
Moderní rodina 

 

 Mezi tématy, která nám byla na počátku roku předložena, mě nejvíce zaujalo téma rodina. Ne 

že bych nepovažovala za podobně atraktivní i jiná témata, například alespoň nahlédnutí do teorie 

sociální deviace jsou zejména ve věku pod dvacátým rokem velmi přínosné pro pochopení vrstevníků, 

donutí člověka, aby se zeptal po případných možných vnějších příčinách chování lidí, které kolem sebe 

vidí (a to i když se nepovažuje za radikálního interakcionistu). Přesto rodina je v dané situaci nejbližší. 

 

 Volbu tématu ještě výrazněji zhodnotila vybraná kniha - práce našeho předního odborníka na 

problematiku rodiny, Ivo Možného, s názvem Moderní rodina. Její přečtení mi pomohlo dosáhnout 

toho, co si autor předsevzal v úvodu: totiž přehodnotit své názory na rodinu, její minulost a její 

fungování. Stejně jako většina lidí pro mě v tradiční společnosti typická rodina znamenala manžele a 

kupu dětí, kteří neměli co jíst, protože jich bylo příliš mnoho. Jak jsem pochopila, takové představě 

odpovídá spíš situace obyvatelstva dnešních rozvojových zemí než střední Evropy před několika 

stoletími. 

 

 Velmi zajímavé pro mě bylo zjištění, že institucionalizovaný pozdní vstup do manželství vlastně 

sloužil jako svého druhu „ochrana před přemnožením“ (velmi vulgárně řečeno). Uvědomované 

odložení sňatku v zájmu přílišného nerozvětvování rodiny, kterážto funkce se zdá být v dobové 

souvislosti se zvyklostmi v majetkové oblasti a podobně, je velmi funkčním opatřením. Zdá se mi, že 

ekonomické tlaky, které způsobují, že i dnes si mnoho párů rozmyslí vstup do manželství před 

získáním bytu či stabilního postavení v zaměstnání, mají podobný účinek, i když fungují za naprosto 

jiných okolností.  

 

 Další oblastí, v níž jsem doufala být četbou knihy poučena, je vztah dřívějších společností 

k fyzickým slastem manželským, k sexu. Postoj katolické církve (i církví jiných, abych byla přesná; 

prvně jmenovaná ovšem měla největší význam v našich zemích) k těmto otázkám je dostatečně znám 

a platný ještě dnes, a proto se nemohu ubránit otázce, jak je možné, že byl po tak dlouhou dobu 

udržitelný. Lidské sexuální potřeby, které podle citací autora respektoval i apoštol Pavel, jsou v dnešní 

době natolik zdůrazňovány, že jejich soustavné potlačování po dobu dlouhých staletí je až 

nepochopitelné. Kniha mě ovšem poučila o existenci struktur, které vytvářely po dlouhou dobu 

alternativu k manželské lásce, jejímž principem fyzično vlastně vůbec být nemělo. Velmi mě zaujala 

vyslovená hypotéza o tom, že právě rozbití těchto z biologických důvodů nutných a také oficiálně 

tolerovaných paralelních struktur protestantskou morálkou má za následek proměnu postoje 

k manželství jako takovému. Považuji ji za velmi logickou, a proto bych s ní za sebe souhlasila. 

 

 Hodnocení partnerských vztahů na škále závaznost - volnost mi umožnilo zhodnotit mé vlastní 

postoje k partnerským vztahům. Vždycky jsem se považovala za osobu velmi liberální, ovšem při 

bližším popisu jsem zjistila, že mnohé z mých názorů se blíží spíše představám o závaznosti a 

pevnému připoutání do vztahu. Při bližším hodnocení kladů a záporů obou extrémních přístupů jsem 

ovšem zjistila, že pro obecnou představu toho, jak by měla rodina fungovat v souladu s celou 



společností (i s tím, jak fungovala má vlastní rodina), je závazný model nefunkční. Sklon člověka vázat 

