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Súhrn 
Manželstvo je univerzálne a vytváranie párov nachádzame aj u ďalších živočíšnych druhov, pričom mláďatá 
sú od tohto zväzku závislé. Manželstvo plní funkciu reprodukčného a sociálneho usporiadania, ktoré tradične 
zahŕňalo aj širšiu rodinu. Z dôvodu biologických príspevkov do prežitia dieťaťa, pohlavia v rámci páru nie 
sú identické, teda jednotlivci hľadajú v partnerstve nejaké odlišné atribúty. Muži hľadajú mladé, atraktívne, 
sexuálne verné nevesty. Ženy hľadajú mužov, ktorí sú starší, vyšší, a (ako u iných druhov) sociálne domi-
nantní. Obidve pohlavia preferujú láskavého, zdravého, atraktívneho, im podobného partnera, ktorý je 
s nimi emocionálne prepojený. Manželský partner, ktorý zlyhá v udržaní dostatočne vysokej partnerskej 
hodnoty (MV; mate value) je vulnerabilný k rozvodu. Neplodnosť a sexuálne neuspokojenie predikuje roz-
vod, takisto ako úmrtie dieťaťa, ale naopak viacdetné manželstvo je stabilnejšie. Údaje z rôznych kultúr na-
značujú, že krutí alebo subdominantní muži (napr. chudobní živitelia rodín) a neverné ženy sú náchylnejšie 
k rozvodu. Manželstvá, v ktorých ženy dominujú nad mužmi v ekonomických príjmoch, v neverbálnej komu-
nikácii a v rozhodovaní, inklinujú k menšej spokojnosti. V spoločnostiach, kde manželky sú ekonomicky ne-
závislé od manžela, je rozvodovosť vyššia. Počet rozvodov sa šplhá nahor následkom industrializácie a rastu 
ekonomickej schopnosti žien. Ekonomické a zdravotné hľadiská taktiež pomáhajú vysvetliť kulturálne roz-
diely v polygamii, vo veku vstupu do manželstva, v dohadovaní manželstva rodičmi, v zaoberaní sa nevestinou 
sexuálnou zdržanlivosťou a vo svadobných ceremóniách. Štátne dotácie rodinám, pomer pohlaví a vplyv ro-
dičov páru sú ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú manželskú dynamiku. 

Kľúčové slová: párový bonding; výber partnera; dominancia; bohatstvo; rozvod; manželstvo; nevera; indus-
trializácia; široká rodina; plodivosť. 

 

Summary 
Marriage is universal, and pair bonding is found in other species too with highly dependent young. So 
marriage functions as a reproductive social arrangement that traditionally involved the extended family. The 
sexes are not identical in their biological contributions to children´s survival, so they seek somewhat different 
attributes in a mate. Men seek a young, attractive, sexually faithful bride. Women seek a man who is older, 
taller, and (as in many other species) socially dominant. Both sexes prefer a kind, healthy, attractive, similar 
mate who is emotionally attached to them. A spouse who fails to maintain sufficiently hight mate value is vul-
nerable to divorce. Infertility and sexual dissatisfaction predict divorce, as does death of a child, but the more 
children, the stabler the marriage. Cross-cultural data suggest that cruel or subdominant men (e.g., poor pro-
viders) and unfaithful women are prone to divorce. Marriages in which the wife dominates the husband in 
economic contributions, nonverbal behavior, and decision making tend to be less satysfying. In societies in 
which wives are economically independent of husbands, divorce rates are high. As women´s economic power 
has risen with industrialization, divorce rates have climbed. Economic and fitness considerations also help 
explain cultural differences in polygyny, age at marriage, arranged marriage, concern with the bride´s sexual 
chastity, and marriage ceremonies. Other factors also affect marital dynamics, such as state subsidies to fami-
lies, the sex ratio, and influence of the couple´s parents. 

Key words: pair bonding; mate choice; dominance; wealth; divorce; marriage; infidelity; industrialization; 
extended family; fecundity. 
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Cieľom tohto článku je prezentovať stručný prehľad teó-
rie a výskumu manželstva. Quale v Histórii manželských 
systémov (History of Marriage Systems) [1] charakterizuje 
túto tému nasledovne:  

Ide o celosvetovú históriu manželských systémov. 
Siaha až k raným generáciám ľudstva a hľadá korene 
toho, prečo a ako sa ľudia začali sobášiť, formovať trva-
júce, potomstvo zvyšujúce a navzájom pomáhajúce 
vzťahy. 

