Příloha 1. Vlastní nestandardizovaný dotazník

Dotazník postojů k partnerství, manželství a rodičovství
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku.
Jsem studentka oboru Psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Pracuji na diplomové práci, jejímž cílem je sonda postojů mladých dospělých
k partnerským vztahům, manželství a rodině. Dále práce sleduje rozdíly ve vnímání této
problematiky mezi muži a ženami.
Dotazník je určen pro lidi ve vývojovém období mladé dospělosti (18 až 30 let).
Předpokládaný čas potřebný pro vyplnění dotazníku je 15 - 25 minut.
Tento dotazník je důvěrný a slouží výhradně jako podklad ke zpracování uvedené
diplomové práce.
Předem Vám velice děkuji za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku.
S úctou
Anna Rezková

1

Jaké je Vaše pohlaví?

a) muž
b) žena
2

Kolik je Vám let?
____

3 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) základní
b) středoškolské
c) vysokoškolské
4 Jste v současné době studentem?
d) ano, studuji SŠ
e) ano, studuji VŠ
f) ne
5
g)
h)
i)
j)
k)

V jakém prostředí jste vyrůstal/a?
vesnice (méně než 3000 obyvatel)
malé město (více než 3000 a méně než 15 000 obyvatel)
středně velké město (více než 15 000 a méně než 50 000 obyvatel)
velké město (více než 50 000 obyvatel)
hlavní město Praha

6 Jaký je Váš postoj k náboženskému vyznání?
a) věřící praktikující
b) věřící nepraktikující
c) nevěřící
7 Jaká je Vaše sexuální orientace?
a) heterosexuální
b) homosexuální
c) bisexuální
8
a)
b)
c)
d)

Kdo Vás vychovával převážnou část dětství a dospívání?
oba rodiče žijící ve společné domácnosti
oba rodiče žijící odděleně
pouze jeden z rodičů
jiná odpověď:

9
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
e)
f)
g)

Jaký je Váš aktuální rodinný stav?
nezadaný
nezávazný vztah
partnerský vztah (0 až 3 měsíce)
partnerský vztah (4 až 6 měsíců)
partnerský vztah (7 až 12 měsíců)
partnerský vztah (13 až 24 měsíců)
partnerský vztah (25 měsíců až 5 let)
partnerský vztah (více jak 5 let)
ženatý/vdaná
registrované partnerství
rozvedený/rozvedená

10 S kým v současné době sdílíte společnou domácnost?
(můžete označit více odpovědí)










s rodiči
se sourozenci
s vrstevníky
s partnerem/partnerkou
manželem/manželkou
s dětmi
žiji sám/sama
jiná odpověď

11
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jak dlouho trval, nebo stále trvá Váš nejdelší partnerský vztah?
0 až 3 měsíce
4 až 6 měsíců
7 až 12 měsíců
13 až 24 měsíců
25 měsíců až 5 let
více jak 5 let

12 Jaká je Vaše představa o ideálním partnerovi/partnerce?
(uveďte alespoň 5 charakteristik)









_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
................................
................................

13 Vyberte 3 nejdůležitější charakteristiky Vašeho ideálního partnera/partnerky z výše
zmíněných a seřaďte je podle významnosti:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
14 Co nedokážete tolerovat u svého partnera/partnerky?

15 Jaké charakteristiky musí splňovat partnerský vztah, abyste jej považovali za vážný?
(uveďte alespoň 5)









_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
................................
................................

16 Jaké charakteristiky brání tomu, abyste mohli považovat partnerský vztah za vážný?
(uveďte alespoň 5)









_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
................................
................................

