 

znamení Boží lásky a věrnosti. Jako svátost bylo však vyhlášeno až ve 12. století, což však 

neznamená, že nemělo svátostnou hodnotu. Jednota člověka a Boha se zpřítomňuje v lásce 

manželské a je vedena vykupitelskou mocí Ježíše prostřednictvím církve, je tedy veřejně – 

církevní záležitostí a eschatologickým znamením naděje. Luther však hovoří o tom, že 

manželství je světská záležitost, a proto patří do řádu stvoření nikoliv však spásy.37 

V současnosti nelze popřít, že dochází k rozpadu manželství a uzavírání manželství 

dalších. Jak to tedy teologicky hodnotit? Jak řešit tyto nové pastorační problémy? Vyvstávají 

zde otázky spojené se svátostmi pro rozvedené a znovu sezdané. Možností je trvat na již 

uzavřeném manželství nebo přiznat křesťanské hodnoty i druhému, nyní již civilně 

uzavřenému sňatku, tam kde jsou lidé připraveni k obrácení. Podle platných pravidel 

nemohou ti, kteří uzavřeli druhý sňatek a první manžel/ka stále žije přistupovat ke svátostem 

s výjimkou nebezpečí smrti, či příslibem spolužití jako bratr a sestra. Umírněnější směr 

praktikuje východní církev, jejíž praxe nebyla formálně vyloučena na tridentském koncilu, 

která umožňuje přistoupení ke svátostem za splnění třech podmínek: 

a) člověk lituje své viny a snaží se ji napravit 

b) snaží se o smír s prvním manželem 

c) další manželství se již stalo morálně závazným38 

„Člověk je totiž živé bytí, které je schopné lásky – homo capax amoris! Proto, jak učí 

koncil, je také jediným tvorem na zemi, který byl chtěn Bohem kvůli sobě samému, a to pro 

lásku.“39 

                                                 

36 Srov. KASPER, Walter. Teologie křesťanského manželství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 1997, 91 s. ISBN 80-85959-28-3. str. 21. 

37 Srov. KASPER, Walter. Teologie křesťanského manželství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 1997, 91 s. ISBN 80-85959-28-3. 

38 Srov. KASPER, Walter. Teologie křesťanského manželství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 1997, 91 s. ISBN 80-85959-28-3.  

39 LAUN, Andreas. Láska a partnerství z pohledu katolické církve. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 

1996, 78 s. str. 5. 
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Shrnutí: Manželství můžeme dělit dle vývojových stádií a délky jejich trvání. Krize 

manželství je zcela patrná ve statistikách rozvodovosti. Také je zde patrný velký nárůst párů, 

které spolu žijí bez uzavření manželství. Krize v manželství je jev, který v církvi není 

podchycený statisticky, je však obecně známý. Kasper vidí krizi hlavně v přechodu od agrární 

k industriální společnosti a podtrhuje nový pohled v otázkách etického jednání. Jelikož dnes 

stojí lidstvo i církev na prahu nové epochy což vede k novému sebe pojetí člověka a 

nestabilitě, ztratilo manželství společenské opory. Přibývá rozvedených a znovu uzavřených 

manželství a s tím související pastorační otázky.  
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2 Rodina 

„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“ (Lev Nikolajevič Tolstoj) 

Rodina je základní buňkou společenství, zdůrazňuje se v ní důležitost lásky a etiky, kdy si 

klademe otázky po tom co je co je dobré a co je špatné. Je to také místo předávání života, 

narozené děti jsou darem a jejich výchova je evangelizační úkol pro křesťanské rodiče. 

Rodina se sice mění, ale vždy je stabilizujícím prvkem společnosti, brání své členy a je 

kotvou jistoty, ať už vypadá jakkoliv. V křesťanství měla rodina monopol na legitimní sex a 

plození dětí.40 

Nové pojetí manželství je bránou k odpovědnému rodičovství, jako povolání Boží, kterým 

Pán volá muže a ženu ke společenství lásky a kde jsou děti plodem této lásky. Nicméně rodiče 

by měli reflektovat svoji připravenost a zohlednit okolnosti pro početí dalších potomků. Bůh 

sice předal člověku úkol naplnit zemi, ale musí se to dít způsobem hodným člověka. Proto se 

člověk musí zodpovědně rozhodovat. Což znamená odpovědné plánování rodičovství, ve 

kterém má být upřednostněno zejména svědomí. Zde se koncil jasně distancuje od 

propagandy regulace porodnosti. Koncil sice nestanoví počet dětí v rodině, přesto žehná 

rodinám s větším počtem dětí.41 

                                                 

40 Srov. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 323 s. ISBN 

978-80-86429-87-8.  

41 Srov. ŠRAJER, Jindřich. Nové pojetí manželství. Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 1, s. 17-19. ISSN 

0862-6944. Dostupný z: <http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-1/Nove-pojeti-

manzelstvi.html?co=%9Arajer%20nov%E9%20pojet%ED%20man%9Eelstv%ED>. 
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2.1 Definice rodiny 

Dle sociologické definice je rodina skupina osob, které jsou spojeni pokrevním poutem 

manželstvím či, adopcí. Jádro rodiny je muž, žena a jejich potomci. Z hlediska socializace je 

také skupinou primární. Dále známe pojem rozšířená rodina (širší příbuzenstvo), polygamní či 

neúplná rodina. V teologické definice k manželství patří také připravenost stát se otcem a 

matkou, což je dar Boží. Dítě a nejen ono potřebuje bezpečí a lásku. Členové rodiny spolu žijí 

v jedné domácnosti, jsou spojeni morální odpovědností a vzájemně si pomáhají. Křesťanská 

rodina má jako první hlásat evangelium a výchovou a katechezí dovádět své potomky ke 

křesťanské a lidské zralosti.42 

Renata Veselá a kolektiv hovoří o tom, že rodina je v zásadě muž a žena, kteří spolu žijí ve 

vzájemné úctě, lásce a rozhodnutí sdílet spolu svůj osud a narodí se jim potomek. „Z hlediska 

socializace je rodina skupinou primární, jejíž život je charakterizován specifickým spojením 

biologických, hospodářských, morálních, psychologických, právních a jiných procesů, v nichž 

se jednotlivé funkce rodiny realizují. Za základní jsou považovány funkce reprodukční, 

ekonomická, výchovná, socializační a ochranná.“43 Manželské páry bezdětné, volný svazek, 

či svazek homosexuální tedy ještě není rodina. Pokud spolu žije nesezdaný pár a do tohoto 

soužití si jeden nebo oba přivedou své děti, žijí tedy rodinným životem, ale jedná se spíše o 

„pseudorodinu“, jelikož děti takto vychovávané nenazývají partnera svého rodiče otcem či 

matkou, ale strýcem či tetou. Příčinnou tohoto negativního jevu často bývá důsledek 

předchozího rodinného prostředí. Psychologické studie se až do sedmdesátých let 20. století, 

zajímaly pouze o jedince. V tomto období se však pozornost obrací na individuální vývoj 

všech členů rodiny. Po roce 1989 došlo v České republice k proměně celé společnosti. 

Společenské změny přinášejí i změny ve způsobu myšlení, chování, jednání a preferencích 

hodnot. To se projevuje i na stavu české rodiny. V 90. letech 20. století začalo jednoznačně 

ubývat sňatků. Například u párů do 30 ti let bylo v roce 1989 uzavřeno šedesát tisíc 

manželství, což je 7,8 % sňatků na tisíc obyvatel, zatímco o deset let později je to necelých 33 

tisíc sňatků, což je 5,2 % sňatků na tisíc obyvatel. K tomuto jevu dochází pravděpodobně 

jednak z důvodu transformace na demokratickou společnost, kde se upřednostňuje svobodná 

                                                 

42 Srov. http://www.kebrle.cz/katdocs/FamiliarisConsortio.htm přístupno dne 25.1. 2014. 

43 VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2005, 283 s. ISBN 80-86432-93-9. str. 19. 
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volba životního stylu, alternativou manželství se stává partnerské soužití a jednak možnou 

sňatkovou tísní, kdy nastává nepoměr mezi muži a ženami ve sňatkovém věku.44 

Zde je patrná souvislost s plozením, neboť v České republice porodnost stále mírně klesá, 

v roce 2012 je průměrný počet dětí na jednu ženu 1,45, a průměrný věk rodících žen je 29,8 

let. Lidí, kteří zde žijí několik generací, tedy ubývá. Mírný nárůst obyvatelstva je tedy 

způsoben především migrací.45 S tím souvisí i problematika umělého oplodnění, tímto se zde 

ale nezabýváme. 

Také se mění tradiční posloupnost pro vstup do manželství, která je dle Iva Možného 

následující: 

a) finanční nezávislost 

b) vlastnictví domu, či bytu 

c) oznámení zásnub 

d) sňatek a první sex 

e) první dítě46 

Shrnutí: Základem rodiny je muž a žena a jejich potomci. V současnosti to často bývá muž 

a jeho děti a žena a její děti, popřípadě ještě jejich společné děti, Statisticky ubývá nejen 

sňatků, ale i počtu narozených dětí. Což může být způsobeno jednak politickou proměnou po 

roce 1989, ale také ekonomickými důvody a sňatkovou tísní. 

                                                 

44 Srov. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005, 283 s. ISBN 80-86432-93-9. 

45 Srov. http://finance.celkove.cz/clanek/porodnost-a-pocet-obyvatel-2012 ,přístupno 3. 2. 2014. 

46 Srov. MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Vyd. 2., upr. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 250 s. 

ISBN 80-86429-05-9. 
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2.2 Současné postavení rodiny, její práva a povinnosti 

Postavení rodiny se v průběhu staletí příliš nezměnilo. Změnily se jen právní úpravy, dle 

kterých se na rodinu pohlíželo. Začneme-li od římského práva, tedy rodina byla pojímána 

nejen jako společenství osob, ale jako jednota osob a majetku, kde hlavu rodiny představoval 

otec. Sňatek vnímali jako smlouvu uzavřenou v zájmu muže resp. zachování rodu. Římané 

rozlišovali dva typy manželství: přísné (zde byla žena zcela podřízena muži nebo jeho otci) a 

volné (ekonomická nezávislost manželky). Manželství vzniklo buď církevním obřadem, 

koupením manželky od jejího otce, nebo pokud žena zůstávala rok u svého muže a nevzdálila 

se na více než 3 noci. Řádné manželství mohli uzavřít pouze lidé s římským občanstvím, kteří 

byli dospělí, duševně zdraví a bylo se souhlasem otce rodiny. Přirozeně zanikalo smrtí, ale 

také ztrátou způsobilosti (např. upadnutí do otroctví), ale i rozvodem, který byl stejně 

neformální jako sňatek, například manžel pro nevěru prostě vyhnal manželku z domu.47  

Z dob římského práva se teď přeneseme do doby po konci 1. světové války, kdy vešel 

v platnost zákon č. 11/1918 Sb., který zahrnoval i manželské právo. A následně v roce 1919 

byl přijat návrh č. 320/1919 Sb., kde se dávalo snoubencům na výběr, zda uzavřou sňatek 

v kostele či na okresním úřadě a stylizovala důvody, které mohly vést k rozluce manželství, a 

zároveň odstranila řadu kanonických překážek pro nerozlučitelnost. Až do současnosti byl 

tento zákon různě měněn a doplňován až do roku 1963, kdy byl uveden v platnost zákon o 

rodině 94/1963 Sb. ve znění zákona 315/2004, a poté další změna v roce 1998, kdy články I – 

VII byly zrušeny zák. č. 91/1998 Sb. Zde se upřesňuje manželské majetkové právo, hovoří se 

o společném vlastnictví manželů, kam se zahrnují zároveň i závazky jednoho každého z nich. 

Dále je opět umožněn jak sňatek civilní tak uzavření církevního manželství a dále je zde 

upraven rozvod, kde je větší právní ochrana dětí a opouštěného manžela. Nejdůležitějším 

článkem je posílení ochrany nezletilých dětí a právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi a 

mezi manžely navzájem. Manželé, tedy muž a žena mají stejná práva a povinnosti, které se v 

§ 18 stylizují takto: 

a) žít spolu – neznamená jen společné bydlení 

b) zachovávat věrnost, což je podstata a mravní hledisko manželství 

                                                 

47 Srov. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005, 283 s. ISBN 80-86432-93-9. 
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c) uznávat svoji důstojnost, nenapadat se slovně ani fyzicky 

d) vzájemně si pomáhat 

e) společně pečovat o děti i o ty nevlastní, které má v péči druhý z manželů 

f) vytvářet zdravé rodinné prostředí v souladu s účelem a cíli manželství 

g) uspokojovat potřeby rodiny dle svých schopností a možností 

h) společně rozhodovat, pokud se nedohodnou, rozhodne soud 

i) vzájemně se zastupovat48 

Poslední úprava zákona o rodině probíhá v souvislosti uvedením v platnost nového 

občanského zákona č. 89/2012 Sb. z 3. 2. 2012, který nabývá účinnosti 1. 1. 2014, kde se o 

rodinném právu píše v § 655 – 975, kde se nově hovoří o tom, že manželé jsou povinni si 

navzájem sdělovat údaje o svých příjmech a stavu jmění. Zohledňuje také domácnost, která je 

rozdělená a každý z manželů nese náklady své domácnosti sám, avšak i nadále si mají 

pomáhat.49 

Francois de Singly ve své knize Sociologie současné rodiny říká, že od konce 19. století do 

rodin stále více intervenuje stát, snaží se upevnit pouta mezi matkou a dětmi, chránit děti, 

snížit počty dětí odložených, a to vše za pomoci vědy a zákonů na úrovni právní 

(antikoncepce, rozvod, potrat), ekonomické (spoření, dávky, daně) a institucionální (časné 

zařazení do mateřských škol, umožňující dřívější emancipaci matek). Zavedením kategorie 

„neúplná rodina“, což jsou svobodné matky, vdovy i rozvedené ženy s dětmi, se rodina stává 

proměnnou v moci státu, oslabuje se tím stigma spojené s rozvodem, ale zároveň to vede 

k oslabení legitimity manželské instituce a v konečném důsledku způsobuje nestálost 

manželského páru. Zdůrazňuje se individuální kvalita vztahu a pocit osobního štěstí, zároveň 

je však patrný stále se zvětšující zásah státu do rodin (umožňuje menší závislost žen na 

manželích, čímž se některé ženy a domácnosti dostávají do závislosti na státu), čímž stát 

vlastně reguluje i vztahy členů rodiny. Některé normy rodiny zmizely, objevily se však normy 

                                                 

48 Srov. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005, 283 s. ISBN 80-86432-93-9. 

49  Srov. http://zakony.centrum.cz/obcansky-zakonik-novy/cast-2-hlava-1-dil-4. Zákon č. 89/2012 Sb. 

Přístupno dne 10. 3. 2014 
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nové, která však už nejsou svázané s morálkou, spíše s psychologií. A krize současné rodiny 

má odůvodnit psychologický zásah. V dlouhodobém kontextu se jako negativní působení na 

rodinu uvádí omezování postavení otce v rodině, čímž je mu bráněno, aby naplnil své 

otcovské poslání, a nabourává tradiční opory otcovství a dále následky rodinného rozvratu – 

většina matek chybí při výchově, často se vrací z práce pozdě a pro další povinnosti spojené 

s chodem domácnosti nemá mnoho času ani na děti ani na partnera. Rozvod má pak dopad 

nejen na životní úroveň, ale i prostředí, kde další generace vyrůstá. Tím, že se snižuje stabilita 

manželství, narůstá počet soužití mimo manželství. Manželství je pro ně východisko jen 

v případě, že plánují děti. Pro většinu populace je ideál život ve dvojici při zachování výhod 

manželství, ale přitom se chtějí nevýhodám manželství vyhnout. Stále více totiž přikládáme 

závažnost uznání své vlastní individuality před druhými.50 

Shrnutí: Postavení rodiny zůstává prakticky stejné, jen se v průběhu časů mění právní 

pohledy na rodinu, na to, jak rodinu a manželství právně ukotvit, jaká jsou práva a povinnosti 

manželů, což je především žít společně, zachovávat si věrnost a společně pečovat od děti. 

Zákon zároveň upravuje i majetkové spoluvlastnictví manželů a vztahy mezi rodiči a dětmi. 

Stát tedy mnohem více než dřív zasahuje do věcí rodiny a to na úrovni právní, ekonomické a 

institucionální. 

