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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou manželství, konkrétně procesem jeho
vzniku neboli výběrem manželského partnera. Autorka srovnává ekonomickou
(G. S. Becker) a sociologickou (V. K. Oppenheimerová) teorii sňatkového trhu včetně
procesu výběrového párování. Předmětem práce je komparace ekonomického
a sociologického uchopení problematiky výběru manželského partnera, s cílem odhalit
společné a rozdílné prvky v přístupu uvedených vědních disciplín k tomuto problému.
Autorka pracuje se čtyřmi kritérii srovnání. První z nich představuje celkový pohled na
sňatkový trh a jeho fungování, druhé zachycuje vztah sňatkového a pracovního trhu,
třetím je výběrové párování a čtvrtým je popis a vysvětlení změn v sňatkovém chování
v druhé polovině dvacátého století. Na tomto základě shledává autorka sociologický
přístup pro zkoumání tak složitého procesu, jakým je výběr partnera adekvátnějším
a vhodnějším.

Abstract
This bachelor thesis focuses on the issue of marriage, or more specifically, on the
process of its formation or, in other words, mate selection. The author compares
economic (G. S. Becker) and sociological (V. K. Oppenheimer) theory of the marriage
market, including assortative mating. The subject of the work is to compare economic
and sociological view of the issue of mate selection in an aim to discover common and
different elements in the two scientific disciplines as regards the matter. The author
works with four comparison criteria. The first one gives a general overview of the
marriage market and describes how it functions, the second one shows the relationship

between the marriage and job markets, the third is about assortative mating and the
fourth one describes and explains changes in marriage behaviour in the second half of
the twentieth century. Based on this, the author deems the sociological approach to be
more adequate and suitable for investigating such a complex process as mate selection.
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Předběžná náplň práce:
Cílem práce je porovnat pohled ekonomie a sociologie na problematiku
manželství. Při komparaci těchto dvou přístupů se autorka bude snažit odhalit společné
a rozdílné prvky přístupu těchto vědních disciplín k dané problematice.
Standardní ekonomie rozebírá vztahy mezi muži a ženami optikou ekonomie
manželství, kterou rozvinul především americký ekonom Gary Stanley Becker.
Ekonomický přístup k manželství vychází tudíž hlavně z díla a myšlenek G. S. Beckera.
Práce bude také čerpat i z dalších autorů a jejich děl pojednávajících o této tematice.
Sociologický přístup bude vycházet zejména ze sociologie rodiny. Při porovnávání
těchto pohledů bude v práci věnována pozornost především na oblast vzniku manželství,
respektive na problematiku sňatkového trhu a výběrového párování.
Metodikou zpracování této teoretické bakalářské práce bude komparace.

Preliminary work description:
The aim of this bachelor thesis is a comparison of an economic and
a sociological approach to marriage. When comparing these two approaches, the work
will try to reveal common and different elements of both disciplines on this issue.
Standard economics analyses the relationships between men and women through
the economics of marriage, which was developed by American economist Gary Stanley
Becker. The economic approach to marriage is based mainly on the works and ideas of
G. S. Becker. This work will also proceed from other authors and their works, relating
to the issue. Sociological approach will be based on the sociology of the family. The
major part of this work will focus on comparison of views on issue of formation
marriage, more precisely the issue of marriage market and assortative mating.
Methodology for processing this theoretical bachelor thesis is a comparison.

Předpokládaná struktura práce:
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2. Manželství – definiční rámec; legislativní zakotvení
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6. Závěr

Orientační seznam zdrojů:
 BECKER, Gary S. A treatise on the family. Enl. ed., 4. printing. Cambridge,
Mass. [u.a.]: Harvard Univ. Press, 1998, 424 s. ISBN 06-749-0699-3.
 BECKER, Gary S. Teorie preferencí. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1997, 350
s. ISBN 80-716-9463-0.
 BECKER, Gary S. The economic approach to human behavior. Chicago:
University of Chicago press, 1976, 314 s. ISBN 02-260-4112-3.
 GROSSBARD-SHECHTMAN, S. On the Economics of Marriage: A Theory of
Marriage, Labor and Divorce. Boulder, Colo., Westview Press 1993.
 LOUŽEK, Marek. Teoretické základy ekonomie manželství. 2012

 SCHULTZ, Theodore W. (ed.). Economics of the Family: Marriage, Children and
Human Capital. Chicago: University of Chicago Press 1974.
 GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. Vyd. Praha: Argo 1999, 595 s. ISBN 807203-124-4.
 KATRŇÁK, Tomáš. Spříznění volbou?: homogamie a heterogamie manželských
párů v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008,
239 s. Studie (Sociologické nakladatelství), 52. ISBN 978-808-6429-984.
 MAREŠ, Petr (eds.). Modernizace a česká rodina: sborník prezentací na
Sympoziu pořádaném ve dnech 15. - 17. října 2003 Fakultou Sociálních Studií
Masarykovy Univerzity v Brně. Vyd. 1. Brno: Nakl. Barrister, 2003. ISBN 80865-9861-6.
 MAŘÍKOVÁ, Hana (ed.). Proměny současné české rodiny: rodina-genderstratifikace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 2000, 170 s. Studie (Sociologické
nakladatelství), sv. 28. ISBN 80-858-5093-1.
 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2., upr. vyd. Ilustrace Vladimír Jiránek.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, 323 s. Studijní texty
(Sociologické nakladatelství), sv. 38. ISBN 978-808-6429-878.
 MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Vyd. 2., upr. Praha: Sociologické nakladatelství,
2002, 250 s. Základy sociologie, sv. 8. ISBN 80-864-2905-9.
 SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Překlad Stanislav
Štech, Ludmila Šašková. Praha: Portál, 1999, 127 s. ISBN 80-717-8249-1.
 RABUŠIC, Ladislav: Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické
perspektivě. 1. vydání, Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 265 stran. ISBN
80-86429-01-6.
 Současná česká společnost: sociologické studie. Vyd. 1. Editor Zdenka
Mansfeldová, Milan Tuček. Překlad Robin Cassling. Praha: Sociologický ústav
AV ČR, 2002, 381 s. ISBN 80-733-0009-5.
 VEČERNÍK, Jiří. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. vyd. Praha:
Academia, 1998, 364 s. ISBN 80-200-0703-2.

1

Obsah
ÚVOD ............................................................................................................................... 2
1.

DEFINIČNÍ RÁMEC ............................................................................................. 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1

2.

VÝBĚR PARTNERA Z POHLEDU EKONOMIE ........................................... 10
2.1
2.2
2.3

3.

Gary Stanley Becker ....................................................................................... 10
Sňatkový trh .................................................................................................... 12
Výběrové párování .......................................................................................... 16

VÝBĚR PARTNERA Z POHLEDU SOCIOLOGIE ........................................ 19
3.1
3.2
3.3

4.

Manželství ......................................................................................................... 3
Sňatek a sňatkový trh ........................................................................................ 5
Výběrové párování ............................................................................................ 6
Teoretický model výběru partnera .................................................................... 7
Tradiční a moderní výběr partnera................................................................... 8

Valerie Kincade Oppenheimerová .................................................................. 19
Sňatkový trh .................................................................................................... 20
Výběrové párování .......................................................................................... 24

KOMPARACE OBOU PŘÍSTUPŮ .................................................................... 26

ZÁVĚR........................................................................................................................... 36
SUMMARY ................................................................................................................... 39
POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................... 40

2

Úvod
Ve své bakalářské práci se věnuji problematice manželství, přesněji se zabývám
samotným procesem výběru manželského partnera. Zvláště se pak zaměřuji na teorie
sňatkového trhu včetně výběrového párování, které se na něm odehrává. Danou
tematiku zachycuji z ekonomického a sociologického pohledu a následně přistupuji
k jejich komparaci.
K výběru tématu mě inspirovaly přednášky, které jsem absolvovala v rámci
studia na druhé vysoké škole - z předmětu Sociologie pro ekonomy, v jejichž rámci
jsme se zabývali ekonomickými teoriemi tradičních sociologických témat, jakým je
právě manželství. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla porovnat přístup dvou vědních
oborů - ekonomie a sociologie - k tomuto problému. K výběru tématu mne tedy přivedlo
souběžné studium dvou oborů, které se podle mého názoru v některých ohledech
vhodně doplňují. Zároveň tak mohu v této tematice působit jako „nestranný divák“, což
považuji pro svůj cíl za důležité.
Cílem mojí práce je tedy porovnání pohledu ekonomie a sociologie na
problematiku výběru manželského partnera. Jako představitele ekonomie jsem zvolila
G. S. Beckera a v sociologické perspektivě jsem vybrala teorii V. K. Oppenheimerové.
Důvody, které mě vedly k výběru těchto autorů a jejich teorií, popisuji v první kapitole.
Záměrem srovnání je odhalit společné a rozdílné prvky vybraných teorií.
Práce je strukturována do čtyř hlavních kapitol. Nejdříve je nutné vymezit
základní pojmy a koncepty, s nimiž ve srovnání pracuji. Definiční rámec, který zahrnuje
vymezení pojmů manželství, sňatku a sňatkového trhu či výběrového párování a popis
teoretického modelu výběru partnera, je předmětem kapitoly první. V následujících
dvou kapitolách postupně předkládám stručný výklad srovnávaných teorií, a to nejprve
ekonomické a potom sociologické. V každé z nich popisuji základy vybraných teorií,
aby bylo patrné, z čeho posléze vycházím v komparační části, která je poslední
a klíčovou kapitolou práce.
Metodikou zpracování této teoretické bakalářské práce je komparace, kterou
vypracovávám na základě čtyř kritérií. První kritérium srovnání představuje celkový
pohled na sňatkový trh a jeho fungování, druhé popisuje vztah sňatkového a pracovního
trhu, třetí zachycuje výběrové párování a čtvrtým je popis a vysvětlení změn
v sňatkovém chování v druhé polovině dvacátého století.
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1. Definiční rámec
Definiční rámec mé bakalářské práce je rozdělen do čtyř kapitol: manželství,
sňatek a sňatkový trh, výběrové párování a teoretický model výběru partnera. V prvních
třech částech se snažím jasně a přehledně vyložit uvedené pojmy a vytvořit tak základní
definiční východiska, ze kterých budu v práci dále čerpat. Zároveň se snažím
postupovat od obecného ke konkrétnímu. V poslední kapitole popisuji teoretický model
výběru partnera, v němž shrnuji faktory působící na jedince během tohoto procesu.

1.1 Manželství
Manželství je „obvykle společensky uznaný, legalizovaný sexuální vztah mezi
dvěma nebo více partnery opačného pohlaví, o kterém se předpokládá, že se dříve či
později stane základem rodiny“ [Velký sociologický slovník 1996a: 590]. Podle Geista
[1992] nelze podat zcela adekvátní definici manželství, nicméně „velmi obecně a se
značnou licencí lze říci, že je sociálně sankcionovaným institucionalizovaným
sexuálním vztahem dvou nebo více jedinců zpravidla opačného pohlaví, obvykle
s úmyslem založit rodinu (mít děti), resp. trvalým vztahem, v němž je muži a ženě
dovoleno mít děti, aniž by ztratili své místo ve společnosti“ [H. M. Johnson, 1968; pod.
J. V. Swensonová, 1981; D. B. Brinkerhoff – L. K. White, 1989 aj. in Geist 1992: 211].
I když nelze manželství zcela exaktně vymezit, autoři se v jeho základních rysech
shodují, někteří však přidávají k jeho vymezení ještě další podmínky. Ve své práci budu
vycházet z „upravené“ definice Velkého sociologického slovníku, tedy manželství ve
smyslu sexuálního vztahu dvou jedinců opačného pohlaví, který je společensky uznaný
a sňatkem legalizovaný a za jehož hlavní cíl je zároveň zpravidla považováno založení
rodiny, respektive reprodukce1 zajišťující trvání lidského druhu. Sňatky a manželství
homosexuálních párů jsou pro moji práci irelevantní, vzhledem k tomu, že se jimi
autoři, z jejichž myšlenek a děl vycházím, nezabývají nebo v jejich práci zaujímají spíše
okrajovou pozici a naopak předkládají manželské páry jako spojení muže a ženy.
Pozornost tedy zaměřím na heterosexuální páry a také na monogamní formu manželství.
1

„Úspěšná reprodukce závisí na vyřešení dvou klíčových problémů. Prvním je volba vhodného partnera,
druhým je přiměřená investice do následných potomků.“ [Barrett, Dunbar, Lycett 2007: 139] Pro
výběrové párování je podstatná i biologická stránka jedinců, avšak ve své práci se zaměřuji na
ekonomický a sociologický pohled. Nicméně k této tematice mají samozřejmě hodně co říct i ostatní
vědní obory.
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Manželství můžeme potenciálně rozdělit na tři etapy: vznik manželství, plození
dětí aneb založení rodiny a zánik manželství. Někteří jedinci projdou během svého
života všemi fázemi, v případě dalších manželství i opakovaně a někteří mohou
dosahovat značně různých kombinací těchto etap. Avšak všichni, kteří se pro manželství
skutečně rozhodnou, musí projít aktem sňatku a dosáhnout tím tak alespoň první fáze.
Ve své práci se budu věnovat právě samotnému vzniku manželství, který je obecně
zachycen v problematice výběru partnera (viz kapitola 1.4). Zaměřím se na model
výběru partnera, který zachycují teorie sňatkového trhu (včetně výběrového párování).
Tuto tematiku budu popisovat z ekonomického a sociologického pohledu a následně
přistoupím k jejich komparaci.
Ekonomie zkoumá vztahy mezi muži a ženami prostřednictvím ekonomie
manželství, kterou rozvinul především americký ekonom Gary Stanley Becker, jenž je
všeobecně považován za průkopníka a dnes již klasika v této oblasti. Následní autoři se
o jeho teorii opírají a většinou na ni navazují, dále ji rozvíjí či empiricky testují. Jeho
myšlenky a dílo pro mě tudíž hrají zásadní roli a popsaný ekonomický pohled z nich
vychází. Naproti tomu sociologie se na partnerské vztahy potažmo manželství dívá spíše
z perspektivy rodiny, proto částečně vycházím z této sociologické subdisciplíny.
Současně sociologický záběr týkající se této tematiky je velmi široký a obsahuje mnoho
teorií2, z tohoto důvodu se zaměřuji na teorii americké socioložky Valerie Kincade
Oppenheimerové. Beckerova práce A Treatise on the Family [1981]3 a A Theory of
Marriage Timing [1988] od Oppenheimerové jsou v problematice sňatkového trhu
považována za dnes již klasická díla a mnoho autorů je předkládá jako stěžejní
a odkazuje na ně, což je jedním z hlavních důvodů mého výběru. Oba autoři zároveň
předpokládají koncept racionálního výběru a vzhledem k podobnému časovému období4
a prostředí5 se dají rovněž pokládat za komparačně příhodné.