Qualeovej pozornosť na rastúce potomstvo je zhodná 
s evolučným pohľadom. Výskumníci zaoberajúci sa evolú-
ciou pripúšťajú, že manželstvo je pre ľudí univerzálne 
a z tohto dôvodu sa pravdepodobne vyvinulo ako základný 
princíp. Tento záver sa zhoduje s dôkazom, že hormóny 
hrajú úlohu v schopnosti sa zamilovať [2,3]. Vedci zaobera-
júci sa porozumením funkcie manželstva počas evolúcie za-
znamenali, že iné druhy taktiež formujú združenia dospelý 
samec - dospelá samica, a tí potom spolu vychovávajú mlá-
ďatá. Predpokladá sa, že funkciou tohto správania charakte-
rizovaného spájaním sa do párov (ďalej ako párový bond-
ing) bola výchova mladých s podporou otca rovnako ako 
matky. Párový bonding bol vyvinutý na udržanie sociálneho 
pripútania otca k matke, aby mohol byť na blízku a po-
máhať s rodičovskou starostlivosťou, a aby si zaistil otcov-
stvo (autorstvo) u potomkov svojej partnerky. Táto funkčná 
hypotéza sa zhoduje so sledovaním, že párový bonding sa 
vyskytuje u tých druhov, kde pozorujeme vysokú závislosť 
mláďat, čiže mláďatá na zvýšenie šance prežitia zvyčajne 
vyžadujú úsilie obidvoch rodičov [4]. V skutočnosti detský 
vývoj napreduje rýchlejšie každým mysliteľným spôsobom 
výchovy, za predpokladu, že je vykonávaná obidvoma ro-
dičmi, na rozdiel od výchovy nevlastnými rodičmi [5]. Deti 
nevlastných rodičov majú vyššie riziko zneužívania, zane-
dbávania, nízkeho rodičovského investovania a taktiež môže 
dôjsť až ku zavraždeniu dieťaťa [6]. K názoru, že ľudský pá-
rový bonding má vývinovú bázu, prispievajú aj hormóny, 
ktoré sú dôležité nielen pri starostlivosti matky [7-10], ale 
taktiež aj otca. Muži, podobne ako iné samce vytvárajúce 
páry z ríše cicavcov prechádzajú zvýšením prolaktínu, keď 
ich partnerka je gravidná. 

Tento biologický prístup je v kontraste s perspektívou so-
ciálne orientovaných výskumníkov, ktorí vnímajú manželstvo 
ako sociálne alebo ekonomické partnerstvo s pokusom o seba-
realizáciu. Tento hedonistický pohľad na manželstvo je 
zvlášť význačný medzi americkými výskumníkmi manžel-
stva [12]. Obsah analýzy nedávno publikovaných článkov 
o manželstve odhaľuje, že popredný americký žurnál o man-
želstve obsahoval veľa článkov zameraných na manželskú 
spokojnosť, zatiaľ čo časopisy, ktoré sa venujú manželstvu 
popri iných témach v iných ako západných spoločnostiach 
takéto články vôbec neobsahovali (tab.1). Nasledujúca do-
plnková analýza žurnálov o manželstve v španielčine odha-
ľuje iba jeden článok o manželskej spokojnosti. 
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Tabuľka 1. Obsahová analýza výskumu manželstva 
v piatich časopisoch z roku 1990 

Názov časopisu Manželstvo Manželská spokojnosť 
Manželstvo a širšia rod. 
J of Modern African Studies 30 0 2 
Modern Asian Studies 57 0 6 
J of Latin American Studies 23 0 2 
Comparative Studues in 74 0 6 
Sociology & History 
J of Marriage & the Family 200 148 107 
Source: JSTOR 

Veríme, že tieto rozdiely v obsahu časopisov reflektujú 
spoločenské rozdiely v nazeraní na manželstvo. Spojené štá-
ty sú vysoko individualistická spoločnosť, v ktorej osobné 
šťastie je veľmi dôležité, a dokonca prvoradé. Naopak veľa 
kolektívnych spoločností považuje rodinu za sociálny ná-
stroj pre živenie všetkých členov rodiny, nie iba detí, ale aj 
rodičov zosobášeného páru. Pozícia USA je možno extrém-
ne vyhranená v dôraze na osobné šťastie pred úspešnou vý-
chovou dieťaťa a harmonickým vzťahom s celou širšou ro-
dinou [1,13]. 

Hlavný prúd sociálnej vedeckej literatúry ohľadne man-
želstva, špeciálne v USA, sa sústreďuje na koreláty manžel-
skej spokojnosti a stability. Táto literatúra vedie k dôležitým 
záverom, že manželstvá zvyknú byť uzatvárané medzi su-
sedmi alebo jednotlivcami z podobného prostredia. Manžel-
ská spokojnosť a stabilita korelujú s podobnosťou partne-
rov, s príjmom, so vzdelaním, zdravím, sexuálnym uspoko-
jením, so sexuálnou vernosťou, vzájomným rešpektom a ná-
klonnosťou, s trvaním známosti, s vekom uzatvárania man-
želstva a s neprítomnosťou nemanželských detí [14]. Týmto 
konvenčným analýzam však chýba teoretické vysvetlenie, 
prečo by tieto faktory mali byť dôležité, a hlavne prečo sa 
manželstvo objavuje vo všetkých ľudských spoločnostiach. 
Tieto analýzy sú takisto značne ohraničené kultúrou. Naprí-
klad, dôraz na manželské spoločenstvo by malo mať rela-
tívne malý podiel u polygamných manželstiev, u ktorých je 
preferovaný záujem o reprodukciu [1]. Ďalším nedostatkom 
je zoslabovanie pohlavných rozdielov ako faktorov výberu 
partnera/partnerky a udržanie manželstva. Ale hlavnou limi-
táciou sa zdá byť odvracanie sa od zvažovania biologických 
faktorov, ktoré ovplyvňujú reprodukčný úspech. Manželstvo 
je reprodukčná adaptácia. Páry, ktoré zlyhajú v úspešnej rep-
rodukcii by mali byť vyčlenené v súvislosti s ich manžel-
skou hodnotou a fungovaním. 

