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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR 

V Holešovičkách 41, Praha 8 
Tel./fax: 286 840 129/130 

E-mail: samanova@soc.cas.cz 

 
 

Svatba, ano či ne? 
 
 
Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2003 
Otázky:    OV.58, OV.59, OV.60, OV.61, OV.62 
Termín terénního šetření:  10. – 17. 11. 2003 
Počet respondentů:   1040 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
Zveřejněno dne:   6. února 2004 
Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
Z výsledků výzkumu CVVM1 vyplývá, že uzavřít v budoucnu sňatek by chtělo 70 
% svobodných žen a 69 % svobodných mužů. Z rozvedených by ve svém 
občanském průkazu v kolonce stav chtělo vidět „vdaná“ 9 % žen a „ženatý“ 9 % 
mužů. Nejméně či vůbec netouží po znovuuzavření manželského svazku vdovy (0 
%) a vdovci (3 %).  

Rozhodnuto, že ve svém dalším životě do manželství nevstoupí, bylo mezi 
svobodnými 12 % žen a 6 % mužů, mezi rozvedenými 50 % žen a 71 % mužů a 
mezi ovdovělými 90 % žen a 94 % mužů.  

 

Graf 1: Plánování vstupu do manželství podle pohlaví a rodinného stavu 

                                                           
1 Znění otázky: „Chcete někdy v budoucnu uzavřít sňatek?“ 
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Nejčastěji uváděnými důvody pro vstup do manželství byly „děti“ (66 %) a 
přesvědčení, že „ve dvou se to lépe táhne“ (34 %), čtvrtina dotázaných považuje 
vstup do manželství za „samozřejmý a normální“. Mezi dotázanými, kteří 
s uzavřením sňatku nepočítají, převažoval argument vysokého věku a chatrného 
zdraví u ovdovělých a špatné zkušenosti z předešlých manželství u rozvedených. 
Téměř čtvrtina respondentů zaujímajících k možnosti uzavření sňatku negativní 
postoj tak činí proto, že si cení více svobody než manželství. 8 % dotázaných 
nehodlá vstoupit do manželství, protože je považuje za zbytečné pro partnerské 
soužití. 

V následující otázce2 se respondenti vyjadřovali k výrokům týkajícím se 
partnerských vztahů, manželství a výchovy dětí.  

 

Tabulka 1: Názory na partnerské vztahy, manželství a výchovu dětí (v %) 

 rozhodně 
souhlasí 

spíše 
souhlasí

tak ani 
tak 

spíše 
nesouhlasí

rozhodně 
nesouhlasí neví +/- 

a) Ženatí muži a vdané ženy 
jsou obecně spokojenější než 
svobodní. 

12.1 31 28.8 11.9 7.4 8.3 43/19

b) Lidé, kteří chtějí mít děti, by 
měli nejdříve uzavřít sňatek. 23.4 35.7 19.6 12.4 5.4 3 59/18

c) Je v pořádku, když spolu lidé 
žijí, aniž by plánovali sňatek. 15.9 30 29.3 15.2 4.7 4.3 46/20

d) Špatné manželství je lepší 
než žádné. 1.6 3.1 10.1 26.3 52.3 6.1 5/77 

e) Pokud žijí oba rodiče se 
svými dětmi ve společné 
domácnosti, není nutné, aby 
byli manželé. 

8.8 22.3 25.8 28.8 7.4 6.3 31/36

f) Je správné, aby spolu žili 
partneři v jednom bytě, pokud 
nebyli oddáni. 

18.5 32.8 28.9 12.3 3.3 3.7 51/16

g) Svobodní lidé mají menší 
vážnost mezi lidmi než vdané a 
ženatí. 

4.1 15 19.5 27.9 24.2 8.9 19/52

h) Pro výchovu dětí je velmi 
důležité, aby měli jejich rodiče 
uzavřen sňatek. 

21.3 30.7 19.4 17.1 7.3 3.7 52/24

i) Manželství je zbytečná 
instituce. 2.3 3.9 20.3 29.7 38.4 4.9 6/68 

 

Výrazná převaha souhlasu nad nesouhlasem se projevila u výroků vyjadřujících 
liberální názor na soužití svobodných partnerů (výrok c, f). Většina respondentů 
považuje vdané ženy a ženaté muže za obecně spokojenější ve srovnání s lidmi 
svobodnými (výrok a), avšak nesouhlasí s tím, že by svobodní požívali menší 
vážnosti mezi lidmi než sezdaní (výrok g). Většina dotázaných souhlasila s tím, 
že lidé, kteří plánují narození dětí, by měli nejdříve uzavřít sňatek a že 
manželství je důležité pro výchovu dětí (výroky b, h). Nicméně u vyjádření  
„pokud žijí oba rodiče se svými dětmi ve společné domácnosti, není nutné, aby 
byli manželé“, byl poměr souhlasících a nesouhlasících téměř vyrovnán (výrok e). 
Jen nepatrná část dotázaných považuje špatné manželství za lepší než žádné 
(výrok d). Také tvrzení, že manželství je zbytečná instituce, získalo jen 
zanedbatelnou podporu (výrok i). 

                                                           
2 Znění otázky: „Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky?“ 
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Význam manželství, respektive jeho důležitost v životě, byl zjišťován otázkou,3 
v níž měli dotázaní seřadit sedm položek vybraných tak, aby reprezentovaly 
obecné životní cíle. 

 

Obrázek 1: Intervalová škála důležitosti životních cílů 

 

Za nejdůležitější v životě považovala většina 
dotázaných trvalý partnerský vztah. Na druhé místo se 
pouze s malým odstupem zařadila položka „mít děti“ a 
poměrně „vysoko“ bylo hodnoceno i dosažení úspěchu 
v zaměstnání. 

Přibližně uprostřed škály se umístily položky svatba, 
nebo-li „vdát se , oženit se (být vdaná, ženatý)“, a  
„dosáhnout co nejvyššího vzdělání“, přičemž manželství 
bylo pro respondenty o něco důležitější než úroveň 
dosaženého vzdělání. 

Možnost věnovat se svým zálibám skončila v žebříčku 
důležitosti s významným odstupem za vzděláním jako 
předposlední. Jednoznačně nejméně důležité se 
dotázaným jevilo žít pestrým společenským životem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 „Následující položky seřaďte od nejdůležitější po nejméně důležitou: a) dosáhnout úspěch 
v zaměstnání, b) vdát se, oženit se (být vdaná, ženatý), c) žít pestrým společenským životem, d) 
mít děti, e) věnovat se svým zálibám, f) mít stálého partnera, g) dosáhnout co nejvyššího vzdělání“ 
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