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Gloria 

in excelsis Deo

et in terra pax 

hominibus bonae 

voluntatis!
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Bartolome Esteban Murillo



Ve středověku totiž k uzavření manželství 

nebylo nutné posvěcení církví, ale sňatek býval 

dojednán a poté se naplňoval fyzickým 

spojením manželů. To k jeho platnosti 

postačovalo a zaručovalo jeho nerozlučitelnost. 

V nižších sociálních vrstvách se svatby konaly 

pouze na základě dohody rodin a bez asistence 

kněze. Ve vyšších a vysokých kruzích se 

pěstovaly sňatky církevní, ale i zde jejich 

konečná platnost nastávala až tzv. konzumací 

sňatku. Povinné církevní sňatky byly 

deklarovány až tridentským koncilem ve druhé 

polovině 16. století, ale stejně se prosazovaly 

jen velmi pomalu. 



Láska, manželská náklonnost a 

přátelství vymezovaly rovněž 

církevní představy o hodnotách 

manželství v průběhu a ke konci 

středověku. Tomáš Akvinský, 

nad jiné významná autorita, 

kvalifikoval manželství jakožto 

nejvyšší přátelství. Podobně 

celá řada teologů zdůrazňovala 

aspekt lásky a přátelství 

v manželství (teologicky 

odvozováno z obrazu stvoření 

člověka: Eva byla vytvořena 

z Adamova žebra, nejblíže srdci, 

odtud jejich vzájemná rovnost, 

láska a přátelství). 



Koncil stvrzuje svátostnou povahu sedmi svátostí



Misogynní literatura nevyvrací předchozí 

posilněný obraz postavení ženy v manželství  

a rodině v skutečném i psychologickém slova 

smyslu, naopak středověké literární žánry ho 

spíše potvrzují. Lze se oprávněně domnívat, 

že tam, kde existovala tak vyhroceně 

protiženská literatura, byla moc ženy vnímána 

jako ohrožení postavení mužů ve společnosti.

Vedle nepřátelsky laděné literatury však 

existovala díla, jež ženám přála a byla 

nakloněna. Konec středověku produkuje 

dokonce literaturu velebící ženu a pějící chválu 

na její schopnost vládnout.
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„A dej nám, nebes králi,

manžely mírné, mladé, čerstvé v loži,

a přežití je dejž nám přízeň boží!

A také prosím, ať Bůh život zkrátí

tomu, kdo nechce ženu poslouchati.“
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Restrukturalizace rodiny 

Ekonomické tlaky

Sociální tlaky

Přítomnost otce u porodu (1970) 

Hormonální antikoncepce

Výběr partnera (L x P)

Claus Wedekind (1994)

Postmoderní (tekutá) doba
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Virginia Satirová

• Výchova k sebeocenění

• Hovor a naslouchání

• Vytvoření komunikačních vzorců

• Vytvoření pravidel

• Otevřenost či uzavřenost

• Flexibilita či rigidita



de Singly F:

Sociologie současné rodiny

Praha, Portál, 1999

Postupné osekávání práv a povinností 

rodiny a jejich předávání státu,                

aniž by toho většina společnosti želela.

Vede k zpohodlnění, rodina se přestává 

starat o výchovu a domnívají se, že to je 

POVINNOST ŠKOLY A DALŠÍCH 

(PROBOHA KOHO?)



Míra povinnosti při dodržování morálních pravidel
(kontinuum od striktních povinností po nejvyšší ideály)

66 % společnosti   ------------------- elity    ------------ sociální vzory

I                                                                                                        

STRIKTNĚ  POVINNÉ         ↑          ZA HRANICÍ POVINNOSTI        ↑

ZČÁSTI POVINNÉ                             IDEÁLY SVĚTCŮ

Je-li dvojí ctnost, jedna rozumová a druhá mravní, má ctnost 

rozumová vznik a vzrůst většinou v učení, proto potřebuje 

zkušenosti a času, kdežto ctnost mravní (éthiké) vzniká ze 

zvyku, odkud obdržela i jméno, které se jen málo odlišuje od 

slova „zvyk“ (ethos) Aristoteles: Etika Nikomachova 



2017 – první pololetí
Obyvatelstvo České republiky se během 

prvního pololetí rozrostlo o 9,2 tisíce osob                    

na 10,588 milionu.                                                 

Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace.

Počet zemřelých byl nejvyšší za poslední dvě 

desetiletí a převýšil počet živě narozených                   

o 2,3 tisíce. Počet sňatků se meziročně snížil.

V 1. pololetí roku 2017 se podle předběžných údajů 

uskutečnilo 18,8 tisíce sňatků obyvatel Česka,         

o 1,1 tisíce méně než tomu bylo ve stejném období 

roku předcházejícího.



2017 – první pololetí

V průběhu prvního pololetí roku 2017 se podle 

předběžných údajů živě narodilo 55,5 tisíce dětí, 

stejně jako v prvním pololetí roku předcházejícího. 

Podle předběžných údajů zemřelo během prvních šesti 
měsíců roku 2017 celkem 57,8 tisíce osob.

Podle předběžných údajů se uskutečnilo 18,8 tisíce 
sňatků. Informace o rozvodech za 1. pololetí 2017 

nejsou obsaženy z důvodu významné neúplnosti dat.

Počet potratů v měsících leden až červen roku 2017 

činil 17,5 tisíce. Nejvíce, celkem 9,9 tisíce, se jich 

řadilo do kategorie umělých přerušení těhotenství.
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2017 – první pololetí

V průběhu prvního pololetí roku 2017 se podle 

předběžných údajů živě narodilo 55,5 tisíce dětí, stejně 

jako v prvním pololetí roku předcházejícího. 

Podle předběžných údajů zemřelo během prvních šesti 
měsíců roku 2017 celkem 57,8 tisíce osob.

Podle předběžných údajů se uskutečnilo 18,8 tisíce 
sňatků. 

Počet potratů v měsících leden až červen roku 2017 

činil 17,5 tisíce. Nejvíce, celkem 9,9 tisíce, se jich 

řadilo do kategorie umělých přerušení těhotenství.

V roce 2016 to bylo ve stejném období

13,5 tisíce rozvodů.

Rozvod se z 58,9 % týkal rodin, 

kde žily nezletilé děti.   







RODINA
s jednou matkou                                        

a jedním otcem                               

JE OPTIMÁLNÍM PROSTŘEDÍM 

pro početí a vývoj

ZDRAVÉHO DÍTĚTE



Nicméně je tu ještě                                    

HONZÁKOVO PRAVIDLO:

Člověk vydrží víc než zvíře, 

jen mu dát příležitost!

Viz Matějčkova procenta:

50 – 20 – 20 – 10 %                         

a děti nechtěných dětí…



DĚKUJI VÁM                 

ZA POZORNOST



Bylo hůř,

a chudí

chválili…