                                                 

50 Srov. SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 127 s. ISBN 80-

7178-249-1.  
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2.3 Rodinný život a náboženství  

Z výzkumu Olgy Nešporové vyplývá, že rodina má sice genetické danosti, ale formuje se 

především v rámci kultury. Jejím předobrazem jsou sice náboženské vzory, jejich funkce však 

v postmoderní společnosti klesá. V současné Evropě úlohu církve přebírá stát a sekulární 

ideologie. Dá se říci, že typ křesťanského vyznání ovlivňuje názory a vystupování obyvatel. 

Platí, že katolíci se více spojují do příbuzenských skupen než protestanti, také je u nich nižší 

rozvodovost a počet narozených dětí mimo manželství. Malá hladina porodnosti, také ukazuje 

na nedodržování zákazu o používání antikoncepce. České země se podobají spíše 

protestantským společnostem, vysokou sekularizací a malým počtem věřících. Ovšem 

dělením genderových rolí (typicky mužské a ženské povinnosti) se češi podobají spíše 

katolíkům, s tím, že je vyšší zaměstnanost žen, a více dětí se rodí mimo manželství. Jak tedy 

náboženství prostupuje do skutečného života? Stejně jako se mění společnost, mění se i 

věrouka a její uplatnění v praxi. Pro tento účel si Olga Nešporová vybrala výzkum z roku 

2005. Pro tyto účely rodinu definuje jako svazek muže a ženy, který je zaměřen na reprodukci 

a socializaci, bydlí ve společné domácnosti a spojuje je manželství. Třídícím znakem je věk a 

náboženská víra. Katolíci považují manželství za jednu ze sedmi svátostí, protestanti ho vidí, 

jako světskou záležitost, ovšem velmi potřebnou a doporučovanou. Manželství legitimizuje 

pohlavní život. Dle katolických norem by se neměla používat antikoncepce a umělé potraty. 

Ovšem dá se říci, že většina katolíků to nedodržuje. Česká republika je konzervativní 

v pohledu na manželství a rodičovství, avšak toleruje rozvod, pokud manželství není funkční. 

Více konzervativní jsou starší a věřící oproti mladším nevěřícím. Ve svém výzkumu zjišťuje, 

že starší generace katolického vyznání si myslí, že dítě strádá zaměstnaností matky, že vedení 

domácnosti je stejně uspokojující jako zaměstnání, že by muž měl být starší než žena a že po 

rozvodu by se mělo dítě svěřit matce. Pokud se jedná o výchovu, tak rozdíly mezi věřícími a 

nevěřícími jsou zanedbatelné. Obě skupiny vidí jako nejdůležitější pracovitost, dobré 

vychování a zodpovědnost. Pouze necelých 8% uvádí náboženskou víru. Největší rozdíl mezi 

katolíky a nevěřícími je v tom, že katolíci spolu méně žijí ve společné domácnosti bez 

uzavření sňatku, do manželství vstupují dříve, mají větší počet dětí (tento rozdíl je 

nevýznamný, pokud přihlédneme k tomu, že nevěřící začínají s reprodukcí v pozdějším věku) 
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a méně často se rozvádějí. Tyto rozdíly se však vyskytují spíše u mladších kategorií. U 

vyšších ročníků jsou rozdíly nepatrné.51  

Shrnutí: Výzkum Olgy Nešporové zjistil, že neexistují zásadní rozdíly v chování katolíků 

a nevěřících. Rozdíly jsou mezi veřejně projevovanými postoji, a reálném chování. Je zde 

patrný vliv jednotného školství a masmédií, které sbližují hodnoty celé české společnosti. 

Mírné odlišnosti jsou u mladších generací. V České republice je obecně velká tolerance 

k rozvodům, homosexuálním svazkům a předmanželským soužitím, avšak katolíci k těmto 

jevům zaujímají negativnější postoj. Sňatky katolíků jsou o něco stabilnější. 

                                                 

51 Srov. NEŠPOROVÁ, Olga. Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? Rozdíly v chování a postojích 

k rodině mezi českými věřícími a nevěřícími. Lidé města, 2010, roč. 12, č. 1, s. 61-85. ISSN 1212-8112. 
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2.4 Rodina, její vývoj, cíl, smysl a funkce 

Dle Oldřicha Matouška hlavním smyslem rodiny je plození a výchova dětí, což je 

biologicky důležité pro udržení lidstva a zprostředkování tradic. Rodina formuje vývoj a 

postoje dle vlastního hodnotového žebříčku, který má vždy nějaký odklon od průměru 

společnosti. Rodina zajišťuje nejen primární potřeby jako je teplo a strava, ale i domov, tedy 

stabilitu prostředí a osob v něm. Rodina je zdrojem kontaktu, potvrzujeme si v ní svoje role, 

pomáhá nám překonávat obtíže a traumata. Ovšem je také místem stresu, je třeba neustále 

přijímat kompromisy. 

Autor dále uvádí, že Slované, kteří přišli na naše území okolo 5. století, a jejich rodiny 

byly patriarchální. Sám slovanský vůdce Sámo měl dvanáct manželek. Křesťanství proti 

mnohoženství sice bojovalo, ale v českých zemích se udrželo ještě velice dlouho, neboť ještě 

v roce 1039 vydal kníže Břetislav II. výnos o zákazu mnohoženství. Následuje dlouhotrvající 

a stále nedokončený proces zrovnoprávňování žen, který znamenal rozpad patriarchální 

rodiny. Industrializace, větší zaměstnanost žen a doba, kdy muž přestal být jediným živitelem 

rodiny, vedlo nejen k protestům a ženským hnutím, ale také vyvolávala větší napětí mezi 

muži a ženami což vyústilo v tendence odkládat manželství a porody na později, zakládat 

rodinu neformálně, zvyšování rozvodovosti a omezování počtu dětí v rodině. Což poukazuje 

na prosazování individuálních zájmů nad zájmy rodiny. Prognóza rodiny má dvě vize, tu kde 

je předpoklad slábnutí rodinných pout, kdy manželé budou sice zcela rovnoprávní, ale spolu 

nebudou nic sdílet. Druhá představa je, že se ženy budou chtít od mužů maximálně 

distancovat a odlišit a plození by probíhalo pouze za asistence zdravotnického zařízení. 

Oldřich Matoušek však říká, že budoucnost rodiny vidí optimisticky, neboť člověk potřebuje 

komunikovat, sdílet se a mít domov s okruhem svých nejbližších. Schopnost rodiny 

vyrovnávat se s nepřízní je závislá na jejím sociálním okolí. Specifikou české rodiny od bitvy 

na Bílé hoře přes revoluci v roce 1848, německou okupaci a následnou okupaci bolševiky 

bylo, že navenek se projevovala tak, aby se nedostala do ohrožení, doma ovšem vyznávala 

pravou víru. Domov byl útočištěm. Ovšem vliv totalit má dopad i na rodinu. Ženy střední 

generace považují manželství za instituci, která zvyšuje jejich společenskou významnost, 

starší ženy, vychované v socialismu, vidí jako poslání ženy práci, a mladé ženy chtějí více 

potomky než manžela. Po pádu režimu sice lehce stoupl počet uzavřených manželství a klesla 

rozvodovost, což se dá vysvětlit jako obava z nejistoty. Nastávají však nové druhy potíží – 

otec podnikatel vypadl z rodinného života nebo žena přináší do rodinného rozpočtu vyšší 

příjem než muž. Jak se bude rodina chovat, také záleží na tom, z jakých rodinných poměrů 
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pocházejí rodiče a podle rozdělení moci v rodině. Teoreticky má nejlepší předpoklady pro 

úspěch manželství muže, který má mladší sestru a vzal si za manželku dívku, která má 

staršího bratra. Ale jde jen o hledisko pravděpodobnosti, nerozhoduje ani tak vzor, jako to, jak 

s tímto vzorem sami nakládáme.52 

Shrnutí: Rodina se v průběhu historie vyvíjí, avšak jejím hlavním smyslem je plození a 

výchova dětí, cílem je uchování lidského rodu a předávání hodnot a tradic potomkům. 

Vzájemné formování v rámci rodiny se posléze přenáší i do veřejné sféry. Rodina je tedy 

v každé době základem společnosti, proto je důležité, aby spolu muž a žena uzavřeli svazek, 

z něhož vzejdou potomci. Základní funkcí rodiny je uspokojování potřeb všech jejích členů. 

Rodina je také základním místem člověka pro vytváření představ o hodnotách a vlastnostech 

manželství, zde získává první informace, učí se od rodičů, jaké jsou role v manželství, a tento 

model pak také určuje, jakou si v dospělosti vytvoří rodinu sám.53 Nelze opominout ani 

specifika České republiky, kdy se její obyvatelé museli vyrovnávat s bolševickou okupací, a 

pravou víru a svobodu mohli projevit často jen ve svém domově, který byl jejich bezpečným 

azylem. 

                                                 

52 Srov. MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2003, 161 s. ISBN 80-86429-19-9. 

53 Srov. http://www.pastorace.cz/Knihovna/4-Manzelstvi-v-soucasnem-svete.html Michael Slavík přístupno 

4.2. 2014. 



 39 

2.5 Návaznost na tradice a mravnost, kritéria morálního jednání 

Nejprve je třeba předeslat, že církev učí o povinnosti lásky ke svým blízkým, která vyplývá 

z celé biblické tradice a učení Ježíše z Nazareta.54 Je inspirací pro lidská společenství a 

vyzývá k lásce, pochopení a pomoci zejména těm, kteří to nejvíce potřebují, což jsou i ti, 

kterým ať vlastním či cizím zaviněním manželství selhalo. 

Při práci na tomto tématu nelze opominout, že v jejím průběhu probíhal národní týden 

manželství, který se koná vždy (V České republice již od roku 2007) v týdnu, kdy je svátek 

sv. Valentýna (14. 2.), a který umožňuje manželům, aby se zaměřili na svůj vztah, ve kterém 

by mělo platit, že partneři stojí stále při sobě v dobrém i zlém, jelikož je to základní pilíř 

dobrého života nejen našeho, ale i celé společnosti. Připomíná nám, že dobré manželství není 

samozřejmost, ale že na tomto vztahu musíme neustále pracovat. Je stěžejní zopakovat si 

důležitost tradičního vymezení mužských a ženských hodnot. Tradiční rodina přispívala ke 

stabilitě společnosti i tím, že výběr partnera ležel v rukou rodičů, čímž se zachovávalo nejen 

postavení rodiny, ale i ekonomická situace a kulturní ráz. 

Jak píše Ivo Možný, tradiční rodina byla široká, více generační, měla univerzální funkci, 

role v rodině byly stanovené, autoritou byl otec a legitimizovala manželský styk a početí dětí. 

Moderní rodina je nukleární, legitimizuje potomky, autoritou je otec i matka a základní 

kapitál je nejen ekonomický, ale i sociální a kulturní. Postmoderní rodina je rodina variabilní, 

individualizovaná, kapitál je již jen kulturní a sociální, plní funkce citové a autorita není 

žádná nebo jen slabá.55 

Francois de Singly vnímá, že každá sociální skupina má svůj vlastní typ rodiny. Vše svědčí 

pro to, že rodiny z nižších sociálních vrstev vidí tradiční rodičovský pár, kde je dělba práce 

rozdělena dle pohlaví. Střední a vyšší třída se snaží prosazovat vlastní autonomii. Tuto 

nezávislost symbolizuje i cizoložství, avšak v rozporu s tímto tvrzením lze říci, že věrnost si 

v rodině zachovává význam i v době sexuální svobody. Spíše se jedná o to, že jeden 

z manželů vyhledává zábavu, či přátele mimo domov, kterýmžto chováním trpí druhý 

                                                 

54 Srov. Bible a morálka : biblické kořeny křesťanského jednání / Papežská biblická komise; [z italského 

originálu ... se zvláštním zřetelem k souběžně vydanému anglickému překladu ... přeložili Jaroslav Brož a Josef 

Hřebík] Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 207 s. ISBN 978-80-7195-367-8. 

55 Srov. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 323 s. ISBN 

978-80-86429-87-8.  
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z manželů, ve většině případů žena. Neboť více, dle tradic, přísluší muži vycházet do 

společnosti, což škodí realizaci cílů rodiny. Důležité je sdílení, alespoň v těch důležitých 

rozhodnutích. Velká změna poklesu hodnoty manželství spočívá v tom, že se snižuje 

přesvědčení o důležitosti stálosti manželství a jeho dlouhého trvání. Hodnotu má jen tehdy, 

pokud jeden uspokojuje druhého tak, jak očekává. A čím více jeden či oba partneři trvají na 

uspokojení vlastního ega, tím je vztah náchylnější k rozpadu. Nestabilitu manželství lze tedy 

charakterizovat zejména tím, že se snížila ekonomická závislost ženy na muži, přestože 

přetrvává dělba práce dle pohlaví, a unikání z tohoto nevyváženého rozlišování rolí 

kompromisem. Postmoderní rodina nehledá trvalý manželský svazek, ale uspokojení vlastních 

potřeb.56 

Co se týče mravnosti, nahlédneme nejprve do knihy anglického filozofa Bertranda Russela, 

jehož názory jsou pro křesťana nepřijatelné. Tvrdí totiž, že si nelze vynucovat lásku, stejně 

jako víru. Je proti monogamii, o které říká, že způsobuje mravní poruchy. V současnosti je 

ideálem manželství naprostá svoboda. Stejně jako Masaryk volá po rovnosti pohlaví - neměla 

by být dvojí morálka – jiná pro ženy a jiná pro muže. Avšak není všechno jen černobílé, je 

zde spousta odstínů. Sám Russel vidí moderní společnost jednak jako systém ekonomický a 

jednak rodinný, s tím, že industrializace má hluboký vliv na pohlavní morálku a naopak 

puritánská ctnost byla jednou z příčin industrializace. 

V moderní společnosti přebírá úkoly, které dříve patřily otcům, stát. Zanedlouho může stát 

převzít i biologickou úlohu otců, ovšem pokud by k tomu došlo, tradiční morálka by se 

zhroutila. Zákon do rodiny zasahuje jednak tím, že chrání etiku a jednak právně chrání práva 

jedinců. To se postupně vyvíjí z hlediska instinktivního, hospodářského a náboženského. 

Teprve s příchodem patriarchátu, začínají muži vyžadovat u svých žen panenství. Křesťanská 

etika, jak ji vidí sv. Pavel, říká, že manželství se vyvíjí spíše z rodiny, nežli naopak. Katolická 

církev je sice zásadně proti rozvodům, ale má jistou shovívavost pro hřích smilstva. Narozdíl 

od Ameriky, kde je rozvod velmi snadný, zato cizoložství se odsuzuje daleko přísněji než u 

katolíků. Nemravnost ve středověku byla velmi rozšířena, ještě Papež Řehoř VII. se snažil 

přimět biskupy, aby opustili své konkubíny. Také by se dalo říci, že v sexuálních otázkách 

rozlišujeme to, co děláme sami jako „milostné dobrodružství“, a to, co dělají druzí jako 

„smilstvo“. Stav současné morálky dle Russela vyvěrá jednak z vynalezení antikoncepce a 

                                                 

56 Srov. SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 127 s. ISBN 80-

7178-249-1.  
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jednak z emancipace žen, kdy měly více možností výdělků mimo domov, a tudíž se staly více 

nezávislými na milosti otců a manželů. Ovšem tato nová morálka, pokud se nebude vyžadovat 

věrnost, bude muset zavést nové metody k zabezpečení rodiny nebo se s jejím rozpadem 

smířit. O manželství Russel říká, že jeho jedinou odlišností od ostatních pohlavních vztahů je 

to, že je právní a většinou i náboženskou institucí a zcela nepatřičně ho srovnává s říší zvířat. 

V závěru říká, že čím jsou lidé kulturnější s více rozmanitými zálibami, tím menší mají 

schopnost prožít šťastné manželství. Šťastné manželství je však to, kde manželé mnoho štěstí 

nečekají, partneři jsou si rovnocenní a ve svém soukromém životě svobodní. 

Návrh na to, jak zavést stabilitu do vztahů namísto promiskuity, by bylo zavedení tzv. 

manželství na zkoušku, které by se od tradičního lišilo tím, že se za jeho trvání nebudou 

partneři pokoušet počít dítě, rozvod se povolí, pokud nebudou potomci, pouze na základě 

oboustranného souhlasu, a pokud k němu dojde, nebude mít žena nárok na alimenty. Tento 

návrh však neprošel. Sám Russel pokládá za důležité, aby lidé do manželství vstupovali po 

předchozí sexuální zkušenosti. Takto uzavřená manželství v součinnosti s antikoncepcí (čímž 

bude otcům víceméně zaručeno jejich otcovství), může v budoucnosti vést ke stabilitě rodiny. 

