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Úvod 

 Žárlivost je tématem množství odborných i populárně naučných publikací a článků 

nejednoho časopisu. Nějakou formu zkušenosti s ní má asi každý. Ačkoliv je žárlivost 

všudypřítomný fenomén, nepanuje obecná shoda v její definici. V poslední době velmi 

populární vysvětlení žárlivosti vychází z evolučně psychologického přístupu. Ten žárlivost 

chápe jako behaviorální adaptaci, která lidem pomáhá udržet si partnera, zamezit nevěře a 

ve výsledku je tedy pro jedince výhodná. Velký prostor byl věnován především pohlavním 

odlišnostem v žárlivosti (Buss a kol., 1992; DeSteno a kol., 2002). Mnoho studií potvrdilo, 

že pro muže je typičtější spíše sexuální žárlivost, která je vyvolána hrozbou sexuální 

nevěry partnerky a pro ženy je typičtější spíše emoční žárlivost, která je vyvolána hrozbou 

emoční nevěry partnera (Buss a kol., 1992; DeSteno a kol., 2002; Edlund a kol., 2006; 

Levy a Kelly, 2010; Pietrzak a kol., 2002). Tyto výsledky však nacházíme především u 

heterosexuálně orientovaných jedinců, zatímco u homosexuálně orientovaných jedinců 

takto konzistentní důkazy existence pohlavních odlišností v žárlivosti nenacházíme. 

Některé studie naznačují, že i u homosexuálních jedinců se pohlavní rozdíly vyskytují 

(Dijsktra a kol., 2001; DeSouza a kol., 2006), jiné však existenci pohlavních rozdílů 

nepotvrzují (Sagarin a kol., 2012). 

 V této práci proto prozkoumáme prožívání žárlivosti u homosexuálních žen 

v komparaci s heterosexuálními ženami. Tato práce rozšiřuje bakalářskou práci Potyszové 

(2013), která se zabývala žárlivostí u homosexuálních mužů. Její výsledky naznačují, že 

žárlivost se odvíjí od pohlaví partnera. Tedy jedinci ve vztahu s mužem budou prožívat 

spíše emoční žárlivost, zatímco jedinci ve vztahu se ženou budou prožívat spíše sexuální 

žárlivost (Potyszová, 2013; Potyszová, 2016). V teoretické části nejprve představujeme 

některé výzkumy zabývající se romantickou žárlivostí a faktory ovlivňující žárlivost. Dále 

se podrobněji věnujeme problematice sexuální a emoční žárlivosti. Empirická část je pak 

věnována našemu výzkumu, jehož cílem bylo prozkoumat subjektivní prožívání žárlivosti 

u heterosexuálních a homosexuálních žen. K dosažení tohoto cíle jsme zvolili kvalitativní 

metodu polostrukturovaných rozhovorů. Jelikož by ale z rozhovorů mohlo dojít 

k identifikaci respondentek, nepřikládáme rozhovory v příloze. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Co je to žárlivost? 

 Žárlivost je často definována jako emoční stav, který vzniká v důsledku ohrožení 

cenného romantického vztahu (Buss a kol., 1992; Dijkstra a kol., 2013; Hartl a Hartlová, 

2000; White a Mullen, 2006), ohrožení sebeúcty (White a Mullen, 2006), nerovného 

rozložení moci ve vztahu (White a Mullen, 2006), v důsledku znovuprožití Oidipovské 

situace (Freud podle White a Mullen, 2006), či v důsledku socializace a kulturních norem 

(Sheets a Wolfe, 2001). Rozpor však nastává v tom, zda žárlivost řadit mezi základní, 

nesložené emoce (Buss, 2014) nebo zda se jedná spíše o komplex, složený z jiných emocí 

(White a Mullen, 2006). Zastánci posledně jmenovaného přístupu vycházejí především 

z Ekmanových (1994; podle Buss 2014) a Plutchnikových (1980; podle Buss, 2014) 

kritérií základních emocí, které žárlivost nesplňuje. Mezi tato kritéria patří například 

existence universálně rozpoznávaných obličejových výrazů (neexistuje typicky „žárlivý 

obličej“), poměrně krátká doba trvání, v rámci sekund až minut (žárlivost však může trvat 

roky) a řešení adaptivních problémů přežití (žárlivost nezvyšuje šanci na přežití). Jelikož 

žárlivost tato kritéria nesplňuje, bývá považována za složenou emoci, která je kombinací 

negativních emocí – strachu, smutku, hněvu, úzkosti, závisti, viny a sexuálního vzrušení 

(White a Mullen, 2006). Která emoce během „žárlivé reakce“ převládne, záleží na 

specifických aspektech situace, která žárlivost vyvolá. Situace, které se vztahují k existenci 

silného emočního pouta mezi partnerem a rivalem (avšak s absencí sexuálního vztahu), 

vyvolávají primárně pocity úzkosti, obav a nedůvěry (Buunk a Dijkstra, 2004). Situace, 

které se vztahují k existenci sexuálního kontaktu partnera a rivala, vyvolávají spíše pocity 

zrady, smutku, odmítnutí, bolesti a hněvu (Buunk a Dijkstra, 2004).  

 Autoři, kteří žárlivost považují za základní emoci (Buss, 2014), však navrhují jiné 

kritérium. Při klasifikaci základních emocí je podle nich zapotřebí určit, zda daná emoce 

plní specifickou adaptivní funkci a tím přispívá k reprodukčnímu úspěchu jedince. 

