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1. Úvod 

Snad každá malá holčička si představuje sebe samotnou, jak kráčí ozdobeným kostelem 

v dlouhých bílých šatech s kyticí v ruce vstříc svému ženichovi a nové zářivé budocnosti. 

Nejinak tomu bylo i v mém případě. Potom jsem z malé holčičky vyrostla ve skoro dospělou 

slečnu a začala jsem za oním načančaným svatebním dnem vidět i různé starosti. A tak, když 

jsem se rozmýšlela, jakým tématem se budu celý rok zabývat při psaní seminární práce, 

napadlo mě ponořit se do bádání o svatbách. Konkrétně mě nejvíce zajímal postoj, jaký 

zaujímají ke sňatkům, potažmo manželství, mí vrstevníci. 

Práci jsem rozdělila do dvou částí – teoretické a výzkumné. V teoretické části jsem se snažila 

zkoumat vnímání manželství ve společnosti. Shrnula jsem vývoj svateb, popsala současnou 

situaci na sňatkovém trhu a postoje, jaké zaujímá především mladá generace, zabývala jsem 

se faktory, které ovlivňují vznik manželství. Jednu kapitolu jsem věnovala také nesezdanému 

soužití a následně jsem jeho výhody a nevýhody srovnávala s manželstvím. 

Provedla jsem také dotazníkové šetření, jež jsem vyhodnocovala ve druhé části. Hlavním 

smyslem tohoto „výzkumu“ bylo zjistit, jaké názory zaujímají studenti gymnázia 

k problematice manželství a následně je porovnat s poznatky, ke kterým jsem došla 

v teoretické části. 

 

 

Chtěla bych poděkovat panu profesoru Brdíčkovi, který neúnavně zodpovídal mé dotazy, dále 

svojí rodině a především rodičům, že mi poskytují názornou ukázku krásného manželství.   
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2. Teoretická část 

2.1 Pohled do minulosti 

2.1.1 Svatba jako rituál 

Rituály hrají v životě každého člověka důležitou roli; svatba pak patří mezi ty hlavní, protože 

jednak stmeluje skupiny a společenství lidí, zároveň podporuje pocit sounáležitosti a bezpečí.1 

Řadíme ji k rituálům přechodu. To znamená, že předěluje jedno období od druhého. Jedinec 

přechází z jednoho stavu do jiného, mění společnost, ve které se pohybuje. Jedná se např. 

o rituály dospívání, kdy se dívky určitého věku ještě jako děti vypraví na speciální místo, kde 

společně žijí a dostává se jim „správné výchovy“, a po první menstruaci se již jako ženy vrací 

zpět.2 Tyto přechodové rituály mají jasně dané schéma, které se přizpůsobuje konkrétnímu 

rituálu. Má tři části: rituály odluky (preliminární), pomezní (liminární) a sloučení 

(postliminární).3 U svatby je toto schéma o něco složitější. V první fázi se nevěsta loučí 

s rodinou – odluka, ve druhé fázi, jež bývá spojována s bolestí, novomanželé přestupují 

hranici (svatební obřad a ztráta panenství) - pomezní rituály, třetí fází je přijetí nevěsty mezi 

vdané ženy, začepení – sloučení.4 Ke třetí části také patří hostina jako významný slučovací 

prvek, neboť se zde potkávají obě rodiny.  Svatba obsahuje ještě další rituály, jako např. 

rozbíjení talíře, přenášení přes práh. 

Ritualizované chování je pro člověka velice důležité, neboť mu pomáhá vyrovnat se s novou 

situací. Spojení života dvou lidí je velkou událostí pro oba aktéry, ale také pro jejich rodiny. 

Novomanželé odcházejí od původních rodin a zakládají svou vlastní. Svatba tedy slouží 

k tomu, aby ohraničila a oddělila život svobody, bezstarostnosti, dětství od života dospělého, 

se závazky a povinnostmi, aby usnadnila přechod mezi oběma obdobími, a také aby 

„legalizovala“ příchod dětí.5 

  

                                                 
1 KODYTKOVÁ, Vilma. Svatební rituály dnes (z pohledu vysokoškoláků). [online]. 2006, s. 6. [cit. 2014-12-17]. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Ivo Plaňava. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/89197/fss_b/ 
2 PETRÁŇOVÁ, Lydia. Nevěsta a ženich koupili si kožich. In: JANA, Jiroušková (ed.). Svatební rituály u nás a 

ve světě. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2012, s.63/64. Mythologie (Lidové noviny). ISBN 

978-80-7106-229-5. 
3 KODYTKOVÁ (2006), s. 7. 
4 PETRÁŇOVÁ (2012), s. 17. 
5 KODYTKOVÁ (2006), s. 4. 
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2.1.2 Vývoj svatebních tradic 

V předkřesťanské době byly na našem území běžné polygamní domácnosti, od 8. století 

takových svazků začíná ubývat. S příchodem křesťanství prodělává svatební tradice obrodu, 

neboť nevěsta přestává být mužovým majetkem, přibývá manželský slib složený před Bohem 

a výměna prstenů. Veselky jsou honosné, nákladné, často několikadenní, schází se početné 

příbuzenstvo a další sezvaní hosté. Od 19. století se můžeme setkat se svatbou podobnou té 

dnešní. Oproti dnešním zvyklostem v minulosti vybírali svým dětem partnera rodiče. Musel 

splňovat hlavně požadavky na původ a majetek, vzhled a vzájemná náklonnost novomanželů 

stály v pozadí. U šlechtických rodů dokonce s výběrem vhodné partie pomáhal výše 

postavený aristokrat.6 

2.1.3 Důvody k sňatku v minulosti 

Úplně základním důvodem bylo plodit děti. Manželství jaksi legalizovalo jejich příchod na 

svět ve všech dobách. Důvodem, který se objevil záhy, je spojení dvou rodin, sloučení 

majetků.7 Přidávají se také rituální a sociální důvody. Původně starší příbuzní dosvědčovali, 

že manželství bylo naplněno (nevěsta přišla o panenství), z čehož se později vyvinula tradice 

svatební hostiny. Z tradice se vyvinul rituál a „z pohledu sociologie rituály stmelují celé 

skupiny“8, čili veselení není úplně důvodem pro sňatek, ale přeneseně by jím mohl být. 

V literatuře dále nalezneme spíše překážky k uzavření sňatku. Vycházela jsem především 

z knihy Rodina našich předků (Seligová, Horský), která pojednává hlavně o době 16.-18. 

století. Toto období je silně ovlivněno katolickou církví a mravním ideálem je čistota, a to jak 

duševní, tak tělesná; mnozí lidé tak vstupují do stavu kněžského či řeholního. Aby byla 

zachována čistota i pro ostatní lid, přichází v úvahu manželství, jež posvěcuje sexuální styk 

mezi partnery, neboť vede k plození dětí a je to jediná možnost, jak zachovat a rozšiřovat 

rodinu.9  

„Dějepisectví často konstatuje, že při výběru nevěsty nehrála její krása roli, právě tak jako ji 

nehrála ani zamilovanost či zalíbení se, a že se v kultuře teprve od 18. století začíná objevovat 

ideál sňatku z lásky.“10 Láska však k manželství patřila již dříve, jen se k ní manželé museli 

postupně dobrat. Spíše než o vroucí cit šlo o směs úcty, pocit sounáležitosti a svornosti.  

