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2  MANŽELSTVO  
 

     Manželstvo je historicky zaužívaná a inštitucionalizovaná forma partnerského vzťahu. 

V súčasných spoločenských, kultúrnych a ekonomických podmienkach tvorí na Slovensku 

prevládajúcu formu spolužitia. Manželstvo je väčšinou uzatvárané s očakávaním, že sa 

v takomto právne legalizovanom vzťahu narodia deti. História nepozná lepšiu inštitúciu na 

výchovu detí a optimálny psychický, fyzický a sociálny vývin ich osobnosti ako je práve 

manželstvo.  

2.1 Vymedzenie pojmu 

 

     Manželstvo (matrimónium) je v histórii dlho pretrvávajúca inštitúcia, v ktorej partneri svoj 

vzťah zakotvujú v právnom, prípadne aj náboženskom systéme. Kiczko (1997) hovorí, že 

manželstvo je sociálne uznávaný a zväčša i formálne uzatvorený zväzok dvoch, ktorý utvára 

predpoklady vzniku nukleárnej alebo zväčšenia rozšírenej rodiny, a z ktorého pre manželov 

vyplývajú mnohé sociálne práva a povinnosti.  Štát rešpektuje inštitúciu manželstva a ošetruje 

ju aj príslušnými zákonmi.   

    Podobne Vagnerová (2000) uvádza, že manželstvo patrí medzi najstaršie inštitúcie v 

dejinách ľudstva a napriek tomu, že postupom času a sociokultúrnymi premenami sa jeho 

chápanie zmenilo, stále je považované za jedinú aktuálne existujúcu formu inštitucionalizácie 

párového vzťahu.  

    V súčasnosti existuje niekoľko definícii tohto pojmu. Základná definíci sa nachádza v 

slovenskom rodinnom práve, kde je manželstvo zakotvené ako trvalé spoločenstvo muža a 

ženy, jeho hlavným účelom je založenie rodiny a výchova detí.  Toto spoločenstvo založené 

na právnom vzťahu, je postavené na zásadách dobrovoľnosti a rovnoprávnosti. Muž a žena 

majú v manželstve rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, 

vzájomne si pomáhať a vytvárať zdravé rodinné prostredie. 

     Hellinger (2000) chápe manželstvo ako proces, v ktorom dávame seba a berieme si 

partnera, stávame sa mužom a ženou a dohromady sme manželským párom. Muž a žena teda 

tvoria vzájomne sa dopĺňajúci pár, v ktorom jeden partner určuje a dopĺňa druhého. Každý z 

nich je tým, čo druhý potrebuje, a každý potrebuje to, čím druhý je. 

      Na rozdiel od Hellingera má Hauck (1998) pragmatickejší názor, viac vystihujúci obraz 

manželstva západných rozvinutých krajín. Definuje manželstvo v úplne iných intenciách, keď 

tvrdí: „Manželstvo je obchod. Je to firma, ktorá sa nazýva Pán a pani X, a.s. Vyžaduje si 

povolenie od štátu, skúšku primeranosti partnerstva, nejaký kapitál a miesto, kde bude firma 
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pôsobiť - domov. Manželka si doslova najíma muža, aby je bol manželom, a očakáva od neho 

isté služby. Muž si najíma ženu, aby mu bola manželkou a bude ju milovať iba dovtedy, kým 

bude robiť to, čo je preňho dôležité“ (Hauck, 1998, s.16). 

     V tomto duchu uvádza obdobnú definíciu manželstva Šajgalíková (2004), ktorá 

manželstvo chápe ako prakticky vždy dobrovoľný zväzok, či už zo strany rodičov, alebo 

partnerov samotných, pričom osoba (alebo jej rodičia) očakáva zvýšenie hodnoty funkcie 

užitočnosti po vstupe do manželstva. Muži a ženy v snahe nájsť najvhodnejšieho partnera 

„súťažia na „manželskom trhu“. 

Manželstvo môžeme podľa Vágnerovej (2000) vymedziť: 

- sociálne: manželstvo predstavuje dyádu, malú sociálnu skupinu, ktorá spája dve 

doposiaľ cudzie rodiny novým vzťahom príbuzenstva, 

- psychologicky: muž aj žena si uvedomujú svoju príslušnosť k tomuto manželstvu, v 

ktorom získali určité role a zvolili si určitý životný štýl. Pre ich vzťah je typický určitý 

štýl komunikácie, normy, hodnoty a stratégie riešenia konfliktov, 

- fyzicky: manželstvo má vymedzený určitý priestor a čas, manželia spolu zdieľajú 

určité spoločné teritórium domova a zatiaľ nešpecifikovaný časový úsek spoločného 

života. 

       Sobotková (2001) chápe manželstvo z viacerých hľadísk, na základe ktorých vymedzuje 

jeho funkcie: 

 biologická funkcia, ktorá zahŕňa sexualitu ako takú a reprodukciu 

 výchovná funkcia, ktorá spočíva vo výchove pokračovateľov rodu, teda detí. Zároveň 

však zahŕňa výchovu partnerov vzájomne a sebavýchovu 

 ekonomická funkcia: ktorá znamená zabezpečenie príjmu rodiny na základné potreby, 

kultúru, šport a oddych, vzdelávanie a p. 

 emocionálna funkcia: ktorá zahŕňa predstavu, že manželský vzťah je miesto, kde sa 

môže vyjadrovať a vyjadruje sa celá škála pocitov a kde sa prežíva široká pestrosť 

emocionálneho života 

      V tejto súvislosti chápe manželstvo rovnako aj Whiteheadová (2004), ktorá definuje 

manželstvo ako univerzálnu ľudskú inštitúciu, ktorá predstavuje súbor kľúčových funkcií 

v každej spoločnosti. Manželstvo podľa autorky v prvom rade organizuje príbuzenské vzťahy 

každého jedinca, vytvára rodinnú identitu, reguluje sexuálne správanie potomstva, usmerňuje 

členov, podporuje prúd ekonomických zdrojov a vzájomnej starostlivosti medzi generáciami. 

Je to centrálna inštitúcia rodiny, ktorá zohráva kľúčovú rolu v podporovaní sociálnych, 

ekonomických a emocionálnych pút medzi manželom a manželkou, rodičmi a ich deťmi  
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a medzi rodinou a širšou komunitou. Predpisuje súbor noriem a záväzkov pre svojich členov. 

Vytvára identitu rodiny a kontext intimity, a poskytuje zmysel samotnej začlenenosti pre 

osoby považujúce sa za jej členov. Manželstvo potvrdzuje pozitívny sociálny status a novú 

sociálnu identitu muža a ženy. 

     Vstupom do manželstva teda jedinec získava odlišné spoločenské postavenie a ako bolo 

povedané, novú sociálnu identitu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sa stáva manželský partner. 

Zároveň však, ako bolo vyššie uvedené, na seba preberá isté spoločenské očakávania a súbor 

úloh, ktoré sa k novej identite neoddeliteľne viažu. Súbor očakávaní, s ktorými sa manžel, či 

manželka stretáva, teda nazývame manželskou rolou.  