Ovšem rostoucí účast státu na ochraně a výživě dětí, povede spíše k tomu, že otec přestane 

mít pro rodinu zřejmý účel a zmizí tradiční důvody pro tradiční morálku. Nová etika, která 

bude přijata, má být oproštěna od pověr, ani sexuální život se bez ní nemůže obejít. Zásady 

čestnosti a ohleduplnosti a vzájemné lásky a úcty se musí výchovou pěstovat již od dětství, 

avšak oběť, kterou žádá vlastní morálka, musí být dobrovolná, aby nezničila samotný základ 

lásky.57 

Pokud chceme nahlédnout do tradic rodiny, uvidíme, spolu se známým sociologem Ivo 

Možným, že tradičně se normy správného rodinného chování předávaly ústně. Samozřejmostí 

bylo, že vážnost požívali především starší a zkušenější, rady starších, náčelníci, šamani, kněží 

atd. Největší vážnost nakonec však stejně mělo veřejné mínění a všeobecné vědomí 

správnosti, či zavržení hodnosti činů. V poslední době (zhruba pět generací zpět) došlo 

k významné změně. Objevili se profesionální odborníci, nejen co se týká výrobních oborů, ale 

též v sociologii a jejích různých specializacích. Tím je však na druhou stranu člověk méně 

podporován ve správnosti vlastního úsudku, a tradice, vliv rodiny a přátel i hlas církve 

ztratily na významnosti. Česká rodina se tradičně po dlouhá staletí, utvářela pod katolickým 

vedením. Takže v historicky krátkém čase se situace velice změnila. Zvýšily se počty rozvodů 

                                                 

57 Srov. RUSSELL, Bertrand. Manželství a mravnost. Praha: O. Štorch-Marien, 1931, 255 s. 
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a umělých přerušení těhotenství, vzrostl počet nemanželských soužití. Změna hodnot 

z oddanosti k nezávislosti přechází do sekulárního pojetí manželské lásky. Dalšími prvky, 

které rodinu ovlivňují, jsou nové technologie, možnosti trávení volného času a politicko-

ekonomické změny. 

Představu o lidské intimitě tak vytvářejí spíše texty písní, rádio, televize či knihy. Jimi 

vytvářený obraz rodiny, přesvědčuje čtenáře, že jeho nesnáze jsou důsledkem jeho chyb nebo 

omylů partnera. A to, že tolik manželství končí rozvodem, by tedy znamenalo, že většina 

populace je vadná. Problémem dnešního člověka je tedy srovnat svůj život s historií a 

tradicemi a objevit, co mohou sami změnit, a co musí umět přijmout. Zásahy institucí do 

rodinných sporů jsou tedy důsledkem jistého dějinného vývoje. 

Dále Ivo Možný uvádí, že rodina z dnešního pohledu je manželský pár s potomky. Původní 

význam slova rodina však bylo společenství lidí, žijících pod jednou střechou a podléhající 

autoritě pána domu (často zahrnující otroky, služebnictvo či zaměstnance), nebo široké 

pokrevní příbuzenstvo (u šlechty a významných rodů, sídlící po celém světě), což přečkalo až 

do poloviny 19. století (průmyslová revoluce). Nestálost rodiny je zvýšena také proto, že není 

pevně zakotvena v jednom domě. Dle sčítání lidu v roce 1980 tvoří 22% domácností 

jednotlivci, 3% jsou více rodinné domácnosti, 8% je neúplných rodin, 34% párů žije bez dětí 

a pouze necelá třetina 32% je úplných rodin tvořených oběma rodiči a dítětem, což je 

důsledek jednak rozpadu rodin, jednak z ekonomických důvodů tvořené více rodinné 

domácnosti, a hlavně tím, že pokud rodiče mají dítě a to zhruba po pětadvaceti letech odejde 

z domu, dožívají spolu rodiče jako bezdětný pár dalších 20 – 26 let (dle délky života). Těch, 

kdo vstupují do manželského života bez předchozích sexuálních zkušenostech, je necelých 

6%. Věk prvního vstupu do manželství dlouho klesal, až do poloviny 19. století (muži 

vstupovali do manželství kolem třiceti a ženy pětadvaceti lety). Zásadní pokles nastal po 

2. světové válce (muži 25, ženy 23 let). Poté věk snoubenců začal opět stoupat. Vztah muže a 

ženy, mající zásadně odlišný životní úděl, je kulturní základ existence společnosti. 

V současnosti nastala naprostá univerzalita rolí, svět mužů i žen se vzájemně prolíná. 

V realitě rodiny to tak vždy ale není (muž nadále opravuje auto a žena se stará o domácnost). 

Je zajímavé, že samotná rodina je většinou více spojena s rodinou rodičů ženy. Polarita 

pohlaví je prokazatelná i v dalších historických a kulturních epochách, ale tak jak ji známe my 

je výtvorem evropské renesance a humanismu. 
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Ivo možný shledává čtyři rozměry pro zachování rodiny v budoucnosti: 

- početnost nastávající generace 

- dostupnost bytů 

- zdraví otců a matek jako předpoklad pro reprodukci 

- kvalita životního prostředí a přírodních zdrojů58 

Shrnutí: Zde se zabýváme tradičním vymezením mužských a ženských hodnot, a dělby 

práce podle pohlaví. Přechod od tradiční, přes moderní až k postmoderní rodině je veden 

změnou poklesu hodnoty manželství, nastávající ekonomickou nezávislostí ženy a 

prosazováním individuálního štěstí. Russel píše o tom, že ideálem manželství je naprostá 

svoboda. Úkoly otců přebírá stát. Stav současné morálky vidí odvislý od emancipace žen a 

dostupnosti antikoncepce, z čehož vyplývá i nárůst počtu manželství na zkoušku. Ivo Možný 

hovoří o tom, že dříve se tradice předávaly ústně a vzorem, časem však vliv rodiny, přátel i 

církve ztratil na důležitosti, a veřejné mínění se změnilo – je více liberální. Rodinu začaly 

ovlivňovat nové technologie (internet, rádio, TV), politicko-ekonomické změny a nový 

způsob trávení volného času. Ve světě nastala univerzalita rolí, v rodině to však často nebývá. 

                                                 

58 Srov. MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: (mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990, 184 s. ISBN 80-

7029-018-8. 
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2.6 Statistické údaje – demografické změny v České republice 

Jako první bychom se v této části podívali na úbytek natality v České republice. Ten totiž 

probíhá v cyklech, kdy za první fázi bychom mohli označit léta 1830 – 1870 a další v letech 

1870 – 1930, což souviselo zejména s tím, v jakém stadiu byla dostupnost a osvěta v oblasti 

antikoncepce, a také s tím, jak se snižovala dětská úmrtnost, a zvyšovali příležitosti obživy. 

Další etapa probíhala v šedesátých letech, z důvodu nedostupnosti služeb, pomáhající matkám 

s péči o děti, malé možnosti získat vlastní bydlení, a také přijetí zákona o potratech. Poslední 

etapa probíhá od konce 90. let 20. století a pravděpodobně bude ještě pokračovat. Důvodem je 

jednak hromadné používání antikoncepce, ale také vnější podmínky, které rodině nepřejí. 

Životní roveň sice nadále roste, ovšem propast mezi ekonomickou situací bezdětných párů a 

párů s dětmi se stále zvětšuje. V roce 1955 připadalo na ženu téměř 2,2 dětí. V 80. letech se 

křivka ještě držela nad průměrem dvou dětí, avšak křivka stále klesá a v roce 2008 již to bylo 

pouhých 1,4 dětí na ženu v plodném věku. Podíl bezdětných žen v 80. letech je necelých 10% 

(v letech 1978 – 1979 pouhých 5%), ovšem v 90. letech tento podíl vystoupal na 20%, což 

bylo způsobeno také odkládáním narození dítěte do staršího věku. V období 1995 – 2005 

propad natality klesl na hodnotu menší než 1,3 živě narozeného dítěte na ženu. Mírný nárůst 

nastal v roce 2007, patrně v souvislosti zvýšením rodičovského příspěvku. Ale oproti 70. 

létům, kdy byla přijata opatření přející rodině, je toto zvýšení zanedbatelné, navíc jen 

krátkodobé. Také se zvyšují počty dětí narozených svobodným matkám. Pokud tento fenomén 

porovnáme v souvislosti se vzděláním, zjistíme, že nejvíce takto narozených dětí je u žen se 

základním, či středním vzděláním bez maturity. V roce 1988 je to 16,3% (v roce 2008 je to již 

63,7%). U žen s vysokoškolským vzděláním je to 1,8 resp. 15,7%. Zároveň se dá konstatovat, 

že čím vyšší vzdělání, tím nižší konečná hodnota plodnosti.59 

Pokud se týká vstupu do manželství, nastal velký přelom koncem 90. let 20. století. 

Pravděpodobně z důvodu politických změn se podíly svobodných mužů do věku 30 let zvýšil 

z 19,3% (v roce 1993) až na 33,9% (v roce 2001), k současným 58,5% (rok 2008) – u 

třicetiletých žen je to 7,8%, 16,1% a 39,1%. Nejvyšší podíl ženatých mužů je ve věku 67 – 71 

let (v roce 2008 je to 81%) u žen je to v 47 – 54 let (v roce 2008 je to 70%). Průměrný věk 

vstupu do manželství v letech 1993 – 2008 se u žen zvýšil o 5,3 roku, a u mužů o 5 let. 

                                                 

59 Srov. RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993-2008. 

Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7. str. 47 – 63. 
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Hovoříme-li o přírůstcích obyvatelstva, tak vzhledem ke spojení se Slovenskou republikou 

se stav mírně zvyšoval, ale ve skutečnosti se v důsledku nižší porodnosti a vyšší nelegální 

emigrace stav obyvatel snižoval. V letech 1991 – 1993 se počet populace zvyšoval, což se 

změnilo na úbytky v letech 1994 – 2002, tento trend se změnil až od roku 2003. Od roku 1953 

byl nejvyšší demografický nárůst v roce 2007, kdy se zvedl počet obyvatel o skoro 94 000, 

z toho ovšem bylo 84 000 z důvodu migrace, a jen pouhých 10 000 činil přirozený přírůstek. 

Do konce roku 2008 měla česká republika téměř stejný počet obyvatel jako v roce 1926 

(10 468 tisíc obyvatel), od roku 2005 se tedy dá říci, že se vývoj kvantity populace dá 

považovat za vyvážený.60 

Při pohledu na uzavřená manželství, v České republice v 80. letech 20. století vidíme, že v 

padesáti letech života bylo nesezdaných pouze 4 % žen a 6 % mužů. Na konci 80. let 20. 

století se stále více párů rozvádí. Po rozpadu prvního manželství, však až 40% mužů, uzavírá 

další sňatek do pěti let. Ženy další sňatek uzavíraly řidčeji, a také v delším časovém 

horizontu. Jen malou roli v tom hraje znovuobnovení možnosti církevních sňatků, zrušení 

vojenské služby v roce 2005 a povolení registrovaných partnerství (zák. 115/2006 Sb.). 

Velkou roli hraje zejména změna politického systému, otevření hranic a poznání nových 

životních trendů. Mladí lidé déle studují, a více si cení osobní svobody, tudíž i do manželství 

vstupují v pozdějším věku, čímž se snížili rozdíly mezi Českou republikou a západní 

Evropou. Muži se v roce 2008 průměrně ženili ve 31,4 letech a ženy ve 28,7 letech. (původně 

24 resp. 21 let). Intenzita sňatečnosti tedy klesá, což má spolu s kulturou, tradicí, religiozitou, 

hodnotovou orientací, populační politikou a emancipací vliv na hladinu rozvodovosti. 

Rozvody se stávají více dosažitelnější díky novým zákonům, ale ty se spíše uzpůsobily reálné 

situaci. V 80. letech se v porovnání s lety padesátými rozvodovost zvýšila takřka trojnásobně. 

V roce 1996 došlo v České republice k 33 113 rozvodům, což je dějinné maximum. 

Přechodný pokles rozvodovosti nastal v roce 1999 zřejmě v souvislosti s novým režimem a 

vydáním nového zákona o rodině č. 91/1998, Sb., poté však zvyšující se trend pokračoval. 

V první dekádě 21. století se stabilizoval na hranici kolem 31 tisíce rozvodů za rok. Při 

porovnání počtu rozvodů a uzavřených sňatků se dostáváme k číslu 13 rozvodů na tisíc 

vdaných žen v roce 1996 resp. 14 v roce 2008. Podle počtu rozvodů k počtu manželství ve 

sledovaných letech to bylo 40% rozvodů na 100 manželství (v roce 1993), již 50% v roce 

                                                 

60 Srov. BARTOŇOVÁ, Dagmar. Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993-2008. 

Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7. str. 109 – 132. 
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1994 a 60% v roce 2008. Tato informace je ale orientační, protože počet povolených rozvodů 

daného roku nekoreluje s počtem uzavřených manželství. Navíc musíme brát v potaz také 

druhé rozvody. Další základní proměnnou je věk vstupu do manželství, délka trvání 

manželství a věk při rozvodu. Nejvyšší podíl rozvedených byl v minulosti ve věku 40 – 49 let. 

Do dvou let od uzavření sňatku se v osmdesátých letech rozvedlo téměř 10% párů (0,82 

rozvodů na 100 manželství v roce 1985). V devadesátých letech to již bylo 4%, což se drží až 

do současnosti. Do 15 let od uzavření manželství se v roce 1985 rozvedlo 23,7 % párů, v roce 

2008 je to již 43,4% párů. Nejčastěji uváděné důvody k rozvodu jsou jednak nevěra, 

alkoholismus, zlé nakládání, nezájem o rodinu atd., ale hlavně rozdílnost povah a názorů 

(v roce 2008 to uvedlo 70,4% mužů a 69,5% žen). Jako první země, která uzákonila rozvody 

je Francie (1791), v České republice to bylo v roce 1811 a v současnosti není uzákoněn pouze 

na Maltě (ale i ta uznává rozvody uskutečněné v cizině). Například ve Švédsku jsou 

rozvedeny naprosto všechny páry, které podají žádost, a to i bez uvedení důvodu a souhlasu 

druhého partnera. V roce 2004 byla úhrnná rozvodovost (tedy počet rozvodů na 100 sňatků) 

v ČR 49 rozvodů, a pro srovnání například v Bulharsku 31, na Slovensku 33, ve Švédsku 52, 

a ve Francii 42.61 

Shrnutí: Dle demografického průzkumu v České republice vidíme, že nastal úbytek 

porodnosti, zejména z důvodu dostupnosti antikoncepce, ale také politice nepřející rodině. 

Vyváženost je způsobena především migrací. Ohledně uzavírání manželství došlo k jeho 

velkému snížení (v roce 1993 bylo 19,3% svobodných mužů, ale v roce 2001 to již bylo 

33,9%). Průměrný věk vstupu do manželství se také zvýšil a to zhruba o pět let. Vliv na 

sňatečnost má spolu s kulturou, tradicí, religiozitou a emancipací hlavně populační politika a 

hodnotová orientace. Zároveň nelze přehlédnout, že se počty rozvodů v České republice 

neustále zvyšovaly a současná stabilizace je spíše důsledkem nižší sňatečnosti. 

                                                 

61 Srov. FIALOVÁ, Ludmila, KALIBOVÁ, Květa. Demografická situace České republiky: proměny a 

kontexty 1993-2008. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7.  
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2.7 Otázky papeže Františka týkající se nové evangelizace pro rodiny 

Tématem rodiny se bude zabývat i mimořádná synoda, která je svolána na říjen roku 2014, 

jejímž cílem je shromáždit informace o současné situaci rodin ve světě, aby jim mohlo být 

věrohodně hlásáno evangelium, a na ní navazující řádná biskupská synoda naplánovaná na 

rok 2015, která by měla vytyčit směrnice pro pastoraci rodin. Cílem dotazníku je zejména 

naslouchat problémům dnešního člověka. Generální sekretář synody Mons. Lorenzo 

Baldisseri uvedl: „Je zřejmé, že společenská a duchovní krize současného světa má vliv na 

rodinný život a vytváří naléhavou pastorační potřebu, která ospravedlňuje svolání 

mimořádného generálního shromáždění.“62 

V této části práce se tedy podíváme na přípravný dokument biskupské synody 

z 5. 11. 2013 „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu nové evangelizace“, kdy se poprvé 

v dějinách církve papež obrací na křesťanskou veřejnost celého světa, a chce nasbírat 

empirický materiál, což je patrná změna trendu v církvi. Píše se zde o tom, že v současnosti 

prožíváme hlubokou duchovní a sociální krizi ve společnosti, potažmo v rodině a vyjadřuje 

naléhavost najít účinné směry pro pastoraci. Za situace, které vyžadují zvláštní pozornost, 

uvádí celosvětovou problematiku smíšených manželství, polygamii, dohodnutá manželství, 

kastovní systém a zvětšující se výskyt nesezdaných, či homosexuálních párů. Proto by se 

nauka víry o manželství měla reprezentovat vstřícně tak, aby se dotkla srdcí a proměňovala je.  