                                                 
6 PETRÁŇOVÁ (2012), s. 34n, 41-43. 
7 Tamtéž, s. 16. 
8 KODYTKOVÁ (2006), s. 6. 
9 HORSKÝ, Jan a Markéta SELIGOVÁ. Rodina našich předků. Praha: Nakl. Lidové noviny, 1997, s. 70n. ISBN 

80-7106-195-6. 
10Tamtéž, s. 72. 
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Dostupnost sňatku, či spíše nedostupnost, kolikrát jeho uzavření také bránila. Šlo 

o nedostatečné ekonomické zabezpečení (kdo chtěl pořádat svatbu, musel mít vlastní 

hospodářství nebo živnost)11 nebo o zákaz sňatku vrchností. Do r. 1781 (patent Josefa II. 

o zrušení nevolnictví) museli snoubenci žádat o povolení.12 Některé důvody byly ale jistě 

stejné jako dnes: nechuť k manželství, nepříjemná povaha a jiné. 

2.2 Situace ve 20. století 

Již víme, že v minulosti se na výběru partnera významně podíleli rodiče, či dokonce celá 

rodina. Dnes už je rozhodnutí vstoupit do manželství obvykle záležitostí jen dvou lidí 

a můžeme ho definovat například jako „společensky uznaný legalizovaný sexuální vztah mezi 

dvěma nebo více partnery opačného pohlaví, o kterém se předpokládá, že se dříve či později 

stane základem rodiny.“13  

Přibližně od 19. století14 členy rodiny nespojuje společná práce na poli nebo dědění 

řemeslného umění z otce na syna. Také role ženy ve společnosti se výrazně mění, neboť žena 

začíná mít postavení stejné jako muž.15 Proto dochází k prvním změnám v rodinném chování. 

Nicméně až do 20. století si rodina zachovává svoji hodnotu, v druhé polovině 20. století však 

rodina, rodinné chování a s nimi spojená sňatečnost a rozvodovost procházejí nejrůznějšími 

transformacemi. Stojí za tím především zrovnoprávňování žen a mužů, kladení důrazu na 

osobní svobodu a seberozvoj. Tato změna se v literatuře označuje jako druhý demografický 

přechod (nicméně ne všichni sociologové teorii druhého demografického přechodu 

uznávají).16 Můžeme si všimnout trendu pozdějšího vstupu do manželství, předmanželského 

soužití, nebo dokonce nesezdaného soužití páru, do kterého se rodí i děti. U nás k této změně 

dochází všeobecně po roce 198917. To souvisí s uvolňováním a liberalizací společnosti po 

pádu komunistického režimu a s možností cestovat a přijímat trendy západních zemí. Do této 

                                                 
11 HORSKÝ, SELIGOVÁ (1997), s. 78.  
12 Tamtéž, s. 80. 
13 ČERŇANSKÁ, Marie. Analýza vybraných sociodemografických faktorů v souvislosti s postojem dnešních 

mladých lidí k instituci manželství [online]. 2011, s. 4 [cit. 2015-05-15] Bakalářská práce. Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Ladislav Rabušic. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/343962/fss_b> 
14 V souvislosti s rozpadem tradiční společnosti. 
15 KOŠÍČKOVÁ, Irena. Proměny motivačních strategií ke vstupu do manželství a založení rodiny [online]. 2006, 

s. 11-12 [cit. 2015-05-15]. Baklářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce 

Tomáš Katrňák. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/103012/fss_b/> 
16 CHALOUPKOVÁ, Jana a Petra ŠALAMOUNOVÁ. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v 

České republice a v Evropě [online]. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004, 

s. 13-14 [cit. 2015-05-15]. Sociologické studie/Sociological Studies, 04:07. ISBN 80-733-0062-1. Dostupné z: 

http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/210_1chalou47%20pro%20tisk.pdf 

Popis druhého demografického přechodu tamtéž. 
17 Na tomto roce se shodují všechny práce, ze kterých jsem čerpala. 
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doby byl obvyklý spíše nízký věk při vstupu do manželství a brzké narození prvního potomka. 

Stát motivoval mladé lidi k uzavření sňatku např. novomanželskými půjčkami. Mnoho svateb 

bylo „vynucených“ kvůli těhotenství partnerky.  

S uvolněním poměrů se hodnoty pomalu začínají měnit. Mladí lidé, vyrůstající v jiných 

ekonomických a společenských podmínkách, kladou vyšší důraz na prosazení sebe sama, na 

vlastní uspokojení, na kariéru. Manželství již není chápáno jako instituce zajišťující 

společenský statut, jako prostředí pro rození dětí, jako stabilní ekonomická jednotka. Spíše je 

vnímáno jako něco, co má obohatit náš život, jako zdroj radosti pro partnery, kteří do sňatku 

vstupují. Tyto dva náhledy se sice nevylučují, ale vyjadřují proměnu postojů: od manželství, 

jakožto jednotky sloužící společnému blahu a společnosti, k manželství, které je tu pro 

uspokojení jednotlivce. Z takového manželství je pak jednodušší se vyvázat rozvodem, neboť 

hlavním důvodem rozvodů je dnes bohužel „rozdíl povah, názorů a zájmů“.18 Dále se 

liberalizují názory na soužití páru bez oddacího listu a na plození dětí do takového svazku. 

Přibývá tak dětí narozených mimo manželství. 

2.3 Změny ve sňatkovém chování 

2.3.1 Posun manželství do pozdějšího věku 

V posledních pětadvaceti letech se proměňují postoje české společnosti a z toho také 

vyplývají demografické změny. Podle Českého statistického úřadu (k 31.12.2013) mezi lidmi 

do třiceti let převládá svobodný stav. 

Srovnáme-li data pořízená v roce 2013 s daty z roku 2003, uvidíme posun vstupu do 

manželství do pozdějšího věku: v roce 2013 je téměř 90 % mužů mezi 25 a 29 lety 

svobodných, žen více než 70 %. V roce 2003 je v tomto věku svobodných mužů více než 

60 %, žen jen něco přes 40 %. V roce 2013 je svobodných mužů ve věku 30-34 let stále více 

než polovina.19 

Zajímá-li nás věk při prvním vstupu do manželství, uvidíme také jistý posun. V roce 1993 

byla největší skupina uzavírající první manželství mezi 20-24 lety, a to u obou pohlaví. V roce 

                                                 
18 VOHLÍDALOVÁ, Marta. Kdo podává žádost o rozvod a jaké jsou příčiny rozpadu partnerských 

vztahů?. Gender, rovné příležitosti, výzkum [online]. 2010, roč. 12, č. 2, s. 50-51 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 

http://www.genderonline.cz/uploads/0fe05a7bc97ec53bf76b8cdee8e94cd81a4bb68d_kdo-podava-zadost-o-

rozvod.pdf 
19 Zdroj: Český statistický úřad, statistika Podíl svobodných ve vybraných věkových kategoriích k 31.12.2003 

a 2013. [online] [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20541835/30000414k01.pdf/1a3310e8-ed0f-43f6-a0c7-

f5871b963cb2?version=1.1 
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2005 to již byla skupina lidí ve věku 25-29 let, a v roce 2013 dokonce muži uzavírali 

nejčastěji první manželství až ve věku 30-34 let. 

Můžeme také porovnat celkový počet svateb, který v roce 2013 výrazně klesl oproti roku 

2013. Mužů uzavřelo v roce 1993 své první manželství přes 51 tisíc, v roce 2013 to bylo už 

jen něco přes 32 tisíc.20 

2.3.2 Možné příčiny poklesu sňatečnosti 

Zde vidíme obrovský pokles sňatečnosti v posledních dvou desetiletích a také posouvání 

vstupu do manželství do stále pozdějšího věku. Možných příčín je více. I. Košíčková ve své 

bakalářské práci srovnává názory několika předních českých sociologů zabývajících se 

problematikou manželství. 

Zmiňuje názor L. Rabušice, který se domnívá, že za poklesem sňatečnosti stojí emancipace 

žen. Ženy, které chtějí budovat kariéru, musí dobře rozvážit, zda jim nebude manželství 

a následné zakládání rodiny „stát v cestě”. V další práci L. Rabušic dodává, že pokles 

sňatečnosti souvisí i se změnou režimu a se zvýšením míry pomaturitního vzdělávání. 