 

2.2 Vplyv primárnej rodiny na hodnotenie manželstva 

 

     Každý jedinec vstupujúci do matrimoniálneho vzťahu prichádza zo sociálneho prostredia, 

ktorým vo väčšine prípadov býva primárna rodina, teda rodičia, súrodenci a širšia rodinná 

vzťahová sieť. Niekedy sa v literatúre stretávame i s pojmom orientačná rodina. Charakter 

rodiny a jej osobná história sú nesporne jedným z určujúcich determinantov, ktoré formujú 

názorové smerovanie budúceho manžela/ manželky, jednak na význam samotnej inštitúcie 

manželstva, jednak na jeho podobu, a to predovšetkým tým, že predstavujú systém, v ktorom 

sa jedinečne a každodenne manželská skúsenosť a vzorce správania konštruujú. 

     Podľa Celmerovej (1990) zohráva primárna (orientačná) rodina najväčšiu úlohu v dobe, 

kedy sa individuálne skúsenosti  jednotlivca pretavujú do voľby životného partnera. Ide 

predovšetkým o osobnosť každého z rodičov  a v ich kombinácii o ich vzájomný vzťah, ktorý 

predstavuje súbor behaviorálno- interakčných vzorcov. 

     Podľa Dicksa a Williho (in Kratochvíl, 1981) sú manželstvá často poznamenané 

pretrvávajúcimi potrebami, ktoré neboli uspokojené v detstve ich rodičmi. Výber partnera je 

vtedy často poznamenaný potrebou spracovať, alebo opakovať svoje nedoriešené konflikty. 

Manželstvo sa tak ľahko môže stať skladišťom nedoriešených konfliktov. V tejto súvislosti sa 

hovorí o tzv. kolúzii, čo znamená istú skrytú, neuvedomelú hru oboch manželov, ktorí 

projikujú svoje očakávania do partnerského vzťahu vyplývajúce z aktualizovaného prežívania 

bazálneho konfliktu, nevyriešeného v detstve. 

     Kratochvíl (2000) popisuje dva základné modely pochádzajúce z primárnej rodiny: 

 

 model rodičovský  
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 model súrodenecký 

     Podľa rodičovského modelu sa jedinec učí svoju manželskú rolu na základe identifikácie 

s rodičom rovnakého pohlavia a do tejto schémy si zabuduje aj komplementárnu rolu druhého 

pohlavia. Neskôr v manželstve sa snaží manželský vzťah zakomponovať do svojej vnútornej 

schémy. Model rodiny rodičov určuje v hlavných obrysoch model rodiny, ktorý si dieťa- 

budúci manžel/ manželka vytvorí. Ak dieťa pochádza z patriarchálnej rodiny, bude mať 

tendenciu vo svojej rodine opakovať patriarchálny model. Ak je z matriarchálnej rodiny, bude 

mať tendenciu opakovať model matriarchálny. Manželstvo partnerov pochádzajúcich 

z protikladných modelov vedie k neustálemu boju o moc. 

     Význam prítomnosti rodiča opačného a zároveň rovnakého pohlavia podporuje aj názor 

švajčiarskeho psychoanalytika Corneaua (2000), ktorý tvrdí, že sa stačí pozrieť na rozdielnosť 

tráum, ktoré postihujú mužov a ženy vychovávaných bez modelu jedného z rodičov. Muži  

vychovávaní v rodine bez mužského modelu často vďaka pozornej matke netrpia vzťahmi so 

ženami, ale naopak s mužmi, pretože im v týchto druhoch vzťahov chýba dostatočná 

sebadôvera. Naopak ženy vychovávané v rodine bez modelu mužského správania trpia 

traumou v podobe neistoty, či sa pre nich na svete nájde nejaký muž, pričom jeho hľadanie sa 

pre nich stane prvoradou záležitosťou. Často vo vzťahoch tolerujú absolútne neprijateľné 

situácie v obave, že si nenájdu iného partnera. 

    Súrodenecký model primárnej rodiny je postavený na konštelácii súrodeneckých vzťahov 

v primárnej rodine a ich vzájomnej kompatibilite. Podľa Tomana (in Kratochvíl, 1981), na 

základe jeho rozsiahlych výskumov rodinnej konštelácie, jedinec sa najlepšie identifikuje 

s takou osobou, ktorá pochádza z rovnakej rodinnej konštelácie, pokiaľ ide o poradie a rod. 

Komplementarita tohto vzťahu spočíva v tom, že sa každý z manželov dostáva v manželstve 

do rovnakej pozície, akú mal voči súrodencovi opačného pohlavia v primárnej rodine. Toto 

pravidlo nazýva „duplikačný teorém“. 

     Význam primárnej rodiny v živote jednotlivca však nekončí vo fáze výberu životného 

partnera, poznamenáva partnerský vzťah počas celého trvania vzťahu a to predovšetkým 

prežívanou kvalitou  vzťahov smerom k vyvolenému partnerovi, ktorý sa stáva súčasťou 

vzťahovej siete a tiež smerom k jeho rodine. Charakter týchto vzťahov je pre jedinca 

v manželstve potvrdením jeho voľby a často predstavuje dôležitý faktor pri nazeraní na 

povahové stránky partnera a ovplyvňuje celkovú bilanciu kvality prežívaného manželského 

vzťahu.   

     V tejto súvislosti sa spomína pokles významu orientačnej rodiny pre súčasné mladé 

nukleárne rodiny v tom zmysle,  že jedinci po vstupe do manželstva ostávajú synmi a dcérami 
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niekoho, ale utváranie ich identity je na týchto vzťahoch oveľa menej závislé. Príbuzenstvo sa 

však  stáva čoraz ďalej dôležitejším, aj vzhľadom k nestabilite v manželstvách a ekonomickej 

kríze v spoločnosti.  

 

Prípadová štúdia 

 

Problém: Bolesti hlavy, manželské nezhody 

Pohlavie: žena 

Vek: 26 rokov 

Stav: vydatá 

Vek manžela: 23 rokov 

Trvanie manželstva: 3 roky 

Deti: dcéra, 2,5 roka 

 

     Klientka spontánne začína hovoriť o problémoch v manželstve. Manželstvo bolo 

uzatvorené pod tlakom tehotenstva klientky po 6 mesačnej známosti. Tri roky bývajú 

v rodinnom dome u rodičov manžela. Väčšinu času trávia so svokrom, ktorý je na starobnom 

dôchodku. Svokra pracuje v zahraničí a domov prichádza len sporadicky na krátke návštevy. 

Manžel je jedináčik, toho času bez zamestnania. Prácu si hľadá, ale nedarí sa mu. 

Svokrovcom nemusia platiť žiadne nájomné, svokor im niekedy nakúpi potraviny. Klientka je 

s dcérou doma, o nástupe do práce neuvažuje. Považuje za samozrejmosť a svoje právo ostať 

tri roky na materskej dovolenke a nie je presvedčená o kvalite starostlivosti otca o dcéru. 

