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BakaláĜská práce je zamČĜena na problematiku partnerského soužití. Zabývá se dĤsledky
transformace þeské spoleþnosti, která vedla po roce 1989 ke zmČnám demografického
chování mladých lidí. Teoretická þást se vČnuje charakteristice rodiny a jejímu vlivu
na partnerský život dČtí, pojednává o rozvodu rodiþĤ a jeho dopadu na þleny rodiny.
Zabývá se právní úpravou vztahĤ manželĤ a registrovaných partnerĤ, pĜibližuje
problematiku nesezdaného soužití, neúplné rodiny, singles a partnerství bez soužití.
Praktická þást prezentuje výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaká forma soužití je
preferována dnešními mladými lidmi a jaké jsou jejich pĜedstavy o partnerském
a rodinném životČ.
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My bachelor work is focused on an issue of cohabitation between couples. It deals with
consequences of Czech society transformation which led to changes in demographic
behaviour of young people after 1989. In the theoretical part there are depicted family
features and their influence on children´s life in partnership, parents´divorce and its impact
on the family members. It deals with legal regulation of relations between married couples
and registered partners. It elucidates issues like cohabitation of unmarried couples,
incomplete families, single individuals and partnership without cohabitation. The practical
part presents research which was aimed at finding out which form of cohabitation is
prefered by young people nowadays and what is their conception of a life in partnership
and a family life.
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ÚVOD
Partnerské vztahy, jež jsou nedílnou souþástí života vČtšiny z nás, se neustále vyvíjí
a mČní, lidé do nich s urþitými pĜedstavami vstupují, ale také z nich z mnoha dĤvodĤ
odcházejí. Partnerské vztahy významnou mČrou ovlivĖují kvalitu života nejen hlavních
aktérĤ - dospČlých jedincĤ, ale i dČtí, které se z tČchto vztahĤ rodí. A protože partnerské
vztahy, respektive partnerská soužití, jsou základem pro založení rodiny, je zájmem nejen
jednotlivcĤ, ale i celé spoleþnosti, aby zde existovala funkþní rodinná prostĜedí, jejichž vliv
na výchovu a utváĜení hodnot je klíþový.
Dnešní spoleþnost je co do pĜístupu k rĤzným formám partnerského soužití liberálnČjší,
než tomu bylo v minulosti a záleží na každém, jaký zpĤsob života si vybere – zda
s partnerem þi bez nČho, zda manželství, nesezdané soužití, þi život s partnerem stejného
pohlaví. Zatímco v 80. letech minulého století by okolí reagovalo na soužití muže a ženy
bez manželského slibu minimálnČ zvednutým oboþím a nepĜíjemnými otázkami, a navíc
byl tento druh soužití považován za typický pro nižší sociální vrstvy, dnes mírnČ zvednuté
oboþí okolí zpĤsobují spíše sĖatky tČch, kteĜí spolu alespoĖ na chvíli nezkusili žít
v manželství na zkoušku, a to díky zmČnám spoleþenských norem spojených s nesezdaným
soužitím. Podobné je to i s postavením svobodných matek, u nichž v minulosti docházelo
k jisté stigmatizaci, zatímco v souþasné dobČ jsou nedílnou a jaksi samozĜejmČ
akceptovanou souþástí naší spoleþnosti.
Dnes lidé nejþastČji volí mezi manželstvím a nesezdaným soužitím. PĜestože se literatura
zmiĖuje v souvislosti s manželstvím o jistém úpadku, zdá se, že hodnota této instituce
dramaticky neklesá. Z ukazatelĤ sĖateþnosti a plodnosti je ale zĜejmé, že mladá generace,
která zaþala dorĤstat v nových ekonomických podmínkách v souvislosti se zmČnami
hodnotové orientace a životního stylu zpravidla odkládá, pĜípadnČ odmítá vstup
do manželství vþetnČ plození dČtí a þasto volí jinou z dostupných alternativ partnerského
soužití. Pro mnohé je však instituce manželství neochvČjným ideálem pĜenášeným na další
generace, které však mohou být z dĤvodĤ nepĜíznivé životní reality podrobeny mnohými
zatČžkávacími zkouškami.
Nejen formování postojĤ k rĤzným formám soužití, ale i vytváĜení pĜedstav o vlastní
budoucnosti v oblasti partnerského soužití je ovlivnČno mnoha faktory. Nezanedbatelnou
roli zde hrají rodina a rodinné vztahy, kdy vedle vztahĤ rodiþĤ a dČtí jsou v této oblasti
velmi významné vztahy mezi rodiþi. NevČra, stĜídání partnerĤ, rĤzné druhy závislostí,
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þi domácí násilí – to jsou jevy, které se dnes v rodinách bČžnČ objevují, a které mají
zpravidla za následek rozvod manželství þi rozpad vztahu, s þímž souvisí vznik mnoha
problémĤ þasto s vážným dopadem na dČti, jejichž Ĝešení mnohdy nebývá v silách hlavních
aktérĤ. A je to právČ oblast nefunkþního rodinného prostĜedí, kde je na místČ pomoc
sociální pedagogiky.
V teoretické þásti bakaláĜské práce budou vymezeny základní pojmy a teoretická
východiska z oblasti rodinného soužití, budou zde zmínČny spoleþenské promČny
v souvislosti s rokem 1989, které zapĜíþinily zmČny demografického chování mladých lidí.
ýást práce bude vČnována rodinČ a jejímu vlivu na partnerský život dČtí, a také
problematice rozvodu. Dále zde budou uvedeny možné formy soužití souþasných mladých
žen a mladých mužĤ vþetnČ právní úpravy vztahĤ mezi partnery.
V praktické þásti bude prostĜednictvím kvantitativního výzkumu, jež bude provádČn
s využitím techniky dotazníku, zjišĢováno, jaké pĜedstavy mají dnešní mladí lidé o svém
budoucím partnerském a rodinném životČ, tedy jak vidí svoji budoucnost v oblasti
partnerských vztahĤ, jakou formu soužití sami preferují. Respondenty budou mladí lidé
(náctiletí), kteĜí dosud nejsou zatíženi žádnou vlastní negativní zkušeností z oblasti
partnerských vztahĤ (napĜ. vlastním rozvodem), kteĜí mají životní start v tomto smČru
teprve pĜed sebou.
Cílem bakaláĜské práce bude poukázat na nezastupitelnou roli rodiny v životČ každého
jedince, prostĜednictvím které mĤže docházet mimo jiného k mezigeneraþnímu pĜenosu
rodinného života þi rozvodového chování, zjistit, má-li instituce manželství u dnešních
mladých lidí reálnou šanci „na pĜežití“, jak mladí lidé smýšlí o nesezdaném soužití
a analyzovat motivy vedoucí k uzavĜení manželství. Dalším cílem bude zjištČní, zda mladí
lidé plánují sami v budoucnu založit rodinu a zda by byli ochotni upĜednostnit zachování
rodiny pĜed vlastními zájmy, což obnáší jistou míru sebeobČtování a tolerance.
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PROMċNY V PARTNERSKÉM SOUŽITÍ

1.1 Vliv zmČny životní úrovnČ a životního stylu na oblast partnerských
vztahĤ
Životní styl
Životní styl lidí žijících v rĤzných dobách a v rĤzných politických režimech se velmi
výraznČ liší. V souþasné dobČ svoji roli samozĜejmČ sehrává globalizace, díky které jsou
místní události ovlivĖovány událostmi odehrávajícími se daleko ve svČtČ, svoji
nezanedbatelnou roli zde hrají i média, která se významným zpĤsobem podílejí
na formování životního stylu, kdy „masírováním“ jedincĤ významnČ ovlivĖují život
ve spoleþnosti a napomáhají tak k rozšiĜování „módních trendĤ“ v mnoha oblastech, mezi
které samozĜejmČ patĜí i oblast vztahĤ a lidského chování. A samozĜejmČ nesmíme
zapomenout na velmi dĤležitou roli, kterou zde hrají pĜíjmy. Od jejich výše se odvíjí nejen
životní styl a životní úroveĖ þlovČka, ale také jeho budoucnost a budoucnost jeho dČtí.
Životní styl mĤžeme nejlépe charakterizovat, vyjdeme-li ze struktury každodenních
þinností. Tyto lze utĜídit do nČkolika základních kategorií:
1. Aktivity orientované na práci, profesi a pĜípravu na ni – dle vČku se jedná
o vzdČlávání, nástup do zamČstnání, adaptaci v pracovním prostĜedí, profesní
vzestup aj.
2. Aktivity spojené s rodinou – sem patĜí hledání partnera, zakládání rodiny,
budování a udržování domácnosti, výchova dČtí atd.
3. Aktivity v oblasti zájmové – jde se o vyhraĖování, pČstování a rozvoj
vlastních zájmĤ, odpoþinek, relaxaci, zábavu.
4. Aktivity smČĜující do spoleþenského života – zde jde o úþast na spoleþenském
životČ, zapojování se do vztahĤ, rozšiĜování okruhu spoleþenských stykĤ,
získávání funkcí v politickém þi spoleþenském životČ.
5. Aktivity týkající se základních biologických a hygienických potĜeb (Kraus,
Poláþková, 2001).
Životní úroveĖ
Životní úroveĖ je pomČrnČ široká sociálnČ ekonomická kategorie, pod kterou mĤžeme
zaĜadit prakticky vše, co mĤže významným zpĤsobem ovlivĖovat kvalitu života, aĢ už
po stránce materiální þi nemateriální. Lze sem kromČ samotné spotĜeby a hmotného
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zázemí, na které má vliv velikost pĜíjmĤ a majetku, zaĜadit celou Ĝadu dílþích aspektĤ, díky
kterým dochází ke zvyšování blahobytu a životního komfortu, napĜ. míru sociálních jistot,
dostupnost a kvalitu služeb - zejména veĜejných, kterými jsou napĜ. doprava, vzdČlání
þi zdravotní péþe, ale i pracovní podmínky, prostor pro seberealizaci a mnohé další.
V širším pojetí sem patĜí i osobní svoboda, demokratiþnost politického systému, míra
tolerance ve spoleþnosti þi úroveĖ solidarity. (Tuþek et al., 2003). NejþastČji se však
s termínem životní úrovnČ pojí finanþní a materiální situace domácností, zejména
s ohledem na rodiny s dČtmi (Hamplová et al., 2006).
S nastolenou svobodou došlo u nás po roce 1989 u pĜevážné þásti obyvatelstva
ke zmČnČ životních podmínek. Získaná svoboda umožnila lidem nejen cestovat,
ale u mladých lidí nebývale vzrostl zájem o studium na stĜedních a vysokých školách,
zaþalo se rozvíjet podnikání. S pestĜejší nabídkou životních pĜíležitostí se však zaþaly
projevovat i další dĤsledky ekonomického a politického vývoje (Fialová et al., 2000).
Na životní úrovni se dramaticky projevila zejména ekonomická reforma na pĜelomu let
1990 a 1991, v jejímž dĤsledku došlo k prudkému zvýšení cenové hladiny, což mČlo
za následek snížení reálných pĜíjmĤ a reálných úspor þeských domácností, þímž došlo
ke snížení spotĜeby prĤmyslového zboží a cenovČ nároþnČjších potravin (Hamplová et al.,
2006). Vzestup pracovních pĜíjmĤ však vzestup cen nikdy nedohonil, což znaþná þást
obyvatelstva pĜijímala velmi negativnČ, pĜestože tyto zmČny byly v zájmu vytvoĜení
demokratické spoleþnosti s tržním hospodáĜstvím nezbytné (Fialová et al., 2000).
Do vývoje životní úrovnČ významným zpĤsobem zasáhla i ekonomická krize v letech
1997-1999, kterou provázel zejména razantní nárĤst do té doby relativnČ nízké
nezamČstnanosti. ZároveĖ však v souvislosti s podnikáním, privatizací, restitucemi
a dalšími jevy, jež se v období transformace objevily, vznikly a rychle zvyšovaly svoji
váhu nové typy pĜíjmĤ, þasto mnohonásobnČ pĜevyšující bČžný standard. Došlo i ke zmČnČ
rozdílĤ u samotných mezd, jež byly v dobách socialismu znaþnČ znivelizovány (Hamplová
et al., 2006).
Díky vhodné kvalifikaci se urþitá þást mladých lidí dostala mezi nejlépe placenou vrstvu
obyvatelstva. A právČ vysoký pĜíjem sehrává svoji roli v jejich partnerském životČ,
protože tito lidé se buć nechtČjí dČlit s partnerem, nebo své peníze utrácejí za nová nároþná
hobby, aĢ už jde o luxusní auta þi cestování, pĜípadnČ hledají podobnČ dobĜe situovaného
partnera. Na úplnČ opaþné stranČ se ocitají mladí lidé s kvalifikací, díky které nemohou
sehnat práci buć vĤbec, nebo v místČ svého bydlištČ, pĜípadnČ je špatnČ placená. A tato
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skuteþnost také ovlivĖuje jejich partnerský život, protože pokud pĜistupují k životu
zodpovČdnČ, nemají velké vyhlídky na sĖatek þi pĜípadné založení rodiny (Kuþera,
Fialová, 1996).
ýeská spoleþnost prošla po pádu železné opony v roce 1989 významnou promČnou,
která pĜinesla nejen zmČnu životní úrovnČ a životního stylu, ale významnČ také ovlivnila
život a budoucnost vČtšiny jejích obyvatel i v oblasti partnerských vztahĤ a rodiny.
Na jedné stranČ došlo k rozšíĜení možností osobního rozvoje a seberealizace zejména
mladých lidí, což u mnohých vedlo ke zmČnČ jejich hodnotového systému, na stranČ druhé
padly urþité „jistoty“ socialismu, þímž byly vytvoĜeny pĜedpoklady ke zmČnČ rodinného
i reprodukþního chování (Tuþek et al., 2003).

1.2 Život v socialistickém ýeskoslovensku a partnerské soužití pĜed
rokem 1989
ZpĤsob života v socialistickém ýeskoslovensku se výraznČ odlišoval od života,
který žijeme v souþasné dobČ, a to v podstatČ ve všech jeho oblastech. Jinak tomu nebylo
ani v oblasti partnerských vztahĤ.
Život v socialistickém ýeskoslovensku
Naprosté rozvrácení meritokratického zpĤsobu odmČĖování a mzdová nivelace, jež vedla
pouze k nepatrným rozdílĤm životní úrovnČ u nejrĤznČjších skupin obyvatelstva, mČlo
za následek devalvaci dosaženého vzdČlání. Nehrozila však nezamČstnanost, naopak,
pracovat bylo povinností každého obþana, do pracovního pomČru vstupovali všichni
obþané schopni práce vþetnČ matek malých dČtí, lidé nežili v nejistotČ a strachu ze ztráty
zamČstnání. Navíc se spoleþnost snažila zejména v období normalizace od poþátku 70. let
vytváĜet mladým lidem podmínky usnadĖující nejen založení rodiny, ale také péþi o dČti
v pĜípadČ zamČstnání obou rodiþĤ. Poskytování novomanželských pĤjþek s nízkým
úrokem, zĜizování jeslí a mateĜských škol, prodlužování mateĜské dovolené, dotování cen
potravin a dČtského zboží, to vše bylo souþástí sociálního systému. Šlo však o politiku
vytváĜení sociálních jistot, jež mČla mladé lidi odvést od angažování se v politické
þinnosti (Fialová et al., 2000).
Partnerské soužití
Stejní autoĜi se vyjadĜují i k otázkám partnerského soužití. PĜestože stát podporoval
družstevní i individuální výstavbu, silnČ dotoval nájemné, aĢ už se jednalo o státní,
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podnikové þi družstevní byty, a pĜi pĜidČlování bytĤ upĜednostĖoval mladé rodiny
s malými dČtmi, témČĜ po celou dobu své existence se socialistické ýeskoslovensko
potýkalo s pĜetrvávajícím nedostatkem bytĤ a mladí manželé tak byli nuceni žít na poþátku
svého rodinného života spoleþnČ s rodiþi, a to þasto i nČkolik let.