2

V sociologii existuje mnoho teorií, které se snaží vysvětlit proces výběru partnera, např. sociobiologický
model výběru partnera, fázový model, teorie sociální směny, teorie rovnosti atd. [např. Steigerová 2009:
27-40]
3
Jedná se o rok prvního vydání, v práci cituji rozšířené vydání (čtvrté vydání) z roku 1998.
4
Becker svoji teorii částečně představuje již v roce 1973 a 1974 vydáním A Theory of Marriage: Part I,
Part II. Nicméně jeho stěžejní dílo A Treatise on the Family poprvé vychází v roce 1981. Ve své práci,
k popisu Beckerovy teorie, značně využívám všech uvedených textů.
5
Oba autoři pocházejí z USA, tudíž ve svých teoriích vycházejí z modelu (případně dat) americké rodiny,
respektive obecněji hovoří o rodině západního typu.
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1.2 Sňatek a sňatkový trh
Sňatek je „formální jednorázový akt, kterým společnost dává souhlas se vznikem
manželství a s jemu odpovídajícím reprodukčním chováním, resp. se založením rodiny“
[Velký sociologický slovník 1996b: 1003]. Sňatek umožňuje vznik manželství a je tak
důležitým aktem legalizace vztahu mezi partnery. V České republice je oblast rodinného
práva opatřena Zákonem o rodině (č. 94/1963 Sb.) a o vzniku manželství pojednává
první hlava první části tohoto právního předpisu. Vrátíme-li se k formulaci manželství,
v tuzemsku je zákoníkem definováno jako „trvalé společenství muže a ženy založené
zákonem stanoveným způsobem“ a jehož „hlavním účelem je založení rodiny a řádná
výchova dětí“, přičemž je možné uzavřít buď občanský, nebo církevní sňatek. [Zákon
č. 94 1963: online]
Počet sňatků stejně jako jejich konkrétní podoby a charakteristiky jsou ovlivněny
situací na tzv. sňatkovém trhu. Vyjdeme-li z obecné definice trhu jako místa střetávání
nabídky a poptávky, dojdeme k jednoduchému vymezení sňatkového trhu jako prostoru,
kde se střetává nabídka potenciálních manželů a manželek s jejich poptávkou. Možný
[2002, 2008] k této tematice uvádí, že pojem sňatkový trh je samozřejmě metaforou
poukazující „na skutečnost, že v každé společnosti existuje sociální prostor, v němž
dochází k setkávání, vzájemnému oceňování, zvažování a vytřiďování párů, které
potenciálně směřují k manželství. Každý člen společnosti, který má o sňatek zájem
anebo by mohl být předmětem takového zájmu, tímto prostorem v určité fázi životního
cyklu projde a je jím společensky redefinován; i ti, kteří o sňatek zájem nemají,
získávají následkem toho nové označení.“ [Možný 2002: 100]
Někteří jedinci se na sňatkovém trhu vyskytují i několikrát během svého života,
neboť se na něj (opakovaně) vracejí po ovdovění či rozvodu. Já budu ve své práci však
implicitně předpokládat osoby, které na sňatkový trh vstupují poprvé, neboť takový
model předkládají sami autoři. Navíc by bylo značně obtížné striktně odlišovat tyto dvě
skupiny a dále druhá jmenovaná se ve svém chování a strategiích, jak ukazuje například
Fučík [2008], velmi liší od první s ohledem na získané zkušenosti a odlišnou pozici na
sňatkovém trhu. [Možný 2008: 117-118]
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1.3 Výběrové párování
Na sňatkovém trhu se při hledání partnera odehrává tzv. výběrové párování6.
Výběr partnera totiž neprobíhá náhodně, ale podléhá jistým „zákonitostem“. Samotný
proces výběru na sňatkovém trhu tedy neodpovídá vzorci náhodného párování, ale
jedinci mají tendenci vybírat si partnery podle určitých kritérií. Výběrové párování nám
tak dává odpověď na otázku - kdo si koho bere a na základě uzavřených sňatků můžeme
předpovědět empirické vzorce takového chování.
Ekonomové zpravidla užívají rozlišení na negativní a pozitivní výběrové
párování, zatímco sociologie obvykle používá několik termínů spojených s procesem
výběru partnera. S větším množstvím pojmů v sociologické perspektivě ovšem klesá
jejich přesnost či správnost vymezení.7 Zásadní roli hrají výrazy homogamie
a heterogamie. Pravidlo homogamie tvrdí, že „většina lidí, kteří uzavírají sňatek, si
nevybírá partnera nebo partnerku náhodně, ale hledá si je na základě podobnosti
sociálních charakteristik“ [Katrňák 2008: 23]. Opačným jevem je heterogamie
představující sociální rozdílnost manželů, která se dále člení na hypergamii
a hypogamii. Heterogamie ovšem závisí na zvoleném kritériu, rozlišuje se tudíž např.
věková, vzdělanostní či etnická. Pokud lze jednotlivé varianty sociálních kritérií,
kterými heterogamii manželů vymezujeme, ordinálně seřadit, potom hypergamie
znamená, že člověk s nižší variantou kritéria si bere člověka s vyšší variantou. Naopak
pokud si člověk s vyšší variantou kritéria bere člověka s nižší variantou, jedná se
o hypogamii. [Katrňák 2008: 23-24] Další výraz endogamie znamená uzavírání sňatků
mezi členy téže skupiny a exogamie naopak hledání partnera za účelem sňatku z jiné
než vlastní skupiny, přičemž obecně lze oboje aplikovat na různě velké i odlišné
skupiny. [Velký sociologický slovník 1996a: 262, 296]

6

Z anglického originálu assortative mating, který se primárně používá v odkazu na evoluci (nenáhodné
párování, ve kterém jsou párové svazky stanoveny na základě fenotypu). Výraz je také například známý
jako assortative pairing. Zavedený anglický termín mate a mating se překládá jako „hledání protějšku“,
Možný [2002] však upozorňuje, že se nejedná o zcela uspokojující překlad, neboť anglický výraz
odkazuje spíše k českému pojmu páření, tedy anglickému matching, jež se rovněž používá. [Ibid.: 101]
V teorii sňatkového trhu se zároveň často vyskytuje spojení mate selection – „volba partnera, párování,
hledání protějšku“. [Jandourek 2007: 151] Viz další odstavec práce, v němž upozorňuji na pojmovou
nekonzistentnost v rámci sociologie, i když zde uvedené „komplikace“ s názvoslovím jsou spíše
zapříčiněny v důsledku jazykových překladů.
7
Např. Geist [1992] pojmy homogamie a heterogamie vůbec nereflektuje, zatímco ve Velkém
sociologickém slovníku [1996a] je uvedeno následující: „V soc. oblasti představuje heterogamie soužití
nebo sexuální vztah mezi jedinci odlišného pohlaví.“ [Ibid.: 360] Podobně heterogamii definuje
i Jandourek [2007], který ovšem přidává i druhé vymezení: „nestejnorodost partnerů v manželství“ [Ibid.:
95]. Dále jsou tyto dva pojmy někdy považovány za synonyma endogamie a exogamie [např. Katrňák
2008: 23] apod.

7

1.4 Teoretický model výběru partnera
Podle teoretického modelu, který popisuje Kalmijn [1991a, 1991b, 1994, 1998]
vyplývají manželské vzorce (vzorce uzavírání sňatků) ze vzájemného působení tří
společenských sil – preferencí sňatkových kandidátů, vlivu sociálních skupin
a strukturálních podmínek na sňatkovém trhu. „Ačkoli tyto faktory představují
analyticky odlišné hypotézy, nejčastěji jsou považovány za doplňující se prvky jednotné
teorie“, což odlišuje sociologickou perspektivu od ekonomické teorie o partnerské
volbě. [např. Winch 1958 in Kalmijn 1998: 398] Shodně zdroje partnerské volby
shrnuje například Katrňák [2008], když tvrdí, že „výběr manžela a manželky v moderní
společnosti ovlivňují tři typy faktorů – individuální, strukturální a sociální“ [Ibid.: 27].
Sociální skupiny, které ovlivňují partnerskou volbu Kalmijn také nazývá
tzv. „třetími stranami“ a definuje je jako „osoby, které nejsou přímo zapojeny do
manželství, ale které zasahují do výběrového procesu, protože jsou spojeny s jedním ze
dvou kandidátů“ [Kalmijn 1991b: 789]. Nejvýznamnější sociální skupinou je v rámci
obou věd vnímána rodina, která na jedince působí ve dvou rovinách. Zaprvé přímým
vlivem, který je zakotven v autoritě rodičů, kteří už sice ztratili moc přikázat, nicméně
stále mají značný vliv na výběrové párování potomka, který je zároveň považuje za
podstatný zdroj pro svoji uvažovanou rodinu a zadruhé nepřímým vlivem projevujícím
se prostřednictvím vštěpovaných hodnot a postojů. [Možný 2002: 110; Kalmijn 1991b:
789-790] Vliv rodiny a ostatních sociálních skupin je v moderní společnosti oslabován,
představa zásahů třetích stran do individuálních rozhodnutí ohledně manželství se navíc
střetává s posilující teorií intimity a individualizace [např. Giddens 2012], avšak stále
hraje nezanedbatelnou roli. Principy jejich působení se ovšem z přímého tlaku
„přesunuly k mechanismům skupinové inkluze a exkluze, sociální stigmatizace, či
skupinových sankcí“ [Katrňák, Fučík 2009: 439].
Strukturální faktory zachycuje koncept sňatkového trhu, který může být vytyčen
buď z hlediska demografického složení či kompozice místních oblastí a rovněž je
členěn samotnou pozicí aktérů. Sňatkový trh tak udává strukturu příležitostí a možností
prostřednictvím demografických a geografických omezení (např. poměrem počtu mužů
a žen v obvyklém sňatkovém věku či jednotlivých kohortách, geografickým
rozptýlením a mobilitou, „místními sňatkovými trhy“) a sociální pozice jedinců (jejich
charakteristikami jako např. věkem, vzděláním, příjmem, religiozitou, etnicitou).
Všechny tyto prvky určují manželskou volbu a současně od struktury sňatkového trhu se
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také odvíjí to, jak jsou jeho účastníci schopni realizovat svoje preference, což indikuje
značné prolínání jednotlivých zdrojů partnerské volby. [Kalmijn 1991a: 503; Kalmijn
1998: 402-404; Katňák, Fučík 2009: 439]
Poslední složkou této volby jsou individuální faktory, jejichž „podoba patrně
není neovlivněna reflexí vlastní pozice na sňatkovém trhu (strukturou příležitostí)
i působením sociálních skupin, v nichž se pohybují. Stejně tak ale i preference mohou
aktéry motivovat k aktivním posunům na sňatkovém trhu (ovlivňovat strukturu
příležitostí) i k různé interpretaci vlivů okolí.“ [Katrňák, Fučík 2009: 439] Kromě této
kombinace předchozích faktorů jsou preference dále ovlivněny individuálními
požadavky na partnera – socioekonomickými a kulturní zdroji, a také fyzickou
atraktivitou. Socioekonomické zdroje Kalmijn definuje jako „zdroje, které poskytují
ekonomické zázemí a status“ a kulturní zdroje jsou podle něj „založeny na preferenci
vzít si někoho podobného“, protože to páru umožní „rozvinout sdílený životní styl
v manželství a poskytne sociální potvrzení a vzájemné zalíbení“ [Kalmijn 1998: 398400; Katrňák, Fučík 2009: 439-442].
Katrňák a Fučík [2009] ještě dodávají, že všechny prvky tohoto modelu jsou
ovlivněny genderem a vývojem v průběhu životního cyklu. [Ibid.: 441]
Na základě popsaného modelu vidíme, že výběr partnera je velmi složitým
procesem, jenž je ovlivňován třemi hlavními faktory (individuálními, sociálními
a strukturálními), které však nelze striktně oddělovat, neboť se vzájemně ovlivňují
a propojují. Ve své práci se zaměřím, jak jsem již uvedla, na model výběru partnera
zachycený v teoriích sňatkového trhu včetně výběrové párování, ke kterému v jeho
rámci dochází.

1.4.1 Tradiční a moderní výběr partnera
Z pohledu sociologie8 lze výběr manžela a manželky rozlišit na dva druhy9 –
tradiční a moderní. Oba typy se výrazně liší svými charakteristikami, zejména pokud jde
o vliv rodiny na volbu partnera a pozici jedince v tomto procesu. Tradiční výběr je
charakterizován volbou rodičů, proti tomuto způsobu výběru potomci „neprotestují“,

8

Z pohledu ekonomie Becker [1998] pojednává o vývoji rodiny v jedenácté kapitole (v dodatku k ní
rozebírá roli a vliv státu). [Ibid.: 342-379] Avšak jde o pouhé náčrty velmi široce nastíněné, jak sám autor
přiznává. Další analogii lze vidět v tom, když Becker [1973] tvrdí, že manželství je prakticky vždy
dobrovolné, avšak snoubenci do něj mohou vstupovat na základě svobodné volby – svojí nebo
rodičovské. [Ibid.: 813-815]
9
Jedná se o dva ideální typy v pojetí M. Webera. [Katrňák 2008: 24]

9
neboť ho považují za racionální a rodičům důvěřují. Prostřednictvím sňatků tedy
dochází k udržování sociální struktury společnosti, jelikož rodiče vybírají protějšky na
základě ekonomické, sociální a kulturní podobnosti širších rodin snoubenců. Naopak
moderní výběr je typický angažovaností samotných aktérů, přímý vliv rodičů je
upozaděn. Místo zájmu rodiny a ekonomických ohledů tak důležitou roli hraje
individuální náklonnost a emocionální blízkost. Paradoxně se však „výsledek“ obou
typů výběru příliš neliší, protože sám jedinec si nevybírá jakýkoliv protějšek, ale
takový, který je mu v různých kritériích podobný a blízký. „Ač se tedy forma
navazování a vyjednávání sňatků přechodem od tradiční k moderní společnosti mění,
podoba uzavřených sňatků se příliš nemění. Sňatek a rodina jsou stále základním
kamenem přetrvávání sociální struktury z jedné generace na druhou.“ [Katrňák 2008:
24-26]
Proces výběru partnera a uzavírání sňatků se i nadále vyvíjejí a jsou
ovlivňovány různými činiteli a okolnostmi, zejména nárůstem individuální autonomie
a změnami v postavení jedinců (především žen). Singly [1999] shrnuje změny týkající
se rodiny, které jsou známy od šedesátých let 20. století10 do šesti bodů. Uvádí
například snížení počtu sňatků, zvýšení počtu nesezdaných svazků a rozchodů či
rozvodů, zvýšení participace žen na trhu práce atd. [Ibid.: 87] Dílo Beckera
a Oppenheimerové, o které se ve své práci opírám, je tudíž potřeba brát v kontextu
doby, ve které vznikalo a uvažovat nad ním s ohledem na faktory, které ho (ne)mohly
ovlivnit.11

10

Souvisí s rozdělením vývoje rodiny na tři období: první etapa (zhruba do 19. století) zachycuje tradiční
rodinu, další dvě „současnou“ rodinu - první fáze představuje moderní rodinu (do 60. let 20. století)
a druhá fáze „postmoderní“ rodinu (trvající od 60. let 20. století). [Singly 1999: 89-91] V tomto období
(ve druhé polovině dvacátého století) dochází ke změně demografického chování ve vyspělých zemích.
11
Ať už se jedná o vliv statisticky pozorovaných skutečností nebo různých teorií, které de facto vznikají
v důsledku těchto stavů. Například faktory demografické, socioekonomické, kulturní nebo faktory
popisované teorií individualizace a další, které mají k této tematice co říct.
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2. Výběr partnera z pohledu ekonomie
V této části práce přibližuji ekonomický pohled na oblast vzniku manželství,
respektive na výběr partnera zachycený v teorii sňatkového trhu včetně výběrového
párování. Vycházím zejména z myšlenek a rozsáhlého díla G. S. Beckera, který je ve
svém oboru prvním významným autorem v této oblasti. Snažím se opět postupovat od
obecného ke konkrétnímu, nejprve podávám základní informace týkající se Beckera,
které souvisejí s jeho tvorbou nebo ji nějak určují či ovlivňují. Dále usiluji o popis
základních Beckerových pojmů a následný výklad jeho teorie, samozřejmě za použití
a doplnění dalších autorů. Beckerova teorie je založena na matematických modelech
a většina jeho výkladu je jimi proložena nebo doplněna (v přílohách), ve své práci
předkládám „upravenou“ verzi teorie bez přímého použití těchto modelů.