Žárlivost sice primárně neřeší problém přežití, ale vztahuje se k adaptivním problémům 

párování. Její přítomnost slouží k zabránění nevěře, odehnání rivalů a udržení vztahu, čímž 

ve výsledku přispívá k biologické zdatnosti jedince. Jelikož tedy žárlivost má konkrétní 

adaptivní funkci, měla by z tohoto pohledu být řazena mezi základní emoce (Buss, 2014).   
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 Intenzitu prožívání žárlivosti pak ovlivňuje řada faktorů, které můžeme rozdělit do tří 

skupin: faktory na straně Já („žárlivec“), faktory na straně Rivala a faktory na straně 

Partnera. Tyto faktory a vztahy mezi nimi ovlivňují míru prožívané žárlivosti (Russel a 

Harton, 2005).  

 Mezi faktory na straně Já patří například spokojenost ve vztahu. Jedinci 

v spokojenějších vztazích vykazují i vyšší míru žárlivosti (Mathes, 1986). Vliv na žárlivost 

má dále ne/přítomnosti vztahových alternativ. Pokud zde existují uspokojivé vztahové 

alternativy, míra žárlivosti bude nižší. Pokud však jedinec žádné uspokojivé alternativy 

nemá, bude jeho žárlivost vyšší, protože by už pravděpodobně nemusel najít stejně 

uspokojivý vztah a je tedy obzvlášť výhodné si stávají vztah udržet (Rydell a kol., 2004). 

Dalším faktorem je typ citové vazby1 . Jedinci se zapletenou citovou vazbou se velmi 

úzkostlivě snaží chránit svůj romantický vztah, více sledují aktivity partnera a prožívají 

intenzivnější pocity žárlivosti (Sharpsteen a Kirkpatrick, 1997). Jedinci s odmítavou 

citovou vazbou jsou však na vztazích poměrně nezávislí a jsou tudíž i méně náchylní 

k žárlivosti (Bartholomew, 1990). Intenzita žárlivosti je dále ovlivněna i mírou mate-value2 

jedince. Jedinci s nižší mírou mate-value jsou žárlivější, než jedinci s vyšší mírou mate-

value (Buss a Haselton, 2005).  

 Faktorem na straně Rivala je například fyzická atraktivita, kdy fyzicky atraktivní 

rivalové vyvolávají vyšší míru žárlivosti než ti méně atraktivní a to především u žen 

(Buunk a Dijkstra, 2004). U mužů má pak vliv i sociální dominance rivala, kdy 

dominantnější rival vyvolá vyšší míru žárlivosti než rival méně dominantní (Buunk a 

Dijkstra, 2004). Vyšší míru žárlivosti pak vyvolá rival, který je neznámý, než když je 

rivalem kamarád (Russel a Harton, 2005).  

 Mezi faktory na straně Partnera patří například vnímaný závazek partnera. Žárlivost 

je totiž spojená s nejistotou o citech protějšku a strachem z jeho ztráty (White a Mullen, 

2006) nebo, jinak řečeno, s tím, jak si jedinec myslí, že je partner vůči vztahu zavázaný. 

Pokud je vnímaná míra závazku partnera nízká, jedinec snadno uvěří, že by ho partner 

mohl opustit a může prožívat intenzivnější pocity žárlivosti (Pytlak a kol., 2015).  

                                                           
1 Čtyřsložkový model citové vazby navrhla Barholomew (1990). Model je založen na vnímání sebe a druhých 
(pozitivní x negativní) a rozlišuje vazbu: jistou (secure) - příjemný pocit z blízkosti a autonomie, pozitivní 
vnímání sebe i druhých; zapletenou (preoccupied) - sebepřijetí jedince je závislé na přijetí a uznání od 
ostatních, negativní vnímání sebe, pozitivní vnímání druhých; odmítavou (dimising) - vyhýbá blízkým 
vztahům a snaží se udržet si pocit nezávislosti a nezranitelnosti, pozitivní vnímání sebe, negativní vnímání 
druhých; a bázlivou (fearful) - vyhýbá se blízkosti s druhými lidmi, tím se chrání před očekávaným 
odmítnutím, negativní vnímání sebe i druhých. Překlad názvu jednotlivých vazeb čerpáme od Komárkové 
(2013) 
2 Mate-value je pojem označující hodnotu jedince jakožto partnera (Buss a Haselton, 2005) 
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 Žárlivost může vést k určitému typu chování, jehož výsledkem by mělo být potlačení 

negativního emočního naladění – například odstranění hrozby a udržení vztahu. Lidé 

disponují širokou škálou behaviorálních strategií, které k těmto cílům používají. Evoluční 

psychologie pro tyto strategie používá název „mate-guarding“, čili strategie k udržení 

partnera (Buss, 2002). Můžeme je rozdělit do dvou základních skupin: intrasexuální a 

intersexuální (Buss 1989).  

 Intrasexuální strategie jsou zaměřeny na partnera, jejich cílem by mělo být zabránění 

odchodu partnera z romantického vztahu. Patří sem například: přímé hlídání partnera, tj. 

ukrývání partnera před rivaly a monopolizace času; negativní stimuly, tj. vyvolávání 

žárlivosti, citová manipulace a vyhrožování nevěrou; pozitivní stimuly, tj. dárky, 

zvyšování vlastní atraktivity a znevažování rivala před partnerem (Buss, 1989). 

 Intersexuální strategie jsou zaměřené na rivala, jejich cílem by mělo být odehnání 

rivala. Můžeme sem zařadit například: znevažování partnera před rivalem; fyzické signály, 

tj. držení se za ruce, aby bylo jasné, že partner není volný; majetnické značky, tj. snubní 

prsten, společné fotografie; vyhrožování rivalovi a fyzické násilí (Buss, 1989).  