PĜesto uzavíralo

manželství témČĜ 90 % mladých mužĤ a 96 % mladých žen, vČtšinou v nízkém vČku
(svobodným nevČstám bylo v 80. letech prĤmČrnČ 21,7 let, svobodným ženichĤm pak
24,5 let). Z toho vyplývá nízký podíl osob svobodných, þi žijících v nesezdaném soužití.
PravdČpodobnČ díky veĜejnému mínČní a zavedenému systému pĜidČlování bytĤ bylo
preferováno manželství a nedošlo tak k vČtšímu nárĤstu nesezdaného soužití zejména
u svobodných mladých lidí. ýastČji než osoby svobodné žijí s nejvČtší pravdČpodobností
i dnes v nesezdaných soužitích osoby, u kterých došlo k zániku pĜedchozího manželství
(2000).
Vzhledem k politickým a ekonomickým pomČrĤm ve spoleþnosti v pováleþném období
považovali lidé rodinu za hlavní oblast seberealizace. Avšak liberální rozvodová legislativa
spolu s nedostateþnou sexuální osvČtou, díky níž docházelo k uzavírání sĖatkĤ
v nízkém vČku þasto z dĤvodu tČhotenství partnerky, vedly v mnoha pĜípadech k rozvodu
(Kraus, 2008). A právČ v 80. letech, která se vyznaþovala vysokou sĖateþností, což lze
zejména s ohledem na dČti považovat za pozitivní spoleþenský jev, se také zaþal rapidnČ
zvyšovat poþet i podíl rozpadajících se manželství. Po roce 1989 se rĤst poþtu rozvodĤ
zastavil na vysoké úrovni pĜibližnČ 30 tisíc rozvodĤ roþnČ a tento stav až na drobné výkyvy
setrvává dodnes (Hamplová et al., 2006).
Již ve druhé polovinČ 50. let došlo k rozšíĜení tzv. modelu dvoudČtné rodiny, jež se
zachoval až do poþátkĤ devadesátých let a v podstatČ se dá Ĝíci, že svoji popularitu
si udržel dodnes, protože je v þeské populaci stále považován za nejideálnČjší typ rodiny
s dČtmi. Díky nízkému sĖatkovému vČku a díky tomu, že se koncem 80. let více
než polovina prvních dČtí v manželství rodila na základČ pĜedmanželských koncepcí,
pohyboval se podíl poþtu dČtí narozených mimo manželství mezi 6-8 %. Po roce 1990 byl
znamenán pokles porodnosti, za jehož hlavní pĜíþinu lze považovat zmČny sĖatkového
chování, protože v devadesátých letech se u nás stále pĜes 80 % dČtí rodilo v manželství.
PrĤvodním jevem provázejícím pokles míry porodnosti se stal zvýšený poþet a podíl dČtí
rodících se mimo manželství. Mimo manželství se v roce 1992 narodilo 8,6 % dČtí, v roce
1998 už to bylo dokonce 19 % dČtí (Fialová et al., 2000).
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1.3 Populaþní situace v ýeské republice po roce 1989
Život v demokratické ýeské republice
V letech, jež následovala po politickém obratu v roce 1989, došlo k radikální zmČnČ
v myšlení a chování obyvatelstva ve všech oblastech spoleþenského života. Na pronikavé
zmČny demografického chování mČla významný vliv zejména nová hospodáĜská a sociální
situace. Po skuteþnČ dlouhém období, kdy byly demografické ukazatele relativnČ stabilní,
došlo v pomČrnČ krátké dobČ nČkolika málo let k obrovským zmČnám, které v zemích
západní Evropy probíhaly více než dvČ desítky let. Významnou zmČnou bylo zejména
snížení sĖateþnosti, coby výraz odkládání vstupu do manželství do vyššího vČku a dále
následoval výrazný pokles porodnosti na úroveĖ, která u nás do té doby nikdy nebyla
zaznamenána. PostupnČ dochází ke zmČnám v postavení manželství, dochází i ke zmČnám
v postavení rodiny a zejména dČtí v poĜadí životních plánĤ, vzniká nové demografické
chování mladých lidí a tento proces ještČ zdaleka není ukonþen (Tuþek et al., 2003).
Poslední léta pĜinesla mladým lidem opravdu znaþné možnosti osobního rozvoje, široké
možnosti trávení volného þasu a možnosti uplatĖovat rĤzné zájmy. Díky tomu
u nich v oblasti rodinného a reprodukþního chování jednak dochází k vytváĜení
konkurenþního prostĜedí, kdy mají možnost mČnit poĜadí životních rozhodování, jednak to
vede ke zvyšování požadavkĤ na životního partnera. To má za následek odsouvání
uzavírání sĖatkĤ a rození dČtí do vyššího vČku (Kocourková, Rabušic, 2006).
Probíhající zmČnu úrovnČ a struktury sĖateþnosti a porodnosti ale v neposlední ĜadČ velmi
výraznČ ovlivĖují i tĜi negativní ekonomické faktory, kterými

jsou finanþní

nedostupnost bytĤ pro mladé páry, rostoucí životní náklady po narození dítČte
a v neposlední ĜadČ stále vČtší nejistota v práci a hrozící nezamČstnanost (Procházka,
2012).
PrĤzkum Mladá generace 1997
V roce

1997

bylo

v ýeské

republice

provedeno

sociologické

šetĜení

„Mladá

generace“, které se mimo jiné zabývalo názory mladých lidí na manželství a rodiþovství.
PrĤzkum byl zamČĜen na názory dosud svobodných mladých lidí ve vČku 18-30 let, coby
reprezentanty generace, která do té doby ještČ nebyla ovlivnČna stĜetem s realitou života,
a která svým chováním bude rozhodovat o budoucím reprodukþním procesu. Byla zde
Ĝešena témata, jako jsou názory mladých lidí na manželství, rozvod, nesezdané soužití,
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ideální poþet dČtí v rodinČ, optimální vČk pro uzavĜení manželství þi narození dítČte,
a další. Jak naznaþují výsledky sociologického šetĜení, za novým demografickým
chováním stojí zmČny v hodnotovém systému mladých lidí a skuteþnČ i již zmiĖovaný
nepĜíznivý ekonomický vývoj. Co se týþe partnerského soužití a rodiny, velmi pozitivním
se ovšem jeví zjištČní vycházející z výsledkĤ výše uvedeného prĤzkumu, že pro mladé lidi
neztrácejí manželství a rodina na svém významu a hodnotČ, a to zejména co se týþe
emocionální stránky. MČní se pouze jejich realizace, jež se jenom posouvá do vyššího
vČku. DĤvodem je zejména snaha nejdĜíve absolvovat úplnou profesní pĜípravu a to
v dobČ, jež je vhodnČjší pro jedince, dokud je bez závazkĤ. Podíl mladých lidí, kteĜí by
chtČli trvale žít v nesezdaném soužití þi zĤstat sami bez stálého partnera je pomČrnČ nízký.
Velmi významným se jeví také další poznatek vyplývající z prĤzkumu, že mladí lidé
pĜisuzují znaþnou životní hodnotu i dČtem. PĜevážná vČtšina mladých lidí si nedovede
život bez dČtí pĜedstavit, pĜestože vČdí, že díky nim dochází ke snížení životní úrovnČ,
a pĜestože si uvČdomují, že dČti znamenají urþitý omezující faktor nejen v osobním rozvoji,
ale v celkovém životČ rodiþĤ (Fialová et al., 2000).
Jak uvádí stejní autoĜi, každá mladá generace pĜichází do vČku vhodného pro založení
rodiny v jiné spoleþenské a ekonomické situaci. Každou formují jiné vnČjší vlivy - realita
každodenního života a vysnČné ideály. Každá má vlastní pĜedstavy o budoucnosti,
o partnerovi, o dČtech a o zpĤsobu rodinného života. Každá se chce optimálním zpĤsobem
seberealizovat a právČ v seberealizaci by mČlo hrát významnou roli manželské soužití
a rodinný život. NČkteĜí je mohou považovat za hlavní náplĖ života, bez které by jejich
život vlastnČ ani nemČl smysl, pro nČkteré mohou být brzdou v rozvoji kariéry a sebe
sama. VČtšina našich mladých lidí však považuje manželství a rodinu za základ uspokojení
a štČstí, za dĤležité citové a morální zázemí. A díky tomu všemu mohou žít vnitĜnČ bohatý
život nejen oni sami, ale i jejich nejbližší, pĜestože se mnohdy nevyhnou nezdarĤm,
zklamání þi trápení (2000).
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RODINA

„ŠĢastný je ten, kdo našel štČstí v rodinČ.“
Lev Nikolajeviþ Tolstoj

2.1 Rodina a její definice, prvky rodiny
Definice rodiny
Vymezit jasnČ a jednoznaþnČ pojem rodina není možné z mnoha dĤvodĤ. Definice se liší
dle hledisek jednotlivých vČdních disciplín, aĢ už jde o sociologii, psychologii, právo,
þi jinou vČdní disciplínu. Existuje i celá Ĝada rĤzných aspektĤ, jako jsou funkþnost, role,
vztahy, komunikace, proces socializace þi jiné, na základČ kterých je rodina definována.
A protože v literatuĜe je uvedena celá Ĝada definic, uvedu alespoĖ dvČ z nich. Velmi
praktická a srozumitelná je definice J. Langmeiera a M. KĖourkové, která zní: Rodina je
„institucializovaná biosociální skupina, vytvoĜená pĜinejmenším ze dvou þlenĤ odlišného
pohlaví, mezi nimiž neexistují krevní pouta, a z jejich dČtí“. Zde by bylo ale patrnČ lepší
užít termínu „biopsychosociální“, protože jak ukazují výzkumy o rodinČ, je to právČ
psychologická rovina, jež se jeví nenahraditelnou a nezastupitelnou (in Výrost, SlamČník,
1998, s. 304).
Dle Možného mĤže být rodina v nejširším vymezení definována jako: „institucionální
zajištČní lidské reprodukce, legitimní v dané spoleþnosti“, anebo, þesky, spoleþností
uznávaný zpĤsob, jak mít a vychovávat dČti (2008, s. 116).
AĢ už definice rodiny vycházejí z jakýchkoli aspektĤ, jedno je jisté. Rodinu ustavuje teprve
rodiþovství, protože až narozením prvního dítČte se z lidského páru zakládá rodina, pro niž
je definující vlastností svazek krve. Co se týþe rodiþovství, v tradiþní spoleþnosti bývalo
tím nejpĜirozenČjším na svČtČ. V souþasnosti je mateĜství pro vČtšinu žen aktem vČdomé
volby, þímž rodiþovství mnoho získalo, zároveĖ se však z nČho urþité jistoty vytrácí.
VeĜejné instituce do znaþné míry omezují autonomii rodiþĤ, vrstevnické skupiny, stále více
ovlivĖovány hromadnými sdČlovacími prostĜedky, jakoby zatlaþují do pozadí postavení
rodiþĤ pĜi socializaci dítČte. A jsou to právČ tyto základní sociální role, jež prošly a stále
prochází historicky jedineþnou pĜestavbou (Možný, 1999).
Rodina coby instituce, jež byla považována za patrnČ nestabilnČjší výtvor naší civilizace,
se nejménČ od konce první svČtové války podstatným zpĤsobem zmČnila a mČní se
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i nadále. Naše civilizace si v zájmu zajištČní ochrany reprodukþního procesu vytvoĜila
párovou monogamickou rodinu, jejímž smyslem byla výchova dČtí. Snad možná i díky
stále vČtší dostupnosti antikoncepce zaþalo od poloviny 70. let v zemích našeho
civilizaþního okruhu docházet k úpadku porodnosti a dnes je v mnoha tČchto zemích
nejþastČjším typem rodiny rodina s jediným dítČtem. NapĜ. v sousedním NČmecku zĤstává
na základČ vlastního rozhodnutí až tĜetina párĤ dobrovolnČ bezdČtných a podíl dobrovolnČ
bezdČtných stoupá i u nás. V EvropČ dnes domácnosti tvoĜené manželským párem a dČtmi
pĜedstavují jen asi þtvrtinu ze všech domácností. PĜestože se rodina neustále vyvíjí a mČní,
jde o instituci, jež je stále velmi silnČ stabilizujícím prvkem spoleþnosti (Možný, 2008).
Prvky rodiny
Pokud bychom bez ohledu na výše uvedené definice chtČli odpovČdČt na otázku, co je to
vlastnČ rodina, mohli bychom uvést tČchto pČt základních prvkĤ rodiny:
1. Rodina je základní jednotka v lidském spoleþenství.
2. Rodina je skupina osob (jde o primární sociální skupinu).
3. Rodina je polyfunkþní.
4. Rodina je tvoĜena sítí vztahĤ.
5. Rodina je instituce, v níž probíhá výchova dČtí (Tannenbergerová, 2014).
I na poþátku nového století zĤstává rodina, a to pĜes všechny problémy a peripetie,
jimiž ve své historii prošla, nepostradatelná a tČžko nahraditelná instituce i pro dospČlého
þlovČka, natož pak pro dítČ. Dochází v ní k pĜedávání hodnot z generace na generaci, je
nejvýznamnČjším socializaþním þinitelem stojícím na poþátku rozvoje osobnosti
a v rozhodující fázi má možnost jedince ovlivĖovat (Kraus, 2008).

2.2 NČkteré typy rodiny
Pohlédneme-li na rodinu jako na sociální skupinu, je rodina vždy jistým výsekem širšího
systému, tedy pĜíbuzenství, kterým se zdánlivČ mĤže rozumČt spoleþenství pokrevnČ
pĜíbuzných. Ve skuteþnosti však znaþná þást osob, které by jeden konkrétní þlovČk oznaþil
za pĜíbuzné, pokrevnČ pĜíbuzná není - aĢ už jde o tchána þi tchýni, sourozence manžela
þi manželky aj. PĜesto u tČchto osob oþekáváme jednání, jež rozhodnČ neoþekáváme
od osob zcela cizích. Zde potom rodinu mĤžeme charakterizovat následovnČ:
1) Nukleární rodina - je stĜedem systému pĜíbuzenství a tvoĜí ji pouze rodiþe a dČti.
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2) Jádrová rodina - tu dostaneme, pĜiĜadíme-li k nukleární rodinČ prarodiþe z obou
stran. V moderní spoleþnosti zĤstává tato rodina jádrem pĜíbuzenství. NČkteĜí
sociologové považují za základ moderního pĜíbuzenství nikoli nukleární rodinu,
ale právČ jádrovou rodinu a to proto, že mezi nukleární rodinou a prarodiþi dochází
nejen k intenzivním stykĤm, ale i k materiální a citové výmČnČ.
3) RozšíĜená rodina - rodina zahrnující i sourozence rodiþĤ. Tento typ rodiny hrál
svoji roli v tradiþní spoleþnosti (VavĜík, 2010).
Nukleární rodina je v podstatČ typická souþasná moderní rodina, ve které však þasto
figuruje kromČ dČtí pouze jeden z rodiþĤ. Protože dnes však nejsou vazby v rodinČ
postaveny na majetku a není tvoĜena vČtším množstvím osob, jak tomu bylo v tradiþní
spoleþnosti, je tato rodina lehce zranitelná, tím pádem málo stabilní a snadno
se rozpadající.
Podíváme- li se na rodinu z pohledu konkrétního jedince, rozlišujeme dva typy rodiny:
1) Orientaþní rodina – rodina, ve které jedinec vyrĤstá jako dítČ.
2) Prokreaþní rodina – rodina, kterou dítČ pozdČji samo zakládá (Kraus, 2008).
Tentýž autor zmiĖuje, že v dnešní rodinČ pĜestávají platit tradiþní kritéria. PĜedevším není
nutnou podmínkou rodinného života institucionální spojení zákonným manželským
svazkem a v dĤsledku toho pĜibývá dČtí rodících se mimo legitimní manželství, kterých je
v souþasnosti pĜibližnČ tĜetina. I tato soužití ale mohou fungovat jako rodina a splĖovat tak
další znak rodiny – tedy spoleþný život všech þlenĤ rodiny pod jednou stĜechou a jejich
vzájemná spolupráce (2008).
A právČ podle formy rodinného soužití, rozlišujeme rodinu následovnČ:
1) Úplná rodina – zde žijí dČti s obČma rodiþi.
2) Neúplná rodina – zde žijí dČti s jedním z rodiþĤ.
3) Vícegeneraþní rodina – zde žijí spoleþnČ dvČ generace - rodiþe s rodinnou svého
dítČte (Tuþek et al., 2003).
V souþasné spoleþnosti, jež je plná problémĤ a patologií však nČkteré rodiny nefungují tak,
jak se od této instituce oþekává. A právČ podle toho, do jaké míry se rodinČ daĜí plnit tyto
oþekávané funkce, což má zásadní význam zejména z hlediska prĤbČhu socializace,
mĤžeme rozdČlit rodiny následujícím zpĤsobem:
1) Funkþní rodina - své funkce plní pĜimČĜenČ, rozvíjí svoje þleny.
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2) Dysfunkþní rodina - nČkteré funkce neplní dostateþnČ, vývoj dítČte mĤže být
ohrožen, s pomocí odborníka se ještČ mĤže stát funkþní.
3) Afunkþní rodina - rodina nezvládá základní funkce, vnitĜnČ se rozkládá, zásadnČ
škodí dítČti, je zde narušován jeho socializaþní vývoj. Díky izolaci je þasto
uzavĜená, skrývá a neĜeší problém, nevyhledá odborníka (Kraus, Poláþková, 2001).
NejzávažnČjší pĜípady tzv. klinické rodiny zmiĖuje v souvislosti s charakterem sociálnČ
psychologického klimatu v rodinČ Matoušek. ěadí mezi nČ rodiny se zanedbávaným,
zneužívaným, þi týraným dítČtem, rodiny s výskytem tČlesné þi duševní nemoci, rodiny
mladistvého delikventa, rodiny s postiženým dítČtem, rodiny s patologickým hráþem
þi závislým na drogách a rodiny svobodných matek (2003).