 Veríme, že prierez kultúrami, druhmi a taktiež funkčný 
postoj dopomôžu k porozumeniu manželstva a rodiny. Na-
zeraním na manželstvo ako na formu párového bondingu 
môžeme niekedy získať náhľad, prečo sa ľudské páry sprá-
vajú tak ako sa správajú. Takže začnime so stručnou disku-
siou o tom, ako sa manželstvo vyvíjalo. Pre túto evolučnú 
premenu z hlavne promiskuitných sklonov, ktoré pochádzajú 
od našich šimpanzom - podobných predkov smerom k páro-
vému bondingu, ktorý vznikol v línii hominidov, existuje 
veľa scenárov [15,16]. Z našich zistení vyplýva, že ľudský 
párový bonding sa stal evolučne stabilným, pretože zosilnil 
istotu rodičovstva, a tak aj prospešné rodičovské úsilie 
a pretože práca muža a ženy sa navzájom dopĺňajú. Muž lo-
vil zver a ochraňoval rodinu, žena zbierala jedlé plody 
a ošetrovala deti. Funkcionalistov v poslednej dobe zaujala 
rola rodičov manželského páru. V tradičných kultúrach starí 
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rodičia a ostatní členovia rodiny poskytovali dôležitú pod-
poru pre rodičov a vnúčatá. Predpokladalo sa, že násobenie 
pomocnej sily je zodpovedné za nezvyčajne krátky me-
dzipôrodný interval u ľudí, vysokú mieru prežívania detí 
a ich následný výnimočný úspech ako druhu primátov. 
[15,17] Ďalším novým objavom je Millerova myšlienka [18], 
že inteligencia a umelecká schopnosť bola pohlavne vyse-
lektovaná u hominidov, čo vedie k silnému selekčnému tla-
ku na tieto schopnosti a ich uznávanie. Miller a ďalší taktiež 
naznačili, že emócie a správanie v rámci párového bondin-
gu, ako pocity žiarlivosti a zaslepenie pri zaľúbení poskytu-
jú vodidlo ohľadne stratégií párovania u hominidov.  

V tomto článku sa pokúsime o stručnú evolučnú analýzu 
týchto aspektov manželstva: kritériá výberu partnera, výskyt 
rozvodov, variácie v manželstve naprieč kultúrami, moder-
né trendy v manželstve. 

 

Kritériá výberu partnera 
Pred perspektívnym rodičom stojí problém nájsť a udržať 

si partnera/ku, ktorý/á bude maximálne prispievať k jeho/jej 
vlastnej reprodukcii. (Pozn. prekl.: v ďalšom texte občas pon-
echáme „partner“ v angl. zmysle, teda bez rodového rozlí-
šenia.) Keď chcel jedinec upútať ako partner, musel využiť 
tie svoje kvality, ktoré boli príťažlivé. Tieto úvahy pomáha-
jú objasniť fakt, že manželskí partneri majú tendenciu byť si 
podobní vo fyzickej atraktivite, inteligencii a ďalších latent-
ných faktoroch v pozadí. Manželia sú si zvyčajne podobní 
v partnerských hodnotách (MV) [18,19]. Takisto majú sklon 
byť si podobní v latentných faktoroch v pozadí, ktoré prav-
depodobne zvyšujú ich kompatibilitu. Známosť sčasti po-
zostáva zo zhodnotenia stupňa podobnosti, podľa čoho me-
nej podobné páry inklinujú k rozchodu [preskúmané v 20].  

Partneri sú si taktiež podobní v zdanlivo irelevantných, 
ale vysoko dedičných črtách, ako je farba očí a výška. Aby 
sme porozumeli, prečo existuje tendencia byť si geneticky 
podobní, je nevyhnutné poznamenať, že toto platí aj pre iné 
druhy, týka sa to aj hmyzu, vtáky, opíc [21]. (K vyhnutiu sa 
extrémnej genetickej podobnosti dochádza v dôsledku in-
breedingových útlmovým efektov genetická, ale mierna po-
dobnosť je vyhľadávaná.) Na základe toho je potrebné veľ-
mi všeobecné funkčné vysvetlenie. Boli ponúknuté rôzne 
výklady. Potomstvo mierne podobných rodičov zvykne byť 
v zvlášť dobrej fyzickej kondícii. Množstvo potratov je v tých-
to manželstvách relatívne nízke [22] a príbuzenské svadby sa 
vyznačujú niekedy zvlášť vysokou plodnosťou [23]. Tieto 
benefity homogamie (alebo pozitívneho vhodného párova-
nia) sa môžu objavovať prostredníctvom uchovávania adap-
tačných génových kombinácií. Taktiež je možné, že potom-
stvo podobných alebo homogamných rodičov bude zdieľať 
viac génov s rodičmi, a takto sa zaobstará zosilnenie v pre-
sune na gény jedinca. S tým súvisí aj možnosť, že súrode-
necká kooperácia by mala byť medzi bližšími pokrvnými 
súrodencami väčšia. V každom prípade sa zdá, že ľudia pre-
ferujú partnera/ku s miernou genetickou podobnosťou v roz-
ličných kultúrach, vrátane súčasných kultúr lovcov a zbe-
račov [24]. Táto preferencia je sprostredkovaná sčasti fero-
mónmi [25], ale taktiež kultúrnymi pravidlami exogamie/ 
endogamie [23]. Sexuálna averzia k prvostupňovému príbu-
zenstvu sa vyvinula prostredníctvom blízkosti počas detstva 

a nedávne dáta naznačujú, že táto averzia môže byť spro-
stredkovaná aj feromónmi [26]. 