 Tyto strategie obecně používají muži i ženy, nicméně frekvence použití konkrétních 

strategií se u nich liší. Zatímco ženy mnohem častěji než muži používají strategii 

zvyšování vlastní atraktivity, vyhrožování nevěrou a znevažování rivalek, muži mnohem 

častěji než ženy používají strategii ukrývání partnerky před rivaly, vyhrožování rivalovi a 

přímé fyzické násilí vůči rivalovi (Buss, 2002).  

 

 Žárlivost tedy můžeme definovat jako druh emoce, jejíž prožívání je ovlivněno řadou 

faktorů a která může vést k určitému chování. Velmi komplexní definici nabízí autoři 

White a Mullen (2006), kteří žárlivost definují jako „soubor myšlenek, pocitů a jednání, 

které vznikají v důsledku ohrožení sebeúcty nebo ohrožení existence nebo kvality vztahu. 

Pocit ohrožení je vyvolán percepcí skutečného nebo domnělého zaujetí mezi partnerem a 

(někdy imaginárním) rivalem.“ Při popisu vzniku žárlivé reakce vychází především 

z Lazarusovy (1991; podle White a Mullen, 2006) teorie emocí. Podle této teorie ve chvíli, 

kdy si jedinec uvědomí existenci možného ohrožení vztahu (stimulem může být například 

flirtování partnera s rivalem), nastává „primární zhodnocení“. Během něj dochází 

k zhodnocení závažnosti situace, tedy zda je situace irelevantní, pozitivní či stresující. 

Pokud je situace vyhodnocena jako stresující (tedy například existuje reálné riziko ztráty 
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vztahu), vzniká intenzivní žárlivá emoce, která jedince může motivovat k určitému typu 

chování.  

 V této práci budeme žárlivost definovat jako „emoční stav, který je vyvolán 

v důsledku ohrožení cenného vztahu nebo pozice a motivuje jedince k chování, které je 

zaměřené na potírání hrozby.“ Žárlivost se totiž nemusí objevit až v důsledku kognitivního 

vyhodnocení situace, ale může se jednat o automatickou reakci na ohrožení vztahu.  

 

1.1. Typy žárlivosti 

1.1.1. Žárlivost kognitivní, emoční a behaviorální 

 White a Mullen (2006) žárlivost popsali jako „komplex myšlenek, pocitů a činů.“ 

Tomu odpovídá i typologie Pfeiffera a Wonga (1989), kteří rovněž rozlišují kognitivní, 

emoční a behaviorální komponentu žárlivosti. Nicméně zatímco White a Mullen (2006) u 

kognitivní složky vyzdvihují především racionální zhodnocení situace, Pfeiffer a Wong 

(1989) zdůrazňují především podezření a obavy z nevěry partnera, pochybnosti o loajalitě 

partnera vůči vztahu a existenci někdy až paranoidních myšlenek. Podezření z nevěry tedy 

nemusí následovat po racionálním zhodnocení situace, protože někteří jedinci jsou schopní 

si existenci rivala vymyslet (Pfeiffer a Wong, 1989). Emoční komponenta žárlivosti má za 

následek pocity jako strach, vztek, nejistota a smutek. Ovšem na rozdíl od Whita a Mullena 

(2006), podle nichž emoční reakce následuje vždy po kognitivním zhodnocení, Pfeiffer a 

Wong (1989) tvrdí, že emoční složka se může objevit i jen jako podmíněná reakce na 

určitý stimul, aniž by existovalo kognitivně vyhodnocené ohrožení vztahu. Jako příklad 

uvádějí rozvedenou ženu, která stále může pociťovat bolest, když potká svého exmanžela 

s jinou ženou, ačkoliv není nijak motivována se k ex-partnerovi vrátit. Behaviorální složku 

žárlivosti pak rozdělují na protektivní a detektivní opatření, které jedinec činí při percepci 

(imaginárního) rivala. Detektivní činy mají najít případné důkazy nevěry a zahrnují 

vyptávání, prověřování a prohledávání partnerových věcí. Protektivní činy mají zajistit, že 

mezi partnerem a rivalem nevznikne intimní pouto a patří mezi ně například zesměšňování 

rivala (Pfeiffer a Wong, 1989).  

  

1.1.2. Žárlivost reaktivní, úzkostná a preventivní 

 Typologie žárlivosti podle Buunka (1997) rozlišuje žárlivost reaktivní, úzkostnou a 

preventivní. Zatímco typologie Pfeiffera a Wonga (1989) rozlišuje tři různé aspekty 
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žárlivosti, Buunkova (1997) typologie rozlišuje tři kvalitativně odlišné typy žárlivosti. 

Každý z těchto typů v sobě může zahrnovat kognitivní, emoční a behaviorální aspekt 

(Barelds a Dijkstra, 2006). Reaktivní žárlivost je stupeň rozrušení, které jedinec zažívá při 

percepci skutečného emočního nebo sexuálního vztahu partnera a rivala. Úzkostná 

žárlivost je spuštěná pouhou možností, že by partner mohl mít emoční nebo sexuální vztah 

s jinou osobou. Preventivní žárlivost se vyznačuje majetnickými sklony a projevuje se jako 

snaha předejít intimnímu kontaktu partnera s třetí osobou třeba i při drobném náznaku 

zájmu (například zákaz mít kamaráda opačného pohlaví). Podstatné je, že zatímco žárlivost 

reaktivní bývá označována za „zdravý“ nebo „racionální“ druh žárlivosti, protože je 

vyvolána skutečnou nevěrou, zbylé dva typy už vykazují určitou míru patologie, protože 

reagují spíše na imaginárního než skutečného rivala a mohou negativně narušit vztah 

(Barelds a Dijkstra, 2006).  