17 Čím se podle Vás liší vážný vztah a manželství:
(uveďte alespoň 3 rozdíly)

18 Jakému typu rodinného soužití dáváte přednost v případě založení rodiny?
a) nesezdané soužití
b) manželské soužití
19 Jaké jsou podle Vašeho názoru výhody nesezdaného soužití?
(uveďte alespoň 3)







_______________
_______________
_______________
................................
................................

20 Jaké jsou podle Vašeho názoru nevýhody nesezdaného soužití?
(uveďte alespoň 3)







_______________
_______________
_______________
................................
................................

21 Jaké jsou podle Vašeho názoru výhody manželského soužití?
(uveďte alespoň 3)







_______________
_______________
_______________
................................
................................

22 Jaké jsou podle Vašeho názoru nevýhody manželského soužití?
(uveďte alespoň 3)







_______________
_______________
_______________
................................
................................

23 Jaké jsou podle Vás výhody singl způsobu života?
(uveďte alespoň 3)







_______________
_______________
_______________
................................
................................

24 Jaké jsou podle Vás nevýhody singl způsobu života?
(uveďte alespoň 3)







_______________
_______________
_______________
................................
................................

25 Jaké jsou nejčastější příčiny konfliktů ve Vašich partnerských vztazích?
(uveďte alespoň 3)







_______________
_______________
_______________
................................
................................

26 Jakým způsobem obvykle řešíte s partnerem/partnerkou vzájemné neshody?

27 Co jsou pro Vás vážné důvody k ukončení vztahu s partnerem/partnerkou?
(uveďte alespoň 3)







_______________
_______________
_______________
................................
................................

28 O jakých tématech je pro Vás ve vztahu obtížné komunikovat?

29 Co je podle Vás v partnerském vztahu důležité, aby dobře a dlouho fungoval?

30 Jak nejraději trávíte čas se svým partnerem?

31
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jak často se s partnerem obvykle vídáte?
každý den (bydlíme spolu)
téměř každý den (nebydlíme spolu)
3x až 5x týdně
2x týdně
1x týdně
méně než 1x týdně

32 Čím Vám udělal partner největší radost?

33 Co Vám přináší život v partnerském vztahu?

34 Za jakých okolností byste byl/a ochotný/á tolerovat nevěru?

35
g)
h)
i)
j)
k)
l)
c)

V kolika letech byste ideálně chtěl/a počít první dítě?
20 - 22 let
23 - 25 let
26 - 28 let
29 - 31 let
32 - 34 let
35 - 37 let
38 a více let

36
a)
b)
c)
d)
e)

Kolik byste chtěl/a mít dětí?
žádné
1
2
3
4 a více

37 Jaké předpoklady by měl podle Vašeho názoru splňovat muž, aby se mohl stát rodičem?

38 Jaké předpoklady by měla podle Vašeho názoru splňovat žena, aby se mohl stát rodičem?

39 Vyjádřete označením jednoho čísla na škále od 1(souhlasím) do 4(nesouhlasím), do jaké
míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky:
1 „V dlouhodobém partnerském vztahu je
důležitá shoda v politických názorech“
2 „V dlouhodobém partnerském vztahu je
důležitá shoda v počtu plánovaných dětí“
3 „V dlouhodobém partnerském vztahu je
důležitá shoda v oblasti finančního
hospodaření.“
4 „V dlouhodobém partnerském vztahu je
důležitá shoda v oblasti způsobu trávení
volného času.“
5 „V dlouhodobém partnerském vztahu je
důležitá shoda ve způsobu financování
bydlení.“
6 „V dlouhodobém partnerském vztahu je
důležitá shoda v oblasti sexuality.“
7 „V dlouhodobém partnerském vztahu je
důležitá shoda v otázkách víry a
světonázoru.“
8 „Lidé by měli uzavřít manželství před
narozením dítěte.“
9 „Manželství je zastaralá instituce.“
10 „Svatba je dnes zbytečná, dva lidé
spolu mohou žít celý život, aniž by se
vzali.“
11 „Pro výchovu dětí je důležité, aby
jejich rodiče byli manželé.“
12 „Pro výchovu dětí je důležité, aby
jejich rodiče žili ve společné domácnosti.“
13 „Pro výchovu dětí je důležité, aby se
výchovy účastnili oba rodiče.“
14 „Pokud si rodiče přestanou rozumět, je
lepší se rozejít.“
15 „Nevěra je důvodem k ukončení
partnerského bezdětného soužití.“
16 „Nevěra je důvodem k ukončení
partnerského soužití s dětmi.“
17 „Nevěra je důvodem k ukončení
manželského bezdětného soužití.“
18 „Nevěra je důvodem k ukončení
manželského soužití s dětmi.“
19 „Chtěl/a bych, aby se mi
partner/partnerka svěřil se svou nevěrou?“
20 „Kdybych byl/a partnerce/partnerovi
nevěrný/á, svěřil/a bych se jí/mu."

