1. ÚVOD
Doktorská studie vychází především ze základních věd o kultuře a
společnosti, především pak z poznatků kulturologie a sociologie. Zejména se
pokouším analyzovat vliv kultury a náboženského cítění - nebo i jeho absenci na život rodin, na svazek manželství a soužití partnerů. Středem mé pozornosti
jsou nové trendy v partnerských a rodinných vztazích, dopady globalizace na
lidské soužití. Stále intenzivnější interakce ve vztazích mezi lidmi
z nejrůznějších světových regionů.
Velmi mne zajímá fenomén kulturních a společenských tradic a
jejich odolnost, či naopak křehkost vůči vnějším, cizorodým impulsům. V této
souvislosti se zabývám také psychologickými aspekty, historií, včetně vývoje
náboženské víry jako motivačního impulsu lidského počínání, a to v minulosti i
dnes. Metodologicky pojato, discipliny této studie jsou zejména kulturologie,
sociologie, religionistika, historie a sociální psychologie.
Magisterská diplomová práce se zaměřila na následující hlavní
témata: rodinné hodnoty, sociální a kulturní normy, důležitost manželství pro
mladé lidi (ve věku 15 až 35 let) v současné, postmoderní době. Můj
výzkumný záměr se soustředil na tyto země: Česká republika, Slovenská
republika, Slovinsko, Rusko, Polsko, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko.
Dobře si však uvědomuji, že mé dosavadní poznatky mají omezenou
výpovědní hodnotu.
Ve své disertační práci se soustřeďuji hlavně na situaci v České
republice jako na velmi konkrétní případ. Je také důležité tuto problematiku
zařadit do regionu, ve kterém žijeme - střední Evropa a dále společenství
Evropské unie. I v USA nacházíme určité podobnosti týkající se
sociologického a kulturního hlediska.
Rozhodně nechci použít šablonovitého srovnávání. Co se týká
zmíněných společenských trendů, tak určitě existuje složitá směna různorodých
vlivů mezi střední a východní Evropou, západní Evropou, stejně tak jako
celého našeho kontinentu s USA. Změny názorů a posuny ve společenských
hodnotách, tak jako nové příležitosti v životech lidí lze identifikovat a
rozpoznat v národní, regionální i mezikontinentální dimenzi.
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Pravidelně, na úrovni jednotlivých zemí, ale i regionálně, probíhají
výzkumná šetření, která vyhodnocují odpovědi respondentů na otázky týkající
se manželství a rodiny. Výsledky těchto výzkumů jsou publikovány
v zahraničních odborných studiích, v mediích, v tisku, a to jak v České
republice, tak na Slovensku. Přinášejí určité rozporuplné poznatky a hypotézy.
V jedné takové české anketě Centra pro výzkum veřejného mínění
(CVVM), která se uskutečnila na jaře 2005 (Šamanová, 2005, s. 2), jsem
získala informaci, že až třetina české populace považuje manželství za
nedůležité nebo k němu zaujímá negativní postoj. Položila jsem si otázku
„proč?!“ Vždyť je to fenomén, který fungoval po tisíciletí. Co vede lidi ke
zpochybňování manželství, proč dochází k erozi letitých hodnot? Přitom
tradičně se soudí, že rodina a spořádané partnerské svazky jsou základem
prosperujících společností a států. Už nejstarší etické a morálně normativní
spisy poukazují na to, že jakmile lidé přestávají plnit rodinné závazky,
společnost ztrácí svou sílu.
Konfucius byl už před dvaceti pěti stoletími přesvědčen, že by
přibylo štěstí a prosperity, kdyby se každý choval řádně ve svém rodinném
životě. Hierarchické uspořádání rodinných vztahů sloužilo od nepaměti jako
opora a legitimizace společenských uspořádání vyšších celků a respektování
moci hlavy rodiny socializovalo k respektování moci panovníka.
Rozhodla jsem se najít odpovědi na dané otázky. Zde vyvstal
podnět pro volbu daného tématu, kterému se chci věnovat nadále a provádět
pokud možno co nejširší analýzu zvolené problematiky koncipovanou v
relevantním výzkumu. Stále širší měrou hodlám pracovat s prvotními zdroji
získanými

vlastním

empirickým

šetřením.

Využívat

aktuálních

reprezentativních statistických údajů a studovat aktuální odbornou literaturu.
V rámci disertační práce se snažím nalézt odpovědi především na
tyto otázky:
 Jak lidé v České republice i střední a východní Evropě nahlížejí
na manželství jakožto sociokulturní instituci; jakou mu přičítají
hodnotu?
 Do jaké míry ovlivňují kulturní tradice lidské hodnoty, priority,
názory a pohled na rodinu?
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 Jaký dopad má rozhodnutí nevstoupit do manželství na rodinu?
 Jakou roli hraje v této sféře náboženské cítění či ateismus?
 Jsou děti vyrůstající v pevném manželství přirozenějšími
nositeli kulturního dědictví a pokračovateli tradic?
Tyto otázky jsou propojeny a navzájem se ovlivňují. Mnohdy o
potvrzení či vyvrácení hypotéz můžeme jen spekulovat a dojít k dočasným
závěrům. Životní styl, společenské normy a společenské vzory se totiž neustále
mění a vyvíjejí. Zároveň je třeba si všímat přetrvávajících společenských
trendů, historických faktorů, stereotypů i jistých předsudků.
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V kolébce demokracie, řecké polis, byli svobodnými občany jen
muži, patriarchové svých klanů, rozsáhlých domácností, v nichž vládli
despotickou mocí. Prostorem svobody a rovnosti byla pouze veřejná sféra,
kdežto rodina byla prototypem hierarchie a pevné uspořádanosti.
Uzavírání

manželství

bývá

tradičně

spojeno

s rodinnými,

náboženskými i občanskými obřady. Křesťané od nejstarších dob spojovali
začátek manželského a rodinného života s modlitbami a prosbami o požehnání
pro nově vznikající rodinu. „Brzy se vyvinuly liturgické obřady spojené se
sňatkem. Tertulián se zmiňuje o liturgii uzavírání manželství už kolem roku
200“ (Kašný, 2006, s. 22).
Křesťané ale v té době sdíleli římské pojetí manželství a dívali se
na manželství jako na životní stav. Proto také biskupské nebo kněžské
požehnání a vkládání rukou na novomanžele, které bylo spojeno s modlitbou
křesťanského společenství, stálo právě jen na začátku nového životního stavu,
nového životního povolání muže a ženy.
Teprve od 12. století se toto základní pojetí manželství jako
životního stavu začalo posouvat směrem k chápání manželství jako smlouvy
mezi mužem a ženou. Důraz při uzavírání manželství se začal přenášet
z požehnání na manželskou smlouvu a manželský slib. V případě nešťastného
či nepovedeného manželství se pak duchovní činitelé nezajímali ani tak o
aktuální životní stav a situaci manželů, ale spíše o platnost nebo neplatnost
manželského slibu. Zajímali je okolnosti spojené s uzavřením manželství.
Modelem manželského slibu byla smlouva vycházející ze souhlasu
smluvních stran. Musela mít přesně stanovený obsah. Antické římské právo ani
středověké kanonické právo však nevyžadovalo žádné specifické právní
formality k platnému uzavření této smlouvy. Proto také uzavření manželského
slibu nebylo spojeno s žádnými právními formalitami ať veřejnými nebo
soukromými.
4

V praxi to znamenalo, že i když bylo uzavírání manželství
zpravidla spojeno s liturgickými obřady v kostele, bylo možno bez jakýchkoli
zvláštních dovolení slavit sňatek také soukromě jako rodinnou slavnost mimo
kostel. Na druhé straně, soukromé svatby, které se někdy rovnaly tajným
sňatkům a o kterých věděli právě jen muž a žena, byly zakázány. Ty vnášely do
společnosti jen nejistotu a zmatek. Přesto ale univerzální církevní právo
nestanovilo žádné formality, které by bylo třeba splnit k platnému sňatku.
„Nevyhlásilo ani soukromé nebo tajné sňatky jako neplatné až do Tridentského
koncilu (1545-1563) “ (Jedin, 1990, s. 93).
Tridentský koncil stanovil, že do budoucna musí být každé
manželství uzavřeno v přítomnosti faráře a dvou svědků ve farním kostele.
„Nerespektování těchto kanonických formalit mělo za následek neplatně
uzavřené manželství“ (Jedin, 1990, s. 94). Uvedení těchto nových pravidel do
praxe ale nebylo vůbec jednoduché.
Biskupové si uvědomovali, že jednotlivá rozhodnutí koncilu
nebudou všude vítána a že na některých místech ani nebude dovoleno je
vyhlásit. Proto koncil stanovil, že kanonická forma bude závazná pouze v těch
konkrétních farnostech, ve kterých byl tento požadavek vyhlášen.
Uvedení náboženské formy sňatku do praxe se na mnoha místech
lišilo. V některých farnostech byl tento dekret vyhlášen ještě dříve, než se
farnost rozdělila na katolickou a protestantskou část. V takových farnostech
byli vázáni touto formou jak katolíci, tak protestanti. V jiných farnostech tento
dekret nebyl vyhlášen vůbec. Proto ani protestanti ani katolíci nebyli vázáni
kanonickou formou manželství. Další problém nastal, když se celé farnosti
přiklonily od katolické k protestantské víře nebo naopak. „Zavedením právních
formalit dal Tridentský koncil uzavírání manželství podobu, která je
v základních rysech respektována jak v křesťanském, tak ve světském právu až
dodnes“ (Kašný, 2006, s. 24).
Jakou autoritu měl stát pro uzavírání manželství? Začátkem
moderní doby, tedy někdy kolem 16. století se manželství a rodina dostaly do
nového kulturního a společenského kontextu. V předcházejících staletích bylo
manželství tématem pro teology nebo pro církevní právníky. Církevní autority
měly jedinou a výhradní jurisdikci nad právními aspekty manželství a rodiny.
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Nyní se začali o manželství zajímat také humanisté, filozofové. S pokračujícím
rozvojem společenských věd vzrostl zájem i u politiků, národohospodářů.
Manželství se jako instituce postupně vymaňovalo z jurisdikce
církevních představených. Pomalu získávalo sekulární charakter, a to nejdříve
v protestantských zemích. Později tento trend nastal i v zemích, kde převažovalo
katolické náboženství.
„Náboženství a víra zůstávaly nadále důležitými momenty
v manželském a rodinném životě. Jednotlivé právní aspekty manželství, zvláště
stanovení manželských překážek, uzavírání manželství a později také rozvody
v jednotlivých evropských zemích postupně přecházely do sféry světského práva“
(Gaudement, 1989, s. 287-291). Manželství tak nabylo širšího společenského
významu. Tak, jak se vyvíjela kultura národů, měnily se pohledy na manželství.
V Holandsku byl církevní sňatek nahrazen civilním už v polovině 16.
století jako volitelná forma sňatku pro členy reformované církve. V Anglii zavedl
Cromwell občanský sňatek v roce 1653. V roce 1660 bylo jeho rozhodnutí
zrušeno Karlem II, ale proces sekularizace manželství to nezastavilo. Ve Francii
byl zaveden fakultativní civilní sňatek roku 1787. Až od roku 1792 byl stanoven
jako povinný. V Holandsku byl civilní sňatek povinný od roku 1795. Následně,
slavení jakéhokoli náboženského svatebního obřadu před civilním sňatkem bylo
dokonce trestné. Od roku 1851 byl v Dánsku umožněn civilní sňatek pro ty, kteří
nepatřili ani k dánské ani k jiné státem uznané církvi. Týkalo se to i sňatků,
v nichž snoubenci patřili k různým církvím, například katolík s nekatolíkem.
V Německu byl zaveden povinný civilní sňatek v roce 1875. „Navíc roku od roku
1810, podobně jako to v 18. století zavedli v Holandsku, bylo zakázáno slavit
náboženské svatební obřady před uzavřením civilního manželství“ (Kašný, 2006,
s. 25).
Tím se v řadě evropských zemí stal náboženský obřad druhořadý,
alespoň oficiálně. Důležitá byla právní forma manželství. Vstup státu do
manželského práva v Čechách byl postupný a zprvu se týkal především
náboženských rozdílů mezi manžely.
V roce 1811 byl vypracován rakouský Obecný zákoník občanský,
který nabyl účinnosti na území Čech a Moravy v roce 1812. Tento zákon
upravoval jen povinnou církevní formu sňatku. „Až roku 1868 byl povolen
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takzvaný nouzový civilní sňatek pro osoby, které nemohly uzavřít manželství
podle kanonického práva. Obecný občanský zákoník jim ale manželství
nezakazoval“ (Kašný, 2006, s. 26). Od roku 1870 byl zaveden civilní sňatek pro
osoby, které se nehlásily k žádné státem uznané církvi. „Výraznější změnu vnesl
do této oblasti až zákon č. 320 Sb. z. A n. ze dne 22. května 1919“ (Hrušáková a
kol., 2001, s. 10-11). Sekulární manželství tak pomáhalo i překlenout rozdíly
v náboženském vyznání či příslušnosti partnerů.
Jak se manželství změnilo ve 20. století v České republice? Velký
vliv na tuto instituci mělo světské právo versus náboženské tradice a pravidla.
„Zákon č. 320/1919 Sb. bývá obvykle uváděn jako ‚manželský zákon‘ nebo také
‚manželská novela‘. Tento zákon sjednotil manželské právo, zrušil v něm
konfesijní a jiné nerovnosti, zavedl fakultativní civilní sňatek a rozluku, jako
právní cestu zrušení manželství za života manželů“ (Hrušáková a kol., 2001, s.
10-11). Podle tohoto zákona bylo uzavření manželství považováno za uzavření
manželské smlouvy. Zákon tak navazoval na tradici kanonického práva.
K platnému uzavření této smlouvy se vyžadovala způsobilost těch,
kteří uzavírali manželství. „Za nezpůsobilé uzavřít manželství se považovaly
osoby zbavené svéprávnosti a osoby slabo a choromyslné, osoby mladší 14 let a
osoby impotentní. Další konkrétní situace byly překážkou k manželství: trvání
jiného manželství jednoho ze snoubenců, příbuzenství v přímé linii a v pobočné
linii až do čtvrtého stupně, švagrovství a zákaz z důvodu zavraždění manžela za
účelem uzavření jiného sňatku“ (Kašný, 2006, s. 27). Dále způsoboval neplatnost
manželství souhlas z důvodu strachu, souhlas daný unesenou osobou, omyl
v osobě snoubence a omyl pokud jde o to, že snoubenka není těhotná. Způsobilost
k uzavření manželství tak byla splněna neexistencí překážek stanovených
zákonem.
„Zákon o právu rodinném – č. 265 Sb. - ze dne 7. prosince 1949, s
účinností od 1. ledna 1950 oddělil právní úpravu rodinných vztahů
od občanského zákoníku“ (Hrušáková a kol., 2001, s. 10-11). Tento zákon zavedl
povinný civilní sňatek. Stanovil, že manželství se muselo uzavírat souhlasným
prohlášením muže a ženy před státním lidovým orgánem – místním národním
výborem. Pokud prohlášení snoubenců bylo učiněno jinak, manželství se
nemohlo uskutečnit.
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Okolnosti bránící vzniku manželství byly proti předcházejícímu
právu zjednodušeny a omezeny. Nezpůsobilí k uzavření manželství byli ti, kteří
už žili v manželství, pokrevní příbuzní (ve stejném stupni jako dnes), švagrovští
příbuzní v přímé linii, slabo a choromyslní a nezletilí. „Zákon č. 94/1963 Sb., o
rodině, který až na několik změn přebral právní úpravu z roku 1949, nabyl
účinnosti 1. dubna 1964. Zrušil např. překážku švagrovského příbuzenství. Zrušil
také povinnost předkládat při sňatku výpisy z rodné matriky. Po rozpadu
komunistického režimu na podzim 1989 byl tento zákon novelizován. Zákon č.
234/1992 Sb. zrušil výlučnost občanského sňatku a zavedl fakultativní církevní
sňatek, podobně jako tomu bylo před rokem 1949“ (Hrušáková a kol., 2001, s.
10-11).
Znamená to, že snoubenci si mohou při respektování všech ostatních
zákonných požadavků zvolit, zda uzavřou občanský sňatek před starostou nebo
pověřeným členem obecního zastupitelstva. Můžou také uzavřít církevní sňatek
před osobou pověřenou církví nebo náboženskou společností.
Praxe ukázala, že tato změna nebyla v novele domyšlena, co se týče
praktických důsledků. Jeden problém byl v tom, že některé církve zřejmě nemají
dostatečně rozpracovány podmínky manželského a rodinného práva, které by
splňovaly požadavky stanovené

světským

právem. Jiný problém byl

v administrativní oblasti. Vedení matrik u jednotlivých církví bylo matoucí nebo
neúplné a kompetence duchovních naplnit všechna ustanovení světského práva
při uzavírání manželství také nebyly vyvážené. „Současný způsob uzavírání
manželství je stanoven zákonem o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 210/1998 Sb., a dále ve znění zákona
č. 360/1999 Sb.“ (Hrušáková a kol., 2001, s. 10-11). Mezi náboženským právem
a světským jsou tedy i praktické rozdíly.
Jaké bylo manželství v náboženském právu ve 20. století? „Konec
19. a začátek 20. století byl mimo jiné dobou přípravy kodexu kanonického
práva“ (Kašný, 2006, s. 28). Tento kodex, který byl vyhlášen v roce 1917,
potvrdil povinnost kanonické formy při uzavírání manželství jak pro
manželství dvou katolíků, tak pro manželství, které uzavíral katolík s
nekatolíkem.
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Kromě velmi výjimečných situací, jako např. nebezpečí smrti
jednoho ze snoubenců nebo dlouhodobá nepřítomnost kněze, kanonická forma
byla závazná do té míry, že i neúmyslné přehlédnutí nějaké technické formality
(např. opomenutí delegace u oddávajícího) mělo za následek neplatný sňatek. To
platilo i v případě, kdy se jednalo o manželství, ve kterém způsobilost muže a
ženy a manželský slib byly jinak v pořádku. Zdůraznění náboženských formalit
naznačilo posun v pojetí od manželství jako životního stavu k manželství, které
bylo posuzováno hlavně z pohledu manželské smlouvy mezi mužem a ženou.
„Bylo to 25. ledna 1959, kdy papež Jan XXIII oznámil svůj úmysl
svolat všeobecný koncil a připravit nový kodex kanonického práva. Tento nový
kodex se začal konkrétně připravovat až po ukončení II. vatikánského koncilu a
byl vyhlášen 25. ledna 1983“ (Kašný, 2006, s. 28). Co se týká právního aktu
uzavření manželství, kodex navazuje na staletou náboženskou tradici. K platnému
sňatku vyžaduje, aby snoubenci byli způsobilí uzavřít manželství a aby vyjádřili
souhlas k manželství. Musí také dodržet všechny formality, které právo vyžaduje
k platnému uzavření manželství.
Kdy vlastně začíná manželství? Kdy je platně uzavřené? Manželství a
rodina jsou dnes znovu živými tématy nejen v akademických diskuzích, ale také v
každodenním rozhodování jednotlivých žen a mužů.
Zdá se, že antická římská tradice ohledně vzniku manželství,
založena na vzájemném souhlasu partnerů, je alespoň v evropském kulturním
prostoru všeobecně přijímána. Nezbytnou podmínkou sňatku je rozhodnutí
muže a ženy. Oba se rozhodují pro manželství v nějakém kontextu. Vždy jsou
ovlivněni blízkými i vzdálenějšími lidmi a okolím. Přesto však jejich svobodné
rozhodnutí nemůže nahradit žádná jiná autorita.
Právní formality při uzavírání manželství, tak jak je vyžaduje
světské a církevní právo, jsou relativně jednoduché. Splnění právních formalit
sňatku je sotva obtížné do takové míry, aby snoubencům, kteří jsou jinak
způsobilí k manželství, zabránilo uzavřít manželství. Při této zdánlivé formální
jednoduchosti však dnes přibývá situací, ve kterých se muž a žena rozhodují žít
jako manželé, třeba i jako rodiče. Vychovávají své děti a přitom formální
uzavření sňatku odloží až na pozdější dobu. V některých případech partneři
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zcela odmítnou občansko-právní nebo církevně uzavřené manželství. Takových
nesezdaných soužití přibývá a v dnešní době nejsou žádnou výjimkou.
Tento fenomén si zasluhuje pozornost nejen právníků, ale i
odborníků v dalších humanitních a lékařských disciplínách. Manželství není
jen akademickou otázkou, ale existenciální výzvou v lidském životě. Fenomén
faktických a nesezdaných soužití vyžaduje pozornost všech, kdo mají autoritu a
odpovědnost ve společnosti.

2. 1. SOUČASNOST: JE MANŽELSTVÍ NA VEDLEJŠÍ
KOLEJI?
Nejnovější výzkumy ukazují, že nejen ve východní Evropě, ale i
v zemích typických pro západní společnost jako jsou USA, Kanada, nebo
Norsko, tamější experti zaznamenali značný pokles uzavřených manželství od
roku 1989. Detailní americké studie ukazují, že muži a ženy, kteří poprvé
vstupují do svazku manželského, ve většině před uzavřením sňatku s daným
partnerem, nebo s někým jiným žili ve společné domácnosti (Smock, 2000, s.
4).
„V USA ale žádné průzkumy nedokazují, že zkušenosti z
kohabitace (soužití) vedou ke stabilnímu manželství. Vlastně 40% párů
v Americe, které spolu žijí, svůj vztah do pěti let ukončí, a to bez ohledu na to,
jestli jsou manželé“ (Smock, 2000, s. 3). Navíc existuje i norský průzkum
(Mastekaasa, 2006, s. 162), který poskytuje alespoň částečnou oporu názoru, že
ukončení manželství nebo kohabitace mladé lidi stresuje stejnou měrou.
Abych uvedla další aspekt, charakterizující současnost - Česká
republika má vysoký a stále narůstající počet rozvodů. I když se dnes stává
rozvod ve většině evropských zení obvyklým jevem, úroveň rozvodovosti
v těchto společnostech byla ještě do poloviny šedesátých let minulého století
poměrně nízká. Bohužel, i tehdy, patřila Česká republika k zemím s vyšší
intenzitou rozvodovosti. V r. 1965 zde rozvodem končila pětina manželství.
Od konce šedesátých let a především pak v sedmdesátých letech
došlo v řadě zemí Evropy k výraznému zvýšení rozvodovosti a tento trend
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pokračuje různou měrou i v současnosti (Kalibová a kol., 2009, s. 210). Česká
republika je v současnosti, co se týče rozvodovosti, jasně v popředí.
Paralelně, dnešní mladí lidé v Čechách stále širší měrou preferují
partnerské soužití bez uzavřeného manželství (Šamanová, 2010, s. 2). V České
republice bylo za celý loňský rok uzavřeno jen 46 746 svateb, což je nejmenší
počet za posledních dvě stě let (Český statistický úřad – ČSÚ, 14. 3. 2011,
www.czso.csu). Přičemž před dvěma stoletími žila na území ČR méně než
polovina dnešního počtu obyvatel. Ve srovnání s osmdesátými lety minulého
století se v současnosti Češi ‚berou‘ později. Muži mezi 28-31 lety, ženy
průměrně ve věku 25 do 29 let. „Více jak 30% českých dětí se rodí svobodným
matkám. V roce 2009 se podíl dětí narozených mimo manželství přiblížil k
40%“ (Český statistický úřad, 24. 11. 2010, www.czso.csu).

2.

2.

PRO

NEBO

PROTI

MANŽELSVÍ:

CO

NÁS

OVLIVŇUJE?
Ilustrující jsou názory občanů České republiky týkající se existence
manželství a příbuzných témat jakými jsou rodina a děti. Které podněty
ovlivňují jejich chování?
Mezi významné faktory, kterými se člověk zabývá, než se
rozhodne pro nebo proti manželství, je nutno zařadit náboženské cítění, zažité
kulturní tradice rodiny (rodiče, příbuzní) a kulturní vzory společnosti, v níž žije
a je s ní identifikován. V neposlední řadě i problematiku finanční závislosti,
nebo naopak soběstačnosti. (Pikálková, 2003, s. 96).
Počet sňatků ovlivňuje doba, kdy se ekonomicky daří hůře. Nejistá
budoucnost, nezaměstnanost, drahé byty, snižování sociální podpory státu - to
jsou podstatné okolnosti při rozhodování, zda vejít do svazku manželského
(Šamanová, 2010, s. 2).
Vedle odkládání sňatku do vyššího věku se posouvá i plození dětí.
Hovoří se o „druhé demografické tranzici“ (Rabušic, 2001, s. 208).
Výše uvedená fakta i předsudky formují názory mladých lidí
ohledně partnerského života. Ovlivňují také jejich schopnosti vytvořit, či
udržet trvalý vztah. Samozřejmě existují i další věci jako náboženství vlastních
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rodičů nebo pěstounů, všeobecný intelektuální rozhled, apod. „Stále
vzdělanější ženy mají i větší nároky na výběr svého budoucího partnera,
formují si představu o jeho větším podílu na chodu rodiny“ (Rychtaříková,
2003, s. 45-46).
Obrázek, že otec-živitel zabezpečí rodinu, matka se bude starat o
chod domácnosti a děti, se ukázal v průběhu let jako iluze. Tak například
v České republice se rodina v podstatě neobejde bez dvou příjmů. Pokud si
chce žena udržet zaměstnání, často musí ‚slevit‘ z práce doma. Babičky nejsou
vždy ochotny ji zastupovat. Přitom panuje chronický nedostatek mateřských
škol a zařízení pro nejmenší děti. „Na čtyřicet tisíc rodičů v České republice
loni neuspělo se žádostí o umístění dětí do mateřské školy“ (Vaculík, 2011, s.
1).
Podle expertů z Národní ekonomické rady vlády - NERV
(prohlášení mluvčího Daniela Münicha ze dne 4. 3. 2011) nedostatek školek
snižuje porodnost, nemluvě o pracovním uplatnění či profesním růstu ženmatek. Češi podle vládního think-tanku NERV vědí, že přivést do rodiny dítě
je obrovská zátěž, která stojí nemalé peníze, ale zároveň může i zúžit pracovní
možnosti a zkomplikovat kariéru. Konzervativní představy o tradičním modelu
rodiny tak narušila realita tržní ekonomiky.
A pak je tu podvědomá obava z komplikovaného (i drahého)
rozvodového řízení.
Důležité je samozřejmě i to, že dnešní společnost nesezdaná soužití
toleruje. Ještě před padesáti či sto lety tomu tak nebylo. Pokud spolu mladí
začali žít pod jednou střechou ‚bez papíru‘, bylo nemyslitelné, že se partneři
v dohledné době nevezmou. V některých zemích, nábožensky konzervativních,
například v Irsku, Itálii, nebo Polsku soužití ‚na psí knížku‘ jako reálná
možnost dlouho, i do nedávna, nebylo společensky přijímáno.
Nicméně, podle analýz Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
(2009) i CVVM (Šamanová, 2010, s. 2-3) je přitom pro více než 80% Čechů a
Češek rodina stále největší hodnotou a nejvýznamnějším životním cílem, stejně
jako je největším přáním většiny žen mít děti.
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3. MANŽELSTVÍ A RODINA:
AKTUÁLNÍ SPOLEČENSKÉ TRENDY
Proč někteří lidé manželství oddalují či přímo odmítají? Co je
k takovému rozhodnutí vede? Klíčový, praktický problém spočívá v otázce
spojení kariéry a rodiny (Pikálková, 2003, str. 97). Kvůli biologickým rozdílům
mezi pohlavími, tradicím a přetrvávajícím stereotypům se toto dilema týká
především žen.
Daná společenská a kulturní otázka mne vždy zajímala a cítím, že
zatím není dostatečně reflektována. Navíc mám dojem, že evropské vlády si
jenom začínají uvědomovat, jak důležitá tato problematika vlastně je, stejně
jako s ní související otázka nízké a klesající porodnosti. Z dlouhodobého
hlediska má nízký nebo minusový populační růst závažné negativní
ekonomické dopady - velké penzijní fondy, stoupající zátěž na státní rozpočet,
vliv na národní i mezinárodní hospodářské vazby. Neřešené ekonomické
problémy pak logicky vedou k politickému a společenskému napětí.
Ve své disertační práci se zejména orientuji na současnou situaci
v České republice. Porovnávám ji s ostatními státy v Evropské unii. Zajímavé
jsou změny ve střední a východní Evropě po roce 1989 a jejich dopad na
současné trendy ve vztazích, v manželství. Dochází k posunům životních
priorit partnerů.
Pracovní příležitosti nabízejí velkou pestrost možného uplatnění.
To je důležité zejména pro populaci ve střední a východní Evropě, po pádu
‚železné opony‘. Tato událost nevyhnutelně vedla k migraci a rozšířila přímý
kontakt mezi lidmi západní a střední/východní Evropy. Konkrétněji lze
sledovat změny v životním stylu mladých lidí a modifikaci žebříčku hodnot,
které se v posledních letech odehrály. Tyto nové prvky mají různé dopady a
působí na společenské klima.
Podstatným fenoménem je kultura - ať už původní, nebo daná
kulturní difůzí nových vlivů, politikou minulosti i současnosti a globalizací.
Stále více si uvědomujeme vliv kulturních tradic, spolu s náboženským cítěním
a národní identitou. Všechna tato témata jsou stěžejní, pokud jde o mezilidské
vztahy a instituci manželství a rodiny. Aktuální problémem, přímo dilematem,
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je pro mnohé, vedle zajištění si bydlení, právě kariéra vs. rodina, a to z různých
důvodů, včetně diskriminace matek v zaměstnání.
Změny sledujeme hlavně v České republice a střední-východní
Evropě. Existují ale paralely nebo podobné trendy, pokud srovnáme tyto
regiony se západní Evropou nebo s USA.
Jaké demografické a společenské tendence v Evropě převládají?
Jak se prolínají vlivy kulturních tradic a náboženství či ateismu na manželství?
V roce 1941 napsal ekonom a sociolog Joseph A. Schumpeter
knihu Kapitalismus, socialismus a demokracie. Zformuloval v ní hypotézu,
podle níž „kapitalistická ekonomika prostřednictvím psychických postojů, jež
vytváří, bude postupně zatemňovat hodnotu rodinného života“. (Schumpeter,
2004, s. 116).
Schumpeter (Němec, narozený v moravské Třešti, který před
Hitlerem emigroval do USA) již uprostřed 2. světové války předpověděl
institucionální změny, jež nastaly v celém západním světě v druhé polovině 20.
století. Úpadek či rozklad kapitalistické rodiny založené na manželském
svazku měl být tou nejhlubší příčinou sebezániku naší civilizace. Tento proces
nazval Schumpeter „tvořivou destrukcí“. Před sedmdesáti lety anticipoval
snižující se porodnost vyspělých společností, bezdětnost a změny životního
stylu vyvolané kapitalistickou evolucí, jež „zmenšuje přitažlivost rodinné
domácnosti a nabízí k ní lákavé svobodné alternativy“.
Sociokulturní instituce manželství a její hodnota jsou i tak stále
vysoce aktuální. A to i přes to, že nyní existují další modely rodiny, či
intimního soužití, které společnost toleruje. Manželství přetrvává jako nejstarší,
stabilní (i se všemi úskalími) struktura pro intimní vztah a rodinu. Struktura,
která zůstává základem společnosti.
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3. 1. SŇATEČNOST A PLODNOST V ČESKÉ REPUBLICE
V České republice uvažuje o přímém vstupu do manželství pouze
19% mužů a 20% žen. Naopak 67% mužů a 70% žen v produktivním věku se
chystá na nesezdané soužití. Alespoň na zkoušku, pak se uvidí. Současný trend
je jasný. Řada lidí se rozhodne ‚žít na hromádce‘ bud´ bez toho, že by někdy
do budoucna plánovali uzavřít manželství, nebo jako úvod do společného
manželského života: test kompatibility s partnerem (Šamanová, 2010, s. 2).
Mimomanželských dětí je u nás rok od roku víc. Přibývá
nesezdaných párů, i když většina českých žen se vdávat chce. Možná ne hned
nebo přímo bez lepšího poznání partnera, ale svatbu neodmítají. „Podle údajů
ČSÚ se loni narodilo v České republice 117 153 dětí. Z tohoto počtu 47 164
mimo manželství, což je 40,3% z celkového počtu novorozenců“(Český
statistický úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu). Je to nejvíce v historii země.
„Zatímco počet uzavřených manželství u nás meziročně klesá,
procento dětí přicházejících na svět mimo manželský svazek se podle údajů
Českého statistického úřadu kontinuálně stoupá. Každý rok za posledních 20
let. Typickou českou neprovdanou matkou je žena se základním vzděláním
z ekonomicky slabého regionu, kterou si partner nebyl ochotný vzít. Tyto ženy
rodí

80%

z mimomanželsky

narozených

dětí“

(Davidová,

2010,

http://ona.idnes.cz). Zdá se, že život na ‚psí knížku‘ je trend, stejně tak to, že
některé páry mají děti, aniž by se předtím vzaly.
Autoři knihy „Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR“
z roku 2007, vydanou Sociologickým ústavem AV ČR, zjistili, že jen malá část
svobodných českých matek zcela odmítá manželství. Většina neprovdaných
matek se vdávat chce, i když spíše po předchozím nesezdaném soužití na
zkoušku. Výhody statusu svobodné ženy si sice považují i vysokoškolsky
vzdělané ženy, ale právě ony jsou nejkonzervativnější. (Rychtaříková, 2003, s.
62). Možná, že některé svatbu oddalují, stejně tak se zvyšuje věk při narození
prvního dítěte, ale většinou jsou už vdané, když rodinu zakládají. Připadá na ně
jen 20% procent mimomanželsky narozených dětí“ (Český statistický úřad, 14.
3. 2011, www.czso.csu).