Svokrovi verí viac, ten však starostlivosť o vnučku striktne odmieta. So slzami v očiach 

hovorí: „uvedomujem si, že manžel bol na manželstvo aj otcovstvo veľmi mladý, to ho však 

neoprávňuje naďalej sa správať akoby bol slobodný“.  Manžel v priebehu týždňa chodieva 

s priateľmi na pivo a k večeru sa vracia domov, cez víkendy sa zabáva až do ranných hodín. 

Domov prichádza v podnapitom stave. Protestujúcej manželke hovorí, že môže chodiť s ním 

a on nemôže za to, že je taká „sliepka“ a nechce nechať dieťa na svokra. Ak by sa manželka 

šla aspoň cez víkend zabaviť svokor by sa o malú postaral. Keď manžel nie je v noci doma 

klientka nespí a stúpa v nej napätie. Po jeho príchode stále dochádza k hádke. Hádky naberajú 

na intenzite, došlo k vzájomnej fyzickej agresii. Ak hluk trvá dlho pridružia sa vyhrážky zo 

strany svokra voči klientke a jej manželovi, vyhadzuje ich z domu. Ráno jej stále povie, aby 

sa nebála, že ich nevyhodí. 
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     Klientka pochádza z rozvedenej rodiny. Rodičia sa rozviedli, keď klientka mala 12 rokov. 

Otec si založil novú rodinu, presťahoval sa do iného mesta a s pôvodnou rodinou prerušil 

kontakt. Pravidelne platil výživné na klientku a jej staršiu sestru. Staršia sestra je vydatá, má 

dve deti a býva s manželom u matky. Pomáha klientke s oblečením a detskou výbavou pre 

malú. Klientka by sa rada presťahovala k matke a sestre, obidve to však odmietajú. Klientka 

si ale občas zájde oddýchnuť k matke.  Po nočnej hádke sa u klientky na druhý deň spravidla 

objavia bolesti hlavy. Matka nevidí jej manželstvo perspektívne a nahovára ju na rozvod. 

Podaním návrhu na rozvod podmieňuje možnosť prisťahovania sa k nej do bytu. Keď klientka 

spomenie rozvod a odchod k matke, jej manžel odprosí, sľubuje nápravu, prezentuje svoj 

pozitívny vzťah k dcére a klientku presvedčí k návratu domov. Situácia sa za posledný polrok 

opakovala asi 4 krát.  

     Manžel prichádza na pozvanie psychologičky, je však presvedčený, že pricháza kvôli 

bolestiam hlavy manželky. Nevidí súvislosť medzi bolesťami hlavy manželky a spôsobom 

života, ktorý vedú. Uvedomuje si, že vlastné bývanie by im prospelo, nemôžu si ho dovoliť 

z finančných dôvodov. Po viacerých sedeniach získava náhľad na problém a nájde si 

zamestnanie. Za prácou však musí dochádzať do Čiech. Pracuje dva týždne a dva týždne je 

doma. Odlúčenie a stály príjem prospeli vzájomnému vzťahu a ozdravili rodinné spolužitie. 

     U klientky ustúpili bolesti hlavy. Pravdepodobne zohrala rolu zmena situácie v manželstve 

a poradenské intervencie doplnené relaxáciami. 

     Prípadová štúdia poukazuje na dôležitosť uzatvárania manželstva po aspoň rok trvajúcej 

známosti. Zjavne, najmä u manžela ukazuje na absenciu zrelosti osobnosti. Manžel, čiastočne 

i manželka dozrievali už v manželstve.  Štúdia dokladuje finančnú a emocionálnu prepojenosť 

pôvodnej a novovzniknutej rodiny, ako aj dopad nezamestnanosti na primárnu aj širšiu 

rodinu.  

    

2.3 Očakávania od manželstva  

 

     Každý jedinec vstupujúci do manželského vzťahu prináša do manželstva okrem svojej 

osoby aj minulosť v podobe životných skúseností, ktoré ovplyvňujú jeho pohľad na kvalitu 

prežívaného vzťahu a determinujú jeho spokojnosť, resp. nespokojnosť v partnerskom súžití. 

Sú to predovšetkým skúsenosti z primárnej rodiny a najbližšej sociálnej vzťahovej siete oboch 

partnerov, ktorí vstupujú do manželstva. Očakávania rovnako podliehajú predstave ideálneho 

obrazu muža, resp. ženy, ktorý sme si vytvorili a ktorý nosíme v sebe. Tento variuje od osoby 

k osobe a rovnako v závislosti od doby, v ktorej sa formoval. 
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     V čase biodromálneho vývinu, hlavne v období puberty sa v nás aktivuje archetyp, ktorý 

nám pomáha oddeliť sa od rodičov a viesť samostatný duševný život. Jeho stopa je viditeľná 

v tom, že každá ľudská bytosť v sebe nosí ideálnu predstavu o svojom partnerovi. Tento obraz 

človeka podnecuje, aby sníval, fantazíroval, hľadal lásku a vytváral s druhými partnerstvá. 

Spočiatku ide o vysnený obraz, ktorý sme si vytvárali od detstva počúvaním rozhovorov 

druhých, čítaním kníh, vstrebávaním celkového dojmu z filmov. Tak sa vytvorený ideál 

dostáva do nevedomia, kde ostáva ukrytý. Určitým spôsobom ale ovplyvňuje naše správanie. 

Môže viesť k rade očakávaní a nedorozumení, v závislosti na tom, ako sa partner približuje 

tomuto ideálnemu obrazu. 

     Tento ideálny obraz je výrazne poznamenaný osobnosťou rodiča opačného pohlavia a to 

predovšetkým preto, že ide o prvého muža, resp. ženu, ktorých sme v živote poznali. 

      Takže po čom v skutočnosti muži a ženy túžia? Čo očakávajú? Na túto otázku odpovedá 

Šmolka (2004), ktorý popisuje mužské očakávania orientované primárne na materiálnu 

starostlivosť o svoju osobu, vrátane saturácie základných fyziologických potrieb, a chod 

domácnosti v rukách partnerky, bez výraznej angažovanosti partnera. V kontraste s týmto sú 

ženské očakávania orientované predovšetkým na saturáciu psychologických potrieb, pocit 

jednoty a duševného porozumenia a vyššiu expresiu emocionálnych prejavov. Kratochvíl 

(1998) konkrétne uvádza: 

 očakávania mužov, ktoré zahŕňajú: uvarené a poupratované, sex kedykoľvek sa mu 

zachce, stály obdiv a nezaťaženosť starosťami 

 očakávania žien: posedieť si a porozprávať sa, duševné porozumenie, vycítiť, čo žena 

potrebuje, vyjadrovať lásku celým svojim životom 

     Celmerová (1990) v tejto súvislosti konštatuje, že v kontakte s druhými máme tendenciu 

týchto vnímať prostredníctvom prizmy vlastných očakávaní a prostredníctvom kódu vlastnej 

citlivosti. Obraz ľudí, ktorých vnímame je silne závislý na potrebách, ktoré chceme my sami 

uspokojiť v interpersonálnych vzťahoch, ide teda o projekciu našich vlastných prianí. Ďalej 

autorka uvádza existenciu dvoch skupín očakávaní, ktoré vychádzajú zo samotnej predstavy 

manželstva. Vychádza z koncepcie uzavretého verzus otvoreného manželstva a spája 

s jednotlivými typmi manželstva náležité očakávania. 