2.1 Gary Stanley Becker
Gary Stanley Becker, významný americký ekonom a nositel Nobelovy ceny, se
řadí k představitelům tzv. Chicagské školy. Tato škola spadá do neoklasické školy
ekonomického myšlení. Reprezentanti Chicagské školy jsou kromě příslušnosti k dané
univerzitě spojeni především „společně sdílenými myšlenkami a názory na fungování
ekonomiky“ [Holman 2005: 416]. Ekonomové tohoto směru respektují hodnoty
liberálního ekonomického myšlení, zejména věří ve svobodné trhy, pochybují
o smysluplnosti státních zásahů a zastávají konzervativní názory. [Holman 2005: 416450]
Aplikace neoklasické ekonomie na subjekty, předměty a témata spojená
s domovem (domácností) je označována jako New Home Economics. New Home
Economics přístup vyvinuli Becker [1965], Mincer [1962] a Lancaster [1966] v rámci
svých

studií

na

Columbijské

univerzitě12

a byli

prvními,

kteří

začleňovali

charakteristiky domácností do formálních ekonomických modelů jako třeba participace

12

Becker nejprve studoval na Columbijské univerzitě a později se přesunul na Chicagskou univerzitu,
díky čemuž je New Home Economics částí toho, co někteří nazývají Columbia-Chicago School of
Economics. [Grossbard-Shechtman 1993: 2]
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pracovní síly, spotřeby atd. [Grossbard-Shechtman 1993: 2]13 Kvůli hlavnímu přínosu
Beckera v tomto přístupu je někdy samostatně označován za jejího zakladatele a také se
o něm všeobecně tvrdí, že zastává v ekonomii velmi důležitou pozici, neboť jako první14
začal zkoumat témata, která byla dříve přisuzována pouze sociologii nebo psychologii,
demografii atd., čímž rozšířil hranice ekonomie do takových sfér, kde dříve dominovaly
jiné obory. Podle Beckera [1993b] je ekonomický přístup ke studiu lidského chování
univerzální a tudíž použitelný pro každé lidské jednání. Ekonomie se ve srovnání
s jinými společenskými obory neodlišuje svým předmětem zkoumání, nýbrž přístupem
ke zkoumání člověka. V tematice manželství „ekonomie může poskytnout analytický
deštník slučitelný s antropologií nebo sociologií manželství“ [Grossbard-Shechtman
1993: 11].
Neoklasický ekonomický přístup předpokládá, že lidé jednají racionálně
a používá ve svých analýzách především dva ze základních nástrojů ekonomie, tzv.
cost-benefit analysis a market analysis.15 „Analýza nákladů a výnosů rozděluje prvky
spojené s konkrétním rozhodnutím do dvou skupin: výnosů a nákladů. Optimálního
bodu je dosaženo, když se mezní výnosy rovnají mezním nákladům.“ [GrossbardShechtman 1993: 3] Analýza trhu udává, že „pokud zboží nebo služby nejsou určeny
pouze pro jednoho ‚spotřebitele‘, nebo nejsou produkovány pouze jedním výrobcem, trh
existuje, ať už je nebo není fyzicky pozorovatelný“ [Grossbard-Shechtman 1993: 3-4].
Becker

považuje

předpoklad

individuální

racionality

v ekonomickém

způsobu modelování lidského chování16 za velmi zásadní a to i ve vztahu k ostatním
společenským vědním oborům. „Model racionální volby poskytuje v současné době
nejslibnější dostupný základ k jednotnému přístupu k analýze sociálního světa učencům
z různých společenských věd.“ [Becker 1993b: 403] Becker, jakožto jeden z autorů

13

Dílo Grossbard-Shechtman je obtížně dostupné (v knižní podobě), proto v práci využívám jeho verzi
dostupnou na internetu. Avšak v tomto provedení je každá kapitola většinou číslována znovu od jedničky
a čísla stránek tím pádem nekorespondují s knihou. V práci zatím cituji první kapitolu první částí,
v případě citace jiných částí na to upozorním v poznámce pod čarou a samozřejmě uvedu o jakou kapitolu
a část se konkrétně jedná.
14
Grossbard-Shechtman [1993] uvádí, že s výjimkou aplikace teorie her na studium manželství nebylo
mnoho dalších ekonomických teorií týkajících se této tematiky, až do doby, než Becker [1973, 1974]
publikoval svoje první dva články o ekonomii manželství. [Ibid.: 2]
15
V práci budu následně používat české ekvivalenty těchto anglických ekonomických výrazů - analýza
nákladů a výnosů, analýza trhu. Současně i v dalších částech práce budu anglické termíny, pokud je to
možné, následně překládat do českého jazyka, většinou s použitím odborných slovníků. [např. Bočánková
2008]
16
Becker zde zároveň upozorňuje, že přístup se nezabývá především jednotlivci, ale že použití teorie na
mikro úrovni je důležitým nástrojem pro odvození důsledků individuálního jednání pro skupiny nebo na
makro úrovni. [Becker 1993b: 385]
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teorie racionální volby17, se ve svých pracích nezabývá hodnotami či preferencemi
jedinců. Až později [1997] rozšiřuje standardní přístup k preferencím a tvrdí, že volba
jedince je kromě omezení („constraints“) ovlivněna také lidským kapitálem, který
obsahuje osobní a společenský kapitál. Osobní kapitál představuje vliv zkušeností
a zvyků jedince, společenský kapitál zahrnuje vliv referenční skupiny a ostatních
relevantních činitelů. [Ibid.: 17-33]
Na základě přiřazení Beckera k těmto teoretickým proudům vidíme, z jakých
základů vychází a můžeme tak srozumitelněji pracovat s jeho teorií. Becker uplatňuje
ekonomický přístup na rodinu, ne tedy ve smyslu důrazu na materiální aspekty, ale ve
smyslu výběru teoretického rámce a nástrojů pro analyzování mnoha rodinných aspektů.
Ve svém díle tím pádem využívá uvedené analýzy nákladů a výnosů, analýzy trhu
a teorii racionální volby. Becker přistupuje k člověku jako k racionální bytosti, která při
jakémkoliv rozhodování respektive v každé životní situaci využívá analýzu nákladů
a výnosů, přičemž se snaží maximalizovat svůj užitek („utility“). V ekonomické
literatuře je (celkový) užitek charakterizován jako „celkové uspokojení odvozené ze
spotřeby komodit“ [Samuelson 1995: 982].18

2.2 Sňatkový trh
Becker udává dva hlavní principy, které tvoří jádro jeho analýzy. Zaprvé
manželství je vždy dobrovolné (ať už je uzavřeno na základě svobodné volby
snoubenců nebo jejich rodičů) a beroucí se osoby očekávají zvýšení jejich užitku nad
úroveň, kterou by měli, pokud by zůstali svobodní. Zadruhé vzhledem k soupeření
mužů a žen při hledání partnera lze předpokládat existenci sňatkového trhu, kde se
každý snaží najít nejlepší možný protějšek čili si počínat co nejlépe vzhledem k různým
omezením způsobeným tržními podmínkami.19 Podle těchto dvou zákonitostí je
vysvětlitelné, proč většina dospělých vstupuje do manželství a proč párování podle
různých charakteristik je podobné i v patrně odlišných podmínkách. [Becker 1973: 813815] Manželské vzorce (vzorce uzavírání sňatků) se sice liší mezi společnostmi a

17

Teorie racionální volby obecně neřeší problematiku hodnot člověka, naopak věnuje pozornost
objektivním podmínkám a faktorům, které chování jedince podporují nebo mu brání „bez ohledu na to,
jaké hodnoty člověk zastává“ [Hamplová 2003a: 12].
18
Je nutné rozlišovat celkový a mezní užitek, „který je dodatečným užitkem, vznikajícím ze spotřeby
dodatečné jednotky komodity“ [Samuelson 1995: 982].
19
Becker zároveň předpokládá, že sňatkový trh je v rovnováze, „ve smyslu že žádná osoba nemůže
změnit partnera a polepšit si tak“ [Becker 1974: 11].
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v průběhu času, avšak principiálně zůstávají podobné. Každý jedinec vstupuje do
manželství, pokud očekává zvýšení užitku a snaží se proto získat nejlepšího
potenciálního partnera v podmínkách sňatkového trhu, aby svůj užitek co nejvíce zvýšil,
neboli ho maximalizoval. Becker nezastírá, že jeho analýza dostatečně nevysvětluje
všechny podobné či rozdílné prvky v manželských vzorcích napříč kulturami a během
času, ovšem hájí ekonomický přístup jako jednu z nejlepších dostupných variant.
Uvažujme nyní dvě osoby (muže a ženu), které se rozhodují, zda zůstanou
single20, anebo se vezmou. „Předpokládejme, že manželství se vyskytuje pokud, a pouze
pokud, si oba z nich polepší – to jest, zvýší se jejich užitek.“ [Becker 1973: 816]
Přesněji řečeno, jestliže očekávají, že se zvýší jejich užitek, neboť v této problematice
hrají značnou roli informace a (ne)jistota, ve které jsou rozhodnutí činěna.21 GrossbardShechtman podobně tvrdí, že „lidé se berou, když (vědomé nebo nevědomé) porovnání
nákladů a výnosů z manželství vypadá ziskově“, přičemž výnosy a náklady mohou být
peněžní, ale i nepeněžní. Výnosy tak mohou nabývat podoby materiální, sociální nebo
duševní22 a povaha nákladů nemusí být pouze finanční nebo materiální. [GrossbardShechtman 1993: 4] Může se jednat také o náklady závisející na hodnotě, kterou osoba
přikládá alternativnímu využití času, neboť čas je vzácným faktorem, což odkazuje
k tzv. nákladům obětované příležitosti. Ty vyjadřují cenu nejlepší nevyužité příležitosti,
čili představují hodnotu, kterou jsme mohli získat z alternativy, jíž jsme se však vzdali
vynaložením času ve prospěch jiné.
V ekonomické literatuře, jak jsem již uvedla, užitek znamená celkové uspokojení
odvozené ze spotřeby komodit. Becker tvrdí, že rodina je aktivním subjektem
maximalizujícím „funkci užitku z předmětů volby nazývaných komodity, jež vytvářejí
pomocí tržních statků, svého volného času, svých dovedností a kvalifikací a dalších
složek lidského kapitálu a jiných vstupů“ [Becker 1997: 43]. U muže a ženy, kteří se
vezmou (Becker [1973] uvádí zjednodušující předpoklad – „manželství“ znamená, že

20

Používám výraz „single“ stejně jako Becker ve svých analýzách. Použití slova „svobodní“ (ve smyslu
neprovdaní) by bylo zavádějící, neboť je podstatné, zda spolu dva jedinci sdílí domácnost, což by
vzhledem k označení za „svobodné“ mohli, neboť by to v našem porozumění nevylučovalo kohabitaci.
21
Becker [1998] ve svých modelech předpokládá dokonalou informovanost jedinců na sňatkovém trhu,
potažmo opomíjí možnost nedokonalé informovanosti a nejistoty, což dodatečně rozebírá v desáté
kapitole. [Ibid.: 324-341] Naopak Oppenheimerová [1988] tento předpoklad zapracovává do samotného
jádra svojí teorie.
22
V souvislosti s upozorněním na nejen peněžní charakter výnosů je třeba podotknout obecnou snahu
ekonomů o rozsáhlejší rozbor takovéto problematiky v různých ohledech ekonomie manželství. Například
Becker [1974] se snaží do své analýzy zahrnout „lásku“ a „caring“ [Ibid.: 12-17] nebo GrossbardShechtman [1993] usiluje o vyvrácení mylných dojmů, že ekonomický přístup k manželství znemožňuje
emoce a morálku. [Ibid.: druhá kapitola první části]
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pár sdílí stejnou domácnost)23 tak v teorii chování domácnosti předpokládáme, že užitek
nezávisí pouze přímo na statcích a službách získaných na trhu, ale především na
komoditách produkovaných a zároveň spotřebovávaných domácností, jejichž produkce
se odvíjí částečně od tržních nákupů, vlastního času členů domácnosti a dalších vstupů.
Užitek je tedy poměřován zejména podle spotřeby domácností produkovaných komodit.
Tyto komodity nejsou obchodovatelné nebo převoditelné (převoditelnost lze možná
uplatnit pouze mezi členy stejné domácnosti) a představují významnou množinu prvků
zahrnující například kvalitu a počet dětí, prestiž a úctu, odpočinek, altruismus či lásku.
[Becker 1973: 815-817, 1998: 23-25]
Pokud se muž a žena rozhodnou nevstoupit do manželství a naopak preferují
zůstat single, vzniknou tak místo společné domácnosti dvě jednočlenné domácnosti.
Becker udává, že podle nejjednodušší verze tradiční teorie spotřebitele - jedinec
spotřebovává daný důchod („income“) za účelem maximalizace jeho užitkové funkce
prostřednictvím zboží a služeb zakoupených v tržním prostředí, přičemž je limitován
rozpočtovým omezením. Na základě toho jedná podle zákona klesající poptávky negativní korelace poptávaného množství zboží a služeb a ceny. Složitější a realističtější
verze teorie uznává, že důchod není „daný“, ale je determinován alokací času jedince,
neboť příjmy jsou zejména určeny časem, který osoba věnuje práci. [Becker 1998: 2029]
Každý člověk svůj čas dělí mezi práci a ostatní aktivity24, respektive mezi
volnočasové aktivity či zahálku a mezi práci v tržním a domácím sektoru. Zásadní roli
z pohledu rodiny hraje rozdělení času jejich členů mezi placenou prací (pracovním
trhem) a domácí prací (domácností). [Becker 1998: 25-30; Loužek 2012: 2-5] Různé
rozdělení práce mezi členy rodiny je určeno částečně biologickými rozdíly a částečně
rozdílnými zkušenostmi a odlišnými investicemi do lidského kapitálu. Becker dokonce
tvrdí, že „specializace v alokaci času a v akumulaci lidského kapitálu by byla značná