Ve své encyklice Lumen fidei (Světlo víry, vydaná v červenci 2013), kterou papež 

František napsal, spolu s Benediktem XVI., říká, že je možné slíbit lásku navždy, pokud 

odkryjeme plán, který nás přesahuje. V tom nám je nápomocna víra pomáhající pochopit 

rodičovství a s ním spojené tajemství člověka v celé hloubce. Ve čtvrté kapitole této 

encykliky nazvané Bůh jim připravuje město, ukazuje víru jako východisko pro budování 

světa, ve kterém by člověku bylo dobře. V odstavci 52 a 53 nazvaných Víra a rodina mluví o 

tom, že první prostředí víry je v rodině, která vzniká z lásky muže a ženy, která umožňuje 

zrodit nový život, a která je znamením přítomností lásky Boží. „Věřit Bohu znamená 

spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh 

přiznal svým svědectvím“ Žid 11,1. 

                                                 

62 Srov. http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/rodine-i-jejim-tezkostem-se-bude-venovat-pristi-biskupska-synoda/ 

Autor: Ondřej Mléčka přístupno 16. 2. 2014. 



 48 

Takto uvěřila i Sára a stala se matkou: „Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, 

aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal 

zaslíbení“ Žid 11,11. 

Jelikož již v dětství se učíme věřit, vidí víru jako rozlet života, která umožňuje objevit 

velké povolání k lásce a odevzdání v Boží věrnosti. Naplnění víry se koná především 

v lidských vztazích, rodině a společnosti a jejím přístupu k utrpení a smrti. V závěru 

encykliky je modlitba k Panně Marii, která, která uvěřila, aby i nám pomohla v naší víře.63 

Dále následuje dotazník, ve kterém je 9 základních otázek, které mají další podotázky: 

1) Rozšíření Písma a církevních dokumentů týkající se rodiny. 

2) Manželství dle přirozeného zákona, jaká je antropologická vize vztahu mezi mužem a 

ženou. 

3) Pastorace rodiny, vzhledem k evangelizaci, nové zkušenosti v souvislosti s přípravou 

na manželství z posledních let, současná krize rodiny a náhled na to, jak se rodina 

vypořádala se svým povoláním předávat víru, jakou pastorační pozornost věnuje 

církev rodinám v krizi, a jaký jim dává církev příklad. 

4) Pastorace čelící těžkým situacím v manželství, dotaz, jaký je procentuální podíl soužití 

ad experimentum (manželství na zkoušku), otázka, zda existují důvěryhodná data 

ohledně volně existujících svazků, odhad podílu rozvedených a znovu sezdaných 

dvojic, a jak tento neregulérní stav prožívají s ohledem na přijímání svátostí a jakou 

mají pastorační péči. 

5) Svazky osob stejného pohlaví, zda jsou u nás uzákoněny a jaký k nim církev zaujímá 

postoj, jakou jim věnuje pozornost, a jaký názor má církev na adoptování dětí u těchto 

párů s ohledem na předávání víry. 

6) Výchova dětí z neregulérních manželství, kolik jich je, co pro ně požadují rodiče 

(pouze svátosti, či také výuku náboženství a katechezi) a jak jim církev vychází vstříc, 

popřípadě, jak probíhá svátostná praxe. 

                                                 

63 Srov. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18530, Lumen Fidei, přeložil Milan Glaser, přístupno 

16. 2. 2014. 
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7) Otevřenost manželských párů životu, reálná znalost Humanae vitae o zodpovědném 

rodičovství, jak tuto nauku manželé přijímají z morálního hlediska, jaké jsou 

zkušenosti v praxi (pokání, účast na eucharistii) a jak by bylo možné zvyšovat 

porodnost. 

8) Vztahy mezi rodinou a osobou, zda je rodina vnímána jako místo povolání člověka 

Kristem, jaké jsou překážky pro toto setkání a jaký má dopad na rodinu krize víry. 

9) Prostor pro další návrhy či problémy, které daná církev vidí jako naléhavé.64 

Shrnutí: Na tomto místě uvádíme apel papeže Františka k rodinám, který vychází z jeho 

encykliky Lumen fidei, kde říká, že muž a žena spolu mohou žít v lásce navždy, pokud odhalí 

plán Boží, který nás přesahuje. Dále zde poukazujeme na přípravný dokument pro 

III. Mimořádné generální zasedání, týkající se pastorace rodin, který je velkou změnou 

způsobu toho, jak jedná církev. Zmiňujeme zde otázky, které papež František adresuje 

biskupům a kněžím, kteří by je měli vyplnit, pokud možno spolu s věřícími. Přípravný 

dokument má vzít v úvahu problematiku, která se v posledních letech vyskytuje v kontextu 

rodiny. Též naše mateřská Teologická fakulta Karlovy univerzity v Praze má zpracovat 

reakce, které jistě budou velmi zajímavé a podnětné. 

                                                 

64 Srov. Přípravný dokument III. Mimořádného generálního zasedání biskupské synody, Pastorační výzvy pro 

rodinu v kontextu nové evangelizace, Vatikán 2013. Přístupno též http://farnost.kralupy.sweb.cz/20131108-

synoda-o-rodine-p%C5%99%C3%ADpravn%C3%BD_dokument_2013.pdf. 16. 2. 2014 
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3 Rozvod, rozchod, anulace manželství, nesezdané páry, 
signl 

Velký vliv na pojetí manželství ve 20. století a zároveň i vzrůstající rozvodovost mají 

světové války, nástup žen do zaměstnání a jejich emancipace, tím pádem i větší nezávislost na 

manželovi, omezení vlivu římskokatolické církve, ale také rozvoj technologií včetně 

kinematografie a trávení více času u televizorů, kde ženy vídají romantické filmy, a rády by 

tyto představy přenesly i do vlastního manželství. Což se takřka nikdy dokonale nepodaří a 

tak narůstá v manželství nespokojenost, která vrcholí podáním žádosti o rozvod. Rozvod je 

upraven právně a manželské právo se postupně vyvíjelo až do současně platného zákona č. 

94/1963 Sb., kde se v § 24 píše o rozvodu toto: „Soud může manželství na návrh některého 

z manželů rozvést, jsou-li vztahy mezi manžely tak vážně rozvráceny, že manželství nemůže 

plnit svůj společenský účel. Při rozhodování o rozvodu musí soud přihlédnout zejména 

k zájmům nezletilých dětí.“65 Opět připomínáme, že v průběhu psaní této práce vstoupil 

v platnost nový občanský zákoník č. 82/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2014, kde však v oblasti 

manželství a rozvodu nedošlo k zásadním změnám. 

Milena Hrušáková ve své knize „Rozvod a paragrafy“ uvádí, že v současném právu není 

možný rozvod na základě dohody, i když ta je hlavním předpokladem pro povolení rozvodu. 

Jediným důvodem k rozvodu je „kvalifikovaný rozvrat“ manželství. Toto zjišťování se 

provádí zejména tam, kde manželé nemají shodu ohledně právních následků rozvodu nebo 

neexistují důvody k uplatnění „tvrdostní klauzule“, ochraňující manžela, který s rozvodem 

nesouhlasí, nesmí to však být ten, kdo poškození vztahů způsobil. Musí také prokázat, že by 

mu v případě rozvodu byla způsobena „zvlášť závažná újma“. Soud také musí zvážit, zda 

nastaly mimořádné okolnosti, které vypovídají ve prospěch zachování sňatku. Rozvrat je dán 

jednak silou narušení, a také délkou jeho trvání, například když spolu manželé delší dobu již 

nežijí (což je dáno §18, kde se hovoří o tom, že manželé mají povinnost spolu žít, sdílet dobré 

i zlé). Až do roku 1998 bylo povinností soudu zjišťovat příčiny rozvratu a uvádět je 

v rozsudku (většinou však nejde jen o jednu příčinu). Někdy tímto prodloužením rozvodového 

procesu dojde mezi manžely ke zklidnění. Dle sociologických průzkumů uvádí více než 50% 

rozvedených mužů pět let po rozvodu, že rozvod nebyl nutný. Jsou případy, kdy žena chtějící 

                                                 

65 HRUŠÁKOVÁ, Milena. Rozvod a paragrafy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Computer Press, 2003, 103 s. ISBN 

80-7226-981-X. str. 7. 
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vyřešit domácí problém vyhrožuje rozvodem, což manžela nechává zcela chladným, až se 

jednou s překvapením dívá na rozvodové papíry.66 

Jak uvádí Kevin Kelly ve své knize „Rozvod a druhý sňatek“, takřka nikdo nevstupuje do 

manželství s tím, že ho později zruší. Sice si mnozí uvědomují, že tu jistá teoretická možnost 

je, ale pravděpodobně se to spíše stane „těm druhým“. Manželství však prochází různými 

stádii vývoje, nastávají krizové situace, které manželství postupně rozkládají. A jsou to pouze 

a právě manželé, kteří jediní svou dobrou vůlí mohou tento svazek zachránit. Ale často 

neporozumění a neschopnost poradit si s nastalou situací vede k rozpadu manželství. Jsou 

výjimky, kdy se manželství rozpadne díky osobní vině pouze jednoho z partnerů (často to 

bývá nevěra), ale většinou se na rozpadu podílejí oba dva. Je to způsobeno vyšší mírou 

očekávání, která mohou být uměle vytvořená reklamou či masmédii (partneři očekávají 

sexuální výkon dle falešných standardů). Velká míra rozvodovosti by měla být signálem 

k přehodnocení postoje o nerozlučitelnosti manželství. Manželství rozlučitelné je, ovšem jen 

dle civilního práva, v církevním právu lze za určitých okolností uplatnit privilegium 

paulinum, privilegium petrinum nebo manželství anulovat (prohlásit za neplatné od samého 

počátku). Problém dneška zní, že rozvést se, je někdy až příliš snadné. Zachovat manželství je 

totiž dobré nejen z důvodu potřeb společnosti, ale zejména pro svou životadárnou lásku, 

vyžadující naše lidství a věrnost. Důraz by se tedy měl klást především na předmanželskou 

přípravu. Rozloučení tohoto svazku je lidská pohroma, bolestná nejen pro manžele, ale také 

pro jejich děti, příbuzné a přátele – pro všechny je to velká změna, se kterou jsou nuceni se 

vypořádat. Je také urážkou Boha, kterému vadí, když si jeho milované děti navzájem působí 

bolest. Rozvedení často procházejí pocitem osobního selhání, jsou zranění a potřebují zvláštní 

péči, aby se mohli vzpamatovat a uzdravit. Unáhlený vstup do dalšího manželství, které však 

již není možné uzavřít kanonicky, však není řešením. Předtím než partneři dojdou až k soudu, 

je třeba zvláštní terapeutický přístup, který by se zabýval tím, zda mělo manželství alespoň na 

začátku přínosný vztah, proč se tento vztah porušil, a zda není možné to ještě napravit. Pokud 

to již nelze, je třeba se z toho poučit pro budoucnost. Je třeba se také ptát, zda mají sílu 

dodržovat celibát ve zbývajícím životě. Pokud to není možné, a také pokud je to i pro dobro 

dětí, mohou být otevřeni možnosti dalšího sňatku. Církevní praxe bývá občas shovívá a pokud 

dojde k rozvodu, následný druhý (již pouze civilní) sňatek je tolerován, a pokud v něm 

                                                 

66 Srov. HRUŠÁKOVÁ, Milena. Rozvod a paragrafy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Computer Press, 2003, 103 s. 
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manželé nalézají štěstí (přestože upřímně litují minulosti), je třeba to pokládat za uzdravující 

Boží dotek, a ostatní by se z toho měli radovat.67  

To ovšem není církevní nauka, je to pouze výzva k zamyšlení, jak postupovat v současné 

situaci, kdy i rozvody věřících jsou stejně časté, jako těch, kdo se opírají pouze o světské 

právo, o kterém ve své  knize Renata Veselá uvádí, že i manželství je právní vztah, který 

končí zákonnými důvody buď smrtí jednoho z manželů (vydáním úmrtního listu), 

prohlášením soudu, který označí manžela za mrtvého (upraveno § 195-200 občanského 

soudního řádu) nebo rozvodem (kvalifikovaný rozvrat manželů, rozlišený intenzitou a délkou 

trvání – uváděné důvody mohou být objektivní například nevěra či alkoholismus, a 

subjektivní, například neplodnost). V této práci se budeme převážně zabývat rozvodem či 

rozchodem manželů. Neboť v současné době tohoto fenoménu razantně přibývá. Přispívá 

k tomu především krize manželství vrcholící tím, že se manželé odcizují sobě navzájem, 

vzájemně si ubližují a vyčítají a nakonec to kulminuje v podání žádosti o rozvod. Od roku 

1919, kdy byl rozvod v ČR zákonem usnadněn, se dá konstatovat, že se trend rozvodovosti 

stále zvyšoval, avšak v posledních letech se ustálil. Což ovšem zase může být způsobeno 

nižším počtem uzavřených manželství. Tento nárůst může být důsledkem prosazování 

individuálních hodnot uvnitř manželství.68  

Rozvod dle Oldřicha Matouška představuje vysokou zátěž nejen v oblasti ekonomické a 

právní, ale hlavně v oblasti rodičovské, psychické a sociální. Dříve bylo zvykem snoubencům 

určovat jejich partnera dle přísných pravidel a tradic, v nichž měli hlavní slovo rodiče. Proto 

se i rozvod potom jevil jako málo účelný. V současnosti je to výsostně osobní záležitost, na 

které však má lví podíl vysoká rychlost společenských změn, životní styl a vlastní prospěch. 

Každopádně je rozvod veliké trauma pro všechny zúčastněné strany, nejvíce ovšem pro děti, 

které cítí napětí, ale nemohou ho správně identifikovat. Mnoho rozvodů je navrhováno 

ženami, což vyplývá z toho, jak velmi jsou emočně zainteresovány a tím pádem i více 

stresovány nefunkčností manželství.69 

                                                 

67 Srov. KELLY, Kevin T. Rozvod a druhý sňatek: tváří v tvář výzvě. 1. vyd. Přeložil Ivana Noble. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012, 269 s. ISBN 978-80-7325-279-3.  

68 Srov. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005, 283 s. ISBN 80-86432-93-9. 

69 Srov. MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš., a přeprac. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2003, 161 s. ISBN 80-86429-19-9. 
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Aby rozvod proběhl pokud možno civilizovaně, uvádí Craig Everett, je třeba nahlédnout 

zpět a poučit se z minulých omylů, jelikož rozvod je důsledkem spoustu let trvající 

nespokojenosti. Dále si musíme uvědomit současnost, co se stalo, proč nás partner opouští, 

neboť ve vztahu je vždy jeden opouštěný a druhý opouští. Málokdy je rozhodnutí obou 

souběžné. Někdy se rozhodnutí změní a ten, který rozvod chtěl, už ho nechce a naopak. Pokud 

mají být manželé odloučeni, je zapotřebí čas k dostatečnému promyšlení. Výjimkou je 

situace, kdy dochází k násilnostem. Jsou dva typy odluky – zkušební, jejímž hlavním 

smyslem je zklidnit spory, a odluka znamenající pomalejší přesunutí, až do stádia rozvodu. 

