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Podle dubnového šetření CVVM jsou svobodné ženy častěji rozhodnuty uzavřít ve
svém životě sňatek než svobodní muži. Vstoupit někdy v budoucnu do svazku
manželského plánovalo 81 % svobodných žen. Mezi svobodnými muži se chtělo
oženit 64 % dotázaných.
Graf 1: Plánování vstupu do manželství podle pohlaví a rodinného stavu1
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U lidí, kteří již mají zkušenost s manželstvím a současně s jeho ukončením
rozvodem, vypadala situace jinak. Rozvedené ženy chtěly uzavřít další sňatek
pouze v deseti procentech případů a ve více než dvou třetinách případů byly
rozhodnuty se už nevdat. Mezi muži měla v úmyslu opakovaný sňatek uzavřít
celá čtvrtina dotázaných. Na další manželství již rezignovala polovina z
rozvedených mužů.
Vdovy a vdovci v naprosté většině uzavírat další manželství již nechtějí.
1

Znění otázky: „Chcete někdy v budoucnu uzavřít sňatek? Uveďte, prosím, důvody, proč
ano. Uveďte, prosím, důvody, proč ne.“
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Nejčastěji uváděnými důvody pro vstup do manželství byly „děti“ (50 %) a
přesvědčení, že „ve dvou se to lépe táhne“ (30 %), pětina 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.
Třetina respondentů zaujímajících k možnosti uzavření sňatku negativní postoj
tak činí proto, že si cení více svobody než manželství. 6 % dotázaných nehodlá
vstoupit do manželství, protože je považuje za zbytečné pro partnerské soužití.
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