se pevně na monogamii, trvat na již jednou uzavřeném manželském závazku jako na hodnotě, jejíž 

prioritní funkcí je být udržována, vidím jako primárně zakotvený spíše v tradici, možná bych takový 

přístup nazvala až rituálním - vždyť odkud takový názor má dnešní dospívající člověk? Z pohádek, 

z románů červené knihovny, z jim kvalitou odpovídajících filmů. Obecné hodnoty, na nichž tato 

společnost staví, totiž priorita úcty a respektu, volnosti a dobrovolnosti, jsou oproti tomu na druhém 

pólu stupnice. Jakožto stoupenec liberalismu obecně proto mohu jen konstatovat, že se mi podařilo 

přehodnotit mnoho svých názorů v této oblasti. 

 

 Dále konstatuji, že jakkoli konzervativní námitky proti současnému stavu rodiny mají své vnější 

opodstatnění, můj názor je, že lidem schopným sebeuvědomění a komunikace, a také schopným cítit 

odpovědnost, poskytuje „moderní“ přístup k partnerskému životu větší možnost chovat se v souladu 

s vlastními pocity a názory, což ve svém důsledku prospěje nejen jim, ale při rozumném přístupu i 

ostatním členům rodiny. Zůstává samosebou otázka, jak je to s rodinami, v nichž rovnocenná 

komunikace v podmínkách asertivního prosazování obou partnerů nefunguje - ať už z důvodu posunu 

ve prospěch chování pasivního či agresivního nebo z důvodu jiné neschopnosti komunikovat. Zde 

hrozí větší pravděpodobnost, že nestálost rodiny bude mít negativní dopad na její členy (především na 

děti); přesto se ovšem já osobně nedomnívám, že tato újma bude větší než ta, která by nastala 

v případě setrvání ve svazku, v němž by některý z partnerů nebyl spokojen. Latentní konflikt se projevit 

musí, a vycítí ho i ti, v jejichž zájmu horují zastánci konzervativního přístupu k rodině - totiž děti. 

 

 Dalším velmi zajímavým momentem studované publikace bylo zamyšlení nad posunem 

postojů k odlišným pohlavím. Přístup k pohlavím jako k dvěma nezastupitelným složkám společnosti, 

života a světa změnou v zejména feminismem podporovanou doktrínu rovnosti mužů a žen vykazuje 

mnoho účinků, které já osobně nepovažuji za žádoucí. Rovnost mužů a žen před zákonem je 

samozřejmě správná, ale už pokud jde o rovnost šancí při získávání některých zaměstnání se mi zdá 

být tento přístup poněkud dysfunkční. Nemyslím si, že by žena nemohla být kupříkladu voják, ale 

pokud se musí zavést speciální normy, aby se ženy mohly stát členy elitních jednotek, s tím, že nižší 

norma může znamenat neschopnost podat určitý výkon v emergentní situaci, může to mít i neblahé 

důsledky. Podle mého názoru je nutný respekt k odlišnosti, která mezi muži a ženami existuje - a je 

skryta v dispozicích fyzických, mentálních i emočních. Jako funkční v tomto bodě považuji ten přístup, 

který aplikuji sama: zvážení reálných schopností a odmítnutí motivů, které vycházejí ze 

samoúčelné touhy něco dokazovat (hlavně mužům), s přihlédnutím k jejich funkčnosti pro celou 

společnost. A také si myslím (nebo spíše doufám), že návrat k některým „tradičním“ hodnotám ženství, 

které podle mého názoru kotví v lidské přirozenosti více než hodnoty jiné, bude v nejbližší době růst, 

v odpověď na militantnost aktivit některých feministických hnutí. 

 

 Přestože body, které jsem zde zmínila, jsou je zlomkem toho, co mě v knize zaujalo a přinutilo 

se zamyslet, prostor této práce nedovoluje zmínit více. Na závěr mohu jen konstatovat, že pro mě 

studium Moderní rodiny bylo velmi přínosné.  