23

Dále upozorňuji, že pokud v této části textu pojednávám o rodině nebo členech domácnosti, tak
v souladu s Beckerem mám na mysli pouze pár - muže a ženu. Becker ve svých analýzách často používá
různé „zjednodušující“ předpoklady, což považuji za určitou „slabinu“ ekonomického přístupu, i když
tento postup zároveň chápu.
24
Becker je v tomto vymezení nekonzistentní, protože ve svých dílech jednotlivé složky celkového času
jedince neboli časového omezení jedince pojmenovává rozlišně. S podobným „problémem“ se u jeho
prací setkávám ve více ohledech, což také přispívá k obtížnosti porozumění. Podrobně k této tematice
(alokace času) pojednává v díle A Theory of the Allocation of Time [1965].
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v efektivní25 rodině, i kdyby všichni členové byli biologicky identičtí“ [Becker
1998: 30]. Toto tvrzení dokazuje na příkladu, v němž muž i žena mají stejné
předpoklady k práci v tržním nebo domácím sektoru. Pokud by oba věnovali x hodin
placené práci vedlo by to ke stejnému výsledku, jako kdyby jeden z nich věnoval 2x
více hodin placené práci a druhý se plně soustředil na domácnost. Jestliže se muž i žena
začnou specializovat a tedy začnou alokovat čas a každý rozvíjet jiný typ lidského
kapitálu (investovat do specializovaného kapitálu) dojde ke zvýšení efektivity obou,
čímž vzroste i celkový „produkt“ („total output“) rodiny. Rozvoj lidského kapitálu je
celoživotní záležitostí a spočívá především na jednotlivých investicích do lidského
kapitálu, mezi nejdůležitější Becker [1993a] řadí „vzdělání a training“. Jelikož však
muž a žena nemají stejné předpoklady k práci v tržním a domácím sektoru (což je tedy
dáno částečně biologickými rozdíly a částečně rozdílnými zkušenostmi a odlišnými
investicemi do lidského kapitálu), každý by se měl zaměřit na to, v čemž má
komparativní výhodu. Protože dělba práce mezi mužem a ženou je efektivní a tím
pádem výhodná, když se každý z nich specializuje na tu konkrétní oblast, ve které má
komparativní výhodu a rozvíjí svůj specializovaný kapitál v této oblasti. „Teorie
komparativních výhod vyjadřuje, že zdroje členů domácnosti (…) by měly být
rozděleny na různé aktivity podle jejich komparativního nebo relativního efektivního
využití.“ [Becker 1998: 32] Přičemž „komparativní výhoda člena domácnosti může být
stanovena pomocí vztahu mezi poměrem jeho mezních produktů26 na trhu a domácím
sektoru a těmito poměry ostatních členů“ [Becker 1998: 33]. Rodina maximalizující
užitek pomocí specializace se tak chová de facto stejně jako například firma 27 při
maximalizaci užitku. Specializuje-li se žena na domácí sektor, v němž má komparativní
výhodu oproti muži, alokuje svůj čas a investuje do domácího kapitálu, stejně tak muž
specializující se na tržní sektor, v němž má komparativní výhodu oproti ženě, věnuje

25

Efektivnost v ekonomickém pojetí vyjadřuje „takové použití ekonomických zdrojů, které přináší
maximální úroveň uspokojení dosažitelnou při daných vstupech a technologii“ [Samuelson 1994: 968].
Jedná se o zkrácený výraz pro alokační efektivnost, která představuje „takový ekonomický výsledek, při
němž nemůže dojít k žádné reorganizaci nebo obchodu, které by zvýšily užitek nebo uspokojení jednoho
subjektu, aniž sníží užitek nebo uspokojení jiného subjektu. Někdy se používá formulace, že ‚nemůžete
nikomu zlepšit situaci, aniž někomu jinému situaci zhoršíte‘.“ Nazývá se také jako Paretova efektivnost
(optimum). [Samuelson 1994: 966]
26
Mezní produkt je „změna celkového produktu (tj. výsledek výroby či produkce, poznámka autorky)
v důsledku změny proměnného vstupu o jednotku“ [Fialová 1998: 113].
27
Becker [1998] nahlíží na rodinu jako na jakousi firmu - vícečlennou jednotku produkující různé
komodity a fungující na podobných principech. Avšak vztahy mezi rodinnými příslušníky se liší od
vztahů pracovníků, neboť jsou mnohem více motivovány například povinností, láskou či vinou než
vlastním zájmem. [Becker 1993b: 398]
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svůj čas placené práci a zároveň rozvíjí svůj tržní kapitál. [Becker 1998: 30-37] Zisk
z manželství se pro muže a ženu, v porovnání s tím, kdyby každý zůstal single, odvíjí od
specializace a dělby práce v rodině i tržních podmínek, navíc společně sdílená
domácnost podporuje úspory z rozsahu. Tudíž muž a žena dobrovolně kooperují
a přizpůsobují svoje chování tomu, aby maximalizovali celkový „produkt“ rodiny,
neboť tím dochází k zisku z manželství a zvyšování užitku členů rodiny.28 Chování na
sňatkovém trhu přesněji povaha výběrového párování je tak ovlivněna touto efektivitou
spojenou s dělbou práce v rodině. Beckerovo vysvětlení zisku z manželství se zaměřuje
na princip komplementarity mezi mužem a ženou, který je uvažován i v sociologické
literatuře. [Winch 1958, 1967; Goode 1963 in Becker 1973: 819] Zisk je tím větší, čím
více komplementární jsou vstupy manželů a závisí tedy pozitivně na jejich důchodu,
lidském kapitálu a relativním rozdílu v mzdových sazbách. Hlavním motivem pro vstup
do manželství je ovšem produkce dětí, neboť zajištění chodu domácnosti či sexuální
potěšení si lze koupit, avšak vlastní děti ne. [Becker 1973: 818; Siow 2003: 10] Děti
představují hlavní důvod, proč muž a žena vstupují do manželství, abstrahujeme-li se od
ostatních výhod z manželství (především od výše popsaného zisku plynoucího
z manželské specializace neboli rozdělení ekonomických rolí mezi mužem a ženou),
a v ekonomické analýze je k dětem přistupováno jako ke komoditám.

2.3 Výběrové párování
Povaha výběrového párování v ekonomickém přístupu vyplývá z popsaných
„zákonitostí“ na sňatkovém trhu. Obecně se v ekonomii rozlišuje pozitivní výběrové
párování znamenající párování muže a ženy na základě podobnosti jejich jednotlivých
rysů a negativní výběrové párování představující tendenci muže nebo ženy párovat se
s protějškem vzhledem k odlišnosti jejich dílčích znaků.
Becker v teorii výběru partnera podrobněji rozvíjí již uvedený předpoklad
rovnováhy sňatkového trhu a v souvislosti s tím hovoří o optimálním třídění („optimal
sorting“). Tržní rovnováha na sňatkovém trhu nastává, pokud se budoucí páry třídí
(neboli párují) optimálně. Podle předpokladu, že každý jedinec z manželství získá,
neboť si vybírá protějšek a jedná tak, aby došlo k maximalizaci užitku, „optimální
28

Cigno [2011] nahlíží na tuto problematiku podobně jako Becker, když tvrdí, že efektivita v rodině
vyžaduje rozdělení práce a v souvislosti s tím hovoří o „main childcarer“ a „main earner“, jejichž
specializace na svoji komparativní výhodu povede v rodině k tomu, že děti budou vychovány s „dobrým
poměrem peněz a volného času“. [Ibid.: 15]
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třídění musí mít tu vlastnost, že osoby spolu neprovdané nemohou vstoupit do
manželství, když by se jednomu zlepšila situace a současně druhému zhoršila“ [Becker
1973: 823]. Toto Beckerovo vyjádření chápu ve smyslu, že pokud na sňatkovém trhu
probíhá optimální třídění (párování), situace je efektivní. Sňatkový trh se totiž chová
tak, že nemaximalizuje zisk pouze pro konkrétní manželství v porovnání s tím, pokud
by jedinci zůstali single, ale maximalizuje průměrný zisk ze všech manželství (Becker
tímto odkazuje na neviditelnou ruku sňatkového trhu). [Becker 1973: 823-825, 1998:
108-112]
Uvažujme nyní opět dvě osoby (muže a ženu), které se už však primárně
nerozhodují, zda vstoupí do manželství, nebo zůstanou single, ale koho si v rámci
početné množiny potenciálních sňatkových kandidátů k manželství vyberou. Je
nezbytné rozlišovat, na základě jakých charakteristik jedinců k párování dochází, jakých
hodnot tyto znaky u muže a ženy nabývají a také jaký je jejich význam v rámci
manželství. Becker tvrdí, že pozitivní výběrové párování, „mating of likes“, je nesmírně
běžné a naopak negativní výběrové párování, „mating of unlikes“, je spíše méně časté,
což naznačuje, že znaky jedinců jsou typicky (i když ne vždy) komplementy. Becker
obecně člení tyto znaky do dvou skupin – tržních a netržních. Jedním z hlavních tržních
rysů je pro Beckera tržní mzdová sazba („wage rate“). Negativní korelace mezi
mzdovou sazbou (mzdovým tarifem) ženy a muže maximalizuje celkový „produkt“
rodiny, protože zisk z rozdělení práce mezi partnery je maximalizován. Jedinec s nízkou
hodnotou mzdové sazby (podle Beckera žena) se tak zaměřuje na domácí produkci
a jedinec s vysokou hodnotou mzdové sazby (podle Beckera muž) na tržní produkci
a dochází k efektivnímu využití jejich času. Jako netržní charakteristiky Becker uvádí
inteligenci, vzdělání, zdraví, vzhled, náboženství, rasu a další, u nichž je typicky
pozitivní korelace. [Becker 1973: 825-836]
Podle Beckera je spojení dvou podobných jedinců (tj. majících podobné hodnoty
jejich jednotlivých charakteristik) optimální (ve smyslu optimálního třídění), jestliže
jsou jejich rysy komplementární a stejně tak u rozdílných jedinců, pokud jsou jejich
znaky substituční, neboť „hodnoty různých rysů se navzájem posilují, když jsou
komplementy a vyrovnávají, když jsou substituty“ [Becker 1973: 826]. Výběrové
párování tudíž probíhá na základě charakteristik jedinců, u nichž je podstatné, jestli mají
komplementární nebo substituční povahu.
Vzhledem k výše popsaným principům, tak Becker dochází k závěru, že na
efektivním sňatkovém trhu je pozitivní výběrové párování obvykle optimální, ačkoli
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negativní výběrové párování má někdy také důležitou roli. Negativní výběrové párování
je významné u rysů, které se vážou k ekonomickým rolím a domácí produkci, Becker
nejčastěji udává mzdovou sazbu a dále rysy, které jsou blízké substituty v domácí
produkci. Naopak pozitivní výběrové párování je podstatné u vlastností, které se
nevztahují k placené práci v tržním sektoru, ty u Beckera představují početnější
množinu a uvádí například vzhled, výšku, rasu nebo vzdělání a inteligenci - kromě
jejich vlivu na mzdovou sazbu. [Becker 1973: 825-836, 1998: 112-119]
Situace na sňatkovém trhu a probíhající párování jsou zároveň také ovlivňovány
poměrem počtu mužů a žen, (ne)dokonalou informovaností účastníků, formami
manželství29, preferencemi a láskou či dalším „vyjednáváním“, které může mít podobu
věna či „brideprices“.

29

Becker [1974, 1998] se ve svých analýzách věnuje monogamní i polygamní formě manželství.
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3. Výběr partnera z pohledu sociologie
V této části práce přibližuji sociologický pohled na oblast vzniku manželství,
respektive na výběr partnera zachycený v teorii sňatkového trhu včetně výběrového
párování. Výrazně se opírám o myšlenky a dílo V. K. Oppenheimerové, která ve svých
pracích opakovaně reaguje na Beckerovu teorii. Nejprve zde podávám výklad teorie
sňatkového trhu podle Oppenheimerové a následně popisuji proces výběrové párování,
kterému však autorka v práci věnuje menší pozornost.