  Žárlivost úzkostná a preventivní je spojená s temnou triádou osobnosti 3 , kdy 

narcismus a machiavellismus je spojený s úzkostlivou a preventivní žárlivostí, se žárlivostí 

preventivní je spojena navíc i psychopatie (Barelds a kol., 2017). Existuje rovněž vztah 

mezi reaktivní a úzkostlivou žárlivostí a spokojeností ve vztahu (Barelds a Dijkstra, 2006). 

Podle některých studií vyšší míra reaktivní žárlivosti zvyšuje spokojenost se vztahem u 

heterosexuálních páru, ale ne u homosexuálních párů. Vyšší míra úzkostné žárlivosti 

naopak spokojenost snižuje, a to především u homosexuálních mužů, ale nikoliv u 

homosexuálních žen (Barelds a Dijkstra, 2006). Pozitivní vliv reaktivní žárlivosti můžeme 

vysvětlit tak, že tento typ žárlivosti představuje důkaz zájmu partnera o vztah, zatímco 

úzkostná žárlivost může být vnímaná jako důkaz nejistoty a nedůvěry vůči partnerovi 

(Barelds a Dijkstra, 2006). Žádný vliv reaktivní, a naopak silný vliv úzkostné žárlivosti u 

homosexuálních mužů lze vysvětlit tím, že je u nich běžnější sexuální non-exklusivita 

(Harris, 2002). To ve výsledku může snižovat reaktivní míru žárlivosti na sexuální nevěru 

(Barelds a kol., 2017) a naopak činit úzkostnou žárlivost extrémně nežádoucí (Barelds a 

Dijkstra, 2006). U homosexuálních žen nebyl pozorován žádný vztah mezi jakýmkoliv 

typem žárlivosti a spokojeností ve vztahu. Vztahy jsou u nich možná ovlivněny jinými 

faktory, než obavami z porušení sexuální nebo emoční exklusivity. I ony však zažívají 

intenzivní pocity žárlivosti a jejich míra reaktivní, úzkostné i majetnické žárlivosti se blíží 

míře zjištěné u heterosexuálních žen.  

  

                                                           
3 Machiavellismus (manipulace s druhými lidmi), psychopatie (egoismus, sociální nezodpovědnost) a 
narcismus (sebeláska, nadřazenost), (Barelds a kol., 2017) 
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1.1.3. Žárlivost podezíravá a oprávněná 

 Parrott (1991) rozlišuje žárlivost podezíravou a oprávněnou, kdy rozlišujícím 

faktorem je míra ohrožení vztahu. Podezíravá žárlivost se objevuje, když si jedinec nevěru 

pouze představuje nebo ji očekává a ohrožení vztahu není jednoznačné. Žárlivost 

oprávněná nastane, pokud o nevěře skutečně víme a ohrožení vztahu je jasné. Podle 

Buunka a Dijkstry (2004) pak žárlivost podezíravá vyvolá pocity ohrožení a vzbudí 

ostražitost jedince (snahu ochránit exklusivitu vztahu) a je spojená s prvky emoční nevěry, 

zatímco žárlivost oprávněná vyvolá spíše pocity hněvu a zrady vůči partnerovi (či rivalovi) 

a je spojena se sexuální nevěrou a se snahou zabránit dalšímu mimo-partnerskému sexu. 

 

1.1.4. Žárlivost emoční a sexuální 

 Žárlivost můžeme rozlišit také podle povahy situace, která žárlivost vyvolá, na 

sexuální a emoční (Buss a kol., 1992). Sexuální žárlivost je vyvolána hrozbou sexuálního 

kontaktu partnera s rivalem a podle evolučních psychologů je typičtější spíše pro muže. 

Žárlivost emoční je vyvolána existencí silného emočního vztahu mezi partnerem a rivalem 

a je typičtější spíše pro ženy (Buss a kol., 1992).  
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2. Nevěra 

Žárlivost bývá často definována jako důsledek ohrožení vztahu. Nevěra je 

bezpochyby situací, která vztah ohrožuje a může zapříčinit jeho rozpad. Pro pochopení 

žárlivosti je tak nezbytně nutné seznámit se s tím, co vlastně nevěra znamená.   

  

2.1. Co je to nevěra?  

Nevěru můžeme definovat jako porušení partnerské exklusivity, ať už v manželském 

nebo nemanželském páru (Luo a kol., 2010). Partnerská exklusivita se vztahuje k chování, 

jehož existence je přijatelná pouze mezi dvěma jedinci, kteří jsou spolu ve vztahu (Luo a 

kol., 2010). Porušení exklusivity velmi často odkazuje na sexuální kontakt s osobou mimo 

vztah a bývá pak označováno jako extradyadický sex (Mark, Janssen a Milhausen, 2011). 