V této chvíli je třeba myslet na věci budoucí. Jak tento rozchod ovlivní děti a ostatní členy 

rodiny, neboť rozvod se dá přirovnat k traumatu spojeným se smrtí rodičů či dětí. Společná 

budoucnost je zmařena a ekonomická situace se většinou zhorší. Průměrná doba, než se 

člověk z rozvodu vzpamatuje, a dostane se do emočního stavu před rozvodem, se odhaduje asi 

na dva roky, ale i déle. Rodinné uskupení zaniká, a aby se mohlo nahradit novým, je třeba se 

s těmi starými vztahy vyrovnat. Abychom to dokázali, jsou zapotřebí tři etapy: citové 

oproštění, rozvoj nových společenských styků a určení nových rodičovských úloh.70 

Shrnutí: Manželství končí smrtí či prohlášením soudu za mrtvého, z hlediska státního 

práva ho lze ukončit rozvodem. Církevní manželství se pokládá za nerozlučitelné, výjimky 

jsou privilegium paulinum, petrinum a anulace, tedy prohlášením manželství za neplatné od 

samého počátku. V současné době je velký nárůst rozvodovosti, který vychází nejen z krize 

manželství, ale změnami v celé společnosti. O zrušení manželství vždy rozhoduje soud. Proti 

pravomocnému rozsudku o rozvodu nelze podat žádné dovolání, neboť jeden nebo oba 

manželé mohou již druhý den uzavřít sňatek s někým jiným. 

                                                 

70 Srov. EVERETT, Craig A a Sandra Volgy EVERETT. Zdravý rozvod pro rodiče i děti. 1. vyd. Praha: 

Talpress, 2000, 212 s. ISBN 80-7197-169-3. 
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3.1 Historicko – právní pohled na rozvod manželství 

Někteří znalci uvádějí, že kolem roku 700 př. Kr. nastal zvrat v dějinách lidského myšlení 

a nastává zlom v dosavadním náboženském vývoji. Na scénu vstupují nejznámější proroci 

starověku – Ozeáš, Jeremiáš, Ezechiel, kteří připodobňují manželství jako vztah Boha 

k nevěrnému lidu. Náboženství se mění, ustupuje se od magických rituálů a dosavadních 

tradic a učení. Sňatek byl zapojen do mýtu plodnosti a náboženství vytváří společenství, které 

vstoupilo do psané historie až s křesťanstvím. 71 

Lenka Westphalová píše, že manželství procházelo dlouhým vývojem, kdy se nejdříve 

rody začaly dělit na skupiny a posléze na párová soužití, kdy muž nešel žít do rodu své ženy, 

ale odváděl si ji do svého rodu. Tím začala být žena na muži existenčně závislá. S rozvinutím 

patriarchátu, monogamie a přechodu majetku na manžela se zvýšily požadavky na ženinu 

věrnost a její závislost se stává bezvýhradná. Se vznikem státu se zvyková pravidla vztahů 

mezi manželi začínají upravovat právem, což je soubor pravidel, která jsou vymahatelná 

nezávisle na vůli jednotlivce. Nastíníme-li si historii, vidíme, že v Řecké Spartě mohli mít 

muži několik žen a naopak. Cizoložství nebylo trestné. V Aténách však panovala monogamie, 

manželství se uzavírala únosem, koupí nebo smlouvou, kde se na ženin názor nikdo neptal, 

nicméně i ona mohla požádat o rozvod a v případě mužovy nevěry jí dokonce bylo navráceno 

i případné věno. Římské právo bylo známé svou přísnou monogamií. Rodinná moc byla 

v rukou nejstaršího mužského člena, takže i přivdaná žena pod ni spadala. Všechen její 

majetek patřil pod správu manžela, ale ten se za to měl o ni řádně starat a nemohl ji (na rozdíl 

od dětí) prodat do otroctví. Ukončení manželství bylo možné buď zapuzením (dohodou či 

jednostranným prohlášením, nebo pokud byl jeden z nich zajat či deportován, až do roku 18. 

př. Kr., kdy nabyl platnosti zákon „Lex Iulia de adulteriis coercendis“ stačilo pronést: „Vezmi 

si své věci!“ – v přísném manželství to mohl pronést pouze muž, ve volném manželství i 

žena) nebo rozvodem (k výraznému omezení došlo ve 4. st. po Kr., přijetím křesťanství) a 

rozvedení manželé mohli vstupovat do dalšího manželství. Proti lehkomyslnosti v ukončování 

manželství fungoval tzv. rodinný soud, jehož uposlechnutí nebylo zákonnou povinností, ale 

splněním mravního závazku vůči rodinné autoritě. Co se týká Izraele, tam stát, právo a 

náboženství byly vždy zajedno, řídili se Tenachem (což je židovský zákon – posvátné spisy, 

které jsou součástí Bible), převažoval zde patriarchální model rodiny, muž za nevěstu zaplatil 

                                                 

71 Srov. HELLER, Jan a MRÁZEK, Milan. Nástin religionistiky: (uvedení do vědy o náboženstvích). 1. vyd. 

Praha: Kalich, 1988, 349 s.  
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nebo cenu nahradil prací. Pokud byla válka, byl od ní osvobozen až na jeden rok od svatby. 

Základem rodinného práva se stalo desatero. Židé se rozváděli snadno, pokud muž shledal na 

ženě něco odporného (nikde však není přesně specifikováno, co to je) předal ženě lístek o 

zapuzení a vykázal jí z domu. Žena žádná práva neměla, ale po zapuzení se mohla znovu 

provdat. Později se židé obraceli na rabína, který je měl od rozluky odvrátit, a pokud se to 

nepodařilo, dal jim písemné vyjádření, se kterým se pak měli dostavit k soudu. V Čechách je 

zlomem příchod Slovanů, manželství vznikala především únosem či koupí a k rozvodu podle 

ustálených pravidel docházelo tak, že muž ženu zapudil z kteréhokoliv podnětu. Později bylo 

posuzování manželských poměrů přeneseno do působnosti církve, která vycházela především 

z Bible, papežských listů a právního předpisu ze 6. st. „Collectio Dionysiana“ (což je sbírka 

církevních zákonů, sepsaných opatem Divišem Krátkým v Římě) a dogmatem se stala 

nerozlučnost a monogamie. Rozvod mohl být proveden pouze ve výjimečných případech –

 viz privilegium paulinum, petrinum a nedokonání manželství. Dále se rodinné právo 

upravovalo císařským patentem č. 964/1811 Sb. z. s. (=Sbírka zákonů státu), vydaným 

Františkem I. Habsburským, obvykle nazývaným obecný zákoník občanský, který rozlišoval 

rozvod (který se dělil na dobrovolný a nedobrovolný, a kde se rozhoduje, zda spolu budou 

manželé nadále bydlet, avšak manželství pokračuje) a rozluku, která nastala buď smrtí, nebo 

prohlášením za mrtvého, katolíci mohli být pouze separováni, u nekatolíků bylo dovoleno 

rozloučení, avšak z určitých důvodů, jako je cizoložství, zločin a nepřekonatelný odpor, 

přičemž nejdříve se jednalo jen o rozvod od stolu a lože. Později po rozvodu, mohli znovu 

vstoupit do dalšího manželství. Další reformy manželského práva nastaly zákonem 

320/1919 Sb., který umožnil i rozluku katolíků se zákonem stanovenými důvody (kromě 

pijáctví, duševní poruchy, nevěry, urážky, atd., byla uvedena formule „hluboký rozvrat 

manželství“). Soudní řízení bylo prováděno v posledním bydlišti manželů a v rozsudku 

o rozluce muselo být uvedeno i to, kdo je viníkem. Nadále pokračovaly různé právní úpravy 

např. v zákoně č. 265/1949 Sb., byl jako jediný důvod rozvodu „hluboký a trvalý rozvrat mezi 

manžely“. Poslední patnou úpravou je zákon o rodině č. 94/1963 Sb., manželství se dle něj 

rozvádí proto, že již nemůže vykonávat svůj společenský účel. Začalo se také přihlížet 

k zájmům nezletilých potomků. Následovaly různé novely, z nichž poslední je novela 

občanského soudního řádu č. 519/1991 a nový občanský zákoník č. 89/2012.72 

                                                 

72 Srov. WESTPHALOVÁ, Lenka. Historicko-právní pohled na rozvod manželství. In Pocta Eduardovi 

Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010, s. 461-471. ISBN 9788024424910. str. 461 – 471. 
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Shrnutí: V tomto oddíle se blíže podíváme na rozvody od starověkého Řecka, kde byl 

rozdíl mezi pojetím ve Spartě a v Aténách. Dále si přiblížíme římské právo, které rozlišovalo 

mezi zapuzením a rozvodem, pokročíme k židovskému lístku o zapuzení a dostáváme se do 

Čech, kde se rodinné právo vyvíjelo od příchodu Slovanů, přes církevní dokumenty, císařský 

patent Františka I. Habsburského č. 964/1811, který též rozlišuje mezi rozlukou a rozvodem. 

Pro katolíky byla rozluka zcela zakázána, až do roku 1919 jim byl povolen pouze rozvod od 

stolu a lože, tudíž spolu již nemuseli žít, ale manželství nezanikalo a oba dva byli vázáni 

věrností.73 A nakonec se dostáváme až k současnému platnému zákonu č. 94/1963 resp. 

89/2012. 

                                                 

73 Srov. http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_14465 Rozvod od stolu a lože, autor Josef 

Pazderka farář v Kateřinkách u Opavy, časopis ČKD, ročník 1887/4, str. 213 – 220, dostupné dne 14. 2. 2014. 
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3.2 Rozvod párů uzavřených kanonickou formou 

Za časů církevních otců bylo závazné dodržení věrnosti Kristovu slovu, a dokonce i 

uzavření druhého manželství po smrti prvního manžela bylo trestné. Ovšem jsou známy 

případy, kdy se k těm, kteří se nerozvedli vlastní vinou, a uzavřeli další manželství, staví 

církev benevolentně. Například Origenes popisuje, že církevní představitel povolil ženě, která 

se rozvedla kvůli cizoložství svého manžela, aby se ještě za jeho života znovu provdala. 

Origenes si uvědomuje, že je to v rozporu s Písmem, ale neodsuzuje to proto, aby se zabránilo 

horšímu zlu. I svatý Basil dovoluje, aby se muž rozvedený z důvodu manželčina cizoložství 

znovu oženil a po určitém pokání i znovu přijímal eucharistii s odvoláním na církevní 

zvykové právo. I sám Augustin hovoří o „odpustitelném omylu“, přestože to později opraví. 

Církev nemůže zdiskreditovat Boží slovo, avšak neměla by ani odsuzovat lidi, kteří takto 

chybují. Zároveň se vytvářela poněkud odlišná praxe na západě a východě (kde se začalo 

povolovat druhé manželství po předložení objektivních důvodů, ale druhý sňatek není rovný 

prvnímu a zásada nerozlučitelnosti nemá být dotčena, pouze má být otevřena možnost další 

církevní existence v milosrdenství Božím). Tato historie vede k otázce, zda by církev nemohla 

v tomto případě dělat více a v souladu s historickou praxí rozvést i svátostné manželství. 

Závažné učení o nerozlučitelnosti manželství bylo formulováno na tridentském koncilu 

(1546-1563) v odpověď na Lutherovu kritiku učení a praxe církve, která si přisvojuje 

kompetence týkající se manželství a rozvodů, přestože Luther sám trvá na manželské 

nerozlučitelnosti, nicméně přiznává nevinné straně možnost druhého manželství, pokud ji 

nevěrná strana opustí.74 

Křesťanské manželství tedy dle výsledků tridentského koncilu sice nelze rozloučit, ale 

mohou nastat situace, kdy je rozvod jediným východiskem, provede se tudíž platný státní 

rozvod. Takřka neřešitelný problém je potom s tím, pokud jeden nebo oba rozvedení chtějí 

uzavřít další sňatek. Církev to odpírá, a pokud to člověk udělá civilně na radnici, potom jsou 

mu odepřeny svátosti. Křesťanské specifikum je rozluka od stolu a lože namísto formálního 

rozvodu. 

Pro zajímavost v arabských zemích existuje polygamie, kdy muž smí mít až čtyři 

manželky. Tento přístup je však již na ústupu. Ovšem i nadále je v arabských zemích, kde 

                                                 

74 Srov. KASPER, Walter. Teologie křesťanského manželství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie 

a kultury, 1997, 91 s. ISBN 80-85959-28-3.  
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vládne Islám, muž pánem rodiny a žena je považována za bytost méněcennou. Musí být 

zahalena, aby nevzbuzovala žádostivost, od šesti let jsou dívky vychovávány odděleně od 

chlapců a mají horší přístup ke vzdělání. Mužova čest se měří morálkou jeho ženy, která 

náleží do jeho rodiny. Přivdaná žena je podřízena své tchyni. Žena smí navštěvovat jen ženy, 

a to ještě v ženských částech domů. Co se týče rozvodu, muži stačí třikrát pronést 

předepsanou formuli. Doporučuje se, aby mezi jednotlivými proneseními této formule uplynul 

alespoň měsíc, aby rozvod nebyl unáhlený. U ženy je to složitější, musí požádat soud, a ten 

pak přezkoumává její důvody. Závazná pravidla vydávají islámští učenci zvaní „ulamá“.75 

Shrnutí: Rozvod křesťanských párů uzavřených kanonickou formou je historicky 

dokazatelný, avšak prakticky je možný pouze ve výjimečných případech. Pokud se tak však 

stane a muž či žena se rozvedou a uzavřou další sňatek, je to možné pouze civilně a toto další 

manželství se nepočítá za svátostné. Dokonce jsou tito lidé vyloučeni z přijímání svátosti 

eucharistie. Církev totiž nemůže zdiskreditovat Boží slovo, ale neměla by ani odsuzovat tyto 

chybující. Zajímavý je pohled na arabský svět, kde muži stačí pronést třikrát předepsanou 

formuli a je rozveden. V židovství dá muž ženě rozlukový lístek. 

                                                 

75 Srov. MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš., a přeprac. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2003, 161 s. ISBN 80-86429-19-9. str. 26. 
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3.3 Překážky zneplatňující církevní sňatek 

Křesťanské manželství nemůže být rozloučeno a trvá až do smrti jednoho z manželů. 

Ovšem jsou zde určité výjimky, za kterých církev uznává druhý sňatek. 

1) Privilegium petrinum (Petr = papež, z čehož vyplývá, že rozloučit takové manželství 

smí pouze papež), a to z důvodu, že manželství nebylo nikdy dokonáno. 

2) Privilegium paulinum, zde církve smí rozloučit manželství dvou nepokřtěných, z nichž 

se jeden nechá pokřtít a druhý už s ním proto nechce dále žít. Manželství je tedy 

rozloučeno ve prospěch víry, podle sv. Pavla „Ostatním pravím já, a ne už Pán: Má-li někdo 

z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať jí neopouští. Má-li žena muže nevěřícího, a on je 

ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a 

nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté! 

Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni.“ 1Kor 7,12-15 

3) Anulování manželství, pokud se manželé berou a nemají v úmyslu manželství 

uskutečnit tak, jak ho chápe katolická církev, například tím, že vylučují plození dětí, 

závazek věrnosti nebo je jeden z nich neschopen pohlavního styku a další překážky, 

které způsobí, že se v očích církve nikdy nesezdali.76 

„Člověk potřebuje pomoc a sílu od Boha, aby mohl uskutečnit ideál lásky“77 

Cílem překážek v manželství není omezování, ale ochrana hodnot manželství a rodiny. 

Současný kodex kanonického práva CIC 1983 stanovuje těchto 12 zneplatňujících překážek: 

1) Překážky vztahující se k lidské důstojnosti. 

a) Věk – impedimentum aetatis, v k. 1083 je stanovena hranice pro muže 16 a ženu 

14 let, ovšem s ohledem na psychické a osobnostní zralosti, které jsou v různých 

kulturách různé, dává kodex kompetenci jednotlivým biskupským konferencím 

možnosti tento věk upravit. V České republice je to v souladu se zákonem o rodině 

18 let, s možností soudně odůvodněných případu až 16 let za předpokladu, že jsou 

splněny ostatní podmínky zákona. 

                                                 

76 Srov. LAUN, Andreas. Láska a partnerství z pohledu katolické církve. Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1996, 78 s. 

77 LAUN, Andreas. Láska a partnerství z pohledu katolické církve. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 

1996, 78 s. str. 59. 
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b) Únos ženy – impedimentum raptus, k. 1089 stanoví, že násilné přinucení ženy ke 

sňatku je kanonickou překážkou, vzhledem k tomu, že nemůže být uplatněn svobodný 

souhlas. Ledaže by byla osvobozena, a na místě pro ni bezpečném, se sama rozhodla 

pro manželství. Zákon o rodině sice tuto překážku nezná, ale svobodu muže a ženy 

chrání nezbytnost svobodného souhlasu.78 

c) Vražda – impedimentum criminis, k. 1090 stanoví, že kdo by za účelem sňatku s další 

osobou přivodil smrt svému nebo jejímu manželovi nemůže platně uzavřít manželství. 