    Pre uzavretý typ manželstva sú to očakávania typu: 

 manželstvo potrvá večne, zmysel manželstva spočíva v absolútnej vzájomnej 

oddanosti, manželstvo prináša šťastie, komfort a pocit bezpečia, môj manželský 

partner mi bude patriť, atď. 
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     Pre otvorený typ manželstva však stoja očakávania typické pre predstavu otvoreného typu 

manželstva ako napríklad: 

 každý z partnerov bude mať iné potreby, záujmy, bude usilovať o naplnenie iných 

hodnôt, keďže ide o dve odlišné osoby, deti sú zbytočné v prípade, že majú byť 

dôkazom vzájomnej lásky, každý z manželov za seba preberá úplnú zodpovednosť, 

nemôžem od partnera očakávať, že mi splní všetky očakávania, obaja partneri sa 

v manželských záležitostiach snažia maximálne, ale nie stopercentne. 

      Celmerová (1990) chápe túto dichotómiu očakávaní ako dva extrémne póly z celého 

spektra očakávaní, ktoré poznáme. Zároveň však dodáva, že našťastie nikto nie je nositeľom 

všetkých falošných predstáv, ktoré kolujú o manželstve. 

2.4 Mytologizácia manželstva 

 

       Hauck (1988) v tejto súvislosti hovorí o mytológii manželstva, teda súbore očakávaní, 

alebo mýtov popisujúcich tradujúce skreslené predstavy partnerov o párovom spolužití 

a chápe ich ako základný predpoklad k znižovaniu spokojnosti v manželstve, ktorý nastáva po 

stave akútnej zamilovanosti a prináša stav dezilúzií a interpersonálne napätie. Medzi 

najznámejšie mýty v párovom spolužití zaradzuje: 

 v manželstve sa človek zmení a upokojí 

 v manželstve sú ľudia šťastnejší, ako boli pred ním 

 na svete existuje len jediný človek, ktorý  je pre nás vhodný 

 ak partner miluje, urobí tomu druhému vždy po vôli 

 ozajstní partneri sa neškriepia 

 ženy milujú mužov, ktorí im vo všetkom vyhovejú 

 každé manželstvo môže uspieť, ak sa na ňom usilovne pracuje 

Praško (2005) tieto mýty rozdeľuje do šiestich základných skupín. 

     Prvú skupinu tvoria: 

 mýty o láske, mocnej čarodejnici  

Jedna z týchto predstáv hovorí, že keď človek miluje, intuitívne vycíti, čo ten druhý 

potrebuje. Časť týchto predstáv býva spojená s potrebou byť neustále prijímaný 

a nikdy nebyť kritizovaný. Je to potreba ľudí, ktorí si neveria a potrebujú vzťah len 

ako doplnok sebavedomia, než skutočný, reálny vzťah naživo. Kontroverzný je 

i koncept lásky bez nárokov. Pravdepodobne každého láka predstava, že by bol 

milovaný za každých okolností, nech by robil, čo by robil. Boli by sme milovaní 
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a pritom nemali za svoje správanie žiadnu zodpovednosť. To, že milujeme s určitými 

podmienkami, neznamená, že naša je láska menej hodnotná. Len to, že má svoje 

dospelé podmienky a reálne hranice. 

     Druhú skupinu tvoria mýty, ktoré zdôrazňujú:  

 čo je potrebné, aby vzťah vydržal 

Patrí tu mýtus o čistej úprimnosti medzi partnermi. Ide o predstavu, že v dobrom 

partnerskom vzťahu by sa malo hovoriť úplne všetko. V skutočnosti je v dobrých 

vzťahoch veľa vecí, o ktorých sa v dôvernom partnerskom vzťahu  z ohľaduplnosti 

nehovorí, pretože by zraňovali partnera. Rovnako sem patrí mýtus zdôrazňujúci súlad, 

resp. uniformitu partnerov. Pokiaľ by sa partneri podľa nich naozaj správali, museli 

by splynúť v jedného človeka. Posilňujú si tak pocit, že vzťah by mal byť závislý. 

     Tretiu skupinu tvoria:  

 mýty o vine v prípade konfliktov 

 Patrí tu častý motív, že emócie spôsobil partner: robí ma šťastným, utrápi ma, večne 

ma rozčuľuje. Pritom nás nemôže nikto utrápiť, to môžeme iba my sami. Či sa týmto 

správaním budeme, alebo nebudeme trápiť, o tom rozhodujeme sami. Častý je tiež 

mýtus o jedinom vinníkovi. Ide o automatické nastavenie, že každý konflikt, či 

problém má vinníka v jednom z nich. Vedie to k nekonečnému osočovaniu, dôkazom, 

obviňovaniu. Avšak celá rada problémov v partnerstve vyplýva zo samotnej podstaty 

partnerského vzťahu. 

     Štvrtou skupinou mýtov sú: 

 mýty o absolútnosti vecí 

Tieto mýty zdôrazňujú, že niečo musí byť nejako absolútne. Rozdelenie domácich 

prác, rol, zodpovednosti. Ide často o postoj buď - alebo, ktorý hovorí, že veci sú buď 

hrozné alebo výborné, dobré alebo zlé, dokonalé alebo k ničomu. Funkciou týchto 

mýtov má  byť zaistenie fungovania v partnerskom vzťahu. 

     Piatou skupinou mýtov sú: 

 mýty o rodičovskej obeti  

Hovoria, že rodičia sú tu preto, aby svoj život obetovali svojim deťom. Tento mýtus 

môže byť podkladom ako partnerských problémov, keď nie je zdieľaný obidvoma 

partnermi, tak sebatrýznením v prípade výchovných problémov, alebo prázdnoty 

a depresie v dobe, keď deti opustia rodinné hniezdo. 

     Šiestou skupinou mýtov sú: 

 mýty o rozdieloch medzi pohlaviami 
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Prideľujú mužom a ženám určité správanie, typické pre danú rodovú rolu. 

Nereflektujú neurobiologické rozdiely medzi pohlaviami, skôr vnucujú rozdielne 

správanie, ktoré so skutočnými rozdielmi nemá nič spoločného a je skôr vecou 

dohody medzi partnermi. 

     Celmerová (1990) chápe tieto mýty ako neuvedomelé a pritom nevyhnutné obmedzovanie, 

ktoré musí podstúpiť každá žena a každý muž. 