Někteří autoři upozorňují, že nevěra může mít i emocionální rozměr a používají definice, 

pod které lze zahrnout i emoční složku a nevěru definují jako sexuální a/ nebo emoční 

zaangažovanost s jinou osobou, než je primární partner (Walters a Burger, 2013) nebo 

extradyadické chování (Luo a kol., 2010). Další autoři doplňují definice i z hlediska 

dopadu na partnerský vztah, například Mark, Janssen a Milhausen (2011) nevěru definují 

jako sexuální interakci s jiným než současným partnerem, která může ohrozit současný 

vztah, Drigotas a Barta (2001) jako porušení norem regulujících stupeň emoční nebo 

fyzické intimity s lidmi mimo vztah. S nejasnými a různorodými operacionalizacemi 

definice nevěry souvisí i různá míra prevalence, kterou udávají výzkumy (Luo a kol., 

2010). Pokud respondent dostane na první pohled jednoduchou otázku, zda byl někdy 

svému partnerovi nevěrný (měl nemanželský styk apod.), nemůžeme s jistotou vědět, jaké 

konkrétní situace si pod pojmem nevěra představí, protože toto posouzení je značně 

subjektivní. Pro někoho je nevěra až dokonaný styk, pro jiného i pouhá fantazie o nevěře 

(Šmolka, 2003). Prevalence nevěry tak do značné míry závisí na způsobu definice nevěry a 

na tom, jaké chování či situace si respondent pod určitou definicí nevěry představí (Luo a 

kol., 2010; Guitar a kol., 2017).  

  

2.2. Typy nevěry 

 Velká část výzkumů (např. Buss a kol. 1992; Buunk a Dijkstra, 2004; Pietrzak a kol., 

2002) pracuje s rozdělením nevěry na sexuální a emoční. Sexuální nevěra má fyzický 

rozměr a můžeme ji definovat obecně jako situaci, kdy má partner sexuální styk s jinou 

osobou bez emoční angažovanosti (Buss a kol., 1992; Buunk a Dijkstra, 2004), nebo podle 
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aktivit na flirt, milostná schůzka, polibek, mazlení, poskytování nebo přijímání genitální 

nebo negenitální stimulace či orálního sexu, anální styk, pohlavní styk (Luo a kol., 2010).  

Emoční nevěru můžeme definovat jako situaci, kdy si partner vytvoří hluboké 

emocionální pouto k jiné osobě bez sexuálního kontaktu (Buss a kol., 1992; Buunk a 

Dijkstra, 2004), nebo podle stupně emoční angažovanosti například sdílení tajemství, 

sdílení intimních detailů, provokativní mluva, zamilování se (Luo a kol., 2010). Guitar a 

kol., (2017) zjistili, že jedinci se spíše shodnou na tom, co je sexuální nevěra než na tom, 

co je emoční nevěra, což může značit, že emoční nevěra je pro respondenty složitější 

pojem než sexuální nevěra. To by se dalo vysvětlit tím, že fyzické činy jsou snadněji 

definovatelné, zatímco u emoční nevěry není jasné, jaké chování má být považováno za 

partnersky exklusivní (Fussell a Stollery, 2012). Zdá se, že ženy spíše, než muži zahrnují 

do definic emoční nevěry aspekty sexuální nevěry, zatímco muži za více prototypové 

považují definice, které obsahují téma emočního opuštění (Guitar a kol., 2017).  

Dále můžeme nevěru rozdělit podle prostředí, kde se odehrává, podle délky trvání či 

podle závažnosti dopadu na primární vztah (Šmolka, 2003). Přítomnost sociálních sítí a 

role, jakou hrají v lidských životech, pak nabízí rozdělení nevěry na face-to-face/offline 

nevěru, která se odehrává v reálném světě a nevěru online, která se odehrává ve světě 

virtuálním a může být definována aktivitami jako intimní konverzace, pravidelné posílání 

sms, návštěva seznamovacích stránek, sledování pornografie, sdílení sexuálně 

provokativních fotografií, sex po telefonu a kybersex (Luo a kol., 2010).  

 

2.3. Vliv zkušenosti s nevěrou na žárlivost 

Žárlivost může být reakcí na skutečnou či domnělou nevěru partnera. Někteří autoři 

(např. Desteno a kol., 2002; Varga, Gee a Munro, 2011) upozornili na úskalí, která s sebou 

přináší používání hypotetických scénářů nevěry a tvrdí, že reakce na skutečnou nevěru 

budou odlišné, což by vysvětlovalo nekonzistentní výsledky pohlavních rozdílů v 

žárlivosti, které se objevují při použití kontinuálních škál (Edlund a kol., 2006, Russel a 

Harton, 2005). Zandenbergen a Brown (2015) ve své studii zjistili, že zkušenost s nevěrou 

zintenzivňuje žárlivost. Varga, Gee a Munro (2011) zjistili, že emoční nevěra znepokojuje 

mnohem více ženy než muže, pokud nemají zkušenost s nevěrou (u sexuální nevěry se 

však pohlavní rozdíl neprojevil), zatímco pokud zkušenost s nevěrou jedinci měli, pohlavní 

rozdíl zmizel a muži i ženy hodnotili jako horší sexuální nevěru. Frederick a Falesová 

(2016) zjistili, že lidé, kteří podváděli svého partnera, byli sexuální nevěrou znepokojeni 
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méně než ti, kteří nepodváděli. Naopak Sagarin a kol. (2003) zaznamenali vyšší reakci na 

sexuální žárlivost u žen, které podváděly partnera. Studie naznačují, že zkušenost s 

nevěrou partnerky je u mužů ukazatelem zvýšené sexuální žárlivosti v porovnání s muži, 

kteří nevěru nezažili (Sagarin a kol., 2003; Burchell a Ward, 2011; Frederick a Fales, 