 Niektoré doplnkové kritéria výberu partnera sú rovnaké 
tak pre mužov ako aj pre ženy. Obidve pohlavia hľadajú 
zdravého, reprodukčne kompetentného, láskavého partnera, 
ktorý je s nimi emocionálne prepojený [27]. Úplná pohlavná 
diferenciácia je znakom reprodukčnej zrelosti a kompeten-
cie. Podľa tohto obidve pohlavia preferujú partnerov, ktorí 
sú nejako viac pohlavne diferencovaní, ako je priemer [28]. 
Obidve pohlavia hľadajú znaky genetickej kvality, t.j. fy-
zickú príťažlivosť. 

 Ale niektoré kritériá výberu partnera/ky sú odlišné pod-
ľa príslušnosti k pohlaviu. V konečnom dôsledku je toto 
dôvod, prečo pohlavia prispievajú niečím odlišným do ich 
spoločného potomstva. Muži hľadajú mladú nevestu, ktorá 
bude mať celé svoje reprodukčné obdobie pred sebou [27]. 
Ženy v tradičných spoločnostiach sa zvyčajne vydávajú v ča-
se začiatku fertility [28]. Ich reprodukčná hodnota je potom 
vyššia, a to je pravdepodobne aj ich partnerská hodnota. Na 
druhej strane ženy hľadajú muža, ktorý je o pár rokov od 
nich starší [27]. Muži zostávajú plodní aj potom, ako ich 
ženy dosiahli obdobie menopauzy, takže ženy sa nemusia 
obávať poklesu manželovej fertility. Ale prečo by ženy mali 
preferovať starších mužov? Táto preferencia je v skutoč-
nosti silnejšia ako preferencia mužov pre mladé manželky. 
Obyčajne sa to vysvetľuje tým, že starší muži sú bohatší 
a ženy hľadajú u majetného muža ekonomické zdroje. Kom-
plexnejším môže byť vysvetlenie, že vek je znakom sociál-
nej dominancie, a ženy, ako samice mnohých ďalších dru-
hov hľadajú dominantných samcov. Táto interpretácia je 
podporená faktom, že ženy hľadajú dominanciu u mužov aj 
keď sa týka inej dominancie než len ekonomickej. Ženy ma-
jú tendenciu preferovať vyšších, viac atletických, viac seba-
istých, sociálne dominantných mužov, ktorí vykazujú non-
verbálne znaky dominancie [28]. Dominancia je všeobecne 
znakom nadradenosti nad mužskými konkurentmi a mohla 
by byť užitočným indikátorom potenciálu, ako živiteľa a och-
rancu v evolúcii hominidov, možno presvedčivejším ako 
kultúrou definované a menlivé indikátory bohatstva, akým 
je napr. vlastníctvo veľkého množstva dobytka. Napriek 
tomu sa indikátory bohatstva alebo zárobkovej schopnosti 
stali vyhľadávané a boli označené ako kultúrny základ. Po-
dobne pracovitosť a zručnosť v ženských prácach sú u neviest 
všeobecne vyhľadávané. Manželstvo je sčasti ekonomické 
partnerstvo a jednotlivci by mali byť dobre poučený, čo aj 
často svojimi rodičmi sú, aby v manželskom partnerovi 
hľadali ekonomického prispievateľa. Ale manželstvo je 
oveľa viac ako ekonomické partnerstvo. Ekonomické zdroje 
sú dôležité pre úspešné manželstvo, ale to očividne preto, že 
zvyšujú prežívanie detí. Z funkcionálneho hľadiska, zdroje 
sú prostriedky na dosiahnutie reprodukčného úspechu. 

 

Udržanie manželstva 
Po výbere partnera nasledujú začiatky manželstva. Roz-

vod a vzájomné opustenie je vždy teoreticky možné a malo 
by platiť, že manželia by mali vziať do úvahy aj túto mož-
nosť. Prediktory rozvodu môžu mať adaptívny zmysel a je 
tu podobnosť s kritériami pre voľbu partnera/ky. Transkul-
turálne výskumy identifikovali nasledovné faktory ako dô-
ležité pri rozvode: neplodnosť, odmietanie sexu, sexuálna 
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nevera (zvlášť u žien), krutosť (hlavne u mužov) a ekono-
mické zlyhanie (hlavne u mužov) [29]. (Všimnime si blízke 
paralely ku kritériám výberu partnera/ky: zrejmá plodnosť, 
prívetivosť, emocionálna súhra a mužská dominancia). 
V žiadnej spoločnosti sa muži nemôžu ženiť, pokiaľ si to 
nemôžu dovoliť, a muži trpiaci nedostatkom sa zriedka že-
nia na dlhú dobu. Vo väčšine sledovaných spoločností 
(napr. Turecko, U.S.A, Anglicko, Švédsko, Austrália) sú 
najšťastnejšie manželstvá, v ktorých je manžel mierne do-
minantný v rozhodovaní [30-33]. Manželstvá, v ktorých že-
na pri interakcii dominuje nad manželom v neverbálnom 
správaní, bývajú najmenej spokojné [31,34,35]. Pravdepo-
dobne najobjektívnejšie a najrealistickejšie hodnotenie 
vhodnosti manželstva je jeho reprodukčný úspech. Obdob-
ne, infertilita je akceptovateľný dôvod k rozvodu vo veľa 
kultúrach a po celom svete pravdepodobnosť rozvodu klesá 
s vyššou plodivosťou [36]. Rozvod je tiež viac prijateľný 
v prípade sexuálnych ťažkostí, znásilnenia [37], alebo smrti 
dieťaťa [38]. V spoločnostiach, v ktorých je práca muža 
a ženy vzájomne závislá, takže ani jeden by nemohol eko-
nomicky prosperovať bez toho druhého, býva malý sklon 
k rozvodovosti [39]. V tomto svetle moderné trendy sme-
rom k potlačeniu roly pohlavia v deľbe práce a smerom ku 
kupovaniu toho, čo sa predtým nazývalo práca v domácnos-
ti,môže byť zlým znamením pre budúcnosť manželstva. 