Medzi základné mýty zaradzuje: 

 odlišné profesijné ašpirácie manželov, 

 kedy manžel realizuje svoje ambície v prostredí zamestnania a manželka v prostredí 

domácnosti,  

 mýtus o povinnosti manželov mať minimálne jedno dieťa, ktoré napĺňa účel 

manželstva, 

  mýtus o upevňovaní nefunkčného manželstva narodením dieťaťa,  

 mýty predstavujúce protipóly v chápaní manželstva: manželstvo potrvá večne, 

pretože láska je večná verzus tvrdenie, že láska vyprchá, keď sa vyčerpá sexuálne 

puto manželov, ale zväzok musí pretrvať s ohľadom na vzájomnú úctu, lojálnosť 

a samozrejme pre blaho detí. 

     Plaňava (1994) na rozdiel od predchádzajúcich autorov hovorí, že očakávania voči 

partnerovi v počiatočných fázach manželstva môžu stmeľovať a skvalitňovať súžitie. Ide 

predovšetkým o očakávania formulované abstraktnejšie a vágnejšie, pretože sa môžu 

formovať, konkretizovať a napĺňať v priebehu súžitia s partnerom a spolu s ním. Ak sú však 

očakávania jednoznačne a dôsledne presadzované, prípadne je ich plnenie vynucované, môžu 

prispievať k manželskému sklamaniu, ba až k rozvratu. Na základe toho rozlišuje 

 mýty hestické, ktoré súžitie skvalitňujú a  

 dyshestické, ktoré súžitie ohrozujú.  

     Ich názov odvodzuje od starogréckej božskej ochrankyne rodinného krbu, Hestie. 

2.5 Motivácia k vstupu a zotrvaniu v manželstve 

 

     Pre niektorých ľudí je rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy zmyslom 

existencie a najvhodnejším prostredím harmonického rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Pre 

iných je prežitkom a v súčasnej dobe nefunkčným inštitucionalizovaným spôsobom 

spolužitia. 
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     Základným motívom pre vstup jedinca do manželstva je nesporne osobný zisk, ktorý 

manželstvo prináša v porovnaní s inými formami spolužitia, prípadne v porovnaní so životom 

bez partnera. Tento osobný zisk je  predovšetkým možnosť napĺňania základných, tak 

psychologických ako aj  fyziologických potrieb. 

2.5.1 Protektívne (ochranné) aspekty motivácie k uzavretiu manželstva 

 

     Vágnerová (2000) vymedzuje tieto potreby nasledovne: 

 potreba citovej istoty, ktorá môže byť uspokojovaná vo väčšej miere tým, že 

partnerstvo bolo úradne potvrdené. Spolupatričnosť manželov je demonštrovaná 

rovnakým priezviskom a bydliskom. V manželstve teda človek nie je oficiálne 

osamelý. 

 potreba sebarealizácie v partnerskom vzťahu, ktorá je uspokojená tým, že sa mladý 

človek začlení do určitej sociálnej štruktúry. Môže ísť aj o formu tzv. zástupnej 

sebarealizácie, ktorá je v našej kultúre typická predovšetkým pre ženy a je typická 

silnou identifikáciou s partnerom a jeho úspechom, ktorý prežívame ako svoj vlastný. 

 potreba otvorenej budúcnosti, ktorá je saturovaná tým, že manželia plánujú ďalší 

spoločný život, majú nejaké spoločné ciele, chcú mať napríklad deti. Dôležitá je 

predstava spoločného života, ktorý by mal určitú kontinuitu a vytvoril nejaké hodnoty, 

presahujúce fyzickú existenciu oboch manželov. 

 

2.5.2 Ambivalentné aspekty motivácie k uzavretiu  manželstva  

 

     Vágnerová (2000) však ďalej poukazuje aj na potreby, ktoré stoja v pozadí ako 

protichodné tendencie a spôsobujú ambivalentné pocity u jedinca, ktorý vstupuje do 

manželstva:  

    1.potreba intimity a vzájomného vzťahu, spolupatričnosti a zdieľania (s dôrazom na vzťah) 

    2.potreba autonómie, seba presadenia a seba potvrdenia vlastnej osobnosti, uspokojenia 

individuálnych potrieb (s dôrazom na vlastnú osobnosť) 

    Ako sa zdá, konečná bilancia každého jednotlivca sa v konečnom dôsledku prejaví 

charakterom voľby a to buď v smere inštitucionalizovaného párového spolužitia, alebo 

v životnom štýle tzv. single. 

     Podľa Haucka (1998) existujú aj takzvané neurotické motívy. 
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2.5.3 Neurotické motívy 

 

     Neurotické motívy, resp. potreby vedúce jedincov k uzatváraniu maritálnych vzťahov sú 

pre kvalitu manželského súžitia vysoko rizikové. Medzi takéto zaradzuje: 

 motivácia konať proti vôli rodičov, 

 kompenzovanie komplexu menejcennosti vstupom do manželstva so spoločensky   

   atraktívnym partnerom, 

 manželstvo terapeutického typu, kde jeden z partnerov vystupuje vo vzťahu 

k druhému z pozície rodiča, vychovávateľa, 

 strach pred starodievoctvom a staromládenectvom, 

 strach z nezávislosti v podobe vyhýbania sa dospelosti a preberaniu zodpovednosti, 

 manželstvo ako prostriedok na zacelenie rán, 

 obava z ublíženia inému človeku, manželstvo z ľútosti, 

 akútna zamilovanosť a sexuálny pomer ako dôvody vstupu do manželstva, 

 únik z nešťastného domova (Hauck, 1998). 

2.5.4 Rozumné dôvody  

 

Roumné dôvody zvyšujú pravdepodobnosť úspešnosti manželstva a pozitívnu bilanciu 

maritálneho vzťahu: 

1. priateľstvo medzi partnermi a podobné záujmové orientácie, 

2. bezpečný a pohodlný sexuálny život, 

3. manželstvo ako najlepšia inštitúcia na výchovu detí, 

4. dosiahnutie jedinečného životného štýlu, ktorý je spojený so statusom ženatý/ vydatá 

(Hauck,1998). 

 

     Podľa Plaňavu (2003) je to predovšetkým spokojnosť, subjektívne prežívaný  „well-

being“, ktorý je základným motívom pre vstup a zotrvanie v manželstve. Chápe ju ako 

dôležitý ukazovateľ funkčnosti manželstva a uvádza, že manželská spokojnosť je výsledkom 

emocionálno - kognitívneho bilancovania, vyjadrujúceho subjektívne prežívanie. Pre jej 

podporu, podľa výsledkov autorovej štúdie, je dôležité časté prejavovanie citov vyjadrované 

bozkom, objatím, spoločným rozhovorom, atď. 