1
souhlasím
1
souhlasím

2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím
4
nesouhlasím

1
souhlasím

2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím

1
souhlasím

2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím

1
souhlasím

2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím

1
souhlasím

2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím

1
souhlasím

2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím

1
souhlasím
1
souhlasím

2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím
4
nesouhlasím

1
souhlasím

2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím

1
souhlasím
1
souhlasím
1
souhlasím
1
souhlasím
1
souhlasím
1
souhlasím
1
souhlasím
1
souhlasím
1
souhlasím
1
souhlasím

2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím
2
spíše souhlasím

3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím
3
spíše nesouhlasím

4
nesouhlasím
4
nesouhlasím
4
nesouhlasím
4
nesouhlasím
4
nesouhlasím
4
nesouhlasím
4
nesouhlasím
4
nesouhlasím
4
nesouhlasím
4
nesouhlasím

Příloha 2. Postoje respondentů k nevěře
Míra souhlasu respondentů s výrokem:
„Nevěra je důvodem k ukončení partnerského bezdětného soužití.“
míra souhlasu

podíl mužů v %

podíl žen v %

podíl respondentů v %

souhlasím

47

28

spíše souhlasím

37

50

spíše nesouhlasím

10

12

nesouhlasím

7

10

38
43
11
8

100

100

100

celkem

Míra souhlasu respondentů s výrokem:
„Nevěra je důvodem k ukončení partnerského soužití s dětmi.“
míra souhlasu

podíl mužů v %

podíl žen v %

podíl respondentů v %

souhlasím

13

7

spíše souhlasím

37

45

spíše nesouhlasím

35

33

nesouhlasím

15

15

10
41
34
15

100

100

100

celkem

Míra souhlasu respondentů s výrokem:
„Nevěra je důvodem k ukončení manželského bezdětného soužití.“
míra souhlasu

podíl mužů v %

podíl žen v %

podíl respondentů v %

souhlasím

38

18

spíše souhlasím

43

50

spíše nesouhlasím

10

22

nesouhlasím

8

10

28
47
16
9

100

100

100

celkem

Míra souhlasu respondentů s výrokem:
„Nevěra je důvodem k ukončení manželského soužití s dětmi.“
míra souhlasu

podíl mužů v %

podíl žen v %

podíl respondentů v %

souhlasím

15

5

spíše souhlasím

32

42

spíše nesouhlasím

35

42

nesouhlasím

18

12

10
37
38
15

100

100

100

celkem

Míra souhlasu respondentů s výrokem:
„Chtěl/a bych, aby se mi partner/partnerka svěřil se svou nevěrou?“
míra souhlasu

podíl mužů v %

podíl žen v %

podíl respondentů v %

souhlasím

58

37

spíše souhlasím

20

33

spíše nesouhlasím

15

17

nesouhlasím

7

13

48
27
16
10

100

100

100

celkem

Míra souhlasu respondentů s výrokem:
„Kdybych byl/a partnerce/partnerovi nevěrný/á, svěřil/a bych se jí/mu."
míra souhlasu

podíl mužů v %

podíl žen v %

podíl respondentů v %

souhlasím

38

25

spíše souhlasím

28

38

spíše nesouhlasím

13

27

nesouhlasím

2

10

32
33
20
15

100

100

100

celkem

Příloha 3. Ukázka obsahové analýzy otázky 21 Jaké jsou výhody manželského soužití?
závazek (jistota)
jistoty