15

Proč svobodné matky rodí děti? Publikace Děti na psí knížku?
Mimomanželská plodnost v ČR (Hamplová, 2007, s. 49-58) uvádí tyto důvody.
Cituji:
 „Neochota partnera uzavřít manželství – ženy s nižším
vzděláním řeší dítětem nejistotu ohledně budoucího vztahu,
 Liberální hodnoty – neprovdané matky s vyšším vzděláním si
chtějí udržet vlastní nezávislost a manželství je pro ně
formalita,
 Pragmatické finanční motivy – matkám ze sociálně slabších
skupin se zvýší sociální dávky, když nepřiznají, že žijí
s partnerem, což by s manželem neprošlo.“
Dále pak (Davidová, 2010, http://ona.idnes.cz). „Důvodů je tedy
několik. Každý pár má svůj příběh a jinou situaci.“

3. 2. KLASICKÉ VERSUS ALTERNATIVNÍ MANŽELSTVÍ
Z PRÁVNÍHO HLEDISKA
Který druh soužití upřednostňuje zákon je asi zřejmé. Účastníci
klasického manželství mají na základě zákona větší zabezpečení, než partneři,
kteří spolu sdílejí domácnost, ale oddáni nejsou.
Zákon mimo jiné pamatuje v případě rozvodu na výživné manželky
i vypořádání společného jmění manželů, a to do posledního detailu. Zákon
chrání manželku lépe než partnerku i v případě náhlého úmrtí manžela.
Následné dědické řízení je pro manželku jednodušší. „Zkrátka, nikdo ji
nevyhodí z manželova bytu na ulici, jako by se to mohlo stát pouhé partnerce,
na kterou by nebyl byt napsán. Z ryze materiálního pohledu dává tedy ženě
vstup do manželství větší jistoty“ (Davidová, 2010, http://ona.idnes.cz).
V tomto směru je manželství pro ženu výhodnější než nesezdané soužití.
Z rodičovského pohledu už tak zásadní rozdíly nejsou. Pokud jsou
oba rodiče zapsáni v rodném listu dítěte, po právní stránce mají manželé i
partneři stejná práva i povinnosti.
„‚Rodiče jsou jednou rodiče a oba mají ze zákona právo na
výchovu dítěte, povinnost ho vyživovat a zabezpečovat mu co nejlepší
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podmínky pro život‘, popisuje přední expertka na rodinné právo Julie Janatová
situaci v obou typech rodiny“ (Davidová, 2010, http://ona.idnes.cz). Svobodná
matka se tak nemusí obávat, že by její partner a otec dítěte nemohl přijít na
třídní schůzku, informovat se v nemocnici o zdravotním stavu dítěte a
podobně.
„Při soužití ‚na psí knížku‘ právnička Julie Janatová doporučuje,
aby si partneři jasně upravili: rodičovskou zodpovědnost – to znamená komu je
dítě svěřeno do výchovy a kolik by na něj měl ten druhý přispívat, dále pak
rozdělení majetku – dohodnout se, kdo si co při odchodu vezme, a v případě
větších investic (stavba domu, koupě bytu) o tom sepsat dohodu u advokáta,
nebo notářský zápis.“ (Davidová, 2010, http://ona.idnes.cz) Ať se chceme
vdávat, ženit nebo ne, manželství má nesporné praktické výhody, například při
vypořádávání majetku nebo nároků na dědictví.
I když na rozchod nebo rozvod při vstupu do manželství nikdo
zvláště nemyslí, v podvědomí tato eventualita asi dřímá. Právě manželství je
pak jakousi nenápadnou pojistkou, která spravedlivě chrání nás a hlavně naše
děti. To bude podle mého soudu i jeden z důvodů proč většina českých žen
stále touží po manželství a založení rodiny – 80% dotázaných v sociologickém
průzkumu CVVM o rodinných hodnotách v České republice (Šamanová, 2010,
s. 2-3).
V soužití ‚na psí knížku‘ všechny důsledky rozchodu nesou
partneři samy. Na druhou stranu, se dá takový vztah ukončit snadněji. Sociální,
ekonomické a psychologické dopady však především ‚odnáší‘ žena. Každý se
musí rozhodnout sám, který typ soužití mu vyhovuje více. K takovému
srozumění je však třeba sjednotit názory obou partnerů, což bývá mnohdy
složité. Nezřídka se ženy vdávat chtějí, ale muž o svatbě slyšet nechce. Opačné
případy jsou vzácnější.
Jaké jsou další výhody či nevýhody soužití bez manželství?
Z právního

hlediska

je

zde

několik

zásadních

nevýhod.

V nesezdaném soužití existuje nižší právní ochrana partnerů, pokud jde
například o daně. Jen manželé si mohou vzájemně odčítat určité částky ze
základu. Také zjišťování údajů o partnerovi je obtížnější, například
v nemocnici, chceme-li znát jeho/její zdravotní stav.
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V jistých případech lze považovat za zdroj nejistoty fakt, že
partneři vůči sobě po rozchodu nemají vyživovací povinnost či jinou
odpovědnost. Často tím ztratí ženy, které mají děti s partnerem mimo
manželství a zůstanou po nějakou dobu na mateřské či nenajdou práci. Je jen
na jejím partnerovi, do jaké míry ji bude podporovat nebo platit výživné, jak
během vztahu, tak po rozchodu.
I pokud jde o důchodové pojištění, tak manželé mají výhodu.
Přesněji, vdovské a vdovecké důchody se odvíjejí od manželského svazku,
takže nesezdané páry na ně nemají nárok.
Majetkové poměry jsou také složitější. Zejména pokud jde o
určování dědictví. V první dědické skupině jsou potomci zemřelého - pokud je
do jejich rodného listu zapsán otec. Ve druhé je manžel/manželka, což může
být problém, pokud se druh nebo družka nestačili rozvést. Až ve třetí skupině
jsou spolužijící osoby: partner nebo partnerka, kteří nebyli s dotyčným oddáni.
Kromě právních problémů či nejistoty, jsou v nesezdaném soužití i
výhody? Co na této formě společného života lidem imponuje?
Hlavní výhoda spočívá v tom, že ze soužití ‚na hromádce‘ se dá
lépe odejít. Právně vůči tomu druhému nemají partneři zodpovědnost, pokud to
nezařídí zvlášť. Společný majetek také není - až na možnost spolupodílového
vlastnictví či třeba společného bankovního účtu.
Každý z partnerů si zachová svou vlastní samostatnost, ale i
veškerou nejistotu, která z ní vyplývá. Pokud bude chtít jeden nebo oba dva
odejít,

nebudou

muset

procházet

rozvodovým

řízením,

majetkovým

vyrovnáním, nebo někomu třetímu - například soudu - vysvětlovat, proč a kvůli
čemu se rozcházejí.
Existují způsoby, kterými si můžou nesezdané páry společný život
zjednodušit, zpříjemnit, nebo lépe jeden druhého zabezpečit?
Můžete si třeba zorganizovat finanční záležitosti podobně, jako
kdybyste byli manželé? Ano. Řada bank takovéto služby nabízí: například
k založení společného účtu není nutné manželství. Pokud budete sdílet jeden
účet, klesnou výdaje pro každého partnera na polovinu a budete mít přehled o
tom, jak do domácnosti přispíváte.
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Může se stát, že jste živitelem rodiny Vy. Víte například to, že
partner má sklony více utrácet na sebe, než aby peníze věnoval domácnosti a
společným výdajům. Stačí mu dovolit využívat účet jen pro platby a výběry do limitu, který určíte.
I pokud nejste manželé, můžete si založit společné spoření nebo
investování. Jako partneři si můžete požádat o výhodné ocenění volných
peněžních prostředků na společném spořícím nebo termínovaném účtu. Toto je
možné i při investicích do fondů. Je třeba si vybrat banku a poradit se, co by
bylo pro Vás a pro partnera nejvýhodnější. Když budete společně hospodařit,
můžete si třeba naspořit i na svatbu, kterou možná zatím odmítáte z důvodu
vysokých nákladů.
Pokud po určité době zjistíte, že si s partnerem rozumíte nejen
citově, ale i v životních hodnotách a prioritách, stejně tak po finanční stránce,
mohli byste o manželství vážně uvažovat. Některé právní důvody jsou přeci jen
důležité a poskytnou oběma výhody, které se pracně zařizují, pokud manželi
nejste.
Statistika také ukazuje, že manželství má pevnější základ než
vztahy, ze kterých můžeme odejít bez závazků. Potvrzuje to například
australský výzkum, který zjistil, že manželé se rozvádějí mnohem méně často,
než se rozcházejí dva lidé žijící ve společné domácnosti ‚bez papíru‘ (Hewitt a
kol., 2005, s. 163-183).

3. 3. VY SE VDÁVAT CHCETE A ON SI VÁS NECHCE
VZÍT? PROČ?
Za života našich rodičů byla soužití ‚na hromádce‘ poměrně ještě
něco vzácného. Pokud muž a žena spolu žili před svatbou, téměř všichni kolem
páru očekávali, že se jednou vezmou. Nyní si muži a ženy (partneři) mohou
dovolit žít spolu bez oddacího listu, bez časového omezení, či každý zvlášť,
pokud to vyhovuje lépe. Rovněž se nemusejí (tolik) obávat reakce okolí
v rámci negativní neformální kontroly.
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Proč mají někteří muži panický strach ze svatby? Jsou to vždycky
jen muži, co se nehrnou do manželství?
Žít s někým, mít spolu děti, ale přitom nebýt v manželském svazku
se stalo do určité míry módou a kulturním stereotypem. Statistiky ukazují, že se
tento fenomén v České republice i jinde ve střední a východní Evropě rozšiřuje
po roce 1989, po pádu ‚železné opony‘ a s příchodem tržního hospodářství.
Zdá se, že lidé tyto sociální a kulturní posuny, svobody cestování, volného
pohybu osob, rozšířeného trhu práce, pestré národnostní a etnické interakce
bohatě využívají. Nemanželské soužití je téměř kulturní norma – jeden
z několika modelů rodiny. V České republice podle statistik ČSÚ žije ‚na
hromádce‘ 11% partnerských dvojic. Toto číslo je však zřejmě nepřesné a nedá
se zcela věrohodně determinovat. Ve skutečnosti se asi jedná o podstatně vyšší
procento. Typickým mužem v takové domácnosti je rozvedený, pracující občan
se středním vzděláním. Typickou ženou je rozvedená, pracující středoškolačka.
Dá se tedy říci, že nesezdané soužití volí spíše lidé, kteří už alespoň
jednu negativní zkušenost s manželstvím měli. Zároveň ale čím dál více párů
spolu žije po nějaký čas před svatbou: na zkoušku, jako příprava na manželství.
Důvody, proč si lidé vybírají jinou formu soužití než klasické manželství, jsou
různé.
„Svatba je pro mě jen formalita. Určitě je to závazek, ale k tomu,
abych si uvědomil význam takového závazku, nepotřebuju jít na radnici.
Kamarádi a spolužáci, co se tenkrát brali, jsou dnes jednou i vícekrát
rozvedeni,“ říká devětatřicetiletý právník Martin T. Podobně uvažuje i herec
Martin Zounar, který je se svou přítelkyní Simonou Brdičkovou už 8 let.
Svatbu neodmítá, ale teď je pro něj manželství jen formalita. A to i přesto, že
s přítelkyní mají malou dcerku. Ani kvůli ní zatím na svatbu nedošlo. „V
našem vztahu může svatba přijít kdykoliv a nikdy bych se jí nebránil. Ale spíš
si myslím, že ji necháme být…“ (Tichá, 2008, http://ona.idnes.cz). Z takových
případů vyplývá, že někteří sice nejsou vyloženě proti svatbě, ale zároveň
nevidí důvod, proč se brát, když jim vztah ‚klape‘ i bez ní.
Bydlet s partnerem a přitom mít v občanském průkazu v kolonce
rodinný stav napsáno svobodná/svobodný už dávno není něco neobvyklého, či
dokonce negativního. Společnost je tolerantní i vůči těm, kteří sice mají
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partnera, ale nesdílejí s ním jednu domácnost. V některých případech je žít
‚single‘ i plus. Zůstat po třicítce svobodný není považováno za prohru už ani u
žen.
„Pětatřicetiletá lékařka Lenka má z dlouhodobého partnerského
vztahu sedmiletou dceru. ‚Nemám pocit, že se na mě ostatní dívají jako na
nějakou chudinku, která se nikdy nevdá. Rodiče nás občas do svatby tlačí, ale
už ne tak často jako dřív. I můj bratr se ženil teprve po dvou letech bydlení
s partnerkou, když už měli ročního syna. Najednou měl pocit, že se mají vzít.
Já ani můj partner to tak zatím necítíme. Svatbu nepotřebujeme, ale nevylučuji,
že se to změní‘, přemýšlí Lenka.“ Některé páry prostě potřebu vzít se nemají.
Nebo vyčkávají na tu pravou chvíli, když si jsou partnerem jisti.
„Matku čtyř dětí, úřednici Yvonu do manželství dohnal soustavný
tlak třetího dítěte v pořadí. ‚Dcera nás do svatby hodně tlačila. Stála o to,
abychom byli manželé. Vyvrcholilo to tím, že ze školy měla za úkol přinést
svatební fotografii rodičů. Ona žádnou neměla. Tak jsme ji dali naši svatbu
jako dárek k narozeninám,‘ vzpomíná Yvona. Její manželství nakonec
nevydrželo.“ (Tichá, 2008, http://ona.idnes.cz). U některých párů se také stává
to, že pokud spolu žijí bez oddacího listu, vztah funguje. Pokud se ale nakonec
vezmou, může se potom rozpadnout. Je možné, že jeden z partnerů má ze
svatby stres nebo špatné asociace s manželstvím, až konec vztahu přivolá.
Jsou i lidé, co mají ze svatby strach, protože se bojí rozvodu. Jeden
už třeba zažili, další nechtějí. Jedním takovým případem je osud
devětatřicetileté podnikatelky Mileny z Prahy. S bývalým mužem se bez
větších problémů dohodli na majetkovém vypořádání i na výchově dětí. Pro ni
byl ale rozvod stejně prohra. „Manželství je závazek a já měla pocit viny, že
jsem něco nezvládla. Už bych to nechtěla opakovat,“ vysvětluje, proč by s další
svatbou nespěchala. (Tichá, 2008, http://ona.idnes.cz). Takové obavy lze
pochopit. Musíme si ale uvědomit, že jak pro úspěšné tak neúspěšné
manželství je potřeba dvou. Nikdo většinou nemůže za ukončený vztah nést
celé břemeno viny nebo zodpovědnosti.
Jsou i lidé, kteří se svatby bojí z úplně jiného důvodu. Děsí je
představa povinností a závazků. Například v internetové diskuzi se představil
jeden muž jako Tomáš a vylíčil svou situaci:
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„Včera jsem byl u své holky, všechno v klidu, a v tom to přišlo.
Zeptala se mě, jestli se nevezmeme. Nevím proč, ale polil mě studený pot. Hlas
mi zadrhával a v hlavě se mi promítaly myšlenky na mytí nádobí, povinné
nákupy, placení všeho, dělání řidiče jí a celé její rodině. Pak každodenní
poslech přidělených úkolů a nových povinností, stejně tak každodenní řešení
problémů a do toho by určitě přišlo dítě. Ne, tohle opravdu ne.“ To je klasický
případ muže, který se bojí svatby a vše co podle jeho představ s sebou přináší.
Daný postoj se projevil v internetové diskuzi, kterou jsem
zorganizovala a vedla dne 7. až 8. 12. 2010. Šlo o dílčí sondáž názorů dnešních
mladých lidí na partnerská soužití v České republice. Komunikovala jsem
celkem s 12 osobami, které se diskuze zúčastnily pod podmínkou anonymity.
Používaly jen křestní jména a uvedly věk. Debata probíhala i mezi nimi
navzájem.
Je v tom opravdu jen obava, pokud nechceme uzavřít manželství?
Nebo je v tom přeci ještě něco jiného? Někteří z nás se třeba jen vymlouvají,
protože se stydíme přiznat, že žít ‚na hromádce‘ či na ‚psí knížku‘ nám
vyhovuje. Hlavní výhoda samozřejmě je to, že když nastane problém, snadno
ho vyřešíme odchodem. To u manželů tak jednoduše nejde. Tehdy se musí řešit
spousta věcí, například společný majetek nebo péče o děti. A nejhorší na tom
je, že se to musí ‚pitvat‘ před někým – třetí osobou. Dostat se do takové situace
nechce prakticky nikdo. To si pak lépe rozmyslíme. Řekneme si, že rozvod je
mnohem obtížnější a náročnější. Zkrátka, zadní vrátka jsou jistota. To
jednoznačně vyplývá při posuzování

a hodnocení sociální zkušenosti

respondentů z mé sondy provedené v prosinci 2010 (7. a 8. 12. 2010). I když
výsledky tohoto výzkumu nejsou reprezentativní pro českou populaci,
poukazují na názory některých lidí produktivního věku v rozmezí 20 až 50 let.
Protože se v České republice rozvádí více než polovina manželství,
na první pohled to může vypadat, že rozvod je vlastně úplná formalita, která se
dá zvládnout skoro stejně rychle jako samotný svatební obřad. Zas tak
jednoduché to ale není. Hlavně když partneři mají děti. Soudci v soudní síni
nestačí jen říct „ne“ nebo „rozcházíme se“, sejmout z rukou prstýnky a
podepsat ‚pár papírů‘. Soudce po vás žádá vysvětlení, proč vám to v manželství
neklape. Ptá se, jestli existuje šance, že by se váš vztah zlepšil.
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„Právě proto se neožením. Ano, když se budeme chtít rozejít,
budeme se také muset domlouvat na rozdělení majetku, na výchově syna, ale
budeme to dělat jen my dva. Když krachne manželství, všechny důvody se
musí říkat někomu cizímu. A většinou je to tak, že jen minimum párů se
rozejde v klidu a bez vybalování špíny,“ vysvětluje osmačtyřicetiletý prodavač
Petr z Karlových Varů, proč si nikdy nevezme o čtyři roky mladší přítelkyni.
Žijí spolu 20 let. I on má už jedno nepovedené manželství za sebou. „A první
rozvod se bez špíny neobešel,“ přiznává Petr (7. 12. 2010. Internetová
diskuze). V takových případech lze také porozumět někomu, kdo se straní
manželství.
Do manželství se lidem často nechce ale i proto, že se bojí o svoji
svobodu. Člověk je sice párový tvor a manželství nebo společné bydlení nám
přináší jisté výhody a příjemné pocity. Ale vážný vztah s sebou také nese
starosti a kompromisy. O ty lidé příliš nestojí.
„Miluju Tě, ale žít s Tebou 24 hodin bych nemohl,“slyšela před
několika měsíci osmadvacetiletá advokátka Lucie od přítele. Rozešla se s ním.
„Chci mít vztah se vším všudy. Chci žít s partnerem v jednom bytě a chci i
svatbu,“ říká Lucie. Jsou ale ženy, které na to mají jiný názor. Jitce z Prahy
vyhovuje život ve stylu ‚single‘. „Nemusím se na nikoho ohlížet, nemusím se
podřizovat, přizpůsobovat. Záleží jen na mě“, říká svobodná matka dvou dětí
(7. 12. 2010, Internetová diskuze). Inu, záleží na situaci. I mezi ženami jsou
zklamané a zhrzené z předchozích vztahů či manželství. A některé ženy si váží
osobní svobody více než svatby nebo společné domácnosti s partnerem.
Z psychologického hlediska se lidem do manželství ‚moc nechce‘,
protože považují manželské soužití za náročné. Je spojeno s povinnostmi,
musíme něco obětovat, musíme si něco odpustit. Dnešní doba je stále výrazněji
individualistická, sobecká a egoistická. Každý chce mít hned co nejméně
komplikací a co nejvíce požitku. Když lidé žijí v páru, tak vše nefunguje
hladce a jednoduše. Budujete společný domov, chráníte ho. Musíte se naučit žít
v kompromisu. Ale postoj lidí žijících v postmoderní společnosti často bývá
nekompromisní.

Samozřejmě se nedá generalizovat. Jak vidíme na

jednotlivých příbězích, každý má svou vlastní zkušenost a vlastní důvody pro
klíčová životní rozhodnutí.
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Určitou roli hraje i věk. Často se stává, že ženy na svatbu a rodinu
myslí dříve, než stejně starý protějšek. Muži koneckonců mají čas. Netíží je
vědomí, že jejich plodnost a možnost založit rodinu je omezená. V podvědomí
jim netikají biologické hodiny. Muž na svatbu nebo založení rodiny
nepospíchá. Spíše se chce nejdříve přesvědčit, že už našel ‚tu pravou‘. Na
druhé straně podle některých výzkumů existují i muži, kteří nemají dobré
předpoklady pro život v manželství či stálém partnerském vztahu.
„Vědci ve Švédsku před časem přišli na to, že muži, kteří se bojí
vstupu do manželství a ani nechtějí žít ‚na hromádce‘ za to vlastně nemohou.
Na vině je prý gen, který působí na produkci vasopressinu“ (Walum, H. a kol.,
2008, s. 14154). To je sloučenina, která chemicky upravuje naše vztahy. Pro
muže s genetickou odchylkou je těžké udržet vztah. „Pokud se ožení, je dvakrát
větší pravděpodobnost, že manželství bude bouřlivé a skončí rozvodem. Tím
nám vědci vysvětlili chování některých mužů, kteří dlouhodobě odmítají do
manželství vstoupit nebo uzavírají stále nová a nová.“ (Walum, H. a kol., 2008,
s. 14155).
Experti ze stejné země však také oznámili, že lidé ve středním věku
žijící bez partnera jsou daleko více ohroženi rizikem Alzheimerovy choroby.
Manželství i život ‚na psí knížku‘ snižují pravděpodobnost tohoto onemocnění
na polovinu. Lidé, kteří žili v partnerském svazku, byli méně náchylní
k demenci. „Život v páru je normálně jednou z nejintenzivnějších forem
sociální a intelektuální stimulace. Naše studie poukazuje na jeho výhody,“
řekla vedoucí studie Krister Hakanssonová. Jiná odbornice ale uklidnila i ty
ostatní, kteří žijí samostatně. „Je mnoho dalších způsobů, jak redukovat riziko
demence,“ uvádí Susanne Sorensonová (Tichá, 2008, http://ona.idnes.cz).

3. 4. ČESKÉ DOMÁCNOSTI: FENOMÉN ‚SINGLES‘
V České republice se rozšiřuje nový trend. Téměř každá čtvrtá
domácnost v ČR je jednočlenná. Podle Českého statistického úřadu (Vavroň,
2010, s. 5) je nejrychleji rostoucím typem domácností. Přičemž počet
jednočlenných domácností se rok od roku zvyšuje.
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Například v roce 2002 bylo v ČR kolem 900 tisíc jednočlenných
domácností. V roce 2009 už to bylo skoro 1 milion 200 tisíc. To znamená, že
jde takřka o třetinový nárůst. Nejvíce jich je v Praze, hlavním městě. Velkou
část takových domácností tvoří důchodci. Žije tak ale 13% populace starší 15
let (Vavroň, 2010, s. 5)
Z uvedených údajů vyplývá, že mladí lidé hrají v tomto trendu
důležitou roli. Nacházíme se ve společnosti, kde roste věk, ve kterém muži i
ženy vstupují do manželství a mají děti. Hlavně pokud jde o první dítě.
Potkáváme i více takzvaných ‚singles‘: to jsou mladí lidé obou pohlaví, kteří
sice partnerský vztah mají, ale žijí a hospodaří sami. Takový způsob života si
vybírají muži a ženy, pro které je kariéra důležitá. Je to bud´ tím, že si jiný typ
soužití prostě nedokážou představit, nebo si chtějí udržet samostatnost, než
s partnerem založí rodinu.
Z takovýchto

‚výsledků‘

se

určitě

neradují

propagátoři

a

podporovatelé tradiční rodiny, která by měla mít minimálně dvě děti. Dvě děti
navíc udržují přirozenou reprodukci místní populace.
Přes růst domácností tvořených ‚singles‘ ale pořád zůstává v České
republice nejpočetnější skupinou typ domácnosti, který odpovídá modelu úplné
rodiny. To znamená: matka, otec, dítě či děti. Úplných domácností bylo v roce
2009 až 2 miliony 642 tisíc, oproti 2,5 milionu v roce 2002. Jejich počet tedy
také roste, ale o dost pomaleji než domácnosti jednotlivce. Mezi rokem 2002 a
2009 se zvýšil pouze o 3,8%. (Vavroň, 2010, s. 5).

3. 5. PŘEVLÁDAJÍCÍ MODEL RODINY
Sice je mnoho rozvodů, přibývá nemanželských dětí a přibývá také
párů, které dlouhodobě žijí ‚na psí knížku‘ než aby se ochotně ‚vrhali‘ do
manželství. Rovněž je více domácností jednočlenných a čím dál více je
populární žít ‚single‘. Jaký ale v České republice převládá rodinný model?
I přes všechny aktuální společenské trendy, v českých rodinách
stále převládá kulturně tradiční model domácnosti. O děti a kuchyni se starají
převážně ženy, muži jsou živiteli. Nahrává tomu i přetrvávající nerovnováha
v odměňování za práci: příjmy mužů jsou obecně vyšší. Ukazuje to
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sociologický průzkum Podoby otcovství v České republice, který nechalo
zpracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (Mediaresearch, a.s., 2010,
s. 41).
Z výsledků tohoto průzkumu je patrné, že převážnou většinu
činností spojených s každodenní péčí o děti a zajišťováním domácnosti mají na
starost ženy a matky. „Ty v průměru obstarávají 75% domácích prací, 73%
každodenní péče o děti a 68% nákupů.“ (Mediaresearch, a.s., 2010, s. 10-12).
Muži, tedy otcové, mají nadpoloviční podíl pouze u většího finančního
rozhodování. To souvisí s jejich rolí živitele rodiny.
Nejde jen o klišé či kulturní stereotyp. Ukazuje to i srovnání
deklarovaného příjmu otců a matek. „Vyšší příjem ve srovnání s partnerkou
uvedlo 68% otců, přičemž více než dvojnásobný příjem má dokonce 25%
z nich. Jen 8% otců má příjem nižší než partnerka. Pouze 1% otců má příjem
poloviční či ještě nižší. Na druhé straně 23% párů má příjem přibližně stejný.
Menší rozdíly v příjmech vykazují muži a ženy z Prahy.“ (Mediaresearch, a.s.,
2010, s. 41). Zdá se, že mužům takové rozdělení vyhovuje. Podle výsledků
výzkumu jsou muži s tradičním rozdělením rolí živitele a pečovatelky spíše
spokojeni. Sice na ně klade vyšší nároky a stres, ale také jim dodává
sebevědomí.
„Tří čtvrtiny mužů – otců tvrdí, že se jim daří skloubit práci a
rodinu Jen 3% otců říká, že to určitě nezvládají. Silně nespokojeno s tím, kolik
času tráví se svými dětmi je pouze 7% otců. Z nich jsou nejvíce nespokojeni
rozvedení otcové. Celkově je spokojeno 65% mužů“ (Mediaresearch, a.s.,
2010, s. 38-42). Z výpovědí personalistů vyplynulo, že otcové zůstávají ve
svých požadavcích na zaměstnavatele spíše pasivní, a to i v případech, kdy jim
skloubení pracovního a rodinného života příliš nevyhovuje.
„Jak výzkum potvrzuje, podporu ze strany státu a benefity od
zaměstnavatele

využívají

hlavně

ženy

(86%

dotázaných

podniků).“

(Mediaresearch, a.s., 2010, s. 28). Muži – otcové se o ně tak často nezajímají.
A to buď z hrdosti, nebo proto, že si myslí, že na ně nemají nárok. Navíc
většina otců si nestěžuje na problémy ve spojení rodiny a kariéry, na rozdíl od
žen, které tyto potíže hlásí častěji.
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3. 6. MATKY S DĚTMI:
PROBLÉM SKLOUBENÍ RODINY A ZAMĚSTNÁNÍ
Jedním z fenoménů dnešní české společnosti je zaměstnaná matka,
tj. žena, která se stará o své dítě a současně je zapojena v pracovním procesu.
Společnost musí na tento stále častější jev patřičně reagovat, přikročit ke
změnám v sociální a rodinné politice. Především pak účinněji chránit zájmy a
práva dětí. To se zatím neděje. Navíc společnost lidem s velkými rodinami
příliš nevychází vstříc. Často se tak setkáváme s něčím, co se dá nazvat
diskriminací za více dětí.
Podle průzkumu Českého statistického úřadu zůstávají maminky
z většiny případů se svými dětmi doma do věku dvou až tří let. Pro tuto
skupinu je typický model rodiny: otec živitel a matka na mateřské dovolené.
Ženy znova nastupují do zaměstnání po dosažení asi tří let dítěte. Podle
statistiků doma zůstat déle nechtějí, kvůli obavám, že přijdou o dřívější místo.
Jiné zaměstnání by sháněly jen těžko. (ČSÚ, 2008, s. 36).
Česká republika patří mezi země, kde je dost složité pro matku
s malými dětmi najít práci. Matky s dětmi ve věku 4 až 14 let v České
republice prokazatelně patří ke skupinám, které práci hledají s největšími
obtížemi.
Řadíme se bohužel ke státům, kde firmy prakticky nenabízejí
částečné úvazky. Ty jsou výhodné právě pro maminky s dětmi. Umožňují jim
spojit zaměstnání a rodinu: pro ženy zpravidla velký problém a důležitá životní
etapa. Většina firem navíc programově odmítá ženy s malými dětmi
zaměstnávat.
Kromě Českého statistického úřadu (ČSÚ) se touto problematikou
a výzkumem zabývá i institut Gender Studies o.p.s., Praha, který se svou
aktivitou snaží prosadit rovné příležitosti pro ženy a muže jak profesně, tak i
v jiných oblastech společenského života. Zejména jde o rovné pracovní
příležitosti a místě pro rodinu v současné společnosti, o zastavení diskriminace
žen a matek na pracovišti. Poskytují též konzultace, pokud jde o individuální
problém spojení kariéry a rodiny.
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O diskriminaci matek malých dětí se ale málokdy píše. Oficiálně
diskriminace matek s malými dětmi přece neexistuje. Diskriminují se
národnostní menšiny, zdravotně postižení, homosexuálně orientovaní jedinci,
či případně staří lidé. Ale matky? Jak by se mohly diskriminovat matky?
Mateřství je přece záslužná činnost. Ale ne každá taková činnost je řádně
oceněna nebo odměněna. A samozřejmě, ne každá žena potom touží být
matkou.
Dnešní

ženy

často

chtějí

být

novinářkami,

modelkami,

právničkami, zpěvačkami, nebo podnikatelkami. Mnohé z nich se nespokojí
s rolí matky a manželky v domácnosti čekající na své muže, až přijdou z práce
a položí na stůl výplatu. Nyní chtějí ženy vydělávat asi tolik, co jejich muži.
Také chtějí být slavné, bohaté a úspěšné. A takové matky diskriminaci
‚neznají‘. (Rabušic, 2001, s. 205).
Zkuste si představit, že jste na místě zaměstnavatele, který si
nemůže dovolit přijmout tolik zaměstnanců, aby se mohli vystřídat v případě
nemocí svých dětí a pravidelně čerpat ‚paragrafy‘ (nárok na volno pro
poskytování nezbytné péče), aniž by se to výrazně dotklo chodu firmy. Zkuste
si představit, že místo svobodné absolventky přijme zaměstnavatel právě Vás,
ženu se třemi malými dětmi, která se rozvádí a potřebuje se postavit na vlastní
nohy. Představa je to sice hezká, ale realita bývá trochu jiná.
V praxi je šance ženy s malými dětmi na přijetí do lukrativního
zaměstnání podstatně menší než šance té svobodné a bezdětné absolventky.
Ale i ona jednou bude chtít mít děti. Je jí však teprve něco nad 20. Může je mít
až za deset nebo i patnáct let.
Důležitým znakem charakteru současné české reprodukce je to, že
se plodnost přesouvá z mladšího věku do vyšších věkových skupin. Pro
osmdesátá léta minulého století platilo, že se děti rodily velmi mladým
manželům, takže v mnoha případech vlastně děti měly děti. Změna trendu bude
ještě zřetelnější již v několika příštích letech, kdy začnou rodit ženy, které
dosud plození odkládaly a jimž je dnes 25-26 let. (Rabušic, 2001, s. 210-211).
Podstatným důvodem k odkládání narození prvního dítěte na
pozdější dobu je právě fakt, že ženy obtížněji hledají zaměstnání, zejména pak
ženy s dětmi. V této souvislosti je nutné poznamenat, že pokles úrovně
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plodnosti v České republice zaznamenán nejenom u prvních dětí, ale také u
dětí druhého a třetího pořadí. (Rabušic, 2001, str. 211).
Jaké šance vlastně mají ženy – matky na současném trhu práce?
V porovnání s muži menší. V tomto kontextu je významným faktorem
ovlivňujícím počet dětí v rodině i vzdělání. Ženy s nejvyšším dosaženým
vzděláním jsou častěji bezdětné a mají v průměru méně dětí. Vysokoškolačky
totiž vzhledem k náročnější profesi obtížněji kombinují výchovu dětí se
zaměstnáním. Více dětí pro ně znamená větší ztrátu výdělku a překážku
rozvoje jejich pracovní kariéry. (Rychtaříková, 2003, s. 45). Odkládání
narození prvního dítěte je navíc zesilováno snahou dosáhnout nejdříve určitého
profesního postavení a teprve potom mít děti.
Prakticky, reálnější šanci má následující schéma plození a
vychovávání dětí, včetně učení se základním socializačním a enkulturačním
návykům:
„Čerstvá absolventka si najde zaměstnání a tam zůstane tak dlouho,
dokud jí nezačnou tikat biologické hodiny, poté si pořídí dítě a odejde na
mateřskou. Po mateřské se vrátí do práce. V té době už (možná) bude její
matka nebo tchyně v důchodu a bude moci hlídat potomka. Pokud žena
nastoupí do zaměstnání dříve, než jí vyprší rodičovská dovolená a její dítě bude
moci být přijato do školky, na řadu opět přichází babička nebo také chůva.“
(Kročková, 2010, www.topzine.cz).
Jiná schémata se provádějí těžko. Jsou složitá jak pro matky, tak
pro jejich potenciální zaměstnavatele. Dost špatně by se asi realizoval následný
scénář:
„Těhotná absolventka, rodičovská dovolená a poté hledání
zaměstnání. ‚A máte hlídání?‘… Babičky dětí absolventek totiž v převážné
většině dosud pracují, pokud nejsou v invalidním důchodu. V tomto případě by
asi dost těžko mohly hlídat svá vnoučata.“ (Kročková, 2010, www.topzine.cz).
Takhle to alespoň vypadá, když je matka ze střední vrstvy nebo má průměrné
možnosti uplatnění se. Pokud není bohatá… Bohaté matky si mohou dovolit
chůvu. Proto se jich diskriminace nedotkne tolik, jako těch ostatních.
Není ale pravda, že by se s ní nesetkaly. „Pokud svému
zaměstnavateli oznámíte, že Vám manžel milerád zaplatí chůvu proto, abyste
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mohla jít pracovat, máte větší šanci na přijetí než žena, která se odvolá na
babičku.“ (Kročková, 2010, www.topzine.cz).
Mnoho žen věří a respektuje, že kritériem k přijetí do zaměstnání
není počet dětí a možnost hlídání. Jsou to znalosti, schopnosti, dovednosti a
také osobní vlastnosti zaměstnance. Patří k tomu i vzdělání a praxe. Výsledek
ale ovlivňuje právě i mateřství a přístup ženy ke zdrojům, například ke hlídání.
Muži takovou diskriminací zpravidla netrpí, pokud nejsou náhodou
svobodnými otci. V tom případě vidíme podobné vzorce v přístupu
potenciálních zaměstnavatelů. Můžeme tedy vůbec říkat pravdu? Zkusme si
představit dost radikální scénář:
„Tohle je moje dcera a já nemám hlídání, protože moje matka
dosud pracuje, moje babička je už stará a nemocná a žádného manžela nemám.
Moje dítě sice chodí do školky, ale bývá často nemocné a nemá ho kdo hlídat.
Umím to a to, vystudovala jsem to a to a potřebuji práci.“ (Kročková, 2010,
www.topzine.cz).
Že tu práci dostanete je nepravděpodobné. V takové situaci
svobodná matka často končí na úřadě práce a bere sociální dávky. Ty mohou
vystačit jen na zaplacení nájmu. Každý měsíc ale musí dokládat veškeré příjmy
a výdaje. Spousta cizích lidí se pak zajímá o její soukromí.
Navíc se ještě mnohdy setkáte s nepříjemným vystupováním
sociálních pracovnic, které na tento případ budou pohlížet buď s opovržením
anebo s lítostí. Svobodné matky budou zařazeny do programu znevýhodněných
skupin, kde dostanou šanci nabídnout potenciálnímu zaměstnavateli státní
dotace výměnou za jejich přijetí. Pracovní místo, o které žena s dítětem
usilovala, bude nejspíše nabídnuto mladé atraktivní a bezdětné uchazečce.
Nebo manželce vlivného a bohatého muže, který si může dovolit zaplatit
chůvu. Ona nepotřebuje pracovat z nutnosti živit rodinu.
Od české vlády lze očekávat další snižování sociální podpory státu.
Tvrdě to postihne i rodiny s dětmi, svobodné matky, domácnosti, kdy jeden či
oba partneři ztratili práci. Problémy se znásobí, když někdo splácí půjčku, nebo
hypotéku. (Návrhy současné české vlády na reformu systému sociálního
zabezpečení a zrušení výhodného stavebního spoření pro mladé).
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Současná situace v České republice není příznivá jak pro rodiče,
tak pro jejich potomky. Rodina musí mít dobré podmínky, proto aby vznikla a
vytrvala. Aby fungovala v prostředí, ve kterém je považována za stěžejní
životní hodnotu. Má mít podporu od státu a od společnosti. Děti potřebují
citové zázemí a stabilitu, ale i finanční zabezpečení.