     Whiteheadová (2004) zdôrazňuje, že manželstvo v sebe zahŕňa fyzický, emocionálny 

a ekonomický „well-being“ manželského partnera tým, ako kombinuje individuálne danosti 
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jednotlivých partnerov, a tým, že poskytuje efektívny spôsob prerozdeľovania osobných 

fondov a je podporované širším príbuzenstvom. Konštatuje, že ľudia žijúci v manželstve sú 

v priemere zdravší, šťastnejší a spokojnejší, dožívajú sa vyššieho veku a vykazujú vyššiu 

sexuálnu spokojnosť ako ľudia slobodní, rozvedení, alebo žijúci vo voľnom partnerstve. Majú 

zdravšie zdravotné návyky, využívajú vo vyššej miere systém pravidelnej zdravotnej 

starostlivosti. V menšej miere vykazujú pokusy o samovraždy, prípadne dokonané 

samovraždy a majú bohatšiu sociálnu sieť na základe toho, že udržiavajú intenzívnejšie 

kontakty so širším príbuzenstvom. Lepšie sa vyrovnávajú so životnými krízami, chorobami, 

alebo stratou zamestnania. 

      Rovnako poukazuje na výhody manželstva pre oboch partnerov. V prípade muža ide 

predovšetkým o sociálny status, ktorý sa po vstupe do  manželstva mení v zmysle vyššej 

akceptácie v záujmových spolkoch a podľa autorky aj vyšším priemerným zárobkom 

v porovnaní so slobodnými mužmi. Zároveň je to systém starostlivosti o jeho osobu, ktorý 

narastá angažovanosťou manželky a zvyšuje jeho osobný wellbeing. V prípade ženy autorka 

popisuje predovšetkým výhody spojené s finančným zabezpečením a istotami, ktoré sú 

v prípade vydatej ženy vyššie ako u žien slobodných, rozvedených, alebo žijúcich vo voľnom 

partnerstve. 

     Súčasný trend poznamenaný nárastom počtu dobrovoľne nezadaných, resp. žijúcich vo 

voľnom partnerstve však poukazuje aj na fakt, že optika vnímania manželstva prechádza 

radikálnymi zmenami a do popredia sa dostáva racionálna bilancia strát a nežiaducich zmien 

ako sprievodný efekt vstupu do manželstva.  Okrem iných je to predovšetkým  nerovnocenné 

postavenie oboch partnerov podmienené kultúrnymi vzorcami a spoločenskými 

očakávaniami, strata autonómie a pocitu mať možnosť slobodne a samostatne rozhodovať 

o svojom živote, ktoré sú podmienené istým spoločenským diktátom a v neposlednom rade aj 

množstvo sprievodných javov, ktoré sa v manželstve vyskytujú, ako nevera, alkoholizmus 

jedného z partnerov, násilie páchané v partnerskom vzťahu, či už v podobe fyzickej, 

psychickej, ekonomickej, alebo sociálnej, atď.   

    Podľa de Singlyho (1999) je to predovšetkým vplyv silného individualizmu, ktorý je 

typický pre súčasnú postmodernú dobu, ktorý pretláča do popredia záujmy indivídua pred 

záujmami páru. Napriek tomu však poznamenáva, že ani tento trend nedestabilizoval 

manželstvo a rodinu a nedokázal ich „urobiť zbytočnými“. 

      Ako sa zdá, konečná bilancia každého jednotlivca sa v konečnom dôsledku prejaví 

charakterom voľby a to buď v smere inštitucionalizovaného párového spolužitia, v životnom 

štýle tzv. „single“, alebo vo voľbe spolužitia bez formálnych záväzkov. 
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2.6 Výber partnera 

 

     Z hľadiska neskoršieho zvládnutia problémov vo vzťahu, medzi ktoré zákonite patrí aj 

prvá vývojová kríza v manželstve, je problematika výberu partnera a poznanie jeho aspoň 

základných vlastností dôležitá. Z praxe poradenských psychológov sú známe mnohé prípady, 

kde problém nedostatočného poznania sa partnermi v počiatku vzťahu spôsobil ťažkosti 

v neskorších fázach vzťahu. 

     V súčasnosti existuje celý rad teórií, ktoré sa snažia popísať princíp výberu partnera.  

 Staršia, duplikačná teória výberu hovorí , že ak sme pozitívne identifikovaní s rodičom 

opačného pohlavia, vyberáme si do manželstva presne taký typ partnera, ako je rodič 

opačného pohlavia. Ak sme negatívne identifikovaní s rodičom opačného pohlavia, 

vyberáme si do manželstva typ úplne opačný, a to aj výzorom aj povahovo, ako je 

rodič opačného pohlavia. 

  Súrodenecký duplikačný princíp hovorí, že existuje tendencia výberu podľa poradia 

narodenia. V praxi sa nepotvrdil, poradenské skúsenosti ale naznačujú, že ak sa stretnú 

v partnerskom vzťahu dvaja starší súrodenci, obaja majú tendenciu starať sa o seba a 

pociťujú to ako príťaž. Ak sa stretnú dvaja mladší súrodenci, obaja automaticky 

očakávajú, že sa ten druhý bude o nich starať. Pravdepodobne to môže spôsobiť 

menšie nezhody vo vzťahu, tie zohrávajú ale v konečnom efekte nepatrnú rolu. Svoju 

rolu zohrala a čiastočne sa prekonala aj 

  Winchova teória komplementarity potrieb, za najdôležitejšiu považovala dominanciu 

– submisiu, bez ohľadu na to, či dominantnou bola žena alebo muž. S. Kratochvíl 

(2000) uvádza komplexnú teóriu  

 D. Mursteina, ktorý zlúčil niektoré prvky z Winchovej teórie, Coobsovej teórie 

monogamie hodnôt, do teórie filtra. Podľa tejto teórie sa pri výbere partnera uplatňujú 

tri príťažlivé sily: podnet, hodnoty a roly. Pôsobia v zákonitom slede  v troch fázach, 

ich význam sa v každej fáze mení. Len to, čo prejde filtrom môže postúpiť do 

ďalšieho štádia. V prvej fáze sa partner uplatňuje ako pôsobiaci podnet, hlavne 

vzhľadom a správaním. Dôležitá je i reakcia okolia, a to, či sú si partneri vzhľadovo 

vyrovnaní a či je ich správanie podobné. V druhej fáze hodnôt ide o podobnosť a 

zhodu v záujmoch, postojoch a uznávaných hodnotách. Je to fáza horúčkovitej 

výmeny informácií. V tretej fáze sa uplatňuje predovšetkým kompatibilita rolí. 

Partneri zisťujú, či si dokážu vzájomne uspokojiť svoje potreby. Vo všetkých troch 



42 

 

fázach sa uplatňuje princíp vyváženosti výmeny. K spokojnosti dochádza ak sú 

výmeny vyrovnané. Napr. starší alebo vzhľadovo menej príťažlivý muž ponúka buď 

stabilitu vzťahu, alebo finančné zabezpečenie.  

     Predchádzajúca kapitola je svedectvom toho, že tak, ako neexistuje ideálny typ človeka, 

tak neexistuje ani ideálny typ partnera. Každý človek má svoje pozitíva a negatíva. Na otázku, 

aký je ideálny typ partnera, ponúka odpoveď Zborowský (in Koteková a kol.1998).  Uvádza, 

že ideálny typ partnera je človek, ktorý nám uspokojuje čo najviac a čo najdôležitejších 

potrieb, súčasne však nám frustruje čo najmenej dôležitých potrieb. Aj napriek rôznym 

definíciám by samotnému výberu partnera a rozhodnutiu sa preň malo predchádzať v každom 

vzťahu isté poznanie sa partnerov navzájom. 