3.1 Valerie Kincade Oppenheimerová
Valerie Kincade Oppenheimerová, americká socioložka, se ve svém díle zabývá
zejména demografickým chováním a jeho změnami či tematikou genderu, za
nejvýznamnější je považována její stať A Theory of Marriage Timing [1988].
Oppenheimerová a Becker jsou společně řazeni k autorům teorie racionální volby, která
se snaží vysvětlit změny demografického chování probíhající ve druhé polovině
dvacátého století a je jakýmsi protipólem normativní teorie v tomto vysvětlení.
[Hamplová 2003a: 9-12] Avšak oba autoři na základě svých teorií dochází k jiným
závěrům a odůvodněním změn demografického chování vyspělých zemí v druhé
polovině dvacátého století. V tomto ohledu je tedy Oppenheimerová označována za
jednu z hlavních kritiček Beckerovy koncepce a ve svých dílech [např. 1994, 1997] na
Beckera či obecněji na New Home Economics (viz strana 10) opravdu často reaguje.
Oppenheimerová totiž odmítá „klasickou teorii racionální volby v podobě, jak ji
vytvořila New Home Economics, a navrhuje alternativní teorii, která rovněž vychází
z principů racionální volby a koncepce sňatkového trhu“ [Hamplová 2003b: 14].
Oppenheimerová nenabízí tak kompletní a ucelenou teorii týkající se rodinného
chování jako Becker, ve své práci se zaměřuje spíše na některé vybrané aspekty tohoto
chování a na jejich výrazné změny, ke kterým v její době dochází. Svoji pozornost
obzvláště směřuje na problematiku vstupu do manželství, přesněji na jeho načasování
a faktory, které ho ovlivňují. Oppenheimerová (stejně jako Becker) nezastírá omezený
rozsah svého modelu a poukazuje na značné množství různých proměnných zapojených
do procesu hledání na sňatkovém trhu. Zdůrazňuje v něm však roli socioekonomických
faktorů, které sice nezbytně nehrají nejdůležitější roli z hlediska jedince, ale jsou citlivé
na exogenní vlivy a jsou často obtížně předvídatelné v mladším věku jedinců, čímž jako
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zdroj nepředvídatelnosti zejména určují trendy a rozdíly v načasování manželství
vyplývající ze změn v povaze celého procesu. Naopak faktory mající vysokou
subjektivní prioritu pro účastníky sňatkového trhu mají pravděpodobně stále poměrně
malý vliv na produkci změn a rozdílů v procesu vzniku manželství na makro úrovni.
[Oppenheimer 1988: 566] Oppenheimerová se tak zabývá otázkou významnosti modelu
procesu hledání partnera vzhledem k načasování manželství a rovněž je pro ni model
klíčový z hlediska „přezkoumávání“ implikací a dopadů ostatních teorií, jako například
uvedené Beckerovy teorie.
Oppenheimerová zároveň poukazuje na to, že sociologové často neberou
v úvahu ekonomické modely kvůli jejich značnému důrazu na roli racionální volby
v lidském chování. Autorka ovšem vychází z principů racionální volby, neboť
racionální elementy mají značný význam na vykázání změn a rozdílů v procesu
formování manželství, neboť se systematicky liší v průběhu času a v prostoru.
[Oppenheimer 1988: 566-567]

3.2 Sňatkový trh
Za účelem porozumění vzorcům výběru manželského partnera výzkumníci
používají koncept sňatkového trhu, přičemž sociologové předchází ekonomy v aplikaci
analýzy trhu na studium manželství. [Grossbard-Shechtman 1993: 6] Svobodní muži
a ženy, kteří se pohybují na sňatkovém trhu, zvažují a hodnotí potenciální partnery na
základě zdrojů, které mohou nabídnout a jednotlivci tedy zde mezi sebou navzájem
soupeří. Cílem každého jedince je získání partnera, o kterého má největší zájem - na
základě jeho zdrojů a nabídnutím vlastních zdrojů na oplátku. [Kalmijn 1998: 398]
Oppenheimerová [1988] při zkoumání sňatkového trhu vychází z modelu
pracovního trhu, respektive z teorie hledání práce („job-search theory“). Oba trhy
vykazují jisté podobnosti a obzvláště stěžejní a podnětné jsou modely chování lidí při
hledání práce. Aplikovatelnost teorie hledání práce na manželské hledání pramení
z „vysvětlení vztahu mezi blízkostí partnera hledaného a délkou času“, který musí
jedinec hledáním strávit. [Oppenheimer 1988: 564]
Zaměřme se nejprve na popis teorie hledání práce a z něho plynoucí podobnosti
či rozdíly v hledání na pracovním nebo sňatkovém trhu za účelem porozumění
východiskům a základům teorie, kterou Oppenheimerová předkládá. Teorie hledání
práce se zabývá problémem heterogenity pracovní nabídky a poptávky, kvůli níž
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zaměstnavatelé i zaměstnanci nemají dostatek informací nutných k dosažení dokonalého
a okamžitého přiřazování pracovníků k pracovním pozicím. „Základem této teorie je
představa, že existuje pravděpodobnostní distribuce potenciálních pracovních nabídek
pro ty, kdo hledají práci, pouze malá část z nich představuje ‚dokonalé‘ spojení.“
[Oppenheimer 1988: 568] Každý uchazeč na pracovním trhu se proto snaží najít co
nejlepší pracovní místa a do svého nákladného hledání tudíž musí investovat. Investice
do hledání představují přímé a nepřímé náklady. Přímé náklady mohou nabývat podoby
peněžní a psychické, nepřímé náklady se podle mého názoru dají přirovnat k nákladům
obětované příležitosti, neboť Oppenheimerová je demonstruje na příkladu ztraceného
výdělku v případě odmítnutí práce, která nepředstavuje dokonalé spojení ve prospěch
pokračování hledání. Vzhledem k existenci těchto nepřímých nákladů však jedinci
obvykle nepokračují v hledání do doby, kdy je dosaženo perfektního spojení a namísto
toho volí strategii, která spočívá v ustanovení minimálně přijatelného spojení
vyjádřeného z hlediska mzdy (tzv. „reservation wage“). Na základě minimální úrovně
akceptovatelné mzdy odmítají místa s nižší nabídkou, pokud ovšem narazí na místo
s nabídkou nad stanovenou úrovní, přijímají ho. Kvalita uskutečněné volby a délka času
stráveného hledáním se tak stávají funkcí stanovené výše akceptovatelné mzdy.
Teoreticky je tato úroveň stanovena v bodě, kde se výnosy z dalšího hledání
vyrovnávají nákladům, tedy je určena rovností mezních nákladů a výnosů, čímž je
rovněž citlivá na faktory ovlivňující tyto dvě složky procesu. Jako dva zásadní typy
determinantů efektivnosti30 hledání Oppenheimerová shledává skutečný počet
potenciálních spojení a informace jedinců včetně jejich přístupu k potenciálním
spojením. [Oppenheimer 1988: 567-569]
Předchozí popis teorie hledání práce na pracovním trhu můžeme aplikovat na
hledání partnera na sňatkovém trhu, je ovšem nutné si kromě podobných rysů uvědomit
i ty odlišné. Podle Oppenheimerové je pro oba trhy společná nedokonalá informovanost
účastníků, vzhledem k čemuž probíhající procesy podléhají značné nejistotě a hledání se
může stát dosti nákladné. Podobně se dá tvrdit, že lidé mají tendenci stanovit si
minimální úroveň akceptace, tedy určit si, co je již považováno za přijatelnou verzi
párování (přijatelného partnera), a jedinci, kteří spadají pod tuto hranici, tak nejsou
bráni v úvahu. U obou typů hledání je doba strávená hledáním nerozlučně spjata se

30

Oppenheimerová [1988] efektivností hledání označuje „pravděpodobnost nalezení dobrého spojení pro
každou jednotku investičních nákladů - to znamená přímé a nepřímé náklady investované v období
hledání“ [Ibid.: 569].
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stanovenou úrovní přijatelného spojení (v případě hledání práce - spojení pracovníka
a pracovní pozice, v případě hledání partnera - spojení muže a ženy) a rovněž je úzce
svázána s náklady a očekávanými výnosy z hledání. Oppenheimerová dále tvrdí, že
hledání partnera představuje daleko složitější proces, než hledání pracovní pozice.
Manželské párování podle ní probíhá prostřednictvím dvou způsobů – výběrového
procesu a „posňatkové socializace“. Během první fáze (výběrového procesu) dochází
k párování na základě charakteristik jedinců, které mohou být posléze v druhé fázi
(posňatkové socializaci) upraveny za účelem zlepšení kvality výsledku párování. První
základní rozdíl mezi hledáním práce a hledáním partnera spočívá v určení, zda proces
hledání skutečně probíhá, neboť člověk nemusí hledat partnera a i přes to ho může
potkat a vstoupit s ním do manželství, zatímco člověk nezaměstnaný, což vyplývá
z jeho definice, práci hledá. Oppenheimerová se nesnaží dopátrat, zda hledání skutečně
nastává, ale zaměřuje se raději na podmínky posilující a bránící úspěšnému
vyhledávání. Druhou odlišnost mezi hledáním práce na pracovním trhu a hledáním
partnera na sňatkovém trhu představuje obvyklé formulování maximalizace příjmu
v teorii hledání práce, ačkoli se připouštějí i nepeněžní výnosy. Podle Oppenheimerové
nelze předpoklad o maximalizaci příjmu zcela jednoduše převést do modelu hledání
partnera, neboť je procesem mnohem složitějším. Autorka sice zjednodušeně připouští,
že základním motivem vstupu do manželství je maximalizace příjmu domácnosti,
nicméně spíše zdůrazňuje početné výnosy z manželství, které se vzpírají jednoduchému
vyčíslení. Jedná se například o intimitu a emocionální podporu v manželství nebo
prostředí pro početí a výchovu dětí. V důsledku větší složitosti procesu hledání partnera
než procesu hledání práce je podle autorky také nesmysluplné snažit se
operacionalizovat sňatkově-tržní analogii k „reservation wage“. Další zásadní rozdíl
spočívá v systémové roli věku zúčastněných na sňatkovém trhu, protože ekonomické
modely obvykle nedovolují systematické posuny pravděpodobnostní distribuce
v souvislosti s jednotlivými věky jedinců, což je podle Oppenheimerové nereálný
předpoklad

na

sňatkovém

trhu

z následujících

důvodů.

Zaprvé

podoba

pravděpodobnostní distribuce nabídky a poptávky po potenciálních partnerech se velmi
liší z hlediska věku. Jejich distribuce je totiž soustředěna do relativně úzkého věkového
intervalu a je ovlivněna pohlavím a dalšími proměnnými. Zadruhé míra nejistoty
ohledně důležitých znaků potenciálního partnera (včetně vlastních) se také systematicky
posouvá s věkem, neboť s přibývajícím věkem jsou účastníci schopni lépe odhadnout
tyto charakteristiky, navíc některé rysy se reálně projevují až v pozdějším věku (v tomto
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případě má Oppenheimerová na mysli zejména charakteristiky jedinců plynoucí z jejich
ekonomické role). Hledání partnera je tak funkcí relativního množství a rozptýlení
potenciálních členů opačného pohlaví ovšem za předpokladu výběrového párování.
Přičemž dosažitelnost těchto členů, jejich vhodnost a informace o jejich vhodnosti se
systematicky mění s věkem, ne však nutně ve stejném směru. Informace o některých
důležitých atributech jsou relativně prokazatelné i v mladém věku, například pokud se
jedná o vzhled, věk, náboženství či etnický původ, zatímco znalosti o jiných rysech
jedinců v mladém věku naopak chybí. Oppenheimerová zdůrazňuje, že zejména
charakteristiky související s ekonomickými rolemi jedinců jsou hůře dostupné v mladém
věku a s rostoucím věkem postupně stoupá znalost o těchto vlastnostech. Tyto znaky
jedinců se totiž začínají projevovat či ustalovat až v pozdějším věku. Nicméně
dostupnost potenciálních partnerů má obecně tendenci klesat s věkem, takže optimální
věk při sňatku je relativně nízký, kdy je dostatečná nabídka partnerů a jsou o nich
známy základní informace. Avšak optimální stav ve smyslu znalosti i ostatních
důležitých znaků při výběrovém párování je většinou až v pozdějším věku a tak dochází
ke konstantnímu napětí mezi těmito protichůdnými silami ve výběrovém procesu.
[Oppenheimer 1988: 569-573]
Na základě modelu hledání partnera Oppenheimerová rozvíjí následující
argumenty, které zároveň představují čtyři základní premisy její teorie. Všechny se
týkají především toho, nakolik si účastníci procesu hledání partnera mohou být jisti
současnými a budoucími charakteristikami prověřované osoby a jakou roli hraje tato
míra (ne)jistoty při výběru partnera či na načasování sňatku. Zaprvé výběrové párování
je velmi ovlivňováno mírou nejistoty o současných a pravděpodobných budoucích
charakteristikách prověřovaného protějšku, neboť tato nejistota zdržuje proces
výběrového párování - dochází k odložení sňatku nebo narušení manželství hned ve
svých počátcích. Důsledkem toho je načasování manželství také ovlivněno exogenními
faktory determinujícími stupeň nejistoty ohledně rysů jedinců. Zadruhé uvedený vliv
nejistoty na rozhodování o uzavření sňatku a jeho načasování či odložení může být
vyrovnáván posňatkovou adaptivní socializací, v jejímž rámci dochází k úpravám
nepřesně odhadnutých charakteristik jedinců. Stává-li se však posňatková socializace
méně proveditelnou, roste závislost na správném výběru partnera, který musí počítat
s větší nejistotou (vzhledem ke snížení pravděpodobnosti posňatkové socializace), což
opětovně posiluje oddalování uzavření manželství. Zatřetí hlavní zdroj uvažované
nejistoty

představuje

v

industriálních

společnostech

zaměstnání,

neboť

jak
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poznamenává autorka, základním zdrojem nejistoty je „povaha ekonomických rolí
dospělých a načasování přechodu do stabilní pracovní kariéry, protože práce má silný
vliv na strukturování životního stylu páru a stanovuje socioekonomický status“
[Oppenheimer 1988: 565]. Tím pádem bude načasování manželství určeno také řadou
faktorů, které ovlivňují načasování přechodu do stabilní pracovní kariéry. Začtvrté
pokud má načasování ekonomické aktivity (čili načasování přechodu do stabilní
pracovní kariéry) vliv na výběrové párování, potom vysoce diferencované genderové
role budou podporovat rozdíly ve věku mužů a žen vstupujících do manželství.
Významný vliv na povahu výběrového párování má však i konvergence mužských
a ženských ekonomických rolí, a to v tom smyslu, že zvyšuje stupeň nejistoty ohledně
budoucích charakteristik ženy (jelikož je mezi ně zařazena i její ekonomická
perspektiva) a snižuje očekávání posňatkové socializace jako nástroje pro dosažení
dobrého párování (neboť muž i žena ekonomicky obstojí i bez manželství), následkem
čehož lze očekávat zvýšení věku žen při sňatku. [Oppenheimer 1988: 563-566]

3.3 Výběrové párování
Oppenheimerová ve svém díle předpokládá proces výběrového párování, neboť
jak tvrdí: „lidé si nepřejí vzít jen tak někoho – chtějí se párovat výběrově“, avšak
nenabízí příliš kompletní a detailní rozbor tohoto procesu. [Oppenheimer 1988: 572]
Podle Oppenheimerové může být vyhovujícího manželského párování dosaženo
prostřednictvím dvou odlišných, ale komplementárních způsobů. Zaprvé k dobrému
párování dochází pomocí výběrového procesu, během něhož jsou jedinci vybíráni
k párování na základě podobných nebo komplementárních znaků, které buď oni, nebo
případně jejich rodiče oceňují.31 Zadruhé autorka zdůrazňuje význam posňatkové
socializace, která představuje adaptivní proces, který se odehrává především po sňatku
daného páru, i když se může rozvíjet již v průběhu námluv. Během posňatkové
socializace dochází k úpravě současných existujících rysů jednoho nebo obou partnerů
za účelem zlepšení kvality výsledku párování, které proběhlo prostřednictvím
(předcházejícího) výběrového procesu. Oba tyto procesy, výběr a socializace, jsou