3. 7. DĚTI MIMO MANŽELSTVÍ
I díky stoupající rozvodovosti se u nás za posledních 20 let rychle
pozměnily tradiční rodinné role. A není to vždy ku prospěchu dětí. Jsme snad
zemí smutných rekordů? V 80. letech jsme ještě měli nejmladší ženy, které
vstupovaly do manželství a zakládaly rodiny. Nyní jsme zas rekordmany,
pokud jde o počty rozvodů. Téměř se zdá, že Češi a Moravané snad zanevřeli
na institut manželství a rodiny. Svůj vliv a svou roli mají také společenské
změny po roce 1989.
Na jedné straně dnes téměř 25% dětí žije v neúplných rodinách
(Český statistický úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu ). Na druhé straně je ale
právě rodina považována za stabilní prvek v neklidných časech. Sociologové
mnohdy předpovídají, že v budoucnu bude ještě stoupat počet neúplných rodin.
Zároveň ale přibude i rodičů, kteří si plně uvědomují, co pro jejich děti dobře
fungující rodina představuje.
V obecném povědomí ještě dnes přetrvává v České republice
kulturní vzor nukleární rodiny ‚matka, otec a dvě děti‘. Je však na ústupu
z několika důvodů. „Průzkum Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
(2009) ukázal, že se máme připravit na dobu, kdy v České republice bude
nejčastějším typem rodiny její struktura 1 + 1, tedy rodič samoživitel a dítě.
Přibude i takzvaných patchworkových rodin, kam si partneři přivedou své děti
a společně si pořídí další.“ (Petrášová, 2009, www.idnes.cz). Slovo patchwork
anglicky znamená látání. Je to celek sešitý z mnoha různých kousků, a to i ve
smyslu rodiny. Vzhledem k tomu, že v počtu rozvodů Česká republika vede
mezi evropskými zeměmi, bude takových rodin přibývat.
Ještě v šedesátých letech se 95% dětí rodilo v manželství. Dnes už
je to jen něco pod 60%. (Český statistický úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu).
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Ostatní se rodí nesezdaným partnerům nebo samotným matkám. Tento trend
v České republice není na evropském kontinentě žádnou raritou. Podobně je na
tom většina států v současné EU. Ne přímo v procentech, ale pokud jde o
obecné tendence, tak ano. Viz. například další středoevropské země jako
Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko.
Tabulka č. 1. Vývoj mimomanželské plodnosti ve státech Evropské unie:
% mimomanželských dětí z celkového počtu živě narozených
(Eurostat, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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Zároveň roste počet dětí, které vyrůstají v neúplné rodině. „V
Česku už je jich zhruba čtvrtina – ať už proto, že se partneři rozešli, nebo
proto, že čím dál tím víc žen si pořizuje dítě už s tím, že nechtějí žít s jeho
otcem. Vzhledem k tomu, že se stále více manželství rozpadá, bude
v budoucnu mnohem početnější také model rodiny označovaný jako 2 + 2 + 1.“
(Petrášová, 2009, s. 1). Oba typy rodin plus rodiče vychovávající jedináčky
budou do budoucna zřejmě nejčastějšími modely.
I v rodině se snižuje celkový počet narozených dětí. Jedno dítě se
pomalu stává sociokulturní normou. Nepřímo to potvrzuje studie Výzkumného
ústavu práce a sociálních věcí (2009), která zjišťovala, jak se vyvíjely rodiny u
nás a v Evropě od šedesátých let až do současnosti. Dále tato studie poukazuje
na dva zásadní jevy:
1. Počet dětí narozených mimo manželství se za posledních 50 let
sedmkrát zvýšil a stále roste. V České republice tento podíl převyšuje 40%
(Český statistický úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu). V mnoha jiných
evropských zemích už překročil polovinu.
2. Roste počet samoživitelek a samoživitelů, jak v České republice,
tak v Evropě obecně. „Mnohem víc je jich mezi ženami. Mužů samoživitelů je
v průměru 10%. V Česku je rodičů, kteří vychovávají dítě sami bez partnera,
přibližně 22%. Jsme tak na třetím místě v Evropě.“ (Petrášová, 2009,
www.idnes.cz).
Tímto se rozšiřuje trend takzvaného osamělého rodičovství. Týká
se především žen. Také stále více dětí zažívá během dětství několik rodinných
uspořádání a žije po určitou dobu jen s jedním z rodičů. Další možnost je
rekonstruovaná či patchworková rodina, kde je jeden rodič nevlastní. Je snad
pospojovaná rodina něčím novým? Nebo se změnily okolnosti, za kterých
vzniká? I v minulosti jsme se s ní setkávali, ale bylo to z jiných důvodů, jak
říká psycholog Petr Hroch:
„Například ve středověku platilo, že muž si vzal ženu, až když měl
něco našetřeno. Žena po prvním či druhém dítěti často zemřela na následky
porodu, tak si vzal další. Pak sám zemřel a ona si vzala čeledína. Tak se ocitlo
několik dětí z různých vztahů v jedné rodině a dnes máme totéž. Rozdíl je
v něčem jiném: tehdy se udržovala jakási tradice rodu, důvod, proč mělo smysl
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pokračovat dál… A když se do rodiny doplňovali noví lidé, tak na základě
společného řemesla. Ale byla zachována kontinuita rodiny. To dnes velmi
chybí“ (Petrášová, 2009, www.idnes.cz). Dodržovaly se určitá pravidla a
zásady. Rodina měla svůj smysl a nepostradatelnou funkci ve společnosti.
Dá se říct, že dnešním rodinám často chybí pojítko, společný cíl
nebo projekt. Je to i proto, že se dnes lidé berou z nejrůznějších důvodů a jako
společný

jmenovatel

uvádějí

zamilovanost

či

sexuální

přitažlivost.

Zamilovanost, což je emocionální kategorie, ale může vyhasnout (někdy velmi
rychle) a partnery pak nic nenutí spolu zůstávat. Víme, že rozvody už dávno
nejsou tabuizovány, ale jsou chápány jako sociokulturní, legální instituce
umožňující řešení vnitřních konfliktů. Rodina se rozpadá. Má to dopady na
děti, na všechny zúčastněné.
Proto rodiče a rodina jako taková potřebuje ještě něco víc: a to je
právě ten určitý společný životní projekt. Partneři by nikdy neměli podceňovat
základní funkce rodiny (obecně se za hlavní považuje funkce reprodukční, dále
pak ekonomická, výchovná a socializační), ale považovat ji za společné, někdy
lopotné, dlouhodobé životní dílo, do kterého každý z nich vkládá svůj díl, svůj
příspěvek a umožňuje tak přenos kultury z jedné generace na druhou
(Szczepaňski, 1966, s. 35).
Trend rozpadu rodin a vzniku jiných modelů soužití či rodinného
uspořádání bude nejspíše pokračovat. Pokud spolu lidé už nenacházejí
společnou řeč a mají neustálé rozpory, pak je zřejmě lepší alternativou
pokojný, přátelský rozchod či rozvod. Pokud ale rodina najde společné pojítko
nebo cíl - žije, i když její formy a modely mohou být různé.

3.

8.

RODINA:

VÝZNAM

RITUÁLŮ

PRO

JEJÍ

SOUDRŽNOST A PŘEŽITÍ
Jaký význam mají pro rodinu rituály? Společné aktivity? Velký,
míní většina společenskovědních odborníků, pokud má rodina držet pohromadě
a přežít různé životní etapy.
Je možné, „že současné rychlé životní tempo, které mnohé z těchto
rituálů vytěsňuje z rodinného života, je jednou z velmi významných příčin
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snižování stability partnerského a rodinného soužití a možná společnosti
obecně…Význam rodinných rituálů spočívá v tom, že se jimi uskutečňují 3
základní procesy: transformace, komunikace, stabilizace. Rituál tedy usnadňuje
proces změny, protože přesně předepisuje průběh změny“ (Šulová, 2005,
www.planovanirodiny.cz).
Příkladem takového rituálu je svatba. Může být emocionálně velmi
silným zážitkem odchodu z domova. Je ale spojena s několika postupnými
kroky, které pomohou tento silně emocionální prožitek překonat. Jsou to třeba
speciální šaty, vedení nevěsty otcem, předání ženichovi před oltářem,
slavnostní slib, a podobně. Všimneme si, že při svatbě existuje kromě
praktických kroků řada sociálních podpor. Sejde se široké společenství osob,
dávají mladému páru dary. Prožívají společně s nimi jejich symbolické
opuštění dosavadního domova a založení nového. Svou přítomností potvrzují
závaznost a důležitost vzájemného manželského slibu. Mnoha drobnými zvyky
humorně uvádí dvojici do jiných sociálních rolí a vztahů, než tomu bylo dosud.
Například zametání střepů pro štěstí je symbolem dělení povinností při úklidu
domácnosti. Vzájemné krmení polévkou je symbolem pečování jednoho o
druhého a sebedarování partnerovi. To vše i další části svatební slavnosti,
stejně tak další klíčové události, reprezentují určité kulturní a společenské
tradice, které nás provází životem a ovlivňují ho.
Jsou součásti komunikace. Její předpisy často umožní zúčastněným
‚najít společnou řeč‘. Jde o mluvené slovo, ale i afektivní či symbolickou
komunikaci. Například tanec, gesta. Stabilizaci životních období přináší rituály
svou pravidelností a opakováním.
V České republice i jiných evropských zemích například strávíme
společně Vánoce, včetně přípravy na ně. Každé ráno společné pijeme kávu a
domlouváme se na společném i individuálním rozvrhu dne.
„Ukazuje se, že je třeba, aby množství rituálů v rodině bylo jaksi
přiměřené. Rodiny s příliš vysokou ritualizací jsou příliš zaměřeny na minulost
a rodiny bez rituálů vykazují chaotičnost a vykořeněnost. Příkladně děti
z ústavní péče velmi pozitivně přijímají rituály a pečují o ně. Dobré ústavy se
vyznačují právě množstvím rituálů, z nichž mnohé jsou jejich vlastní, které
zvyšují soudržnost členů společenství a jsou s odstupem času uchovávány jako
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vzácné vzpomínky a relikvie“ (Šulová, 2005, www.planovanirodiny.cz ).
Dalšími příklady jsou třeba vojenské prostředí a pevné vztahy vojáků, kteří
spolu sloužili. Dále pak středoškoláci nebo vysokoškoláci co spolu bydleli na
kolejích.
V rodinách před rozvodem jsou to právě společné rodinné rituály,
které přestávají být naplňovány a stávají se tak signálem problémů. Jsou to
hlavně rituály spojené se schopností rodiny zvládat zátěž, stres a vzájemnou
osobní komunikaci.
Existuje jistá rodinná paměť nebo historie, která vyjadřuje vztah
jednotlivce k celku a jeho postavení v něm. Určuje typ rodiny, její vznik, co
členové považují za důležité a jak řeší problémy. Často se právě rodinné
historky uplatňují při rodinných večírcích i jindy a tvoří jakýsi depozitář dané
rodiny neboli rodinný kodex. Tzv. rodinná paměť také umožňuje pocit
sounáležitosti jednotlivců nebo naopak jejich nezávislost na rodině. Dospívající
děti se často brání některým rodinným vzpomínkám a dokonce při
společenských vyprávěních některé detaily či události zpochybňují.
Rodinný kodex zahrnuje také artefakty a ‚posvátná místa‘
rodinného života. Mezi artefakty například patří dětské kresby, starožitnosti po
babičce, stará rodinná alba a korespondence. ‚Posvátná místa‘ jsou ta místa,
které rodina spojuje s relaxací nebo kam utíkají v období krize.
„Rituály si vytváří každá rodina vlastní a projevuje se tak jako
mikro-kultura, i když zapadají do rituálů celku, souvisí s ním a vychází z něho.
V současné rozsáhlé migraci obyvatelstva se stává problémem právě
neporozumění rituálům jednotlivých etnických skupin či minorit, žijících
v majoritních společnostech a naopak. Rituál má významnou hodnotu pro
vytváření skupinové identity individuální. Jistě není pochyb, že úroveň vztahů
v rodině, ať už prokreační

- kterou jsme vytvořili nebo původní - odkud

pocházíme, výrazně ovlivňuje naše zdraví - somatické a psychické“ (Šulová,
2005, www.planovanirodiny.cz ). Rituály ujasňují vlastní situace a vlastní roli
v celku. Jsou velmi významné nejen pro rodiny, ale i pro partnerské soužití pro manžele. V rámci funkční rodiny se ukazuje schopnost tohoto společenství
nejen rituály přejímat a dodržovat, ale také je umět modifikovat a měnit.
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Zdravá rodina například umí účinně zareagovat, je-li nějaký její
člen nepřítomný či nemocný a nahradit ho, aniž by se on cítil zrazen nebo
dokonce zbytečný. Zdravá rodina také neteskní, pokud děti povyrostou a
netouží už po společných dovolených. Rodiče, případně prarodiče nebo
příbuzní, umějí nacházet jiné formy společně tráveného času se svými
dospívajícími nebo dospělými dětmi.
Důležitá je také rodinná teritorialita. Každý jednotlivec v ní má
svou takzvanou osobní zónu. Je to nejbližší prostor, který ho obklopuje a ve
kterém vyžaduje vlastní soukromí. V praxi si můžeme vyzkoušet, že když tento
prostor vůči někomu porušíme, tak před námi couvne nebo začne projevovat
paniku či agresi. Různé projevy agrese nebo úniku můžeme například
pozorovat v hromadných dopravních prostředcích. Ty jsou tak plné, že je tato
zóna často porušovaná cizími lidmi.
I v rodině platí určitá pravidla, jak bezpečně vstupovat do teritoria
druhé osoby. Kdy je to možné? Kdy nikoliv? Kdo si osobuje právo tato
pravidla kdykoli překračovat? Který člověk tak může vyjadřovat svou moc a
převahu? Například rodiče. Ti v některých rodinách mají právo vstoupit bez
zaklepání do pokoje syna nebo dcery. Můžou také třeba svobodně vypnout
poslouchané rádio, které někdo z dětí nechal moc nahlas.
Doma existují zóny společné a soukromé. Soukromá může třeba
být jen zásuvka u stolu, či malé zákoutí v obýváku. „Domov a jeho teritorialita
je významným formativním činitelem. Jsou rodiny, kde se do určitých částí
domova nesmí vstupovat nebo která jsou tabuizovaná jen pro některé členy
rodiny. V některých rodinách je skutečně velmi bizarní rozdělení prostoru
vzhledem k jednotlivým členům rodiny, a to včetně estetického ztvárnění
domova“ (Šulová, 2005, www.planovanirodiny.cz). Dá se konstatovat, že
téměř každá rodina má své specifické, dílčí rituály a pojetí domov.
Jak děti dospívají, tak by rodiče měli umět rozpoznat, které rituály
a tradice mají uchovat a které modifikovat podle věku potomků.
Denní rituály slouží především k uspořádání průběhu dne.
Například u snídaně se probere, co kdo během dne chystá, kdy se všichni vrátí
k večeři. Potom existují rituály, které vyjadřují rodinné vztahy a upevňují je.
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Drobné laskavosti jako objetí nebo polibek při příchodu domů, nebo to, že ten
kdo vstane první, prostře všem k snídani.
Rituály poskytují pocit bezpečí: že vše je doma tak jako vždy, že
přes všechny změny jsme to stále my. Vytvářejí prostor pro individuální
kreativitu a volný čas. Jasné rituály jednoduše umožní klidné konzumování
vlastního volného času bez výčitek svědomí, že narušují chod rodiny. Její
členové se můžou například dohodnout, že sobotní či nedělní odpoledne si
každý tráví sám se svými koníčky.
Samozřejmě, že jedním z významných rituálů všedního i
svátečního dne je jídlo. Nepřítomnost některého ze členů u jídla má význam
sdělení, pokud není předem ohlášena. Zamysleme se, jak vypadá konzumace
jídla v naší vlastní rodině. Jak často se scházíme ke společnému stolování, jak
stůl upravujeme, kdo se stará o takzvanou kulturu stolování. Kdo jídlo
připravuje? Jak se zúčastňují ostatní? Jak probíhá konverzace u jídla? Jsou
respektovány odlišné chutě jednotlivců? Je společné jídlo vnímáno pozitivně
všemi členy rodiny, nebo ho pouze někdo vynucuje a iniciuje? Tohle vše je
součástí rodinného rituálu stolování. U společné snídaně, oběda, nebo večeře
nejen jíme, ale spolu komunikujeme a prohlubujeme vzájemné vztahy.
Stejně významné jsou spánkové rituály či ukládání dětí ke spánku.
Spánkové rituály si často neseme z dětství po celý život. Jsou velmi významné
nejen pro fyzické zdraví, ale také pro zdraví psychické. V krátkodobém smyslu
působí na naše následné pocity nebo výkonnost druhý den. Dobrý spánek
přispívá k životní rovnováze, ten špatný nebo jeho nedostatek, nám kromě
únavy způsobí další problémy. Rodina může pomoci, pokud si navzájem
věříme a máme se rádi.
Existuje též mnoho takzvaně přechodových rituálů rodiny, které
mají za úkol hlavně usnadnit proces změny či významné životní události. Patří
mezi ně například svatba, narození dítěte, křest, vstup dítěte do školy, odchod
do důchodu, či přijetí smrti v rodině a rituály spojené se smrtí a umíráním.
Podle konkrétního kulturního prostředí, ve kterém žijeme, a podle rodiny, ke
které patříme, mají tyto rituály sice stejnou funkci, ale jiná pravidla a formu.
Nakonec můžeme říci, že rituály mají v životě jednotlivce i
společnosti významné a trvalé místo. I když se zdá, že vzhledem k současnému
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životnímu

tempu,

celospolečenským

vyznávaným
jevům

hodnotám

(příkladně

možnost

a

dalším

neosobní

aktuálním

multimediální

komunikace) ustupují do pozadí v životě rodiny i společnosti, jedná se
pravděpodobně zejména o typický aktuální stav, jehož další prognóza je
obtížná.
Posilování významu rituálů je jedna z cest, jak kladně ovlivňovat
rodinnou soudržnost, pocit sounáležitosti a konečně i pocit stability a zázemí
pro jednotlivce. Všechny rodinné rituály mají svůj význam a roli. Posiluji
vztahy mezi rodiči a dětmi, ale i mezi manželi.
„Často souvisí s konkrétní společností, ve které rodina žije,
s geografickými podmínkami, s materiálním zázemím, apod.“ (Šulová, 2005,
www.planovanirodiny.cz). Jsou typem kulturních tradic a jedním z klíčových
prvků osobního života. Mnohdy odráží i náboženské zaměření daného páru a
rodiny. Nebo životní filozofii či ateismus.
Rituály pomáhají posilovat citová pouta, udržují manžele a rodinu
ve vzájemné blízkosti. Podporují členy daného společenství jak fyzicky, tak do
značné míry psychicky. Rodinné vztahy, ať už pro muže a ženu v partnerském
svazku nebo pro děti a rodiče jsou stěžejní záležitostí. Jsou důležité pro
duševní zdraví a vývoj, pro životní pohodu. Kde je v krizi rodina, i její členové
se postupně ocitnou v krizi na individuální úrovni.
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4. VZTAHOVÉ PROBLÉMY A ROZVODY
Jak je na tom Česká Republika s rozvody? Prochází obdobím
krize rodiny? Podle reportáže zpráv TV Prima z 2. května 2010 jsme bohužel
jedni z rozvodových rekordmanů v EU. Tento závěr dosvědčuje i ČSÚ (Český
statistický úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu). Horší jsou v Evropě už jen
Litevci. Téměř každé druhé manželství končí rozvodem. Počet rozvodů nadále
stoupá.

4. 1. ROZVODOVOST V ČESKÉ REPUBLICE
„Ještě v 60. letech minulého století se v Čechách rozvedlo 10.000
párů ročně, nyní je to zhruba trojnásobné číslo. Kolem 50,000 párů ročně
uzavírá manželství. Jak už řečeno, loni to byl rekordně nízký počet svateb –
46 746“ (Český statistický úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu). Průměrně takový
svazek trvá 12 let. V průběhu manželského soužití podle průzkumu dochází
k několika krizím: zpravidla ve třetím nebo čtvrtém roce, poté v devátém a
nakonec v patnáctém, jestli vydrží déle než průměrných dvanáct let.
Každý rok české soudy rozloučí více než 30,000 párů (loni 30 783).
V populaci starších než 15 let je rozvedeno až 8.6% mužů a 10.5% žen.
V současnosti se také lidé nejčastěji rozchází ve třetím nebo čtvrtém roku
manželství. To je v porovnání s minulostí velká změna. Ještě před několika lety
se manželé rozváděli hlavně v 10. roce manželství. O rozvod nejčastěji žádají
ženy: 66% případů (Český statistický úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu).
Jsou i případy, že si později jeden nebo oba partneři přejí rozchod
odvolat, ale už je pozdě. „Když se na to dívám s odstupem času, naše problémy
vůbec nebyly tak horké, jak se mi zdály. Měla jsem pocit, že manžel se mi
dostatečně nevěnuje, ale zároveň se mě snaží ovládat. Skončili jsme po dvou
letech,“ vzpomíná třicetiletá Kateřina ze Slaného. Je už dva roky rozvedená.
„Dnes to posuzuji trochu jinak. Měla jsem chápat, že můj bývalý manžel má
své koníčky. A pokud mě upozornil na nějaký nedostatek, nebylo to kvůli
tomu, aby mě ponížil, ale naopak aby mi pomohl. Už se to ale pak nedalo
dohromady,“ popisuje svůj příběh. (Internetová diskuze, 8. 12. 2010).
40

To, co je v současnosti v Evropě všeobecně pokládáno za hlavní
důvod k uzavření manželství - tedy založení rodiny na základě lásky,
romantického vztahu a sexuální přitažlivosti, neplatilo vždycky. V mnoha
jiných částech světa (například Indie, Čína, Afrika, Blízký východ) to neplatí.
Vždyť stále ještě více než 80 % sňatků v druhé nejlidnatější zemi světa Indii je
domluveno rodiči partnerů (Nanda, 2000, s. 196-204). Zajímavé je, že tyto
dohodnuté vztahy nejsou ani lepší, ani horší, než ty naše v České republice, kde
jsou do značné míry zcela dobrovolné. Obě cesty přinášejí zhruba stejné
procento úspěchů i zklamání.
A to nehovoříme o mnohoženství v některých zemích Afriky i
Asie, neuvádíme srdceryvné příběhy o kupování nevěst, nepopisujeme
upalování vdov, kdy manželka dobrovolně odchází ze života, zemře-li její
manžel, jak tomu bývá třeba v Indii.
Příslušníkům uvedených národů může naše manželství připadat
stejně podivné, jako nám to jejich. Model manželství je kulturně specifický pro
každou komunitu, společnost, kulturní okruh i zemi. Jeho tradice a pravidla se
lidé učí po generacích. Kulturní vzor manželství přebírají většinou i další
pokolení. (Szczepaňski, 1966, s. 35-44).

4. 2. HLAVNÍ DŮVODY K ROZVODU
Co jsou hlavní důvody k rozvodu? Kupodivu nejsou v popředí
dříve až klasické důvody: alkoholismus nebo nevěra partnera. Ve statistikách
se více objevuje spíše rozdílnost povah, názorů a zájmů. Tyto problémy stojí za
krachem 2 z 5 svazků. Někdy je příčin více. Nevěra se sice objevuje často, ale
stále širší měrou se přidává i upřednostňování kariéry před vztahem.
Hlavně jsou ‚na vině‘ muži středních let a pozdějšího věku. Jinak je
nevěra dost vyrovnaná mezi muži i ženami. „Statistiky uvádějí, že 64%
ženatých mužů a 42% vdaných žen prožije někdy během svého manželství
milostný románek“ (Hátlová, 2010, s. 1). Pokud takový poměr proběhne
v tichosti a pomine bez vážných dopadů na manželství, dá se mluvit o velkém
štěstí. Dojde-li ale k jeho prozrazení, ať už úmyslnému, či náhodnému, začne
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proces, při kterém se životnímu partnerovi záletníka začne bortit celý svět.
Právě kvůli prozrazení nevěry často dochází k rozvodům.
Všeobecné mínění předpokládá, že muž se nejčastěji rozvádí či
uvažuje o rozvodu z důvodu nesouladu či nenaplnění v sexuální oblasti a že
nejčastější důvod k rozvodu je milenka. Podle některých psychologů se ale
muži rozhodují pro rozvod právě pro to, že se o ně manželka přestala zajímat a
věnuje se jen dětem, netráví s ním volný čas a nenaplňuje ho ani v sexuální
oblasti. Nejde tedy vždycky jen o sex, či vedlejší vztah. Na druhé straně, ženy
si nejvíce stěžují na to, že je muž podvádí, nestará se o děti a cítí se s ním
nesvobodné, omezované.
Tak jako ve většině situací, pokud jde o partnerské vztahy, důležitá
je vzájemná komunikace. Je třeba začít řešit partnerské problémy na počátku,
než se dále zkomplikují. Nejčastější problémy partnerských a manželských
dvojic souvisí s nedostatky ve vzájemné komunikaci, které mohou vyústit
v řadu dalších komplikací. To jsou například nevěra, citové odcizení, snížený
zájem o rodinné dění a podobně.
„Další důvod proč má Česká republika vysokou rozvodovost je
díky měnícímu se hodnotovému žebříčku (materialismus, honba za úspěchem a
penězi), pak přes poruchy komunikace až po mylná očekávání“ (Fialová a kol.,
2000, s. 28). Vznikající problémy se neřeší a nediskutují. Když časem
narostou, tak převládne pocit, že rozchod vše vyřeší. Bohužel v mnoha
případech lze říci, že rozvodem spíše začnou další komplikace - hlavně když
jsou v manželství děti. Válka mezi partnery často pokračuje, komunikace se
také nezlepší. Některé rozvádějící se páry i využívají své děti k tomu, aby se
partnerovi nějak pomstili nebo mu znepříjemnili život.
Pokud jde o rozšířený přístup vůči partnerským sporům a
manželství, dá se použít příklad ‚českých au-pair‘. Ty ve srovnání s jinými
příliš neodmlouvají ani nediskutují. Jestli ale jejich nespokojenost dosáhne
určité míry, pro ně nesnesitelné, tak přes noc utečou. Možná i podobně řešíme
partnerské problémy. Buď tiše vytrváme, nebo utečeme ze vztahu. Ani jeden
extrém ale nic nevyřeší.
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4. 3. ROZVODY A SVATBY V EVROPSKÉM KONTEXTU
„V roce 2005 vyplynulo ze statistik evropského statistického úřadu
Eurostat, že Česká republika má nejvyšší počet rozvodů v Evropě v přepočtu
na tisíc obyvatel“ (Donovan, 2007, www.praguepost.cz). Na tento počet
připadají ročně tři rozvedená manželství. Pro porovnání: v Irsku je to jen 0.7 a
v Řecku 1.1 rozvodů. „Podle Eurostatu v roce 2009 Češi vyšli jako druzí
nejhorší v Evropě spolu s Litevci. Horší jsou už jen Belgičané“(Eurostat, 2010,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Naopak nejnižší rozvodovost mají podle výsledků v roce 2009
právě Makedonie (FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia), Irsko
a Itálie. Nízká rozvodovost je také v Chorvatsku, Slovinsku a Řecku.
Tyto trendy mohou být ovlivněny tím, že v uvedených zemích je
rozvod stále ještě tabu nebo že tamní zákon povolil rozvody až nedávno.
V Itálii byl povolen v roce 1970, ve Španělsku v roce 1981 a v Irsku dokonce
až v roce 1995. Roli hraje i náboženství – katolické tradice a víra.
S vyšší rozvodovostí je spojena i snižující se sňatečnost.
V některých zemích se rozvede téměř polovina manželských párů. Pokud jde o
sňatečnost, i tady platí obecné pravidlo, že pro svatbu se rozhodne více párů
tam, kde přetrvává silný vliv náboženství, a rodinné hodnoty mají důležité
místo.
Speciální výjimku představuje Malta. V této zemi jsou rozvody i v
současnosti nezákonné. Rozvody zde tedy neexistují. Ani počet uzavřených
manželství se však dramaticky nesnižuje.
Následují tabulky s výsledky průzkumů organizace Eurostat.
Tabulka č. 2 se týká rozvodů. Tabulka č. 3 poukazuje na změny ve sňatečnosti.
Výzkum zachycuje období od roku 1960 až 2009.
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Tabulka č. 2. Vývoj rozvodovosti: Státy Evropské unie, počet rozvodů na 1000
obyvatel. (Eurostat, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.)
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Tabulka č. 3. Vývoj sňatečnosti ve státech Evropské unie: počet uzavřených
manželství na 1000 obyvatel (Eurostat, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.)
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Zatímco od šedesátých či sedmdesátých let minulého století do
roku 2009 ve většině evropských zemí dramaticky klesl počet uzavřených
manželství, v Irsku (z 5.5 na 5.2), na Maltě, (z 6.0 na 5.7), na Kypru (z 8.6 na
7. 9) a v Makedonii (z 8.6 na 7.3) byl tento rozdíl nejmenší. Pozoruhodné je i
to, že v Turecku se počet manželství nezměnil mezi rokem 1980 a 2009. Při
obou průzkumech se držel na hodnotě 8.2. Všechny tyto státy jsou silně
nábožensky založené. Kromě Turecka, kde převažuje islám, jsou ostatní státy
ovlivněné křesťanskou vírou a jejími rodinnými hodnotami.
Největší pokles uzavřených manželství byl zaznamenán naopak
v Lotyšsku (z 11.0 na 4.4), Bulharsku (z 8.8 na 3.4) a Německu (z 9.5 na 4.6).
Skandinávské země nepatří ani do jednoho extrému. Počet sňatků také klesl,
ale spíše rovnoměrně a ne tak dramaticky jako v jiných oblastech: ve Švédsku
z 6.7 na 5.1, v Norsku z 6.6 na 5.0, v Dánsku ze 7.8 na 6.0 a ve Finsku ze 7.4
na 5.6.
Dá se předpokládat, že tyto trendy budou nadále pokračovat, než se
stabilizuje počet sňatků a rozvodů. Z výsledků studie je o to obtížnější
předvídat, kdy by mohl nastat vývoj opačným směrem v zemích Evropské unie
tj. ke zvýšení sňatečnosti a/nebo snížení rozvodovosti.