     Niektorí odborníci uvádzajú, že pri výbere partnera je dôležitá predovšetkým 

kompatibilita, čiže zosúladiteľnosť individuálne odlišných spôsobov správania a prežívania 

partnerov, a to v nasledujúcich oblastiach: 

 osobnostné potreby 

 – výskumy ukázali, že je lepšie, ak obaja partneri majú podobné potreby, 

pretože na ich uspokojenie treba vynakladať menej námahy. Už počas 

spoločného chodenia by mali byť odhaliteľné špecifické osobné potreby 

partnera. Stretávame sa však aj s tým, že v samotnom štádiu zamilovanosti 

mnohí mladí ľudia majú tendenciu predstierať či potláčať potreby, aby náhodou 

neboli príčinou rozpadu vzťahu. Následne mnohé rozpadnuté manželstva sú 

dôkazom nedostatočného poznania potrieb jedného z partnerov. 

 hierarchia hodnôt 

 – aj v tejto oblasti sa predpokladá u oboch partnerov podobnosť. Tá prispieva 

k nižšiemu výskytu konfliktov medzi partnermi. Aj tu je však dôležitá 

skutočnosť poznania vlastných hodnôt, pretože mnohokrát dochádza k zámene s 

vlastnými potrebami. 

 roly 

- kompatibilita vychádza z požiadavky doplnenia sa v rôznych sociálnych       

rolách, predovšetkým v role podľa pohlavia. Pre manželský súlad býva často 

rozhodujúce poznanie, či sa zhodujú obaja partneri aspoň čiastočne 

v očakávaniach na to, ako bude prežívať, konať a správať sa partner.  

 temperament  
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-  ako sme už v predchádzajúcej kapitole uviedli, typológií temperamentu je 

veľa. Ale aj tu je vhodné a bolo by ideálne, ak môžu obaja partneri vykonávať 

mnohé činnosti spoločne, aby obaja poznali navzájom sami seba, a na základe 

tohto poznania vytvárať kompatibilitu ich temperamentu.  

     Šipr (1981)  odporúča pri výbere partnera položiť si nasledujúce otázky: 

 Máme sa radi? Na prvý pohľad sa táto otázka zdá byť jednoduchou, ale je 

dôležité zamyslieť sa nad ňou. Milovať znamená chcieť dobro. Ale nie len svoje 

vlastné, ale predovšetkým dobro toho druhého. Chcem byť šťastný ja alebo 

chcem urobiť šťastným môjho partnera?  

 Dokážeme sa pohádať? Dôležité je si uvedomiť, že tak, ako ja nie som dokonalý 

človek, nie je ním ani môj partner. A to so sebou prináša rôzne nedorozumenia, 

ktoré sú vo vzťahu potrebné, no najväčším hrdinstvom je odpustenie 

a uzmierenie. 

 Máme k sebe úctu?  Ak niekoho máme radi, vážime si ho. Prijímam svojho 

partnera takého, aký je? Chcem, aby tento človek bol/a otcom/ matkou mojich 

detí? 

 Máme dostatok spoločných záujmov?  Vieme rešpektovať  názory, postoje 

jeden druhého? 

     V kladení otázok by sme mohli pokračovať.  Je dôležité si uvedomiť, že nie je  vhodné 

podceňovať hĺbku vzájomného poznávania sa pred vstupom do manželstva. Na to, aby opadla 

prílišná idealizácia partnera, ktorá so sebou prináša skreslené poznanie je potrebné poznanie 

sa navzájom v časovej dĺžke cca 18 mesiacov. Ale aj tu hrozí riziko, že v dôsledku 

presvedčenia, že svojho partnera „dokonale“ poznáme sa môže objaviť tendencia nepočítať so 

zmenou. Ale tá sa vo veľkej miere prejaví zvlášť u partnerov, ktorí sú mladší a nezrelší.  

     Ako by mala znieť odpoveď na otázku: Aký by mal byť môj partner/partnerka? Nuž, 

v každom prípade je vhodné vyhnúť sa predčasným a unáhleným záverom a konaniam. Je 

potrebné urobiť si istú transparentnosť v tom, čo o danom človeku vieme. Nespoliehajme sa 

na to, že stretneme iba človeka osobnostne zrelého. Možno práve nezrelý človek je nám „do 

cesty poslaný“ na to, aby dozrel spoločne s nami. Ale uvedomme si, že dosiahnutie ideálnej 

kompatibility nikdy nebude možné, ale je tu potrebná zo strany partnerov istá miera tolerancie 

a práve tá je prejavom spomínanej zrelosti osobnosti.     

     Okrem poznania človeka, s ktorým chce jedinec nadviazať partnerský vzťah, je pre takýto 

vzťah potrebná  zrelosť vlastnej osobnosti. Hranica, kedy je človek zrelý pre partnerstvo je 

ťažko presne definovateľná. Zákon túto hranicu vymedzuje na 18-ty rok veku človeka. 
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Skutočná osobnostná zrelosť pre partnerský vzťah však  prichádza až oveľa neskôr. Prvé 

lásky vznikajú v období puberty. Mladí ľudia ich vyhľadávajú v rámci priateľských vzťahov, 

ale ide tu aj o experimentovanie so sexuálnou rolou. V období adolescencie pretrvávajú 

vzťahy s opačným pohlavím. Sú charakteristické potrebou vlastniť druhého človeka len pre 

seba. Podľa Vágnerovej (2000) je to znak neistoty vo vzťahu, jedinec musí dozrieť, aby sa 

mohol stať vyrovnanejším a trvalejším. Čas pre zrelý partnerský vzťah nastáva po dosiahnutí 

osobnej zrelosti, čiže nástupom mladšej dospelosti. Šmolka (2005) sa domnieva, že klinické 

skúsenosti potvrdené výskumom sa zhodujú v tom, že človek si vyberá partnera podľa seba. 

Buď na princípe podobnosti (homogamia) alebo na princípe odlišnosti (heterogamia). Pri 

výbere partnera na princípe podobnosti odporúča opierať sa nielen o slovne deklarované 

postoje, ale napr. o podobné skúsenosti z pôvodných rodín, podobné kultúrne vzorce, 

prostredie, v ktorom sme vyrastali, dedina, mesto a pod. V našej kultúre hrajú významnú 

úlohu i podobné vekové charakteristiky, vzdelanie a sociálne prostredie. Pri výbere partnera 

na princípe odlišnosti ide v podstate o vzájomné dopĺňanie sa v niektorých osobnostných 

vlastnostiach (dominancia, submisia). Príliš veľké odlišnosti už asi ale ťažko skĺbiť. 