J. Rychtaříková vidí důvod v ekonomické nestabilitě, kdy mladé páry musí dlouho čekat, než 

si mohou sňatek a založení rodiny dovolit. Souhlasí s názorem, že změna režimu rodině moc 

neprospěla: „uvolnění politického systému se zavedením demokracie přispělo i k uvolnění 

rodinných forem a chování.“21 

I. Možný popisuje sňatkovou tíseň, kdy se při tzv. baby-boomu v 70. letech narodilo hodně 

dětí. Populačně silná generace žen pak nemohla najít dostatek manželů v populačně slabší 

předešlé generaci. Stejně tak muži z generace „Husákových dětí” nemohli v mladší populačně 

slabší genraci nalézt dostatek nevěst. 

K této teorii se přiklání i T. Katrňák a doplňuje, že manželství zajišťuje také jistý sociální 

status. Vysokoškolsky vzdělané ženy se pravděpodobně nebudou hrnout do sňatku s mužem 

nižšího vzdělání. A tím, že takových žen přibývá, ubývá zároveň počet potenciálních párů, 

a tím pádem i sňatků.22 

2.4 Kohabitace 

                                                 
20 Zdroj: Český statistický úřad, tabulka První sňatky podle věku snoubenců. [online] [cit. 2015-04-26]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/25701905/3000021106.pdf/f40ad9f9-02d5-4a4f-956e-

b3660f3109f7?version=1.1 
21 KOŠÍČKOVÁ (2006), s. 16. 
22 KOŠÍČKOVÁ (2006), s. 15-17. 
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Kohabitace, též faktické manželství, je v dnešní době již naprosto běžná forma rodinného 

uspořádání. Jedná se o společnou domácnost muže a ženy, kteří neuzavřeli sňatek. Podle 

J. Chaloupkové a P. Šalamounové rozlišujeme dva typy. Prvním je tzv. předmanželské 

soužití. Jde obvykle o krátkodobé společné bydlení mladých lidí, kteří plánují svatbu. 

Většinou se pro ni rozhodnou ve chvíli, kdy začnou uvažovat o dítěti. Druhým typem je trvalé 

soužití partnerů bez oddacího listu a obvykle jej tak začínáme vnímat tehdy, přichází-li do 

svazku dítě.23 L. rabušic přidává ještě dlaší dva typy: porozvodové – „soužití lidí, kteří již 

prošli rozvodem a kteří nemají v plánu uzavírat další sňatek“24, dočasné – soužití dvou 

mladých lidí, „kteří teprve začínají svůj vztah a ještě nepomýšlí na sňatek“25. 

S vyloženě odmítavým postojem k manželství se můžeme setkat poměrně řídce26, nicméně 

stále více párů žije „na psí knížku“. Čím to je? Jednak za to může touha po svobodě i ve 

svazku – snazší případný rozchod, volnější forma soužití. Velmi významným faktorem je 

snaha si vyzkoušet společné bydlení ještě před svatbou a také „otestování“ partnera. Páry, 

které volí kohabitaci, obvykle nemají důvod, proč se nevzali. Většinou „jen“ proto, že dokud 

nemají děti, manželství pro ně zatím nemá smysl. Zajímavý závěr přinesl výzkum 

S. Vymětalové, který ukázal, že na vznik manželství nemá vliv to, zda pár spolu bydlí, ale 

délka vztahu.27 

Podle Chaloupkové a Šalamounové je manželství stabilnější formou soužití. P. Hegerová ve 

své práci uvádí dokonce tento údaj: „u nemanželských dvojic, které spolu žijí, je 

pravděpodobnost, že se rozejdou, tři až čtyřikrát vyšší než u manželských.“28 Přestože většina 

párů si chce před manželstvím vyzkoušet společné bydlení, ze statistických údajů zjistíme, že 

to není nejlepší nápad. Takové manželství je totiž náchylnější k rozvodu.29 

2.5 Faktory ovlivňující vstup do manželství 

Svatba je závazek, který člověk uzavírá v ideálním případě jednou za život. I když už má 

pocit, že našel správného partnera, musí důkladně uvážit, zda do manželství skutečně chce 

                                                 
23 CHALOUPKOVÁ, ŠALAMOUNOVÁ (2004), s. 15. 
24 HEGEROVÁ, Pavla. Hodnota manželství u dnešních mladých dospělých [online]. 2014, s. 27 [cit. 2015-05-

15]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jan Nehyba. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/383941/ff_b_b1/> 
25 Tamtéž, s. 28. 
26 Většina dostupných materiálů uvádí, že mladí Češi stále berou manželství jako nejlepší rodinné uspořádání, 

nicméně už ne jako jediné správné (jako tomu bylo dříve).  
27 BARTUŠKOVÁ, Jaroslava. Motivy volby manželství a motivy volby nesezdaného soužití (kvalitativní analýza 

internetové diskuse) [online]. 2009, s. 36-38 [cit. 2015-05-15]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, 

Filozofická fakulta. Vedoucí práce Milada Rabušicová. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/109718/ff_m/> 
28 HEGEROVÁ (2014), s. 26. 
29 CHALOUPKOVÁ, ŠALAMOUNOVÁ (2004), s. 16. 
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vstoupit. Toto rozhodnutí ovlivňuje řada faktorů. V následující kapitole se budu zabývat jak 

důvody, které ovlivňují, zda do svazku vstoupit, či nevstoupit, tak také výhodami, nebo 

nevýhodami, které z těchto oblastí v případě sňatku plynou. Zaměřila jsem se na ekonomii, 

děti a víru, protože si myslím, že patří k hlavním faktorům ovlivňujícím vznik a fungování 

manželství.  

2.5.1 Ekonomie 

Svatba je poměrně drahá záležitost. A nejde jen o ten jeden den, snoubenci musí zvážit také 

svou situaci v budoucnu. Ekonomií manželství se jako první zabýval G. S. Becker a dodnes je 

považován za klasika oboru30. Určil, že osoby vstupující do manželství „snaží se porovnáním 

výnosů a nákladů maximalizovat svůj užitek. Sňatek tudíž uzavřou tehdy, když očekávají, že se 

tak budou mít lépe, než kdyby zůstali svobodní.”31 A nemusí jít pouze o hodnoty peněžní. 

Z Beckerovy teorie vychází, že „muž a žena dobrovolně kooperují a přizpůsobují svoje 

chování tomu, aby maximalizovali celkový ‚produkt‘ rodiny, neboť tím dochází k zisku 

z manželství a užitku členů rodiny“.32 Soužití rodiny je podle něho výhodnější, neboť v jedné 

domácnosti se každý člen může specializovat na to, k čemu má lepší předpoklady. Jestliže 

jedinec zůstává single (Becker nemluví o kohabitaci), celá domácnost zahrnuje pouze jednoho 

člověka a z hlediska ekonomie se tak stává méně „výkonnou“.33  

Mnoho párů pokládá za velmi dobrý důvod k uzavření sňatku společné jmění manželů. To 

mezi nesezdanými páry vzniknout nemůže. Dále také manželé mají mezi sebou vyživovací 

povinnost, jež zajišťuje stejnou úroveň obou manželů, a také dědické právo.34  

2.5.2 Děti 

Příchod potomka vždy ovlivní život rodičů a při plánování životní strategie tedy hraje 

významnou roli. Mnoho sňatků bylo uzavřeno právě proto, že se partneři rozhodli přivést na 

                                                 
30 Autor neznámý. Gary Becker: Gary Stanley Becker (1930 – přeji mu mnoho dalších let života). Ludwig von 

Mises Institut [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.mises.cz/literatura/ekonomicke-

nepravidelniky-25-kapitola-xii-gary-becker-93.aspx 
31 BECKER, Gary Stanley. Ekonomický způsob pohledu na život. (Přepis přednášky při příležitosti udělení 

Nobelovy ceny) [online]. 1992, s. 735 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Os8ijp4nUpgJ:tucnak.fsv.cuni.cz/~hajek/Metodologie/t

exty_seminar/Becker.doc+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz 
32 KONRÁDOVÁ, Kateřina. Manželství z pohledu ekonomie a sociologie se zvláštním zřetelem k výběru 

partnera [online]. 2013, s. 16 [cit. 2015-05-15]. Bakalářská práce. Karlova univerzita, Fakulta sociálních studií. 