2) Překážky, které souvisí s vlastnostmi a cíli manželství. 

a) Impotence – impedimentum impotentiae, k. 1084 hovoří o impotenci, která však 

předcházela uzavření manželství, je trvalá a nemůže být vyléčena. Kánon také 

rozlišuje mezi neplodností (neschopnost počít dítě) a impotencí (neschopnost 

sexuálního styku). Ani jedno však není překážka k uzavření manželství. 

b) Předcházející manželství – impedimentum ligaminis, k. 1085 stanoví jako neplatné to 

manželství, které je vázáno dřívějším manželstvím. Od této překážky není možné 

udělit dispens, neboť výlučnost a trvalost jsou považovány za podstatné cíle 

manželství. V ojedinělých případech smí být dřívější manželství anulováno 

(privilegium paulinum a petrinum a anulace manželství viz výše). 

3) Překážky chránící náboženské přesvědčení. 

a) Různost náboženského přesvědčení – impedimentum disparitas cultus, k. 1086 hovoří 

o problémech uzavření sňatku katolíka s nekatolíkem a pokřtěného s nepokřtěným. 

Církev tímto chrání stabilitu rodiny. Je však možné v tomto případě udělit dispens, za 

předpokladu, že to nupturienti zváží ještě před sňatkem. 

b) Svěcení – impedimentum ordinis sacri, k. 1087 mluví o tom, že nemohou uzavřít 

manželství ti, kteří přijali svěcení biskupské, kněžské či jáhenské. Lze ovšem vysvětit, 

za určitých podmínek, již ženatého muže. Dispens od této překážky může v nebezpečí 

smrti udělit u jáhna místní ordinář, v případě kněze apoštolský stolec. 

c) Řeholní sliby – impedimentum voti, k. 1088, stanoví, že ten, kdo složil trvalý slib, 

čistoty složený v řeholní společnosti může sice dostat dispens k uzavření manželství, 

ale prakticky je manželský život neslučitelný s životem v řeholním společenství. 

                                                 

78 Srov. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 17a, odst. 1. 
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4) Překážky chránící integritu osoby. 

a) Pokrevní příbuzenství – impedimentum consanguinitatis, k. 1091 brání manželství 

mezi pokrevními příbuznými až do 4. linie bočního příbuzenství z etických, sociálních 

a genetických hledisek. Dispens je možné udělit v případě čtvrtého výjimečně třetího 

stupně pokrevního příbuzenství v boční linii. Nikdy se nedispensuje v případě druhého 

stupně boční linie, či jakéhokoliv stupně v přímé linii. 

b) Adoptivní příbuzenství – impedimentum cognationis legalis k. 1094, tato překážka je 

podobná pokrevnímu příbuzenství, jelikož adopce právně nahrazuje pokrevní 

příbuzenství. 

c) Švagrovství – impedimentum affinatatis, k. 1092, zde se jedná o příbuzenský vztah 

mezi manželem a pokrevními příbuznými jeho manželky a naopak. V případě smrti 

manžela je tedy nemožné, aby si manželka vzala svého tchána a naopak. Ovšem bratra 

svého zemřelého muže si vzít může. 

d) Veřejná počestnost – impedimentum publicae honestatis, k. 1093 vzniká z neplatného 

manželství od počátku nebo z veřejně dokazatelného nebo veřejného konkubinátu.79 

Shrnutí: Z výše uvedeného vyplývá, že křesťanské manželství nemůže být rozloučeno a 

trvá až do smrti jednoho z manželů. Zrušit manželství jde pouze za použití privilegií paulinum 

a petrinum a anulací manželství z důvodu dvanácti překážek zneplatňujících manželství. 

Historie též hovoří o uznání druhého manželství za života prvního manžela z důvodu 

zabránění většímu zlu. Zároveň se v tomto ohledu rozchází praxe západní a východní církve. 

                                                 

79 Srov. KAŠNÝ, Jiří. Manželství v západní tradici: soubor kanonických studií. Vyd. 1. České Budějovice: 

Jihočeská univerzita, 2006, 103 s. ISBN 80-7040-921-5. str. 42-59. 
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3.4 Rozvod párů, které uzavřely manželství pouze civilním sňatkem 

Rozvod manželství dělíme na: 

a) sporný, kde je manželství hluboce a trvale rozvráceno a nelze očekávat, že se 

něco změní. Soud zjišťuje příčiny jako je například porušování povinností 

stanovených v § 18 zákona o rodině, ale i další důvody jako je například 

neplodnost či duševní porucha. Přihlíží se také k vypořádání majetkových 

poměrů a zájmu dětí. 

b) Nesporný, kde se nezjišťují příčiny rozvratu, je založený na dohodě manželů, 

ale musí být splněny podmínky § 24a odst. 1 zákona o rodině, které jsou 

následující: manželství trvalo nejméně jeden rok, manželé spolu nejméně půl 

roku nežijí a druhý manžel souhlasí. Poté musí manželé předložit smlouvu o 

vypořádání majetku a případné vyživovací povinnosti. 

c) Tvrdostní klauzule, která spočívá v ochraně manžela, který s rozvodem 

nesouhlasí. Uplatňuje se dle § 24b odst. 1 zákona o rodině, pokud okolnosti 

svědčí ve prospěch zachování manželství. Avšak pokud spolu manželé nežijí 

více než tři roky, soud toto manželství též rozvede.80 

Neplatnost či neexistence manželství nastává dle § 11-17 zákona o rodině č. 94/1963 Sb. 

Manželství nemůže být uzavřeno, pokud trvá předchozí manželství, mezi předky, potomky a 

sourozenci, u nezletilých (pokud to nepovolí soud), u právně nezpůsobilých, z důvodu 

výhrůžky, omylu či došlo-li k uzavření sňatku donucením za použití fyzického násilí.81 

Shrnutí: Dá se říci, že rozvod párů, které uzavřely sňatek pouze civilní formou je nejen 

možný, ale i snadnější, než pro ty, kdo uzavřely manželství řádně kanonicky, i když i pro 

některé z nich zde možnost existuje. Zbývá ovšem stále otázka, co následuje po rozvodu, a jak 

se k těmto lidem stavět. Odsuzovat je? V případě katolíků jim odepírat svátosti? Vždyť jsou 

to právě oni, kdo nejvíce potřebují naši pomocnou ruku, aby se z nastalé krize mohli 

vzpamatovat. U katolíků, kteří nemohou přistupovat ke svátostem, je důležitý citlivý přístup a 

duchovní vedení spolu s hledáním možností do budoucnosti. 

                                                 

80 Srov. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy. 2. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2005, 283 s. ISBN 80-86432-93-9. str. 141 – 146. 

81 Srov. Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, v aktuálním znění, § 11 – 17. 
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3.5 Rozchod nesezdaných párů 

Koncem 20. století narůstají počty svazků dvojic, které spolu sexuálně žijí, aniž uzavřeli 

manželství. Tento stav se nazývá kohabitace. Výzkumy prokazují, že skoro dvě třetiny poté 

vstoupí i do manželství. Mladí lidé to berou, jako „manželství na zkoušku“. Často se také 

můžeme setkat s tím, že tyto páry mají právní status druha či družky, což jim umožňuje 

v případě rozchodu požadovat majetkové vyrovnání či placení výživného. Ukončení 

kohabitujícího svazku je možné buď rozchodem, nebo sňatkem.82 

Nejedná se pouze o mladé páry, které nechtějí vstupovat do manželství, ale i o osoby starší, 

které už mají jedno či více manželství za sebou a po této zkušenosti (leckdy velmi bolestné) 

se jim do dalšího sňatku nechce. Ale mohou to být též důchodci, kterým manžel zemřel, a 

vstupem do nového manželství by přišli o vdovský důchod. Dle psychologických výzkumů, je 

to zvláště muž, který má nedůvěru v manželství. Dle práva nemá tento pár označení, proto se 

užívá pojem „domácnost“ popřípadě „osoba blízká“ či „druh a družka“. Jedná se o osoby, 

které spolu žijí v jedné domácnosti, společně hradí nájem a další náklady.83 

Toto rozhodnutí nemění ani narození dítěte. Tento trend je tolerovaný a zdá se, že jediná 

část, která schází celosti manželské rodiny, je zákonná forma. Pokud však bereme v úvahu, že 

hlavním činem pro vznik manželství je souhlas, který u faktických soužití určitě existuje, tak 

z etického i pastoračního náhledu se na tento vztah může pohlížet jako sice neformální, ale 

přesto manželství. Podstatným znakem vztahu ženy a muže je polarita. Pokud v rodině jeden 

z nich chybí, ani ten druhý nemůže naplnit svoji roli. Manželkou se žena bez manžela nemůže 

stát a naopak. Manželství v sobě zahrnuje svoji výlučnost, zejména co se týká vzájemných 

vztahů v rodině. Chybějící mezigenerační vztahy mají za následek, že děti rezignují na svůj 

vztah k rodičům a místo, aby o ně pečovaly, přenechávají péči o ně institucím. Ve správně 

pojaté rodině vzájemné vztahy nekončí osamostatněním potomků, ale zůstávají ve 

                                                 

82 Srov. GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, 595 s. ISBN 80-7203-124-4.  

(Zejména část Rodina, manželství a osobní život, s. 155-181) 

83 Srov. FRANCOVÁ, Marie a DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 

Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, xii, 243 s. ISBN 978-80-7357-350-8.  
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vzájemnosti, čímž objevují další životní etapy, jako je stárnutí a umírání, což jim 

v budoucnosti pomůže se s takovými situacemi snadněji vyrovnat.84 

Po změně politické situace v České republice ztratilo rozhodnutí pro manželství a 

rodičovství na přitažlivosti. Najednou vzrostl počet možností a přibylo konzumních 

příležitostí, lidé mohli více cestovat, studovat a podnikat. Tyto touhy však převyšovaly nad 

ekonomickými možnostmi. Proto mladí lidé začali sňatky odkládat a věk prvorodiček stoupal, 

čímž se začal přibližovat věku obvyklému ve vyspělých státech. Také počet dětí narozených 

mimo manželství stoupá. Sňatečnost tedy velmi výrazně poklesla, přesto dle výzkumů mladá 

generace pokládá manželství za nejsprávnější formu rodiny. Podpora manželství však klesá a 

i když se dá předpokládat, že většina párů nakonec sňatek uzavře, přibývá počet párů žijících 

v nesezdaných soužitích, která jsou chápána jako manželství na zkoušku. Dříve to bylo 

podobné, ovšem když žena otěhotněla, tak převážně z důvodu legitimizace dětí, partneři 

uzavřeli sňatek. Dle statistik se skoro polovina dětí rodila do osmi měsíců po uzavření 

manželství. Z důvodu méně dokonalé a hůře dostupné antikoncepce spolu partneři takto žili 

nejčastěji asi rok, poté žena většinou otěhotněla a přišel sňatek. Od počátku devadesátých let 

20. století se situace začíná měnit. Nesezdaná soužití jsou veřejně přijímána a tolerována. 

Většina takto žijících vypovídá, že mají v úmyslu do budoucna manželství uzavřít. Pro 

sociální povahu vztahu je však důležitější rodičovství. Porodnost významně klesá, příčinou 

může být i menší zájem mužů o otcovství, ale podíl dětí narozených mimo manželství stoupá. 

Zároveň s poklesem porodnosti vyrovnává tento deficit imigrace. Ovšem představa 

multikulturní společnosti není tak růžová, jak se předpokládalo. Domněnka, že si imigranti 

zachovají sice svoji svébytnost, ale zároveň si osvojí hodnoty západní civilizace, se 

nepotvrdila. Vzniká tlak na sociální soudržnost a společnost.85 

                                                 

84 Srov. VYBÍRAL, JAN, KAŠNÝ, Jiří. Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. 1. 

vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 155 s. ISBN 978-80-7325-176-5. 

85 Srov. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 323 s. ISBN 

978-80-86429-87-8. 
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Shrnutí: V současnosti spousta párů žije ve společné domácnosti bez uzavření zákonného 

sňatku. Jedná se zejména o mladé lidi, kteří tento vztah vnímají jako takové manželství na 

zkoušku. Do takového vztahu však vstupují i starší, kteří již mají nějaké manželství za sebou a 

dalšího závazku se bojí. Dříve to bylo podobné, avšak když žena otěhotněla, partneři vstoupili 

do manželství, zejména z důvodu legitimizace dětí. Ukončení takového soužití je možné buď 

prostým rozchodem, nebo uzavřením manželství. 



 66 

3.6 Fenomén „singl“ 

V souvislosti s problémy společnosti se vyskytuje další nevyvážený stav. Téměř třetina žen 

a tomu odpovídající počet mužů zůstává trvale bezdětných. Rodičovství totiž určuje životní 

styl, jelikož člověk již nerozhoduje jen sám za sebe. Dává sice velkou motivaci, ale zároveň 

omezuje. Dříve i ženy, které nemohly mít děti, žily v rodinách jako tety, chůvy či služebné. 

Svobodní muži zase dleli v klášterech, vojenských útvarech. Teprve zcela nedávno se vynořil 

životní styl „singl“ uznávaný a veřejně prezentovaný oběma pohlavími. Tito lidé plánovaně 

žijí sami, někteří mají i děti, ale buď nechtějí (sami se tak rozhodli), nebo nemohou (nenašli 

odpovídajícího partnera, mají vysoké nároky či ze zdravotních důvodů) uzavřít manželství. 

Jsou nastoleny nové limity a parametry. Úspěch je to nejlepší, co od života očekávají, děti 

jejich možnosti omezují. Mají jiné zájmy, potřeby a cíle než rodinu. Dosahují vyšších pozic 

v zaměstnání či podnikání, neboť nejsou ničím a nikým limitováni.86 

Samozřejmě se musí přihlížet k tomu, že ne všichni se pro tento stav rozhodli dobrovolně a 

některé to může činit nešťastnými. Je třeba těmto lidem naslouchat a pomoci jim se s jejich 

situací vyrovnat. Musíme také odlišit postavení těch, kteří se rozhodli pro celoživotní 

panenství či panictví kvůli nebeskému Otci a jeho království. Ti si uchovávají svoji čistotu 

přes všechna světská pokušení pro život v lásce k Bohu, který naplňuje jejich srdce.87 

Shrnutí: Skutečnost, že lidé žijí sami, má na svědomí nejen rostoucí počet rozvodů, trend 

uzavírání sňatků v pozdějším věku, rozvedení mezi dvěma manželstvími a počet ovdovělých 

starých lidí, ale také vlastní rozhodnutí lidí nevstupovat do svazků, které by je mohli limitovat 

v kariéře, svobodě a nezávislosti. Na druhou stranu však trpí určitou izolovaností a 

osamělostí. Dále je třeba odlišit „singl“ a dobrovolný celibát. 

                                                 

86 Srov. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 323 s. ISBN 

978-80-86429-87-8.  

87 Srov. LAUN, Andreas. Láska a partnerství z pohledu katolické církve. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 

1996, 78 s. 
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3.7 Rozvod a druhý sňatek 

Ježíš, v době ve které žil, rozvod odsuzoval, protože to většinou bylo z důvodu hříšného 

jednání, obvykle muže, který se chtěl zbavit své ženy, a tím způsoboval nespravedlnost, proto 

manželství po rozvodu bylo nahlíženo jako cizoložství. Církev ale není svázána povinností 

uzavřít se v myšlení tehdejší doby a kultury. Tomuto učení může zachovat věrnost i tím, že ho 

obohatí tím lepším, co je v současné kultuře, tedy neodchylovat se od Kristova učení, ale 

vložit ho do kontextu chápání dnešního světa. Nelze upírat Kristův soucit těm, kteří jsou tímto 

stavem zraněni. Proto je třeba, aby církev pomohla těm, kdo ji nejvíce potřebují, a 

naslouchala potřebám manželů, kteří se v takové situaci ocitli, a modlila se za ně. Tato nová 

pozice církve vyplývá i z konstituce II. vatikánského koncilu Gaudium et spes. Snoubenci by 

se měli již před uzavřením manželství o něm zodpovědně poučit, a třeba navštívit manželské 

páry, které jsou posíleny ve své nerozlučitelnosti, a tak si uvědomit, že krize přicházejí 

v každém manželství, proto musí v sobě hledat sílu k jejich překonání.  

Pokud manželství křesťanů skončí, má to ještě další rozměr než rozpad manželství u 

nekřesťanů, a to, že vidíme, že do vztahu vstoupilo zlo a hřích. Je to věc špatná, ale není 

vyloučeno, že se přetvoří v něco dobrého. Vždyť nám Bůh nesčetněkrát ukázal, že i to 

největší zlo dokáže změnit v nekonečné dobro. Největší důkaz spočívá v ukřižování Krista. 