Frekvencia a načasovanie rozvodov sa dá taktiež vhodne 
interpretovať pri zohľadnení funkcionálnych aspektov. 
V tradičných spoločnostiach sú rozvody značne raritné - 
približne rovnajúce sa tým v USA z roku 1950 [40]. Keď 
niekto hľadá partnera/ku, vyžaduje si to čas, ktorý by inak 
mohol byť využitý na reprodukciu. Taktiež, ak rozvod na-
stal po narodení dieťaťa, hodnota jedinca ako partnera klesá 
a môže mať ťažkosti nájsť si nového vhodného partnera, čo 
zvlášť platí u žien. Okrem toho rodičovská starostlivosť zo 
strany otca bude redukovaná a starostlivosť od nevlastného 
rodiča pravdepodobne nebude dostatočná. Rozvod sa tiež 
neprimerane včasne objavuje v manželstvách s malým poč-
tom, prípadne žiadnymi deťmi [41]. Vrchol rozvodovosti sa 
pohybuje okolo obdobia 4 rokov spolužitia v manželstve 
[42], čo možno vysvetľovať časovo približne rovnakým ob-
dobím ubúdania zaľúbenosti, ktoré nastáva po 2-3 rokoch 
strávených v romantickom vzťahu [43]. Toto znižovanie 
zamilovanosti môže byť adaptívne ako povolenie rozvia-
zania manželstva, ktoré bolo neplodné a taktiež aby bolo 
u párov s deťmi umožnené odkloniť viac emocionálnych 
investícií od seba navzájom a nasmerovať ich k svojmu 
bezmocnému dieťaťu. Potom v manželstve nastáva čiastoč-
né ustálenie, a to vďaka rodičovskej príťažlivosti k svoju 
dieťaťu.  

 

Variácie manželstva naprieč kultúrami 
Vyzbrojení touto funkcionálnou perspektívou môžeme 

skúsiť pokročiť v snahe o porozumenie variabilných foriem 
uzatvárania manželstva. Okolo 14 % manželstiev sa vysky-
tuje v matrilineárnych spoločnostiach [23]. Väčšina z nich 
praktizuje tzv.,,ujčekovanie“, čo znamená, že brat ženy hrá 
hlavnú rodičovskú úlohu pre jej deti. Cudzoložstvo je spra-
vidla bežné, takže muži majú malú pravdepodobnosť otcov-
stva u manželkiných detí. Následne väčšina mužov investu-
je hlavne do detí ich sestier, ktoré sú pravdepodobnejšie ich 
pokrvnými príbuznými. Kvôli nevere a kvôli nízkemu ot-

covskému investovaniu do detí je rozvodovosť vysoká. Te-
da tento variant na pozadí zvyčajných patrilineárnych fo-
riem rodiny vytvára funkčný význam. Matrilinearita sa vy-
skytuje v spoločnostiach, kde ženy výrazne spolupracujú 
naprieč generačnými líniami, ktoré uprednostňujú matri-
lokalitu, a ktorých muži odchádzajú na dlhú dobu na vojno-
vé expedície, a teda riskujú cudzoložstvo svojich žien. Nao-
pak patrilinearita je asociovaná s patrilokalitou, kde je pra-
vidlo, že príbuzní kooperujú pri starostlivosti o dobytok, 
farmárčení, alebo v súbojoch [1]. 