2016). Vyšší míra sexuální žárlivosti u mužů, kteří zažili nevěru partnerky, podporuje 

evoluční teorii, která říká, že pro muže je zásadní zajistit si výhradní sexuální přístup 

k partnerce (Buss a kol., 1992). Pokud muž v tomto selhal, bude pravděpodobně příště 

mnohem citlivější na podněty sexuální nevěry. Bohužel se většina těchto studií zaměřovala 

na zkušenost se sexuální nevěrou nebo tyto dva typy nevěry neodlišovala (tj. jedinci byli 

pouze dotázáni, zda někdy zažili nevěru partnera, aniž by bylo specifikováno, zda emoční 

či sexuální). Není tak jasné, zda a popřípadě jaký vliv má na žárlivost zkušenost s nevěrou 

emoční. 
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3. Žárlivost z pohledu evoluční psychologie 

 Podle evoluční psychologie je žárlivost obranná adaptivní reakce, která je aktivována 

v situaci, kdy je ohrožena existence cenného vztahu (Buss a Haselton, 2005). Její funkcí je 

zabránit nevěře a udržet si kvalitního partnera. Jelikož reprodukční důsledky nevěry jsou 

v některých ohledech pro ženy i muže stejné a v některých rozdílné, tak i povaha žárlivosti 

je v některých ohledech symetrická a v jiných asymetrická (Buss a Haselton, 2005). 

 Žárlivost je u mužů a žen symetrická v tom smyslu, že se jedná o emoci, která má 

jedince upozornit na ohrožení vztahu a je aktivována přítomností rivalů, kteří mají o 

partnera zájem a jsou více žádoucí. U mužů i žen pak žárlivost funguje jako aktivační 

mechanismus s určitými behaviorálními projevy, jejichž cílem je odvrátit hrozbu nevěry a 

ztráty vztahu. Rovněž platí, že obě pohlaví jsou znepokojena sexuální i emoční nevěrou, 

protože oba typy nevěry poskytují signály možné ztráty partnera (Buss a Haselton, 2005). 

 

3.1. Pohlavní rozdíly v žárlivosti v reakci na hrozbu sexuální a emoční nevěry 

 Muži a ženy se ale liší v tom, jakou váhu přikládají situacím emoční a sexuální 

nevěry (Buss a kol., 1992; Buss a Haselton, 2005). Muži jsou – spíše než ženy – 

znepokojeni signály sexuální nevěry, která je hrozbou jednak nejistoty otcovství a jednak 

ztráty reprodukčních zdrojů partnerky ve prospěch rivala. Ženy jsou naopak, spíše než 

muži, znepokojeny signály emoční nevěry, protože při ní hrozí ztráta závazku partnera a 

jeho reprodukčních zdrojů ve prospěch rivalky (Buss a Haselton, 2005). Rozdílná citlivost 

na signály sexuální a emoční nevěry plyne z nepoměrných rodičovských investic, které 

muži a ženy do rozmnožování přináší (Trivers, 1972).  

 

3.1.1. Asymetrické rodičovské investice 

 Rodičovské investice jsou minimální náklady, které musí každé pohlaví vynaložit, 

aby se mohlo rozmnožit, a vztahují se k charakteristikám rodičů, které zvyšují schopnost 

přežití a reprodukce potomků za cenu investice do dalších potomků (Trivers, 1972).  

 Minimální investice mužů je poměrně malá, zahrnuje pouhý akt kopulace. 

Teoreticky mohou muži zplodit neomezený počet potomků, jediným omezením je fyzický 

přístup k ženám. Optimální reprodukční strategií mužů je tedy oplodnit co největší počet 

žen a dále se na péči o potomka nepodílet (Bailey a kol., 1994). S tím jsou spojeny některé 

konkrétní psychologické adaptace, které mají pomoci zvýšit počet sexuálních partnerek, 

jako je třeba zvýšený zájem o nezávazný sex (Bailey a kol., 1994).  
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 Nicméně muži mohou svůj reprodukční úspěch zvýšit i poskytnutím otcovské péče 

(Swami a Furnham, 2008). Na rozdíl od žen, muži čelí závažnému reprodukčnímu 

problému – nejistotě otcovství (Buss a kol., 1992; Sagarin a kol., 2012). Jelikož oplodnění 

probíhá vnitřně, muž si nikdy nemůže být zcela jist, že je potomek jeho vlastní. Sexuální 

nevěra partnerky pak představuje závažné riziko, protože při ní hrozí, že muž bude 

investovat do cizího potomka (Sagarin a kol., 2012). Proto se u mužů vyvinula silná 

citlivost na podněty sexuální nevěry, tj. sexuální žárlivost, která má zamezit sexuálnímu 

kontaktu partnerky a rivala a tím zvýšit jistotu otcovství. Při emoční nevěře partnerky však 

riziko nejistoty otcovství neexistuje, a tudíž jsou podle evolučních psychologů vůči ní muži 

méně citliví (Buss a kol., 1992). 

 Minimální investice žen do rozmnožování je oproti mužům vysoká – zahrnuje 

omezený počet vajíček, devět měsíců těhotenství a kojení potomka. Za život mohou na 

svět přivést jen omezený počet potomků. To z žen činí vzácný reprodukční zdroj, o který 

muži soupeří (Buss, 2007). Evoluce pak ženy zformovala tak, aby velmi pečlivě vybíraly 

takového partnera, který s nimi zůstane a bude se podílet na péči o potomka, protože to 

může zvýšit šanci na přežití daného potomka (Buss, 2007). Pokud takového partnera 

získají, je pro ně zásadní udržet s partnerem emoční pouto. Proto se u nich vyvinula silná 

citlivost na signály emoční nevěry, protože právě ty signalizují možnou ztrátu partnerova 

závazku vůči vztahu a riziko, že by partner mohl ze vztahu odejít a začít své zdroje 

investovat do nové partnerky a jejích potomků (Buss a kol., 1992; Buss, 2002). Naproti 

tomu sexuální nevěra partnera je pro ženy menším rizikem, protože pokud mezi partnerem 

a rivalkou není emoční pouto, nepředstavuje pro ni riziko ztráty zdrojů (Buss, 2007).  