Jak tedy pohlížet na další sňatek křesťanů? Máme ho vidět jako cizoložství a morálně ho 

odsuzovat? Pokud se křesťanské manželství rozloučilo ze zákonných, církví přípustných 

důvodů, je třeba na něj pohlížet, že nedosáhlo stavu nerozlučitelnosti, proto takto rozloučené 

partnery nelze zavazovat dosmrtnou věrností, druhé manželství proto nemůžeme odsuzovat 

jako cizoložství. Vzniká také teologická otázka, zda dva křesťané mohou oddělit přirozené a 

svátostné uzavření sňatku. Což by bylo i řešením pro případ dalšího sňatku po rozvodu. 

Jelikož však si do dalšího manželství po rozvodu přinášíme i své dřívější osobní selhání a 

svátost symbolizuje to, čím by křesťanské manželství mělo být, nemůžeme ji oddělovat od 

lidské skutečnosti. Rozvod tedy činí svátost nedokonalou. Východní církev však umožňuje 

slavnost druhého manželství, které může být slaveno po náležitém pokání. Přesto však nestaví 

druhé manželství na stejnou úroveň jako to první.88 

Aby se rozvodům předcházelo, je třeba náležitá příprava nupturientů, přistoupení ke 

svátosti smíření a ke svatému přijímání. Při přípravě by se jim obzvláště mělo klást na srdce, 

                                                 

88 Srov. KELLY, Kevin T. Rozvod a druhý sňatek: tváří v tvář výzvě. 1. vyd. Přeložil Ivana Noble. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012, 269 s. ISBN 978-80-7325-279-3.  
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že manželství je nerozlučitelné, je to svazek, který trvá až do smrti. Dále, že je 

bezpodmínečně nutná manželská věrnost, sexuální vztah k dalším osobám je nedovolený, i 

kdyby se na tom oba partneři dohodli. Vyžaduje to sice velkou trpělivost, ale důstojnost, která 

z toho vyplývá, je nezanedbatelná. Také je třeba snoubencům připomínat, že mají být 

připraveni přijmout potomky. Jejich množství si mohou rozhodnout sami dle svého svědomí. 

Je jisté, že manželství klade na osoby velké nároky. Jeho naplnění vypadá jako vzdálený 

ideál, který přesahuje lidské síly. 

Andreas Laun ve své knize píše, že někdy však nastávají situace, kdy se rozvodu nedá 

vyhnout, a jelikož je z pohledu církve svazek nerozlučitelný, přichází v úvahu státní rozvod. 

Větší potíž je ale v následně uzavřeném dalším manželství, neboť musíme pochopit, že lidé 

nejsou uzpůsobeni k životu v osamocení a touží společenství s druhým zakusit znovu. Církev 

se k tomu ovšem z biblického závazku musí stavět odmítavě a těm, kdo se přesto dají civilně 

oddat, nemůže povolit přístup ke svátostem. Což je velmi bolestné, ale neznačí to odsouzení 

či vyloučení z církve. Církev totiž jen říká nahlas, co by každý měl cítit uvnitř svého srdce. 

Člověk je s Bohem nadále spojen, proto by neměl hledat řešení na vlastní pěst. Pro morální 

východisko v zásadě můžeme říci, že nauka církve rozvoj hodnot člověka nebrzdí, ale spíše je 

ochraňuje a dovádí k plnosti opravdového lidství. Síla církve tkví v tom, že pokud nastává 

závažný problém, dává osvobozující výklad. Pokud to přeneseme na manželství, rodiny a 

lásku, můžeme v celé historii církve najít mnoho dobrého, čím člověku pomohla. Ovšem 

jelikož hříchy se nevyhýbají nikomu, tedy i církev se sestává z hříšníků, kteří mohou svými 

nedomyšlenými či chybnými názory způsobit mnoho zlého. Avšak počátkem 20. století začal 

v katolické církvi děj, který se znovu velmi citlivě zamýšlí nad podstatou lásky, manželství a 

sexuality.89 

Tato tendence změn v církvi je zejména patrná v učení II. vatikánského koncilu, kterou 

rozvinul Jan Pavel II., který napsal v roce 1994 (Mezinárodní rok rodiny) dopis všem 

rodinám, kde píše, že rodina je mezi všemi cestami ta první a nejdůležitější, a má původ 

v samotné lásce. Modlí se za všechny rodiny celého světa, nazývá je „domácí církví“, a 

vyzývá je k naplňování lásky, jako Panna Maria, která nás skrze modlitbu srdce, zve ke 

                                                 

89 Srov. LAUN, Andreas. Láska a partnerství z pohledu katolické církve. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 

1996, 78 s. 
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společenství se svým synem – do Boží rodiny, ve které se učení církve objasňuje jako kultura 

lásky, která nám dává sílu pokračovat v nastoleném trendu.90 

Při hledání odpovědí na tyto etické výzvy, například v otázce pastorační praxe, se katolická 

církev často dostává do konfrontace se současnou situací, kdy se rozvod stal realitou, nad 

kterou se téměř nepozastavujeme. Často pastorační přístup opomíjí komplexní pohled na 

člověka, na sexualitu se dívá odděleně a celý vztah včetně oné sexuality ho neinteresuje. 

Například, pokud muž, který má za sebou rozpadlé církevní manželství a uzavřel nový sňatek 

civilní formou (od vyhlášení zák. č. 320/1919 Sb., kterým se povoluje rozvod z důvodu 

nepřekonatelného odporu) bez ohledu na způsob uzavření sňatku, když v tomto svazku přišly 

na svět potomci. Pokud jsou vychovávání k víře a chodí ke svatému přijímání, je časem dětem 

podivné, proč tatínek dostane jen křížek na čelo. Jak to dítěti vysvětlit a přitom mu neublížil 

odpovědí, že kdyby nebyl na světě, či kdyby litoval, že si s maminkou jsou tak blízcí, mohl by 

dostat přijímání, jako ostatní. Další případ je, že spolu manželé žijí jako bratr a sestra, kdy se 

občas nepodaří tuto abstinenci dodržet, což se ale dá omluvit při svátosti smíření. Zde se 

ovšem nezkoumá, že například žena intimní soužití používá jako trest pro manžela. V pohledu 

při udělování eucharistie však tyto dva příklady církev odděluje, a nezáleží na reálných 

rodinných vztazích. Také v případě snoubenců, kteří po faktickém soužití (sdílení intimností, 

domácnosti, financí) chtějí uzavřít řádný církevní sňatek, pak v dané situaci nemohou litovat 

svého předešlého vztahu, který je přivádí k něčemu dobrému, a pokud to udělají, tak je to 

pouze formalita a církev se pro ně stává nesrozumitelnou.91 

V odpověď na tuto praxi píše Aleš Opatrný, že pokud se jedná o život rozvedených 

v církvi, je třeba si klást otázku, jak smí co nejlépe křesťansky žít člověk, který se sice civilně 

rozvedl, ale svazek před Bohem stále přetrvává. Tento člověk má možnost buď žít sám, nebo 

uzavřít druhé, tentokrát pouze civilní manželství a pak je třeba vyrovnat se s postojem církve. 

Přestože se rozvod bere jako něco běžného, zasahuje hluboce nitro člověka a nastávají 

nová trápení, se kterými se člověk musí vypořádat a znovu naplnit svůj život jak mezi 

ostatním lidmi, tak i v církvi, která dává člověku náboženský, mravní a lidský ideál. A protože 

se počítá se slabostí člověka, zároveň ho vede na cestě k jeho dosažení. Setkávání 

                                                 

90 Srov. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/1994/documents/hf_jp-

ii_let_02021994_families_en.html přístupno 2.3. 2014. 

91 Srov. VYBÍRAL, Jan, KŘIŠŤAN, Alois. Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. 

1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 155 s. ISBN 978-80-7325-176-5.  
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rozvedených (rozvedený dokáže snáze pochopit obtíže někoho, v jehož situaci se sám 

nacházel) a jejich pastorace je jedním z takových prostředků, které církev nabízí těmto lidem, 

kteří potřebují zvýšenou péči. Nic nebrání podávání svátostí rozvedeným, pokud ovšem žijí 

sami a věnují se životu svědectví víry. Pohled na rozvedené je různý. Někteří rozvod 

doporučují jako normální věc, druzí se zase na rozvedené dívají spatra, další však se k nim 

obrátí čelem a snaží se těmto zraněným lidem pomoci v jejich těžkém stavu odpustit sobě i 

druhým. Katolíci, kteří rozvod berou více žalostně, se mohou uzavřít do sebe a společenství se 

vyhýbat proto, že se stydí za to, že zklamali. Pro takové lidi je důležité necítit se jako černá 

ovce či sebelítostný chudák, kterému bylo ublíženo. Měl by přijmout roli osamoceného a 

zapojit se do společnosti, což je snadnější ve větším městě, kde je vyšší míra anonymity, a 

rozhodnout se pro další životní dráhu. Nebýt ostatním přítěží, ale partnerem. Náhražkou 

manželství se může stát práce pro druhé. Pokud se takový člověk rozhoduje pro další vztah, 

měl by uvážit, jaké důsledky to přinese pro děti, a uvědomit si, že ztratí přístup ke svátostem. 

Při uzavření druhého manželství je přístup ke svátostem možný pouze pokud se manželé 

zaváží, že budou žít ve vzájemné zdrženlivosti, a pokud možno je budou přijímat tam, kde 

nebudou budit pohoršení (ostatní nevědí, že jsou již rozvedeni). Toto řešení však není pro 

každého. Ale je možné k němu třeba dospět v pozdějším věku. Člověk by se tedy měl více 

soustředit na to, co smí, tedy modlit se a věřit Bohu, než na to, co nesmí. Narozdíl od Aloise 

Křišťana (srov. VYBÍRAL, Jan, KŘIŠŤAN, Alois. Pastorální a etické výzvy v oblasti 

manželství, rodiny a sexuality. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2008, 155 s. ISBN 978-80-7325-176-5. s. 9.) viz výše, si Aleš Opatrný myslí, že je zbytečný 

strach rodičů, kteří mají vysvětlit svým potomkům, proč nemohou přijímat svátosti. Děti to 

pochopí a budou je i nadále milovat a může to pro ně i být jisté varování do budoucnosti, aby 

lépe zvažovaly svůj přístup k tak závažné věci, jakou manželství bezesporu je.92 

Dalším názorem je, že církev sice musí hájit nerozlučitelnost manželství, ale její způsoby 

se musí přizpůsobit současnému dění ve světě. Kanonické tresty jsou takřka 

kontraproduktivní, úkolem by spíše měla být subvence obecného dobra. Dle kánonu 915 

kodexu kanonického práva je žádoucí, odmítnout podat eucharistii těm, kteří setrvávají ve 

stavu těžkého hříchu, kterým ti, kteří po rozvodu uzavřeli nový (civilní a pro církev tedy 

neplatný) sňatek, bezesporu jsou. A přestože se všechny církevní dokumenty vzpírají tomu, 

                                                 
92 Srov. http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Zivot-rozvedenych-v-cirkvi-P-Ing-Ales-Opatrny.html, 

přístupno 22. 2. 2014 
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nazvat je veřejnými hříšníky, za takové je považují. Což je obzvláště pro ty, kteří rozvod 

nezpůsobili, velmi hrubé označení. Vyloučit takové osoby ze spásy či je nutit k doživotnímu 

osamocení a celibátu, ke kterému nemají předpoklady, je samo o sobě absurdní. Vždyť i 

někteří duchovní nedodržují celibát z důvodu povolání, ale disciplíny. S ohledem na tyto 

skutečnosti někteří kněží, při zvážení konkrétních situací, těmto lidem umožňovali přístup ke 

svátostem, někdy i tajně. Tento trend byl ukončen v červnu roku 2000, kdy Papežská rada pro 

legislativní texty tyto praktiky zakázala a nařídila důsledné dodržování kánonu 915 CIC, a 

zakázala tyto případy dispensovat. Jelikož na hřích pohlížíme pouze v mezích morálky, do 

oblasti práva spadá pouze, pokud se jedná o těžký a zjevný hřích. Což je přesně stav, o kterém 

se mluví v kánonu 915 CIC. Zde se řád právní a morální protínají (právo je minimem 

morálky). Je zde nastolena otázka, zda by neměly být brány v potaz polehčující okolnosti, 

které by zmírnily sankce anebo je nahradily pokáním. Obzvláště v případě těch, kteří rozvod 

nezavinili. Zavinění by pak zkoumaly církevní soudy, či v méně závažných případech, místní 

ordinář. Východní církve se s tímto problémem vyrovnaly právem nazvaným „ikonomia“, 

které je milosrdné k lidským nemohoucnostem, a jeho cílem je navrátit zbloudilé na správnou 

cestu. Rozvedení pak mohou po určitém pokání uzavřít další církevní sňatek, avšak již bez 

„korunování“ a oddávající nesmí sedět s novomanžely na svatební hostině. Závěrem je tedy 

třeba říci, že ačkoliv je nerozlučitelnost manželství nepochybná, je otázka, zda uvalovat 

sankce odepření svátosti za všech okolností. Za připomínku stojí princip, který nám říká, že 

v případě pochybností máme rozhodnout ve prospěch obžalovaného.93 

Shrnutí: Kniha Kevina Kellyho v České republice vyšla až třicet let od jejího vydání. Jsou 

v ní patrné pokoncilní diskuse, které u nás kvůli socialismu neproběhly, neboť jakákoliv 

kritika církve by politicky nahrávala nepřátelům. Autor se zde zabývá nejprve 

nerozlučitelností manželství, které autor vnímá jako proces, ne jako právní instituci. Poté 

zkoumá eventualitu druhého manželství po rozvodu, kdy klade velký apel na svědomí 

v případech, že církevní soud nedojde k závěru anulity sňatku – s čistým svědomím uzavřou 

druhý sňatek a neměly by jim být odpírány svátosti, přestože nadále věří v nerozlučitelnost 

manželství. Hřích těchto dvojic by nemusel mít vliv na přijímání svátostí, a také by se od nich 

nemělo požadovat více, než na co mají sílu. Zde se Kelly odlišuje od církevních dokumentů a 

navrhuje, aby došlo k církvi ke změně pravidel a pastorační praxe ohledně podávání svátostí 

                                                 

93 Srov. VYBÍRAL, Jan, HRDINA, Antonín, Ignác. Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a 

sexuality. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 155 s. ISBN 978-80-7325-176-5. 
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těmto párům, což vyžaduje i nový způsob chápání. Tímto se neodchyluje od nauky církve, 

pouze chce pozměnit pastorační praxi.94 Dále je třeba říci, že Bible není učebnice morálky, ale 

jsou tam postoje a postřehy, které mají pro etiku význam. Z morálního hlediska tato nauka 

člověka ochraňuje a přivádí k plnému lidství. Důležitý je i dopis, který adresoval Jan Pavel II. 

všem rodinám, ve kterém objasňuje nauku církve jako kulturu lásky a pro zachování 

manželství je třeba dodržovat hodnoty, ctnosti a normy, a především se řídit svědomím. 

Zmiňujeme zde i praxi východní církve, která po náležitém pokání po rozvodu, umožňuje 

uzavřít druhé manželství, které však již není na úrovni toho prvního. 

                                                 

94 Srov. OVEČKA, Libor. Recenze pro Studia theologica: teologický časopis Cyrilometodějské teologické 

fakulty Univerzity Palackého a Teologické fakulty Jihočeské univerzity ve spolupráci s Teologickou 

fakultou Trnavské univerzity. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISSN 1212-8570. 4x ročně. Roč. 

15/ 3 6. 8. 2013. 
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4 Vlastní výzkum 
Na základě šetření, které probíhalo zejména prostřednictvím řízeného rozhovoru, bych ráda 

uvedla alespoň tyto, téměř typické příklady, které nejsou ojedinělé a ze svého okolí je jistě 

znají všichni: 

Rozvod: Žena – 38 let, řádně pečující o rodinu, muž 39 let, pracovitý, spolehlivý, nepije, 

nekouří, manželku nebije a příkladně se stará o děti. Oba udávají, že jsou nevěřící. Žili spolu 

3 roky před svatbou a 13 let jsou manželé. Mají spolu dva syny 11, a 8 let. Nyní jsou 

v předrozvodovém řízení, protože manželka ve vztahu není spokojená. Muž chodí do 

manželské poradny, a snaží se dělat vše pro to, aby manželství udržel. Přesto je nanejvýš 

pravděpodobné, že k rozvodu dojde. Řešení nastalé situace je v nedohlednu. Přitom se na 

všem shodnou (děti a péče o ně, rozdělení majetku, bydlení, finance). Jediný důvod se jeví 

potřeba vlastního štěstí povýšená nad zájmy partnera a rodiny. Možná, že by zde mohla být 

uplatněna tzv. tvrdostní klauzule (vysvětleno v kap. 3.4). 