2.3 Funkce rodiny
„Rodina je kolébkou dĤvČry a základním pilíĜem spoleþnosti“. Je otázkou, zda toto heslo,
které platilo v tradiþní spoleþnosti, platí i ve spoleþnosti dnešní. Mnoho funkcí, jež tradiþnČ
plnila rodina, pĜevzaly do znaþné míry formální organizace, potažmo stát (Hamplová
et al., 2006, str. 22).
PĜesto v dnešní spoleþnosti nároky a požadavky na rodinu stále vzrĤstají, v dĤsledku þehož
plní rodina své funkce þasto nedostateþnČ. Rodina však v souþasnosti þasto vystupuje jako
jediný opČrný bod a to zejména v sociálnČ slabém prostĜedí, z þehož vyplývá posílení
významu rodiny jako útoþištČ pĜed veĜejným svČtem. ProstĜedí rodiny se dnes daleko
þastČji než dĜíve stává protiváhou veĜejného prostoru (Matoušek, 2003).
Jak uvádí Kraus, je nepochybné, že k urþitým promČnám v plnČní funkcí rodiny došlo:
a) Biologicko-reprodukþní funkce rodiny je významná nejen pro jedince tvoĜící
rodinu, ale i pro celou spoleþnost, jež potĜebuje pro svĤj zdárný rozvoj stabilní
reprodukþní základnu. PĜestože se podstata této funkce nemČní, dle souþasného
trendu je ve vČtšinČ vyspČlých zemí dítČ vnímáno jako pĜekážka ve vlastní
seberealizaci a v profesním rĤstu, v nízkopĜíjmových rodinách jako pĜepych.
PĜibývá poþet pĜípadĤ, kdy mladí lidé vĤbec dČti neplánují, pĜípadnČ plánují pouze
jedináþka. U nás se nejménČ dČtí za celé dvacáté století narodilo v roce 1999.
b) SociálnČ-ekonomická funkce rodiny. Zde je rodina na jedné stranČ výrobním,
na stranČ druhé spotĜebním þlánkem. ýasto v dĤsledku nezamČstnanosti
þi zvyšování životních nákladĤ dochází k poruchám ekonomické funkce, které se
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projevují v hmotném nedostatku rodin. PĜitom tato funkce se dnes jakoby vrací
k podobČ rodiny pĜedstavující samostatnou ekonomickou jednotku, þili rodinnou
firmu. Dnes již existuje Ĝada rodin, jež takovými jednotkami jsou, pĜípadnČ tak
fungují alespoĖ þásteþnČ vedle svého hlavního zamČstnání.
c) Ochranná (zaopatĜovací, peþovatelská) funkce rodiny, spoþívající v zajišĢování
životních potĜeb všech þlenĤ rodiny, také doznala jistých zmČn. Zatímco
pĜed rokem 1989 u nás pĜejímal tuto funkci do znaþné míry stát (léþebny
pro dlouhodobČ nemocné, domovy dĤchodcĤ, ozdravovny apod.), po roce 1990
se od rodiny oþekává vČtší spoluúþast (napĜ. pacienti jsou propouštČni do domácí
péþe dĜíve, ruší se nČkteré léþebny, zanikají ozdravovny apod.). Jinak jde o velmi
významnou funkci z hlediska uspokojování základních potĜeb þlovČka, jako jsou
potĜeby biologické, potĜeba bezpeþí, potĜeba nČkam patĜit, potĜeba lásky, uznání
a seberealizace.
d) SocializaþnČ výchovná funkce rodiny je považována za primární funkci rodiny.
Zde je ústĜední úlohou socializaþního procesu pĜíprava dČtí na vstup do života.
Rodina uþí dítČ osvojovat si základní návyky a zpĤsoby chování, pĜizpĤsobovat se
životu. Významným se jeví také pĤsobení mladší generace na starší (napĜ.
v zacházení s moderními komunikaþními prostĜedky). Rodina se však þasto
dopouští výchovných chyb a snaží se pĜenést odpovČdnost za výchovu na školu.
e) RekreaþnČ-relaxaþní funkce rodiny znamená, že rodina je zároveĖ institucí, jež by
nemČla zapomínat na nejrĤznČjší aktivity, zábavu a odpoþinek. Zde je dĤležité,
do jaké míry spolu všichni þlenové tráví spoleþný þas, jakým þinnostem se vČnují,
jak tráví dovolené atd. Podle toho se pozná, zda a jak rodina tuto funkci plní.
f) Emocionální funkce rodiny je zásadní a nezastupitelná. Citové zázemí, pocit
lásky, bezpeþí a jistoty nedokáže žádná jiná instituce vytvoĜit. Od devadesátých let
minulého století lze však u nás v dĤsledku všech zmČn pozorovat, že tato funkce je
ve stále vČtším poþtu rodin (napĜ. z dĤvodu rozvodĤ, zaneprázdnČnosti atd.) plnČna
jen s velkými obtížemi, pĜípadnČ vĤbec. Poþet citovČ deprimovaných, ale i týraných
dČtí narĤstá (2008).
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2.4 Charakteristické znaky souþasné rodiny
HovoĜit o funkþnosti rodiny znamená dle Procházky konstatovat, v jakém stavu se
souþasná rodina nachází (2012). Kraus uvádí následující výþet procesĤ, jež souþasnou
rodinu charakterizují:
1. Demokratizace uvnitĜ rodiny – zpĤsobila, že žena získala nČkterá práva
a povinnosti, jež dĜíve náležely pouze muži. Muž tedy ztratil dĜívČjší postavení
v rodinČ, jeho pokles autority ale neznamená, že by ztratil na významu. PĜítomnost
obou vzájemnČ se doplĖujících rodiþĤ je pro dČti nenahraditelná. ZmČnil se také
vztah mezi rodiþi a dČtmi, který je více partnerský a dČti se tak stále více podílejí
na organizaci rodinného života.
2. ýastá izolovanost – v níž dnes rodina þasto žije v jistém uzavĜení pĜed zbytkem
spoleþnosti, je dĤsledkem sílící tendence oddČleného života jednotlivých generací.
Svoji roli zde hraje i pokles významu sousedských vtahĤ zejména v životČ
ve mČstech, a také jistá potĜeba uniknout podnČtĤm pĜetechnizovaného
a medializovaného života do klidu rodinu. Izolovanost do znaþné míry nahrává
i patologiím, jež se odehrávají skrytČ za zavĜenými dveĜmi a nikdo si jich nemusí
nebo možná ani nechce všimnout.
3. Rodina se zmenšuje – protože se zvyšuje poþet osamČlých žen s dČtmi a pĜibývá
poþet osob v jednoþlenných domácnostech. To má spolu s izolovaností za následek
snížení stability rodin, jež jsou daleko citlivČjší vĤþi vnitĜním otĜesĤm
a zranitelnČjší. Pokud není rodina ukotvena v širších spoleþenských vazbách, mĤže
ji jakýkoli konflikt þi problém vychýlit z rovnováhy a následnČ pak mĤže lehce
dojít k rozvratu rodinného svazku.
4. Dezintegrace – Ĝíká se jí také atomizace. TémČĜ ve všech rodinách dnes ubývá
chvil, kdy je celá rodina pohromadČ, sdČluje si zážitky, radosti i starosti a hledá
cesty jak si pomáhat a spolupracovat. V nČkterých rodinách dnes komunikace
neprobíhá témČĜ vĤbec, jednotliví þlenové se pouze potkávají, pĜípadnČ spolu
korespondují. Navíc dnes mnoho manželĤ žije vedle spoleþného rodinného života
ještČ další, jež je vázán na záliby, pĜípadnČ na intimní život a v dĤsledku toho žijí
svĤj vlastní život také jejich dČti, které jsou odkázány samy na sebe, a nic jiného
jim v podstatČ nezbývá.
5. ýasové zaneprázdnČní – vyplývá z výrazného zatížení rodiþĤ pracovními
aktivitami. ýasto vyþerpaní rodiþe se snaží dČtem kompenzovat nedostatek
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spoleþnČ stráveného þasu pĜísunem materiálních prostĜedkĤ a vysokým kapesným,
což se jistČ negativnČ promítne do hodnotového systému a charakterových
vlastností, jako jsou povýšenost, sobectví, neskromnost aj. V koneþném dĤsledku
u tČchto dČtí mĤže dojít k deviantnímu chování.
6. Dvoukariérový model -

je spolu se zaneprázdnČním dĤsledkem emancipace,

kdy u žen dochází k rĤstu vzdČlanosti, kvalifikovanosti a zároveĖ tedy
i zamČstnanosti, což má ale þasto za následek rozpad rodiny.
7. Vysoká rozvodovost – je negativním znakem souþasné þeské rodiny a ýeská
republika patĜí k zemím s nejvyšší rozvodovostí vĤbec. U nás se rozpadá prakticky
každé druhé manželství a to zde nejsou zahrnuty rozchody nesezdaných párĤ.
V dĤsledku toho roþnČ ztrácí trvalý a bezprostĜední kontakt s jedním z rodiþĤ
pĜes tĜicet tisíc dČtí. I když je pravda, že dnes již nepĤsobí spoleþenské stigma
plynoucí z rozvodĤ, rozvod neztrácí svĤj psychologický význam coby faktor
ovlivĖující duševní zdraví dítČte a jeho rozvoj. Dlouhodobý stres, jemuž jsou dČti
v období okolo rozvodu vystavovány, þasto vede k úzkostným stavĤm dítČte,
pĜípadnČ k psychickým poruchám. Nefungují-li ani nová manželství rodiþĤ, opČt to
nejvíce dopadá na dČti.
8. Sílící diferencovanost dle socioekonomické úrovnČ – není v žádném pĜípadČ
zanedbatelná. Mnoho domácností pohybujících se v nižších pĜíjmových pásmech
Ĝeší své finanþní problémy pĤjþkami, þímž se þasto neúmČrnČ zadluží. Výjimkou
není úplné sociální vylouþení (exkluze), jež negativnČ ovlivĖuje celý socializaþní
proces. V tČchto rodinách se þasto objevuje deviantní chování, navíc dČti
ze sociálnČ slabých rodin bývají terþem šikanování (2008).
Z výše uvedeného vyplývá, že aĢ už rodina dostateþnČ neplní svoje funkce, dochází v ní
k výchovným pochybením, objevují se v ní konflikty þi dojde k jejímu rozpadu, nejvČtší
dopad mají tato negativa na dČti, jejichž budoucí život jimi mĤže být významnČ
poznamenán.
Téma rodiny je neustále velmi živým tématem, a jak se zdá, stále není a možná nikdy
nebude dostateþnČ probádané. Neustále se objevují rĤzné katastrofické vize a pĜedpovČdi
o nedostateþné soudržnosti souþasné rodiny, o všemožných hrozbách, které plynou z jakési
rozvolnČnosti manželských vztahĤ, o masivním nárĤstu rozvodĤ, pĜesto však rodina
zĤstává nejvýznamnČjší institucí v socializaci þlovČka (Singly, 1999).
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PRÁVNÍ ÚPRAVA VZTAHģ MEZI PARTNERY – FORMY
PARTNERSKÉHO SOUŽITÍ

3.1 Manželství
Manželství je možno považovat za vyvrcholení citového vztahu dvou dospČlých lidí
a pro mnohé je velmi dĤležitým a výjimeþným mezníkem v životČ. Manželství, které je
základem pro založení rodiny a vytvoĜení rodinného zázemí, však v nČkolika posledních
desetiletích doznává znaþných zmČn. Výzkumy zcela jednoznaþnČ ukazují na celkový
pokles sĖateþnosti a porodnosti a na zvyšující se poþet nesezdaných soužití a rozvodĤ.
Možný v souvislosti se stoupajícím podílem rozvodĤ u párĤ þasto velmi mladých zmiĖuje
tzv. opakovaná manželství. Mnozí rozvedení se totiž nenechají neúspČchem þi špatnou
zkušeností od manželství odradit a zkoušejí to znovu. NČkteĜí v nesezdaném soužití, jiní,
a to pomČrnČ þasto, právČ v opakovaném manželství. To je však shledáváno o nČco málo
náchylnČjší k rozvodu než manželství první a tato tendence je tím silnČjší, þím vyšší je
poĜadí uzavĜeného manželství (2008).
Vznik manželství
Podmínky vzniku manželství jsou upraveny zákonem þ. 89/2012 Sb., obþanský
zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Manželství je zde definováno jako: „trvalý svazek
muže a ženy vzniklý zpĤsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním úþelem manželství je
založení rodiny, Ĝádná výchova dČtí a vzájemná podpora a pomoc.“ Zde by se nemČlo
jednat pouze o oblast majetkovou þi hmotnou, ale podpora a pomoc by se mČla týkat
i oblasti citové a duševní. Samotný vznik manželství je v zákonČ definován následovnČ:
„Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vĤle muže a ženy,
kteĜí hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují
do manželství. SĖateþný obĜad je veĜejný a slavnostní; þiní se v pĜítomnosti dvou svČdkĤ.“
V obþanském zákoníku je dále uvedeno, že projev vĤle mĤže být uþinČn buć pĜed orgánem
veĜejné moci v pĜítomnosti matrikáĜe, zde se jedná o sĖatek obþanský, þi pĜed orgánem
církve nebo oprávnČné náboženské spoleþnosti. V tomto pĜípadČ jde o sĖatek církevní
a snoubenci musí pĜed jeho uzavĜením pĜedložit oddávajícímu osvČdþení (ne starší šesti
mČsícĤ), vydané pĜíslušným matriþním úĜadem, v nČmž je uvedeno, že byly splnČny
všechny zákonné požadavky pro uzavĜení platného manželství. Zákon dále stanoví,
že snoubenci pĜi sĖateþném obĜadu þiní prohlášení o pĜíjmení. Zpravidla se pĜíjmení
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jednoho z nich stává pĜíjmením spoleþným. Oba si ale mohou ponechat svá dosavadní
pĜíjmení, þi pĜíjmení jednoho z nich mĤže být pĜíjmením spoleþným a druhý mĤže užívat
tzv. zdvojené pĜíjmení. Pokud si snoubenci ponechají každý své dosavadní pĜíjmení, musí
pĜi obĜadu uþinit také prohlášení o pĜíjmení jejich spoleþných dČtí.
Neplatnost a neexistence manželství
Manželství nemĤže uzavĜít nezletilý, jež není plnČ svéprávný. Dovršil-li však tento
šestnácti let vČku a jsou-li pro to dĤležité dĤvody, mĤže soud ve výjimeþných pĜípadech
uzavĜení manželství povolit. Manželství nemĤže uzavĜít ani osoba, jíž byla v této oblasti
omezena svéprávnost. Manželství není možné uzavĜít s vdanou ženou, ženatým mužem
ani osobou, jež vstoupila do registrovaného partnerství þi jiného obdobného svazku
uzavĜeného v zahraniþí, pokud tento svazek trvá. Nelze jej uzavĜít mezi pĜedky, potomky,
sourozenci a osobami, jejichž pĜíbuzenství vzniklo osvojením. Dále nelze uzavĜít mezi
poruþníkem a poruþencem, mezi pČstounem a svČĜeným dítČtem nebo mezi dítČtem
a osobou, do jejíž péþe bylo dítČ svČĜeno (Hrušáková et al., 2014).
Pokud bylo manželství uzavĜeno pĜed orgánem, jenž nebyl k uzavĜení pĜíslušný,
nebo chybČlo-li souhlasné prohlášení snoubencĤ o vstupu do manželství, jedná se
o zdánlivé manželství, tj. manželství, které nemá od poþátku žádné úþinky. Zdánlivým
manželstvím je také sĖatek církevní, jenž byl uzavĜen pĜed orgánem neoprávnČné církve,
nebo pokud by nebylo církvi pĜedloženo osvČdþení vydané matriþním úĜadem. Soud
prohlásí zdánlivost manželství z moci úĜední, jakmile to zjistí. Oproti tomu neplatné je
takové manželství, jež bylo uzavĜené z nezákonných dĤvodĤ. Na toto manželství se pohlíží
jako na platné do okamžiku, než jeho neplatnost prohlásí soud. O neplatné manželství se
jedná napĜ. tehdy, pokud bylo uzavĜeno s nezletilou osobou, bylo-li uzavĜeno pod nátlakem
spoþívajícím v užití násilí þi pod pohrĤžkou násilí, pokud bylo uzavĜeno mezi osobami
pĜíbuznými, þi z dĤvodu omylu o totožnosti snoubence napĜ. pĜedložením falešných
þi neplatných dokladĤ (Novotný et al., 2014).
Vztahy mezi manželi - práva a povinnosti
V souvislosti s právy a povinnostmi manželĤ obþanský zákoník uvádí, že „manželé mají
rovné povinnosti a rovná práva. Manželé si jsou navzájem povinni úctou, jsou povinni žít
spolu, být si vČrni, vzájemnČ respektovat svou dĤstojnost, podporovat se, udržovat rodinné
spoleþenství, vytváĜet zdravé rodinné prostĜedí a spoleþnČ peþovat o dČti“. Oba manželé
jsou povinni pĜispívat na potĜeby života rodiny a rodinné domácnosti podle svých
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schopností, možností, osobních a majetkových pomČrĤ tak, aby životní úroveĖ všech þlenĤ
rodiny byla zásadnČ srovnatelná. Osobní péþe o rodinu a její þleny má stejný význam jako
poskytování majetkových plnČní. Dále zákon hovoĜí o vzájemné informaþní povinnosti
manželĤ, jež se týká oblasti pĜíjmĤ, stavu jmČní, pracovních, studijních a podobných
þinností. Manželé spoleþnČ rozhodují o bČžných záležitostech, v tČchto se mohou vzájemnČ
zastupovat a mají vzájemnou vyživovací povinnost, jež pĜedchází vyživovací povinnosti
dítČte a rodiþĤ. Hmotná a kulturní úroveĖ manželĤ by mČla být dle zákona zásadnČ stejná.
Co se týþe majetkových práv, uzavĜením manželství vzniká spoleþné jmČní manželĤ,
jež podléhá zákonnému režimu, nedojde-li k jeho modifikaci v podobČ smluveného režimu
þi režimu založeném na rozhodnutí soudu. ObecnČ platí zásada, že do spoleþného jmČní
manželĤ patĜí vše, co nabyli manželé nebo jeden z nich za trvání manželství, zákon však
stanoví pČt výjimek. Spoleþným majetkem tedy nejsou vČci sloužící k osobní potĜebČ
jednoho z manželĤ, dále to, co nabyl jeden z manželĤ darem nebo dČdČním. Další výjimku
tvoĜí vše, co jeden z manželĤ nabyl jako náhradu nemajetkové újmy na svých pĜirozených
právech (napĜ. plnČní pĜi poškození zdraví úrazem nebo nemocí z povolání), do spoleþného
jmČní nepatĜí ani to, co jeden z manželĤ nabyl jednáním vztahujícím se k jeho výluþnému
vlastnictví (napĜ. zdČdí chatu, kterou prodá a za utržené peníze si koupí automobil) a dále
to, co jeden z manželĤ nabyl náhradou za poškození, zniþení nebo ztrátu svého výhradního
vlastnictví (napĜ. prostĜedky získané z pojistky za zniþené auto, jež bylo poĜízeno dle
pĜedchozího pĜíkladu). Nová právní úprava nyní jednoznaþnČ urþuje, že souþástí
spoleþného jmČní manželĤ je i zisk z toho, co náleží výhradnČ jednomu z manželĤ a dále
také podíl manžela v obchodní spoleþnosti nebo družstvu, stal-li se manžel spoleþníkem
obchodní spoleþnosti nebo þlenem družstva v dobČ trvání manželství. Do spoleþného jmČní
manželĤ patĜí také dluhy pĜevzaté (soukromoprávní) za trvání manželství s výjimkou dluhĤ
vzniklých za trvání manželství týkajících se majetku, jež náleží výhradnČ jednomu z nich
v rozsahu, který pĜesahuje zisk z tohoto majetku. Další výjimku tvoĜí dluhy, jež pĜevzal
jeden z manželĤ bez souhlasu druhého a nejde pĜitom o obstarávání každodenních
nebo bČžných potĜeb rodiny (Novotný et al., 2014).
Snoubenci i manželé mají možnost ujednat si odlišný manželský majetkový režim,
u snoubencĤ se jedná o tzv. pĜedmanželskou smlouvu. Smlouva musí být vždy písemná
a musí mít formu notáĜského zápisu. Smluvený režim lze mČnit pouze dohodou manželĤ
nebo rozhodnutím soudu a mĤže spoþívat v tom, že bude dohodnuto oddČlené jmČní,
rozšíĜení nebo zúžení rozsahu spoleþného jmČní v zákonném režimu, pĜípadnČ jmČní
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v režimu vyhrazujícím vznik spoleþného jmČní ke dni zániku manželství. Smlouvou je též
možné upoĜádat majetkové pomČry manželĤ pro pĜípad zániku manželství. Existuje-li
závažný dĤvod, mĤže na návrh manžela spoleþné jmČní zrušit nebo zúžit jeho stávající
rozsah soud (Hrušáková et al., 2014).
Zánik manželství
Dle nového obþanského zákoníku manželství zaniká pouze z dĤvodĤ, jež jsou v nČm
uvedeny. DĤvodem pro zánik manželství je jednak smrt jednoho z manželĤ, manželství
zaniká i prohlášením manžela za mrtvého a také rozvodem. Pojednáno o nČm bude
ve þtvrté kapitole.