Vedoucí práce Jadwiga Šandrová. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124443/ 
33  Tamtéž, s. 12-16. 
34 MOJŽÍŠOVÁ, Blanka. Nesezdané soužití v českém právním řádu [online]. 2006, s. 15-17 [cit. 2015-05-15]. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milana Hrušáková. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/60947/pravf_m/> 
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svět potomka. Podle Beckera jsou děti dokonce hlavním důvodem ke vstupu do manželství.35 

Protože „zajištění chodu domácnosti či sexuální potěšení si lze koupit, avšak vlastní děti ne.“36 

Podle štření ISPP z roku 2002 si 58,1 % lidí myslelo, že dítě by se mělo narodit do 

manželství.37 Děti také působí jako stmelující prvek – má-li pár potomka, existuje menší 

pravděpodobnost rozpadu vztahu. 

Nicméně dítě může být také důvodem proč sňatek neuzavřít. Hlavně v nižších společenských 

vrstvách je trend rodit děti do faktických manželství, neboť matky samoživitelky mají vyšší 

rodinné dávky.38 Bohužel děti, které se rodí do nesezdaných soužití, mohou být oproti dětem 

z úplných manželství v nevýhodě. Například při rozvodovém řízení mají rodiče povinnost se 

domluvit na výchově dětí, jestliže se nemohou shodnout, přichází ke slovu soud. Při rozchodu 

zaleží pouze na tom, jak se dohodnou. Ovšem vyživovací povinnost mají jak rodiče-manželé, 

tak rodiče bez oddacího listu. .39.  

2.5.3 Víra 

Víra v přesažné hodnoty ovlivňuje zásadně život každého člověka. Tím spíš, ztotožní-li se 

jedinec s nějakou církví. Přijímá potom názory církve na různé oblasti života, tedy i na 

manželství. Jednotlivé státem uznané církve také mohou snoubence oddat. Většina církví 

vnímá manželství jako určitou svátost nebo dar od Boha. Proto i lidé patřící k církvi mají 

k sňatku hlubší vztah a přikládají mu větší hodnotu. Také spíše zaujímají tradičnější postoje 

jako odmítání předmanželského soužití, nebo dokonce nesezdaného soužití, rození dětí mimo 

manželství a podobně. A. Wawrzyczková ve své práci rozebírala rozdíly vnímání manželství 

mezi věřícími40 a nevěřícími a došla k závěrům, že obě skupiny vidí jako ideální formu soužití 

                                                 
35 HAMPLOVÁ, Dana. 2003. Vstup do manželství a nesezdaného soužití v České republice po roce 1989 

v souvislosti se vzděláním [online]. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 13 [cit. 

2015-05-15]. Sociological papers, 03:4. ISBN 80-733-0029-X. 
36 KONRÁDOVÁ (2013), s. 16.  
37 CHALOUPKOVÁ, ŠALAMOUNOVÁ, s. 21. 
38 NEŠPOROVÁ, Olga. Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do 

Evropské unie [online]. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 226 [cit. 2015-05-15]. Sociologické 

studie, 06/1. ISBN 80-733-0085-0. Dostupné z: http://www.soc.cas.cz/publikace/socioekonomicke-hodnoty-

politiky-instituce-v-obdobi-vstupu-ceske-republiky-do-evropske 
39 Zákon č.89/2012 Sb., zákon o příbuzenství a švagrovství, oddíl 3: Rodiče a dítě. In: Nový občanský zákoník. 

26. 3. 2012. ISBN 978-80-7208-920-8. 
40 Převážně křesťané různých církví (94 %), dále jsou zastoupeni věřící bez příslušnosti k církvi (2 %), věřící ve 

vyšší moc (2 %), muslimové (1 %), buddhisté (1 %). 
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manželství, nicméně věřící mu přikládají vyšší váhu. Co se týče předmanželské sexuality, 

věřící jsou k ní mnohem méně tolerantní.41  

2.6 Srovnání manželství a nesezdaného soužití 

Obecně vychází manželství jako výhodnější životní strategie. Manželský pár má lepší právní 

podmínky, např. přístup ke zdravotnímu pojištění manžela/manželky, zajištění dětí jednak 

v době trvání manželství, ale i v případě rozvodu. Ze sociálního hlediska profitují tyto páry, 

protože oficiálně potvrdili svůj svazek svatbou, spojily se dva rody a pouto je společensky 

přijato. Manželé se také cítí ve vztahu jistěji. Dokonce je prokázáno, že ženatí a vdané jsou 

oproti kohabitujícím ve větší psychické pohodě. 

Faktické manželství je méně institucionalizované, z čehož mohou vznikat problémy 

v komunikaci a následně nespokojenost ve vztahu. Rozchod je potom v takovém případě 

snadnější než rozvod, na druhou stranu ale nezajišťuje děti nebo spravedlivé rozdělení 

majetku partnerů. Samotní aktéři nesezdaného soužití berou svůj vztah méně vážně než 

manželství, takže takové svazky jsou méně stabilní.42  

 

 

                                                 
41 WAWRZYCZKOVÁ, Anna. Vliv víry na postoje k manželství a rodině [online]. 2014, s. 31-37 [cit. 2015-05-

15]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Alice Prokopová. Dostupné 

z: <http://is.muni.cz/th/371576/pedf_b_b1/> 
42 CHMELAŘOVÁ, Hana. Proměny současného manželství [online]. 2010, s. 65-69 [cit. 2015-05-15]. Rigorózní 

práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Ivo Čermák. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/78623/fss_r/>. 
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3. Empirická část 

Nyní se zaměříme na to, jaké postavení zaujímají ke sňatkům studenti gymnázia v Ústí nad 

Orlicí. Ve třídách vyššího gymnázia (žáci ve věku 15-19 let) jsem provedla výzkum formou 

dotazníkového43 šetření. Celkem odpovídalo 189 respondentů, z toho bylo 119 žen a 70 mužů. 

Cílem bylo zjistit, jaké názory převládají mezi středoškoláky a výsledky porovnat se závěry 

plynoucími z teoretické části.  

Dotazník jsem rodělila na dvě části: a) faktory ovlivňující názory studentů, b) míra souhlasu 

s daným tvrzením. S každou z kategorií jsem poté pracovala zvlášť.  

3.1 Chuť vstoupit do manželství. 

Na úvod jsem si však položila otázku, zda se vůbec dnešní mladí chtějí oženit/vdát.  

  1A 5B 2A 6B 3A 7B 4A 8B Celkem* 

ano44 10 10 22 10 14 4 15 16 101 

možná 8 14 4 9 11 12 10 9 77 

ne 2 2   2 1   1   8 

*na otázku, zda chtějí vstoupit do manželství, neodpověděli všichni respondenti 

Z tabulky vidíme, že více než polovina gymnazistů by v budoucnu chtěla uzavřít sňatek 

v každém případě, přibližně 43,5 % studentů manželství vidí jako možnost, ale netrvají na 

něm a pouhých 8 studentů (4,5 %) se nechce oženit nebo vdát. Z toho vyplývá, že naprostá 

většina studentů manželství uznává, nicméně obecně jej již nevnímají jako nutnost pro svůj 

život, ve svém postoji jsou spíše liberální.  