4. 4. PŘÍČINY VYSOKÉ ROZVODOVOSTI V ČESKÉ
REPUBLICE
Jsou v České republice nějaké zvláštní důvody pro vyšší
rozvodovost oproti jiným zemím na obdobném stupni ekonomického vývoje či
stejného kulturního okruhu? Pokud ne, proč patří Češi k evropským
rekordmanům v rozvodech?
Jednou z hlavních příčin je, že je česká společnost vůči rozvodům
velmi tolerantní. Jde o naprosto běžné řešení i těch nejmenších manželských
problémů. Rozvod je chápán jako soukromá záležitost daného páru. Tento
přístup je mimo jiné hlavně důsledkem velké sekularizace.
To, že v zemích s vysokým podílem věřících se lidé rozvádějí
mnohem méně, dokazuje třeba katolické Polsko, kde na tisíc lidí připadá ročně
v průměru 1.2 rozvodů. To samé (nižší počet rozvodů) platí pro Irsko nebo
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Řecko, kde víra hraje zásadní roli nejen pro manželství, ale i v každodenním
životě (Eurostat, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
Statistiky rozvodovosti ovlivňují i poměry ve společnosti. Větší
nároky na individuální úspěšnost v životě nabourávají rodinné vztahy. Je málo
společných aktivit a méně rodinně tráveného času. Tím se oslabují citová pouta
a podporuje napětí. Svou roli hraje i ženská emancipace. Vydělávající ženy
nepotřebují ke svému zajištění manžela, proto je pro ně rozhodování o rozvodu
o to lehčí.
Když se dnes se v České republice rozvádí každý druhý pár, jde o
morální úpadek, rozpad hodnot, je manželství definitivně předurčeno k zániku?
Nebo je to už překonaná instituce? Jak budeme vychovávat děti? A kdo a jak je
vlastně má vychovávat? To jsou důležité otázky současnosti.
Dodnes se vědci přou, zda párové soužití bylo primární, tedy
odjakživa, nebo zda se vyvinulo později z polygamně žijících tlup s kolektivní
výchovou dětí. Máme hledat počátek manželství v sexuálním pudu? Nebo jeho
vznik souvisí s počátky vlastnictví? Na tyto otázky není jednoduché nalézt
odpovědi. Existuje plejáda názorů a teorií.
Pozorujeme-li však pozdější vývoj této jedné ze základních
sociálních institucí, je více než pravděpodobné, že dnešní manželství není o nic
lepší, ale ani horší, než manželství před sto nebo pěti sty lety. Dá se říci: hlavní
rozdíl je v tom, že už nejsme tak bohabojní a více se rozvádíme. To co bylo
ještě před nedávnem tabu, je dnes normální nebo alespoň běžné.
Kdysi byl rozvod obtížný, ne-li nemožný. Navíc ho provázelo
společenské stigma. Lidé manželské neshody či citové odcizení s partnerem
řešili jinak. Například ve šlechtických kruzích západní Evropy od 16. až do 18.
století bylo běžné, že měl muž milenku a žena milence. A třeba v Itálii, kde byl
donedávna (do roku 1974) rozvod de iure nepřípustný, žili manželé často
odděleně ve společné domácnosti s přítelem nebo přítelkyní. Postupně se
společenské nahlížení na rozvody měnilo, a to i v silně katolických zemích.
Tomu odpovídaly i změny v právních řádech.
Oproti současným společenským trendům ale Ministerstvo práce a
sociálních věcí vidí situaci optimisticky (prohlášení mluvčího ministerstva z
12. 5. 2010). Snad by se počet rozvodů mohl jednou snížit. Mladí lidé spolu žijí
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často delší dobu ‚bez papíru‘. Zkušenosti z nesezdaného soužití by podle
zprávy o rodině, kterou ministerstvo každý rok vypracovává, mohly vést
k větší stabilitě následně uzavřených manželství. Poznatky ze zahraničí,
například v USA nebo Norsku ale nesvědčí o tom, že by mladí lidé, kteří již
spolu žili ‚na zkoušku‘, měli trvalejší a spokojenější manželství než jiní lidé.
Je možné, že Češi nějak vynikají v neschopnosti vybrat si
správného životního partnera nebo neumí řešit partnerské konflikty? Jakých
chyb se lidé nejčastěji dopouštějí při volbě životního partnera, které již dopředu
naznačují riziko pozdějšího rozvodu? Takové chyby jsou různorodé. Každému
páru je třeba dávat individuální doporučení.
V České

republice

zatím

není

příliš

populární

chodit

k psychologovi, či do poradny. Zřejmě to není součástí sociokulturní tradice.
Přiznat sám sobě, ne-li ještě ostatním, že takovou pomoc vyhledáme, znamená
přiznat si, že máme vážné problémy. A takové přiznání chce učinit málokdo.
Pokud se tedy partnerská dvojice odhodlá k psychologovi jít, bývá
už často pozdě na záchranu vztahu. To je ale nevhodný přístup. Ve vztahu je
třeba začít řešit problémy včas, když se objeví. Ne když krize právě vrcholí a
rozjely se již těžko vratné fáze rozpadu vztahu. U rozchodů se pak objevuje
iluze, že tímto krokem zmizí všechny problémy, které partnery ve vztahu
trápily.
Rozchodem se vlastně smaže i vše hezké, co se v soužití odehrálo.
Takhle ale není cesty zpět – pokud se partneři rozhodnou tzv. ‚zabouchnout
dveře,‘ rozejít se, či přikročit k rozvodu. Skutečná bolest rozchodu často
překvapí partnery posléze v době, kdy se dostaví zpytování svědomí a mnohdy
na druhé straně prázdnota.
V té fázi právě začíná mnohem delší proces, kdy se budou muset
bývalí partneři rozloučit se vším hezkým, co je spojovalo a co jim vztah dával.
„Dá se tedy říci, že rozvodem sice zmizí partner v realitě, ale zůstane ve
vzpomínkách a fantazii. Případně ve snech. Tito fantazijní partneři však bývají
horší a hůře se ovládají než ti reální.“ (Klimeš, 2005, s. 195).
V některých případech jeden z bývalých manželů na toho druhého
nemůže zapomenout a tento problém v určitém smyslu trvá i celý život. Mizejí
možná ucelené vzpomínky, nahrazují je záblesky a situační asociace. Vybavují
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se situace ve snech. Příklad: muž, věkem 47 let, který se rozvedl před více než
deseti lety a v mezidobí se znovu oženil, ještě pořád mívá sny o své bývalé
manželce. A to pravidelně, alespoň jednou nebo dvakrát do měsíce. Přičemž se
od svého rozchodu ti dva vůbec nesetkali.
Pokud se takový sen objeví, může to být předzvěst něčeho
negativního nebo vzpomínka na špatné životní zkušenosti. Bývalá manželka ve
snech symbolizuje něco, co ho dlouhodobě trápí nebo rozzlobilo. Případně i
někoho - osobu ženského pohlaví, která mu v jeho reálném životě působí
potíže nebo s níž momentálně prožívá konflikt. Ve snu se ale nová partnerka
mnohdy objevuje ve fyzické podobě bývalé manželky, nebo se rysy obou žen
vzájemně prolínají. I takhle může figurovat bývalý partner ve fantazii či
vzpomínkách.
Někdy lze v dlouhodobých nebo životních etapách vysledovat
určitá období, kdy bývá vztah nejzranitelnější. Každá změna zaběhnutého
systému je zdrojem krizí, bolestných změn. Je tedy i riziková. Některé změny
jsou zákonité. Jde například o začátek společného bydlení, sňatek, narození
děti, odchod dětí, stárnutí, ‚druhá míza‘, a podobně. Některé změny jsou
nahodilé či náhodné – změna nebo ztráta zaměstnání, zdravotní problémy,
stěhování.
Z hlediska evolučního se navíc objevují i náznaky jakéhosi čtyř až
pětiletého období, které prý pokrývá období největší zranitelnosti dítěte
v přírodních podmínkách. Sledování fází má i svůj vědecký význam, ale
v praxi je to většinou chaos - i díky evolučním a historickým změnám
životního stylu skupin i jednotlivců. (Brzek, 1993, s. 34).
Existují určité lidské vlastnosti a charakteristiky vztahů, které do
jisté míry předurčují trvalost nebo naopak rozpad vztahu. Úspěch v soužití více
zabezpečí ochota k ústupkům, ke kompromisům. Tolerance, mírnost a
především malé sklony k manipulaci jsou také důležité.
Stává se, že ženy podceňují destruktivní vliv svých výčitek a
stížností na fungování mužů v domácnosti. Pokud ale své nároky a požadavky
vyjadřují konstruktivně, mohou svého partnera ‚nabudit‘ k dosažení většího
úspěchu nebo lepšího výkonu. Muži naopak zlehčují nejapné ironizování a
zesměšňování vlastní ženy nebo partnerky. S většími manipulacemi souvisí
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absence respektu, nedostatek pocitů vděčnosti a obdivu. Spíše narůstá pocit
nároku a závisti.
Existuje známá teorie zkušeného manželského poradce, Miroslava
Plzáka, který ze své praxe a hovorů s letitými partnery pochopil, že
dlouhodobý vztah je postaven na třech S - Soucitu, Stesku a Starosti: Soucitu s
druhým, pokud má nějaké problémy, Stesku po partnerovi, když se od nás
jakýmkoli způsobem vzdálí a Starostí o to, aby se mu něco nestalo a vše
vycházelo podle jeho přání a představ. V okamžiku, kdy přestáváte k
manželovi/partnerovi mít soucit či se vám po něm nestýská či o něj nemáte
starost, tak je to vážné znamení, že je něco špatně. Můžeme tedy říci, že pokud
tyto tři elementy aktuálního vztahu zcela nezmizely, má soužití partnerů šanci
na vylepšení nebo záchranu.

4. 5. NEVĚRA A STŘÍDÁNÍ PARTNERŮ
Podle průzkumu z roku 2008 (OECD Countries Survey Bulletin,
20. 8. 2008) mezi zeměmi OECD s více než deseti milióny obyvatel patří
k nejpromiskuitnějším zemím Velká Británie. Ženy národů této země jsou také
nejsvolnější k náhodnému sexu a rády si užívají sex na jednu noc. Ale Češi
nejsou příliš pozadu. Po Němcích a Nizozemcích patří k nejpromiskuitnější
čtyřce. Promiskuitní nejsou jen muži, u kterých je střídání sexuálních partnerů
častější. Sociálně a kulturně je u nich ale stále chápáno jako přijatelnější než u
žen.
V hodnocení mezinárodního indexu měřícího ochotu podnikat sex
na jednu noc, celkový počet sexuálních partnerů a postoje k náhodnému
nezávaznému sexu první místo získali Britové. Na druhém konci patnáctky
zemí OECD stojí Portugalci, Řekové a Španělé.
„Historicky jsme potlačovali krátkodobé vztahy u žen a existuje
celá řada dvojitých standardů, kdy u mužů jsou krátkodobé románky
akceptovatelné, zatímco u žen nikoli,“ cituje britský list The Times (2. 10.
2008) profesora psychologie Davida Schmitta z Bradley University v Illinois,
oponenta studie OECD. To ale neznamená, že u žen sex na jednu noc
neexistuje nebo že se neúčastní mimomanželských vztahů a nevěry.
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Koneckonců, kdyby byly všechny ženy počestné a svému partneru
nebyly nevěrné, nebo by nikdy nepodnikaly krátkodobá dobrodružství, s kým
by mohli všichni ti ‚sukničkáři‘ navazovat intimní styky? Navíc, i když
současná společnost nadále toleruje nevěru či promiskuitu spíše u mužů, i vůči
ženám je teď shovívavější než v minulosti. Alespoň pokud jde o evropské
země, a do jisté míry USA.
V oblastech jako jsou jižní a jihovýchodní Asie, Afrika nebo
střední východ je takové chování, zvlášť u žen, stále tabu. Bývá i krutě
potrestáno, hlavně v muslimských zemích, kde se uplatňuje islámské právo
Šaría: například v Saudské Arábii nebo Íránu.
V uvedeném průzkumu OECD z r. 2008 jeho autoři sledovali 48
zemí světa (třicítku členů OECD plus osmnáct dalších velkých národů světa).
V anonymních dotaznících vědci vyzpovídali

čtrnáct tisíc obyvatel

následujících států:
Tabulka č. 4.
Žebříček promiskuity u zemí OECD s počtem obyvatel nad 10 miliónů
(David Schmitt, Bradley University, 2008, http://women.timesonline.co.uk.)
1. Spojené království

9. Mexiko

2. Německo

10. Kanada

3. Nizozemí

11. Itálie

4. Česká republika

12. Polsko

5. Austrálie

13. Španělsko

6. Spojené státy americké (USA)

14. Řecko

7. Francie

15. Portugalsko

8. Turecko
Soužití ovlivňují kulturní normy a místní tradice. To, co někde ‚projde,‘
je jinde odsuzováno až pranýřováno. Kulturní zábrany a normy nejčastěji
v podobě obyčejů a zvyků, eventuelně tabu, podporují naší sebekontrolu. Ve
světě je však velká různorodost zažitých, společenských norem ve vztahu
k partnerskému soužití. Naopak, někde ‚uvolněnější‘ kultura sebekontrolu
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ztěžuje, pokušení je intenzivnější. Srovnejme například skandinávské země
s katolickým irským maloměstem.
Máte jen jednoho partnera? Tak jste možná člověkem včerejška.
Řada teorií mluví otevřeně o tom, že monogamní vztah je pro moderního
člověka stav nepřirozený, a to jak pro muže, tak pro ženy. Pouze jednoho
sexuálního partnera za život dnes mnoho lidí skutečně nemá. I sex až po svatbě
považuje hodně lidí za přežitek. Podle některých sexuologů to ale není jen
výdobytek dnešní doby. Svůj podíl na tom mají i biologické dispozice. Člověk
zřejmě nebyl stvořen k celoživotní monogamii. (Janáčková & Weiss, 2007,
www.planovanirodiny.cz).
V době, kdy byla monogamie úředně nastolena - v roce 1000 u Židů
a v roce 1563 oficiálně u křesťanů na Tridentském koncilu - se totiž lidé
dožívali v průměru mnohem nižšího věku než dnes. Tím byla jejich manželství
kratší. Například prožít 60 let po boku s jediným člověkem bylo prakticky
vyloučeno. Dnes žijeme mnohem déle, a tak existuje možnost, že si s jedním
partnerem po celý život někteří z nás ‚nevystačí.‘ Dochází tak k podstatné
změně týkající se střídání kulturních vzorů.
V sériové monogamii mají muži partnerku, které jsou věrní, avšak
neožení se s ní. Po několika letech ji vymění za jinou. Tento model zahrnuje i
muže, kteří opakovaně uzavírají manželství, ale ne na více než několik let.
Samozřejmě to platí i pro ženy, které mohou mít podobnou ‚životní‘ filozofii.
Jdou sice do vážného vztahu, aby založily rodinu. Ale až děti povyrostou, tak
mohou chtít partnera vyměnit, nebo se znovu vdají. Navíc, když jsou ženy ještě
mladé a zatím si správného partnera pro založení rodiny vybírají, také
praktikují sériovou monogamii. Až za nějakou dobu - za měsíce nebo roky poznají, že současný přítel není ten pravý a musí se porozhlédnout po lepším
dlouhodobém partnerovi nebo manželovi.
„Ženám, myslí si někteří psychologové, činí rozchod s mužem
mnohem větší potíže“ (Jäckelová, 1997, s. 17). Například britští vědci tvrdí, že
mužům sice také vadí, když vztah zaniká, ale na útrapy rychle zapomenou,
jakmile navážou nový (Simon & Barrett, 2010, s. 168-182). Zajímavé je, že
příslušnicím něžnější poloviny lidstva, které neměly žádného stálého partnera
nebo které měly po celý život jen jednoho muže, se vede lépe než těm, které
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prožily více rozchodů. Rozchod tedy může být pro ženy horší důsledky.
‚Berou‘ vše emotivněji.
Je zde ale argument, který dále podporuje systém monogamie.
Jelikož je v přirozeně se vyvíjející populaci přibližně stejné zastoupení žen
i mužů, monogamie by měla relevantně odpovídat demografickým procesům.
Monogamie a monogamní manželství také vede ke vzniku v současném světě
stále nejrozšířenější a nejpevnější základní rodinné jednotky - nukleární rodiny.
Ta se skládá z otce, matky a jejich potomků. I pokud se manželství nebo
takový model rodiny některým nezamlouvá nebo není chápán jako ‚moderní,‘
ještě pořád tvoří pro mnoho lidí a kultur ideál v teorii i praxi.
Všeobecně se soudí, že promiskuitnější bývají muži. Za svůj život
mají nejen více sexuálních partnerek, ale i mimomanželských vztahů,
náhodných známostí i komerčních sexuálních styků. Z biologického hlediska
lze podle odborníků hledat vysvětlení ve vyšším počtu spermií u mužů oproti
nižšímu počtu vajíček u žen a větší investici žen do rodičovství - těhotenství,
porod, kojení. Nic však není tak jednoznačné, jak se na první pohled může
zdát. I muži totiž dostali do vínku touhu po rozšíření rodu a výchovy svých
vlastních genů a ne genů někoho jiného. Což lze považovat za jeden z
nejdůležitějších faktorů k udržování monogamního svazku.
Jaké jsou další důvody pro udržování monogamního vztahu?
Evoluční biologové už dlouho vědí, že během vývoje přežije jen
ten, co druhu přináší nějakou výhodu. Pokud je původní formou lidského
soužití polygamie, proč se monogamie u člověka vůbec vyvinula? Existuje
několik teorií o možných příčinách.
1. Za prvé, soužití v páru je nejméně konfliktní. Nemusíte se
s nikým dohadovat, kdo z vás si dneska večer užije se společnou partnerkou a
kdo bude místo sexu vykonávat domácí práce. Zvládnout více partnerů je
jednoduše náročnější, pokud jde o uspokojení potřeb všech zúčastněných a také
o komunikaci.
2. Soužití v páru zajišťuje optimální péči o děti. Lidská mláďata
jsou velmi zranitelná a nesamostatná a velmi dlouho vyžadují pomoc obou
rodičů.
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3. Podle další teorie vznikla monogamie jako kompromis mezi
muži. Ti bohatší a silnější se vzdali ‚přebytečných‘ partnerek. Ti méně úspěšní
zase na oplátku přestali být zdrojem konfliktů ve společnosti. Díky monogamii
se ‚dostane‘ na všechny muže, z nichž někteří by jinak měli horší nebo žádnou
šanci najít si partnerku.
4. Náboženství: propagátoři monogamie tvrdí, že to tak chtěl Bůh.
„Jde o základ tradičních rodinných hodnot. Dále věrnost posiluje důvěru a
vzájemný vztah obou partnerů“(Kašný, 2006, s. 37). Tento pohled převládá ve
světě, pokud jde o monoteistická náboženství: například křesťanství,
judaismus, islám.

4. 6. KRITIKA MONOGAMIE
Podle některých sexuologů je monogamie hlavně společenský a
kulturní ‚vynález‘ naší západní židovsko-křesťanské civilizace. Ten se potom
rozšířil skoro po celém světě a vymazal původní polygamní zvyky.
„Historicky doloženou povinnou monogamii v Evropě poprvé
zavedl Gešom ben Juda u Židů,“ píše český sexuolog Petr Weiss. (Janáčková &
Weiss, 2007, www.planovanirodiny.cz). „Bylo to roku 1000 na synodu
v Mainzu (Mohuči), a to pouze na zkoušku, na přechodnou dobu jednoho tisíce
let - s odůvodněním, že hrozí doba pogromů a že za takových okolností se páru
prchá lépe než skupině.“
Manželství, jak ho známe dnes, tedy manželství spojené s věrností
(a předepsané pro všechny), bylo křesťany uzákoněno až na Tridentském
koncilu v roce 1563 a zaváděno do praxe až v následujících desetiletích,
v protestantských zemích ještě později. Samozřejmě ale bylo praktikováno a
morálně podloženo již dávno před tím.
Podle jejich kritiků odporuje monogamie podstatě lidské sexuality,
neboť prý lidská psychika není na absolutní partnerskou věrnost stavěná.
Monogamie je pokrytecká a nerealistická, protože nelze očekávat, že si dva
lidé celý život ‚vystačí.‘ „Částečně je to tím, že v současné době žijeme déle.
Zároveň i velmi zamilovaní partneři po nějaké době zjistí, že mají odlišné
potřeby.“ (Jäckelová, 1997, s. 35).
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Je tedy přirozenější monogamie či polygamie? Na tuto otázku je
mnoho pohledů a teorií. Faktem je, že lidská sexualita je rozmanitá a
individuální. Konkrétní lidé podle jistých historických a přírodních okolností
využívají různé formy soužití: někomu vyhovuje monogamie, jinému spíše
polygynie (mnohoženství) nebo polyandrie (mnohomužství). Individuální
řešení je však velmi silně ovlivněno životními, vztahovými či kulturními
prioritami

a

v

neposlední

řadě

i

utvářením

typově

rozrůzněné,

individualizované, kulturně determinované osobnosti.

4. 7. VĚRNOST: OTÁZKA VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ
Řada psychologů (Matoušek, 1997, s. 41) tvrdí, že sklony k nevěře, tak
jako k věrnosti má v sobě každý člověk. Záleží na jednotlivcích a jejich
schopnostech vyrovnávat se s různými životními situacemi. Důležité jsou také
osobní hodnoty a priority. Co od vztahu nebo vztahů očekáváme? Co vlastně
chceme?
Pokud se ale jednou člověk rozhodne pro partnerství, měl by si
uvědomit, že nevěra je to, co ve vztahu působí negativně. I když odpůrci
monogamie někdy tvrdí, že nevěra může vztah oživit či zachránit, málokdy se
tak v realitě stává. Spíše je tomu naopak. Ze zkušeností a pozorování, pokud ne
z vlastních zkušeností poznáme, že nevěra vztah podkope a poznamená celé
partnerské soužití. Jaké faktory ovlivňují naši odolnost vůči nevěře?
Každý vztah má svá kritická období. Některá jsou dokonce zákonitá,
označují se jako krize vývojové. V tomto období - například při narození
prvního dítěte, po nástupu po mateřské do zaměstnání atd. - v partnerství
vzniká nová rovnováha a může docházet k mnoha konfliktům. Je to také
období, kdy může docházet k různým ‚selháním.‘ Podstatné je soustředit se na
partnera a rodinu, abychom vytvořili partnerství, které překoná krize.
Důležitý je subjektivní hodnotový systém. Pokud je v našem
hodnotovém žebříčku zahrnuta věrnost, chováme se podle toho. Náš vlastní
morální kód nás chrání před ‚úlety.‘ Nicméně, stane se, že se nacházíme v
partnerství v krizi či v dlouhodobém konfliktu. Ani pevné morální zásady
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někdy nestačí, abychom se stali imunními vůči zamilování se a navázání
nového vztahu.
Dále je důležitá schopnost empatie. To znamená, že se dokážeme vcítit
do pocitů druhého člověka a jednat pak s cílem neubližovat mu. Pokud se
dokážeme vžít do pocitů podváděného partnera a představíme si, jaké by to
bylo pro nás, kdyby nás podvedl, bude jednodušší odolat pozvání na schůzku,
na večeři a následnému pokušení. Ale i tato hodnota se může ocitnout
v ohrožení, pokud jsou ve vztahu dlouhodobé problémy a neshody.
Každý člověk má možnost volby, jestli chce nebo nechce udržet
konkrétní trvalý vztah. Ve chvíli, kdy se svým partnerem uzavřeme dohodu na
tom, že budeme žít spolu se vším, co k tomu patří, rozhodujeme se odolat
nevěře. Od této chvíle se nevěra považuje za něco, co vztah podrývá. Sice se
také můžeme rozhodnout jinak, ale náš partner by o tomto našem rozhodnutí
měl vědět a měl by mít možnost k němu zaujmout nějaký postoj. Tzv. otevřené
manželství může fungovat, pokud s tím oba souhlasí a nepovažují takový
způsob soužití za zradu nebo porušování vzájemných pravidel.
Další důležitá vlastnost je umět odkládat uspokojení. Toto je schopnost,
která se jinými slovy dá také nazvat odolnost vůči frustraci. Každé malé dítě by
se mělo naučit, že nemůže dostat vždy vše a hned. Pokud se tomu naučí v
dětství dostatečně, je pak v dospělosti snazší tuto frustraci zvládat a nepodléhat
pokušením. Nejednat impulzivně jen dle návalu potřeb. I to je klíčové pro
sebekontrolu a dodržování věrnosti v dlouhodobém či manželském vztahu.
Jakým způsobem a s jakým výsledkem může do problematiky nevěry
intervenovat psychologické poradenství? Kdyby lidé chodili do poradny nebo
k psychologovi dříve a častěji, řada vztahů by se přes obnovený dialog
zachránit dala. Slabá účinnost takového poradenství často spočívá v tom, že
klienti sami nevědí, kde je problém a co od psychologa mohou čekat. Přitom
terapeutické účinky psychologických poraden jsou zřejmé a fakticky doložené.
Větší část aktivit psychologů právě zabírá terapeutická práce.
Mnoho párů zažívá denně hádky nebo problémy v komunikaci. Partneři
snadno a rychle dojdou k závěru, že se k sobě nehodí a měli by se rozejít.
Pokud se ale odhodlají navštívit terapeuta, který jim pomůže se dopátrat
původce problému, často zjistí, že vše vyřeší ohled vůči partnerovi, ochota dát
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mu určitý osobní prostor a schopnost kompromisu. Potřebují samozřejmě
v tomto případě projevit dostatek vlastní vůle. Partneři také mohou zkusit
oddálit ‚únik ze vztahu‘ a problémy aktivně řešit sami nebo s pomocí blízké
osoby, například kamaráda nebo kamarádky. V takových situacích ale chybí
pohled někoho, kdo se v dané situaci nejen orientuje, má terapeutické znalosti,
ale zároveň dokáže být objektivní.
Jakým způsobem dnes funguje v České republice manželské nebo
partnerské poradenství? Manželské a rodinné poradenství je organizováno jak
na privátní (plně hradí klient), tak i na veřejné bázi. Řada větších měst
spolufinancuje manželské poradny. Rodinní psychoterapeuti se organizují do
různých asociací a sdružení. Existují také psychologické školy, které se
vyloženě specializují na řešení rodinných problémů, například ISZ (Institut pro
systemickou zkušenost, www.isz.cz). Výběr je pestrý, partneři si při řešení
krize mohou vybrat z pestré škály možností.
Pokud se muž či žena v obtížích rozhodnou navštívit odborníka musí
být při jeho výběru stejně tak opatrní jak při volbě jakéhokoliv lékaře. Najít
psychoterapeuta, k němuž budou chovat důvěru je někdy hodně těžké a
zdlouhavé. Lidé se zpravidla k první takové návštěvě dlouho odhodlávají.
Stává se, že když jdou k prvnímu terapeutovi, který nesplní jejich očekávání, je
to pro ně takové zklamání, že na psychologickou pomoc úplně rezignují. Je
lepší vyzkoušet si více odborníků a zjistit, u kterého máme pocit, že nám může
účinně pomoci, že nám rozumí. Samozřejmě je důležité i doporučení přátel, ale
ne každá psychoterapeutická specializace je vhodná pro zrovna náš problém.
Správný postup je poradit se s různými odborníky a poslechnout si rozličné
názory. Jestli je pro nás vhodnější individuální či rodinná terapie, anebo jiné
řešení.
Často důležitější než samotný manželský problém jsou ale jiné
doprovodné potíže nebo patologické jevy. Například alkoholismus nebo
hazardní hry mohou být kontinuálním zdrojem manželských problémů. Sama o
sobě ale manželská poradna alkoholismus nebo jinou závislost nevyléčí. Může
však pomoci partnerům radou nebo je nasměrovat na vhodné specialisty, kteří
s danou problematikou pracují.
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Dnes stejně jako dříve uzavírají lidé sňatek s přesvědčením, že
jejich manželství bude šťastné a trvalé. Počet rozvodů však svědčí každoročně
o tom, že tisíce manželských dvojic tohoto cíle nedosáhlo.
Přitom dalším vážným varováním je skutečnost, že rozvody zatím
nemají klesající tendenci, naopak v poslední době se jejich počet ještě zvyšuje.
Vztahy mezi lidmi jsou velmi složité a týká se to i problematiky vztahů mezi
manžely, stejně tak jako mezi rodiči a dětmi. To ovšem neznamená, že nelze
mnohé poznatky zobecňovat a seznamovat s nimi ty, kteří právě netouží jen po
poučení za cenu vlastních omylů.
Hádky se v narušených partnerských vztazích objevují stále častěji
a snad i bouřlivěji. Proč byla mezi partnery dříve shoda a proč dnes ne? Dříve
si výborně rozuměli asi hlavně proto, že si dovedli navzájem vyjít vstříc, žili
jeden pro druhého a svůj volný čas převážně trávili spolu.
Život v manželství však přináší také povinnosti, které ne vždy
vytvářejí optimální podmínky k tomu, aby citový vztah zůstal stále svěží, jako
byl před sňatkem a určitou dobu po něm. Všední dny naplněné starostmi a
potřeba odpočinku někdy zmechanizují soužití tak, že se z něho začnou
vytrácet úsměvy a touha po vzájemné blízkosti. V těchto hraničních chvílích je
třeba si uvědomit, že období vážných krizí manželských vztahů se opakují
cyklicky téměř v každém manželství.
Šťastné a fungující manželství se musí vytvářet společným úsilím
obou, souhrnem drobných pozorností, prohlubováním společných zájmům,
snahou o aktivní porozumění. Hlavním smyslem soužití muže a ženy jsou děti,
péče o ně a jejich výchova. Proto při řešení neshod by měl vždy rozhodujícím
tématem být zájem o prospěch jejich dětí. Zvládnutí orientace dětí v sociálním
a

kulturním

prostředí

prostřednictvím

relevantních

výchovných

a

socializačních prostředků.
V období dominantních stavů mysli, kdy se přemítá nad chybami a
dočasně zapomíná na ostatní dobré, které manželé spolu prožili, by partneři
neměli hledat jediné východisko v rozvodu. V těchto otázkách ale nelze ani
nařizovat nebo předepisovat. Někdy bývá rozvod nejrozumnějším řešením pro
všechny, ať už je přesvědčení ze strany prarodičů, příbuzných, přátel,
spolupracovníků a bezprostředního sociálního okolí jakékoli. Přesto je rozvod
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obvykle zcela zásadním zásahem do životního způsobu manželů, případně
jejich dětí. Považovat ho za formalitu je proto krajně nebezpečné vzhledem
k jeho důsledkům, ať si to již partneři uvědomují, či nikoli.

4. 8. ÚSKALÍ MANŽELSKÉHO ŽIVOTA:
JAK JIM PŘEDCHÁZET
Manželství bývá zpravidla vyvrcholením opravdového citového
vztahu a dosud nejpevnější formou kulturního soužití muže a ženy. Tato forma
soužití je schopna zajistit jedny z nejvhodnějších podmínek pro úspěšnou
socializaci a výchovu dětí. Pro jejich orientaci v budoucím životě.
Dřívější společenskohistorické epochy se snažily o upevnění
manželství zesílením moci mužů, zvýšením závislosti žen a omezením jejich
práv a okruh domácnosti a výchovy dětí. Ekonomické změny, které přinesla
moderní doba, nemohly však zůstat bez vlivu na strukturu manželských vztahů.
Hmotné zajištění žen vlastním výdělkem změnilo základ jejich
postavení nejen ve společnosti, ale i v rodině a současně také zvýšilo jejich
nároky na podmínky manželského souladu. Ekonomická závislost na výdělku
manžela, která byla dříve jedním z nejsilnějších pojítek a která rozhodující
měrou předem ovlivňovala konstruktivní přístup k řešení všech manželských
rozporů, dnes většinou odpadla.
Ještě za časů našich prarodičů tisíciletá tradice jednotlivých
funkcí v rodině a hmotné problémy převyšovaly celou řadu problémů
manželských a rodinných, které dnes vystupují do popředí především v oblasti
citové

náplně

manželského

soužití.