31

Oppenheimerová odkazuje na rozsáhlou sociologickou literaturu zabývající se výběrovým párováním,
avšak sama nenabízí bližší pohled. [Oppenheimer 1988: 564] Osobně postrádám hlavně analýzu
z hlediska jednotlivých charakteristik jedinců a s ní související závěry o heterogenitě nebo homogenitě
párů.
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obvykle velmi účinné, ale jejich relativní význam se může měnit. [Oppenheimer 1988:
563-564]
Oppenheimerová se zaměřuje spíše na faktory, které ovlivňují výběrové
párování prostřednictvím výběrového procesu a dále věnuje pozornost vlivu
socioekonomických změn na relativní důležitost obou procesů vedoucích k dosažení
dobrého párování a jejich důsledků na manželské načasování a (ne)stabilitu.
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4. Komparace obou přístupů
Pro popis ekonomického pohledu na oblast vzniku manželství, respektive na
problematiku výběru manželského partnera, jsem si ve své práci vybrala amerického
ekonoma G. S. Beckera. Výběr tohoto autora považuji za oprávněný, neboť Becker se
jako jeden z prvních v rámci oboru zabýval tématy z oblasti rodinného chování a je
považován za průkopníka v této sféře.32 Toto pole působnosti bylo navíc vždycky
přisuzováno jiným oborům jako například sociologii. Ekonomická teorie manželství
byla zavedena příspěvky Beckera [1973, 1974, 1981], které tak byly považovány za
zcela průlomové. Následně byla ekonomie manželství rozvinuta mnoha autory [např.
Schultz 1974; Grossbard-Shechtman 1993; Siow 2003; Cigno 2011 a další díla těchto či
jiných autorů], kteří v ní obvykle odkazují na jejího zakladatele. Ve své práci jsem tedy
vycházela z Beckerovy tvorby, kterou jsem mohla vhodně doplnit ostatními autory,
kteří na něj navazují. Naproti tomu pro popis sociologického pohledu jsem zvolila
americkou socioložku V. K. Oppenheimerovou. Z hlediska sociologické perspektivy byl
výběr o něco složitější, neboť sociologie vždy dominovala této tematické oblasti
a věnovala se jí tudíž mnohem déle než ekonomie, čímž na danou problematiku nabízí
více úhlů pohledu, potažmo přináší více teoretických uchopení. Tyto teorie mohou být
ovšem dosti rozdílné, v některých aspektech až protichůdné, proto bylo potřeba zaměřit
se pouze na jednu z nich. Vybrala jsem si teorii sňatkového trhu podle Oppenheimerové
[1988], která přirovnává sňatkový trh k pracovnímu, přesněji hledání partnera na
sňatkovém trhu k hledání pracovní pozice na pracovním trhu.33 Autorka tedy vychází
z teorie hledání práce, čímž se opírá o ekonomickou teorii, nicméně ve svém výkladu
uplatňuje modifikovaný rámec teorie hledání. Tyto dva autory jsem si zároveň vybrala
pro popis ekonomického a sociologického pohledu a jejich následnou komparaci
i z několika dalších důvodů. Zaprvé oba autoři pocházejí ze stejného prostředí, ve svých
teoriích tak vychází z modelu (případně dat) americké rodiny nebo spíše obecněji hovoří
o rodině západního typu. Zadruhé i z časového hlediska se dají považovat za
komparačně vhodné (stěžejní díla vychází v osmdesátých letech), Becker se svojí teorií
32

V roce 1992 Becker získal Nobelovu cenu za ekonomii („za rozšíření sféry mikroekonomické analýzy
na nové oblasti lidského chování a lidských vztahů, včetně chování netržního“). [Laureáti Nobelovy ceny
za ekonomii 1992: online]
33
Oppenheimerová nabízí v rámci teorie sňatkového trhu svůj specifický pohled, i když vychází
z přirovnání sňatkového trhu k pracovnímu či principů racionální volby (jako někteří další autoři) nebylo
příliš vhodné její výklad doplňovat ostatními autory, neboť se v některých důležitých hlediscích či
vyvozených závěrech liší.
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přichází o něco dříve než Oppenheimerová, která na něho následně ve své tvorbě
opakovaně reaguje. Zatřetí pro oba je společný koncept racionálního výběru, i když
jejich důraz na předpoklad o jedinci jako racionálně jednajícím aktérovi se podle mého
názoru liší. Becker pokládá předpoklad individuální racionality v ekonomickém
modelování lidského chování za zcela zásadní, což ve své práci vyjadřuje velmi
explicitně, naproti tomu Oppenheimerová tento předpoklad neshledává jako tolik
nezbytný pro svoji teorii a je v jeho vyjádření spíše implicitní.34 Začtvrté oba tvůrci jsou
rovněž v dílech mnoha autorů často uváděni pospolu ve spojitosti s teoriemi sňatkového
trhu a jejich díla jsou k dané tematice pokládána za klasická. Zároveň mohu také na
základě studia literatury poznamenat, že Becker je hojně citovaným autorem v rámci
sociologie, což však obráceně o Oppenheimerové v ekonomii spíše neplatí.
Becker i Oppenheimerová se ve svých pracích zabývají tematikou rodinného
chování, avšak každý se zaměřuje na jiné aspekty této široké množiny chování. Becker
v této problematice nabízí poměrně kompletní a ucelenou teorii. Ve svých pracích
pokrývá de facto celý průběh manželství, zabývá se jak jeho samotným vznikem, tak
i zakládáním rodiny či nestabilitou a koncem manželství, rovněž například zkoumá
monogamní a polygamní formu manželství. Naopak Oppenheimerová ve své tvorbě
věnuje užšímu spektru rodinného chování, zaměřuje se především na proces vstupu do
manželství, přesněji na jeho načasování a faktory, které ho ovlivňují. Becker uplatňuje
ekonomický přístup na rodinné chování a osobně shledávám jeho teorii složitější
a propracovanější, neboť postihuje širší záběr rodinného chování a zachycuje ho do
přísně matematických vyjádření. Tuto schopnost vyjádření na jedné straně obdivuji,
neboť mi přijde nesmírně obtížná a komplikovaná, na druhou stranu v tom však spatřuji
„slabinu“ ekonomického přístupu, neboť tak složitý proces jakým je výběr partnera se
podle mého názoru nedá „vtěsnat“ do matematických vyjádření. To je patrné i z toho, že
v konstrukci svých modelů musel obvykle nejprve předložit několik „zjednodušujících“
předpokladů (už jsem na to v práci upozorňovala), i když to současně není zcela
neobvyklá praxe v ekonomii. Naproti tomu Oppenheimerová zaměřující se více
specificky v problematice rodinného chování není ve své teorii exaktní jako Becker.

34

Teorie racionální volby (obecně) zaujímala významné místo především v ekonomii. Možný [2002]
například poznamenává, že v době publikace Beckerova textu [1981] byl v teorii sňatkového trhu
předpoklad o označení účastníka tohoto trhu za racionální osobu všeobecně sdílený pouze mezi ekonomy.
„Sociologie čekala na diskuzi o aplikovatelnosti konceptu rational choice ve svých teoriích ještě do
osmdesátých let“, i když už „od počátku let sedmdesátých v ní měla nezanedbatelný vliv škola teorií
sociální směny, která se implicite drží předpokladu racionální volby“ [Ibid.: 101, kurzíva v originále].
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Situace je o to složitější, že Oppenheimerová vychází z teorie hledání práce („job-search
theory“), čímž se sice opírá o ekonomickou teorii, nicméně nakonec nabízí teorii, která
je do značné míry pozměněnou teorií hledání na základě již popsaných podobností či
rozdílů při uplatnění teorie hledání práce na hledání partnera. Oppenheimerová
nevstupuje do modelů s nějakými „zjednodušujícími“ předpoklady a naopak se nebrání
zahrnutí různých vlivů přímo do jádra její teorie, čímž však nedochází k tak přesnému
vymezení jako přináší Becker.
Vzhledem k následujícímu porovnání je nutné vytyčit si jasná kritéria, podle
kterých mohou být jejich teorie komparativně uchopeny. Prvním kritériem srovnání je
celkový pohled na sňatkový trh a jeho fungování, druhé zachycuje vztah sňatkového
a pracovního trhu (potažmo vztah k práci obecně), třetí nabízí srovnání výběrového
párování a čtvrté představuje pohled na změny v sňatkovém (obecněji rodinném)
chování odehrávající se v době vzniku srovnávaných teorií. Poslední hledisko
komparace považuji za nejzásadnější, neboť oba autoři na základě svých teorií dochází
k jiným závěrům a odůvodněním změn týkajících se demografického chování vyspělých
zemí

v druhé

polovině

dvacátého

století.35

V tomto

ohledu

jsou

Becker

i Oppenheimerová řazeni k autorům teorie racionální volby (oba rovněž vychází
z koncepce sňatkového trhu), která je protipólem normativní teorie vysvětlení změny
demografického chování probíhající ve druhé polovině dvacátého století. [Hamplová
2003b: 11-36] Zejména vzhledem k těmto rozdílným stanoviskům je Oppenheimerová
označována za Beckerovu kritičku a ve svých pracích na něj v tomto ohledu opravdu
mnohokrát reaguje.
Na

základě

výše

popsaných

východisek

a základů

teorie

Beckera

a Oppenheimerové mohu nyní přistoupit ke komparaci obou přístupů. První hledisko
komparace označuji jako celkový pohled na sňatkový trh a jeho fungování. Jak vyplývá
z již uvedeného teoretického modelu výběru partnera, volba partnera je velmi složitým
procesem, který je ovlivňován společenskými, strukturálními a individuálními faktory.
Koncept sňatkového trhu reprezentuje strukturální faktory, přičemž do tohoto konceptu
vstupuje mnoho dalších proměnných, které ho ovlivňují. Strukturální faktory rovněž
nelze oddělovat od ostatních dvou, neboť zdroje partnerské volby jsou značně propojené
a vzájemně na sebe působící. Oba autoři nabízejí svůj specifický pohled na sňatkový trh

35

Změny v demografickém chování (pro moji práci zdůrazňuji zejména pokles sňatečnosti či plodnosti
a růst rozvodovosti) probíhají v západních zemích Evropy zhruba od šedesátých let dvacátého století,
Česká republika se jim v tomto vývoji přiblížila později - v devadesátých letech. [Možný, Rabušic 1998]
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a jsou si přitom vědomi omezeného rozsahu svých modelů a neusilují o vytvoření
„kompletního“ vysvětlení. Podle Oppenheimerové „existuje příliš mnoho náhodných
prvků zapojených v hledání partnera“, čímž je obtížné nebo spíše nemožné dosáhnout
dokonalého vysvětlení manželského chování. [Oppenheimer 1988: 566] Becker také
nepředstírá, že by vyvinul dostatečně vysvětlující analýzu, nicméně působí více
suverénním dojmem, když tvrdí, že ekonomický přístup je podle něj „rozhodně
mnohem lepší než jakékoliv dostupné alternativy“ [Becker 1973: 815].36 Samotný
„vstup“ na sňatkový trh Becker chápe jako první rozhodnutí o (pro) manželství, po
němž tedy jedinec vstoupí na tento trh a hledá vhodného partnera.37 Zatímco
Oppenheimerová tento moment pomíjí, neboť podle ní člověk nemusí nutně chtít
vstoupit do manželství a i tak může svůj protějšek potkat a ke sňatku nakonec přistoupit,
takže rozlišení osoby hledající a nehledající partnera, potažmo v chápání Beckera osoby
na sňatkovém trhu a mimo něj, je podle ní vlastně nemožné. [Oppenheimer 1988: 570]
Becker ve svých analýzách nahlíží na sňatkový trh jako na „klasický“ trh, kde fungují
principy nabídky a poptávky či neviditelná ruka trhu. Sňatkový trh je podle něj místem
střetávání a soupeření potenciálních partnerů, kteří vzhledem ke svému racionálnímu
charakteru zvažují na základě porovnání nákladů a výnosů, zda zůstanou single nebo
vstoupí do manželství, od něhož očekávají zvýšení vlastního užitku. Účastníci
sňatkového trhu totiž vstupují do manželství pouze, pokud spolu vzájemně maximalizují
užitek (tento princip jsem podrobně popsala v kapitole 2.2). Jejich kalkulace zahrnuje
náklady a výnosy peněžního i nepeněžního charakteru38, přičemž u obou autorů jsem
shledala významné postavení nákladů obětované příležitosti. Jelikož čas je vzácným
faktorem, jak vyjadřuje Becker, a jedinci podle obou autorů zvažují jeho různé využití
na základě nákladů a výnosu, které jim to přinese. Na rozdíl od Beckera
Oppenheimerová připodobňuje sňatkový trh k pracovnímu, jelikož vychází z modelu
hledání práce, avšak jak jsem již uvedla, vytváří vlastní pozměněný teoretický rámec.
Autorka nehovoří přímo o soupeření účastníků sňatkového trhu jako Becker, ale podle
její teorie pro každého jedince existuje určité rozdělení (pravděpodobnostní distribuce)
36

Je nezbytné si uvědomit časové období publikace děl obou autorů. Oppenheimerová [1988, 1994, 1997]
na Beckera [1973, 1974, 1981] ve svých dílech často reaguje, obrácená situace však (z časového hlediska)
není možná.
37
Becker zde vychází z kategorizace (rozdělení osob vzhledem k jejich ne/účasti na sňatkovém trhu)
podle jiných autorů. [Coale, McNeil 1973 in Becker 1974: 21]
38
Pominu-li rozdílné označování nákladů a výnosů, oba autoři na obecné rovině hovoří o peněžních
i nepeněžních nákladech a výnosech včetně nákladů obětované příležitosti. Oppenheimerová sice podle
mého pohledu klade větší důraz na nepeněžní výnosy než Becker, který si je ovšem vědom výtek na
ekonomy v tomto ohledu a snaží se na tento typ výnosů také poukazovat.
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nabídky potenciálních protějšků a pouze malá část z nich vytvoří s jedincem „dokonalé“
spojení. Oppenheimerová však blíže nespecifikuje, co znamená dokonalé spojení a to
i když sama Beckera za podobný přístup (nejasné či nepřesné definování) kritizuje.
[např. Oppenheimer 1988: 575] Jedinci proto provádějí nákladné hledání s cílem získání
protějšků s výsledkem dokonalého párování. Náklady tohoto hledání autorka dělí na
přímé (peněžní a nepeněžní) a nepřímé (náklady obětované příležitosti). Jelikož
i v rámci teorie Oppenheimerové osoby jednají racionálně, nesnaží se obvykle
pokračovat v hledání až do nalezení optimálního partnera. Volí raději strategii
spočívající v nastavení minimální úrovně přijatelného párování, která vychází
z kalkulace nákladů ohledně hledání partnera a výnosů z párování s ním spojených.
Výše stanovení této úrovně se tedy odvozuje od toho, nakolik jsou náklady hledání
kompenzovány výnosy z nalezení lepšího partnera. V této souvislosti bych ráda
poukázala na zásadní rozdíl vztahující se ke sňatkovému trhu, který jsem mezi autory
nalezla, a spočívá v jejich pojetí informovanosti účastníků trhu. Becker totiž ve svých
analýzách udává předpoklad39 dokonalé informovanosti účastníků sňatkového trhu,
naopak Oppenheimerová se domnívá, že jedinci mají nedokonalé informace a své
rozhodnutí tudíž činí se značnou mírou nejistoty, což má výrazný vliv v její teorii.
Becker naopak svoje analýzy rozvíjí za předpokladu dokonalé informovanosti, avšak
když tuto podmínku alespoň na chvíli opustí [Becker 1998: 324-341], dochází
k podobnému konstatování jako Oppenheimerová, neboť tvrdí, že „racionální osoba se
žení/vdává, i když si je vědoma, že další hledání by jí umožnilo najít někoho ještě
lepšího, jenže náklady na další hledání by zřejmě převýšily zisk plynoucí z potenciálně
lepší partie“ [Becker 1998: 325]. Tento podobný pohled je podle mě způsoben
především tím, že oba autoři vycházejí z konceptu racionální volby. Předpoklad
o nedokonalých znalostech na straně účastníků sňatkového trhu u Oppenheimerové
vychází z použití teoretického rámce hledání, zatímco Becker takto nepostupuje
a (zjednodušeně)

předpokládá

dokonalou

informovanost.