Zajímavé je zjištění, že častěji do manželství nechtějí vstoupit mladší studenti. Víceméně ve 

všech třídách je podobný poměr studentů, kteří chtějí do manželství vstoupit určitě, a těch, 

kteří manželství berou jako jednu z možností. Vymyká se pouze třída 2. A, kde se většina 

dotazovaných chce oženit nebo vdát určitě (v této třídě je vysoké procento dívek); na opačnou 

stranu se vychyluje třída 7. B, kde většina žáků na sňatku netrvá.  

Jestliže rozdělíme hodnoty z první tabulky podle pohlaví, zjistíme, že ano odpovědělo 78 žen 

a 23 mužů, možná 42 žen a 35 mužů, ne odpověděly 3 ženy (a to pouze v prvních ročnících) 

                                                 
43 Dotazník viz v příloze. 
44 Ano = Svatbu bych (chtěla) v každém případě; Možná = Svatbu vidím jako možnost, ale netrvám na ní; Ne = 

Nechci se oženit/vdát. Tak i dále. 
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a 5 mužů. Vidíme tedy, že ženy spíše chtějí vstoupit do manželství určitě, kdežto muži se sice 

manželství nebrání, zároveň na něm ale netrvají. Názor, že o manželství neuvažují, je 

menšinový v obou skupinách, nicméně muži se sňatku chtějí „vyhnout“ spíše. 

  ženy Muži 

ano 78 23 

% 63,3 36,5 

možná 42 35 

% 34,1 55,5 

ne 3 5 

% 2,7 9,0 
 

3.2 Ovlivňující faktory 

Nyní se zaměříme na faktory, které by mohly ovlivnit názory na manželství a také se 

pokusíme zjistit, jak studenti nahlížejí na dobu chození před svatbou, a na ideální věk pro 

sňatek. 

3.2.1 Nukleární rodina 

Zajímalo mne, jestli prostředí, ze kterého jedinec pochází, může mít vliv na názor na sňatek. 

  M R 

ano 64  37 

možná 64 13 

ne 5  3 
*M = rodiče jsou manželé; R = rodiče jsou rozvedení nebo ovdovělí 

Z tabulky vyplývá, že studenti pocházející z úplných rodin volili stejně často možnost „svatbu 

bych chtěl(a) v každém případě“ a „svatbu vidím jako možnost, ale netrvám na ní“. Zato 

studenti z neúplných rodin výrazně častěji chtějí svatbu určitě. Nemůžeme tvrdit, že za to 

může prostředí, ze kterého pocházejí, nicméně je možné, že sehrává určitou roli. Že děti, které 

nevyrůstaly s oběma rodiči, si nesou z dětství jakýsi „komplex“, a proto mají tendence ukotvit 

svůj život v manželství. Otázka je ale příliš obecná a záleží na studentově celkovém přístupu 

k životu, ne pouze na rodině, ze které pochází.  
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3.2.2 Vztah 

To, jestli je sudent zadaný, může názor na manželství také ovlivnit. 

  1A 5B 2A 6B 3A 7B 4A 8B 

zadaný 5 5 7 7 11 10 15 15 

ano 3 1 7 6 7 3 11 11 

možná 2 3   1 4 7 4 4 

ne   1             
 

 
1A 5B 2A 6B 3A 7B 4A 8B 

ano 10 10 22 10 14 4 15 16 

z toho ve 
vztahu 3 1 7 6 7 3 11 11 

možná 8 14 4 9 11 12 10 9 

z toho ve 
vztahu 2 3   1 4 7 4 4 
 

Z první tabulky můžeme vyčíst, že s věkem (celkem logicky) roste počet studentů, kteří 

zaškrtli, že jsou ve vztahu.45 Ve druhé tabulce pak vidíme, že ti, kteří s někým chodí, mnohem 

častěji odpovídali, že by jednou rádi vstoupili do manželství (vymykají se pouze třídy 

5. B a 7. B). Můžeme si všimnout, že starší a zadaní studenti dávají předost manželství před 

kohabitací více než mladší a zadaní žáci.  

Výjimečná je odpověď studentky z 5. B, která uvedla, že je ve vztahu, ale nikdy se nechce 

vdát. Tento vyloženě liberální postoj můžeme přičíst buď jejímu mládí, nebo zkušenosti 

z rodiny. Neboť dívka do dotazníku připsala, že její rodiče se rozvádějí, oba mají partnera 

a ona jako dcera žije ve střídavé péči po jednom týdnu. Zde se tedy není příliš čemu divit, že 

manželství pro ni není atraktivní. 

3.2.3 Víra 

Velmi ovlivňujícím faktorem je bezesporu víra. V dotazníku jsem se neptala na vyznání, ani 

na to, zda se student řadí k nějaké oficiální církvi, nebo věří-li v obecné vyšší Dobro, Princip 

a podobně.  

  1A 5B 2A 6B 3A 7B 4A 8B 

věřící 4 4 10 3 12 3 2 8 

z toho 
ano 4 3 9 1 10 0  2 5 

                                                 
45 Všímavý čtenář jistě postřehne zajímavou shodu (nejen) v počtu zadaných v jednotlivých ročnících.   
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Většina věřících studentů svatbu někdy v budoucnu plánuje. Opět se vymyká třída 7. B, 

tentokrát i 6. B. Jeden student 3. A uvedl, že je věřící, a na dotaz, zda se chce někdy oženit, 

neodpověděl, připsal však, že dotazník nepřipouští možnost zasvěceného života. Odpověď 

jsem tedy vyhodnotila tak, že do manželství vstoupit nechce. Nicméně všechny jeho odpovědi 

svědčí o jeho kladném vztahu k manželství a o konzervativním přístupu. K této tabulce lze 

tedy říci, že ve shodě s poznatky z teoretické části studenti hlásící se k nějaké víře zaujímají 

konzervativnější postoje ve vztahu ke sňatkům.  

3.2.4 Optimální věk na svatbu 

Jedna otázka v dotazníku se přímo týkala toho, jaký je podle studentů optimální věk na 

svatbu. Pro zjednodušení vyhodnocování a snadné optické rozlišení výsledků jsem nabídla 

v dotazníku pouze čtyři možnosti.46 Někteří studenti zaškrtli více položek. 

  1A 5B 2A 6B 3A 7B 4A 8B celkem 

nelze určit 7 5 2 9 6 4 3 2 38 

méně než 20 let                   

20-30 let 13 19 25 12 17 12 19 23 140 

30 let a víc   4   3 3   4   14 
 

Na první pohled vidíme, že žádný student si nemyslí, že ideálním věkem pro uzavření 

manželství je méně než 20 let. Dále si ihned všimneme, že položka 20-30 let je 

několikanásobně vyšší než ostatní možnosti. Položku 30 a více let zaškrtlo pouze 14 studentů, 

to je 7,4 % odpovídajících. K názoru, že správný věk na vdávání nebo ženění nelze určit, se 

přiklání 38 mladých, což činí 20,1 %. Pravdou je, že podobný poměr se dal očekávat, neboť 

rozmezí 10 let je dosti široké. Nicméně šlo mi především právě o zjištění, jestli můžeme 

pozorovat trend odsouvání sňatku do pozdějšího věku. Vychází nám, že spíše ne, mějme ale 

na zřeteli, že pracujeme pouze s preferencemi jednotlivců, nikoliv s jejich reálným stavem. 

U gymnazistů předpokládáme studium na vysoké škole, které jako jeden z faktorů zapříčiňuje 

pozdější vstup do manželství, takže skutečnost bude v některých případech jiná než zvolená 

odpověď. 