3.2 Registrované partnerství
Stejnopohlavní páry u nás dlouhá léta poukazovaly na fakt, že jejich právní
postavení je daleko horší než právní postavení osob žijících v konkubinátu, nemluvČ
o svazku manželském. Jejich partnerské vztahy nebyly v právním smyslu nikterak
formalizovány, což stejnopohlavní páry považovaly za pĜímý rozpor se zásadami osobní
svobody a rovnosti, za jistou formu diskriminace na základČ jiného postavení
a dosažitelnosti práva, které zaruþuje Ústava ýeské republiky a Listina základních práv
a svobod. Povýšení registrovaného partnerství na úroveĖ manželství naráželo zejména
na odpor církve, jež se stavČla proti institucionalizaci svazku stejnopohlavních párĤ,
kdy zásadní argumenty se týkaly obavy, aby tyto páry nemČly možnost osvojení dČtí. ýas
ale ukázal, že život si dokáže najít svoji cestu a naše legislativa nakonec stejnopohlavním
párĤm vstup do plnohodnotného svazku umožnila, nicménČ tento svazek institut
manželství obsahovČ nekopíruje. PĜestože novČ ucelené zpracování soukromoprávních
vztahĤ pĜináší s úþinností od 1. 1. 2014 zákon þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, problematika registrovaného partnerství do nČho zahrnuta nebyla
a na registrované partnery se jeho druhá þást (rodinné právo) nevztahuje. ObdobnČ se však
pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerĤ použijí ustanovení o manželství
a o právech a povinnostech manželĤ, jež jsou upravena v þásti první, tĜetí a þtvrté nového
obþanského zákoníku (Novotný et al., 2014).
Vznik registrovaného partnerství
Institut

registrovaného

partnerství

byl

v ýeské

republice

zaveden

zákonem

þ. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ,
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ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, který definuje registrované partnerství jako „trvalé
spoleþenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé zpĤsobem stanoveným zákonem (dále jen
„partnerství“). Partnerem se rozumí osoba, jež uzavĜela partnerství. Dvoustranné
prohlášení partnerĤ, kterým partnerství vzniká, þiní partneĜi dle zákona pĜed matrikáĜem
v kraji pĜíslušném podle místa trvalého pobytu alespoĖ jednoho z nich. DĜíve, než osoby
vstupující do partnerství uþiní toto prohlášení, musí být zaprotokolováno, že jim nejsou
známy okolnosti vyluþující vstup do partnerství. Partnerství je podobnČ jako manželství
zapsáno do pĜíslušné matriþní knihy, v tomto pĜípadČ do knihy partnerství.
Právní úprava, jež se týká splnČní požadavkĤ (podkladĤ) k uzavĜení partnerství je obsažena
v zákonČ o matrikách a je shodná s právní úpravou týkající se uzavĜení manželství. PartneĜi
pĜi vstupu do partnerství neþiní prohlášení, zda budou užívat spoleþné pĜíjmení, ale mohou
se dohodnout, že jeden z nich bude užívat pĜíjmení druhého partnera. ZmČna pĜíjmení však
nenastává automaticky uzavĜením partnerství, ale uskuteþĖuje se na základČ žádosti, jež je
adresována matriþnímu úĜadu. Ten tuto zmČnu zapíše do knihy partnerství. PartneĜi
považují za diskriminaþní, že nemohou používat zdvojené pĜíjmení, jak tomu bývá
u manželek, jež vedle svého dosavadního pĜíjmení užívají pĜíjmení svého manžela
(Novotný et al., 2014).
Na rozdíl od vstupu do manželství je podmínkou, aby alespoĖ jedna z osob vstupujících
do partnerství byla státním obþanem ýeské republiky, dále není možné zastoupení partnera
na základČ plné moci, což ve výjimeþných pĜípadech u vzniku manželství možné je. StejnČ
jako do manželství nemohou do partnerství vstoupit osoby navzájem pĜíbuzné v linii pĜímé
a sourozenci, a dále do partnerství nemĤže vstoupit osoba, která nedosáhla vČku 18 let,
osoba s omezenou svéprávností v této oblasti, nebo osoba, které není právnČ volná,
tj. osoba, která již dĜíve uzavĜela manželství þi vstoupila do partnerství anebo obdobného
svazku osob stejného pohlaví v zahraniþí, a pokud tento svazek trvá (Francová, DvoĜáková
Závodská, 2010).
Neplatnost a neexistence partnerství
Podmínky neplatnosti a neexistence partnerství stanoví zákon. Není-li prohlášení o vstupu
do partnerství svobodným a úplným projevem vĤle nebo bylo-li prohlášení uþinČno
v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství, trpí podstatnou vadou, jež má
za následek, že partnerství nevznikne. Partnerství nevznikne ani tehdy, pokud nČkterá
z osob vstupujících do partnerství úmyslnČ uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení
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nepravdivé údaje, na základČ kterých bylo partnerství uzavĜeno, nebo pokud ani jeden
z partnerĤ nebyl v dobČ uþinČní prohlášení obþanem ýeské republiky. Osoba, která na vČci
prokáže právní zájem, mĤže podat návrh na prohlášení partnerství za neplatné. Touto
osobou je v každém pĜípadČ partner, jenž má právní zájem na prohlášení partnerství
za neplatné, ale mĤže jí být i pĜíbuzný partnera, þi jakákoli další osoba. Bylo-li partnerství
prohlášeno za neplatné, má se za to, že nevzniklo. To, že partnerství nevzniklo nebo že je
neplatné, rozhodne soud i bez návrhu.
Vztahy mezi partnery – práva a povinnosti
PartneĜi mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva. O záležitostech partnerského
soužití rozhodují spoleþnČ, mohou se vzájemnČ zastupovat v bČžných záležitostech,
zejména pĜijímat za sebe bČžná plnČní a podobnČ jako manželé mají i partneĜi vzájemnou
vyživovací povinnost. Ta pĜedchází vyživovací povinnosti dČtí a její rozsah je stanoven
tak, aby hmotná a kulturní úroveĖ obou partnerĤ byla zásadnČ stejná. Na rozdíl od manželĤ
registrovaným partnerĤm nevzniká spoleþné jmČní, k významnému posílení jejich práv
však došlo v oblasti dČdČní, kdy registrovaní partneĜi mohou dČdit v první dČdické skupinČ
(Francová, DvoĜáková Závodská, 2010).
V ýeské republice zatím není možné osvojení dČtí stejnopohlavními páry, pĜesto zde žije
nespoþet tČchto párĤ, jež dČti vychovávají a jsou jejich biologickými rodiþi, þehož dosáhli
buć díky umČlému oplodnČní, jež bylo realizováno v jiných zemích (napĜ. v USA),
v nichž je plnČ funkþní institut surogátního mateĜství (tj. proces, pĜi kterém je embryo
biologických rodiþĤ vloženo do dČlohy náhradní matky), pĜípadnČ mají dítČ z pĜedchozího
vztahu. Existence partnerství není pĜekážkou výkonu rodiþovské zodpovČdnosti partnera
vĤþi jeho dítČti ani pĜekážkou svČĜení jeho dítČte do jeho výchovy. Peþuje-li jeden
z partnerĤ o dítČ a žijí-li oba partneĜi ve spoleþné domácnosti, podílí se na výchovČ dítČte
i druhý partner. Oba jsou povinni zajistit vývoj dítČte a dĤslednČ chránit jeho zájmy
(Novotný et al., 2014).
Zánik partnerství
V zákonČ o registrovaném partnerství je uvedeno, že partnerství zaniká smrtí jednoho
z partnerĤ nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého a rovnČž zaniká rozhodnutím
soudu o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerĤ, pokud tento partner prokáže,
že tento vztah už fakticky netrvá.
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Legalizace vztahĤ stejnopohlavních párĤ na stranČ jedné posílila jejich sebevČdomí
a celkové postavení ve spoleþnosti. Na stranČ druhé se však nejen institucionalizace tČchto
vztahĤ setkává s nepochopením u znaþné þásti obyvatelstva, pro mnohé jsou nepĜijatelné
homosexuální þi lesbické vztahy obecnČ. DĤvodem je jistČ fakt, že tato problematika byla
u nás v období totality tabuizována a zjednodušenČ Ĝeþeno nebyla vidČt, zatímco dnes
se stejnopohlavní partnerské dvojice objevují v seriálech, ve filmech, setkáváme se s nimi
v bČžném životČ. NČkteĜí obþané ale jen velmi tČžko akceptují jejich existenci,
natož skuteþnost, že by tyto páry mohly vychovávat dČti. V tomto smČru musí þeská
spoleþnost ujít ještČ znaþný kus cesty.

3.3 Nesezdané soužití, neúplná rodina, singles a partnerství bez soužití
Nesezdané soužití
Od manželství, respektive registrovaného partnerství, je nutné odlišit vztah mezi mužem
a ženou, jež nejsou manžely, ale žijí spolu a spoleþnČ uhrazují své potĜeby. Tento pomČr
bývá oznaþován jako vztah mezi druhem a družkou, konkubinát, faktické manželství
þi nesezdané soužití. V obþanském zákoníku nejsou pomČry mezi druhem a družkou nijak
upraveny, ale jsou zohledĖovány v souvislosti s výživným a jinými majetkovými právy
neprovdané matky, resp. tČhotné ženy. S nesezdaným soužitím je však spojena celá Ĝada
práv a povinností, jež vyplývají z veĜejného práva. NapĜ. zákon o státní sociální podpoĜe
stanoví, že druh a družka jsou považováni za spoleþnČ posuzované osoby, tvoĜící rodinu,
pokud spolu trvale žijí (alespoĖ tĜi mČsíce) a spoleþnČ uhrazují náklady na své potĜeby
(Hrušáková et al., 2014).
Fenomén nesezdaného soužití se u nás rozšíĜil zejména u mladých lidí v souvislosti
s prolomením minulého režimu, kdy získaná svoboda pĜinesla nové pĜíležitosti a významnČ
tak zasáhla do mnoha oblastí našeho života. Nesezdané soužití se ale nutnČ nemusí týkat
pouze mladých lidí. Rabušic zmiĖuje jeho þtyĜi základní podoby:
1. Soužití porozvodové – je soužití lidí, kteĜí za sebou mají rozvod a nehodlají
opČtovnČ vstupovat do svazku manželského.
2. Soužití snoubenecké – jde o soužití partnerĤ, jež nČkdy v blízké þi vzdálenČjší
budoucnosti plánují uzavĜít manželství. Toto soužití je možné považovat
za moderní variantu cesty do manželství.

UTB ve ZlínČ, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o.

31

3. Soužití doþasné – zde se jedná o soužití dvou mladých, kteĜí teprve zaþínají
svoji milostnou dráhu a o sĖatku zatím nepĜemýšlí. MĤže vzniknout
i po rozvodu v souvislosti s hledáním nového partnera pro další život.
4. Soužití namísto manželství – toto soužití volí mladí lidé, kteĜí nehodlají
uzavĜít sĖatek. Zde lze hovoĜit o formČ vztahu, ve kterém se rodí i dČti (2001).
Postavení druha a družky se ve srovnání s postavením manželĤ jeví jako znaþnČ
problematické. Manželé jsou zvýhodnČni v dČdickém právu, daĖové zatížení je u manželĤ
nižší, aĢ už se jedná o daĖ z pĜíjmu, darovací þi dČdickou, manželé mají nárok na vdovský
a vdovecký dĤchod, mohou se v bČžných vČcech zastupovat bez plné moci, mají možnost
spoleþného nezrušitelného osvojení dítČte. Navíc mají vzájemnou vyživovací povinnost,
vzniká jim spoleþné jmČní a spoleþný nájem. Problematice nesezdaného soužití není u nás
vČnována taková pozornost, jež by odpovídala jeho významu. A ke škodČ osob žijících
v tomto svazku nejsou snahy o vymezení jejich práv a povinností nikterak zjevné
(Muselíková et al., 2013).
Neúplná rodina
Žije-li dítČ nebo více dČtí pouze s jedním z rodiþĤ, jedná se o neúplnou rodinu. Poþet
neúplných rodin rychle stoupá a jak uvádí Možný, dnes žije v neúplných domácnostech
pĜibližnČ 15 procent obyvatel ýeské republiky (2008).
Tyto rodiny vznikají narozením dítČte mimo manželství, rozvodem, rozchodem,
ovdovČním nebo osvojením dítČte osamČlým þlovČkem. Zatímco v pouhých 10 procentech
se jedná o otce s jedním nebo více dČtmi, v celých 90 procentech jde o matku s dítČtem
nebo dČtmi. Zvláštní postavení mČly v minulosti svobodné matky, které byly do jisté míry
stigmatizovány, odsuzovány a negativnČ hodnoceny po morální stránce. Dnes je však
situace jiná a svobodné matky si dokázaly vybudovat respekt okolí. (Sobotková, 2001).
Dnes jsou v þeské spoleþnosti dosti velkou skupinou. Žijí pĜevážnČ ve velkých mČstech
a se zmenšujícím se sídlem klesá i jejich výskyt (KatrĖák et al., 2010). TĜídní pĤvod
svobodných matek je oproti vdaným matkám nízký a jejich domácnosti jsou chudé
(Kocourková, Rabušic, 2006).
Možný uvádí, že þastČji než jiné rodiny žijí neúplné rodiny pohromadČ s další rodinou
ve spoleþném bytČ, pĜevážnČ u rodiþĤ, což je výrazem jisté mezigeneraþní solidarity,
ale také jistou slabostí þeského sociálního státu. Matky se snaží pomáhat svým dcerám,
které se staly osamČlými matkami, a které se velmi þasto ocitají v bytové a ekonomické

UTB ve ZlínČ, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o.