1

není cesta zpět

1

určitý důkaz trvalé náklonnosti k druhému, stabilnější zázemí pro společný život

1

vetsi pocit jistoty rodiny

1

odpovědnost, závazky

1

vyšší stupeň oddanosti

1

menší riziko pochybnosti ohledně oddanosti jednoho k druhému

1

jistota

1

můžou mezi sebou cítit nějakou vyšší vazbu/závazek

1

vzájemná důvěryhodnost a ochrana, větší závaznost

1

jistota

1

naprostá důvěra, vážnost ve vztahu, oddanost

1

vše se nese v takovém pevnějším duchu

1

životní jistota

1

jistota, stabilita

1

jistota

1

upevnění oddanosti

1

důvěra

1

závazek, slib

1

silnější pouto třeba

1

symbolicky pevnější

1

bližší pouto

1

jistota pro založení rodiny

1

přístav bezpečí

1

větší jistota

1

je to určitý slib, který si dva dají, má přeci jen větší váhu než jen partnerství

1

opora

1

zabezpečení

1

jistota

1

pocit větší jistoty, důvěry

1

pocit jistoty a bezpečí
osobní "klid"

1
1

společná budoucnost je dost jasná

1

manželský slib

1

jistota

1

vážnost vztahu

1

uzavřenost vztahu

1

pocitově jsme svoji, dokud nás smrt nerozdělí

1

vim, ze druhy to se mnou mysli vazne

1

vyslovená touha spolu zůstat

1

pocit pokroku a závazku ve vztahu

1

pocit závazku

1

jistota manžela, podpora

1

závazek, který může alespon z části posilovat jistotu, že partner ve vztahu hodlá setrvat

1

pevné pouto a slib

1

jistota, partneři jsou více "spojeni"

1

vztahová jistota

1

stabilita

1

pocit bezpečí

1

zázemí

1

psychická jistota

1

stabilita

1

pocit patřící k někomu

1

vzájemná podpora, která je manželským svazkem stvrzena a prohloubena

1

potvrzení vážnosti vztahu

1

bezpečí

1

jistota

1

jistota

1

zázemí

1

pocit, že máme někoho, na koho se můžeme obrátit

1

slib

1

jistota vztahu

1

celkem

62

právní výhody
informace v nemocnici

1

právní jistota

1

stát zabezpečuje manželství na rozdíl od nesezdaných vztahů

1

právní ukotvení

1

společný právní statut

1

jsou právní pouta mezi osobami, které uznává stát

1

právní jistoty

1

právní vystupování jako páru

1

právní výhody

1

výhody plynoucí ze zákona

1

společensko-právně ukotvené (utvrzené)

1

právní jistota

1

právní status

1

legalni vyhody

1

smlouva mající oporu v právu a z toho vyplývající práva a povinnosti

1

různé výhody od státu

1

lepší podmínky při nějakém neštěstí

1

jasně definované postavení před zákonem

1

možnost se zastupovat
can people help to be together - situations when people have to deal with relocation and visa issues

1
1

vzájemná vyživovací povinnost

1

všechno je jasné zákonem - tedy kdo co vlastní, kodo má co dědit, čí jsou děti, kdo má nárok je
vyzvedávat

1

právní nároky

1

právní výhody

1

legalizace vztahu

1

poskytnuti info lekari atd.

1

šly by vyjmenovat všechny zákonné výhody

1

lepší dostatek informací v případě nehody

1

určité právní jistoty

1

podpora státu

1

pravne pro urady, vyrizovani vzajemnych papiru a financi
hlavně v kritickych situacich, kdy se třeba jednomu něco stane a druhy zustane s detmi

1
1

přístup k citlivým informacím, když je třeba

1

lékařské informace

1

jednodussi jednani s urady

1

právní spojení

1

povinnosti doktorů podat informace o zdravotním stavu

1

v ČR jednodušší být ve svazku manželském

1

vyřizování dědictví v případě úmrtí člena rodiny

1

emigrační

1

celkem

40

rodina (děti)
dědění dětem a péče o děti

1

jasnější pravidla péče o děti

1

pocit té "správné" rodiny

1

rodinná atmosféra

1

výhodnější platforma pro výchovu dětí

1

rodinnost

1

může vést k přípravě pro děti

1

směřování k rodině

1

zázemí pro dítě

1

nějaký společný směřování tý rodiny

1

zakládání rodiny

1

symbol rozhodnutí, že s partnerem chci rodinu a chci s ním sdílet dlouhodobě svůj život

