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Začal 14. ročník Národního týdne manželství
Tiskovou konferencí v Senátu Parlamentu ČR byl zahájen 14. ročník Národního týdne manželství,
který probíhá od 10.-16. února s mottem Manželství v síti. Po celé České republice proběhne více
než 150 akcí, přednášek, kurzů a happeningů zaměřených na manželství, vztahové dovednosti a
témata spojená s hlavním tématem letošního NTM.
Senátorka Mgr. Šárka Jelínková, členka Ústavně-právního výboru a členka Stálé komise Senátu pro
Ústavu České republiky a parlamentní procedury, která přebrala záštitu nad letošním ročníkem NTM,
poukázala na snahy zakotvit a posílit na ústavní úrovni zákonnou ochranu manželství, protože je pro
fungování společnosti a výchovu dětí natolik důležité, že si zaslouží právní i symbolickou podporu.
Sociolog Petr Fučík z Ústavu populačních studií FSS MU v Brně se naopak postavil proti fake
news, že se u nás rozpadá téměř 50% manželství, což je médii často reprodukovaný údaj. Jak vypadá
rozvodovost, když se podíváme na skupinu všech prvních manželství uzavřených v ČR například
v roce 1995 (2000 a 2005) a budeme je sledovat do roku 2015? Zjistíme, že za tu dobu se rozvedla
necelá třetina uzavřených sňatků.

Grafy Převzaty z: Hamplová, Dana, Katrňák, Tomáš (eds.). 2018. Na vzdělání záleží. Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy
lidí v české společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 228 s. ISBN 978-80-7325-457-5.

Podstatné ale není, jestli to bude třetina, nebo polovina. Výsledky ukazují, že riziko rozvodu je silně
podmíněné vzdělanostní úrovní. Tak jako v mnoha dalších oblastech rodinného života se ukazuje, že
vzdělání, potažmo sociální status silně ovlivňuje šanci vést stabilní rodinný život. Toto je důležitý
problém, který opakování diskuse o celkové rozvodovosti jen zastírá. Lidé s vysokoškolským
vzděláním mají poloviční riziko rozvodu oproti lidem se základním vzděláním. Podobně vidíme
nerovné rozložení rizika, když se podíváme na mapu České republiky, kde se rozvodovost kumuluje
v sociálně slabších regionech. Riziko rozpadu manželství tedy není vysoké plošně, ale je velmi
nerovnoměrné. Zároveň se zdá, že to není jen otázka hodnot a postojů k manželství, ale také
ekonomických a sociálních podmínek, manželství udržet.
Problematice vlivu sociálních sítí a on-line světa na manželství a vztahy se věnovali adiktoložka
Božena Havlová, vztahová poradkyně Milena Mikulková a ředitel festivalu United, Petr Húšť.
On-line svět se stal neoddělitelnou součástí našich životů a vztahů a velmi sofistikovaným způsobem
vytváří pocit naplňování našich nejhlubších potřeb – potřeby ocenění, zájmu, důležitosti pro druhé,
sdílení, sounáležitosti, ale i snadné a všudypřítomné zábavy. Mění ale také vnímání a prezentaci
našeho soukromí, které se mnohdy stává výkladní skříní. Čím více se naše životy posouvají do
virtuálního světa, tím zdá se, méně času věnujeme skutečnému životu a skutečným lidem. On-line
svět mění způsoby našeho seznamování, kdy máme mnohem širší možnosti navázání vztahu ve
virtuální realitě, ale stále více mají zvláště mladí lidé problémy s „face to face“ komunikací a
normálními vztahy. On-line svět umožňuje i zcela nové oblasti kybernevěry, která dříve nebyla možná
nebo dostupná.
Jak tedy budovat silné manželství i v digitálním věku? Některé praktické nápady na tiskové konferenci
zazněly:
•
•
•
•
•
•

Nechte své mobilní telefony spát ještě hodinu potom, než vstanete a dejte je spát hodinu před
usnutím.
Chcete-li se věnovat jeden druhému, nechte své mobilní telefony mimo ložnici. Obyčejný
budík stojí jen pár korun.
Dohodněte se, že budete sdílet svá hesla.
Chraňte si čas společného jídla bez vyrušování notifikacemi nebo surfování po sociálních
sítích.
Zkuste hodinu denně, den v týdnu a týden v roce bez mobilu nebo internetu.
Zkuste dodržovat stejná pravidla, jaká vyžadujete v oblasti používání digitálních zařízení od
svých dětí.

Videozáznam z tiskové konference v plné délce:
https://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=627
Více informací o kampani a jednotlivých akcích v rámci NTM je možné nalézt na stránkách
www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi
Pro další informace kontaktujte:
Petr Adame, koordinátor NTM
Telefon: 605 874 765
Email: adame@tydenmanzelstvi.cz
Ing. Mgr. Marie Nováková, tisková mluvčí NTM
Telefon: 775 204 208
Email: novakova@tydenmanzelstvi.cz

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se
připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se
otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i

veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další
země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko,
Švýcarsko, Polsko a USA. Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR,
Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat,
Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická
rada církví.