3.2. Výzkumy pohlavních rozdílů v žárlivosti 

  Empirický důkaz existence pohlavních rozdílů v žárlivosti přinesla studie Busse a 

kol. (1992) za použití metody forced-choice čili metody nucené volby. V rámci této studie 

byly participantům nabídnuty dva scénáře popisující emoční a sexuální nevěru. Tyto 

scénáře měli v účastnících navodit pocit nevěry (ohrožení) a aktivovat jejich vrozené 

mechanismy, jako je právě pocit znepokojení a žárlivosti. Poté měli jedinci určit, který 

z těchto dvou scénářů by pro ně byl více stresující. Scénáře byly následující: 

 a) váš partner si vytvoří hluboké emocionální pouto k jiné osobě   

 b) váš partner si užije vášnivý sexuální styk s jinou osobou   

 Poté participanti obdrželi ještě dva dodatečné scénáře se stejnými instrukcemi:  

  a) váš partner zkouší různé sexuální polohy s jinou osobou  
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  b) váš partner se zamiluje do někoho jiného  

 V prvním případě by celých 60 % mužů více rozrušila sexuální nevěra, zatímco u žen 

to bylo pouhých 17 % procent. Ve druhé situaci by sexuální nevěra rozrušila 44 % mužů a 

12 % žen. Tyto výsledky potvrdily i další studie, ve kterých byla použita metodologie 

Busse a kol. (1992), konkrétně například studie Destena a kol. (2002), kdy 66% žen a 46 % 

mužů uvedlo jako více stresující emoční nevěru (sexuální nevěra tedy více vadila 34% žen 

a 54% mužů), studie Pietrzaka a kol. (2002), kdy 73% mužů uvedlo, že by je víc rozrušila 

představa sexuální nevěry (u žen to byla pouhá 4%), naopak 96% žen uvedlo, že by je více 

rozrušila emocionální nevěra partnera (u mužů takto odpovídalo 27% z nich), studie 

Taglera a Jefferse (2013), kdy při otázkách „nucené volby“ zvolilo emoční nevěru jako 

více stresující 80,7% žen a 48,2% mužů. Ve všech těchto studiích větší procento mužů, než 

žen zvolilo jako horší scénář sexuální nevěry. A naopak větší procento žen, než mužů 

zvolilo jako horší scénář emoční nevěry, což potvrzuje existenci pohlavních rozdílu 

v reakci na hrozbu emoční a sexuální nevěry (Buss a kol., 1992; DeSteno a kol., 2002; 

Pietrzak a kol., 2002; Tagler a Jeffers, 2013).  

  

 Některé studie naznačují, že vnímání emoční a sexuální žárlivosti se odvíjí od jiných 

faktorů, než je pohlaví jedince. Takovým faktorem je například typ citové vazby4 (Levy a 

Kelly, 2010). Levy a Kelly (2010) pomocí metody nucené volby zjistili, že u žen s 

odmítavou citovou vazbou je čtyřikrát vyšší šance, že zvolí sexuální nevěru jako horší 

scénář (v porovnání s ženami s jistou citovou vazbou). U mužů s odmítavou citovou 

vazbou pak byla padesátkrát vyšší pravděpodobnost, že zvolí sexuální nevěru jako horší (v 

porovnání s muži s jistým typem vazby). Není jasné, proč odmítavý typ citové vazby 

nepredikuje rozrušení ze sexuální nevěry stejnou mírou u mužů a žen. Jisté vysvětlení 

nabízí sociokulturní teorie, podle které je žárlivost vázána na získané sociální zkušenosti a 

názory, které jsou pro muže a ženy odlišné (Sheets a Wolfe, 2001). Pokud tedy platí, že 

ženy jsou vedeny k tomu, aby vytvářely emoční vztahy, zatímco muži jsou vedeni spíše k 

nezávislosti (Pollak a Gilligan, 1982; podle Sheets a Wolfe, 2001; Sheets a Wolfe, 2001), 

                                                           
4 Čtyřsložkový model citové vazby navrhl Barholomew (1990). Model je založen na vnímání sebe a druhých 
(pozitivní x negativní) a rozlišuje vazbu: jistou (secure) - příjemný pocit z blízkosti a autonomie, pozitivní 
vnímání sebe i druhých; zapletenou (preoccupied) - sebepřijetí jedince je závislé na přijetí a uznání od 
ostatních, negativní vnímání sebe, pozitivní vnímání druhých; odmítavou (dimising) - vyhýbá blízkým 
vztahům a snaží se udržet si pocit nezávislosti a nezranitelnosti, pozitivní vnímání sebe, negativní vnímání 
druhých; a bázlivou (fearful) - vyhýbá se blízkosti s druhými lidmi, tím se chrání před očekávaným 
odmítnutím, negativní vnímání sebe i druhých. Překlad názvu citových vazeb čerpáme od Komárkové 
(2013). 
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pak se ženy mohou podvědomě snažit dostát těmto očekáváním a snažit se potlačit svou 