1

děti mají rodiče stejného jména, nemají v tom zmatek

1

dítě to má jednodušší

1

klasicky vzorec pro deti

1

stejne prijmeni rodicu i deti

1

pro deti na pohled klasicky model rodiny

1

povazuju to za důležitou prerekvizitu vzniku rodiny

1

dítě má příjmení

1

lepší zaopatření dětí

1

tradiční základ rodiny

1

rodina

1

rodinné zázemí

1

dtejné příjmení s dětmi

1

potenciální rodina je více ukotvena v jeden celek

1

klasická verze rodiny

1

pro deti

1

rodinné pouto

1

děti nemají v hlavě zmatek

1

dpojení rodin

1

jste "potvrzenou" rodinou
rozehrávají se otázky dalších etap života (děti…)

1
1

snazší výchova

1

jasné zázemí pro děti

1

v případě, že pár má dítě, je pro něj lepší, když mají rodiče stejné příjmení

1

kvůli dětem

1

lepší prostředí pro budoucí děti

1

výchovné

1

lepší prostředí pro děti

1

celkem
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finanční výhody
dědictví

1

společné půjčky

1

zanikají problémy pči řešení majetku

1

větší páka při žádosti o hypotéku

1

pujcky, uvery atd.

1

finance

1

financí výhody

1

společné jmění manželů

1

nějaké jistoty majetku, věno

1

můžu ji oškubat :)

1

společné jmění manželů

1

snazší placení nájmů

1

slevy na daních

1

spolecne lepe sezenete hypoteku atd.

1

spolecny majetek

1

sleva na dani

1

vyhody jako dedictvi

1

manželská daň, hypotéka

1

společné vlastnictví

1

smluvní majetkové rozdělení

1

finančně výhodnější

1

finance

1

finanční zajištění

1

společné jmění manželů

1

možnost vnímat finance jako společný kapitál

1

kvůli majetku

1

snadnější nakládání s financemi

1

finanční podpory ze strany státu

1

ekonomické

1

sdílení majetku, účtu

1

celkem

30

společenský statut
vnější jistota a vyjasněnost vzájemných vztahů

1

větší přijetí společností

1

viac znakov ze ptrite k sebe

1

společenský konsensus

1

veřejné oznámení soužití

1

jako signál pro případné 3. strany

1

tradice

1

sociální status

1

pro někoho je důležitá symbolika, občanská či náboženská

1

tradiční řešení (absence dotazu)

1

status

1

"sociably correct" - people see it as a proper way to create a family

1

klasický rodinný model

1

společenské uznání

1

tradice

1

okolí vás tak bere

1

okoli bere jako vaznejsi vztah

1

ve spolecnosti je poznat, že máte manžela/manželku

1

slib před veřejnjostí

1

romantická přadstava tradiční sociální struktury

1

sociální výhody

1

lepší přijetí rodinou druhého

1

oficiální statut

1

celkem

23

náročnější ukončení vztahu
manželství má při případném rozchodu větší šanci na nápravu

1

víme, že na problémech se musí pracovat

1

sdílení příjmení se sice moc nezdá, ale působí v myšlení manželů jako pojítko

1

udrží rodinu spíše pohromadě

1

manželé jsou vedeni k udržování vztahu

1

drží to vztah pohromadě v době krize

1

pokud to oba myslí vážně, tak je daleko větší pravděpodobnost, že vztah přetrvá i krize

1

člověk si víckrát rozmyslí, jestli se rozejde (rozvede) nebo ne

1

nutnost kompromisů

1

není tak snadné odejít - větší snaha vztah zachránit v nesnázích

1

větší motivace vztah zachovat

1

v případě rozvodu musí být závažné důvody

1

slib, který nás nutí dělat místo rozchodů kompromisy

1

2 se vic snaží spolu řešit problémy

1

větší odhodlání setrvat ve vztahu i v případě problémů

1

celkem

15

kategorie
závazek (jistota)
právní výhody
rodina (děti)
finanční výhody
společenský statut
náročnější ukončení vztahu

četnost odpovědí
62
40
39
30
23
15

podíl respondentů v %
52
33
33
25
19
13