Existovala

početná

armáda

nezaměstnaných, a proto největší snaha byla zaměřena k tomu, aby otec, hlava
rodiny, uhájil existenci. Kdyby přišel o místo, kdo bude potom živit rodinu?
Jako živitel měl přirozeně největší pravomoc. Která žena by za takových
okolností myslela hned na rozvod, když se s manželem neshodla!
Prostě, stát se manželkou bylo tehdy pro ženu cílem nejen pro
společenskou funkci manželství, ale v neposlední řadě také pro hmotné
zajištění. Rozluka znamenala pro ni ztrátu existenčního zajištění a velký
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otazník nad další budoucností. Především proto dovedly ženy krize překonávat,
neshody vytrvale urovnávat a nést pokorně ‚manželský kříž.‘
Dnes je situace podstatně jiná. Jde o to nalézt rovnováhu mezi
vzájemnými požadavky a potřebami muže a ženy v manželství. Ve většině
zemí světa společenská zřízení, právní řády, zajišťují rovnoprávnost žen
s mužů. To však nelze zaměňovat se žádoucí rovností. Nejde ovšem o nějakou
mechanickou rovnost - většina průzkumů zjišťuje, že ženy chtějí mít v mužích
oporu. Jde spíš o uznání významu ženy jako partnera, s nímž je třeba počítat a
kterého je nutné respektovat jako rovnocennou osobnost.
Je třeba vzít na vědomí, že nároky dnešních žen na náplň
manželského života jsou oprávněně mnohem vyšší než dříve. Někdo může
namítnout, že v těchto problémech mravních, psychologických a zdravotních
nemůže mít zákon jiný význam, než jako norma, která upravuje formality
spojené s rozvodem. Vznik šťastného nebo nešťastného manželství ovlivnit
nemůže. A přece by neměl tak docela pravdu.
Zkušení lidé vědí, že láska v manželství není závislá jen na
mileneckém vztahu, ale je s postupem doby od sňatku stále více podmiňována
rozumovým souladem, na němž se velmi výrazně podílí spravedlivé uspořádání
otázek každodenního soužití. Tyto zásady, spíše mravní než právní, vyjadřují,
že muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Mají spolu
žít, být si věrni, vzájemně si pomáhat a vytvářet zdravé rodinné prostředí.
Vyrovnané manželství předpokládá nejen soulad duševní, ale i
sexuální. Obojí spolu většinou úzce souvisí. Proto je manželská věrnost ve své
podstatě daleko spíše výsledkem a vizitkou opravdového souladu, než jen
strohou zákonnou povinností. Za těchto okolností je mezi důvody rozvodů
manželská nevěra stále na předním místě. Některé studie však prokázaly, že
s výjimkou případů typické polygamie, bývá nevěra většinou až vyvrcholením
rozvratu vzniklého z jedné nebo více jiných příčin. Proto se dnes už téměř
obecně uznává, že statistická čísla o příčinách rozvodů pro nevěru je třeba brát
v úvahu s přiměřenou interpretací, abychom nezaměňovali následky rozvratu a
důvody rozvodu s jejich prvotními příčinami.
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Nevěře zpravidla předchází duševní nesoulad, sexuální nesoulad,
nebo obojí. Odlišná náročnost a nedostatek poučení o etice sexuálního života se
promítají jako problém od mladého manželství až po manželství středního
věku.
Dobré manželství také vyvažuje důsledky vnitřních a vnějších
konfliktů, které nás provázejí životem. Vzájemná důvěra a porozumění muže a
ženu posiluje a usnadňuje jim zdolávání životních překážek. Manželství tedy
vytváří vhodné podmínky k plnému osobnímu i společensky prospěšnému
životu obou partnerů. Manželství se však také neobejde bez problémů a
konfliktů, právě tak, jako se bez nich neobejde žádné období lidského života, a
to jak v soukromém, intimním prostředí, tak i ve společenském makroprostředí.
Lidé prožívají konflikty a rozpory už od útlého dětství. Mnohé z těchto
konfliktů a rozporů jsou z hlediska dětí stejně tíživé jako v kterékoli pozdější
době problémy dospívajících a dospělých.
Může se stát, že se dospělý jedinec pozastaví nad problémy
mládeže a povzdechne si, „Co je to proti mým dnešním starostem?“ V té chvíli
ale jako by zapomněl, že dříve si procházel něčím podobným. S odstupem času
se ve vzpomínkách mění obraz předchozích sociálních a kulturních zkušeností.
Snad každý nebo každá se alespoň jednou zamiloval či zamilovala
nešťastně. V tomto období prožívá výrazné spontánní pocity bezútěšnosti a
tísnivého smutku. Často mohou vzniknout problémy také na pracovišti ze
vztahů k některým kolegům nebo nadřízeným. Rozpory vznikají z proher, ale i
ze závisti z úspěchů. Nebo například v post-produktivním věku se lidé musejí
vyrovnat se skutečnostmi a s omezeními (fyzickými i psychickými), které
s sebou přináší stáří. V lidském životě nikdy nekončí problémy a konflikty.
Proto je dobře, když člověk není sám. Je pravda, že hodně mohou pomoci
známí nebo přátelé. Nejvíce opory ale může poskytnout jen ten, s nímž jsme
strávili podstatnou část společného života a se kterým jsme rozhodnuti zůstat
nejen v obdobích, kdy jsme schopni řešit společné problémy, kdy se daří, ale i
ve vážných životních nesnázích.
Pokud existují problémy a rozpory v životě každého jedince, jsou
stejné zákonité a periodicky se opakují během řady let manželského soužití.
Zásadně neznamenají omyl ve volbě partnera. Jestli se objeví náhle v mladém
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manželství těžkosti, není třeba hned ztrácet důvěru, a myslet na rozvod, aniž
bychom vynaložili úsilí na překonání problémů. Co platí o mladém manželství,
platí

dvojnásob

v pozdějších

letech

společného

života.

Konfliktnost

manželského soužití je dána nejčastěji:
1. Určitou individuální tendencí a mírou konfliktností každého
jedince, kterou si každý přináší do manželství a v níž se promítá jak jeho vztah
k okolí, tak dosavadní sociokulturní zkušenost nabytá během života;
2. Těsným každodenním soužitím odlišných osobností muže a
ženy, při němž nutně mnohdy dochází ke střetu názorů a požadavků. Ty
vyplývají často z odlišného způsobu dosavadního života, schopností, vzdělání,
charakteru a temperamentu, i z nových názorů a objektivních změn, které život
přináší.

Z odlišných

individuálních

schopností

na

tyto

sociokulturní

modernizační vlivy, popřípadě přímo změny, reagovat a adaptovat se na ně.
To znamená, že konflikty se najdou takřka v každém vztahu,
protože každý člověk má jedinečnou osobnost a myšlení. Takové rozdíly se
zvlášť poznají, když jsme s partnerem denně v úzkém kontaktu (Jäckelová,
1997, s. 37).
Konflikty, které zcela zákonitě provázejí život manželů, jsou
jednak rázu obecného, nebo čistě osobního. Všichni lidé, ačkoliv je lze vždy
přiřadit

k

psychologickým

typům,

se

vyznačují

současně

svou

neopakovatelnou individualitou. I lidé na pohled stejní se od sebe liší často
v mnoha ohledech. V manželství a partnerském svazku se přesto musíme snažit
nacházet společnou strunu, shodu, kompromisy. Lze pouze uvažovat o
takových absolutních příčinách, které způsobují téměř vždy vážné manželské
konflikty až krize.
Zejména je to nedostatek mravní zodpovědnosti, alkoholismus a
hrubost. Kromě nich můžeme ještě určit dílčí a relativní příčiny, které mohou
někdy také způsobit vážné konflikty v některých manželstvích.
Jsou to například:
 Předčasný sňatek
 Bydlení s rodiči
 Nevěra
 Odlišné záliby a zájmy
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 Sňatek kvůli nechtěnému otěhotnění partnerky
 Nepřiměřený věkový rozdíl,
 Zásahy třetí osoby (kamarádi, přítelkyně)
 Velká rozdílnost povah
 Nadměrná sexuální náročnost jednoho z partnerů.
(Jäckelová, 1997, s. 31).
Jsou i další faktory, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit
soužití muže a ženy. Ideální vztah neexistuje, ale je třeba a lze se o něj snažit.
Chce to samozřejmě zájem a vůli obou partnerů, aby se soužití zlepšilo ke
vzájemné spokojenosti.
Někdy se však bohužel vůle nedostává. Dochází k pocitům únavy
ze vztahu, ‚vyhoření‘ a ke konfliktům. Jsou opomíjeny morální zásady,
pozapomíná se na původní předsevzetí. Absence, nebo nedostatek mravní
odpovědnosti pak vyplývá ze stinných stránek charakteru.
Těmito negativními rysy, které nepřispívají k funkčnímu vztahu
v manželství, k harmonické domácnosti, ba vnášejí do soužití chaos, jsou
zejména:
 Přeceňování vlastní osoby
 Vypjatý individualismus
 Nedůtklivost
 Sobectví
 Lenost a špatný vztah k práci
 Nedbalost a lhostejnost
 Malá sebekritičnost.
Manželství může mít na vývoj charakteru partnerů velký vliv. I když
manželské/partnerské konflikty vyjevují jisté nové rysy charakteru a některé
dosavadní znásobují, přece jen zase mnohé odstraňují nebo pomocí citového
vztahu je alespoň pomáhají potlačovat.
Tím se vytváří situace, jejichž žádoucí vyústění - dříve u takového
člověka neobvyklé - se stává řešením, s nímž se dotyčný identifikuje. Právě
tehdy může docházet k podpoře kladných povahových rysů individua. Ovšem
při slabé vůli lidé často i opakují nesprávný způsob jednání a dobrá snaha se
projevuje jen ve slovech.
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Tak nežádoucí reakce na konfliktní situace jen posiluje i
v manželství některé z negativních rysů charakteru. To se stává zejména po
více letech soužití při nedostatku sebekázně a sebevýchovy. Proto je
manželství nejen zkouškou charakteru, ale důležitou společenskou institucí,
která za určitých okolností může správně usměrňovat osobnostní vývoj
člověka.
V tradičním typu společnosti (Keller, 1992, s. 12) se často říkalo
„manželství ho napravilo“ nebo „až dostane hodnou ženu, ta ho napraví“, a
podobně. Hlavním faktorem, který tehdy v takových případech hrál velmi
významnou roli, byla finanční závislost ženy na muži. Proto uměly některé
tehdejší manželky mnohé přehlížet a současně vyvinout leckdy nesmírné úsilí
k soustavnému ovlivňování manžela, což také nakonec mohlo přinést žádoucí
nápravu. Avšak dnešní zaměstnaná žena může být vedena k takovému úsilí
spíše hloubkou citové náklonnosti. Není proto divu, že trvají-li negativní
podmínky příliš dlouho, původní citový vztah vyprchá a může dojit k rozvratu
manželství nebo soužití.
Při nápravě nežádoucích rysů charakteru má pevná vůle rozhodující
postavení. Jednak sama o sobě a jednak z ní vyplývající charakterové
vlastnosti. Na ní závisí, zda se manželé poučeni svými prvními zkušenostmi,
naučí konfliktům předcházet, zda se naučí postupně svá jednání a chování
cílevědomě ovládat.
Jaké žádoucí charakterové vlastnosti je třeba v manželství rozvíjet?
Především správný vztah k lidem nejen ve společnosti, ale i v domácím
prostředí. Muž a žena mají být k sobě vlídní, ochotní a pozorní, aby měli dobrý
vztah k pracovním činnostem nejen v zaměstnání, ale i v domácnosti a posléze
správný vztah i k sobě samému. Klíčové je zdravé sebevědomí bez
sebepodceňování nebo sebepřeceňování.
Ve své převážné většině manželské krize končí rozvratem tehdy,
kdy partneři nevěří ve vlastní síly. Jenže zpravidla vyhrocená situace - buď
smír, nebo rozchod - zmobilizuje všechny schopnosti, aby se napětí - pokud
není příliš časté - zmírnilo, či odstranilo. Proto krize v manželství, přejdou
v takovém případě spíše jako období zvýšených dočasných konfliktů. Skýtají
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příležitost k vyříkání si věci, ‚pročištění‘ atmosféry, potvrzení si či naopak
vyvrácení některých okolností. Překonaná krize tak někdy může vztah posílit.
Chyby navršené za určitou delší dobu společného života vyžadují
vždy řešení, ať už jsou povahy zásadní, anebo ať vznikly součtem celé řady
drobných pochybení a rozporů. Motiv je stejný: jeden z manželů nebo oba si
uvědomí, že takhle dál už pokračovat nelze a hledají cestu k nápravě. Kritika je
někdy jednodušší než návrh na konstruktivní řešení. Samozřejmě nejde o
otázku, na kterou by mohl každý snadno nalézt odpověď a správný recept.
Není to však zase tak obtížná problematika, aby se nedala řešit vůbec. Pokud si
manželé neuvědomí, že je něco v nepořádku a dále opakují stejné chyby, či se
partnerovi citově nevěnují, krize se samy nevyřeší. Při takto formálním,
vynuceném soužití obou partnerů hrozí rozvod, rozchod, vzájemná otupělost a
nevšímavost.
Pokračující příliv žen z domácnosti do zaměstnání je v České
republice hlavně ekonomickou nutností. Jistá hmotná nezávislost žen může
vést u některých kariérních typů k citovému odpoutání se od rodinného kruhu.
Manželství a rodina jsou přitom celek, v němž každý člen podřizuje své osobní
zájmy společnému prospěchu.
Na druhé straně, zaměstnání žen může pomoci k vylepšení vztahů
mezi partnery. Takové ozdravení spočívá v tom, že muž tehdy nemůže z titulu
svého výdělku uplatňovat pro sebe nepřiměřené výhody bez ohledu na
partnerku, protože ta už na něj není odkázána, pokud jde o výživu rodiny či
finance.
Jestliže manželovi stačilo ke spokojenosti, když měl doma teplé
jídlo, vypráno a uklizeno, musí se nyní ještě zamyslet nad tím, co vyžaduje ke
své spokojenosti jeho žena včetně svých zájmů a zálib i zájmu o psychický,
emotivní a fyzický vývoj svého partnera. Jinak se totiž nelze divit, že po
vyčerpání všech domluv nechce taková manželka dále žít s člověkem, který si
chodí sám za svými osobními zájmy a odmítá se přiměřeně věnovat rodině. Je
ovšem zřejmé, že snad každý z nás potřebuje občas také trochu svého
soukromí. Někdo má zase zálibu, které se partner z různých důvodů nechce
nebo nemůže věnovat. Odlišné zájmy by ale neměly převažovat. Důležité jsou
společné cíle, rodinné ambice.
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K dosažení opravdového, vzájemného souladu v soukromí je třeba
řada let soužití, porozumění, soustavné výchovy i převýchovy. Sebeklamu, že
jiný partner, se kterým se setkáváme třeba občas, a to ještě většinou v
‚pohodovém‘ prostředí, by byl lepší než ten, se kterým právě žijeme, můžou
podlehnout lidé v jakémkoli věku. Zpravidla se to stává, pokud žijí v prvním
manželství. V případě, že si jedním manželstvím už prošli a nakonec vstoupili
do druhého, už většinou vědí z vlastní zkušenosti, že každý člověk má nějaké
nedostatky a specifické rysy životního stylu.
Ovšem střízlivý, kritický pohled na tyto skutečnosti sám o sobě
nestačí. Je nutné se více zamyslet nad tím, jak obnovovat a objevovat poezii
intimního vztahu, jak si ozřejmit důležitost reality manželství, i po letech
soužití. Podle toho by bylo vhodné, ba ideální, aby se tak partneři chovali. I to
je otázka mravní zodpovědnosti a vlivu orientační rodiny, do níž se každý
z manželů narodil.
Jde o zodpovědnost vůči partnerovi za společně strávené roky, a
hlavně zodpovědnost vůči dětem. Ty ke svému zdárnému vývoji potřebují oba
rodiče. Patří k těm nejdůležitějším faktorům, které rozhodují u většiny párů při
řešení manželské krize a posilují jejich vůli při překonávání vzniklých rozporů
mezi nimi. Že přitom nesmí jít o případy naprostého zániku citového vztahu a
nemožnost jeho obnovení je snad samozřejmé (Klimeš, 2005, s. 62).

4.

9.

MANŽELSTVÍ

JE

HLAVNĚ

ZALOŽENO

NA

SPOLEČENSKÝCH RITUÁLECH A TRADICÍCH
Vznik manželství z romantické lásky a klasická rodinná struktura
otec - matka - dítě, které nyní pokládáme za přirozené, jediné a správné, jsou
jen kulturně podmíněné (Možný, 2002, s. 44-48). Manželství je spíše než
přirozeným jevem dílo vytvořené lidmi. Přitom je to prý dílo velmi
nedokonalé, které se bude dále vyvíjet.
Pro někoho je manželství smyslem a naplněním života, důležitou
hodnotou. Pro takové lidi není nic důležitějšího než opora ve formě pevného
manželství, děti a rodina.
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Zkrátka jsou lidé, kteří mají vyšší potřebu realizace v klasické
manželské podobě. Na druhé straně jsou i muži a ženy, kteří mají jiné
představy. Někdy se model vzorového manželství dokonce vylučuje s
jejich profesí. Váleční zpravodajové, cestovatelé, vrcholoví sportovci, filmoví
herci, pracovníci humanitárních a vojenských misí nemohou současně
s plněním povinností své profese žít klasickým rodinným životem. Pokud jsou
vdané či ženatí, často zanedbávají buď profesi, nebo rodinu.
Jsou také lidé, kterým spíše vyhovuje samota nebo kteří mají
naopak potřebu častého střídání partnerů. To není samo o sobě v některých
kulturách chápáno jako asociální jednání. Neštěstí se může stát, když
společenské konvence i tyto lidi do manželství tlačí – pokud na ně nejsou
připraveni nebo vhodní. A pak je tu problematika bisexuálních a
homosexuálních vztahů. Partnerství osob stejného pohlaví. To je však soubor
otázek, který je podle mého úsudku mimo rámec mé disertační práce.
Pokusme se v těchto souvislostech oprostit od konvencí a podívat
se na výchovu a socializaci dětí. Každé manželství má jiný model výchovy
dětí. A vůbec to není tak, že by děti byly vychováváni jen rodiči. Přičemž
nejde jen o výchovu, to znamená cílevědomé působení na děti. Daleko širší
dosah má socializace - nezáměrné učení se sociálním rolím.
Chceme-li vychovat dítě, které bude schopno vytvořit stabilní
manželství, které bude umět v této prokreační rodině, v tomto svazku, jako
partner fungovat, pak toho dosáhneme nejlépe tím, že jej budeme vychovávat
v podobném rodinném prostředí. Fungování orientační (původní) rodiny má na
tuto naši schopnost zásadní vliv. Vůbec to však neznamená, že děti
z neúplných rodin, případně vychovávané jinými osobami než rodiči,
neodvratně spějí k promiskuitě, drogám a kriminální činnosti. Záleží to
zejména na hodnotách a hodnotovém systému. Na tom, co jim vychovatelé
vštěpí v rámci souběžně probíhajícího socializačního procesu.
Na druhé straně v České republice přibývá neúplných rodin a
nesezdaných soužití jako alternativa vůči manželství. Předávání rodinných
hodnot z generace na generaci nemusí plynule probíhat. Například děti, které
zažily rozvod či rozchod svých rodičů, se mohou v dospělosti manželství bránit
z obavy, že se partnerský vztah ‚nepovede‘ ani jim.
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5. CHARAKTERISTIKA VLIVU NÁBOŽENSTVÍ
JAKO KULTURNÍHO FAKTORU OVLIVŇUJÍCÍHO
MANŽELSTVÍ
V některých

zemích

Evropské

unie

(např.

Itálie,

Polsko,

Portugalsko) či jinde (jako v USA) hraje náboženské cítění významnou roli
v každodenním životě. Česká republika ale patří mezi ty státy, kde se ateismus
stal rozšířenou filozofií a světovým názorem popírajícím boha a náboženství.
Až dominantním názorem. Podle odhadů různých průzkumů, například
Střediskem empirických výzkumů - STEM na konci roku 2010, tento postoj
zastávají

dvě

třetiny

obyvatelstva

ČR.

(STEM,

22.

12.

2010,

www.stem.cz/clanek/2094). Obdobný trend byl už zaznamenán v roce 2007:
Graf č. 5: Víra v Boha mezi obyvateli České republiky, v procentech.
(STEM, Trendy 2/2007, 1222 respondentů. http://www.stem.cz/clanek/1516).

Je obtížné toto číslo určit přesně, vzhledem k tomu, že se jedná
především o privátní a mnohdy nevyhraněný postoj, o osobní pocit.
Spolehlivější indikací je však skutečnost, že v posledních letech klesá účast na
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bohoslužbách všech církví působících v České republice. Získávat nové členy
není pro církve v ČR snadné, platí to i pro tradiční společenství, jakým je třeba
římskokatolická církev. Mimochodem, ani různá politická nebo společenská
hnutí nemají masovou základnu. Zřejmě Češi málo věří čemukoli a nejsou rádi
‚podchycováni‘ a organizováni.
„Současná náboženská poptávka je hodně individualistická. Nová
hnutí nemají žádnou příliš pronikavou výhodu oproti náboženství ve vlastním,
kotlíku‘. Někteří ale potřebují společenství. Díky tomu rostou spíše menší
společenství než ty větší“, komentuje českou politickou scénu religionista
Zdeněk Vojtíšek (Ehlová, 2008, http://rychnovsky.denik.cz).
Roku 2008 bylo v České republice oficiálně registrováno 30 církví
a náboženských společností. V roce 2010 tento počet vzrostl na 32. Desítky
dalších ale působí jako občanská sdružení nebo nadace. Některá nejsou
registrována vůbec. „Duchovních společností bych u nás odhadoval na více než
stovku“, říká Vojtíšek, podle něhož řada nových hnutí vyrůstá na půdě
protestantského křesťanství a z tradice esoterismu - tajných duchovních nauk
(Ehlová, 2008, http://rychnovsky.denik.cz). Dá se tedy říci, že i když se řada
občanů České republiky přiklání k ateismu, je v české společnosti nemálo lidí
se vztahem k duchovním a spirituálním směrům.
Poměrně rychle rostoucí skupinou, pokud jde o počet členů, je
buddhismus diamantové cesty. „Ta je díky svému přizpůsobení západním
standardům, způsobu života i hodnotám přitažlivá pro mladé úspěšné lidi,
studenty, či třeba pracovníky IT firem. Ale ani zde nejde o závratná čísla.
Jedná se třeba o 1200 lidí,“ dodává religionista Vojtíšek (Ehlová, 2008,
http://rychnovsky.denik.cz).
Podle něj není dnes potřeba varovat před nějakou konkrétní
skupinou, která v České republice působí. Přitom nevylučuje, že k extrémům
může docházet - například na půdě satanismu. Samotná činnost žádné skupiny
ale díky zaručené svobodě vyznání nemůže být ilegální - jedině kriminální
činnost jednotlivců.
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5. 1. NÁBOŽENSTVÍ A CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE:
JEJICH VZTAH K RODINĚ
Každopádně by se náboženství nemělo dostávat do stavu
fanatismu. V jakékoliv situaci či kontextu. Takový příběh by mohl vyprávět
třiačtyřicetiletý Pavel z Vamberka, kterému se právě z těchto důvodů rozpadlo
manželství. Až dva roky čelil fanatickým názorům své bývalé manželky.
„Dala se k jednomu náboženskému společenství. Předtím se rok
vyrovnávala se smrtí své matky. Toto náboženství ji totálně oslepilo.
Nesouhlasil jsem s tím, ale na druhou stranu, lépe zvládala tragickou událost,
jež ji tížila. Nakonec mě začala nutit k různým věcem, neustále citovala cizí
názory a podobně. Dopadlo to tak, že mi pomalu diktovala, kdy se mohu
vykoupat. Postupně jsme přicházeli o společné přátele. Naše tehdy šestnáctiletá
dcera kvůli matce utekla k babičce… Musel jsem se dostat z vězení, do něhož
mě vehnala její víra. Dnes spolu nekomunikujeme.“ (Ehlová, 2008,
http://rychnovsky.denik.cz). Takto skončil Pavlův příběh. Je to působivý
příklad toho, jak může mít náboženství zhoubný vliv na mezilidské a
partnerské vztahy… na manželství.
Může mít ale víra či náboženství pozitivní vliv na partnerský
vztah? Může ho dokonce posílit a stmelit? Ano. Pozitivní názor má například
mladý pár, který se rozhodl pro svatbu v římskokatolickém kostele a musel
absolvovat sezení s knězem. Dvojici hlubší pohled do manželského svazku
s pomocí církve pomohl řadu věcí pochopit a připravil je na společný život.
(Vlastní internetová diskuze, 8. 12. 2010).
„Manželka je z věřící rodiny. Respektive, vychovávala ji babička,
která je věřící. Jejím přáním bylo, aby vnučka vstoupila do manželství před
oltářem. Nic proti víře nemám. Sám v cosi věřím, ale soudím, že každé
náboženství si Bibli vykládá po svém. Člověk tomu nesmí fanaticky
propadnout.,“ uvedl osmadvacetiletý David. Hned ale dodal: „Když jsem se
dověděl, že máme absolvovat desítky hodin nějakých sezení, měl jsem vážně
obavy, že do nás budou nalévat názory ohledně existence Boha a podobně.
„Kvůli tehdy nastávající manželce jsem to ale zkusil. Dnes jsem rád, že jsem
na to přistoupil. Na sezeních jsme se učili jeden druhého poznávat. Přirovnal
bych to k nějakým terapiím manželských poraden. Mluvili jsme například o
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tom, co nám na druhém vadí. Museli jsme vlastně vyrukovat s něčím, co
bychom normálně nechali spát. Pak by to ve vztahu explodovalo. Navštívili
jsme

rodiny

a

udělali

si

ve

vztahu

jasno.“

(Ehlová,

2008,

http://rychnovsky.denik.cz). Z tohoto příkladu lze poznat, že náboženství může
být pro vztah a pro manželství přínosem. Pokud se víra nefanatizuje a nikdo k
ní není nucen, tak má určitě kladný vliv na konkrétní partnery a manžele, i
přímo na instituci manželství. Může člověka pro budoucí vzájemné soužití
s partnerem či partnerkou lépe připravit.

5. 2. SMYSL MANŽELSTVÍ:
OBECNĚ I Z POHLEDU KŘESŤANSKÉHO
V dnešní na spotřebu orientované společnosti se má za to, že když
nějaká věc nefunguje, je snadnější a levnější pořídit si novou. To má vážný vliv
i na přístup lidí k partnerským vztahům. Dochází často ke zvyšující se
akceleraci kulturních a sociálních změn, inovací ve způsobu života. Je pak čím
dál obtížnější založit vztah, který je smysluplný a trvalý. Dnešní lidé bohužel
někdy mají mentalitu, kterou jsem metaforicky nazvala jako ‚zahazování‘.
Nejen, že ‚zahazují‘ materiální výrobky, ale i přátele. Tato mentalita vede i
k ‚zahazování‘ vztahů partnerských i manželských, ve smyslu opomíjení a
relativizování jejich primární důležitosti.
Každý z partnerů ve vztahu k tomu druhému něco hledá, či od něj
něco očekává. Stává se, ale že to, co hledá, v konkrétním vztahu nenajde. Může
se také stát, že určité zážitky ve vztahu nečekáme, ale nacházíme. Jak se na
manželství nebo dlouhodobý partnerský vztah máme připravit? Některým stačí
rozmluva s partnerem a vlastní ujasnění si vlastních priorit. Dalším ale právě
může pomáhat náboženství (též zpověď, rozhovor s knězem) nebo příprava
s odborníkem, například psychologem či sociálním pracovníkem, apod.
O manželství se dočteme v mnoha knihách a příručkách. A když
procházíme ‚knihou knih‘ - Biblí, zjistíme, že je také o problematice
mezilidských, rodinných a manželských vztahů. O manželství ale píše život
sám, protože v jeho kontextu existuje neustále mnoho proměn. Jaká jsou tedy
naše současná manželství? Do značné míry se podobají těm, které vytvořili
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naši rodiče a prarodiče. Hlavně na nich lze identifikovat a vystopovat první
vzorce partnerského chování.
Člověk se ve své podstatě málokdy mění. I biblické příběhy se
často podobají těm našim i současným zkušenostem. Můžeme začít u Adama,
tedy od stvoření člověka v knize Genesis. Jáhen a psychiatr Max Kašparů
(Brůhová, 18. 7. 2009, www.rozhlas.cz) v této souvislosti uvádí:
„Stvořitel stvořil člověka jako muže a ženu. Znamená to, jakoby
muž byl půl člověka a žena také a teprve když jsou spolu, tak je ono
člověčenství v plnosti. Proto také, jak ve Starém zákoně tak potom i
v evangeliu říká Ježíš: „‚Opustí muž otce i matku a spojí se svou ženou a
budou jedno tělo‘. Čili to člověčenství je ve spojení muže a ženy a nemyslí se
tím jenom spojení citové nebo sociálně právní, ale myslí se tím i spojení
sexuální, neboť ono je tvůrcem nového života. Proto je tam napsáno ‚ploďte se
a množte se‘“(Brůhová, 18. 7. 2009, www.rozhlas.cz). Manželství má tedy
několik rovin. Ale ať jde o jakoukoli z nich, znamená spojení muže a ženy jak
duševně tak fyzicky. Dá se říci, že z tohoto pohledu oba tvoří pravé partnerství:
celek.
Posuňme se k dalšímu pohledu a názoru na manželství. Katolický
farář Václav Vacek má třicetiletou praxi v přípravě snoubenců a léta
spolupracuje i na manželských setkáních, kde se pracuje na obnově a zlepšení
vztahů v rodině. Konstatuje: „Písmo říká už ve Starém zákoně, že manželství je
novou jednotkou, aby to mohlo fungovat, tak nejenom žena opustí, ale i muž
má opustit své rodiče. Neznamená to nepostarat se o rodiče, ale znamená to
vyvázat se z nezdravých vztahů. Častokrát jsem se s tím setkal, protože jestli
někdo není dospělý, jestli je závislý na rodičích, tak těžko může vytvořit nový
vztah“ (Brůhová, 18. 7. 2009, www.rozhlas.cz). Manželství tedy není jen
začátek nové životní etapy, či splynutí muže a ženy, ale i součást dospělosti.
K obecně akceptovaným názorům v české společnosti patří i teze,
že k manželství patří děti. Lidé se velmi často berou právě proto, aby svým
dětem zajistili potřebné zázemí. Co když ale manželství zůstane bezdětné?
Evangelický duchovní Miloš Rajchrt vysvětluje, jak na tento
problém nebo skutečnost nahlíží Nový zákon: „Pro Ježíše mělo manželství
smysl samo v sobě, v soužití těch dvou lidí, v soužití věrném a trvalém, které je
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jakýmsi odrazem věrnosti Hospodina ke svému izraelskému lidu, který dovede
být také pěkně protivný. Zřejmě, ale manželství a plození dětí Ježíš
automaticky nespojuje. Což dělá něco jiného, než pozdější další vývoj. Zvláště
svatý Augustin prosadil tu známou triádu: fides, proles a sacramentum.
Důležité je proles, tedy potomci, cílem manželství je plodit děti. Zajímavé je,
že tento náhled na věc přijímal i třeba Jan Hus, už nikoli Martin Luther, o sto
let později už to bylo jinak“ (Brůhová, 18. 7. 2009, www.rozhlas.cz). Z toho
vyplývá, že i v rámci křesťanství se pohledy na význam manželství během jeho
existence a vývoje liší. Zcela určitě ale jde v podstatě o trvalý vztah muže a
ženy, založený na věrnosti a lásce, otevřený k plození nového života.

5. 3. VÍRA V BOHA:
JAK OVLIVŇUJE POSTOJ K MANŽELSTVÍ A RODINĚ?
Rodina je svým způsobem křehká sociální instituce. Rodiče žijící
v moderní společnosti přeci jen mají jiné cíle, představy a zájmy, než tomu
bylo v minulosti, ve společnosti tradiční. Toto vede k úvahám nad dalším
vývojem rodiny. Společenskovědní odborníci tvrdí, že destrukce vztahů
v rodině nikdy nemůže být úplná, že láska a vzájemná pomoc mezi členy
rodiny patří k nejsilněji zakořeněným lidským motivacím a rodí se znovu
v každé generaci. A navíc, víra a snaha pomáhají manželství a rodinu jako
celek udržet pohromadě.
Nakolik nás při udržení manželských vztahů v lásce, svornosti a
věrnosti podporuje víra v Boha? O věřících se dá obecně konstatovat, že jejich
manželství trvají déle, než je tomu u ostatní populace. Bylo by opravdu špatnou
vizitkou například křesťanů, kdyby jejich upřímné přesvědčení, že je
manželský svazek přes všechny sekularizační tendence nerozlučitelný, nemělo
žádný vliv na trvání svazku.
Samozřejmě, délka manželství je jen jeden ukazatel: kvantitativní.
Otázkou je ovšem i kvalita mezilidských vztahů a soužití partnerů. Je však
třeba poznamenat, že pokud jsou krize mezi manžely opravdu hluboké, vážné a
nepřekonatelné, tak je spolu neudrží ani víra, ani morální zásady.
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To ostatně platí i v jiných oblastech, kterých se dotýká náboženská
víra. Například u depresí a sebevražd, jež jsou považovány za těžký hřích.
Z toho vyplývá, že víra a morálka pomáhají překonat spíše manželské obtíže
menšího až středního stupně. Hodnotový systém věřících je určitě velkým
intervenujícím faktorem, pokud jde o překonání krátkodobých emocí a různých
problémů soužití. Napomáhá smíření po selháních jednoho nebo obou partnerů.

5. 4. RODINA: OTÁZKY A PROBLÉMY SOUČASNOSTI
V poslední době je téma rodiny poměrně frekventované, stejně tak
jako manželství. Často se obě zmiňují v souvislosti s tím, že zanikají nebo že
jsou v ohrožení (Matoušek, 1997, s. 69). V tomto smyslu se vedly a stále vedou
debaty o následujících společenských jevech: registrované partnerství, což
někteří považují za hrozbu pro klasické manželství, dále aktuální problém
domácího násilí nebo statisticky stále významnější fenomén takzvaných
‚singles‘. Vidíme také, že hlavně mezi mladými lidmi se ve společnosti
vyskytuje nechuť k uzavírání manželství. To také ovlivňuje rodinu - její
trvalost a její formu. Má rodina jako společenská instituce nějakou
budoucnost?
Na první pohled se může zdát, že tato otázka je v podstatě úmyslně
vyvolána. Rodina zde byla odedávna a je pro člověka nutným přirozeným
způsobem soužití. Jejím základem je totiž manželství, tedy společensky
legalizovaný svazek a vztah mezi dvěma partnery. „Tento základ se pak rozvíjí
do budoucnosti v potomstvo, do minulosti ve vztahu k předkům a na
horizontální úrovni k bližním, kteří společně vytvářejí přítomnou společnost.
Lze si představit budoucnost člověka bez následujících čtyř stěžejních vztahů:
manželství, rodičovství, vztahu k rodičům a vztahu k ostatním lidem?“
(Možný, 1990, s. 37).
I když jsou jeho pravidla a normy určeny kulturou, náboženstvím a
zákony, manželství jako základ rodiny, je do určité míry přirozené. V případě
monogamního manželství vztah muže a ženy je biologicky založen na
přirozených pudech, na vzájemné přitažlivosti. Navíc je u člověka završen
rozumovou reflexí, která vyúsťuje ve volná rozhodnutí a svobodné jednání.
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Manželé se též shodují, pokud jde o city vůči druhému partnerovi, hledají,
nalézají, deklarují a často i preferují, mají společné životní hodnoty.
Monogamní manželství jako trvalý svazek muže a ženy je
společensky uznávaný a kodifikovaný. Existuje prakticky ve všech kulturách,
ale má různé formy. To, že evropské společnosti pokládají za správné
monogamní manželství dvou rovnoprávných osob, však není náhoda. Je to
výsledek dlouhého procesu zrání, rozlišování a ujasňování priorit. Křesťané
pak argumentují tím, že je to i výsledek přijetí Božího slova a úmyslu.
Instituce manželství se v různých kulturách chápala a pojímala
odlišně,

někdy

i

specificky.