Můžeme se na tuto otázku také podívat z hlediska rozdílu mezi preferencemi mužů a žen.  

 

                                                 
46 Méně než 20 let, 20-30 let, 30 a více let, nelze určit. 
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  Ž M 

nelze určit 26 12 

20-30 let 92 48 

30 let a víc 3 11 
 

Podle první tabulky to vypadá, že ženy mnohem častěji volily možnost 20-30 let, musíme se 

ale podívat na druhou tabulku, která porovnává procenta, protože dívek odpovídalo více než 

chlapců. I ze druhé tabulky vyplývá, že střední cestu zaškrtlo více dívek než chlapců, a to 

skoro o 12 %. Muži výrazně častěji preferují vstup do manželství až po třicátém roce věku, 

zatímco ženy (a to vidíme i v první tabulce) tuto možnost téměř nevolily a přiklonily se spíše 

k nerozhodné odpovědi nelze určit. U chlapců tedy jistý posun manželství „na později“ 

postřehnout můžeme. To, že u dívek méně, je vcelku logické, neboť ve většině soužití bývá 

muž starší než žena. Obvykle s žádostí o ruku přichází muž, a jestliže se chce ženit až po 

třicítce, bude se tedy později vdávat i jeho nastávající žena. Takže vlastně můžeme do 

budoucna předpokládat (až dospěje tato generace mladých do onoho věku) pokračování 

trendu svateb kolem třiceti, jak to vidíme dnes.  

Nutno ovšem dodat, že sňatky v pozdějším věku nejsou trendem poslední doby. Již 

v minulosti (19. a první polovina 20. st.) bylo běžné, že muž se ženil až s dostatečným 

sociálním statusem a majetkem, nezávislý na rodičích. Tehdy si však muži brávali spíše 

mladší ženy, své vrstevnice již méně. S nástupem komunismu po druhé světové válce nastala 

změna, kdy se mladí lidé stejného věku brali hned po ukončení školy, někdy dokonce 

i v průběhu školní docházky47. Dnes se tak vlastně vracíme k stavu dřívějšímu. 

3.2.5 Doba známosti před svatbou 

Kromě ideálního věku pro svatbu mne také zajímala ideální doba známosti před svatbou. 

Studenti dostali na výběr 5 možností48 a mohli jich zatrhnout i více. 

  1A 5B 2A 6B 3A 7B 4A 8B celkem 

0-1 rok 1 1             2 

2-3 roky 6 6 16 10 16 5 7 9 75 

4-5 let 11 13 10 6 11 9 15 13 88 

6-7 let 2 7 1 5 2 2 2 3 24 

8 a víc let       3     1   4 
 

                                                 
47 DULKAJOVÁ, Lucie. Vztahy mezi partnery v moderní české společnosti [online]. 2012, s. 13, 18-20 [cit. 

2015-05-18]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Milan Valach. 

Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/77773/pedf_m/> 
48 0-1 rok, 2-3 roky, 4-5 let, 6-7 let, 8 a více let 

  Ž M 

nelze určit 21,5 % 16,9 % 

20-30 let 76,0 % 67,6 % 

30 let a víc 2,5 % 15,5 % 



19 

 

Vidíme, že nejvíce zastoupenou odpovědí je 4-5 let, ale jen o 8 studentů méně zaškrtlo 

odpověď 2-3 roky. Dle gymnazistů by tedy spolu muž a žena měli před svatbou chodit 2-5 let. 

Téměř zanedbatelné jsou položky 0-1 rok a 8 a více let. V tomto ohledu jsou tedy žáci opět 

poměrně konzervativní, neláká je dlouhé čekání na sňatek, ani opačný extrém – bezhlavé 

vrhání do manželství. 

Chceme-li porovnávat třídy a snažit se o nějaké zjištění, zda se názor na tuto otázku 

proměňuje s věkem, můžeme si všimnout, že pouze studenti prvního ročníku si myslí, že stačí 

1 rok před svatbou. Dále jsou hodnoty ve všech ročnících víceméně stejné, vliv věku se nijak 

výrazně neprojevuje.  

  Ž % M % 

0-1 rok 1 0,8 1 1,4 

2-3 roky 50 41 25 35,7 

4-5 let 57 46,7 29 41,4 

6-7 let 12 9,8 12 17,1 

8 a víc let 1 1,6 3 4,3 
 

Myslela jsem si, že srovnání názoru mužů a žen přinese větší rozdíly. Nicméně ani v tomto 

porovnání nevidíme výrazné odchylky. Což je vlastně dobře, neboť partnerská shoda v názoru 

na délku vztahu před manželstvím je velmi důležitá. 

  zadaní nezadaní 

0-1 rok   2 

2-3 roky 21 61 

4-5 let 38 50 

6-7 let 24 3 

8 a víc let 4   
 

Porovnání zadaných a nezadaných nám ale rozdíly přinese. Zajímavé je sledování hraničních 

hodnot. Pouze nezadaní volili méně než jeden rok a pouze zadaní více než 8 let. Nezadaní si 

častěji myslí, že je lepší začít vztah 2-3 roky před svatbou, kdežto zadaní volili častěji delší 

dobu chození. U možnosti 6-7 let dokonce výrazně častěji. Tento výsledek je ale logický. 

Studenti se pravděpodobně budou chtít brát někdy po pětadvacátých narozeninách (jak jsme 

vyvodili v minulé kapitole). Zadaní tak volili delší dobu chození, kdežto nezadaným bude 

stačit někdy v budoucnu kratší doba. 

Nicméně opět narážíme na fakt, že pracujeme pouze s preferencemi, tudíž je možné, že 

odpovídající prostě zaškrtli tu odpověď, která jim přišla správná – ideální – a nedávali ji do 
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logického vztahu se svým momentálním stavem. Nepředpokládám totiž, že ti, kdo jsou ve 

vztahu a zaškrtli 2-3 roky, skutečně plánují, že se do tří let budou ženit nebo vdávat.   

3.3 Souhlas s tvrzením 

Ve druhé části dotazníku jsem po studentech chtěla, aby vyjádřili míru souhlasu s určitým 

tvrzením.49 Škála měla pět stupňů souhlasu.50 Odpovědi jsem rozdělila podle preference  - na 

ty, kteří chtějí vstoupit do manželství, kteří o něm uvažují jako o možnosti a kteří do 

manželství vstoupit nechtějí. Uvažovala jsem také nad rozdělením na muže a ženy, ale došla 

jsem k závěru, že v tomto případě by bylo zbytečné.Učinila jsem tak jen u jednoho z tvrzení. 

Ze sesbíraných údajů se pokusím upřesnit postoj k manželství a vyvodit míru liberality.   

3.3.1 „Pokud se lidé chtějí vzít, musí se milovat” 

Výsledky u prvního tvrzení nejsou nijak překvapivé. Naprostá většina studentů volila 

z možností určitě ano, spíše ano. Nezáleželo ani na věku, ani na pohlaví, ani na tom, zda 

student chce, nebo nechce svatbu. Vidíme ale, že láska hraje dnes pro uzavření sňatku 

významnou (nejdůležitější) roli. Mladým lidem nejde o získání majetku nebo zvýšení 

sociálního statusu, jako tomu bylo v minulosti. Dnes se lidé berou, protože chtějí, protože je 

to důkaz lásky.  