32

tísni. VyrĤstají-li v takovýchto rodinách dcery, socializují se do tohoto typu rodiþovství
a þastČji potom samy takovéto rodiny zakládají. PĜestože však u nás poþet neúplných rodin
vzrĤstá, je rodinný život v tomto typu rodiny pro vČtšinovou populaci okrajovým a þasto
pĜechodným zpĤsobem rodinného života. Neúplná rodina je vnímána spíše jako nouzové
Ĝešení. U ýechĤ má totiž stále vysoký status manželství a za nejsprávnČjší formu rodiny
pokládá život v manželství i vČtšina mladé generace (2008).
Singles a partnerství bez soužití
Jak uvádí tentýž autor, roste i poþet mladých lidí bydlících samostatnČ. Jde o výraz
individualizace životní dráhy. Jedná se o život bez partnera, þlovČk žije a hospodaĜí ve své
domácnosti sám. ByĢ se výraz singles do þeštiny pĜekládá jako svobodní lidé, mĤže jít jak
o osoby svobodné, tak o osoby rozvedené. U nás takto žijí zejména mladí muži,
kdy mladších 35 let je jich 31 procent, kdežto z žen je to pouhých 16 procent. Ve skupinČ
osmdesátiletých a starších osamČle žijících už jich je pouze 13 procent, zatímco z žen
43 procent. Toto zastoupení v mladém vČku je možné vysvČtlit tím, že osamČle žijící mladé
ženy mají zpravidla dítČ þi dČti, a proto tedy daleko ménČ tvoĜí domácnosti jednotlivcĤ.
(2008). U jedincĤ singles se dá ale pĜedpokládat, že urþitý okruh potĜeb uspokojují
pĜíležitostnými partnery.
Z Tomáškova výzkumu vyplynuly hlavní dĤvody života singles, kdy první pĜíþku obsadila
potĜeba dostateþného materiálního zabezpeþení. Dalším dĤvodem je obava s nČkým
se sžívat a také upĜednostĖování seberealizace v profesní oblasti, v þemž ale Tomášek
spatĜuje spíše jakousi kompenzaci nebo následek skuteþnosti, že si þlovČk nedokáže najít
þi udržet dlouhodobého partnera. Dalším z dĤvodĤ života singles je jednak potĜeba
vymanit se z tlaku rodiþĤ a zejména touha po vztahu, jež není zatížen bČžnými starostmi
o domácnost a dČti (2006).
Jednou z forem partnerství je i tzv. partnerství bez soužití. Jde o situaci, kdy mladá žena
má sice partnera, ale spoleþnČ s ním nebydlí. V naší spoleþnosti vČtšinou nejde
o dobrovolnou volbu partnerĤ, ale vzniká zpravidla z dĤvodu bytové tísnČ a vyplĖuje
období, ve kterém partneĜi ekonomicky nedosahují na spoleþný byt. Zdá se ale, že díky
rostoucí dostupnosti hypoték zaþíná tČchto soužití ubývat (Možný, 2008).
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VLIV RODIýģ NA PARTNERSKÝ ŽIVOT DċTÍ

4.1 Aspekty významnČ ovlivĖující život dČtí
Rodinné prostĜedí
Aniž by si to mnohdy uvČdomovali, jsou to právČ rodiþe a jejich pĤsobení, kteĜí spoleþnČ
s rodinným prostĜedím, v nČmž dítČ vyrĤstá, významným zpĤsobem ovlivĖují i budoucí
život svých dČtí. Kraus považuje za dĤležité, aby následující charakteristika rodinného
prostĜedí významnČ ovlivĖující život dítČte byla vnímána jako faktor velmi významný,
byĢ hranice mezi tČmito oblastmi nejsou ostré a ani nemĤže být vyþerpávající výþet
jednotlivých skupin.
1. Demograficko-psychologické podmínky rodinného prostĜedí. Zde hraje
významnou roli celková struktura rodiny (vþetnČ vČku) a aspekty, jež vyplývají
z pĤsobení otce, matky a sourozencĤ, pĜípadnČ prarodiþĤ. Jde zejména o to,
zda dítČ vyrĤstá v úplné þi neúplné rodinČ, dĤležitý je také poþet dČtí. V rodinČ
s velkým poþtem dČtí (3 a více), þi v prostĜedí s jedináþkem, se mohou objevovat
specifické výchovné problémy. Svoji roli zde hraje i velký vČkový rozdíl mezi
rodiþi nebo sourozenci.
2. MateriálnČ-ekonomické faktory rodinného prostĜedí. PatĜí sem zejména:
-

zamČstnanost (profese) otce i matky a vliv této skuteþnosti na dČti

-

kvalita bydlení, vybavení domácnosti

-

finanþní zajištČní

-

individuální spotĜeba rodiny coby souþást životního stylu

-

materiální podmínky pro zájmovou þinnost dČtí a pro pĜípravu do školy
(knihovna, sportovní potĜeby, hudební nástroje atd.).

3. KulturnČ-výchovná oblast rodinného prostĜedí, v níž se odráží pĜedevším:
-

hodnotová orientace rodiþĤ a jejich vzdČlání,

-

životní styl rodiny, zejména v souvislosti s vyžíváním volného þasu (zájmová
þinnost, trávení dovolené, cestování, zpĤsob využívání masmédií, stravovací
návyky apod.),

-

míra pedagogizace rodinného prostĜedí, jež mĤže být patrná z vyžívání
pedagogických prostĜedkĤ a další podmínky ovlivĖující vytváĜení postojĤ dČtí
k lidem, k práci, ke kultuĜe, vzdČlání a k životu vĤbec (2008).
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Protože v prostĜedí rodiny by mČlo docházet k uspokojování potĜeb všech þlenĤ rodiny,
mČly by zde být vedle péþe poskytovány i základní jistoty dČtem, vytváĜeno urþité
emocionální klima, mČlo by v ní docházet k formování interpersonálních vztahĤ, postojĤ,
hodnot, základĤ etiky a životního stylu (Kohoutek, 1998), je zĜejmé, že za zásadní
a nezastupitelnou lze v rodinČ považovat roli rodiþĤ.
Rodiþovství
Rodiþovství je jednou z klíþových životních událostí a sociologové rodiny jej považují
za definitivní vstup do dospČlosti a zároveĖ událost nezvratnČ mČnící identitu každého
þlovČka (KatrĖák et al., 2010).
Aby bylo rodiþovství zdárné, je tĜeba mít pro nČ urþité pĜedpoklady, protože jak uvádí
Satirová, jen instinkt a dobrý zámČr pro rodiþovství nestaþí (Satir, 1994). Vedle urþitých
znalostí a dovedností je dĤležité i porozumČní (být schopen správnČ interpretovat chování
dítČte a jeho stav), motivace a také prostĜedky, jako jsou materiální zdroje, pĜíležitosti,
osobnostní vlastnosti aj. Znalosti a dovednosti týkající se péþe o dítČ a výchovy dítČte
získává jedinec v prĤbČhu života prostĜednictvím vzdČlávání, aĢ už formálního
þi neformálního (ve škole pĜípadnČ v kursech pro rodiþe), a dále díky informálnímu uþení –
skrze vlastní zkušenosti z dČtství, pozorováním ostatních rodiþĤ þi také formou pokus –
omyl pĜi výchovČ vlastních dČtí (Hoghughi, Long, 2004). Na informální neboli sociální
uþení se odvolává i MatČjþek v souvislosti s rodiþovskými postoji. „Rodiþovské postoje se
pĜipravují celým pĜedchozím životem, a ne až když tito lidé mají své první dítČ v náruþí.
A vše zaþíná právČ zkušeností dítČte s vlastními rodiþi, tam doma“ (1994, s. 10).
Rodiþovství je zásadnČ ovlivnČno kvalitou partnerského vztahu. Jak uvádí Vágnerová,
pĜíchod dítČte do rodiny mĤže významnČ zasáhnout do vztahu mezi partnery, kdy rozdílné
rodiþovské postoje mohou znamenat zvýšený poþet konfliktĤ (2007). Naopak láskyplný
a šĢastný vztah spolu s podporou partnera znamenají ulehþení rodiþovské role, což se
pozitivnČ promítá do zpĤsobu chování k dítČti (Satir, 1994). Souhlasím s touto autorkou,
že rodiþovská úloha je nejobtížnČjší úloha v životČ jedince. Tato úloha je zastávána
neustále a bez pĜestávky, navíc neexistuje návod, kterým by se po jeho nauþení dalo Ĝídit
v rĤzných situacích a u všech dČtí.
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4.2 Hledání a výbČr životního partnera
Proces hledání a nalezení partnera není jednoduchý a automatický, a pĜestože
ve spoleþnosti došlo k jistému uvolnČní pravidel, regulí a sociální kontroly v oblasti
partnerských vztahĤ, chce-li mladý þlovČk v hledání uspČt, musí se urþitým pravidlĤm
témČĜ odmaliþka uþit a navíc je musí respektovat, což je podmínkou nalezení dobrého
vztahu (KatrĖák et al., 2010).
Z dlouholetých výzkumĤ vyplývá, že zatímco ženy upĜednostĖují u mužĤ úspČch
a bohatství pĜed vzhledem, muži naopak preferují u svých partnerek fyzickou pĜitažlivost.
To ovšem neznamená, že mužĤm jde jenom o krásu ženy a ženám jenom o peníze.
DĤležité jsou i ostatní charakteristiky a mužĤm i ženám záleží rovnČž na inteligenci,
zodpovČdnosti, dĤvČryhodnosti a loajalitČ partnera. Ženy ale navíc oþekávají, že správný
muž je zároveĖ dobĜe situovaný a pracovitý, a muži touží po tom, aby jejich partnerka byla
nejen vtipná, charakterní a inteligentní, ale také krásná (Hamplová et al., 2006). Vedle
tČchto uvádČných charakteristik se ale pĜi hodnocení dĤležitosti jednotlivých vlastností
životního partnera projevují u mladých lidí i postoje pomČrnČ konzervativní, a to ve smyslu
vysokého dĤrazu na rodinné hodnoty, kdy mezi nejdĤležitČjší vlastnosti partnera mladí lidé
Ĝadí i dobrý vztah k dČtem, smysl pro rodinný život a tolerantnost (Fialová et al., 2000).
Vliv výchovy a rodiþovský vzor
Skuteþnost, že rodina orientaþní, v níž jedinec vyrĤstá, má znaþný vliv na rodinu
prokreaþní, kterou jednou sám založí, nelze popĜít. Ze své orientaþní rodiny však mĤže
pĜevzít nejen rodiþovský vzor, ale i vzory partnerských a jiných interakcí (Matoušek,
2003). Je tedy zĜejmé, že jedinec mĤže být pĤvodní rodinou ovlivĖován i pĜi výbČru
životního partnera þi pĜi volbČ formy partnerského soužití, protože þlovČk je bytost sociální
a z jeho chování je mnohé nauþené a ovlivnČné prostĜedím, v nČmž vyrĤstá a žije. Což platí
i o partnerském, sĖatkovém a rodinném chování (Hamplová et al., 2006).
Protože je souþasná doba charakterizována vČtším ovládáním vlastního osudu zejména
díky pĜevládajícímu hodnotovému systému vyzdvihujícímu autonomii a snižujícímu
hodnotu materiálního a symbolického dČdictví, o partnerských svazcích si dnes lidé
rozhodují sami (Singly, 1999).
A právČ díky posílení svobody a kontroly mladé generace v rozhodování nad svým
životem v posledních desetiletích, mnozí rodiþe, jak sami uvádČjí, ztratili kontrolu
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nad výbČrem partnera svých dČtí. NezodpovČdné þi špatné rozhodnutí mohou vČtšinou
pouze komentovat, ale schopnosti a mnohdy ani vĤli prosadit svĤj názor už nemají
(KatrĖák et al., 2010). PĜesto však znaþná þást mladých lidí, byĢ to málokdy dobrovolnČ
pĜiznají, stále podléhá autoritČ svých rodiþĤ, dá na jejich rady a v rozhodování není plnČ
samostatná (Fialová et al., 2000).
Rodiþe mohou svým dČtem mnohé pĜedat prostĜednictvím sociálního uþení, díky kterému
dítČ pĜejímá vzorce chování, osvojuje si hodnoty, postoje, normy chování, komunikaþní
dovednosti a sociální role (Vágnerová, 2004). Protože ne vždy bývá toto pĜedávání
ze strany rodiþĤ zámČrné a uvČdomované, mohou rodiþe þasto pĜedat i to, co nechtČjí a stát
se pro své dítČ vzorem nevhodným. DítČ tak mĤže pĜevzít nejen chybný výchovný styl,
uplatĖující pozdČji u svých dČtí, ale i nevhodné chování k partnerovi a mnohé další
nežádoucí aspekty, jež mohou zásadnČ ovlivnit jeho budoucí partnerský a rodinný život.
DČti se vedle identifikace s rodiþi samotnými identifikují i se vztahem mezi nimi a absence
dobrého pĜíkladu negativnČ ovlivĖuje hledání lásky a dĤvČrnosti. Špatné vztahy rodiþĤ
mohou v dČtech vyvolat úzkost, díky které dochází u Ĝady z nich ke špatným rozhodnutím
ve vztazích, rychlému vzdávání se v pĜípadČ, že se ve vztahu objeví problémy, þi dokonce
k vyhýbání se partnerským vztahĤm obecnČ (Hamplová et al., 2006).
A i když se dítČ mĤže snažit zmČnit zažité modely z dČtství, nebývá to jednoduché,
protože jak Ĝíká Satirová, to, co v dČtství každodennČ prožíváme, stává se souþástí našeho
života, aĢ už je to pĜíjemné þi nepĜíjemné (Satir, 1994).

4.3 Rozvod rodiþĤ a jeho negativní dopad na þleny rodiny
Jak uvádí Možný, dnes je u nás jediným právním prostĜedkem zániku manželství
za života manželĤ rozvod (2008). Manželství coby forma soužití muže a ženy a jejich dČtí
má mnoho úskalí a problémĤ, které nezĜídka právČ v rozvod vyústí. Jejich poþet
se neustále zvyšuje a již dlouhodobČ je statisticky dokazováno, že v naší republice pĜipadá
jeden rozvod na každé druhé uzavĜené manželství (Francová, DvoĜáková Závodská, 2010).
Mezi lety 1955 do souþasnosti se poþet rozvodĤ roþnČ zvýšil z pĜibližnČ 10 000 na 30 000.
Dnes se odehrávají nejþastČji z dĤvodu rozdílnosti povah, názorĤ a zájmĤ, dále kvĤli
nevČĜe, alkoholismu, nezájmu o rodinu, neuváženému sĖatku, také z dĤvodu sexuálních
neshod, zlého nakládání þi odsouzení pro trestný þin a z ostatních pĜíþin. Je zajímavé,
že dvČ tĜetiny návrhĤ na rozvod jsou podány ženami, jedna tĜetina je podána muži. Navíc

UTB ve ZlínČ, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o.

37

stoupá poþet rozvodĤ déletrvajících manželství, tj. manželství trvajících pĜes 20 let
(Novotný et al., 2014).
Bez ohledu na pĜíþinu, jež má za následek rozvrat manželství, je nutno pĜiznat, že nejen
samotné rozvodové Ĝízení, ale i okolnosti, které ho provázejí, jsou vČtšinou traumatizující
a nepĜíjemné a to nejen pro oba partnery, ale i pro jejich dČti (Francová, DvoĜáková
Závodská, 2010).
Dopad rozvodu na þleny rodiny
Rozvod manželství, ve kterém se narodily dČti, má za následek vznik neúplné rodiny,
v níž þasto dochází k problémĤm (zejména zhoršení ekonomické a sociální situace) a Ĝada
z nich se bezprostĜednČ dotýká dČtí. Neúplná rodina je v naprosté vČtšinČ pĜípadĤ tvoĜena
pouze matkou s dČtmi a chybí zde socializaþní vliv otce, navíc matka i širší sociální okolí
þasto mČní postoj k dítČti, což mĤže mít za následek, že se jeho chování i celkový emoþnČ
sociální vývoj zaþne odlišovat od vývoje dČtí, jež vyrĤstají v úplných rodinách. Navíc díky
skuteþnosti, že po rozvodu je druhý rodiþ zpravidla naživu, procházejí dČti v prĤbČhu
dČtství a dospívání složitČjšími rodinnými vztahy (Hamplová et al., 2006).
Protože dítČ má zažito, že do jeho nejbližšího a nejvýznamnČjšího prostoru, kterým je
domov, patĜí spoleþnČ matka i otec, což je pro nČj zdrojem stability, jistoty a bezpeþí,
v období rozpadu manželství dochází k frustraci dítČte, neboĢ uspokojování jeho
biologických a psychických potĜeb je ohrožováno a v nČkteré fázi zcela maĜeno, jestliže
jeden z rodiþĤ pĜestává jako rodiþ fungovat, pĜípadnČ se i vyskytovat. Objevují se pocity
nejistoty a úzkosti, mĤže se vyskytnout celá škála prožitkĤ a stavĤ dČtí, jež lze oznaþit jako
neurotické: deprese, poruchy pozornosti, spánku, odmítání kontaktĤ s okolím i další.
NezĜídka se objevuje agresivita a také úniky a útČky z frustrujícího prostĜedí (PlaĖava,
1994).
Teyber navíc uvádí, že nemálo dČti se cítí za rozvod rodiþĤ odpovČdných a dávají si jej
za vinu, což u dČtí do deseti þi dvanácti let vČku vysvČtluje tím, že takto staré dČti ještČ
nemají dostateþnČ dozrálé kognitivní (myšlenkové) procesy, a proto nemohou jednoznaþnČ
chápat vztah mezi pĜíþinou a dĤsledkem. Starší dČti již tento vztah chápou, uvČdomují si
i individualitu a subjektivitu ostatních, pĜesto také u nich sklon považovat se za pĜíþinu
dČní pĜetrvává. Dávají-li však dČtem rozvod za vinu sami rodiþe, mohou být dopady
pro dítČ pĜímo tragické. Takto obviĖované dČti mívají nízkou sebeúctu i sebevČdomí,
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mnohdy samy sebe nenávidí, trpí dlouhodobými depresemi a pocity hanby, þímž je
významnČ poznamenán jejich další život (2007).
Rozvod je traumatizující záležitostí jak pro dČti, tak pro dospČlé. V souvislosti s dospČlými
se dnes v praxi objevuje tzv. „syndrom zavrženého rodiþe“. Jedná se o matku þi otce,
který je odmítán a zpravidla je to ten z dvojice, který odešel od rodiny. Rovnováha
rodiþovského pĤsobení se mČní ve prospČch toho, kdo zĤstal a ten dítČti þasto opakuje
upravené þi zcela smýšlené negativní situace spojované s druhým rodiþem, na nČž je
„vzpomínáno“ s jistotou, jakoby je dítko samo prožilo, s cílem vyvolat u dítČte záporný
vztah k druhému z rodiþĤ (Novák, 2012).
PĜed rozvodem samotným musí být nejprve rozhodnuto o úpravČ pomČrĤ nezletilých dČtí
na dobu po rozvodu manželství. Soud svým rozhodnutím upravuje rodiþĤm jejich
práva a povinnosti k dítČti na dobu po rozvodu, zejména urþí, komu bude dítČti svČĜeno
do péþe, jak bude každý z rodiþĤ pĜispívat na jeho obživu a pokud není rozhodnuto
o stĜídavé péþi obou rodiþĤ, rozhoduje soud také o úpravČ styku s druhým rodiþem.
Je samozĜejmČ vítané a pro dítČ velmi blahodárné, jsou-li rodiþe sami schopni
dohodnout se o svých právech a povinnostech k dČtem. Totéž platí i o rozvodu samotném.
PĜedpokladem je ovšem schopnost partnerĤ zvládnout emoce, jež zpravidla rozvod
manželství vyvolává, a uzavĜít dohody o problémech, které rozvod manželství pĜináší
(Francová, DvoĜáková Závodská, 2010).
Rozvod je pro dítČ kumulativní zkušeností, jejíž hlavní vliv se neobjevuje v dČtství
nebo dospívání, ale zintenzivĖuje se v dobČ, kdy nastává þas najít si vlastního partnera
a založit rodinu. V souvislosti s rozvodem se mohou u dČtí rozvedených rodiþĤ dĜíve
nebo pozdČji objevit psychické þi jiné problémy, u nČkterých znaþné, jiní naopak nemusí
pociĢovat problémy žádné. DĤležitou roli hrají vztahy dČtí s rodiþi pĜed a též po rozvodu,
což do znaþné míry ovlivĖuje i typ péþe o dítČ po rozvodu. Jsou-li tyto vztahy dobré, dítČ
se daleko snáze nové rodinné situaci pĜizpĤsobuje. JednoznaþnČ se dá ale Ĝíci, že zkušenost
s rozvodem rodiþĤ životní dráhu jedince hluboce mČní (Hamplová et al., 2006).
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VÝZKUM

ZávČreþná kapitola je vČnována vlastnímu výzkumu. Nejprve budou vymezeny cíle
výzkumu a popis zvolené výzkumné metody, dále dojde ke stanovení hypotéz. NáslednČ
bude provedena analýza zjištČných dat a interpretace výsledkĤ výzkumu.