Toto

stanovisko

u Oppenheimerové vede k důležitému dopadu pro její teorii, neboť nedokonalá
informovanost ovlivňuje samotný proces výběrového párování z hlediska načasování
a nákladnosti.
39

Jedná se o jeden ze „zjednodušujících“ předpokladů, na které jsem v práci upozorňovala (dále mezi ně
zejména řadím předpoklad o vyrovnaném poměru pohlaví). Becker se sice většinou posléze snaží rozvést
argumentaci v podmínkách, pokud by dané předpoklady neplatily, avšak spíše ve formě spekulací a ne
v rámci matematických modelů a obecně tomu věnuje menší pozornost. Zásadní analýzy tedy odvíjí za
předpokladů, které označuji jako zjednodušující.
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Druhým kritériem porovnání je zachycení vztahu sňatkového a pracovního trhu.
Becker chápe sňatkový trh jako trh obecně, zatímco Oppenheimerová sňatkový trh
přirovnává k pracovnímu. Sama Oppenheimerová upozorňuje, že aplikace teorie hledání
práce na hledání partnera není ničím novým, avšak žádné dílo v této oblasti ještě nebylo
značně vyvinuto a publikováno. Autorka také zmiňuje Beckera a jeho kolegy, kteří
„začlenili některé aspekty teorie hledání práce do svých diskuzí o utváření manželství“,
leč je nevyužili při studiu procesu uzavírání manželství jako takového, ale jako
pomocný nástroj k vysvětlení zániku manželství. [Oppenheimer 1988: 565] Zisk
z manželství je (ostatními autory) u Beckerovy teorie občas zaměňován s hlavním
motivem vstupu do manželství. Pro Oppenheimerovou je základním motivem pro vstup
do manželství maximalizace příjmu domácnosti, i když zároveň v této souvislosti
zdůrazňuje početné výnosy plynoucí z manželství, které se nedají jednoduše vyčíslit
(manželství například nabízí prostředí pro početí a výchovu dětí, emocionální podporu
partnera atd.). Pro Beckera je základním motivem pro vstup do manželství plození dětí
neboli produkce těchto domácností tvořených komodit, jelikož děti jsou v rámci
ekonomické teorie považovány za komodity a Becker tvrdí, že si je (vlastní děti) na
rozdíl od jiných komodit nelze „koupit“. [Becker 1973: 818] Podle Beckera hlavním
motivem vstupu do manželství tedy není zisk, který plyne z manželství a jemuž se autor
detailně věnuje, ale produkce dětí. Podle Beckera zisk z manželství plyne z rozdělení
ekonomických rolí mezi mužem a ženou. Komparativní výhoda ženy v domácí produkci
(v domácnosti) spolu s komparativní výhodou muže v tržní produkci (na trhu práce)
vede v manželství ke specializaci každého člena na svoji komparativní výhodu
a dochází tedy k tomu, že muž i žena rozvíjí specializovaný kapitál a alokují čas do
příslušného sektoru. Tato specializace, která produkuje rovněž vzájemnou závislost,
vede k tomu, že z manželství má zisk muž i žena. Oppenheimerová napadá tuto podstatu
Beckerovy teorii40, o které hovoří jako o „specializaci a obchodním modelu manželství“
[Oppenheimer 1997]. Podle Oppenheimerové totiž Becker „v podstatě považuje
svobodného muže a ženu za potenciální obchodní partnery“, kteří se vezmou

40

Oppenheimerová v této souvislosti často poukazuje na sociologickou literaturu, která rozpracovala
„funkční důležitost pohlavně segregovaných rolí a zdůraznila význam ženské ‚tradiční‘ role matky
a osoby v domácnosti“ [Oppenheimer 1988: 575]. Což je podle ní nejlépe znázorněno v práci Parsonse,
jehož argument pohlavní rolové segregace jako funkční nutnosti pro manželskou stabilitu v naší
společnosti a jako hlavního mechanismu zabraňujícímu rušivé konkurenci mezi manželkou a manželem
přirovnává k Beckerově uvedené hypotéze. [Oppenheimer 1997: 432-433, 1994: 294-297] Podrobněji se
touto tematikou autorka zabývá v díle The Sociology of Women‘s Economic Role in the Family [1977],
kde přezkoumává uvedený Parsonsův argument.
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(obchodují), jelikož každý z nich získá více manželstvím (obchodováním), než tím, že
zůstane single (neobchodováním). Zisk z manželství je založen na tom, že muž a žena si
musejí mít vzájemně co nabídnout, tedy každý musí nabízet něco jiného - žena nabízí
svoji komparativní výhodu v domácnosti a muž na trhu práce. [Oppenheimer 1988: 575]
Podle Oppenheimerové je tato strategie neefektivní či přímo riskantní, může totiž
ohrozit jak jednotlivce, tak i životaschopnost celé nukleární rodiny. Autorka sice
připouští, že v rozšířené rodině může být strategie proveditelná vzhledem k vyššímu
počtu osob a jejich případně možné postradatelnosti. V rodině nukleárního typu ovšem
specializace může rodinu stavit do zranitelné pozice, dojde-li k dočasné nebo trvalé
ztrátě unikátního jedince, který zastává nezbytnou funkci. Oppenheimerová zde
poukazuje na omezenost Beckerovy teorie, kterou jsem už v práci sama shledala
a upozorňovala na ni. Tvrdí, že v jeho modelu nepostradatelně specializovaná osoba
nikdy třeba neonemocní nebo nezemře, čímž by došlo k dočasné nebo trvalé
neschopnosti plnit svoji funkci. [Oppenheimer 1994: 316-323] Podle Oppenheimerové
naopak rodina s dvěma výdělečně činnými osobami „může poskytnout ekonomickou
flexibilitu a zajištění v průběhu rodinného vývojového cyklu“ [Oppenheimer, Kalmijn,
Lim 1997: 311]. Beckerův model je z tohoto pohledu dosti omezený, nahlíží na
manželský pár jako na jednotku, v níž na základě komparativní výhody dochází
k určitému chování, zatímco Oppenheimerová nenabízí zcela konkrétní obdobu jeho
modelu, avšak na manželský pár pohlíží jako na dva jedince, z nichž každý má svoje
aspirace, které je nezbytné vzájemně respektovat, čímž je celkově zastánkyní
flexibilnějšího systému než Becker.
Třetí položka srovnání se týká pohledu autorů na výběrové párování. V důsledku
hypotézy o specializaci partnerů Becker tvrdí, že k pozitivnímu výběrovému párování
dochází u znaků, které jsou komplementární povahy a negativní výběrové párování
probíhá u charakteristik jedinců, které mají substituční charakter. Pozitivní výběrové
párování je tedy podle Beckera typické u znaků jedinců, které se nevztahují k placené
práci. Autor je pojmenovává jako netržní rysy a patří mezi ně například vzhled,
vzdělání, inteligence, náboženství či rasa. Naopak negativní výběrové párování probíhá
u charakteristik jedinců, které se vážou k ekonomickým rolím či domácí produkci
a Becker mezi těmito tržními rysy zdůrazňuje mzdovou sazbu. Oppenheimerová
nespecifikuje bližší pravidla výběrového párování pro jednotlivé znaky jedinců, pouze
poukazuje na význam socioekonomických charakteristik na výběrové párování. Průběh
manželského párování dělí Oppenheimerová

na dvě části - výběrový proces
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a posňatkovou socializaci. Becker ve svých pracích hovoří pouze o první fázi
(výběrovém procesu) a přistupuje k rysům jedinců jako k daným a nepřipouští následné
modifikace jako Oppenheimerová, podle níž možnost adaptivity rysů jedinců hraje
významnou roli v jejich párování.
Čtvrté kritérium komparace představuje pohled autorů na změny v sňatkovém
(obecněji rodinném)41 chování, které se v době publikace jejich děl odehrávají.
Argumentace autorů se týká především klesající sňatečnosti (včetně stoupající
rozvodovosti) a porodnosti a také zvyšujícího se věku při vstupu do manželství. Této
problematice se věnuje více Oppenheimerová a značně v tomto ohledu kritizuje
Beckerovu předloženou teorii.42 Podle Beckera jsou tyto změny (poukazuje zejména na
pokles sňatečnosti a plodnosti a růst rozvodovosti) zapříčiněny dvěma faktory. Prvním
činitelem je rostoucí výdělečný potenciál žen související s ekonomickým růstem.
Vzhledem k rozvoji západních ekonomik (včetně rychlého rozmachu sektoru služeb)
došlo k růstu výdělečného potenciálu žen. „Významnou součástí nákladů na produkci
v domácnosti je totiž čas, jehož cena není dána jen tím, co je člověk schopen během
dané doby udělat, ale souvisí i s ušlým ziskem z jiných činností, kterým se v tu chvíli
věnovat nemohl.“ [Hamplová 2003a: 13] Věnují-li tedy vdané ženy svůj čas na péči
o děti a domácnost, ztrácejí souběžně výnosy z placeného zaměstnání, kterému se v tu
chvíli věnovat nemohou. Jestliže roste výdělečný potenciál žen, roste tím pádem
i hodnota času, který ženy věnují domácnosti místo placenému zaměstnání. Zvyšující se
náklady na děti a domácnost obratem snižují poptávku po dětech a podporují nahrazení
času žen v domácnosti jejich zapojením na trhu práce. Zisk z manželství, který podle
Beckera plyne z rozdělení ekonomických rolí v rodině, přesněji ze specializace ženy na
domácnost a specializace muže na placenou práci, tak začíná být snižován a stává se
méně výhodným a lákavým. Rostoucí zaměstnanost žen totiž zvyšuje jejich
ekonomickou nezávislost, a proto dochází k výraznému snížení potřebnosti či
žádoucnosti manželství. Tyto změny v důsledku vedou ke snížení sňatečnosti (podle
Beckera dochází k odmítání manželství) a plodnosti či zvýšení rozvodovosti. [Becker
41

Následně (pro zjednodušení) používám obecnější výraz „změny rodinného chování“, který zahrnuje
změny sňatečnosti, plodnosti a rozvodovosti. Nicméně v souladu s oběma autory kladu důraz zejména na
změny sňatkového chování.
42
Je nutné si znovu uvědomit časové období publikace děl obou autorů. Becker předkládá svoji teorii,
i když v omezeném rozsahu, už v roce 1973 a 1974 publikováním A Theory of Marriage: Part I, Part II.
Jeho stěžejní dílo A Treatise on the Family poprvé vychází v roce 1981, dílo Oppenheimerové vychází
v roce 1988 (některá její další díla využitá v této práci ještě později). Becker tyto změny tedy zachycuje
v jejich počátečnější fázi než Oppenheimerová, což může jejich pohled na danou problematiku
ovlivňovat.
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1998: 54-57] Becker tak shledává výraznou souvislost mezi zaměstnaností žen
a změnami v rodinném chování, mezi nástupem žen do placených zaměstnání a těmito
změnami předpokládá kauzální vztah. Druhým činitelem je podle autora role
rozvíjejícího se moderního státu a tržní ekonomiky, které částečně převzaly některé
funkce rodiny a snížily její důležitost v životě jedinců. [Becker 1998: 342-361]
Oppenheimerová kritizuje Beckerovu koncepci a všechny ostatní teorie, podle kterých
jsou změny v rodinném chování zapříčiněny rostoucí zaměstnaností žen. Svoji kritiku
zakládá na třech hlavních argumentech. Zaprvé zásadní chybou je zaměňování odmítání
manželství s odkladem sňatku do vyššího věku. Podle autorky je Beckerův argument
o rostoucí ženské ekonomické nezávislosti („hypotéza nezávislosti“) schopný vysvětlit
pouze chování těch jedinců, kteří se rozhodnou sňatek nikdy neuzavřít a do manželství
nevstoupit, nenabízí však vysvětlení, proč dochází k odkládání sňatků. Beckerova
hypotéza nezávislosti je podle Oppenheimerové tudíž teorií odmítání manželství, jelikož
pokud ženy mohou dosáhnout zhruba stejného příjmu jako jejich potenciální mužský
protějšek, neexistuje pro ně značný zisk z manželství a specializace v domácí produkci.
Podle Oppenheimerové [1994, 1997] totiž neexistuje značná empirická podpora pro
hypotézu nezávislosti a s ní spojené odmítání manželství, na základě dostupných dat lze
spíše vypozorovat trend odkládání sňatku než jeho odmítání, i když samozřejmě není
možné nabídnout zcela definitivní odpověď v této otázce.43 Teorie, kterou
Oppenheimerová předkládá, nenabízí univerzální vysvětlení, proč dochází k posunu
sňatku do vyššího věku neboli k odkladu manželství u obou pohlaví, ale nabízí odlišné
vysvětlení odkladů u mužů a žen. Svoji argumentaci přitom v obou případech odvíjí ze
situace na pracovním trhu a také zdůrazňuje, že výběr partnera je mnohem složitější
a delší proces než dříve. U žen vychází pozdější věk při sňatku z jejich měnící se role
(nástup do placených zaměstnání a vyrovnávání ekonomických rolí žen a mužů) a s ní
spojené míry nejistoty. V minulosti se ženy mohly vdávat poměrně mladé, neboť
informace o jejich důležitých atributech, které byly podstatné pro úspěch na sňatkovém
trhu (například vzhled, základní osobnostní charakteristiky, náboženské vyznání či
rasa), byly relativně dostupné v mladém věku. Současně byly ženy podrobovány
značnému tlaku k brzkému sňatku, který vycházel z jejich pozice na sňatkovém trhu.
Podle Oppenheimerové totiž nabídka potenciálních partnerů klesá s rostoucím věkem
ženy, neboť ženy mají tendenci brát si starší muže a muži rovněž vyhledávají mladší
43