     Pri voľbe partnera sa môžu uplatňovať i patologické mechanizmy. Pravdepodobne 

spočívajú v osobnosti partnerov. Z toho dôvodu dochádza u niektorých ľudí i pri opakovanom 

výbere po neúspešnom vzťahu k podobným chybám ako pri prvom výbere. 

 

2.7 Typy partnerov 

 

     Každý človek je iný, každý z nás je neopakovateľný, originálny a jedinečný. Z toho 

dôvodu je potrebné hľadať a spoznávať rôzne typy ľudí, aby si človek dokázal správne zvoliť 

a vybrať životného partnera. Žiadna typológia nemôže vyčerpať celkovú zložitosť osobností. 

Je len schémou zahrňujúcou niektoré komplexy vlastností. Prvé typologické koncepcie 

nájdeme už u Platóna a Aristotela. Grécky lekár Hippokrates (460 – 377 p .n. l) vychádzal 

z učenia o 4 živloch v prírode a 4 šťavách v ľudskom tele. (krv, žlč, čierna žlč, hlien). 

Vytvoril prvú systematickú typológiu temperamentu. 

     O typologické sústavy sa opierala aj chaldejská astrológia, ktorá určovala horoskopy podľa 

zverokruhu. Známe psychologické typológie boli postavené na rôznych kritériách: telesná 

konštitúcia, vlastnosti CNS, introverzia, extraverzia. Podľa prevládajúcich nálad, opakujúcich 

sa emocionálnych reakcií rozlišujeme 4 typy temperamentu: flegmatik, cholerik, melancholik, 
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sangvinik. Skutočnosť je však taká, že neexistujú čisté typy. Porozumenie vo vzťahu súvisí aj 

so schopnosťou predvídať a správne hodnotiť reakcie svojho partnera. 

     To, že každý človek je iný, jedinečný, pokladáme za akési  samozrejmé. Ak sa však 

zamyslíme nad touto rôznorodosťou, môžeme zistiť, že aj napriek tomu, že rovnakí ľudia 

neexistujú, určite už každý z nás stretol  nie jednu dvojicu „podobných“ ľudí.  

     V bežnom živote stretávame dennodenne ľudí, či už blízkych, alebo vzdialených, 

a málokedy sa zamýšľame nad tým, aký je to typ človeka, akú má povahu. Sú to ľudia, ktorí 

tu boli už od nášho narodenia, alebo ktorých sme stretli počas života a jednoducho sa nám 

stali sympatickými. Pri výbere celoživotného partnera je však potrebné zvažovať: „Kto je tým 

človekom, s ktorým mám byť a kráčať bok po boku 24 hodín denne?“ Nie je to jednoduchý 

výber. Sager (1981) na základe svojej dlhoročnej terapeutickej praxe vypracoval typológiu 

manželských partnerov: 

Rovnocenný partner – typická je preňho nezávislosť, je ohľaduplný a tolerantný voči 

potrebám a prianiam partnera, citlivý, zodpovedný, odvážny, váži si sám seba aj svojho 

partnera, zvykne sa označovať ako „silná osobnosť“, pri strate partnera sa nepoddáva, hľadá 

cestu a začína odznova.  

Romantický partner – na rozdiel od rovnocenného typu partnera môžeme uňho badať 

tvrdohlavosť, závislosť od partnera, v ktorom hľadá oporu, ale ak chce, vie byť aj sám aktívny 

a samostatný, trpí pocitmi strachu. Zvykne sa vyhrážať partnerovi, zahrávať sa s ním, ale 

veľmi rýchlo upadá do bezmocnosti. „Padá na kolená, korí sa  a prosí“. 

Rodičovský partner – prejavuje sa rozhodnosťou, svojou nezávislosťou sa snaží často 

vzbudiť v partnerovi  pocit závislosti  od neho, je energický, starostlivý, rád organizuje rôzne 

aktivity, ale koná to, čo on uzná za vhodné, a málokedy pripúšťa  k slovu partnera.  

Detský partner – tento typ partnera sa vyznačuje citlivosťou, pokorou, hravosťou, 

závislosťou od partnera, ale na druhej strane dokáže byť neprístupný, vzdorovitý. Vie byť 

veľmi úzkostlivý a bojí sa, preto vo svojom partnerovi vidí predovšetkým svojho ochrancu. 

Racionálny partner – môžeme u neho na prvom mieste vidieť samostatnosť, 

rozhodnosť, aktívnosť. Koná premyslene, mnohokrát až príliš špekulatívne. Vo vzťahu 

k partnerovi sa vyznačuje hlbokou a úprimnou láskou, ale jej prejavy nemusia byť vždy 

rovnakej intenzity a viditeľnosti. 

Priateľský partner – je to jediný typ, u ktorého môžeme stretnúť kombináciu 

spomenutých typov. Teda tak závislosť, ako aj nezávislosť. Nechýba mu citlivosť, 

ohľaduplnosť, zodpovednosť a  priateľskosť. Okrem partnera v ňom môžeme nájsť človeka 

schopného poradiť, usmerniť, teda „bútľavú vŕbu“. 
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Nezávislý partner – už samotný názov napovedá, že ide o typ partnera, ktorý je „rád 

sám sebou“, drží si odstup, nevyhľadáva telesnú, citovú blízkosť. Vo vzťahu k partnerovi sa 

vyznačuje nerešpektovaním, požaduje od neho rovnakú nezávislosť. Riadi sa heslom: „Každý 

si robí, čo sám chce“.  

     Každý zo spomenutých typov má svoje klady a  zápory. Nemôžeme s jednoznačnosťou 

povedať, že tento alebo tento typ je najvhodnejší či najlepší.  

 

     Súhrn 

 

     Manželstvo (matrimónium) je v histórii pretrvávajúca inštitúcia, v ktorej partneri svoj 

vzťah zakotvujú v právnom, prípadne aj náboženskom systéme. Manželstvo je trvalé 

spoločenstvo muža a ženy, jeho hlavným účelom je založenie rodiny a výchova 

detí. Vymedzujeme ho sociálne, psychologicky i fyzicky. Primárna rodina ovplyvňuje to, ako 

hodnotíme manželstvo, i to čo od manželstva očakávame, napríklad i to, či budeme očakávať, 

že naše manželstvo bude prevažne otvorené alebo prevažne zatvorené. Manželstvo 

sprevádzajú rôzne mýty. Je ich tak veľa, že hovoríme o mytologizácii manželstva. Keďže 

vznikajú pod vplyvom života v pôvodnej rodine, v priebehu socializácie, pod vplyvom médií, 

filmov a literatúry, sú veľmi variabilné a ťažko ich identifikovať. Niekedy ostávajú skryté 

a napriek tomu ovplyvňujú pocity ženy a muža v manželstve. Sťažujú poradenský 

a terapeutický proces s klientom. V manželstve je dôležitá motivácia jeho uzavretia. 

Rozoznávame ochranárske, neurotické a rozumové dôvody uzavretia manželstva.  Rovnako 

ako motivácia je dôležitý výber partnera, i typ partnera, ktorého sme si zvolili vzhľadom 

k vlastnej osobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