Singl: Žena 35 let svobodná, osamělá bez vztahu (občasný krátkodobý vztah většinou se 

zadaným mužem). Úspěšná a chytrá podnikatelka. Touží po dítěti i dlouhodobém, ale zcela 

nezávislém vztahu. Tvrdí, že nemá potřebu starat se o manžela, ten by plnil pouze funkci 

zploditele potomka, popřípadě přítele, se kterým lze vyjít do společnosti. Při svém věku a 

vzdělání (je vysokoškolačka) nemůže odpovídajícího a navíc ještě svobodného partnera najít. 

A přestože klade svobodu na vysokou příčku, nerozhodla se pro ni dobrovolně. V období, 

které bylo nejvhodnější pro seznámení s partnerem, se totiž rozhodla pro budování kariéry, 

která v hierarchii jejích hodnot zaujímá nejvyšší patra. V současnosti je v jiném stavu, má 

zabezpečené bydlení a sociální jistoty, ovšem otec dítěte se v jejím okolí nevyskytuje. Její 

kritéria jsou totiž ohledně partnera stále náročnější. To, co by ve dvaceti letech přehlédla, 

v současnosti vzhledem k životním zkušenostem, vnímá velmi intenzivně jako 

nepřekonatelnou překážku. 

Z výše uvedeného je patrné, že se tyto situace stávají, všichni je známe, víme, že to není 

dobré, ale většina společnosti se s tímto stavem smířila, protože jinak by svůj život zvládala 

jen obtížně. Což potvrzuje i níže uvedené vyhodnocení ankety, kde je zřejmé, že názory na 

singl a rozvody jsou velmi benevolentní. 

Co se týče dotazníku, je třeba předem uvést, že se nejedná o validní výzkum, neboť není 

k dispozici dostatečné množství dotazníkových vzorků. Také je třeba brát v potaz, že 

v dotazníku nebyly zohledněny všechny aspekty týkající se života, jelikož pro tuto práci bylo 
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třeba vyzkoumat především to, jaké názory má současná generace na manželství, rozvod a 

singl, v souvislosti s věkem, vírou a rodinným původem. 

Vyhodnoceno bylo celkem 317 odpovědí, z čehož bylo 232 žen a 85 mužů. Vzhledem 

k tomu, že více než polovina respondentů byla ve věku 26 – 50 let, udivuje výsledek, že více 

než 40% z nich je svobodných a nezadaných, přestože velikost bydliště většiny respondentů je 

nad sto tisíc obyvatel (31,55%), tedy příležitostí k seznámení by mělo být dostatek. 

Z celkového počtu respondentů uzavřelo civilní sňatek 30,91%, v partnerství žije 24,61% a 

kanonickou formu uzavření manželství uvádí pouze 6,31%. Proto ani nepřekvapí, že většina 

respondentů uvádí, že jsou nevěřící – více než 70%. Z celkového počtu dotazovaných se hlásí 

ke katolické církvi 24,29%, evangelíků je 2,52%. 

Na otázku, zda rodiče žijí v manželství, kladně odpovědělo 56,15% dotazovaných. 

Přibližně stejný počet také uvádí manželství jako podstatnou věc pro soužití. Jako 

nepodstatnou věc pro společný život vnímá manželství 32,81% dotazovaných. Rozvod 

respondenti schvalují pouze za výjimečných okolností (46,06%). Ostatní rozvod neřeší jako 

zásadní problém (42,9%). Osobní zkušenost s vlastním rozvodem uvádí 11,67% respondentů, 

nejčastěji z důvodu partnerovy nevěry (8,83%) či tlaku okolí (3,15%). 

Z celkového počtu dotazovaných pouhých 11,36% respondentů uvádí, že chtějí žít singl a 

že se jim to líbí. Ostatním je to většinou jedno (52,68%) nebo s tím zásadně nesouhlasí 

(16,09%). 

Shrnutí: Z výše uvedeného vyplývá, že současná česká společnost je velmi liberální, 

většina sice ctí tradice a stále uznává manželství jako podstatnou věc, na druhou stranu však 

velmi tolerantně přistupuje ke všem jiným formám soužití. Nejčastěji respondenti uvádějí, že 

jim nezáleží na tom, zda je někdo rozvedený či žije bez uzavření sňatku. Život singl by si však 

většina nevybrala, patrně tak žijí pouze pod tlakem vnějších okolností. Velké rozdíly mezi 

názory věřících a nevěřících tato práce nezjistila. 
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Závěr 
Tato práce poukazuje na teologicko-právní analýzu některých přístupů k uzavírání 

manželství. Nejen ten, kdo řeší otázky platnosti ztroskotaných manželství, ale každý, kdo se 

chce hlouběji zamyslet nad problémy manželství v katolické církvi, zde může najít řadu 

informací a podnětů k úvahám. 

Z odborných publikací je známo, že rodina je podstatným prvkem každé společnosti, a 

svazek muže a ženy tedy tvoří základ lidského společenství. Rodina se sice v průběhu historie 

vyvíjí, avšak jejím hlavním smyslem je plození a výchova dětí, a jejich prostřednictvím 

zachovávat hodnoty a tradice. Z hlediska historie, postavení rodiny zůstává prakticky stejné, 

jen se mění právní pohledy na povinnosti manželů, což je především žít společně, zachovávat 

si věrnost a společně pečovat o děti. Manželství je třeba však také vždy chápat v kulturním 

kontextu. V České republice je v současnosti možné uzavřít sňatek buď civilně (dle současně 

platného zákona č. 94/1963 Sb. o rodině resp. 89/2012 Sb.) nebo kanonicky (dle pravidel 

stanovených na tridentském koncilu a platného kodexu kanonického práva), které jsou 

z hlediska práva oba postaveny na stejnou úroveň. Manželství je tedy chápáno jako dobré a 

přínosné, je to vzájemný závazek, spojený s právy a povinnostmi, identifikovatelný z hlediska 

celku společnosti, a proto má společnost právo tyto povinnosti vyžadovat. Ústava České 

republiky a Listina základních práv a svobod dává mužům i ženám stejná práva a povinnosti, 

jako je zachování důstojnosti a péče o děti. Rodina je pod ochranou zákona. Současná právní 

forma ať již profánního či církevního k platnému uzavření manželství vyžaduje, aby bylo 

uzavřeno před kompetentním oddávajícím, dvěmi svědky a se svobodným souhlasem obou 

snoubenců. V pohledu na katolická manželství vycházíme nejen z pohledu Starého a Nového 

zákona, ale též z konstitucí Gaudium et spes, Humanae Vitae a Familiaris Consortio, kde se 

dozvídáme, že manželství je trvalým společenstvím muže a ženy založeným zákonem 

stanoveným způsobem, přičemž jeho důležitou funkcí je založení rodiny, a řádná výchova 

dětí. Již sv. Augustin mluvil o třech dobrech manželství – proles, fides, sacramentum. A 

hlavně nepochyboval o manželské věrnosti a nerozlučitelnosti. 

Současná realita se však zdá být zcela jiná. Evropa se ocitla v krizovém bodě, a stále není 

jasné, co bude dál. V krizi se ocitla i samotná svátost manželství, jejímiž průvodními jevy 

jsou stále častější rozvody, neuzavírání sňatků, či život jako tzv. „singl“. Až do poloviny 

20. století bylo skandální, pokud spolu muž a žena žili bez oficiálního potvrzení, tedy morálka 

byla přísněji vyžadována. Dá se říci, že současná rodina prožívá krizi, avšak to platilo i 
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ve 20. století. Proměna však nastává v tom, že se zdůrazňuje a preferuje individuální štěstí, a 

také do rodiny stále více zasahuje stát, který se snaží rodiny podporovat, ať už je to právně, 

ekonomicky – daňovým zvýhodněním manželů, institucionálně – regulací mateřský škol a 

předškolních zařízení, prodloužením mateřské a rodičovské dovolené, čímž ovšem reguluje 

přeneseně i vztahy v rodině, a někdy může ovlivnit i rozhodnutí párů o tom, kdy a kolik 

budou mít potomků, a zda vůbec do manželství vstoupí. Někdy tedy rozhodnutí státu mohou 

mít i negativní důsledky. Muži i ženy se stávají na rodině méně závislí, a tím se mění i vztahy 

k širšímu příbuzenstvu. Prarodiče nahrazují instituce, do nichž jsou později i oni sami 

odkládáni. Na tomto jevu se podílí mnoho faktorů, včetně prodlužování délky života či 

pozdější odchod do důchodu, kdy babičky a dědečkové nemohou jednat prorodinně. Což 

v konečném důsledku přináší odcizení širšího příbuzenstva, a vztahy v takto institucionálně 

zařízené rodině si potomci přenášejí do budoucího života. 

Dříve také byla větší vzájemná ekonomická závislost manželů. Ve středostavovské rodině, 

vydělával pouze muž a žena se starala o domácnost a děti, případně i sama pracovala. 

V dělnickém stavu vydělávali sice oba manželé, ale příjem nebyl tak vysoký, aby pouze jeden 

z nich sám uživil rodinu, rozchodem by se jejich situace jen zhoršila. Ovšem to ani zdaleka 

neznamená, že by se v manželství netrápili. Nyní se posouvá pojem rodiny a manželství na 

stav soužití muže a ženy. Což na jednu stranu může prohlubovat osobní odpovědnost a 

svobodu, na druhou stranu však takové soužití má za následek posunutí hodnot a tradic 

manželství. Příčiny krize lze také hledat v přechodu od agrární k industriální společnosti, 

jelikož dříve byli agrární obyvatelé do velké míry zaměstnáni v rámci velkorodiny a měli vše 

společné. Nyní je život rozdělen na sféru pracovní a soukromou, manželé tedy mají společný 

život až po práci.  

Vcelku by se dalo říci, že od změny režimu v České republice, přišel i nový trend 

v uzavírání sňatků, odlišující se od zvyků předcházejících generací nejen pozdějším vstupem 

do manželství, ale i tím, že ženy mají méně dětí. Morálka se začala uvolňovat, společnost se 

stala tolerantnější, mnoho párů spolu žije v nemanželských svazcích. Dalšími prvky, které 

rodinu ovlivňují, jsou nové technologie a možnosti trávení volného času, antikoncepce a 

emancipace žen. Také se a prosazuje liberální styl života, kde ve jménu svobody je moderní 

nemít autoritu žádnou. 

Co se týče statistik, dle výzkumu Olgy Nešporové uvedené v kapitole „Rodinný život a 

náboženství“ rozdíly mezi věřícími a nevěřícími jsou patrné jen u mladších ročníků, jelikož 

vstupují dříve do manželství, a mají dříve děti. Také méně střídají partnerská soužití a jejich 
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manželství jsou stabilnější, nesezdaných katolických párů je méně. Ovšem s postupujícím 

věkem se zvyšuje i u nich pravděpodobnost, že již mají jiného partnera. Rozvod za určitých 

situací schvaluje více než polovina věřících. Přesvědčení věřících se zde pravděpodobně s 

oficiálním učením katolické církve rozchází ještě více. A to se ani nezkoumal názor na otázku 

potratů či antikoncepce. 

Co se týká sexu, panuje shoda, že sám o sobě není špatný, avšak i v sexualitě musí být 

celistvost osoby, a jejího příběhu. Pokud je sexualita vytržena ze vztahu nezosobňuje 

důstojnost, i když s tím oba souhlasí. Tato práce poukazuje na morálně nesprávné jednání 

osob, které provozují sex bez uzavření manželství, či dokonce bez jakéhokoliv vztahu. 

Přirozeně musíme též brát na vědomí, že člověk je chybující, a pokud na něj z mnoha stran 

působí média, filmy a časopisy, které nabízejí od seznámení, až po diskrétní mimomanželské 

služby zadaným, atd., začne být vůči morálce více otupělý. Pochopitelně je zde také otázka, 

zda média jen neodráží skutečnost. Což může být jistě pravdou, ovšem mladí lidé, kteří se 

teprve ve světě rozhlížejí, v důsledku tlaku okolních skutečností se mnohdy této nemorální 

realitě přizpůsobí. 

Pokud se hovoří o ukončení manželství - v katolické církvi končí smrtí či prohlášením za 

mrtvého. Rozvod a druhé manželství pro řádně kanonicky uzavřené manželství nepřipadá 

v úvahu (výjimky jsou privilegia paulinum a petrinum). Až do roku 1919, kdy vstoupila 

v platnost novela zákona nově ustanoveného samostatného Československého státu, byl 

povolen pouze rozvod od stolu a lože, tedy manželé již spolu nemuseli žít, ale manželství 

nezanikalo. Dle církve je porušení věrnosti nejen prohřešek, který se týká části mravního 

života, ale je to zásadní narušení bytí v Kristu. V současnosti je pro katolíky možnost rozvést 

se civilně, ovšem pro další život v církvi je důležité, aby do dalšího manželství nevstupovali. 

Což je pro mnohé nepřekonatelná překážka. Z toho vyplývá, že je spousta takových párů, 

kteří žijí ve druhém civilním manželství, mohou se narodit i další děti, ale tito lidé jsou přesto 

vyloučeni z účasti na svátostech. Avšak obzvláště pro ně je důležitý citlivý přístup a duchovní 

vedení. Rozvod párů, které uzavřely manželství pouze civilním sňatkem, dělíme na sporný, 

nesporný a z hlediska „tvrdostní“ klauzule, která chrání manžela, který s rozvodem 

nesouhlasí. O zrušení manželství vždy rozhoduje soud. 

Z výše uvedeného vyplývá, že společnost je velmi liberální, většina sice ctí tradice a stále 

uznává manželství jako podstatnou věc, na druhou stranu však velmi tolerantně přistupuje ke 

všem jiným formám soužití. V nejvíce případech uvádí, že jim nezáleží na tom, zda je někdo 

rozvedený, žije bez uzavření sňatku, či dokonce singl. 
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Z křesťanského pohledu má rodina účast na životě a poslání církve, je povolána sloužit 

budování Božího království, je obrazem úmluvy lásky mezi Kristem a církví, tudíž vede 

s Bohem dialog, naplňuje Boží slovo a předává ho dál. Manželská věrnost je symbolem 

přesahující sebe samu a odkazuje na věrnost Boží.  

Avšak vzhledem k tomu, jaká je současná situace, je třeba se zaměřit na řešení. Má-li dojít 

k polepšení, je třeba náprava jak v rovině teoretické tzn. v lepším poznání toho, jak vztah 

mezi mužem a ženou má vypadat, tak v rovině praktické. Láska zahrnuje spravedlnost, 

přijímá i dává, navozuje rovnováhu mezi osobou a vnějším světem. 

V současné době se musíme vyrovnávat s problémy selhávání manželství a následného 

uzavření druhého sňatku. Vyvstávají zde pastorační otázky spojené se svátostmi pro 

rozvedené a znovu sezdané. Při hledání odpovědi na danou otázku zjišťujeme, že krize 

v manželství je jev, který v církvi není podchycený statisticky, je však obecně známý. Otázka 

tedy zní: Má rozvedeným církev pouze vyčítat, nebo brát i v úvahu pro ně nejlepší řešení 

stavu jejich manželství? Což bývá rozvod. Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá 

ani jednoznačná. Ke každému je třeba přistupovat nanejvýš citlivě a případy posuzovat 

jednotlivě. Někteří lidé ani nedokáží žít sami bez partnera. Je tedy únosné to od nich 

požadovat? Církevní právo nachází jistá řešení, které ovšem nelze využít vždy. Má tedy být 

odmítnutí svátostí trestem pro ty, kdo nejvíce potřebují podporu? Jistý posun v jednání církve 

je vidět v přípravném dokumentu pro III. Mimořádné generální zasedání biskupské synody 

s názvem „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu nové evangelizace“, vycházející od papeže 

Františka. Jsou zde otázky adresované kněžím a biskupům, kteří je mají vyplnit v součinnosti 

s věřícími jejich farností. V roce 2014 by se měla konat mimořádná biskupská synoda O 

rodině a v roce 2015 řádná synoda O rodině. Z čehož je patrné, že se i církev snaží zapracovat 

nový trend vývoje, ale výsledek zatím není zřejmý. 
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