Nemůžeme

například

polygamní

nebo

polyandrické manželství či ryze patriarchální pojetí svazku, které ženu staví do
pozice neplacené služky, pokládat automaticky za méně hodnotné než pojetí
středoevropské. V průběhu dějin se projevovaly rozličné formy a podoby
partnerských svazků. Stejně tak je tomu i v současnosti. To ale neznamená, že
jsou žádoucím, neměnným vzorem pro budoucnost. Lidé a společnost se stále
vyvíjejí, objevují se různé názory na nahraditelnost rodiny, na nové formy
manželství a partnerského soužití apod.
Přes všechny tyto rozdíly je však svazek mezi mužem a ženou tím,
co se v různých podobách objevuje a přetrvává prakticky všude v globální
společnosti. Není přitom postaven jen na sexualitě, ale i rozdělení rolí ve
vztahu k zaměstnání a domácnosti, na vzájemné podpoře a stabilitě společnosti.
V některých starších kulturách bylo odmítání vstupu do manželství
ze strany sociální kontroly chápáno jako pohrdání touto sociální institucí nebo
dokonce přísně trestáno. Do jisté míry je to pochopitelné, protože funkční
manželství a na něm založená rodina, tvoří základ stability a dlouhodobé
prosperity společnosti i její schopnost biologické a demografické reprodukce.
V zájmu společnosti je tedy manželství podporovat nástroji, jako je právní,
legislativní regulace, státní ochrana a finanční příspěvky. Je třeba také aktivně
podporovat vznik rodiny: rodičovství a děti.
Rodina založená na existenci manželství, kde mohou vyrůstat a být
vychovávány děti, se pak přirozeně obrací i k starším členům, tedy
k prarodičům, a k ostatním členům společnosti, k sousedům, přátelům a
blízkým.

Pro zdravý psychický a sociální vývoj dítěte je dobře fungující
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rodina – harmonické a trvalé manželství rodičů - naprosto zásadní. Již naši
dávní předkové věděli o křehkosti intergenerační rovnováhy a úzkostlivě o ni
pečovali, a to dávno před christianizací evropské kultury, před přijetím
přikázání „Cti otce svého a matku svou!“ Existovala například pohanská praxe
uctívání předků, jejichž posmrtný osud byl v rukou jejich potomků. Zesnulý,
jemuž nebylo obětováno, byl ztracen. Bylo tedy v zájmu každého občana dobře
vychovat své děti, aby ho po jeho smrti ctili a přinášeli oběti. Podobně bylo
v zájmu dětí obětovat svým předkům, aby je ti z ‚onoho světa‘ chránili.
Pohanský vzorec záhrobní mezigenerační solidarity zajišťoval stabilitu
přítomných vztahů rodičů s dětmi. Podobné je to i se vztahem k bližnímu, který
byl všudypřítomný a jediný rozdíl mezi různými kulturami je v tom, kdo
přesně mezi mé bližní ještě patří. Pro křesťany jsou to například všichni, které
potkají na cestě životem.
Jaké jsou tedy problémy rodiny pro nás tady a teď? Do značné míry
za to může jakási ‚privatizace‘ vztahových a rodinných záležitostí. Jde o
určitou ztrátu pochopení pro celospolečenský význam institucí, jakými jsou
manželství a rodina. Dále je to demografická krize a narůstající počet jedináčků
a bezdětných soužití. Dále vystoupení homosexuálního způsobu života z tabu
dříve zamlčovaného, i když existujícího nestandardu. Nyní si takové páry
nárokují rovnoprávné postavení se všemi výhodami jako má tradiční
manželství. „Nakonec má rodina problémy i kvůli ztrátě intergenerační
solidarity, zvlášť ke starším lidem a důchodcům, a smysl pro solidaritu
s ostatními lidmi obecně. V neposlední řadě se jedná o vlastní krizi rodiny a
společnosti.“ (Možný, 2002, s. 56).
Je skutečností, že Česká republika prochází demografickou krizí
(ve smyslu snižování počtu domorodého obyvatelstva). Pokud se poměry
nezmění,

přijde

dlouhodobá

společenská

nestabilita

s výraznými

hospodářskými dopady. Nízká porodnost a nárůst počtu osob v postproduktivním věku transformuje společenské klima. Jedináčkům například
neumožňuje osvojení si sourozeneckých vztahů. Dále pak dochází ke ztrátě
smyslu pro mezigenerační solidaritu, která mimo jiné vede k vymizení citu pro
životní fáze a jejich přijetí (fenomén nezralosti, kultu mládí, opakovaných
pokusů začít znovu a podobně). Jako příklad může sloužit pověstný videoklip
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Mádl - Issová z předvolební kampaně v České republice, 2010. To všechno
ohrožuje tradiční rodinu, „obecně původní a nejdůležitější společenskou
skupinu, instituci, která je základním článkem sociální struktury…“ (Velký
sociologický slovník, 1996, s. 940).
Zvláště v křesťanském prostředí je dnes často slyšet stížnosti na
sobectví a pohodlnost vstřebávat duchovno. Takové tvrzení je však
zjednodušující. Jádrem problému, kde snadno rozpoznáme sobectví, je
mnohem složitější společenská tendence k individualismu, honbě za úspěchem
(penězi) a materialismu, která se větší, či menší měrou projevuje v celé západní
společnosti.
Moderní společnost je charakterizována mimo jiné stále se
zvyšujícím standardem životního stylu anebo alespoň úsilím o jeho dosažení.
Zvyšující se úroveň života přitom vítají prakticky všichni. Každý si však pod
pojmem standard představuje něco jiného. Růst je fenomén, který je pro
společnost pozitivní, tím lépe když je trvale udržitelný. Problém ale spočívá
v tom, že při stále ‚rostoucích standardech‘ je způsob života čím dál náročnější
na alokaci času, na peníze, na psychiku i na to jak mít více dětí. Na to jak si
najít čas pro rodiče a bližní. Jak udržovat průběžný, lidský kontakt a dokonce
poskytovat pomoc bližnímu.
Jde o zdánlivě méně důležité věci. Život v městském bytě je
poněkud stísněný, zvláště když se rodiče bojí pustit děti ven, neboť venku jsou
automobily, psi puštění z vodítka, neznámí lidé. Děti potřebují aktivity a
mimoškolní i školní vybavení, které stojí peníze. Nezaplnit volný čas dětí
smysluplnou činností znamená stejné nebezpečí jako například vystavit je
přímému vlivu negativních faktorů (party špatných kamarádů, drogy,
kriminalita). Spolužáci se jim smějí za neznačkové oblečení, které je také
drahé, televize zabíjí čas, zatímco zaměstnání rodičů je časově i psychicky
vyčerpávající; ale jsou rádi, že ho mají.
Alternativa odstěhování se na venkov či do tzv. satelitních
městeček přináší nutnost každodenního rozvozu dětí do škol a mimoškolních
zájmových zařízení alespoň dvěma auty. Navíc každý na venkově žít neumí a
mnoho lidí se za chvíli cítí společensky izolováno. To vše je cena, kterou za
‚vysoký životní standard‘ rodina platí a stává se stále častěji, že si tento způsob
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života nemůžeme dovolit. Prohlubují se stresy, znásobují se nejrůznější
psychické tlaky, objevují se pocity rozpolcenosti.
Jsou tu i lidé věřící (v původním i přeneseném slova smyslu), kteří
jsou připraveni přinášet oběti, jsou i takoví rodiče, kteří dokážou být
s početnou rodinou šťastni i bez drahých šatů, drahého domu s bazénem a
každoroční dovolené u moře. Na jedné straně ale nejde už jen o bohaté lidi
s vilou a bazénem. Je to problém týkající se široké vrstvy obyvatel. Za druhé:
mluvíme-li o rodině ve společnosti jako celku, nemůžeme odkazovat pouze na
nepočetnou skupinu vysoce motivovaných rodičů, kteří s tlakem systému
bojují.
Pokud má společnost dlouhodobě fungovat, musí být systém
nastaven na únosnou míru pro průměrného člověka. Dnes tomu tak ale nejspíš
není. Někteří sociologové (Možný, 2002, s. 81) tvrdí, že systém je příjemný a
nabízí možnosti pro jedince, méně však pro rodiny a společnost jako celek.
Zároveň je pro nás představa ‚věčného růstu a vývoje‘ obecně přijatelná.
Evokuje nové ambice a sny. I pokud jde ale o vývoj, tak člověk a společnost
mají určité limity. Chyba je tam, kde se na úkor zítřků žije moc přítomností,
překotně, uspěchaně. Nabádat lidi k větší skromnosti je však krajně složité.
Pokud se nám zdá nemožné, že by stále silná euro-americká kultura
měla dojít k úpadku, je třeba si vzpomenout na vzestup a pád antického Říma;
což ve své době byla jedna z nejvíce vyvinutých civilizací. Řím padl, lidé
přežili, rodina zůstala také, stejně tak přetrvává křesťanství a jiná náboženství.
Svět se ale podstatně změnil. Křesťanství porazilo barbary, na jejich původním
území se úspěšně etablovalo a pomohlo k dalšímu rozvoji. Římská kultura ve
své původní podobě ale skončila a dnes přetrvává především v rámci v rámci
historie či v muzeích, v uměleckých artefaktech, v kulturním dědictví, apod.
I když se svět mění, rodina je zde stále. Sice se současně se světem
posouvá význam rodiny a má nyní více forem než v minulosti, stále existuje a
je vysoce aktuální. Rodina tedy budoucnost má. A spolu s rodinou i
manželství, které je jejím tradičním základem.

78

5.

5.

NÁBOŽENSKÝ

A

SEKULÁRNÍ

POHLED

NA

MANŽELSTVÍ: CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?
Pojetí manželství se liší podle zemí, národů, kulturních zvyklostí a
náboženství. V neposlední řadě je také důležité, jak k němu přistupují
konkrétní jedinci. Náhledy se přitom vyvíjejí, každá doba přináší nové názory a
úsudky.
Často si lidé myslí, že existují zásadní rozdíly mezi chápáním
manželství z náboženského hlediska a ze sekulárního hlediska. V realitě,
prakticky, se však v nemálo směrech náboženské a sekulární pojetí manželství
shoduje.
Společné pro obě sféry je obecné přesvědčení, že manželství je
základním stavebním kamenem lidské společnosti a také její nejmenší pevnou
jednotkou. Je sjednocujícím prvkem vzájemné pomoci mezi mužem a ženou,
jejichž náklonnost je dána biologicky. Manželství je také instituce (uspořádání
vztahu dvou jedinců), která tvoří prostředek k plození a výchově potomstva. Je
zároveň základním právním vztahem ve společnosti.
Velký, zásadní význam, které manželství a rodina má v porovnání s
dalšími právními vztahy, které kdy lidstvo vytvořilo, je v náboženském
pohledu umocněn ‚ochranou Boha či bohů.‘ Sekulární varianta staví manželství
‚pod ochranu společnosti.‘ Tím mu také poskytuje výsostné zabezpečení.
I přes širokou a pestrou kulturní pluralitu náboženství se moje
práce soustřeďuje na křesťanství, na židovskou a pravoslavnou víru.
Judaismus, z něhož křesťanství vychází, upravuje záležitosti
dotýkající se manželství podobně. Na rozdíl od křesťanství ale vychází
z právního monismu. Náboženské normy byly v izraelské pospolitosti současně
předpisy světskými. Tím pádem sekulární manželství v židovské společnosti
vlastně de iure neexistuje.
V katolické i pravoslavné církvi se manželské záležitosti staly
důležitou součástí církevního, kanonického práva. Manželské záležitosti
majetkové a dědické jsou ale výjimkou, které po staletí pokrývá právo
sekulární. Podle katolického i pravoslavného pojetí povýšil Ježíš manželství
mezi křesťany z pouhé ‚posvátné věci‘ (rēs sācra) na ‚svátost‘ (sacramentum).
Všechna skutečná manželství, tedy i nesvátostná a také ty mezi nevěřícími,
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prohlásil za nerozlučitelný svazek. Tuto myšlenku nejlépe vystihuje požehnání
kněze při svatebním obřadu, „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Tretera &
Horák, 2009, s. 1).
Až reformace v 16. století, ovlivněná učením duchovních vůdců,
jakými byl Martin Luther a John Calvin, přinesla změnu. Reformační koncepce
připouštěla v krajních případech možnost rozluky. Nezpochybnila však
nadpřirozený, božský charakter manželství. „Reformace prohlásila manželství
za „božské zřízení od počátku lidstva“. Od doby reformace (16. století) a
zejména pak v osvícenectví (18. století), přestávají být postupně v jednotlivých
evropských zemích církevní právo a židovské normy jediným regulátorem
manželství.“ (Tretera & Horák, 2009, s. 1). Péči o institut manželství přejímá
více či méně světská administrativa a upravuje ho svým vlastním, sekulárním
zákonodárstvím s účinností na území konkrétního státního útvaru. Nadále však
platí zjištění mnoha právnických badatelů i sociologů, včetně těch, kteří nejsou
zaujati pro tu či onu stranu, že církevní právo je soustavou mimořádným
způsobem propracovanou. Je to systém prověřený a determinovaný staletími
praxe.
Specifickou etapu vývoje prodělalo církevní manželské právo ve
20. století, a to jednak v důsledku výrazného rozlišení některých institutů
obecného práva, pak také z důvodu rozvoje poznatků moderní vědy zejména
v oblasti lékařství a psychologie. Svou důležitou roli sehrála absorpce
zkušeností z industriálních revolucí, kdy například pojmy venkov, usedlost,
komunita a město nabyly nového významu. Sekulární manželské právo je
poměrně mladou součástí občanského práva hmotného. Navazuje na církevní
tradici tak dalece, že v obou systémech manželského práva je podobnost,
někdy i shoda institutů a norem. Vše jistě podléhá vývoji, ale jde především o
skutečný obsah a význam pojmů.
„Shodnými rysy manželství v obou právních systémech v České
republice jsou například:
 Zásada monogamie,
 Zásada svobodného rozhodnutí pro manželský stav, a to
právě s určitou osobou,
 Zásada rovnoprávnosti manželů,
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 Uzavření manželství je možné jen projevem svobodné
vůle účastníků, a to za přítomnosti dvou svědků,
 Trvalý charakter manželského svazku,
 Ochrana manželství a rodiny jako základů lidského
společenství.“
(Kašný, 2006, s. 37-39).
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že české občanské právo - podobně
jako téměř všechny současné sekulární systémy - připouští možnost ukončení
manželského svazku rozvodem.

5. 6. KATOLICKÝ POJEM MANŽELSTVÍ
V pojetí církevního práva podle katolické církve je manželství
institucí trvalou a vztahem nerozlučitelným. Manželství je životní společenství
muže a ženy, tedy manželů. Je zaměřené k jejich společnému přirozenému
dobru. Dále je manželství určeno k plození a výchově potomků. Je uzavíráno
podle platného církevního zákoníku.
Podstatnými atributy manželství jsou podle katolíků jednota a
nerozlučitelnost. Muž spolu se ženou opustí svou dosavadní domácnost, rodiče
a spolu vytvoří novou rodinnou jednotku. Osobnost ženy byla v církevním
právu vždy respektována. Je jí přiznávána naprosto svobodná vůle k uzavření
či odmítnutí manželské smlouvy.
Manželství je společenstvím jednoho muže a jedné ženy. Jde o
princip

a

pravidlo

monogamie.

Tento

pojem

determinuje

podstatu

křesťanského, katolického manželství: nerozlučnost a vzájemnou věrnost obou
partnerů.
Polygamní svazky - ať už mnohoženství (polygynie) nebo
mnohomužství (polyandrie) - nejsou, i kdyby je někdo za manželství
označoval, církevním právem uznávána. Svou podstatou a uspořádáním
odporují definici manželství. Církevní právo nepovažuje za manželství svazek
jednoho muže se dvěma ženami či dvou žen s jedním mužem (bigamie
současná) ani podobný druhý svazek, uzavřený za života předcházejícího
manželského partnera (bigamie následná). Tím se neuznávají rozvody a
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zákonná možnost vdát se či oženit znovu. Toto mohou učinit jen ovdovělí
jedinci. Za manželství také není považován intimní svazek osob stejného
pohlaví, ať již státně registrovaný nebo neregistrovaný.
Existují i případy osob, které před křtem uzavřeli polygamní svazek
tam, kde to právní řád umožňuje. Podle katolického práva si mohou po svém
křtu ponechat jednu ženu (jednoho muže). Od ostatních se musí oprostit.
S vyvolenou, jednou ženou (mužem) je nutno po křtu nově, tedy z hlediska
církevního práva poprvé skutečně, uzavřít manželství. Předcházející svazek
není matrimōnium ratum tantum církevním právem za manželství uznán.
Místní představený církve na úrovni diecéze má dbát na dostatečné sociální
zabezpečení ‚propuštěných manželek či manželů.‘ Manželství je manželským
svazkem a ničím jiným díky aktu, kterým se oficiálně uzavírá. Katolická církev
ho nazývá slavením manželství neboli sňatku.

5. 7. VÝZNAM SVATEBNÍHO OBŘADU
Ženich a nevěsta se označují v některých církevních právních
dokumentech pro stručnost jako ‚nupturienti.‘ Jsou to ti, kdo uzavírají sňatek.
„Protože neexistuje vhodnější výraz pro obecně závazné zásnuby a běžněji
užívané slovo ‚snoubenci‘ může být nepřesné. ‚Nupturienti‘se jeví jako lepší
alternativa.“ (Tretera & Horák, 2009, s. 4). Někdy se v návaznosti na
manželské právo v sekulární oblasti hovoří také o ‚stranách,‘ které sňatek
uzavírají (ženich a nevěsta) nebo již uzavřely (manžel a manželka). Katolické
právo však takový výraz hodnotí jako příliš obchodní.
V církvi je svatební obřad liturgický útvar, v jehož rámci dochází k
uzavření sňatku. Svatbou bývá nazývána společenská a obvykle též rodinná
oslava jakéhokoli sňatku. Knihy oddaných jsou matrikové záznamy o sňatcích
vedené jak v sekulární, tak církevní sféře. „Pro oblast světskou jsou v České
republice od 1. 1. 1950 do současnosti směrodatné záznamy v matrikách
světských orgánů“ (Hrušáková a kol., 2001, s. 10-11). Záznamy v katolických
církevních matrikách tímto neztrácejí svůj význam jako důležitého zdroje
informací zejména v případném následném procesu týkajícího se církevní
platnosti manželství. Také matriční záznamy dalších církví a náboženských
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společností mají podstatný, někdy i rozhodující význam. Pověřené orgány
těchto společenství tak můžou vykonávat kontrolní činnost instituce
manželství.
Ten, kdo se stal katolíkem, je podle kanonického práva vázán
povinností uzavřít manželství kanonickou církevní formou, tedy ‚před tváří
církve.‘ Pokud uzavřel před svým vstupem do katolické církve manželství
jinou formou a jde o manželství kanonickým právem uznávané, platí i po
vstupu do katolické církve a není třeba nového obřadu.
Vázanost katolíka povinností uzavírat manželství kanonickou
církevní formou trvá i po jeho případném ovdovění. Pokud katolík využije jiné
než kanonické formy k uzavření manželství (například občanský sňatek na
obecním úřadě), z hlediska církve žádné manželství neuzavřel. Takový vztah
nemá uvnitř katolické církve žádnou relevanci. Dokonce může být takový
svazek považován za nezákonný. Dodržení kanonické formy je tedy pro
uzavření manželství osobou katolického vyznání z náboženského hlediska
nezbytné (Hrušáková a kol., 2001, s. 16).
Pokud jde o formu uzavření kanonického sňatku, tak je zcela
konkrétně stanovena předpisy katolické církve. Patří k ní přítomnost
oddávajícího příslušného podle kanonického práva, dvou svědků a veřejné
složení manželských slibů oběma ‚nupturienty‘ - snoubenci.
„Manželský souhlas je shodný projev vůle obou nupturientů, jehož
předmětem je manželství jako společenství celého života (consortium totius
vitae). Podle kanonického práva je vzájemná výměna (směna) vůle obou stran
zdrojem vzniku manželského svazku. Muž a žena se sami sobě navzájem
neodvolatelnou dohodou (foedere irrevocabili) odevzdávají a přijímají za
účelem vytvoření manželství.“ (Němec, 2006, s. 112). Manželství musí být
naprosto dobrovolné. Zároveň, pokud jsou splněny všechny podmínky dle
církevního práva, se uzavírá na věky.
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5. 8. FYZICKÉ NAPLNĚNÍ MANŽELSTVÍ:
JAK A PROČ JE DŮLEŽITÉ?
„Důležité je, že církevní kodex rozlišuje matrimōnium ratum et
consummātum, tj. manželství mezi pokřtěnými řádně uzavřené a manželským
intimním stykem dokonané. Tudíž absolutně nerozlučitelné. Nebo pouze řádně
uzavřené, ale dosud nedokonané, které je také sice také principiálně
nerozlučitelné, ale papež může od tohoto manželství udělit dispenz.“ (Tretera
& Horák, 2009, s. 5). To první se považuje za absolutně nerozlučitelné,
zatímco v druhém případě existuje ‚nižší stupeň nerozlučitelnosti.‘
K dokonání řádně uzavřeného manželství mezi pokřtěnými dochází
po uzavření manželství. Pokud už došlo k předmanželskému intimnímu styku,
je to právně irelevantní. „Církevní zákon 1061 § 2 stanoví vyvratitelnou
domněnku, že manželství bylo dokonáno, jestliže manželé po uzavření
manželství spolu bydleli. Důkazní břemeno zatěžuje toho, kdo tvrdí opak.“
(Tretera & Horák, 2009, s. 5).
Existují dvě podmínky, aby se manželství uznalo jako dokonané.
Za prvé, intimní styk vedoucí k dokonání manželství je manželský úkon, který
může vést ke zplození potomka. To znamená, že se nesmí použít umělá
antikoncepce, ať už ze strany muže nebo ženy. Mechanická, chemická, nebo
dokonce chemicko-potratová antikoncepce je také zakázána. Jiná praktika nežli
soulož také neznamená dokonané manželství.
Hlavní je fakt, že se k početí potomka nestaví žádné vnější
překážky. Takže nemusí jít o ‚manželskou soulož,‘ během níž žena otěhotní.
Také intimní styky mezi partnery, z nichž je třeba žena dočasně či trvale
neplodná/sterilní, manželství plně dokonávají. To samé platí v případě, že
intimní styk byl vykonán v době neplodných dní v rámci ženina měsíčního
cyklu. Výpočty plodných a neplodných dnů jsou metodou přirozené
antikoncepce, kterou doporučuje katolická církev. Manželství je považováno
jako dokonané i pokud partneři použili tuto metodu, ať už záměrně nebo
spontánně.
Další, druhou podmínkou, aby intimní styk byl uznán za naplnění
manželství, je postulát, že musí proběhnout humānō mōdō (způsobem hodným
člověka). Takový intimní styk musí být chtěný, svobodný a vědomý. „Dikci
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„humānō mōdō“ použil poprvé Druhý vatikánský koncil roku 1964, a to v
konstituci Gaudium et spēs, odst. 49. Nebylo by tedy napříště za dokonané
považováno manželství, v němž byl manželský sexuální úkon vykonán
například násilím (proti vůli jedné manželské strany), pod vlivem omamných
látek nebo ve stavu opilosti.“ (Tretera & Horák, 2009, s. 6). Není tedy důležitá
jen přirozenost podmínek, ale i dobrovolné svolení k sexu, ve ‚správném
duševním stavu.‘
Stává se ale, že partneři mají problémy s naplněním manželství
podle těchto pravidel a stanov. Nemusí jít o jejich přímé porušení, ale spíše o
neschopnost vykonání manželského aktu - ‚impotentia coëundī‘:

Jde o

nezpůsobilost muže nebo ženy vykonat manželský styk souloží. Tato okolnost
je překážkou manželství, jestliže je ‚antecedent,‘ tj. jestliže předcházela
uzavření manželství, a ‚perpetum,‘ trvalá, tj. byla v době uzavření manželství
prakticky nevyléčitelná.“ (Tretera & Horák, 2009, s. 16). Může se vyskytovat
jak na straně muže, tak na straně ženy. Dále může být podle církve relativní jen ve vztahu ke konkrétní osobě. V horším případě může být absolutní, a to
vůči kterékoli osobě druhého pohlaví. Impotence je buďto organická tělesného původu - nebo psychický problém. Činí manželství neplatným,
pokud jde o jeho podstatu. Pokud je impotence mezi partnery trvalá, je podle
církve považována za překážku z práva přirozeného a nedá se ignorovat či
omluvit.
Neplatnost církevního manželství pro překážku impotence mohou
projednat církevní soudy na úrovni místní, podle procesních pravidel,
stanovených kodexem kanonického práva. Impotence musí být během procesu
před církevními soudy dokázána. Jako důkazy se uznávají odborné posudky
lékařů, případně i psychologů. Rozsudek církevních soudů nezavazuje civilní
orgány. Právoplatné zrušení manželství ať již rozvodem nebo jinak se musí
docílit v dalším řízení vedeném podle platných norem světského, občanského
práva.
Církevní řízení o zneplatnění manželství pro překážku impotence je
nutno odlišovat od žádosti podané o rozvázání manželského svazku pro to, že
nedošlo k jeho konzumaci - k fyzickému spojení. „Impotentia coeundī

je

tradiční latinský technický termín, který v doslovném překladu znamená
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‚neschopnost se sejít,‘ čímž se samozřejmě míní ‚uskutečnit soulož.‘“ (Tretera
& Horák, 2009, s. 16). Na rozdíl od světského práva, kde nemusí dojít
k ‚naplnění svazku‘ partnerskou souloží, aby bylo manželství uznané za platné,
je pro katolickou církev fyzické splynutí muže a ženy podstatné. Má nejen
biologický nebo fyzický význam, ale i výsostně symbolickou hodnotu.
Jak pro církev, tak pro sekulární společnost jsou hlavním
společenským účelem manželství založení rodiny a správná výchova dětí.
Řada nevěřících ale pochopí, pokud se chce jeden z partnerů rozvést pro
neplodnost toho druhého. „Přičemž v rámci katolické víry neplodnost čili
sterilita, ať na straně muže nebo ženy, není překážkou k uzavření manželství (č.
1084 § 3)“ (Tretera & Horák, 2009, s. 16). Manželský svazek má být otevřen
plození dětí, ale má svůj smysl, i pokud je neplodný. Proto se například vysoké
stáří nepovažuje za překážku k uzavření manželství, pokud jsou oba snoubenci
způsobilí k jeho dokonání. Manželství by však ztratilo svůj smysl, kdyby muž a
žena spolu nemohli řádně sexuálně žít. Naopak ve světském právu je sexuální
soužití čistě soukromá záležitost partnerů.

5.

9.

MANŽELSTVÍ

JAKO

ZÁKLAD

RODINY

V KŘESŤANSKÉ TRADICI
Co by měl křesťan považovat za posvátné? Právě rodinu a
manželství jako její základ. Církve si uvědomují, že nejen instituce manželství,
ale i rodina procházejí krizí. Vyplývá to z řady církevních dokumentů, např. z
papežských encyklik. Podle nich se manželství a rodina musí chránit, jak na
společenské tak státní úrovni.
Hrozbou pro manželství a rodinu představují hlavně fakticky
existující kohabitace - soužití bez svazku manželského, a to zejména taková,
která se snaží tradiční rodinu nahradit. Církev soudí, že nesezdaná soužití
odporují tomu, co Bůh chtěl - aby lidé užívali svou sexualitu a nakládali
s intimním vztahem.
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Podle církví je právě pro lidstvo přirozené, když muž a žena
prožívají vzájemnou lásku a sexualitu v manželství. Jsou povoláni k tomu, aby
se odevzdávali jeden druhému, přijímali svého partnera takového jakým je a
žili spolu v lásce a k daru života. Tímto se stávají Božími spolupracovníky a
tvoří základní stavební prvek rodiny. Manželství je podle církve založeno nejen
na vášni a vzájemné přitažlivosti, ale na zralé a hluboké lásce. „Je
nerozlučitelné, má nejen soukromou dimenzi, ale i veřejnou a právní.“ (Němec,
2006, s. 17).
Manželská láska spočívá ve vzájemném darování a přijímání lidské
osoby. Tato láska není jen cit, ale i závazek vůči druhé osobě. Ten dají partneři
jeden druhému jako specifický úkon vůle. Právě tohle činí z milenecké lásky
lásku manželskou. Jednou darovaný a přijatý závazek se díky společnému
souhlasu stane manželskou láskou, která svůj charakter nikdy neztrácí. Podle
západní křesťanské tradice se tento vztah nazývá manželstvím.
Manželský svazek je trvalý a společný záměr, který je vytvořen
dobrovolným a úplným darováním plodné manželské lásky. Sama společnost
odvozuje svůj původ v manželství. Je to jedna z nejstarších společenských
institucí ve všech kulturách. Právě proto je s manželstvím tak úzce spjat pojem
spravedlnosti a pevné, nenarušitelné hodnoty. „Poté co si lidé svobodně zvolí
partnera, mají také právo uzavřít s ním manželství.“ (Němec, 2006, s. 18).
Manželství poskytuje rovnost mezi mužem a ženou, mezi partnery.
Pohlaví se vzájemně doplňují, vzniká přirozená přitažlivost a náklonnost, která
vede muže a ženu k plození potomstva.
„Tato láska je podle katolické církve jedinečná, vyjadřuje se a
dovršuje se v úkonu, který je manželství vlastní. Vyvěrá ze svobodné vůle. Jen
naprostá svoboda může utvořit stabilní a definitivní vztah, podmiňuje
manželství a rodinu, jež je prvním místem výchovy a vstupní branou do
společnosti. Příbuzenské vztahy pak přispívají k utváření identity lidské
osoby.“ (Bratršovský, 1995, s. 126). Je zřejmé, že pokud je akceptován pojem
výsostné, specifické lásky mezi mužem a ženou, pak je tento vztah svou
povahou zcela intimní, soukromý a výlučný. Podle církve je určen k plození
potomků, k utváření určitého společného životního zaměření. Když člověk
chce právě tohle a dává druhému právo, aby totéž požadoval od něj, pak lze
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hovořit o pravém vzájemném sebedarování mezi mužem a ženou. Tento proces
vytváří manželské společenství a základ pro křesťanskou rodinu.
Ve skutečnosti, jak známo, existují i další způsoby jak prožívat
svou sexualitu. Jiné formy společného soužití, které se zakládají nebo i
nezakládají na pohlavní rozdílnosti partnerů. Jsou například takové, které podle
katolické církve „odporují přirozeným sklonům,“ například homosexuální
vztahy. Církev konstatuje, že jsou i „ jiné způsoby jak přivádět na svět děti“ :
páry co žijí spolu bez oddacího listu. Nebo rodí svobodné matky, žijící bez
partnera (Němec, 2006, s. 40-41).
Manželství představuje a formuje několik typů lásky: romantickou,
sexuální, rozumnou a stálou, dále pak rodičovskou, lásku dětí vůči svým
rodičům a lásku bratrskou. „Rodina založená na manželství se právě odlišuje
tím, že je jedinou institucí, která má všechny uvedené vlastnosti, a to od svého
počátku a současně.“ (Bratršovský, 1995, s. 126). Proto je podle křesťanů
důležité chránit manželství a rodinu jak právně tak morálně. Manželské
společenství má kořeny v přirozeném doplňování se muže a ženy. Je živeno
osobní vůlí partnerů sdílet se o celý svůj život: o to co mají i o to co jsou. Proto
je takové společenství výsledkem a znamením hluboké a přirozené lidské
potřeby.

5. 10. KATOLICKÉ MANŽELSTVÍ VERSUS
FAKTICKY EXISTUJÍCÍ SOUŽITÍ
Je nutné zdůraznit význam, ba jedinečnost interakce v páru, mezi
mužem a ženou. Harmonické soužití (soulad) je velmi důležité pro ochranu
důstojnosti člověka. Hlavním atributem vztahu partnerů je podle církví
manželská láska mezi rovnocennými, rovnoprávnými subjekty. Tito dva lidé se
současně přirozeně odlišují a doplňují.
„Dnes je v sázce manželství jakožto přirozená lidská skutečnost,
jde tu o dobro celé lidské společnosti“ (Bratršovský, 1995, s. 127). Nediskutuje
pouze o vlastnostech a důsledcích manželství, ale i o hodnotě a užitečnosti této
instituce.
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I když není radno zobecňovat, zároveň nelze přehlédnout, že
vzrůstá počet volných spojení či fakticky existujících soužití. „Tento výraz
zahrnuje pod společný název celou řadu různých a vzájemně se odlišujících
lidských skutečností, jejichž společným jmenovatelem je, že se jedná o soužití
pohlavního typu bez manželství.“ (Němec, 2006, s. 40). Existují ale různé typy
soužití nesezdaných partnerů, které mají rozličné společenské dopady.
Když lidé vstupují do manželství, veřejně na sebe berou všechny
závazky, které z oficiálního svazku vyplývají. Podle katolíků a dalších věřících
z tohoto veřejného převzetí odpovědnosti se vytváří dobro jak pro manžele a
jejich děti, tak i pro ostatní členy rodiny. Když je založená na manželství, tak
představuje základní, cenné pozitivum pro společnost, jejíž podstata je opřena
o hodnoty, které se realizují právě v rodinných vztazích. Přičemž stěžejním
prvkem je právě nerozlučný manželský svazek.
Manželství a rodina jsou pro katolickou církev důležité i z jiného
důvodu. Ta považuje takové společenství křesťanů - věřících za malou,
rodinnou církev. Upouští-li se od instituce manželství skrze fakticky existující
soužití, tyto hodnoty a celková stabilita společnosti jsou ohroženy.
Páry, které žijí bez manželství, oficiální svazek opomíjí, odkládají
nebo dokonce odmítají. Tyto vztahy jsou především praktického rázu. Jedná se
o společné bydlení provázené sexuálním poměrem, což odlišuje tento vztah od
ostatních typů soužití. Partneři v takovém soužití nenesou s sebou plejádu
povinností a práv, která jsou exkluzivně spojena s institutem manželství. Na
rozdíl od manželství se společensky, objektivně nepředpokládá trvalost
takového soužití. Partneři se mohou kdykoli svobodně rozhodnout, že
společnou domácnost opustí. Takové soužití neposkytuje žádné právní pouto.
Ustavičná nestabilita, nejistota, vyplývající z toho, že k rozchodu může dojít
jednoduše a kdykoli. To zásadně charakterizuje nesezdané páry.
Některá fakticky existující soužití představují jasný důsledek určité
volby. Jsou například páry, které do budoucna přemýšlí o uzavření manželství.
Zvolí si proto společné bydlení na zkoušku. Toto soužití tedy určitým
způsobem může představovat přípravnou etapu na manželství. Je srovnatelné
s ‚manželstvím na zkoušku‘. Aspiruje na určité společenské uznání.
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„Život má různé fáze, různá období a v každém z nich má člověk
před sebou určité úkoly, které by měl splnit. Také ovšem určité krize, zmatky a
těžkosti, které by měl prožít a překonat už proto, aby se dostal dál a výš. Ten,
kdo se těm těžkostem vyhne a uteče před nimi, neprožije si je, popře je, nebo si
hraje dál na malé dítě, ten vlastně nesplnil úkol určitého období svého života.
Bude mu to chybět víc než zameškaná látka ze zeměpisu. Látku se doučí, ale
citové problémy, vzteky na rodiče, lásku k nim i zlost na kamaráda dodatečně
neprožije. Tedy prožije, jenže bude v jiné fázi života a bude to prožívat jinak.
Určitě špatně. Bude pak třeba od svého partnera vyžadovat obdobnou péči a
lásku jako od své maminky a tatínka a nenapadne ho, že láska v dospělosti je
něco jiného než láska k rodičům a naopak“ (Šiklová, 2007, s. 15-16).
Často tak může za problémy v dospělosti nedostatečná příprava na
život a neochota vytvářet svůj vlastní osud s veškerými právy a povinnostmi,
které k němu patří. U některých jedinců může chybět příprava na manželství a
rodinný život. S tím je jedinec obvykle seznámen v raném věku, v dětství, kdy
se buď od vrstevníků ve škole, nebo z domácího prostředí učí co rodina je a co
obnáší, případně co znamená manželství.
Pokud děti nemůžou být poučeni o manželství a rodině ze strany
rodičů, nebo příkladem svazku otce a matky, měli by tento úkol převzít učitelé,
školy. Co mají žákům sdělit? V prvé řadě je třeba vysvětlit, že „rodina má
několik funkcí: materiální, reprodukční, výchovnou a emocionální. Svazek,
definovaný u člověka jako rodina má fylogenetický základ; i u četných
živočišných druhů existují vazby, které plní biologickou a psychosociální
funkci, jako lidská rodina.“ (Šulová, 1995, s. 10-11).
Ať je člověk věřící, či ne, je zřejmé že život v páru a rodině je
lidem přirozený. Pokud ale nemáme správnou výchovu a průpravu z domova,
ze školy, ze svého okolí, těžko se tato normální potřeba naplňuje. V některých
případech se s těžkostmi udržuje i trvalejší vztah jako základ rodiny.
Cílem výchovy by mělo být poučení o vztahu mezi domovem a
rodinou. „Posilovat vědomí dětí, že je v rukách každého člověka nějaký domov
vytvořit a že tedy i ony mohou mít jednou vlastní rodinu a domov podle svých
vlastních představ a schopností. Rodina jako instituce se mění a vyvíjí;
v historii bývala jiná, než je nyní.“ (Šulová, 1995, s. 13). Mnohem více se
90

například členové širší rodiny považovali na přirozenou součást rodiny jako
takové. V jednom obydlí žilo více generací najednou. I v současnosti je každá
rodina jiná. Ve většině případů je rodina složena s rodičů, dětí – sourozenců.
Někdy s nimi žije i babička nebo dědeček. „Rodina nemusí být úplná, ale její
členové se musí mít rádi, pomáhat si, mít společné zájmy a zajímat se jeden o
druhého“ (Šulová, 1995, s. 11). Pro křesťany je úplnost rodiny, složené z
neodloučených nebo nerozvedených rodičů ideálem.