Autorka pracuje především s daty ze sčítání lidu v USA, zároveň reflektuje další empirická data a práce
týkající se této problematiky.
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partnerky. V minulosti tudíž ženy usilovaly o brzký sňatek, neboť jejich pozice na
sňatkovém trhu byla s jejich rostoucím věkem oslabována (klesajícím počtem
potenciálních ženichů) a ohrožována (rostoucí konkurencí mladších žen). Naopak muži
byli v minulosti podrobováni dosti opačnému tlaku, neboť jejich pozice na sňatkovém
trhu byla značně určována jejich úspěchem na pracovním trhu. Jejich výsledky na trhu
práce a z nich vyplývající schopnosti zajištění rodiny hrály u mužů zásadní roli
a způsobovaly vyčkávání se sňatkem, neboť tyto vlastnosti obecně nejsou ve velmi
mladém věku očividné. Míra nejistoty ohledně ekonomické role mužů je vysoká v jejich
mladém věku, nicméně s rostoucím věkem dochází k jejímu snižování, neboť vlastnosti
mužů se v tomto ohledu stávají zjevnější a jasnější. Současné změny v roli žen a tím
pádem nastávající sbližování s rolí mužů vede podle Oppenheimerové i ke změně
kritérií výběru a posunu sňatkového věku žen. Jelikož i u žen začíná být podstatný jejich
úspěch na trhu práce a z něho plynoucí ekonomická perspektiva, kterou mohou muži
nabídnout. [Oppenheimer 1988: 573-588, 1994: 293-311; Hamplová 2003a: 15-16]
Současné zvyšování sňatkového věku u mužů Oppenheimerová vysvětluje tím, že se
ekonomická pozice mužů zhoršuje a zároveň přechod mužů do jejich stabilní pracovní
pozice se stává delším a složitějším procesem. [Oppenheimer, Kalmijn, Lim 1997]
Druhý bod autorčiny kritiky částečně souvisí s prvním uvedeným. Většina teorií (včetně
Beckerovy), které se snaží vysvětlit současné změny rodinného chování, se zaměřuje
pouze na význam a roli ekonomického postavení žen v tomto procesu. Autorka naopak
zdůrazňuje, že je nezbytné věnovat pozornost oběma pohlavím, neboť ekonomické
postavení
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[Oppenheimer, Kalmijn, Lim 1997] Zatřetí autorka poukazuje na významné pochybení,
ke kterému dochází při komparaci tohoto chování. Podle Oppenheimerové se ve většině
teorií (rovněž i v Beckerově) používají jako srovnávací období „tradiční rodiny“ dekády
dvacátého století, které jsou z pohledu rodinného chování obdobím velmi atypickým.
Historicky srovnávací období představují přibližně padesátá léta a začátek let
šedesátých dvacátého století, která se vyznačovala velmi vysokou sňatečností, plodností
a nízkou rozvodovostí. Nicméně z hlediska delšího časového horizontu se podle
Oppenheimerové jednalo o výjimečné období, které tedy necharakterizovalo typický
věk tradiční rodiny. [Oppenheimer 1994: 297-303, 1997: 449-450] Vzhledem k výše
uvedeným argumentům či poznatkům Oppenheimerová nakonec zpochybňuje, zda
šedesátá léta opravdu znamenala zcela zásadní zlom v rodinném chování.
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Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou manželství, přesněji
samotným procesem výběru manželského partnera. Zvláště jsem se pak zaměřila na
teorie sňatkového trhu včetně výběrového párování, ke kterému na něm dochází. Danou
tematiku jsem zachytila z ekonomického a sociologického pohledu a následně jsem
podle čtyř kritérií provedla jejich komparaci. Pro popis ekonomického přístupu jsem
zvolila teorii G. S. Beckera, který je ve svém oboru prvním významným autorem v této
problematice

a

k zachycení
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vybrala

teorii

V. K. Oppenheimerové. Obě teorie spadají do období poslední třetiny minulého století
a za vhodné pro srovnání je považuji ze tří důvodů. Jednak vznikaly v zhruba stejném
časovém období, dále se týkají stejného prostředí a konečně obě využívají koncept
racionálního výběru. Tyto teorie jsou rovněž v dané tematice považovány za klasické
a bývají v literatuře často uváděny pospolu. Vzhledem k tomu, že jsem se zaměřila na
komparaci jen dvou teorií, od jejichž vzniku nás navíc dělí více než třicet let, nelze
závěry, k nimž jsem dospěla, považovat za definitivní, ale spíše za východisko dalších
komparací, o něž by bylo možné opřít obecné zhodnocení předností a problematických
stránek ekonomické a sociologické konceptualizace problému výběru životního
partnera.
Komparace je opřena o čtyři srovnávací kritéria. První z nich představuje
celkový pohled na sňatkový trh a jeho fungování. Becker zachycuje sňatkový trh jako
klasický trh v ekonomickém pojetí, kde fungují principy nabídky a poptávky či
neviditelná ruka trhu. Oppenheimerová ho připodobňuje k trhu pracovnímu, jelikož
vychází z teorie hledání práce, kterou však pro svoje modely upravuje na základě
podobnosti a rozdílnosti hledání pracovní pozice na trhu práce s hledáním partnera na
sňatkovém trhu. Oba autoři předpokládají, že se jedinci chovají racionálně, základní
rozdíl ovšem spočívá v tom, že Becker udává (zjednodušující) předpoklad dokonalé
informovanosti účastníků sňatkového trhu, zatímco Oppenheimerová svoji teorii staví
na tom, že jedinci nemají dokonalé informace a rozhodnutí činí ve značné míře
nejistoty. V pojetí Beckera tudíž osoby (vzhledem ke svojí dokonalé informovanosti
o charakteristikách potenciálního partnera) při rozhodování o sňatku zvažují náklady
a výnosy, které jim jednotlivá manželství přinesou a podle toho se rozhodují, zda vůbec
a s jakým partnerem do manželství vstoupí. V ekonomické perspektivě totiž jedinci
vstupují do manželství pouze, pokud dojde ke vzájemné maximalizaci užitku obou
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partnerů. Podle Oppenheimerové si však osoby (vzhledem ke svojí nedokonalé
informovanosti o charakteristikách potenciálního partnera) při hledání stanovují
minimální přijatelnou úroveň párování a vybírají si prvního partnera, který je nad touto
hranicí, protože vědí, že hledání dokonalého partnera by bylo značně nákladné a mohlo
by

převýšit

výnosy

z párování

s ním

spojené.

Současně

míra
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o charakteristikách potenciálního partnera ovlivňuje samotné načasování manželství,
kterému se autorka detailně věnuje.
Druhé hledisko komparace zachycuje vztah sňatkového a pracovního trhu.
Becker prostřednictvím vztahu obou trhů popisuje zisk, který z manželství vyplývá.
Hlavní zisk z manželství podle něj plyne z rozdělení ekonomických rolí mezi mužem
a ženou, jelikož se jedná o efektivní strategii, která rovněž produkuje vzájemnou
závislost a vede k tomu, že z manželství má zisk muž i žena. Podle jeho teorie by se na
základě komparativních výhod žena měla specializovat na domácnost, zatímco muž by
se měl naopak specializovat na placenou práci. Oppenheimerová označuje tuto strategii
za neefektivní či riskantní, neboť staví rodinu do zranitelné pozice, pokud dojde
k dočasné nebo trvalé neschopnosti jedince plnit svoji nezbytnou funkci. Autorka
z tohoto důvodu preferuje model rodiny, v němž muž i žena participují na trhu práce,
neboť to poskytuje ekonomickou flexibilitu a zajištění v průběhu vývojového cyklu
rodiny.
Třetím kritériem je pojetí výběrového párování, které se u obou autorů opět
odvíjí od jejich teoretického uchopení celé problematiky. Oppenheimerová dělí
manželské párování na dva procesy – průběh výběru a posňatkovou socializaci. Přičemž
klade důraz na druhou fázi, v jejímž rámci může dojít ke vzájemnému přizpůsobení či
úpravě jednotlivých charakteristik jedinců, na jejichž základě došlo v první fázi
k vzájemnému výběru. Oproti tomu se Becker zabývá pouze procesem výběru, neboť
vychází z předpokladu, že jedinci mají dokonalé informace o charakteristikách partnerů
před vstupem do manželství, tudíž není potřeba je později modifikovat.
Čtvrté kritérium srovnává pohled autorů na změny sňatkového chování, k nimž
došlo v době, kdy autoři své teorie koncipovali. Becker shledává příčiny těchto změn
v rostoucí participaci žen na trhu práce a dále v měnící se roli státu a tržní ekonomiky.
Autor mezi rostoucí zaměstnaností žen a změnou sňatkového chování předpokládá
kauzální vztah. Oppenheimerová kritizuje tuto Beckerovu argumentaci na základě tří
bodů. Zaprvé podle ní nedochází k odmítání sňatků, ale pouze k jejich odkladu do
vyššího věku partnerů. K odůvodnění posunu sňatku do vyššího věku autorka nenabízí
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univerzální vysvětlení, ale rozvíjí svoji argumentaci zvlášť u každého pohlaví. Zadruhé
považuje za zavádějící zaměřovat se při vysvětlování změn tohoto chování pouze na roli
ekonomického postavení žen a nereflektovat ekonomické postavení mužů. Zatřetí podle
Oppenheimerové dochází k nesprávnému vybrání srovnávacího období (přibližně
padesátá léta a začátek let šedesátých dvacátého století), neboť se toto období z hlediska
sňatkového chování vymyká dlouhodobějšímu trendu a je tedy atypické.
Mým cílem bylo srovnání pohledu ekonomie a sociologie na problematiku
výběru manželského partnera, respektive zachycení jejich rozdílných a společných rysů
na danou problematiku. Z komparace vyplývá, že odlišný výklad autorů souvisí
zejména s rozdíly v jejich teoretickém uchopení celého problému. Zásadní roli podle mě
hrají Beckerovy předpoklady, se kterými vstupuje do svých modelů. Konkrétně mám na
mysli zejména předpoklad dokonalé informovanosti účastníků sňatkového trhu. Oproti
tomu Oppenheimerová v jádru své teorie vychází z předpokladu, že jedinci nejsou
dokonale informováni. Zároveň je nutné vést v patrnosti fakt, že Becker svoji teorii
koncipoval dříve než Oppenheimerová, která tak opírá svoji teorii o analýzu delšího
období.
Jistě není překvapivé, že ekonomické a sociologické uchopení problematiky
výběru partnera je odlišné. Na základě teorií, které jsem srovnala, považuji ekonomický
přístup za velmi striktní a nabízející exaktní postup, jasná a univerzální vysvětlení.
Zároveň je však třeba zdůraznit, že ve svých modelech pracuje s určitými předpoklady,
které na jedné straně exaktnost modelu posilují, ale na druhé straně jsou podle mého
názoru zjednodušující. Tak složitý proces, jakým je výběr partnera, samozřejmě není
možné „vtěsnat“ do matematických vyjádření se kterými se v ekonomii pracuje.
Matematické modely mohou být sice výhodné svojí jednoznačností a obecností, avšak
kladou omezení v tom, čím se můžeme zabývat. Naproti tomu sociologický přístup
nepotřebuje udávat výchozí podmínky svých modelů a i když následně nevede
k jednoznačným a univerzálním vysvětlením či závěrům, je flexibilnější a mnohem lépe
zachycuje realitu, jež zdaleka není uniformní. Z mého pohledu je tedy sociologický
přístup adekvátnější a vhodnější při zkoumání tak složitého procesu, jakým je výběr
partnera.
Moje práce je jen dílčím příspěvkem pro srovnávání pohledu dvou vědních
disciplín na problematiku týkající se manželství. Komparovala jsem teorie dvou autorů,
které jsem považovala za nejlépe srovnatelné. Další práce by se měly zaměřit na
rozšíření škály porovnávaných teorií.
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Summary
In my bachelor thesis I focused on the issue of marriage or, to be more specific,
on the process of choosing one’s partner. I paid special attention to the theory of the
marriage market, including assortative mating which occurs within this market. I first
looked into the subject from the economical and sociological aspects and then made
their comparison. My description of the economic approach was based on
G. S. Becker’s theory as he was the first major author in this field, while I turned to
V. K. Oppenheimer’s theory to capture the sociological perspective. The assessment is
based on four comparison criteria. The first one gives a general overview of the
marriage market and describes how it functions, the second one shows the relationship
between the marriage and job markets, the third is about assortative mating and the
fourth one describes and explains changes in marriage behaviour in the second half of
the twentieth century.
It was my goal to compare the views of economics and sociology on the issue of
mate selection, or, in other words, to capture their different and common features
concerning the issue at hand. The comparison shows that the authors’ different
interpretations are chiefly connected with their different theoretical grasp of the
problem. It is also necessary to bear in mind that Becker conceived his theory before
Oppenheimer, who based her theory on an analysis of a longer period of time. Drawing
from the theories I compared, I consider the economic approach to be very strict and
offering exact procedures, clear-cut and universal explanations. Nevertheless, it has to
be pointed out that in its models it works with certain assumptions which, on the one
hand, intensify the exactness of the model but, on the other hand, I consider them to be
rather simplifying. Naturally, it is not possible to “squeeze” such a complex process as
mate selection into mathematical expressions used in economics. Though mathematical
models may be suitable due to their unambiguousness and general character, they pose
limitations to what can be tackled. On the other hand, sociological approach does not
require any initial preconditions for its models. However, it does not lead finally to
clear-cut and universally applicable explanations or conclusions, it is more flexible and
it captures reality, which is far from being uniform, in a much better way. Thus, in my
opinion, the sociological approach is more adequate and more suitable when
investigating such a complex process as mate selection.
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