Iný dôležitý ekonomický faktor pre vysvetlenie variabi-
lity manželstiev je majetok. V spoločnostiach, kde si niekto-
rí muži môžu dovoliť viac ako jednu ženu v tom istom čase 
zvyčajne vzrastá polygamia [23]. Dokonca aj v moderných 
spoločnostiach realizujúcich tradičné kresťanstvo, je vyko-
návané ilegálne mnohoženstvo, pričom zámožní muži nie-
kedy požiadajú o rozvod a znova sa oženia [44,45]. Takéto 
prípady,,sériových mnohoženstiev“ sú viac akceptované, ak 
sa jedná o stále relatívne mladého muža [46]. Podobné je 
to aj v prípade mnohých vtáčích druhov, kedy samce, ktoré 
ovládajú rozsiahle teritórium často vábia mnoho partneriek. 
Samičky radšej zdieľajú prosperujúceho samca ako mono-
polizáciu slobodným, ale chudobným samcom. Ženy v poly-
gamných manželstvách majú tendenciu mať takmer toľko 
detí, ako ženy v monogamných manželstvách v tej istej spo-
ločnosti [47]. Majetok muža má taktiež vplyv na to, ako sú 
manželstvá uzatvárané. Dohodnutie manželstva, ako zvy-
čajná forma v tradičných spoločnostiach, súvisí s vysokou 
hodnotou nevesty [1]. Rodičia sa prostredníctvom manžel-
stva postarajú o prenos majetku a o vytvorenie politického 
a ekonomického spojenectva s inou rodinou. Na získanie 
kontroly nad milostnou náklonnosťou svojich detí používajú 
rôzne taktiky ako segregáciu pohlaví, zatvorenie žien do 
kláštorov, zakrývanie tváre žien závojom, skoré manželstvo 
a odsudzovanie predmanželského sexu. (Po svadbe sú ne-
vesty často sexuálne kontrolované dozorom patrilokalitných 
príbuzných a ďalšími opatreniami.) Napriek tomu v žiadnej 
spoločnosti sa rodičom nepodarí úplne zvíťaziť na partner-
skými preferenciami svojich detí. Dohodnuté manželstvo je 
nezvyklé v spoločnosti tzv. lovcov a zberačov, čo je ekono-
mická forma našich predkov hominidov, takže môžeme pred-
pokladať že mladí ľudia majú vyvinuté vlastné silné a pre-
pracované kritériá voľby partnera/ky. Manželstvá sú zvy-
čajne dohadované v spoločnostiach s oceniteľnou hodnotou 
nevesty, kde rodičia majú ekonomický záujem na výsledku. 
Hodnota nevesty alebo jej služieb sa objavuje u asi 71 % 
kultúr, prednostne v patrilineárnych. Tam, kde je vlastníctvo 
majetku vrcholom manželstva, perspektívne nevesty maxi-
malizujú svoju partnerskú hodnotu dôrazom na sexuálnu 
vernosť. V týchto spoločnostiach sa niekedy objavuje zmr-
začenie genitálu (a veľmi zriedkavo veno), podľa všetkého 
na povzbudenie bohatého uchádzača aby vsadil na túto ne-
vestu [1]. Zistilo sa, že mutiláciou genitálu majú v úmysle 
redukovať ženskú sexuálnu túžbu, a tak aj sklon k sexuálnej 
nevere [23]. Je to podivuhodná tradícia, že rodiny by mali 
podrobiť svoje dcéry týmto príšerným, a často smrteľným 
výkonom. Vypovedá to niečo o význame istoty otcovstva. 
Áno, sexuálna žiarlivosť je najbežnejšia príčina vrážd na ce-
lom svete [49]. 

Vek, v ktorom sa vstupuje do manželstva taktiež ovplyv-
ňujú ekonomické faktory. Muži musia prejsť otestovaním 
ekonomických zručností, aby sa mohli ženiť a v spoločnos-
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tiach, kde je potrebných mnoho rokov na nazbieranie skú-
seností alebo schopností ku kvalifikácii, je vstupovanie do 
manželstva oneskorené. Počas prosperujúceho obdobia má 
vek mužov uzatvárajúcich manželstvo tendenciu klesať [1], 
muži sa teda ženia skôr, keď sa ich ekonomické schopnosti 
vyvinuli rýchlejšie, ako je to napr. u farmárov a robotníkov 
aj v súčasnej spoločnosti. Vek vydaja žien v spoločnosti do 
istej miery nasleduje vek mužov vstupujúcich do manžel-
stva. Keď je vekový rozdiel medzi manželskými partnermi 
veľký, má rozvodovosť sklon narastať. Je známe, že ženy sa 
vydávajú priemerne v mladšom veku ako sa ženia muži. Je 
to z dôvodu, že muži potrebujú viac času na to, aby sa stali 
dominantnými ekonomicky a interpersonálne, a pretože 
u žien s vekom prudšie klesá plodnosť. Tam, kde sú ženy 
menej zabezpečené, majú muži tendenciu ženiť sa neskôr, 
pretože vyžadujú viac času na to, aby boli ekonomicky 
oprávnení. Na druhej strane sa ženy zvyčajne vydávajú keď 
sú mladé, a to tak skoro, ako sa stanú vydajaschopné. Na-
príklad v polygamných spoločnostiach ženy inklinujú k vy-
daju v skoršom veku výraznejšie ako v monogamných, pre-
tože sú viac žiadané. Manželstvo sa napokon uzatvára skôr 
aj vtedy, keď sú vyhliadky na krátky život, podobne ako je 
to u krátko žijúcich zvierat, kedy reprodukcia začína v mla-
dom veku. 

Verejné manželské oslavy sa vyskytujú vo väčšine tra-
dičných spoločností, a to hlavne tam, kde je hodnota neves-
ty vysoká [1]. Manželia, ktorí si dajú verejný manželský 
sľub menej inklinujú k rozvodu. Počas svadobných osláv sa 
tiež obidve rodiny zoznámia a často vytvoria ekonomické 
a spojenecké väzby, ktoré by pri rozvode stratili. Vo feudál-
nych spoločnostiach, v ktorých obrana závisí od sily čísel, 
sú spojenectvá mimoriadne významné a zohľadňuje sa to 
pri aranžovaní manželstva.  

 

Trendy v modernom manželstve 
Priemyselná revolúcia priniesla vážne zmeny v man-

želstve a rodine. Niektoré z týchto trendov pretrvávajú do-
dnes. S industrializáciou sa muži s rodinami častejšie sťa-
hovali do miest, kvôli zamestnaniu v továrni [1]. Zvyčajne 
zanechali svojich rodičov a ďalších príbuzných na rodinnej 
farme a menej sa angažovali vo finančnej podpore, teraz už 
vzdialených, príbuzných. Ženy tiež niekedy získali prácu 
v továrni, takže boli viac mimo svojich detí, a tie zas trávili 
veľa času mimo domu a boli zaškoľované pre technické 
práce vyžadované v priemysle. Členovia rodín sa vzájomne 
od seba veľmi vzdialili. Dojednávanie manželstva začalo 
zanikať. Možno práve pre túto izoláciu jadrovej rodiny od 
ďalších príbuzných a pre oslabenie väzieb medzi príbuzný-
mi z manželovej/manželkinej strany dochádzalo k milostným 
pomerom na pracovisku a rozvodovosť začala narastať. Keď 
sa objavila industrializácia nastal plynulý nárast rozvodov 
[36]. 