5. 11. FAKTICKY EXISTUJÍCÍ SOUŽITÍ:
VÝHODY A NEVÝHODY
Světské, občanské právo umožňuje rozvod. Fakticky existuje
mnoho soužití mezi rozvedenými osobami. Tím z křesťanského hlediska
dochází často k tomu, že manželství nemá pro určité jedince patřičnou hodnotu
a přitažlivost. Je vlastně degradováno. Stává se něčím, co je sice určitou dobu
spojeno se stabilnějším svazkem, ale když na to přijde, lze ‚z toho‘ kdykoli
odejít. U někoho může nedůvěra v instituci manželství pramenit z vlastní
traumatizující zkušenosti rozvodu nebo díky rozchodu rodičů či dalších
blízkých osob. Tento jev začíná být společensky významný v ekonomicky
vyspělých zemích, v EU i v České republice.
Někteří lidé, co setrvávají ve fakticky existujících soužitích,
odmítají manželství hlavně proto, že chtějí zůstat ‚svobodní‘. Rozhodnou se
pro určitou alternativu jak prožívat intimní vztah a svou sexualitu. Tyto osoby
považují manželství za zbytečnou instituci, za něco co je omezuje a snižuje
jejich potěšení. Případně vnímají manželství jako nástroj co kazí vášeň a
spontánnost lásky. Podle křesťanů ale takový člověk nechápe pravou podstatu
lidské lásky, trvalého vztahu. Neosvojuje si a nerespektuje hodnoty, jako jsou
věrnost, nezištnost nebo stabilita.
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Někdy osoby žijící v nesezdaném vztahu situaci tolerují či trpně
snášejí. Na začátku společného bydlení jsou se stylem svého života spokojeni,
ale v určité chvíli nastane čas, kdy začnou projevovat zájem o manželství.
Partner však nechce o tom slyšet. Je nemálo párů, kde očividně chybí
komunikace o základních aspektech společného života.
Uzavřít manželství se také někteří lidé obávají z finančních
důvodů. Může jít jak o mladé, tak i o starší lidi. U mladších ročníků to je třeba
starost ohledně sociální pomoci pro dítě, kterou by matka nemohla pobírat,
pokud by se vdala. U starších párů se vyskytuje někdy obava z vyššího
daňového zatížení nebo ztráty důchodu. Je třeba tyto byrokratické překážky
překonat a změnit, aby lidé nebyli odrazováni od uzavření manželství.
Dále se setkáváme s páry, které preferují nesezdané soužití do
doby, než je počat nebo se narodí první potomek. Tento druh soužití odráží
určitou tendenci k ‚manželství na etapy.‘
V křesťanství jde hlavně o závazek partnerovi. Tento závazek - slib
je vyjádřením vzájemné lásky partnerů. Otevřenost vůči potomstvu je
nezbytnou součástí katolického manželství. Neplodnost nebo třeba překážka
stáří nejsou okolnosti, které by neumožňovaly svatební obřad. Nicméně, dnes,
bezdětní partneři nebo páry, co nemohou mít děti, manželství uzavírají méně
často.
„Ještě v padesátých nebo šedesátých letech minulého století se
mnozí lidé dívali na ‚nemanželské děti‘ jako na jedince narozené z neřesti.
Dodnes je označení parchant, bastard, tedy nemanželské dítě nadávkou…
Dokonce i v třídní knize bývalo napsáno, zda dítě je ‚z lože manželského nebo
nemanželského.‘ To bylo také pokrytectví a konformní postoj odpovídající
tehdejšímu typu kultury. A vlastně to ani není tak dávno, tak se nedivme, že
v jiných kulturách tento odsudek k nemanželským a ‚zhřešivším dívkám‘ ještě
trvá. Děvčata se dříve tvářila jako by nic sexuálního neznala; a dneska to dělají
skoro naopak.“ (Šiklová, 2007, s. 61). Dnes se dá říci, že sex před svatbou a
sexuální zkušenosti, nebo společné soužití už pohorší málokoho, hlavně pokud
jde o mladší lidi v produktivním věku. Muži a ženy se ale liší v tom, kolik
předchozích partnerů svému protějšku ‚tolerují.‘ Každý člověk má jiná
měřítka.
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Pokud se muž a žena rozhodnou uzavřít manželství, nejčastěji to
bývá kvůli založení rodiny. Bud je dítě už ‚na cestě,‘ nebo ho snoubenci
v blízké době plánují. Na tomto trendu je pozitivní to, že většina budoucích
rodičů se k dětem staví zodpovědně a chtějí jim zajistit stabilitu a pevné
zázemí. V současnosti pro většinu nevěřících není manželství tak důležité nebo
dokonce nezbytné pokud se nejedná přímo o potomstvo a jeho zabezpečení.
Manželství je tedy spíše praktickou záležitostí, poskytující lepší ochranu matce
a dětem (Šamanová, 2010, s. 2-3).
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6. JSOU MANŽELSTVÍ A RODINA V KRIZI?
Na tomto místě je důležité položit si otázku, jaké jsou hlavní
důvody, které v současné společnosti zapříčiňují krizi manželství. Ta se týká
jak náboženského rozměru, tak občanské dimenze. Jaké jsou příčiny snah
směřujících k tomu, aby fakticky existující soužití byla zrovnoprávněna
s manželstvím? Přitom, jak už jsem popsala dříve, ve většině případů jde právě
o méně stabilní soužití. Tato soužití se v praktické rovině sice podobají
manželským dvojicím. Ve skutečnosti se ale odehrávají v rozličných druzích
vztahu. Například i křesťanský pojem manželství, lásky, vzájemného
sebedarování muže a ženy každopádně narušují.
Přitom se, podle mého názoru, nedá oddiskutovat, že rodina má
výsostný a nezastupitelný význam.

6. 1. SPOLEČENSKÉ FAKTORY
Soužití vznikají z důvodů vzájemné přitažlivosti partnerů, ale i
s ohledem na ekonomické, sociologické a psychologické faktory. Ty jsou
součástí ‚privatizace lásky‘ a potlačování institucionálního charakteru
manželství. Je třeba zkoumat společenskou a kulturní perspektivu, faktory ze
kterých se jev nesezdaných párů odvíjí a rozšiřuje. Snižování počtu manželství
a vzrůstající počet neoddaných párů v některých zemích (včetně České
republiky) nelze dostatečně vysvětlit pouze jako izolovaný a spontánní kulturní
vývoj. Tento trend se odehrává dlouhodobě od šedesátých a sedmdesátých let
20. století a je ovlivněn změnami, kterými současná společnost prochází.
Faktory jako jsou přeměny ve sféře zemědělské výroby,
vylidňování vesnic, rozvoj terciární sféry ekonomiky, prodlužování života,
nestabilita zaměstnání a mezilidských vztahů, snižování počtu členů rodiny
žijících pod jednou střechou a globalizace společenských i ekonomických jevů
vedla ke snížení stability rodiny. Uvedené faktory mimo jiné nahrávají trendu
zmenšování počtu rodinných příslušníků. Samozřejmě hrají roli i osobní,
individuální pohnutky. „Manželská instituce trpí menší krizí tam, kde jsou
silnější rodinné tradice.“ (Němec, 2006, s. 12).
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Podobné trendy se odehrávají i v dalších zemích střední a východní
Evropy. I například v katolickém Polsku. I zde velmi uctívaný papež Jan Pavel
II. nedokázal postavit hráz proti duchu doby. V roce 1983 vyhlásil Chartu práv
rodiny (22. 10.1983). O deset let později byl autorem textu Dopis rodinám (2.
2. 1994) při příležitosti Mezinárodního roku rodiny. Uvádí se tam, že rodina je
„něčím

víc,

než

sumou

jejích

jednotlivých

členů,

manipulovaných

pokračujícím procesem individualizace a všudypřítomného utilitarismu.
Společné dobro začíná u dobra této elementární buňky společenství a církve - a
právě zde je smrtelně ohroženo civilizační krizí.“ (Dopis rodinám, str. 2).
V tomto procesu, který bychom mohli definovat jako postupnou
kulturní destrukturalizaci manželské instituce nelze podceňovat takzvanou
‚gender‘ ideologii. V rámci této ideologie není chování muže a ženy
podmíněno pohlavím, ale spíše kulturou, sociálními poměry, společenským
klimatem a politikou (Němec, 2006, s. 12).
Tímto způsobem se dá ospravedlňovat nejen fakticky existující
soužití, ale i jakékoliv sexuální praktiky, včetně homosexuálních. Závisí,
alespoň teoreticky, potom na konkrétní společnosti, co považuje za normální
jev nebo v mezích normy a co je podle obecného povědomí správné.
V současnosti se lze setkat s různými argumenty pro to, aby
důstojnost

a

některé

výsady

manželství

byly

připisovány

soužití

homosexuálních párů. Paradoxně jsou to někdy homosexuálové, kteří vyjadřují
větší zájem o uzavření manželství nebo registrovaného partnerství než
heterosexuální páry. V zemích, kde svatby osob stejného pohlaví nejsou
povoleny se konkrétní jedinci či jejich zastupitelé snaží stále vehementněji
svazky homosexuálů uzákonit.
Každopádně se v sekularizované evropské i americké společnosti
objevuje tendence k tomu, „aby byl za rodinu označován každý typ
konsensuálního soužití a zároveň byl zneuznáván přirozený sklon lidské
svobody k vzájemnému sebedarování i jeho esenciální charakteristiky, které
představují základ onoho společného dobra celého lidstva, čímž je instituce
manželství.“ (Němec, 2006, s. 14). Z křesťanského pohledu musí mít vztah jak
soukromou tak veřejnou dimenzi, aby byl trvalým a platným svazkem.
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Argumentace těch, kteří usilují o právní uznání fakticky
existujících soužití, tedy o zabránění diskriminace jedněch, s sebou nese
ohraničování tradiční rodiny založené na manželství. Ta by pak byla postavena
na stejnou úroveň se všemi ostatními způsoby soužití, bez ohledu na existenci
závazku vzájemné věrnosti, plození a výchovy potomstva. Popsaná tendence je
znamením podstatné změny mravního vědomí společnosti. Takové jednání
instituci manželství jako základu rodiny ohrožuje.
Zvlášť významné důsledky, a to i symbolické, má zrovnoprávnění
homosexuálních a heterosexuálních vztahů. Proti tomu se staví zcela objektivní
nemožnost plodnosti takového soužití ve smyslu předávání života. Další
překážkou je chybějící předpoklad interpersonální komplementarity mezi
mužem a ženou, jak v rovině tělesné, tak i psychické.
Manželství by tedy nemělo být redukováno na obdobnou úroveň
jako homosexuální vztah. Soužití dvou mužů či dvou žen nemůže vytvořit
pravou, vyváženou rodinu. Problematická je i adopce dětí homosexuálními
páry. Na druhé straně, diskriminace homosexuálně orientovaných občanů není
správná.
Je však třeba, aby zákony patřičně uznávaly, ochraňovaly a
podporovaly manželství heterosexuálních párů i rodiny na něm založené.
V opačném případě bude rodina jako základ prosperující společnosti
dlouhodobě vážně poškozována.
Tradičně pojímané manželství a rodina představují kladný prvek
pro celou společnost. Právní postavení manželů s sebou nese určitý pocit
jistoty. Je zřejmé, že dobré, efektivní uspořádání společnosti je usnadněno,
když manželství a rodina fungují. Když jsou zdrojem stability, pevným
elementem ve společenské struktuře. „Rodina jako přirozená sociální skupina
existovala dříve než jakýkoli stát či komunita a proto by jí měla patřit
neodcizitelná práva.“ (Němec, 2006, s. 17-18).
Z druhé strany manželství nejpřirozeněji zaručuje citovou jistotu,
hlubší sjednocenost a soustavnost procesu společenské integrace a výchovy.
Spojení mezi matkou a počatým dítětem a nezastupitelná úloha
otce vyžadují, aby dítě bylo přijato v rodině a skrze ni také v širší lidské
společnosti. To si zasluhuje nejvyšší sociální ocenění. Konečně neporušená
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souvislost mezi manželstvím, mateřstvím a otcovstvím, příbuzenstvím
(synovství, bratrství apod.) chrání společnost před mnoha vážnými problémy,
které vznikají tehdy, když se harmonie mezi zmíněnými prvky narušuje a
každý z nich působí nezávisle na ostatních elementech (Němec, 2006, s. 28).
I pro ostatní členy rodiny je manželství základem stability, formuje
jejich společenské postavení. Kupříkladu, starší generace – babičky a
dědečkové – nalézají příležitost k tomu, aby ostatní obohacovali. Mohou
předávat své zkušenosti, znovu pociťovat jak je platná jejich pomoc a péče.
Potvrzuje se tak jejich osobní důstojnost, protože jsou přijímáni a uznáváni pro
sebe samé. Tak se účastní na mezigeneračním dialogu, který bývá plodný a
pozitivní.
Mohou hledět beze strachu do budoucnosti, protože vědí a tuší, že
budou obklopeny těmi, o které se starali a pečovali. Pokud rodina plní svou
roli, je známo, že ji nenahradí žádná instituce, sociální či zdravotní zařízeni.
Rodina by měla být místem, kde se střetávají různé generace, vzájemně si
pomáhají a uvádějí do souladu práva, tužby i ambice jednotlivců s ostatními
aspekty společenského života.
Co když ale rodina nefunguje? Co když se rozpadne manželství?
Taková destabilizující událost negativně ovlivní další generaci a její postoj
k partnerským vztahům i rodině.

6. 2. OBECNÝ POKLES STABILITY V RODINĚ
S příchodem moderní doby se uvolnila některá významná pouta,
jimiž společnost dříve držela rodinu pohromadě, ve smyslu společenství
několika generací. Rozvolnila se i instituce manželského páru, jakožto
stavebního kamene rodiny. Poklesla především síla hospodářského a sociálního
tlaku na udržení koheze rodiny. Nejedná se už o primárně společenství majetku
a sdíleného hospodářství, kdy základním prvkem byl dům předků, který často
sloužil i jako výrobní jednotka.
Tento významný element přirozeného sdružovacího procesu byl
v České republice násilně zlikvidován v době po 2. světové válce. Především
v procesu zestátňování, znárodňování a kolektivizace. Vlastnické vztahy,
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přirozený prvek sociální koheze, byly zpřetrhány. Také absence, neexistence
rodinného sídla odlišuje post-komunistické země střední a východní Evropy od
západní části kontinentu.
Vytěsňování náboženství v dřívějších zemích socialistického tábora
mělo významné, neblahé dopady na institut manželství. V tradičním páru
spojeném manželským poutem se předpokládala fyzická reprodukce. Trvalost a
dlouhodobost svazku byla dána transcendencí: co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj. Tento systém navíc zajišťoval přenos majetku z jedné generace na
druhou, což posilovalo celkovou soudržnost společnosti.
Uvedený tradiční obraz se postupem doby transformoval.
Akcelerace posunů nastala po roce 1989, po pádu ‚železné opony.‘
Ekonomické vazby doznaly velkých změn, a to i v celosvětovém měřítku. Také
v západní Evropě se narušila vázanost rodiny k rodovému majetku (dům,
živnost, pole). V podstatě se začíná rodina zakládat v každé generaci znovu.
Od padesátých let minulého století dochází v celé Evropě, i
v Československu, ke stabilnímu vzestupu rozvodovosti (Český statistický
úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu.).
V osmdesátých letech se potom začala nikoli nepodstatná část
porodnosti realizovat mimo manželskou rodinu a přibylo domácností s jedním
rodičem a dětmi. V devadesátých letech však už tento vývoj naráží na meze
možností státu. Uvedený problém se znásobuje v posledních letech, kdy
dochází ke zpomalení ekonomiky, ke krizi fiskálního systému v řadě zemí.
Státní zadluženost dosahuje v mnoha průmyslových zemích, včetně České
republiky, nepřijatelné výše a otevírá se debata o udržitelnosti výhod, které
sociální stát po desetiletí poskytoval svým občanům. Tyto sociální dávky
nemalému počtu jedinců umožňovaly vyvázat se z rodinných pout, žít
samostatně nebo v páru mimo domácnost svých rodičů. Současně se však
objevují i náznaky nového zhodnocení tradiční rodiny (Itálie, Řecko,
Portugalsko).
Rodina svou mimosmluvní povahou vnitřní solidarity a svou
neformální, leč společensky i právně respektovanou vnitřní hierarchií, dlouho
odolávala moderní době. Přetrvávala bez podstatné vnitřní proměny od dob
feudalismu. Domácnost moderního typu, včetně nukleární rodiny, však
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podkopávají rozvody, rozkoly a rozchody. Vývoj rozvodovosti v České
republice za posledních 30 let je až zarážející. Ještě v roce 1980 byla
rozvodovost kolem 30%. Dnes to bohužel přesahuje 50% populace (Český
statistický úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu.).
Je to údaj známý široké veřejnosti. Citují ho media a přispívá
k rozšiřování skepse ohledně budoucnosti manželství. Rozmnožuje řady
cyniků, kteří sami často žijí konzumním životem a trpí, ať si to přiznají či ne,
dlouhodobým deficitem citu.
Statistická data o rozvodovosti v Čechách podněcují názor, že se
z manželství stala efemérní záležitost. U řady lidí se objevuje nechuť
manželství uzavírat. Vytrácí se odhodlání prožít v manželství, v dobrém i zlém,
pospolu alespoň podstatnou část života, během níž potřebují děti oporu rodičů.
Paralelně se rozmnožují různé instituce a reklamy svůdné povahy
vázaná na sexuální vábení. Stoupá promiskuita, je složitější odolat pokušení, a
to jak u žen, tak i u mužů. Jen málo času zbývá na rodinný život, vše se zdá být
uspěchané. Hlavně blíže nedefinovatelná ‚pohoda.‘ Přičemž toto kýžené
rozpoložení, které jakoby stále uniká, i když se některým Čechům zdá být „na
dosah,“ je každopádně spojováno s uspěchanými lidmi, s penězi a materiálním
blahobytem. U řady občanů ČR se rozpadají dříve jasné morální zásady. Tato
rezignace

na

instituci

manželství

vysvětluje

nejenom

zvýšenou

mimomanželskou plodnost, ale částečně i celkový pokles fertility v ČR. (Český
statistický úřad, 24. 11. 2010, www.czso.csu.). Vládní politika přitom nijak
systematicky nepodporuje manželskou kohezi a výchovu dětí v pevném
rodinném svazku.
Šance na stabilní rodinu však není tak malá, jak naznačuje ona již
překročená padesátiprocentní pravděpodobnost rozpadu manželství., kterou
vyčteme ze souhrnné míry rozvodovosti. Především ji zvyšují opakované
rozvody u některých lidí. Jistá část populace v ČR se totiž stihne rozvést i
několikrát. Podle nejčerstvějších údajů Českého statistického úřadu se celá
pětina rozvedených nerozvedla poprvé. Skoro třetina ze sňatků u nás
uzavíraných jsou alespoň pro jednoho ze snoubenců opakovanou zkušeností.
Výzkumy současně ukazují (Šamanová, 2010, s. 1-3) že založit
stabilní rodinu je i dnes cílem asi 80% Čechů.
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Rozvodem ztrácejí děti přítomnost jednoho z rodičů.(vesměs otce).
Vzhledem k poměrně vysoké pravděpodobnosti opakovaného sňatku nebo
dlouhodobého vztahu však většina z nich posléze vyrůstá s nevlastním
rodičem. V České republice dost často, zejména v nižších sociálních třídách,
otčím s matkou žije v nesezdaném soužití (Šamanová, 2010, s. 2). Protože
nový vztah pro matku jednoho dítěte zvyšuje pravděpodobnost, že se jí narodí
druhé dítě, vyrůstá její potomek z prvního manželství často s nevlastním
sourozencem. Někdy se situace dále komplikuje, když bývalým partnerům se
narodí z jiných vztahů další děti.

6. 3. TLAK NA SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST
Výrazné změny v rodinném chování české populace, posuny
v reprodukčních záměrech Češek a Čechů, klesající počty narozených dětí, po
půl století trvající pomalý, ale stálý vzestup rozvodovosti a s tím pochopitelně
spojená intenzivnější nejistota při uzavírání manželství, to všechno činí život
obtížnější, složitější i v objektivně bohatnoucí společnosti. Některé výzvy, jimž
bude muset Česká republika v budoucnosti čelit se vší naléhavostí, jsou kolem
nás přítomny již dnes. Lidé je pociťují, ale většina z nich se domnívá, že jejich
vyřešení lze odkládat do blíže nedefinované budoucnosti. „Je to dáno hlavně
tím, že většinou nevidíme vzájemné souvislosti těchto výzev.“ (Možný, 2002,
s. 83).
Nejnápadnější takovou změnou je výrazné stárnutí české populace.
Poměr podílu dětí, mládeže, lidí středního věku v plné ekonomické aktivitě a
podílu starých lidí se mění. Věkové rozložení české populace v první polovině
tohoto století se dále posune ve směru zvětšení podílu starších lidí, a to
dramaticky, pokud současná míra porodnosti zůstane stejná.
Obrázek se může trochu změnit nárůstem imigrace cizinců. Příchod
velkého počtu lidí zvenčí však může v ČR vyvolat novou plejádu problémů.
Jako poučení nám může sloužit „nezdařený pokus o vytvoření multikulturní
společnosti ve Velké Británii“ (projev britského premiéra Davida Camerona,
28. 2. 2011), nebo zkušenosti z poválečného vývoje ve Francii, či Německu.
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Stárnout ale nebude jen česká populace. Bude tomu tak zřejmě
v celé Evropě. V západních státech, kde došlo k významnému poklesu
porodnosti domorodého obyvatelstva o dvacet let dříve než u nás, je již dnes
situace horší, než je zatím v České republice. Například i takové katolické
země jako Itálie a Španělsko mají dlouhodobě porodnost hluboko pod prostou
reprodukcí. S demografickým deficitem jsou na tom hůř snad jen
východoevropské země, jimž ekonomická transformace nabídla pokušení
‚nových chutí‘ a nové alternativy rodiny. Ani Polsko není výjimkou. Jeho
demografické parametry se už nijak výrazně neliší od sekularizované České
republiky.
V této souvislosti si lze vzpomenout na papežskou encykliku
Humanae vitae, která již v r. 1968 naléhavě varovala před tzv. revolucí, jež má
prý člověka osvobodit, aby ho přitom spoutala dosud nepoznaným otroctvím
materialismu a individualismu.“ (Encyklika papeže Pavla VI, 25. 7. 1968, s. 1).
Existence silných ročníků ze sedmdesátých let minulého století
způsobí, že se Česká republika bude z 21. místa v Evropě posouvat na žebříčku
gerontizace společnosti výrazně nahoru. Podle odhadu demografů (ČSÚ, 2003,
s. 16-21) v roce 2050 už budeme mít v Evropě šestý nejvyšší podíl lidí nad 65
let. Nerovnováze mezi ekonomicky produktivní a starou populací se asi
nevyhneme.
Tato očekávaná nerovnováha se ale dá zmírnit. Jednak je to už
zmíněná možnost změny plodnosti českých žen, za druhé pak nárůst imigrace
se všemi potenciálními neblahými důsledky jiného rázu (například etnická
cizorodost, kulturní, etické i náboženské odlišnosti, jazykové bariéry, problémy
s praktickou asimilací přistěhovalců).
Limity dopadu změny plodnosti jsou již dnes zřejmé. Nízká
porodnost dnes, rozpad manželství, narůstající počet rozvodů, eroze rodin
znamená i málo matek v příští generaci. Při plodnosti blízké jednomu dítěti na
českou ženu by vyrovnat manko tímto způsobem znamenalo nikoli
zdvojnásobit, ale zečtyřnásobit plodnost v generaci dcer. (ČSÚ, 2003, s. 6-8).
To je zjevně nerealistická vize.
Česká republika tudíž stojí před další výzvou. Je to budoucí
nerovnováha mezi šancemi starousedlíků a imigrantů, jejichž příliv se zákonitě
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zvýší. Z výše uvedených statistických dat a kalkulací vyplývá, že z přirozených
zdrojů reprodukce domorodé populace (současné a budoucí české matky)
dočkali by se lidé z dnešní generace třicátníků České republiky pouze s pěti
miliony obyvatel, z nichž pětina by byla starší osmdesáti let. Taková
společnost může velmi obtížně fungovat.
V současné době to vypadá tak, že z možných řešení se spíše půjde
cestou otevření dveří imigraci.
Asimilovat v krátkém čase statisíce imigrantů, nových občanů
České republiky, nebude nikterak jednoduchý proces. Vedle disbalancu stařímladí se tedy vynořuje jí stimulovaná, nerovnováha domorodci - přistěhovalci.
Kromě sociálních problémů lze očekávat i konfliktní situace kulturní povahy,
které se budou týkat také, mimo jiné, modernizace či kulturní změny instituce
manželství.
Zmíněné nerovnováhy budou časem pravděpodobně vyvolávat
citelné sociální pnutí. Je zde však jedno možné řešení, třetí cesta. I když Čechů
bude podstatně méně než dnes, není i tak nutné pro chod národního
hospodářství zachovávat stávající počet pracovníků. Nemusíme dovážet velký
objem pracovní síly, naopak lze vyvážet know-how. Třeba i malá domácí
populace se může věnovat vysoce kvalifikovaným činnostem. Výrobní podniky
s nárokem na masové zapojení pracovní síly pak v takové konstelaci lze
zakládat mimo Českou republiku. Takové řešení umožní státu postarat se o
zvyšující se podíl stárnoucích občanů; ostatně právě schopnost koncepčních
rozhodnutí roste úměrně se zkušeností, s praxí a tedy i s věkem. Stáří se tu
obrací ve vysoce efektivní zdroj v souvislosti s podporou mladších věkových
skupin.
Náznaky přijetí této třetí cesty do budoucna už probleskují
v politice některých vyspělých zemí. Například ve Francii a Německu. Paříž
navíc už před osmi lety přijala vládní koncepci a program podpory mateřství
k vyrovnané demografické bilanci (2,1 dítěte na francouzskou ženu).
Slabou stránkou

výše popsané

‚třetího řešení‘ budoucích

společenských problémů jsou potřebné velké investice do vzdělávání a vědy.
Tyto finanční vstupy musí být současně kombinovány s dostatečným
rezervoárem talentů, schopných lidí, kteří jsou tyto investice připraveni zúročit
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ve prospěch společnosti. Bohužel, v České republice nelze rozpoznat ani
náznaky kroků k takovým investicím. Není ani vidět, zda si některá z vlád
v posledních desetiletích uvědomuje výzvy, které čekají na naši společnost
v budoucnu. Soudě podle absence ucelené koncepce podpory mladých rodin a
porodnosti si naše současné vedení popsané problémy, které se vynořují na
horizontu, asi ani neuvědomuje. Vždyť právě přirozeně se reprodukující rodina
se svojí intergenerační tradicí bude bezpochyby ve znalostní společnosti hrát
klíčovou roli. Bází takové pevné rodiny bude samozřejmě manželský svazek.
Pokud jde o talenty, tak varovným signálem v České republice je
fakt, že ve vzdělanějších rodinách se rodí stále méně dětí (Český statistický
úřad, 14. 3. 2011, www.czso.csu.). Vzdělávací systém (kdyby bylo do něj dost
investováno) může samozřejmě k rozvoji vloh výrazně přispívat i identifikovat
nadané jedince.
Zdá se však, že školství, zvláště základní a střední u nás prochází
krizí. Nepřeberné a zmatené reformy vedou k nepřehlednosti (viz kupříkladu
dlouholeté debaty o státních maturitách). Navíc u nás už vzniklo několik
drahých škol pro vyvolené. „Ti, kteří jsou na tom dobře, se vzájemně
vyhledávají, zakládají rodiny a genetický vklad znásobují. Ostatní mohou
zůstat stranou.“ (Možný, 2002, s. 208).
Při nízké plodnosti vzdělaných a slabosti našeho školského
systému není pravděpodobné, že by se na obzoru zformovala společnost, která
bude vynikat celkovou vzdělaností, schopností produkovat sofistikované
výrobky a vyvážet doma vytvořené know-how.
Jak všechny tyto věci souvisejí s manželstvím a rodinnou?
Domnívám se, že značně.
Můj osobní názor je ten, že v budoucí světové soutěži zemí, budou
vítězit ty, které mají efektivně, pevně uspořádané společnosti s dobrým,
prozíravým (vizionářským) vedením, kde panují zdravé a čisté mezilidské
vztahy, je doceňována vzdělanost, skutečné a praktické schopnosti. V takových
společnostech bude hrát institucionalizované a podporované manželství
klíčovou roli. Společnost jakou v současné České republice máme, kdy zůstává
více jak pětina žen celoživotně bezdětná a stabilně se snižuje počet uzavřených
manželství, by v uvedeném srovnání a vývoji ztrácela.
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Z analýzy vybraných základních trendů ovlivňujících životní styl
populace na území České republiky vyplývá nutnost budoucích nezbytných
transformačních změn v mnoha oblastech politického, společenského a
kulturního života, pokud má být zajištěna sociální soudržnost i stabilita rodiny.

6. 4. RODIČOVSTVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
Mladým lidé si často neuvědomují objem energie, který
absorbovali z rodičovství svých matek a otců. Přecházela na ně samozřejmě.
Rodičovství znamená zvolit na dlouhá léta, v jistém smyslu i navždy, podstatně
jiný život, než jaký mají bezdětní. Rodinný habitus je nutně jiný než ten jaký
mají bezdětní. Rodič musí v každém okamžiku více či méně brát zřetel na to,
že nerozhoduje jen o sobě. „Rodičovství nabijí člověka obrovskou motivací,
ale také ho svazuje a mění.“ (Možný, 1990, s. 24). Rodina a její základ
manželství je místem, kde naše konstrukce sociální reality nabývá základních
obrysů. V rodině se neustále formují hodnoty a ustavují cíle jednání.
Až do zcela nedávné doby bylo v Čechách založení rodiny
přirozenou osou životního projektu většiny obyvatel. I ženy, jimž se
rodičovství nedostalo, žily až na nečetné výjimky v rodinách - jako pečující
tety, starostlivé sestry, apod. V české současnosti se pro životní projekt nabízejí
odlišné parametry a vynořují nové limity. Hodně Čechů soudí, že rozvinutý
kapitalismus přímo vyžaduje maximálně pohyblivého a ve všech směrech
flexibilního člověka, že rodina a manželství svazují.
Mnoho lidí se dává přesvědčit, že úspěch je to nejlepší, co mohou
od života očekávat. Děti nemají „tržní hodnotu, možnosti užívání konzumu
plnými doušky jenom omezují. Sexuální slast má lepší marketing než radosti
manželství a rodičovství.“ (Beck, 1992, s. 27).
Dá se říci, že v Čechách existuje sociokulturní stav, který se dá
nazvat dvourychlostní společností. Jiné potřeby, zájmy a cíle mají nesezdané
páry a ‚singlové‘, jiné pak manželé. Nemalý podíl singlů (Český statistický
úřad, 24. 11. 2010, www.czso.csu) a jejich ekonomická síla (v cestě za
úspěchem nemusejí brát tolik ohledů) jejich sebevědomí jenom zvyšuje. S
právní ochranou manželství a rodiny začínají někteří polemizovat. Pro
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vyjádření této polemiky je typický obecně standardizovaný výrok: „Jaképak
zvláštní zacházení s manželi a rodinami, všichni jsme si přece rovni.“ V této
souvislosti se rýsuje i další zdroj budoucího sociálního pnutí, a to nerovnováha
mezi bohatými a chudými.
Pronikání ekonomické racionality a kalkulu do nitra vztahů i mezi
nejbližšími se projevuje už i v právních úkonech, jež jsou analogické
obchodnímu, či pracovnímu právu. Například ‚manželský kontrakt‘ usiluje o
vybudování smluvních záruk a ‚obě strany‘ předem formulují právní sankce při
předčasném ukončení svazku. A tak se už předem řeší dělení majetku při
rozvodu, obdoba jakýchsi ‚zlatých padáků‘ známých z byznysu, tentokrát pro
manželky, ale i pro manžele. Formulují se smlouvy o budoucí smlouvě, komu
připadnou děti. V loňském roce se dokonce v Německu, v právnické literatuře,
objevil návrh institutu ‚manželství na dobu určitou.‘
Zdá se, že očekávaných problémů je velmi mnoho. Jsem však
přesvědčena, že česká společnost má současně před sebou velké šance.
Popsané těžkosti se mohou jevit jako krize, ale na druhé straně při správném
postupu, při prozíravé politice, je příležitost vyniknout nalezením efektivního
řešení a překonáním problémů. Naše země má podle mého názoru dostatečný
demografický a sociální potenciál, stejně tak jako kulturní kapitál. Je jen
důležité, nutné, ho správně uchopit a využít.
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7.