5.1 Cíl a metody výzkumu, stanovení hypotéz
VýzkumĤ zabývajících se problematikou partnerského soužití, aĢ už jde o manželství
þi jiné formy soužití, již bylo uskuteþnČno mnoho. Je to téma zajímavé a dá se Ĝíci, že pro
sociální pedagogiku aktuální vzhledem k potĜebČ zkoumat souþasnou rodinu, znát její stav
a naznaþit pĜedstavy o jejím budoucím vývoji. A protože jsem díky své dospívající dceĜi
byla þasto obklopena jejími kamarády a mČla možnost sledovat je pĜi rĤzných aktivitách,
srovnávat jejich chování a názory s chováním a názory mými a mých kamarádĤ, když jsme
byli v jejich vČku, a samozĜejmČ doznala znaþných rozdílĤ, rozhodla jsem se zamČĜit svĤj
výzkum právČ na tuto cílovou skupinu.
Cílem výzkumu bylo zjistit, jak vidí svoji budoucnost v oblasti partnerských vztahĤ dnešní
mladí lidé (náctiletí), tedy jakou formu soužití jednou plánují, preferují-li instituci
manželství pĜed jinou formou soužití a jak smýšlí o nesezdaném soužití. Zda dle jejich
názoru vítČzí pĜi volbČ institucionalizovaného svazku emocionální hlediska nad
praktickými. Dalším cílem výzkumu bylo zjištČní, zda mladí lidé plánují v budoucnu
založení vlastní rodiny, jaké prostĜedí je dle jejich názoru nejvhodnČjší pro výchovu dČtí
a v neposlední ĜadČ, zda si myslí, že by nČkdy v budoucnu byli ochotni upĜednostnit rodinu
pĜed vlastními zájmy.
Ve spoleþenských vČdách jsou pĜi výzkumech využívány dvČ základní výzkumné
metody, a to metoda kvalitativního a metoda kvantitativního sbČru dat. Kvantitativní
metoda, jež je založena na deduktivním pĜístupu, se zamČĜuje na hledání vztahĤ mezi
dvČma a více promČnnými s cílem odhalit, jak jsou promČnné mezi sebou závislé a proþ.
A právČ zkoumání vztahĤ mezi promČnnými umožĖuje nalézt odpovČdi na stanovený cíl
výzkumu. Výhodou kvantitativní výzkumné metody je získání velkého množství dat
v relativnČ krátkém þase, kdy získaná data jsou pĜesná a z hlediska analýzy strojovČ
zpracovatelná, þímž je celý proces výraznČ usnadnČn (Hendl, 2005).
Pro zjištČní potĜebných informací vztahujících se k cílĤm mé bakaláĜské práce
a ovČĜení platnosti hypotéz jsem zvolila kvantitativní výzkum. SbČr dat byl realizován
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využitím techniky dotazníku. Protože pĜi použití dotazníku existuje možnost špatného
pochopení otázek, provedla jsem pĜed distribucí dotazníkĤ pĜedvýzkum, kdy jsem se u pČti
respondentĤ (studentĤ) informovala na srozumitelnost otázek. Ty se jevily jasné
a srozumitelné, žádnou jsem tedy nemusela upravovat.
Obsahem dotazníku byla úvodní þást s žádostí o jeho vyplnČní a uvedením úþelu,
pro který byl sestaven, pokyny k jeho vyplnČní a závČreþné podČkování. Dotazníky byly
anonymní a obsahovaly celkem patnáct uzavĜených otázek. Úvodní otázky byly zamČĜeny
na zjištČní tvrdých dat týkajících se vČku, pohlaví, roþníku studia, prostĜedí,
ve kterém respondenti žijí, následující se vztahovaly k danému tématu. Do dotazníku bylo
zámČrnČ zahrnuto nČkolik doplĖujících otázek s cílem vytvoĜení komplexnČjšího obrazu
o smýšlení mladých lidí o oblasti partnerských vztahĤ.
Na základČ výše uvedeného cíle výzkumu byly stanoveny následující hypotézy:
H1: Více mladých lidí se domnívá, že je lepší žít pĜed sĖatkem s partnerem urþitou dobu
na zkoušku, než tČch, kteĜí preferují tradiþní vstup do manželství.
H2: VČtšina mladých lidí preferuje manželství pĜed jinou formou soužití.
H3: Pro mladé lidi jsou þastČjším motivem pro uzavĜení manželství emocionální aspekty,
než praktická hlediska.
H4: VČtšina mladých lidí považuje za vhodnČjší prostĜedí pro výchovu dČtí manželství
než jinou formu soužití.
H5: Pokud se ve vztahu objeví problémy, jsou v zájmu zachování rodiny ženy tolerantnČjší
než muži.

5.2 VýbČr respondentĤ
Co se týþe respondentĤ, zacílila jsem na mladé lidi, kteĜí dosud nebyli zatížení žádnou
vlastní negativní zkušeností v oblasti partnerských vztahĤ (napĜ. vlastním rozvodem),
kteĜí mají životní start v tomto smČru teprve pĜed sebou. Respondenty se tak stali studenti
gymnázia v místČ mého bydlištČ, kteĜí byli vybráni zámČrnČ. Hlavním dĤvodem této volby
bylo, že tito studenti byli pro mČ výzkumným vzorkem lehce dostupným, navíc mnohé
z nich znám a díky tomu jsem oþekávala, že k vyplnČní dotazníku pĜistoupí zodpovČdnČ.
Gymnazisty jsem volila zejména proto, že se bČhem studia v rámci výuky základĤ
spoleþenských vČd mČli možnost seznámit s problematikou týkající se vztahĤ, rodiny,
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výchovy, což jistČ spolu se získáváním prvních zkušeností s citovými vztahy ovlivnilo
úvahy o jejich budoucím životČ. Výzkumný vzorek byl tedy vybrán na základČ zámČrného
dostupného výbČru, nejde tedy o vzorek reprezentativní a výsledky výzkumu nemohou být
zobecnČny na celou populaci.
Výzkum byl provádČn v listopadu 2014. Se souhlasem Ĝeditele Gymnázia ve Velkém
MeziĜíþí a po dohodČ s konkrétní vyuþující byly dotazníky postupnČ rozdány studentĤm
tĜetích a þtvrtých roþníkĤ ve vybraných vyuþovacích hodinách. Respondenti byli osloveni
v poþtu osmdesáti osob, polovinu þinili mladí muži a polovinu mladé ženy. Toto rozdČlení
bylo zámČrné s ohledem na hypotézu H5. Dotazníky byly vyplnČny velmi peþlivČ.

5.3 Analýza zjištČných dat výzkumu
Empirická data, jež byla získána vyhodnocením dotazníkĤ, jsou zde vyjádĜena
prostĜednictvím tabulek a grafĤ.
Otázka þ. 1: Který roþník gymnázia studujete?
Z otázky þíslo 1 vyplývá, že respondenti byli studenti tĜetích a þtvrtých roþníkĤ. Jak
ukazuje následující graf, studenti tĜetích roþníkĤ, jejichž podíl þiní 58,75 %, pĜevažují
na studenty þtvrtých roþníkĤ, kterých je 41,25 %. Toto zastoupení však nemá pro výzkum
samotný zásadní význam, otázka byla položena spíše pro potvrzení, že skuteþnČ studují
v jednom z tČchto roþníkĤ.
Tab. þ. 1: Roþník studia
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem (%)

3. roþník

23

57,5

24

60

47

58,75

4. roþník

17

42,5

16

40

33

41,25

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 1: Roþník studia
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Otázka þ. 2: Kolik je Vám let?
Otázka þíslo 2 zjišĢovala vČk respondentĤ. 38,75 % z nich ještČ nedosáhlo plnoletosti
a bylo jim sedmnáct let, 46,25 % oslavilo osmnácté narozeniny a 15 % respondentĤ bylo
devatenáctiletých. Tato otázka sloužila pro potvrzení pĜedpokladu, že vČk respondentĤ
studujících ve tĜetích a þtvrtých roþnících se pohybuje okolo osmnáctého roku života
a ani zde nehraje toto vČkové zastoupení zásadní roli.
Tab. þ. 2: VČk
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem (%)

17 let

18

45

13

32,5

31

38,75

18 let

16

40

21

52,5

37

46,25

19 let

6

15

6

15

12

15

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 2: VČk
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Otázka þ. 3: Jaké je Vaše pohlaví?
TĜetí otázka zjišĢovala pohlaví respondentĤ, což je údaj pro výzkum dĤležitý. ZámČrnČ
byla získána data od stejného poþtu mužĤ i žen a to v souvislosti s hypotézou H5.
RespondentĤ bylo celkem osmdesát, z tohoto poþtu 50 % þinili muži a 50 % ženy.
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Tab. þ. 3: Pohlaví
Celkem

celkem (%)

žena

40

50

muž

40

50

celkem

80

100

Graf þ. 3: Pohlaví
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Otázka þ. 4: Žijete:
ýtvrtá otázka se týkala prostĜedí, ve kterém respondenti žijí. Celých 77,5 %
dotazovaných uvedlo, že žije v úplné rodinČ s obČma vlastními rodiþi, 10 % dotázaných
žije s jedním z rodiþĤ po jejich rozvodu, s jedním z rodiþĤ po jejich rozvodu a jeho novým
partnerem žije 6,25 % respondentĤ, ve stĜídavé péþi rodiþĤ žijí 3,75 %, a s jedním
svobodným rodiþem žije 1,25 % dotázaných. Jinou variantu uvedlo také 1,25 %, tedy
1 dotázaný, kdy touto variantou bylo soužití s obČma rodiþi, kteĜí jsou rozvedení, ale stále
spolu. Tato otázka byla zaĜazena zámČrnČ, protože prostĜedí, ve kterém dČti vyrĤstají,
mĤže významnČ ovlivnit jejich názory a postoje týkající se oblasti partnerských vztahĤ.
ByĢ zjištČné výsledky nevypovídají nic o kvalitČ rodinného života, lze je hodnotit jako
pozitivní, protože vysoké procento dotázaných žije v úplné rodinČ s obČma vlastními
rodiþi.
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Tab. þ. 4: Rodinné prostĜedí
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem
(%)

v úplné rodinČ s obČma
vlastními rodiþi

32

80

30

75

62

77,5

v neúplné rodinČ s jedním
z rodiþĤ po jejich rozvodu

3

7,5

5

12,5

8

10

ve stĜídavé péþi rozvedených
rodiþĤ

1

2,5

2

5

3

3,75

s jedním z rodiþĤ po jejich
rozvodu a jeho novým
partnerem

3

7,5

2

5

5

6,25

s jedním svobodným rodiþem

0

0

1

2,5

1

1,25

s nČkým jiným

1

2,5

0

0

1

1,25

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 4: Rodinné prostĜedí
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Otázka þ. 5: Domníváte se, že je lepší pĜed vstupem do manželství spolu nejdĜíve
nČjaký þas žít?
Pátá otázka mČla zjistit, zda se mladí lidé spíše pĜiklánČjí k možnosti spoleþného soužití
pĜed vstupem do manželství þi nikoli. Ze získaných dat vyplynulo, že mladí lidé jsou
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spoleþnému soužití pĜed uzavĜením sĖatku naklonČni. Poþet kladných odpovČdí vysoce
pĜevýšil poþet záporných. Z celkového poþtu 80 dotazovaných odpovČdČlo kladnČ,
tedy ano a spíše ano 76 respondentĤ, tedy celých 95 %. Ze 40 oslovených žen se jich
ke spoleþnému soužití pĜed sĖatkem pĜiklonilo 37 a ze 40 dotázaných mužĤ 39. Pouze
4 dotázaní uvedli, že myšlence spoleþného bydlení pĜed vstupem do manželství naklonČni
nejsou a volili odpovČdi ne a spíše ne. Jedná se o 3 ženy a 1 muže. Dá se Ĝíci, že co se týþe
spoleþného soužití pĜed svatbou, jde spíše o jistou formu chození a poznávání se v rĤzných
oblastech, kdy k rozšíĜení této alternativy mezi mladými lidmi došlo zejména díky
uvolnČní spoleþenských norem v oblasti sexuálního chování. Z odpovČdí respondentĤ
vyplynulo, že názory mladých lidí vztahující se k této otázce jsou bez ohledu na pohlaví
vyrovnané a preference této alternativy kopíruje výsledky celorepublikových výzkumĤ.
Tab. þ. 5: Spoleþné soužití pĜed vstupem do manželství
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem (%)

ano

35

87,5

35

87,5

70

87,5

spíše ano

2

5

4

10

6

7,5

spíše ne

2

5

0

0

2

2,5

ne

1

2,5

1

2,5

2

2,5

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 5: Spoleþné soužití pĜed vstupem do manželství
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Otázka þ. 6. Z jakého dĤvodu:
Na šestou otázku odpovídali pouze ti, kteĜí na pĜedchozí pátou otázku odpovČdČli kladnČ.
Jednalo se celkem o 76 odpovídajících. Cílem bylo zjistit dĤvody, pro které se mladí lidé
k možnosti spoleþného soužití pĜed sĖatkem pĜiklánČjí. NejþastČjší odpovČdí bylo, že je
lepší vzájemnČ se více poznat a kdyby to ve vztahu nefungovalo, rozejít se. Tuto odpovČć
zvolilo celkem 61 respondentĤ, což je celých 80,26 %, z toho bylo 28 žen a 33 mužĤ.
Druhou nejþastČjší odpovČdí bylo, že je dobré, nauþit se nejdĜíve spoleþnČ hospodaĜit.
Takto odpovČdČlo 14,47 % dotázaných, z toho 7 žen a 4 muži. Možnost odložit manželství
na dobu, až budou v plánu dČti, zvolila 1 žena, jiný dĤvod uvedli 3 dotázaní, z nich byla
1 žena a 2 muži. Jeden z nich se nemohl pro žádný z uvedených dĤvodĤ rozhodnout
a uvedl, že dĤvod neví, další si myslí, že je dobré poznat se i nauþit se spoleþnČ hospodaĜit
a poslední se domnívá, že do manželství není nutné vstupovat vĤbec. Poznat druhého
þlovČka po všech stránkách není vĤbec snadné, protože lidé mají þasto tendenci ukazovat
se v lepším svČtle, než jací ve skuteþnosti jsou a þasto je to opravdu až spoleþný život,
který o druhém mnohé napoví. Možná proto je pro mladé lidi vzájemné poznání se tím
nejþastČji uvádČným dĤvodem, proþ nejdĜíve zkusit právnČ nezávazné soužití.
Tab. þ. 6: DĤvod spoleþného soužití pĜed vstupem do manželství
žena