V posledných dekádach pokračovala dezintegrácia rodi-
ny, obzvlášť v USA [50]. Možno sčasti skôr kvôli silným 
individualistickým etickým postojom je rozvodovosť v Ame-
rike asi trojnásobná oproti Západnej Európe. V prieskume 
sa zistilo, že Americké a Britské páry mali veľmi podob-
né hodnoty, okrem umiestnenia individuálnej sebarealizácie 
na prvé miesto a taktiež kladenia väčšej dôležitosti na túto 
sebarealizáciu v porovnaní so snahou mať dobré manžel-

stvo, čo bolo odsúvané na neskôr [51]. Stále viac žien 
s malými deťmi pracuje mimo domu. Množstvo spoločného 
času rodičov s deťmi klesá [50]. Reforma sociálnej staros-
tlivosti mala za následok ešte menej kontaktu s deťmi, pre-
tože matky sa zaviazali pracovať na plný úväzok. Adoles-
centky často prestávali chodiť do školy, aby zostali doma so 
svojimi mladšími súrodencami, pokiaľ je matka v práci, čo 
je fenomén teraz označovaný ako bez - rodičovská rodina. 

V Európe možnosť platenej rodičovskej dovolenky umož-
ňuje mnohým matkám zostať doma s ich malými deťmi, 
a pri všeobecnej zdravotnej starostlivosti môžu pracovať na 
čiastočný úväzok bez straty zdravotného poistenia. Niektoré 
európske krajiny taktiež poskytujú finančnú motiváciu pá-
rom, ktoré sa starajú o starších príbuzných doma, a tak udr-
žiavajú širokú rodinu pohromade. 

Nízka pôrodnosť v týchto prosperujúcich spoločnostiach, 
označovaná aj ako demografický prechod (pozn. prekl. nazý-
vaná aj druhá demografická revolúcia), je mätúca. Jedno 
z možných vysvetlení je, že u potenciálnych rodičiek sa vy-
vinula tendencia vyhodnocovať vyhliadky na úspešné vy-
chovanie ich novorodenca. Tento úsudok sa zakladá na vní-
maní realizovateľnosti prijatia novorodenca a dostupnosti 
ďalšej asistencie pri opatere detí. Slobodné, vyčerpané mat-
ky majú zvýšené riziko opustenia svojho dieťaťa alebo in-
fanticídy. Takisto absencia ďalších členov rodiny, spôsobe-
ná rozpadom širšej rodiny, môže spustiť averziu voči náras-
tu počtu detí, a takto prispievať k demografickým zmenám 
[52]. Aj keď sú obidvaja rodičia prítomní pri opatere detí, 
manželská spokojnosť má tendenciu klesať s narodením 
a počas vývoja dieťaťa, a znovu sa obnovuje keď deti pod-
rastú a opustia domov [53,54]. Zdá sa však, že toto sa obja-
vuje iba v západných spoločnostiach, ako je USA, Anglicko 
a Švédsko. V kolektívnejších spoločnostiach so silnými väzb-
ami na širšiu rodinu, ako je Turecko a Čína sa to nepozoro-
valo [12,55]. Súhlasne s hypotézou [52], že demografický 
prechod reflektuje rozpad širokej rodiny, sa zdá, že manžel-
ská spokojnosť v západných a východných spoločnostiach 
je viac závislá od vzťahov medzi manželmi a ich rodičmi, 
ako od vplyvu detí [56]. 

Rozvodovosť naďalej rastie vo všetkých industrializo-
vaných krajinách. Ďalší faktor, ktorý sa na tom podieľa, je 
narastajúca schopnosť žien zarobiť peniaze. Je to znepoko-
jujúci, ale potvrdzovaný fakt, že zvýšená rozvodovosť sa 
vyskytuje tam, kde sú ženy ekonomicky nezávislé od ich 
manželov. Toto sa porovnáva v tradičných a moderných spo-
ločnostiach [preskúmané v 28]. Manželov príjem manžel-
stvo stabilizuje, zatiaľ čo manželkin príjem ho zvyčajne 
destabilizuje, obzvlášť, keď jej príjem je konkurujúci alebo 
presahuje manželov príjem [57]. Takisto ženy sú málokedy 
ochotné vydať sa za muža, ktorý zarába menej ako ony. Že-
ny s vysokým príjmom vyžadujú vysoký príjem aj od man-
žela, a to viac ako ženy s malým príjmom, napriek tomu, že 
je pre ne menej potrebný [58,59]. Manželstvo nie je len jed-
noduché ekonomické partnerstvo, v ktorom manželský ús-
pech koreluje s rodinným príjmom, ale manželský úspech 
závisí hlavne od toho, koľko zarába manžel. 