3.3.2 „Manželství je příliš svazující.“  

  1 2 3 4 5 

Ano 5 16 17 49 14 

Možná 9 21 26 18 4 

Ne   6 1   1 

Celkem 14 43 44 67 19 
 

Vidíme, že celkové hodnoty se poměrně rovnoměrně pohybují kolem středu, nejvyšší hodnotu 

má spíše nesouhlas s tvrzením. Ale není to až tak významný rozdíl od spíše souhlasu nebo od 

odpovědi nevím. Rozdělíme-li si tabulku dle tvrzení, uvidíme, že ti, kdo do manželství 

vstoupit chtějí, volili možnost spíše ne s velkou převahou, ke krajní mezi (určitě ne) se 

přiklonilo jen 14 respondentů ze 101. Může být lehce zarážející, že rovněž studenti, kteří 

chtějí svatbu, si myslí, že manželství je příliš svazující. Někteří do dotazníku však například 

připsali „Manželství je příliš svazující v dobrém slova smyslu“. Gymnazisté, kteří nad 

manželstvím přemýšlejí jako nad jednou z možností, s tímto tvrzením spíše souhlasili, takže 

                                                 
49 Tvrzení „Dítě je důvodem pro svatbu“ jsem musela vyškrtnout, protože je špatně formulováno. Lze pochopit 

jako „Dítě, které je na cestě, je důvodem pro svatbu“, nebo (tak jsem to původně myslela) „Až když lidé začnou 

uvažovat nad početím dítěte, začnou přemýšlet nad svatbou.“ Odpovědi studentů tedy byly zavádějící. 
50 1 – určitě souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 – spíše nesouhlasím, 5 – určitě nesouhlasím 
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vidíme, že možná mají z manželství obavu, že se bojí přílišné ztráty svobody. Ještě častěji 

vybírali možnost nevím, která je ale pro nás poměrně nezajímavá. Ukazuje pouze na 

nevyhraněný názor. Zkrátka tito studenti ještě nepřemýšlejí ani nad tím, zda někdy 

v budoucnu budou chtít uzavřít manželství, natož aby přemýšleli, jestli je pro ně takový 

svazek příliš svazující. Respondenti odmítající svatbu si nepřekvapivě myslí, že manželství je 

příliš svazující, pouze jedenkrát se objevil úplný nesouhlas (takto odpovídal již zmíněný 

student 3. A).  

Porovnávala jsem také souhrn všech odpovědí za každou třídu a vyšlo mi, že většinovým 

názorem v každé třídě je spíše nesouhlas s tvrzením, pouze v 6. B a 8. B převládá názor spíše 

souhlasný.   

3.3.3 „Svatba má v dnešní době smysl.“, „Svatba je jen papír na lásku.“ 

a „Manželství je přežitek.“ 

Původně jsem tato tři tvrzení zamýšlela jako v podstatě stejná, jen trošku jinak formulovaná, 

a chtěla jsem sledovat, zda budou studenti odpovídat na otázky podobně. Pojďme se tedy 

podívat na výsledky.  

Svatba má v dnešní době smysl 

  1 2 3 4 5 

ano 44 34 16 7 1 

možná 10 24 28 15 1 

ne 1 1 4 4 1 

Celkem 55 59 48 26 3 
 

Manželství je přežitek51 

  1 2 3 4 5 

ano 1 3 26 27 43 

možná 2 7 32 23 14 

ne   3 1 1 1 

Celkem 3 13 56 51 58 
 

 

 

 

 

                                                 
51 Studenti zauujímají k manželství vskutku různorodé postoje, jeden z nich například v dotazíku škrtnul slovo 

přežitek a přepsal jej na požitek.  
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Svatba je papír na lásku 

  1 2 3 4 5 

ano 1 7 5 32 56 

možná 5 18 12 24 18 

ne   2 2 2 2 

Celkem 6 27 19 58 76 
 

První tabulka dokládá převahu přesvědčení o tom, že svatba má smysl. Druhá tabulka 

ukazuje, že podle studentů svatba není přežitek a ve třetí tabulce vidíme, že si gymnazisté 

nemyslí, že by svatba byla jen papírem na lásku. Takže můžeme říci, že skutečně studenti 

odpovídali na všechny otázky docela podobně. Nyní rozebereme ještě jednotlivé tabulky 

zvlášť.  

V první tabulce je opět patrný rozdíl mezi studenty, kteří chtějí svatbu a těmi, kteří ji možná 

chtějí a možná ne. Vidíme, že prvně jmenovaní volili především souhlasné hodnoty, dokonce 

nejčastěji krajní hodnotu určitě ano, zatímco druzí se opět drželi u středu, nicméně častěji 

volili také souhlasné hodnoty.  

Druhá tabulka podává podobné svědectví. Ti, kteří se chtějí oženit či vdát, si s ještě větším 

rozdílem myslí, že svatba určitě není přežitek. Pouze čtyři studenti ze sta si myslí opak (přesto 

však do manželství vstoupit chtějí). Studenti, kteří o sňatku uvažují, volili nejčastěji možnost 

nevím, přesto však převažuje názor, že manželství není přežitek. Rozdíl můžeme ale nalézt 

v tom, že prvně jmenovaní se nebáli zaškrtnout možnost určitě ne, druzí byli opatrnější 

a dávali předost možnosti spíše ne.  

V poslední tabulce najdeme nejvyhraněnější názor studentů – více než polovina z těch, již 

plánují v budoucnosti sňatek, si myslí, že svatba určitě není jen papírem na lásku a třetina si 

myslí, že spíše není. Studenti, kteří berou manželství jako možnost, sice nevolili krajní 

možnosti; nicméně ani oni si nemyslí, že by svatba byla jen papírem na lásku. A dokonce 

střední hodnota nevím byla zastoupena až jako čtvrtá nejčastější. 

Už při vyhodnocování mě zaujalo, jak vyhraněné postoje mají studenti právě k těmto třem 

tvrzením, obzvláště k větě „Svatba je jen papír na lásku.“ Očekávala bych, že právě v těchto 

tvrzeních budou studenti poměrně liberální, že budou svatbu brát jako něco hezkého, ale 

k životu nepotřebného, spíše jako takovou „nadstavbu“. Nicméně z průzkumu vyplývá, že 

gymnazisté sňatek berou stále vážně a manželství pokládají za důležitou součást života, nikoli 

za něco překonaného.  
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3.3.4 „Lidé žijící v manželství prožívají spokojenější život.“ 

Tato věta přímo směřuje ke zjištění pohledu na manželství. Zda si studenti myslí, že 

manželství je až tak významné, že ovlivní kvalitu života, a zda jsou v tomto směru spíše 

liberální či konzervativní. 

 

  1 2 3 4 5 

ano 9 33 44 9 6 

možná   15 40 11 12 

ne   2 5   1 

Celkem 9 50 89 20 19 
 

Vidíme, že s tímto tvrzím určitě souhlasí pouze studenti chystající se vstoupit do manželství. 

Mladí lidé ze stejné skupiny ještě poměrně často volili spíše ano, což je logické, neboť sami 

se chtějí oženit nebo vdát a očekávají, že nestane-li se tak, budou méně spokojení. Naprostá 

většina respondentů však odpověděla, že neví. Tomu se ale vlastně nelze divit, neboť 

nemohou mluvit z vlastní zkušenosti. Otázka je položená tak, že zjišťuje pouze postoj 

studentů a vidíme, že ten není nikterak vyhraněn. Pro naše šetření bohužel, protože nemůžeme 

posuzovat míru liberalizace. 

3.3.5 „Manželství je ekonomicky výhodnější.“  

V předchozí části práce jsme zjistili, že soužití v manželství je výhodnější než nesezdané 

soužití. Zajímalo mne, jestli si to myslí i studenti - třeba by pro ně tento fakt mohl být 

důvodem k uzavření manželství (předpokládala jsem totiž nižší „chuť“ vstoupit do 

manželství), nebo jestli si spíš myslí, že z hlediska financí je lepší žít „na hromádce“. 