žena
(%)

muž

muž
(%)

celkem

celkem
(%)

je lepší vzájemnČ se více
poznat, kdyby to ve vztahu
nefungovalo, rozejít se

28

75,68

33

84,62

61

80,26

nejdĜíve je dobré nauþit se
spoleþnČ hospodaĜit

7

18,92

4

10,26

11

14,47

manželství lze odložit na
dobu, až budou v plánu dČti

1

2,7

0

0

1

1,32

jiný dĤvod

1

2,7

2

5,12

3

3,95

celkem

37

100

39

100

76

100
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Graf þ. 6: DĤvod spoleþného soužití pĜed vstupem do manželství
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Otázka þ. 7: Jakou formu soužití jednou v budoucnu plánujete?
Sedmá otázka sloužila ke zjištČní plánované formy soužití respondentĤ v budoucnu.
PĜestože mnozí autoĜi hovoĜí o jistém úpadku manželství, tuto tradiþní formu soužití
z dotázaných studentĤ v budoucnu plánuje celých 80 %. Protože být krásnou nevČstou
a užít si svĤj svatební den, je snem mnoha dívek už od dČtství, navíc si ženy þastČji
uvČdomují obtížné postavení svobodné matky a snad þásteþnČ i nejistotu nesezdaného
soužití, jeví se jako pozitivní fakt, že rozdíl v odpovČdích mezi pohlavími nebyl nijak
výrazný. Tuto formu soužití v budoucnu plánuje 34 žen a 30 mužĤ, z þehož vyplývá,
že manželství, coby tradiþní forma soužití, se stále tČší oblibČ a to i u mladých lidí.
10 % respondentĤ, což je 8 dotázaných, vidí svoji budoucnost v nesezdaném soužití. Jedná
se o 2 ženy a 6 mužĤ. Žít v nesezdaném soužití, a kdyby pĜišlo dítČ, uzavĜít manželství,
plánují 2 respondentky, v životČ bez partnera – tedy single se zase vidí 2 muži.
Registrované partnerství ani soužití s partnerem þi s partnerkou stejného pohlaví neuvedl
žádný z respondentĤ. 4 respondenti se vyjádĜili použitím odpovČdi jiné a uvedli,
že nevČdí. V souvislosti s otázkou þ. 5, lze tedy Ĝíci, že vstup do manželství v budoucnu
plánuje vČtšina dotázaných respondentĤ, ale teprve poté, co si spoleþný život s partnerem
nejdĜíve vyzkouší. Také tento výsledek koresponduje s výsledky výzkumĤ uvádČných
v literatuĜe.
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Tab. þ. 7: Plánovaná forma soužití
žena

žena
(%)

muž

muž
(%)

celkem

celke
m
(%)

manželství

34

85

30

75

64

80

nesezdané soužití

2

5

6

15

8

10

nesezdané soužití, kdyby
pĜišlo dítČ, uzavĜít manželství

2

5

0

0

2

2,5

soužití s partnerem/partnerkou
stejného pohlaví

0

0

0

0

0

0

registrované partnerství

0

0

0

0

0

0

single (bez partnera)

0

0

2

5

2

2,5

jiné:

2

5

2

5

4

5

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 7: Plánovaná forma soužití
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Otázka þ. 8: Jaký je dle Vašeho názoru nejþastČjší motiv k uzavĜení sĖatku?
U osmé otázky týkající se nejþastČjšího motivu k uzavĜení sĖatku mČli respondenti
na výbČr þtyĜi možnosti odpovČdí. Komu nevyhovovala žádná z odpovČdí, mohl zaškrtnout
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odpovČć jiné. PĜevažující odpovČdí byl v tomto pĜípadČ silný citový vztah (láska),
který zvolilo celkem 54 respondentĤ, tedy 67,5 %. Aby se dČti narodily v manželství, byl
druhý nejþastČjší motiv a vybralo si ho 12 dotázaných, což je 15%. TĜetím nejþastČjším
motivem byla touha po bezpeþném zázemí, a zvolilo ho 9 respondentĤ, þili 11,25 %.
Finanþní zajištČní uvedlo pouhých 5 %, tedy 4 respondenti. Jeden respondent
prostĜednictvím položky jiné uvedl, že se to tak dČlá a lidé berou vstup do manželství jako
samozĜejmost. Po shrnutí výše uvedených výsledkĤ vyplynulo, že u oslovených
respondentĤ emocionální hlediska naprosto pĜevyšují hlediska praktická. To neznamená,
že praktické dĤvody nejsou pro mladé lidi v souvislosti s manželstvím dĤležité,
ale emocionální považují za dĤležitČjší. Také tento výsledek koresponduje s výsledky
výzkumĤ provádČných v rámci celé republice.
Tab. þ. 8: Motiv k uzavĜení sĖatku
žena

žena
(%)

muž

muž
(%)

celkem

celkem
(%)

silný citový vztah (láska)

29

72,5

25

62,5

54

67,5

aby se dČti narodily v
manželství

6

15

6

15

12

15

touha po bezpeþném zázemí

4

10

5

12,5

9

11,25

finanþní zajištČní

1

2,5

3

7,5

4

5

jiné

0

0

1

2,5

1

1,25

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 8: Motiv k uzavĜení sĖatku
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Otázka þ. 9: Domníváte se, že mladí lidé v otázkách plánování vlastní budoucnosti
v oblasti partnerských vztahĤ dají na doporuþení a rady svých rodiþĤ?
Devátá otázka byla doplĖující a byla položena zámČrnČ s cílem zjistit, zda se respondenti
domnívají, že mladí lidé akceptují pĜi plánování budoucnosti v oblasti partnerských vztahĤ
názor rodiþĤ. Zde jednoznaþnČ zvítČzily záporné odpovČdi. OdpovČdi ne a spíše ne volilo
celých 63,75 % respondentĤ, odpovČdi ano a spíše ano zaškrtlo 36,25 % respondentĤ.
Zajímavý je fakt, že nejen že zde není velký rozdíl mezi pohlavími, ale ženy si dokonce
þastČji než muži myslí, že mladí lidé nedají pĜi plánování vlastní budoucnosti
na doporuþení a rady svých rodiþĤ. KladnČ odpovídalo, a tedy uvedlo odpovČć ano a spíše
ano 14 žen a 15 mužĤ, ne a spíše ne, tedy záporné odpovČdi zaškrtlo 26 žen a 25 mužĤ.
Zde by se dal oþekávat spíše opaþný výsledek, protože lze pĜedpokládat, že dcery zejména
s matkami své vztahy a svoji budoucnost Ĝeší þastČji než synové a jsou v tomto smČru
tvárnČjší a v otázkách plánování budoucnosti zodpovČdnČjší. Co se týþe celkového
výsledku, je možné, že si mladí lidé jenom nechtČjí vliv rodiþĤ pĜiznat, o þemž se zmiĖuje
i literatura.
Tab. þ. 9: Vliv rodiþĤ pĜi plánování budoucnosti v oblasti partnerských vztahĤ
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem (%)

ano

1

2,5

0

0

1

1,25

spíše ano

13

32,5

15

37,5

28

35

spíše ne

23

57,5

21

52,5

44

55

ne

3

7,5

4

10

7

8,75

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 9: Vliv rodiþĤ pĜi plánování budoucnosti v oblasti partnerských vztahĤ
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Otázka þ. 10: Co považujete naopak za nejþastČjší dĤvod rozvodu (rozpadu vztahĤ)?
Také desátá otázka byla doplĖující a jejím cílem bylo zjistit, jaké dĤvody jsou
dle respondentĤ nejþastČjší pĜíþinou rozvodĤ þi rozpadĤ vztahĤ. NejþastČji uvádČným
dĤvodem byla nevČra. Tuto odpovČć oznaþilo celkem 41,25 % z celkového poþtu
respondentĤ. Druhý nejþastČji uvádČný dĤvod je spatĜován v nedostatku komunikace
ve vztahu. Tuto položku zvolilo 27,5 % dotázaných. 21,25 % respondentĤ oznaþilo tĜetí
nejþastČji uvádČnou odpovČć, tedy rozdílnost povah. Dále 6,25 % dotázaných zvolilo
nedostatek þasu na partnera a rodinu, 2,5 % zaškrtla alkohol a 1,25 %, tedy 1 respondentka
v položce jiné uvedla nevyzrálost osobnosti. Finanþní problémy neoznaþil žádný
z respondentĤ. NejþastČjší odpovČdi mužĤ i žen byly vyrovnané, lišily se vČtšinou rozdílem
jednoho hlasu, z þehož vyplývá, že co se týþe pĜíþin rozvodĤ þi rozpadu vztahĤ, mají ženy
i muži podobné názory. PonČkud zajímavé je, že s výjimkou dvou mužĤ neuvedli ostatní
dotázaní jako dĤvod alkohol, pĜestože alkoholová þi jiná závislost je ve skuteþnosti þastou
pĜíþinou rozvodĤ. Možná je to tím, že v rodinách oslovených respondentĤ nejsou
s alkoholem vČtší problémy. Že žádný z dotázaných neuvedl jako dĤvod finanþní
problémy, mĤže souviset se skuteþností, že respondenti jsou dosud finanþnČ závislí
na rodiþích, nejsou zatíženi dluhy a nenesou zodpovČdnost za hospodaĜení s finanþními
prostĜedky rodiny.
Tab. þ. 10: NejþastČjší dĤvod rozvodu (rozpadu vztahĤ)
žena

žena
(%)

muž

muž
(%)

celkem

celkem
(%)

nevČru

17

42,5

16

40

33

41,25

nedostatek þasu na partnera
a rodinu

2

5

3

7,5

5

6,25

nedostatek komunikace
ve vztahu

11

27,5

11

27,5

22

27,5

rozdílnost povah

9

22,5

8

20

17

21,25

alkohol

0

0

2

5

2

2,5

finanþní problémy

0

0

0

0

0

0

jiné

1

2,5

0

0

1

1,25

celkem

40

100

40

100

80

100
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Graf þ. 10: NejþastČjší dĤvod rozvodu (rozpadu vztahĤ)
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Otázka þ. 11: Jaké prostĜedí považujete za nejvhodnČjší pro výchovu dČtí?
Jedenáctou otázkou mČlo být zjištČno, které prostĜedí respondenti považují za nejvhodnČjší
pro výchovu dČtí. Zde opČt jednoznaþnČ zvítČzilo manželství, které zvolilo 95 %
dotázaných. Rozdíl mezi pohlavími byl opČt zanedbatelný a z celkového poþtu
76 respondentĤ, kteĜí vybrali manželství, bylo 39 žen a 37 mužĤ. Nesezdané soužití volila
1 žena a1 muž, stĜídavou péþi ani výchovu jedním z rodiþĤ neuvedl nikdo a 2 respondenti,
kteĜí nevČdČli, vyjádĜili svoji odpovČć použitím možnosti jiné. Zde se ukázalo,
že pĜestože oslovení respondenti jsou velmi mladí lidé, má pro nČ manželství coby
prostĜedí vhodné pro výchovu dČtí nepĜekonatelnou hodnotu, což je výsledek zejména
vzhledem k budoucnosti znaþnČ pĜíznivý.
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Tab. þ. 11: NejvhodnČjší prostĜedí pro výchovu dČtí
žena

žena
(%)

muž

muž
(%)

celkem

celkem
(%)

manželství

39

97,5

37

92,5

76

95

nesezdané soužití

1

2,5

1

2,5

2

2,5

stĜídavá péþe rodiþĤ

0

0

0

0

0

0

výchova jedním z rodiþĤ

0

0

0

0

0

0

jiné

0

0

2

5

2

2,5

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 11: NejvhodnČjší prostĜedí pro výchovu dČtí
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Otázka þ. 12: Je dle Vašeho názoru partnerské soužití spojeno také s problémy
a starostmi, zejména pokud pĜijdou dČti?
Dvanáctá otázka, která byla pouze doplĖující, zjišĢovala, zda si mladí lidé uvČdomují, že je
partnerské soužití spojeno také s problémy a starostmi, zejména pokud pĜijdou dČti. Zde
pĜekvapivČ došlo k naprosté shodČ v odpovČdích mužĤ a žen, kdy kladnČ, celkem v 85 %,
odpovídalo a odpovČć ano a spíše ano, volilo 34 mužĤ i 34 žen. Tatáž shoda se týkala
záporných odpovČdí, kdy odpovČć ne a spíše ne, uvedlo 6 mužĤ a 6 žen, tedy 15 %. Je
obecnČ známo, že partnerský vztah mĤže utrpČt byĢ jen pĜíchodem dítČte do rodiny, natož
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když mají partneĜi odlišné postoje k rodiþovství þi k výchovČ dČtí, proto je dobré, že si tyto
skuteþnosti i takto mladí lidé uvČdomují.
Tab. þ. 12: Problémy a starosti ve vztazích v souvislosti s dČtmi
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem (%)

ano

19

47,5

17

42,5

36

45

spíše ano

15

37,5

17

42,5

32

40

spíše ne

5

12,5

5

12,5

10

12,5

ne

1

2,5

1

2,5

2

2,5

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 12: Problémy a starosti ve vztazích v souvislosti s dČtmi
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Otázka þ. 13: Plánujete jednou založit vlastní rodinu (mít dČti)?
V souvislosti s dvanáctou otázkou byla zámČrnČ zvolena i další doplĖující otázka s þíslem
13, která mČla zjistit, zda jednou respondenti sami plánují založit vlastní rodinu (mít dČti).
Velmi pozitivnČ lze hodnotit skuteþnost, že pĜestože, jak vyplynulo z výsledkĤ zjištČných
u pĜedchozí otázky, si pĜevážná vČtšina dotázaných uvČdomuje, že v partnerském soužití se
v souvislosti s dČtmi objevují také problémy a starosti, celých 91,25 % dotázaných
odpovČdČlo kladnČ, tedy ano a spíše ano. Založení vlastní rodiny spíše neplánuje 6,25 %
dotázaných a vĤbec nemají v plánu založit rodinu 2,5 % respondentĤ, tedy 2 muži.
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Tab. þ. 13: Založení vlastní rodiny
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem (%)

ano

29

72,5

24

60

53

66,25

spíše ano

7

17,5

13

32,5

20

25

spíše ne

4

10

1

2,5

5

6,25

ne

0

0

2

5

2

2,5

celkem

40

100

40

100

80

100

Graf þ. 13: Založení vlastní rodiny
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Otázka þ. 14: Myslíte, že byste byl/a ochoten/na v zájmu zachování rodiny vzdát se
(pĜípadnČ výraznČ omezit) oblíbeného koníþka, který Vás naplĖuje, ale zároveĖ Vám
zabírá mnoho þasu?
ýtrnáctá otázka zjišĢovala, zda by respondenti byli ochotni omezit þi obČtovat nČkterý
ze svých zájmĤ ve prospČch rodiny. Celých 81,25 % respondentĤ odpovČdČlo kladnČ,
záporné odpovČdi vybralo 18,75 % dotázaných. U této otázky je výraznČjší rozdíl
v odpovČdích mezi pohlavími. Z celkového poþtu 40 žen a 40 mužĤ kladnČ odpovČdČlo
38 žen, tedy 95 %, kladných odpovČdí mužĤ bylo pouze 27, což je 67,5 %. ZápornČ
odpovČdČlo 13 mužĤ, což je 32,5 % a pouze 2 ženy, tedy 5 %. ByĢ jsou oslovení
respondenti velmi mladí, hraje zde zĜejmČ svoji roli potenciál ženy-matky, která myslí
pĜedevším na své dČti, a proto je ochotna pro jejich dobro a pro udržení rodiny mnohé
obČtovat.
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Tab. þ. 14: UpĜednostnČní rodiny pĜed osobními zájmy
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem (%)

ano

13

32,5

8

20

21

26,25

spíše ano

25

62,5

19

47,5

44

55
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Graf þ. 14: UpĜednostnČní rodiny pĜed osobními zájmy
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Otázka þ. 15: PĜedstavte si, že by mČl/a þasovČ velmi nároþného koníþka Váš partner
þi Vaše partnerka. Dokázal/a byste jej tolerovat?
U patnácté otázky, která mČla zjistit, zda by respondenti byli ochotni tolerovat þasovČ
nároþného koníþka svému partnerovi, podobnČ jako u pĜedchozí otázky vČtšina
respondentĤ, tedy 77,5 % odpovČdČla kladnČ, záporné odpovČdi þinily 22,5 %. A byly to
opČt ženy, u kterých pĜevažovaly kladné odpovČdi, pĜestože zde nebyl rozdíl v odpovČdích
mezi pohlavími tak výrazný jako u otázky þ. 14. Ano a spíše ano uvedlo 32 žen, tedy 80 %,
stejnČ odpovČdČlo 30 mužĤ, což je 75 %. Záporné odpovČdi, tedy ne a spíše ne, volilo
10 mužĤ, tj. 25 % a 8 žen, tedy 20 %. Z výše uvedených výsledkĤ vyplývá, že ženy jsou
nejen více ochotny obČtovat se pro rodinu, ale coby partnerky jsou také tolerantnČjší.
DĤvodem je jistČ i zde silnČjší vazba na dČti a touha žen po spokojené rodinČ.
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Tab. þ. 15: Tolerance vĤþi partnerovi
žena