Nikde sa táto dynamika neprejavuje tak, ako na afroa-
merickej populácii. Veľkú väčšinu pôrodov u černošského 
obyvateľstva tvoria slobodné matky. Černošské adolescent-
ky môžu reálne zúfalo hľadať manžela, avšak otehotnejú 
a rodia bez pomoci partnera [60]. Veľa černošských mužov 
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nie je schopných efektívneho manželstva, pretože sú buď 
chudobní, uväznení, závislí od alkoholu, duševne chorí, ale-
bo sú zavraždení. Černošské ženy v súčasnosti získavajú 
ďaleko viac vzdelania ako černošskí muži. Opatrenie pod-
porované Wilsonom [60] je poskytovať dobre platenú prácu 
zbedačeným mužom rôznych rás, aby mohli pomáhať živiť 
rodinu. Na jednej strane by možno bolo riešením, vytvore-
nie rovnakých pracovných príležitostí pre ženy, ale bez sú-
časne platenej rodičovskej dovolenky by to rodinu neposil-
nilo. Dostupnosť mužov schopných manželstva by mala ne-
priamy ekonomický benefit pre ženy, a to zakladaním man-
želstva, ktoré by bolo dostupné pre tých, ktorí ho hľadajú. 
Ženy rovnako ako muži by mali mať viac možností vo vy-
vážení práce a rodinného života. Z manželstva by profitova-
li všetci členovia rodiny, nielen deti. Ľudia v manželstve sú 
všeobecne zdravší a šťastnejší [61]. Ženatí muži, na rozdiel 
od osamelých mužov, sú menej náchylní k alkoholizmu, 
psychickým chorobám a kriminalite, vrátane znásilnenia. 

Je dôležité zdôrazniť, že táto párová dynamika u černoš-
ského obyvateľstva je špeciálnym prípadom, vznikajúcim 
pre mimoriadny nedostatok černošských mužov schopných 
uzavrieť manželstvo. Rovnaké efekty sa objavujú aj u ďalších 
populácií, kde je malá ponuka mužov, ako napr. pri vojen-
skej porážke [36]. Tam, kde sú muži vzácni, množstvo man-
želstiev klesá a sexuálna promiskuita stúpa, pretože muži 
môžu získať sex aj bez manželstva. Tam, kde sú zriedkavé 
ženy, býva počet manželstiev vyšší. Dôsledkom nízkeho 
počtu manželstiev je, že súrodenecké vzťahy medzi polo-
vičnými a nevlastnými súrodencami sú viac strohé ako vzťa-
hy medzi úplnými súrodencami, ktorí sú si geneticky prí-
buznejší.  

Sociálny štát pri pokúšaní sa o kompenzáciu úpadku ro-
diny vlastne podkopal manželstvo poskytnutím stimulov pre 
mimo – manželské rodičovstvo. Možnosť získania štedrej 
dávky na starostlivosť o dieťa pre slobodné matky, viedla 
k nárastu donosených tehotenstiev oproti potratom [63]. Vý-
sledkom toho je, že štát súťaží s mužmi o prevzatie rodičov-
skej roly. Otcovia predsa len deťom poskytujú viac, ako len 
ekonomickú asistenciu. V rôznych kultúrach otec typicky 
slúži ako ochranca rodiny, ako model dospelého, ako kama-
rát na hranie, zvlášť pre väčšie deti a ako vychovávateľ sy-
nov do mužského povolania [64]. Zdá sa byť zrejmé, že ro-
dinný zákon potrebuje vziať do úvahy každého člena rodi-
ny. Pochybenie v tomto môže viesť k výsledkom, ktoré boli 
pozorované v Československu okolo 1980. Štátom poskyt-
nuté benefity znížili priemerný vek vydaja, ale následne 
vzrástol počet rozvodov [1]. 

V sumári sa javí, že odchýlenie sa od druhovo - typic-
kých vzorcov môže byť riskantné. V tradičných kultúrach 
konštantne býva celá širšia rodina spoločne - ak nie pod jed-
nou strechou, tak vo veľmi blízkej vzdialenosti, v dostupnosti 
pešou chôdzou. To znamená, že deti vyrastajú s početným 
príbuzenstvom a manželskí partneri nie sú v emočnej a prak-
tickej podpore odkázaní výlučne sami na seba. Starí rodičia 
môžu poskytnúť nielen hmatateľnú pomoc, napr. pri staros-
tlivosti o deti, ale taktiež poradiť pri riešení manželských 
ťažkostí - alebo poradiť pri uzatváraní manželstva. Zistili 
sme, že v USA, Anglicku, Číne a Turecku bol rodičovský 
súhlas s výberom manželského partnera svojho dieťaťa aso-
ciovaný s láskou v manželskom zväzku [56,65]. Ak sa však 
rodičia páru rozviedli, ich asistencia bola menej prijateľná 

a rady viac spochybňované. Páry s rozvedenými rodičmi sa 
pravdepodobnejšie rozvedú, takže výsledok manželstva po-
kračuje do ďalších generácií. Týmto sa potvrdzuje, že ten-
dencia k rozvodu má značnú dedivosť [66]. Aj keby zaniklo 
dohodovanie manželstiev rodičmi, - ktoré zvyčajne vedú 
k menšej satisfakcii ako pri voľnom výbere partnera/ky – mô-
žeme stále benefitovať z rád a zapojenia sa širšej rodiny. Sieť 
rodinných príslušníkov poskytuje nielen emocionálnu ochra-
nu a hmatateľnú pomoc, ale taktiež umožňuje mladým ľu-
ďom učiť sa, ako byť rodičmi, pozorovaním milujúcej rodi-
čovskej starostlivosti od ich starších príbuzných [67]. Takým-
to spôsobom sa môžu odovzdávať úspešné rodinné vzťahy. 
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