SHRNUTÍ:

PROBLEMATIKA

ZMĚN

V

MANŽELSTVÍ A RODINĚ
Všichni žijeme ve společenských vztazích a vazbách, o jejichž
existenci a nezbytnosti často vůbec nepochybujeme. Nejhlubší vazby nám
nabízí především rodina, ve které žijeme. Co však vlastně pojem a fenomén
‚rodina‘ obnáší? Je základní determinantou rodiny instituce manželství? Čím se
liší od volných svazků dvou lidí? To jsou otázky, které je zapotřebí pokládat,
při úvahách o smyslu těchto forem soužití
Podoba rodiny vychází z legitimity, kterou považuje společnost za
běžnou a správnou. Nabízí se tu proto zcela logicky otázka, zda je manželství
rodičů pro vývoj jejich dítěte tou jedinou a nejoptimálnější možností. V
posledních letech shledáváme zejména u mladé generace projevy jisté
rezignovanosti na instituci manželství. Proč se tak děje? Zdá se jim instituce
manželství přežitá a rigidní?
Je nutné si uvědomit, že k naplnění funkcí rodiny nestačí jen
funkce fyzické reprodukce. Stejně tak je potřeba zajistit reprodukci sociální
způsobilosti. V tom se zjevně skrývá původní činitel obavy z důležitého
životního kroku, zdroj obavy z manželství. S tímto přístupem se setkáváme v
posledních dekádách stále častěji. Přibývá nemanželských dětí, jsme svědky
postupného rozšiřování nesezdaného soužití, což je výrazem nového pohledu
části společnosti na partnerství muže a ženy.
Aby byla lidská rodina úspěšná a funkční jako instituce, musí
obsahovat především onen stmelující prvek trvalosti s pocitem sounáležitosti
při dosahování společných rodinných cílů - manželství. Tento fundament je
zapotřebí i v situaci relativního společenského blahobytu a zatím vysoce
funkčních záchytných sítí, kterými disponuje každý sociální stát.
Tím z nejvíce uznávaných a žádoucích prototypů rodiny je tzv.
manželská rodina, která vychází z křesťanské tradice hlásající nezrušitelnost
převzatého závazku a předurčení, že daný muž a žena patří na celý život k
sobě. Předpokládá čistou a neochvějnou lásku mezi oběma partnery k čemuž
jim na jejich pouti životem bude napomáhat Bůh (Možný, 1990, s. 24).
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‚Sňatkový trh‘ je velmi výstižnou metaforou poukazující na
skutečnost, že v každé společnosti existuje sociální prostor (například škola,
zaměstnání, internáty, zájmové organizace, internet apod.), v němž dochází k
setkávání, vzájemnému oceňování a třídění jednotlivých párů, které následně
směřují k manželství. Model hledání manželského partnera má výhodu v tom,
že výnos z volby je snadno změřitelný výší získaného profitu či ztraceného
ekonomického kapitálu. Právě zastánci příkladů racionální volby tvrdí, že
rovněž při volbě manželského partnera jde o maximalizaci výnosů. „Hlavní
problém však spočívá v tom, že výnos je možno chápat i jako něhu, bezpečí,
sexuální slast a další těžko uchopitelné veličiny.“ (Možný, 2002, s. 209).
Sexuální revoluce v prvním tisíciletí n. l. určovala jednotný
kulturní vzorec sexuálního chování v Evropě, jenž byl spojen se šířením
křesťanství. Docházelo zde k modifikaci starých, antických mravů. V pořadí
druhá sexuální revoluce v polovině 16. století znamenala novou otevřenost,
hédonismus a vysoké hodnocení sexuality. Ve třetí sexuální revoluci, na konci
20. století, pozorujeme zvýšení vzdělanosti a ekonomické nezávislosti žen,
které ve vysoké míře používají antikoncepci. Sexuální styky definitivně
přestávají být výsadou pouze manželských párů.
Nelze popřít, že by se moderní rodina alespoň částečně nepodobala
rodině tradiční. Nicméně institut manželství prošel řadou proměn. Dnešní,
typické české manželství se zaměřuje stále více na vztahy mezi členy rodiny,
na vzdělanostní kapitál, na profesní, ekonomický a společenský úspěch.
Přechod moderní rodiny k rodině ‚postmoderní‘ se mimo jiné projevuje
zaměřením na vztahy mezi lidmi To, co se mění, je skutečnost, že vztahy již
samy o sobě mají jinou hodnotu.
Podle Iva Možného (Možný, 2002, s. 207) se postmoderní rodina
vyznačuje nízkou závislostí dětí na rodičích. Místo toho se objevuje spíše
závislost na veřejných médiích, nestálost v partnerském životě s následně
stoupající bilance rozvodů.
To vše je kombinováno se snižující se stabilitou manželství. Až
3/4 jedinců, kteří byli dotázáni na podobu budoucího života partnerů v pevném
milostném vztahu, soudí, že tyto osoby, pokud nechtějí mít děti, mají spíše žít
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společně bez sňatku (Šamanová, 2010, s. 2-3). Z daného údaje je zřejmé, že
manželství je většinovým řešením až tehdy, když lidé chtějí mít dítě.
Tlak nároků postupně ohrožuje instituci manželství také zevnitř.
Máme tedy veškeré postmoderní formy soukromého a citového života
považovat za projevy nárůstu egoismu, který nakonec rozbije veškerou
mezilidskou soudržnost? „Pravděpodobně bychom je mohli považovat za
odpovídající vzhledem k současné společnosti produkující lidi citlivější na
mezilidské vztahy než na formální rámce a instituce.“ (Možný, 1990, s. 29)
Sňatek přestává být institucí znamenající počátek společného
života. Jeho křehkost ve srovnání s předchozími obdobími je však nutno chápat
i v jiném smyslu. O rozchodu či rozvodu dnes totiž v první řadě rozhodují sami
sociální aktéři tohoto vztahu. Už to není pouze smrt, která dříve jako jediná
rozdělovala manželský pár. Současná doba je charakterizována větším
ovládáním vlastního osudu, ať už jde o jednotlivce nebo celé rodiny. Českým
zákonodárstvím byl rovněž usnadněn relativně rychlý rozvod, po vzájemné
dohodě obou partnerů.
V současnosti se v České republice prokazatelně snižuje význam
postulátu, že jedním z cílů manželství je stálost a jeho dlouhé trvání. Například
většina nesezdaných partnerů si nemyslí, že manželství chrání citové pouto a že
je pro druhého důkazem opravdové lásky. Trvání vztahu páru má pro mnohé
hodnotu jen tehdy, pokud partner i nadále uspokojuje toho druhého tak, jak
očekával (Fialová a kol., 2000, s. 9).
Rozmanitost strukturálních podob dnešní rodiny a menší stabilita
manželského života by nás neměly vést k mylné diagnóze. Pro většinu
dospělých lidí je i nadále ideálem život v páru, v dobře fungující rodině
(Šamanová, 2010, s. 1-3).
Stabilní partnerský svazek je pro většinu více atraktivní než
svobodný stav či osamělý život, neboť dává člověku pocit, že není jen veřejnou
osobou, tedy jedincem, který žije pouze podle logiky zištného zájmu a sociální
konkurence. Současný individualismus sice institut manželství destabilizuje,
ale nedokázal jej učinit irelevantním a zbytečným. Vytváření manželského páru
je pro muže i ženu příležitostí k projevení vzájemného respektu. Partneři se
logicky doplňují a tím společně vytvářejí smysluplný celek. Pro snadnější
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vysvětlení lze využít metafory ‚šroubku a matičky.‘ Jedna součástka bez druhé
jsou naprosto k ničemu, ale jejich spojení mají rázem nezpochybnitelný
význam (Fialová a kol., 2000, s. 10).
Vývoj rodiny se dá sledovat v biologické, kulturní a sociální
proměně. Všechny tři vývojové linie jsou na sobě velmi závislé. Je to
zjednodušeně spirála ovíjející druhou spirálu, která se obtáčí kolem další
spirály, a to v nepravidelném tvaru a nestejnoměrném tempu. „Ať už
plánujeme a předvídáme budoucnost lidské rodiny se sebevětší odbornou
znalostí, nezaujatostí, odpovědností a zdrženlivostí, činíme tak zároveň
svědomím, že nakonec i naše děti čeká budoucnost stejně netušená, jako čekala
nás. V tom můžeme spatřovat určité kouzlo.“ (Možný, 1990, s. 30).
Jak ukazuje vývoj za posledních dvacet let, manželství se jako
instituce nachází v ohrožení. Většina lidí sice stejně jako dříve usiluje o
manželský stav, ale každé druhé manželství se rozvádí. Mladé páry hledají
alternativní, nové formy soužití. Nesezdané soužití, kohabitace, faktické
manželství a mnoho dalších výrazových příměrů můžeme použít pro
partnerství muže a ženy. Něco, co ještě před patnácti lety bylo výjimkou, se
dnes stává rozšířeným jevem.
Za nesezdané soužití se považuje především určité životní
společenství vytvořené osobami, které mají odlišné pohlaví. Pro tyto
heterosexuální partnery, kteří spolu v takovém životním společenství žijí a
hradí společně náklady na své potřeby, se v praxi, a to i v právnické literatuře,
vžily termíny - druh, družka.
Při porovnání s dobou před 2. světovou válkou to znamená, že je
počet životních společenství podobných manželství za posledních šedesát let
více než desetinásobný. Většina párů bez oddacího listu považuje svůj vztah
buď za jakýsi předstupeň k oficiálnímu sňatku, nebo si po rozvodu
předcházejícího manželství dokážou představit nový partnerský vztah pouze
bez úřední pečeti. Buď jsou páry příliš mladé na to, aby se definitivně chtěly
vázat,

nebo

po

zkušenostech

z traumatických

rozchodů/rozvodů

v předcházejících vztazích nejsou z psychických či materiálních důvodů
schopny opětovně podstoupit obdobná rizika (Kolektiv autorů, Sňatečnost a
rodina, 1992, s. 57).
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Vývojová tendence, kdy mladí lidé neuzavírají manželství, byla
identifikována již před 2. světovou válkou. V šedesátých letech se pak značně
projevuje v zemích Skandinávie, dále pak proudí do západoevropských zemí a
do USA (Kolektiv autorů, Sňatečnost a rodina, 1992, s. 61).
Přestože je tradiční rodina a manželský svazek nadále pro
podstatnou část společnosti nezpochybnitelnou hodnotou, zároveň se zvyšuje
tolerance vůči jevu nesezdaného soužití a některým dalším alternativním
formám partnerského života. Přijatelnými se stávají oba základní typy
nesezdaného soužití, tedy společné bydlení před sňatkem i trvalé soužití bez
oddacího listu. Lidé, kteří žijí v trvalém nesezdaném soužití, popírají tradiční
pojetí manželského svazku. Zatímco ti, kteří takto žijí pouze na zkoušku,
považují svůj vztah za normu ‚chození‘ a vzájemného poznávání se, což jim
umožňují volnější normy i v sexuálním chování (Jäckelová, 1997, s. 22).
Z aktuálního průzkumu (Šamanová, 2010, s. 1-3), vyplývá, že
nesezdané soužití je pro dnešní mladou generaci České republiky tou nejlepší
alternativou společného života, avšak pouze na určitou dobu.
V životě mladých lidí v České republice zaujímá partnerství a
rodina své velké místo, přesněji vytváření dlouhodobého vztahu s přáním
založit později vlastní rodinu. Zvláštní skupinu tvoří studenti a lidé s
vysokoškolským vzděláním, pro které je u jejich partnera často nejdůležitějším
atributem inteligence a vzdělání (Fialová a kol., 2000, s. 22).
Zdá se, že v České republice i jinde ve vyspělých státech Evropy
mají mladí lidé potřebu sňatek odkládat na pozdější dobu. Obavy z toho, že
nezvládnou žít v manželství (psychicky, fyzicky, ekonomicky, ve vtahu
k okolí), dále pak podvědomý strach z rozvodu, to vše nahrává oblíbenosti
nové formy partnerského vztahu - ‚na zkoušku‘. Otěhotnění ženy či společné
rozhodnutí pokusit se zplodit dítě je pak častým impulsem k uzavření
manželského svazku.
Na manželství dnes v České republice lidé hlavně pohlížejí jako na
instituci, která zabezpečuje děti (Kolektiv autorů, Sňatečnost a rodina, 1992, s.
62). Manželství má však pro veřejnost stále také etický a morální význam.
Uchovává si tak i dnes v žebříčku hodnot mladé generace patřičné postavení.
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Manželství nabylo v tradiční české společnosti takového významu,
že i v současnosti je pro mnoho obyvatel České republiky základem a klíčovou
podmínkou osobního štěstí. Také je podmínkou ‚normality.‘ Uzavření sňatku a
zkušenost s životem v manželství se do určité míry staly součástí osobnosti
(Matoušek, 1997, s. 68).
Vztah mezi manželstvím a svobodou lze vnímat ze čtyř různých
úhlů: ‚idealisté‘ si myslí, že je manželství nijak neomezí, proto do manželství
vstupují ochotně; ‚individualisté‘ si uvědomují, že manželé se musí navzájem
podřizovat, omezovat se však nechtějí a sňatek příliš ochotně neuzavírají;
‚realisté‘ si uvědomují, že vstupem do manželství přijdou o část své svobody,
ale jsou ochotni tuto cenu zaplatit; poslední skupinu představují lidé, kteří si
myslí, že by je manželství v otázce osobní svobody neomezilo, ale stejně by je
uzavřít nechtěli; jejich nechuť ke sňatku pramení z jiných důvodů (Brzek,
1993, s. 15).
Otázkou zůstává, zda může přežít společnost, která vsadí vše na
ideál úplné emancipace, tedy na dokonale osvobozenou osobnost. Za oběť
může padnout manželství, rodina i děti. „Jedním z varovných znamení je, že
česká společnost už nemá dost dětí na to, aby se samy reprodukovaly.“
(Matoušek, 1997, s. 69).
V kohabitaci se partneři přizpůsobují životu ve dvou. Mají možnost
volby, přičemž toto soužití většina nepovažuje za konečné. Partnerská vazba je
volnější, má méně společných znaků jak na reálné, tak i na symbolické úrovni.
Některé z mýtů se váží také na výhody ‚manželství na zkoušku.‘ Tedy na tzv.
plusy nesezdaného soužití, které je vnímáno jako dočasný stav před
manželstvím (Fialová a kol., 2000, s. 25).
Představa, že takto prověřený vztah bude pevnějším základem
trvalosti budoucího manželství, zní dokonce celkem logicky. Je však klamná a
ošidná. Žádný výzkum dosud přesvědčivě neprokázal, že by manželství, jimž
soužití na zkoušku předcházelo, byla stabilnější než jiná. Pozitivem je
skutečnost, že partneři si v soužití před sňatkem mohou ověřit, jak jsou s to se
adaptovat na soužití pod jednou střechou či zda se shodnou v rozdělení práv a
povinností v běžném provozu domácnosti (Fialová a kol., 2000, s. 26).
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V české společnosti však existují i lidé, kteří považují nesezdané
soužití za definitivní, a to z toho důvodu, že jim poskytuje nezávislost. Je to
jasná menšina společnosti (Vágnerová, 2000, s. 44). Většina nesezdaných
soužití se, v průměru, po dvou letech rozpadá či mění v manželství (tamtéž).
Jak už bylo výše uvedeno, pro mnohé mladé lidi je zbytečné uzavírat
manželství, dokud se partneři nerozhodnou mít děti (Fialová a kol., 2000, s.
26). Z takových „následných manželských svazků“ se ale v České republice
celkově rodí většinou jen jedno dítě.
Narodí-li se dítě do nesezdaného soužití, je jeho pozice spojena s
menším pocitem bezpečí, než je tomu u dítěte z manželského svazku. Musí se
uznat, že tam, kde je jedním z cílů budoucího soužití založení rodiny s dětmi,
má v tomto ohledu tradiční rodina nepopiratelné předností (Fialová a kol.,
2000, s. 28).
Podle sondy CVVM (Šamanová, 2010, s. 1-3) stále většina českých
mužů dává posléze přednost životu v manželství. Logicky považují za
důležitější především ty atributy, jež jsou tradičně s manželstvím spojovány,
tedy intenzivní vztah k dětem, smysl pro rodinný život, zodpovědnost a
poctivost. Naopak ti, kteří preferují život bez stálé partnerky, více akcentují
dobré materiální zajištění a hezký vzhled, tedy vlastnosti, které jsou z hlediska
fungování dlouhodobého vztahu spíše druhořadé. Tito muži zřejmě odmítají
roli tradičního ‚živitele‘ rodiny. Své finance nehodlají ve větší míře směrovat
do manželství nebo dlouhodobějšího partnerství, dávají tedy přednost
materiálně zajištěné ženě (Brzek, 1993, s. 49).
Pro ženu je rodina obecně centrálnější hodnotou. Ženy jsou také
nositelem řady tradic a rituálů (oslav svátků, narozenin, vánoc až po rituály
svatební). Zcela abstrahovat nelze ani od silnějších společenských tlaků na
neprovdanou ženu (tamtéž). U žen se projevuje souvislost mezi obecnými
postoji k tradičním životním hodnotám (rodina, manželství) a výběrem
vlastností pokládaných u životního partnera za nejdůležitější. Zvláště ženy,
které preferují sňatek bez předchozího společného života ‚na zkoušku,‘ nejvíce
zdůrazňují partnerovu schopnost „žít rodinný život.“ (Matoušek, 1997, s. 73).
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Právní řád České republiky nereaguje na nárůst počtu osob žijících
v nesezdaném soužití speciální legislativní úpravou. Přesto však lze nalézt jisté
relevantní prvky legislativy v rodinném i občanském právu.
Rodina založená manželstvím je výsostnou institucí, což právní řád
České republiky respektuje. Podstatou manželství je trvalé harmonické a pevné
životní společenství jednoho muže a jedné ženy. Ti se pro svůj svazek rozhodli
dobrovolně. Z takového spojení pak vznikají určitá práva a povinnosti obou
manželů.
Není sporu o tom, že je nezbytné v brzké době právně jednoznačně
vymezit rozdíl mezi manželstvím a nesezdaným soužitím muže a ženy. Pro tuto
chvíli však můžeme alespoň zmínit, že i Ústava České republiky zaručuje
ochranu rodiny založené jak manželstvím, tak i jiným svazkem. Z toho tedy
vyplývá, že i svazek muže a ženy, kteří neuzavřeli manželství, má mít určitý
stupeň právní ochrany.
Zákon o rodině jako základní pramen práva rodinného se sice o
nesezdaném soužití výslovně nezmiňuje, nelze však jednoznačně tvrdit, že s
ním nepočítá. Nečiní totiž žádné rozdíly mezi dětmi narozenými v manželství a
dětmi narozenými ‚jen‘ v kohabitaci rodičů. Právní úprava vztahů mezi rodiči a
dětmi není založena na existenci manželství, ale na skutečnosti rodičovství.
Jakmile se v nesezdaném soužití narodí dítě, reguluje zákon o rodině vztah i
mezi takovým párem prostřednictvím jejich vazby ke společnému dítěti, s
ohledem na smysl zákona o rodině, tj. ochranu zájmů nezletilého dítěte.
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8. ZÁVĚR
Ve své disertační práci jsem si stanovila za cíl prostřednictvím
sociokulturní analýzy posoudit jevy, které ovlivňují instituci manželství jako
základu rodiny. Jak zejména v České republice, tak i dílčím způsobem v jiných
státech, hlavně v EU. Za takové jevy jsem označila například vyšší
rozvodovost, nižší sňatečnost, pokles porodnosti, různé formy nesezdaného
soužití, konzumní individualismus, absenci ucelené státní podpory mladých
rodin a nejasnosti politické vize do budoucna. Mou snahou bylo identifikovat
příčiny těchto jevů. Také jsem se snažila upozornit na možnosti řešení
některých nastalých problémů.
Nicméně, mým primárním cílem bylo pokud možno přesvědčivě
dokázat hlavní hypotézu disertační práce, to jest, že instituce manželství
v České republice není přežitkem, rigidní relikvií z minulosti, která je na
ústupu.
Má být manželství osou života, nebo je to už dnes zbytečná
instituce? A je nezbytná pro rodinu, pro správnou výchovu dětí? Existuje
mnoho názorů, pohledů, i když většina odborníků se shoduje na tom, že dosud
žádná forma soužití nepředčila manželství i pokud jde o vytvoření sociálně i
kulturně relevantního prostředí pro děti.
Dospěla jsem k závěru, že manželství je vysoce relevantním
konstitutivním prvkem rodiny a společnosti jako celku, který je třeba účinněji
chránit, propagovat a podporovat, v zájmu prosperity České Republiky
v budoucnu. Manželství se musí bránit před negativními vlivy zvenčí i zevnitř
tohoto partnerského svazku.
Rodina přes všechny známky jistých vývojových změn zůstává
zásadní sociokulturní skupinou, institucí a klíčovým článkem v životě
společnosti. Manželství je velmi obtížně nahraditelná forma partnerského
soužití důležitá pro existenci rodiny, výchovu a socializaci dětí.
Česká republika po roce 1989 splácí dluh ze své minulosti, kdy se
mimo jiné ze strany bývalého režimu potlačovala křesťanská morálka a bylo
svým způsobem deformováno jakékoliv náboženské pojetí sňatku. Zpřetrhány
byly vlastnické vtahy, které se vytvářely předtím po generace. Přičemž
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restituované majetkové vazby po roce 1989 ve své většině nepřinesly patřičný
efekt ve smyslu posilování rodinných pout.
Jak jsem ve své práci poukázala, harmonické, fungující manželství
má žádoucí pozitivní sociální efekt a ovlivňuje celkovou společenskou
atmosféru (náladu ve společnosti), produktivitu ekonomiky i identitu občanů se
společností a její kulturou.
Objevují se varovné demografické signály. Česká republika
vykazuje velmi nízkou porodnost, zvyšuje se průměrný věk partnerů při
uzavírání manželství, roste počet nesezdaných párů. Obdobné ukazatele
vykazují i mnohé další vyspělé evropské země. Rozdíl je v tom, že ke změně v
západní Evropě docházelo postupně, pozvolným vývojem desítek let.
Česká republika procházela zrychleným vývojem, přičemž sociální,
právní a ekonomické podmínky života průměrné rodiny na jejím území jsou
nesrovnatelné se životem na západ od našich hranic. Všechny transformační
kroky předchozích vlád, ale i té dnešní, velmi tvrdě dopadly na běžné české
domácnosti (střední a nižší sociální vrstvy), zejména pak na mladé rodiny s
dětmi.
Není možné se zvláště divit nebo dokonce odsuzovat racionální
chování lidí, když neuzavírají sňatky a nepřivádějí na svět děti do nejistých
poměrů, do prostředí vysokých životních nákladů v porovnání s průměrnými
příjmy. Tento důležitý životní krok takoví lidé odkládají až na dobu, kdy si
vytvoří dostatečné finanční, pracovní, bytové a další podmínky k založení
rodiny.
Je třeba se zmínit i o jednom z dalších důvodů změn současné
rodiny v České republice. Jde o dostupnost rodinného bydlení. Ta by mohla být
mnohem více ovlivněna vládní politikou, například poskytováním výhodných
úvěrů mladým lidem, uplatněním atraktivních spořicích systémů nebo
výstavbou sociálních bytů apod.
Patřičná modifikace daňového systému a struktury sociálních
dávek, rozmnožení mateřských škol, vybudování zájmových zařízení pro děti,
rozšíření pracovních příležitostí (práce na částečný či zkrácený úvazek) - to
jsou jen některá opatření, která by měla prozíravá státní administrativa uvést do
života. Jedině takové koncepční, prorůstové kroky, které by zapadaly do
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promyšlené, vyvážené a ucelené strategie vlády, mohou vést ke zvýšení
porodnosti v České republice a obnovení její sociokulturní tradice.
Pokud však porodnost zůstane na dnešní úrovni, česká populace
výrazně zestárne a současně se zmenší pod hospodářsky únosnou mez.
Vzhledem k takovému demografickému vývoji by pak pravděpodobně nastaly
silné imigrační tlaky, zejména v některých odvětvích ekonomiky, v určitých
regionech a větších městech v České republice.
Dnešní moderní česká společnost si rychle osvojila ‚moderní‘
motto nezasahovat do věcí, do kterých se jakoby zasahovat nemusí. Ale kde je
měřítko? Co je podstatné a co banální, chvilkové, pomíjivé? Kterým jevům se
má nechat volný průběh? Je správné implementovat kontroverzní názor -‚ať to
trh upraví sám‘?
Paradox existence

rodiny spočívá

v tom,

že je

to sice

nejsoukromější lidská instituce, ale zároveň se nachází pod veřejnou kontrolou.
„Společenský zájem o rodinu je starý jako lidstvo samo. Od dob, kdy se
ustanovilo párové manželství jako základ rodiny, si žádné lidské společenství
nemohlo dovolit nechránit toto křehké uspořádání vztahů jistou hrází soukromí,
aniž by je zároveň ponechalo bez soustavné sociální kontroly a asistence. To,
co se v něm za hrází intimity odehrává, je přece bytostným zájmem celé
pospolitosti, neboť na tom záleží její reprodukce a tedy celé příští bytí a nebytí.
Touto pozorností a kontrolou si také nashromážděná lidská zkušenost, které
říkáme kultura, vypracovává určité osvědčované normy správnosti, skrze ni je
předává dále a jejím prostřednictvím je i uzpůsobuje vývoji tak, aby stále
vyhovovaly měnícím se podmínkám lidského života.“ (Možný, 1990, s. 10).
Žijeme v otevřené společnosti, na mnoho jevů se nahlíží s větší
svobodou a tolerancí. Nesnadnost dnešního života v České republice bývá
umocňována partnerským odcizením, ztrátou vzájemné komunikace, není ale
příliš znatelná sociální i státní vůle něco řešit.
Podle mého názoru se lidé u nás musí naučit žít v nových
podmínkách, obstát v poměrech globalizace světových procesů a současně
přijmout aktivní účast ve světové konfrontaci států, národů a etnik. Srovnávat
se se zahraničím, importovat k nám vedle ‚moderních pozlátek,‘ cizorodých
‚všeléků‘ i v širší míře pozitivní, osvědčené sociální a kulturní zkušenosti.
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Jak najít tu správnou orientaci? Kterou cestou se dát? Snad nám
odpoví a pomůže najít správnou volbu, to, co má naštěstí ještě hodně z nás lásku k nejbližšímu partnerovi, k manželovi, k manželce, pozitivní vztahy
v rodině, k lidem kolem nás, schopnost tvůrčího myšlení a aktivního hledání té
nejlepší cesty pro budoucnost.
Rodina a její základ - manželství - jsou tradičním prostředím
utvářeny a zajišťují reprodukci sociokulturních vztahů. Rodina je nadějí nejen
společnosti, ale i každého z nás. Prokázalo se, že vyrovnávacím prvkem je
pocit zázemí a bezpečí, jistoty, pochopení, sounáležitosti. To vše nám přináší
život v rodině. Děti mají právo na pocit bezpečí, na někoho kdo je ochrání.
Fungující rodina je jistotou, že žádný problém není neřešitelný. Ve stáří i
v mládí nastanou chvíle, kdy potřebujeme zklidnění, pohodu, dokázat
vychutnat pocit sounáležitosti. Máme-li takové místo, nic by nás nemělo
zaskočit a měli bychom si toho patřičně vážit. Mnozí z nás berou vztahy v
rodině příliš samozřejmě. Je potřeba tyto vztahy kultivovat a dobře o ně
pečovat.
Pesimisté a skeptikové tvrdí, že na záchranu instituce manželství je
dnes příliš pozdě a svazek na celý život už je pouhým anachronismem.
Považují za více méně spravedlivé, aby nesezdané páry byly zrovnoprávněny s
těmi, které mají oddací list.
Naproti tomu optimisté, mezi něž se řadím i já, namítají, že touha
lidí po opravdovém štěstí se vůbec nezměnila, pouze byla trochu odsunuta na
vedlejší kolej.
V Evropě (například v Itálii, Francii, Německu, Irsku) i ve
Spojených státech se začíná projevovat silná tendence ke ‚znovuobjevení
rodinného kruhu.‘ Rodiny, která je chápána jako životní společenství založené
na instituci manželství dvou osob opačného pohlaví, vázané vzájemnou
solidaritou. Stále je dost lidí, kteří se domnívají, že mít uspořádaný manželský
život stojí za to. Nacházet recept na spokojené manželství pomáhají i různá
tréninková centra, v zahraničí celkem běžná. Základem je podle odborníků
pozitivní komunikace a interakce. Knižní trh je přímo zavalen nepřeberným
množstvím různě kvalitních publikací typu ‚manželství pro samouky‘ a
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budoucí klienty se snaží získat množstvím poradenských telefonních linek či
televizních relací. Pestrou škálu informací a návodů nabízí internet.
A co tedy ještě dodat na konec? Co je vlastně nejdůležitější funkcí
rodiny? Jistě výchova dalších členů generace, která převezme roli svých
rodičů. Na tomto místě bych chtěla citovat myšlenku Zdeňka Matějčka:
„Jedním ze základních předpokladů zdravého duševního vývoje dítěte je, aby
vyrůstalo v prostředí citově vřelém a stálém.“ (Matějček, 2003, s. 1). Na první
pohled se tento požadavek zdá být docela samozřejmý, prostý a snadno
dosažitelný. Ale přece jen je třeba se nad tím hluboce zamyslet a někde i
napnout hodně sil, abychom tyto podmínky splnili.
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ABSTRAKT
Disertační práce s názvem „Vliv sociokulturních tradic na instituci
manželství“ se zabývá dopadem kultury, společenských norem a náboženského
cítění na život rodin, na svazek manželství a soužití partnerů. Vychází
především z poznatků kulturologie, sociologie, antropologie a psychologie.
Středem pozornosti jsou nové trendy, vliv tendencí globalizace, stále
intenzivnější interakce mezi lidmi z nejrůznějších světových regionů.
Práce se soustřeďuje na Českou republiku, a to i v kontextu dalších
států Evropské unie. Analyzován je vliv kulturních a společenských tradic na
manželství a jejich odolnost, či naopak křehkost vůči vnějším, cizorodým
impulsům. Zkoumány jsou také sociálně psychologické aspekty a celkový
vývoj instituce manželství. Práce zahrnuje i problematiku náboženského
pohledu.
Text je rozdělen na pět hlavních tematických celků: A. Vybrané
kapitoly z historie a současnosti: kulturní souvislosti manželství v západní
společnosti a křesťanství; B. Manželství a rodina: aktuální společenské trendy;
C. Vztahové problémy a rozvody; D. Charakteristika vlivu náboženství jako
kulturního faktoru ovlivňujícího manželství; E. Jsou manželství a rodina
v krizi? Následuje shrnutí problematiky změn v manželství a rodině, včetně
závěru disertační práce.
Jádrem práce je analýza instituce manželství a jejího místa v současné
společnosti. Je tato forma soužití stále relevantní, nebo se stává přežitkem? Je
pevný manželský svazek důležitý z hlediska společenského vývoje? Na tyto
otázky se autorka práce snaží nalézt odpověď v rámci sociokulturního
kontextu.
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ABSTRACT
The dissertation of the following title, “The Influence of Socio-cultural
Traditions on the Institution of Marriage “analyzes the impact of culture, social
norms and religious faith on the lives of families, on the bond of marriage, and
cohabiting partners. It emerges primarily from the findings in cultural studies,
sociology, anthropology, and psychology. At the center are new trends, the
influence of, and continuously more intense interactions between people from
various world regions. The dissertation focuses on the Czech Republic, also in
the context of other states in the European Union. The author is very much
interested in the phenomena of cultural and social traditions and their
resistance or even fragility against outside, foreign impulses. The dissertation
also analyzes the socio-psychological aspects and history of the institution of
marriage and its development. This includes the religious perspective.
After an introduction, the text is divided into five main thematic parts:
A. Selected chapters from history and the present: cultural perspectives on
marriage in Western society and Christianity; B. Marriage and family: current
social trends; C. Relationship problems and divorce; D. The characterization of
religion as an influential cultural factor on the institution of marriage; E. Are
marriage and family experiencing a crisis? Next is a summary of the problems
and changes within the institutions of marriage and family, including the
conclusion of the work.
As the core subject of the dissertation is the analysis of the institution of
marriage and its role in present-day society. Is it obsolete, a relic of the past or
a form of couple life that remains relevant? Is the bond of marriage important
as part of social development? These are some of the questions that the author
strives to answer within the socio-cultural context.

Klíčová slova: manželství, kultura, tradice, rodina, náboženství
Key words: marriage, culture, traditions, family, religion
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