žena (%)

muž

muž (%)

celkem

celkem (%)

ano

4

10

11

27,5

15

18,75

spíše ano

28

70
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47,5

47

58,75
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16

20

ne

0

0

2

5

2

2,5

celkem

40

100

40

100

80

100
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5.4 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
H1: Více mladých lidí se domnívá, že je lepší žít pĜed sĖatkem s partnerem urþitou
dobu na zkoušku, než tČch, kteĜí preferují tradiþní vstup do manželství.
K posouzení hypotézy 1 bylo použito otázky þ. 5: „Domníváte se, že je lepší pĜed vstupem
do manželství spolu nejdĜíve nČjaký þas žít?“. Tato otázka je zpracována v tabulce a grafu
þ. 5. Poþet respondentĤ, kteĜí odpovČdČli kladnČ je 76 (95 %), 4 (5 %) odpovČdČli zápornČ.
Z tČchto výsledkĤ vyplývá, že dotázaných, kteĜí považují za lepší vyzkoušet si pĜed
vstupem do manželství spoleþné soužití na zkoušku, je vČtšina a mladí lidé dávají této
alternativČ pĜednost pĜed pĜímým vstupem do manželství. Hypotéza H1 byla potvrzena.
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H2: VČtšina mladých lidí preferuje manželství pĜed jinou formou soužití.
Hypotéza 2 byla posouzena dle otázky þ. 7: „Jakou formu soužití jednou v budoucnu
plánujete?“. OdpovČdi jsou zpracovány v tabulce a grafu þ. 7. NejþastČji uvádČnou formou
soužití bylo manželství, které oznaþilo 64 (80 %) dotázaných, pro jinou formu soužití se
jich vyslovilo 16 (20 %), z toho 8 (10 %) volilo nesezdané soužití, 4 (5 %) nevČdČli,
kterou variantu zvolit, 2 (2,5 %) zaškrtli život bez partnera a 2 (2,5 %) plánují nesezdané
soužití a manželství uzavĜít, kdyby pĜišlo dítČ. Z odpovČdí respondentĤ tedy vyplývá,
že manželství preferuje vČtšina mladých lidí. Hypotéza H2 byla potvrzena.
H3: Pro mladé lidi jsou þastČjším motivem pro uzavĜení manželství emocionální
aspekty, než praktická hlediska.
Ke zjištČní hypotézy 4 byla použita otázka þ. 8: „Jaký je dle Vašeho názoru nejþastČjší
motiv k uzavĜení sĖatku?“. OdpovČdi zaznamenává tabulka a graf þ. 8. OdpovČdi,
že nejþastČjším motivem je silný citový vztah (láska) a touha po bezpeþném zázemí,
uvedlo 63 (78,75 %) respondentĤ, odpovČdi, že nejþastČjším motivem je, aby se dČti
narodily v manželství a finanþní zajištČní, zvolilo 16 (20 %) dotázaných. Možnost „jiné“
zvolil 1 (1,25 %) respondent. Emocionální aspekty tedy mladí lidé volili þastČji
než praktická hlediska. Hypotéza H3 byla potvrzena.
H4: VČtšina mladých lidí považuje za vhodnČjší prostĜedí pro výchovu dČtí
manželství než jinou formu soužití.
K posouzení hypotézy 4 byla použita otázka þ. 11: „Jaké prostĜedí považujete
za nejvhodnČjší pro výchovu dČtí?“. Otázka je zpracována v tabulce a grafu þ. 11.
Z odpovČdí vyplývá, že zatímco manželství považuje za vhodné prostĜedí pro výchovu dČtí
76 (95 %) dotázaných, jinou formu soužití uvedli pouze 4 (5 %) dotázaní, z toho 2 (2,5 %)
zvolili nesezdané soužití a 2 (2,5 %) uvedli možnost „jiné“. Manželství zde jednoznaþnČ
zvítČzilo pĜed jinou formou soužití. Hypotéza H4 byla potvrzena.
H5: Pokud se ve vztahu objeví problémy, jsou v zájmu zachování rodiny ženy
tolerantnČjší než muži.
Hypotéza pČt byla posouzena dle otázky þ. 3 týkající se pohlaví respondentĤ, otázky þ. 14:
„Myslíte, že byste byl/a ochoten/na v zájmu zachování rodiny vzdát se (pĜípadnČ výraznČ
omezit) oblíbeného koníþka, který Vás naplĖuje, ale zároveĖ Vám zabírá mnoho þasu?“
a otázky þ. 15: „PĜedstavte si, že by mČl þasovČ velmi nároþného koníþka Váš partner
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þi Vaše partnerka. Dokázal/a byste jej tolerovat?“. OdpovČdi jsou zaznamenány v tabulce
a grafu þ. 14 a 15. Zatímco u otázky þ. 14 kladnou odpovČć ze 40 dotázaných žen uvedlo
38 (95 %) žen, ze 40 dotázaných mužĤ jich kladnČ odpovČdČlo pouze 27 (67,5 %).
Zápornou odpovČć volily 2 (5 %) ženy a 13 (32,5 %) mužĤ. U otázky þ. 15 kladnČ
odpovČdČlo 32 (80 %) žen a 30 (75 %) mužĤ, zápornČ 8 (20 %) žen a 10 (25%) mužĤ.
Z tČchto výsledkĤ tedy vyplývá, že jsou to právČ ženy, které jsou v zájmu zachování rodiny
obČtavČjší a tolerantnČjší než muži. Hypotéza H5 byla potvrzena.
Na základČ odpovČdí respondentĤ lze Ĝíci, že pro dnešní mladou generaci má stále svoji
hodnotu manželství, které je spojováno s citovou oblastí, láskou a založením rodiny
a pĜestože mladí lidé považují za dobré spolu nejdĜíve nČjaký þas žít, poznat se a až poté
vstoupit do manželství, obliba manželství u mladých lidí neklesá. Co se tedy týþe
nesezdaného soužití, mladí lidé jsou mu naklonČni, ale pouze pro období pĜed uzavĜením
sĖatku a to zejména z dĤvodu vzájemného poznání se a snadné možnosti v pĜípadČ
nesouladu toto soužití jednoduše ukonþit. Na významu u nich neztrácí ani rodina,
jejíž založení v budoucnu plánuje vČtšina z nich a opČt je to právČ manželství, které mladí
lidé považují za nejvhodnČjší prostĜedí pro výchovu dČtí. A pravdČpodobnČ vzhledem
k uvČdomČní si dĤležitosti rodiny v životČ každého þlovČka, jsou mladí lidé, a to zejména
ženy, ochotni upĜednostnit její zachování pĜed vlastními zájmy i za cenu jisté dávky
sebeobČtování a tolerance.
Diskuse
Dovolím si porovnat výsledky mého šetĜení s výsledky sociologického prĤzkumu
o demografickém chování mladých lidí s názvem „Mladá generace“, který v roce 1997
provedl tým pracovníkĤ Sociologického ústavu akademie vČd v souvislosti s prudkými
zmČnami sĖateþnosti a porodnosti s cílem rozšíĜit poznání názorĤ a stanovisek mladých,
do té doby svobodných lidí na manželství a rodiþovství.
Co se týþe partnerského soužití a rodinného života, výsledky mého šetĜení korespondují
s výsledky tohoto sociologického prĤzkumu, který ukázal, že manželství a rodina
neztrácejí pro mladé lidi na svém významu a hodnotČ. MČní se pouze jejich realizace,
která se posouvá do vyššího vČku. Co se týþe nesezdaného soužití, také v tomto prĤzkumu
nebyla tato alternativa coby celoživotní strategie pĜíliš rozšíĜenou variantou na rozdíl
od preferovaného nesezdaného soužití na zkoušku v období pĜed uzavĜením sĖatku. A co
se týþe dČtí, i zde se pro založení rodiny vyslovila pĜevážná vČtšina dotázaných.
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Skuteþnost, že život v manželství pokládá za nejsprávnČjší formu rodiny vČtšina nejmladší
generace, vyplývá i z výzkumĤ postojĤ, které ve své knize zmiĖuje Možný. Také zde lze
tedy hovoĜit o shodČ.
Jsem si vČdoma, že mnou provádČné šetĜení by bylo možné rozpracovat v mnoha rovinách.
Vybraní respondenti byli z menšího mČsta a jejich postoje a pĜedstavy o budoucnosti se
mohou výraznČ lišit od pĜedstav lidí z velkomČsta. Jiné výsledky by mohlo pĜinést i šetĜení
provádČné u mladých lidí navštČvujících odborná uþilištČ, kde nejsou humanitní pĜedmČty
souþástí uþebních osnov, tudíž nemají v prĤbČhu studia možnost bližšího seznámení se
s problematikou vztahĤ, rodiny a výchovy. Navíc mohou pocházet z nižších sociálních
vrstev, s þímž mĤže souviset i þastČjší výskyt ne zrovna optimálního rodinného prostĜedí,
jež mĤže mít na formování pĜedstav o budoucím rodinném životČ zásadní vliv.
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ZÁVċR
BakaláĜská práce byla vČnována problematice partnerského soužití a zabývala se dĤsledky
transformace þeské spoleþnosti, jež vedla po roce 1989 ke zmČnám demografického
chování mladých lidí. Práce byla rozdČlena na þást teoretickou a praktickou.
Cílem teoretické þásti bylo získání informací z odborné literatury týkající se problematiky
partnerského a rodinného života, jejich utĜídČní a zpracování. Tento cíl byl splnČn. ýást
práce byla vČnována dĤsledkĤm spoleþenských promČn, které zasáhly oblast partnerských
vtahĤ, charakteristice rodiny a jejímu vlivu na partnerský život dČtí, pojednávala
o rozvodu rodiþĤ a jeho dopadu na þleny rodiny. Dále se zabývala právní úpravou vztahĤ
manželĤ a registrovaných partnerĤ a pĜiblížila problematiku nesezdaného soužití, neúplné
rodiny, singles a partnerství bez soužití.
Praktická þást prezentovala výzkum, jehož cílem bylo zjištČní, jak vidí svoji budoucnost
v oblasti partnerských vztahĤ dnešní mladí lidé (náctiletí), tedy jakou formu soužití
preferují a jaké jsou jejich pĜedstavy o partnerském a rodinném životČ. Cíl výzkumu byl
splnČn. ProstĜednictvím kvantitativního výzkumu s využitím techniky dotazníku byla
získána data od osmdesáti studentĤ gymnázia v místČ mého bydlištČ. Co se týþe
partnerského života, výsledky mého šetĜení ukázaly, že bezkonkurenþní postavení
u mladých lidí zaujímá manželství, v nČmž hledají naplnČní svých citových potĜeb
a pĜestože praktické výhody manželství neopomíjejí, pĜistupují k nČmu spíše
z emocionálního hlediska. Nesezdané soužití je mladými lidmi chápáno spíše jako
pĜechodný stav pĜed vstupem do manželství a této alternativČ jsou naklonČni, zatímco
celoživotní nesezdané soužití þi život bez stálého partnera jsou u nich nepĜíliš rozšíĜenými
variantami. Co se týþe dČtí, lze konstatovat, že pĜedstavují pro malé lidi znaþnou životní
hodnotu a jaksi pĜirozenou souþást jejich života. ByĢ si uvČdomují, že dČti znamenají
urþitý omezující faktor v jejich životČ, poþet plánovanČ bezdČtných je zanedbatelný
a vČtšina poþítá s tím, že dČti mít bude. Za nejvhodnČjší prostĜedí pro jejich výchovu
považují mnou oslovení respondenti opČt právČ manželství. A pravdČpodobnČ proto, že si
tito mladí lidé uvČdomují dĤležitosti rodiny v životČ každého þlovČka, i za cenu jisté dávky
sebeobČtování a tolerance preferují zájem rodiny pĜed zájmy osobními.
Je samozĜejmé, že údaje, jež byly získány z odpovČdí mnou oslovených mladých
svobodných žen a mužĤ, není možné absolutizovat. Mohou být projevem jistého idealismu
pĜed prvním stĜetem s tvrdou realitou života, v nČmž mĤže v budoucnu mimo jiného sehrát

UTB ve ZlínČ, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o.

63

významnou roli i souþasná, jaksi málo citlivá sociální politika a její schopnost vytváĜet
rĤzné zábrany pro

realizaci

dnešních

životních

plánĤ.

Navíc

nČkteĜí

z tČch,

kteĜí v budoucnu plánují vstup do manželství tak uþinit nemusí, protože jej mĤže odmítat
jejich partner nebo proto, že si žádného pĜijatelného partnera nenajdou, a jiní, kteĜí plánují
zĤstat svobodní, do manželství nakonec vstoupí, aĢ na pĜání svého partnera
nebo pod tlakem okolí. A stejné je to i se založením rodiny.
UvČdomuji si, že výsledky mého šetĜení, jež lze považovat za pozitivní, se týkají pouze
mnou oslovených respondentĤ a nelze je tedy zobecnit na celou populaci. PĜesto se
domnívám, že s ohledem na potĜebu zkoumat souþasnou rodinu, znát její stav a mít urþitou
pĜedstavu o jejím budoucím vývoji, lze i výsledky mého šetĜení považovat z pohledu
sociální pedagogiky za pĜínosné.
O tom, jaký bude náš partnerský a rodinný život, mĤžeme snít, mĤžeme si ho plánovat,
ale výsledek bude vždy nejistý. Jisté je ale jedno. Místem, kde získáváme pĜedstavu o tom,
jak by mČl náš život vypadat, je naše rodina. Žádná jiná instituce nedokáže vytvoĜit
a poskytnout tolik potĜebné citové zázemí, lásku, domov, pocit bezpeþí a jistoty, a zajistit
jedincĤm ochranu a péþi v pĜípadČ, že ji potĜebují. Rodina má nejvČtší vliv na vytváĜení
postojĤ a hodnotové orientace a sociální pedagogika ji vnímá jako nejdĤležitČjšího þinitele
výchovy. Protože velmi dĤležitou oblastí pĤsobení sociální pedagogiky je oblast prevence,
mohla by tato práce posloužit jako studijní materiál upozorĖující právČ na dĤležitost rodiny
v životČ každého þlovČka. Také by mohla být jakýmsi odrazovým mĤstkem pro další
výzkumy zabývající se touto problematikou.
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PěÍLOHA P I: DOTAZNÍK
DOTAZNÍK
Vážená paní, vážený pane,
jmenuji se Jitka Prokopová a jsem studentkou 3. roþníku Univerzity Tomáše Bati ve ZlínČ,
Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno v oboru sociální
pedagogika.
Tímto si Vás dovoluji požádat o peþlivé a pravdivé vyplnČní krátkého dotazníku, který je
souþástí mé bakaláĜské práce na téma „Preference formy partnerského soužití u mladých
lidí“. Dotazník je zcela anonymní a získané údaje budou použity výhradnČ v mé bakaláĜské
práci.
U každé otázky prosím o zaškrtnutí pouze jedné odpovČdi, pĜípadnČ o doplnČní odpovČdi.
PĜedem dČkuji za Vaši ochotu a Váš þas, získaná data budou pro mne cennou informací.
1. Který roþník gymnázia studujete?
.………..
2. Kolik je Vám let?
…………..
3. Jaké je Vaše pohlaví?
܆

žena

܆

muž

4. Žijete:
܆

v úplné rodinČ s obČma vlastními rodiþi

܆

v neúplné rodinČ s jedním z rodiþĤ po jejich rozvodu

܆

ve stĜídavé péþi rozvedených rodiþĤ

܆

s jedním z rodiþĤ po jejich rozvodu a jeho novým partnerem

܆

s jedním svobodným rodiþem

܆

s nČkým jiným……………………………………………………………………

5. Domníváte se, že je lepší pĜed vstupem do manželství spolu nejdĜíve nČjaký þas žít?
܆

ano

܆

spíše ano

܆

spíše ne

܆

ne

!!! Nyní prosím o odpovČć pouze ty z vás, kteĜí odpovČdČli ano a spíše ano!!!
6. Z jakého dĤvodu?
܆

je lepší vzájemnČ se více poznat, kdyby to ve vztahu nefungovalo, rozejít se

܆

nejdĜíve je dobré nauþit se spoleþnČ hospodaĜit

܆

manželství lze odložit na dobu, až budou v plánu dČti

܆

jiný dĤvod: ……………………………………………………………………….

7. Jakou formu soužití jednou v budoucnu plánujete?
܆

manželství

܆

nesezdané soužití

܆

nesezdané soužití, kdyby pĜišlo dítČ, uzavĜít manželství

܆

soužití s partnerem/partnerkou stejného pohlaví

܆

registrované partnerství

܆

singles (bez partnera)

܆

jiné: ………………………………………………………………………………

8. Jaký je dle Vašeho názoru nejþastČjší motiv k uzavĜení sĖatku?
܆

silný citový vztah (láska)

܆

aby se dČti narodily v manželství

܆

touha po bezpeþném zázemí

܆

finanþní zajištČní

܆

jiné ………………………………………………………………………………

9. Domníváte se, že mladí lidé v otázkách plánování vlastní budoucnosti v oblasti
partnerských vztahĤ dají na doporuþení a rady svých rodiþĤ?
܆

ano

܆

spíše ano

܆

spíše ne

܆

ne

10. Co považujete naopak za nejþastČjší dĤvod rozvodu (rozpadu vztahĤ)?
܆

nevČru

܆

nedostatek þasu na partnera a rodinu

܆

nedostatek komunikace ve vztahu

܆

rozdílnost povah

܆

alkohol

܆

finanþní problémy

܆

jiné ….……………………….….……………….………….………………….…

11. Jaké prostĜedí považujete za nejvhodnČjší pro výchovu dČtí?
܆

manželství

܆

nesezdané soužití

܆

stĜídavá péþe rodiþĤ

܆

výchova jedním z rodiþĤ

܆

jiné: …………………………………………………………………………………

12. Je dle Vašeho názoru partnerské soužití spojeno také s problémy a starostmi,
zejména pokud pĜijdou dČti?
܆

ano

܆

spíše ano

܆

spíše ne

܆

ne

13. Plánujete jednou založit vlastní rodinu (mít dČti)?
܆

ano

܆

spíše ano

܆

spíše ne

܆

ne

14. Myslíte, že byste byl/a ochoten/na v zájmu zachování rodiny vzdát se (pĜípadnČ
výraznČ omezit) oblíbeného koníþka, který Vás naplĖuje, ale zároveĖ Vám zabírá
mnoho þasu?
܆

ano

܆

spíše ano

܆

spíše ne

܆

ne

15. PĜedstavte si, že by mČl/a þasovČ velmi nároþného koníþka Váš partner þi Vaše
partnerka. Dokázal/a byste jej tolerovat?
܆

ano

܆

spíše ano

܆

spíše ne

܆

ne
DČkuji Vám za vyplnČní dotazníku!