  1 2 3 4 5 

ano 13 37 31 16 4 

možná 7 30 29 7 4 

ne 1 1 4 1 1 

Celkem 21 68 64 24 9 
 

A zde máme výsledek. Bohužel ani tady, stejně jako u předešlého tvrzení, se nám odpovědi 

moc nerozvrstvily, jelikož studenti často odpovídali nevím, protože nemohou mluvit z vlastní 

zkušenosti. Přesto vidíme, že studenti se spíše přiklánějí k tvrzení o větší výhodnosti 

manželství oproti nesezdanému soužití. A to jak první, tak i druhá skupina. Názor, že určitě 

ne, je spíše ojedinělý.  
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Můj předpoklad, že názor se bude s věkem vyvíjet, se nepotvrdil. V následující tabulce máme 

zaznamenanou nejčastější odpověď v dané třídě. Nelze ale vyčíst nějaký progres od 

nejmladších k nejstarším. 

1A 5B 2A 6B 3A 7B 4A 8B 

nevím nevím spíš ano spíš ano spíš ano nevím nevím spíš ano 

 

3.3.6 „Děti by se měly rodit do manželství.“ 

Děti jsou významnou součástí většiny manželství a mnoho párů o sňatku začne uvažovat až 

ve chvíli, kdy začnou pomýšlet na děti. Také jsem chtěla skrze toto tvrzení zjistit, jak moc 

jsou studenti tolerantní k rození dětí mimo manželství.  

  1 2 3 4 5 

ano 42 39 12 7 1 

možná 12 32 27 4 3 

ne 1 2 2 2 1 

Celkem 55 73 41 13 4 
 

Většina studentů (4/5), kteří s manželstvím počítají, souhlasí s tvrzením, že děti by se měly 

rodit do manželství. Studenti, kteří sňatek vidí jako možnost, s tímto tvrzením souhlasí z 1/2. 

Vidíme tedy, že žáci s liberálnějším postojem k manželství zaujímají liberálnější postoj 

i k rození dětí do/mimo manželství. Obecně ale jsou gymnazisté spíš konzervativní, protože 

v celkovém součtu vidíme, že 7/10 mladých si myslí, že děti by se měly rodit do manželství. 

Že by se děti do manželství rodit neměly/nemusely, si myslí pouze 17 studentů ze 186 

odpovídajících.  

Plánování rodičovství se týká obou v páru, nicméně hlavní rozhodnutí bývá na ženě. Proto mě 

zajímalo, zda budou výsledky u tohoto tvrzení rozdílné, porovnáme-li odpovědi podle 

pohlaví. V následující tabulce vidíme, že rozdíly jsou téměř nepatrné. Pohlaví tedy nemá vliv 

na názor, zda by se děti měly nebo neměly rodit do manželství. 

  ženy % muži % 

určitě ano 36 29,8 21 30 

spíše ano 49 40,5 26 37,1 

nevím 24 19,8 17 24,3 

spíše ne 8 6,6 5 7,1 

určitě ne 4 3,3 1 1,4 
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3.3.7 „Než si někoho vezmu, chci si soužití s ním nejdřív vyzkoušet.“ 

  1 2 3 4 5 

ano 60 20 9 7 5 

možná 60 12 3 2 1 

ne 4 2 1   1 

Celkem 124 34 13 9 7 
 

Mezi mladými je velmi oblíbené předmanželské soužití. Je projevem liberalizace společnosti, 

dnes běžný postup byl v minulosti nemyslitelným. Již víme, že z hlediska udržení vztahu není 

předmanželské soužití ideální volbou, ale z průzkumu vyplývá, že naprostá většina studentů 

by si společný život před svatbou chtěla zkusit. Ze 178 studentů si nechce soužití vyzkoušet 

pouhých 16. Povětšinou tak odpovídali věřící.  
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4. Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřila na fenomén manželství, konkrétně na postoj k němu. V první 

části jsem nastínila vývoj svateb v minulosti. Důraz jsem kladla na 19. století, kdy probíhal 

tzv. druhý demografický přechod a měnily se hodnoty společnosti, a 20. století, které bylo 

spojeno s moderní a postmoderní společností, jejíž hodnoty se od tradiční velmi liší. Všechny 

tyto změny zapříčinily změny ve sňatkovém chování, jako je vstup do manželství v pozdějším 

věku, předmanželské nebo nesezdané soužití.  Některými faktory, jež ovlivňují vznik 

manželství, jsem se zabývala podrobněji. Věnovala jsem se také nesezdanému soužití 

a porovnávala jej s manželstvím. 

Došla jsem k závěru, že současná společnost stále přikládá manželství vysokou hodnotu, 

přesto však roste počet nesezdaných soužití, svatby jsou odsouvány na později a děti se rodí 

mimo manželství. To vše souvisí s liberalizací společnosti.  

Ve druhé části jsem se věnovala studentům gymnázia a jejich postojům k manželství. Zjistila 

jsem, že povětšinou zaujímají konzervativní názory. Zhruba polovina gymnazistů se chce 

v budoucnosti oženit nebo vdát a 2/5 studentů o manželství přemýšlejí jako o možné variantě 

svého budoucího rodinného uspořádání. Rodina, ze které žák pochází, ovlivňuje postoj spíše 

nepřímo, zato víra velmi zásadně. To, zda je student ve vztahu, má na názor také docela 

důležitý vliv, zejména pak na ideální dobu chození před svatbou.  

Většina dotazovaných si myslí, že manželství by mělo vzniknout z lásky a že svatba má 

rovněž v dnešní době smysl a není přežitkem. S tvrzením, že manželství je příliš svazující, 

příliš nesouhlasí. U konkrétnějších dotazů, jako je například ekonomická výhodnost 

sezdaných partnerství, byli studenti opatrnější. Co se týká dětí, zaujímají gymnazisté 

konzervativní názory – většinou se shodli na tom, že by se děti měly rodit do manželství. 

Naopak liberálně se staví k soužití před svatbou, to si chce vyzkoušet více než 90 % z nich. 

Z teoretické části však víme, že takové soužití bohužel manželství příliš neprospívá. 

Doufejme, že nastupující generace nás přesvědčí o opaku.  
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6. Přílohy 

příloha č. 1: dotazník  

1. věk: 
2. pohlaví: muž  žena 
3. pocházím z: vesnice  města 
4. jsem:  věřící  nevěřící 
5. jsem:   ve vztahu  sám 
6. mí rodiče:  
- jsou manželé 
- spolu žijí, ale nevzali se 
- jsou rozvedení, ten, se kterým žiji, má partnera 
- jsou rozvedení, ten, se kterým žiji, nemá partnera 
- jsou vdova/vdovec a má partnera 
-jsou vdova/vdovec a nemá partnera 
7. vyberte jednu z možností: 
- svatbu bych chtěl(a) v každém případě 
- svatbu vidím jako možnost, ale netrvám na ní 
- nechci se oženit/vdát 
8. přiřaďte výrokům hodnotu (1=určitě ano, 2=spíše ano, 3=nevím, 
4=spíše ne, 5=určitě ne) 
Pokud se lidé chtějí vzít, musí se milovat. 
Manželství je příliš svazující. 
Svatba má v dnešní době smysl. 
Dítě je důvodem pro svatbu. 
Lidé žijící v manželství prožívají spokojenější život. 
Manželství je přežitek. 
Manželství je ekonomicky výhodnější než nesezdané soužití. 
Svatba je jen „papír na lásku“. 
Děti by se měly rodit do manželství. 
Než si někoho vezmu, chci si soužití s ním nejdřív vyzkoušet. 
9. optimální věk na svatbu:  nelze určit 
   méně než 20 let 
   20-30 let 
   30 a více let 
10. ideální doba chození před svatbou je: 
 0-1 rok  6-7 let 
 2-3 roky  8 a víc let 
 4-5 let 

 

 

 