vnitřní touhu po vztahové nezávislosti a sexuální promiskuitě, která je pro tento typ citové 

vazby typická. Rovněž z evolučně psychologického hlediska bylo pro ženy výhodnější 

snažit se vytvořit a udržet silnou citovou vazbu s jedním partnerem, protože nahodilé 

sexuální styky s více muži pro ně nemají žádnou výhodu, naopak při nich hrozí, že žena 

zůstane sama na péči o potomka. I tato predispozice žen může do jisté míry potlačovat vliv 

odmítavé citové vazby 

 Dalším navrhovaným faktorem, který ovlivňuje sexuální a emoční žárlivost je 

sexuální touha (sex-drive). Sex-drive můžeme považovat za motivaci zapojit se do 

sexuálních aktivit (Burchell a Ward, 2011). Mathes (2003; podle Burchella a Warda, 2011) 

zjistil, že muži, kteří vykazovali vyšší míru sexuální žárlivosti, rovněž udávali i vyšší 

rozrušení z případné ztráty sexuálního uspokojení. To naznačuje, že sexuální uspokojení je 

pro muže důležitou součástí vztahu, a tudíž jsou citlivější vůči sexuální nevěře partnerky. 

To je v souladu s tvrzením Symonse (1979; podle Burchella a Warda, 2011), který tvrdil, 

že muži mají větší motivaci zapojit se do sexuálních aktivit než ženy. V souladu s tím je 

pak zjištění Buunka a Dijkstry (2004), že ženy jako častý důvod k nevěře udávají 

nespokojenost ve vztahu (zatímco spokojené ženy jsou spíše věrné), zatímco muži jsou 

často nevěrní, i když jsou ve vztahu spokojení, což opět naznačuje jejich větší sexuální 

motivaci. Burchell a Ward (2011) zjistili, že vyšší sex-drive předpovídá vyšší sexuální 

žárlivost nejen u mužů, ale i u žen. V této studii však sex-drive předpovídal vyšší sexuální 

žárlivost mnohem lépe pro muže. To je v souladu s evoluční teorií, totiž že pro muže je 

ztráta výlučného sexuálního přístupu k partnerce daleko větším rizikem, než je pro ženy 

ztráta sexuálního přístupu k partnerovi. Pro ženy je více ohrožující ztráta zdrojů (Buss a 

kol., 1992). 

 Podle DeStena a kol. (2002) jsou však pohlavní rozdíly v žárlivosti umělým 

výtvorem použití metody „forced-choice“ a při jiném typu měření tyto rozdíly neexistují. 

Zatímco metoda „forced-choice“ v jejich studii potvrdila pohlavní rozdíly v žárlivost (viz 

výše), při použití kontinuálních škál se tento rozdíl neukázal. Muži i ženy hůře snášeli 

sexuální nevěru. Stejně tak ve studii Russella a Hartona (2005) se při použití kontinuálních 

škál ukázalo, že muži i ženy vykazují vyšší žárlivost na scénář sexuální nevěry. Edlund a 

kol. (2006) však typické pohlavní rozdíly v žárlivosti nalezli i při použití metody 

kontinuálních škál. 

 Někteří autoři navrhují, že sexuální a emoční žárlivost je ovlivněna tím, zda má 

jedinec reálnou zkušenost s romantickým vztahem (Burchell a Ward, 2011; Harris, 2000). 
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Výsledky studií na toto téma a jsou ale značně nekonzistentní. Některé studie naznačují, že 

zkušenost se vztahem u žen zvyšuje sexuální žárlivost (Harris, 2000). Jiné studie však 

naznačují, že zkušenost se vztahem sexuální žárlivost naopak snižuje (Burchell a Ward, 

2011). 

 

3.3. Pohlavní rozdíly v žárlivosti v závislosti na charakteristikách rivala 

 Pokud je mechanismus žárlivosti aktivován, jedinci mají sklon porovnávat se s rivaly 

v charakteristikách, které ustanovují partnerskou hodnotu, tedy v těch, které rivala činní 

potenciálně přitažlivým pro partnera (Buss, 2000; Buunk a Dijkstra, 2001). Toto je další 

oblast, kde můžeme sledovat pohlavní asymetrii, protože muži a ženy se liší v tom, jaké 

charakteristiky rivalů v nich vyvolají větší žárlivost. Z evoluční perspektivy je hodnota 

muže jakožto partnera spojena se schopností zajistit zdroje a ochránit ženu, zatímco 

hodnota ženy jakožto partnerky je spojena s plodností (Buss a kol., 2000). Muži se proto 

při hodnocení rivala jakožto hrozby zaměřují na charakteristiky, jako je sociální status, 

finanční vyhlídky a fyzická zdatnost. Ženy se zaměřují na znaky, které korelují s plodností, 

tedy fyzickou atraktivitu a mládí (Buss a kol., 2000; Buunk a Dijkstra, 2004). Pokud je 

rival v těchto charakteristikách předčí, vyvolá to intenzivní pocit žárlivosti (Buunk a 

Dijkstra, 2004).  

 Buunk a Dijkstra (2004) zjistili, že dopad charakteristik rivala se mění v závislosti na 

typu nevěry (emoční versus sexuální). Sociální dominance rivala zvyšovala u mužů 

žárlivost na emoční nevěru, zatímco u žen byla žárlivost na emoční nevěru ovlivněna 

fyzickou atraktivitou rivalky. Fyzická zdatnost rivala ovlivňovala žárlivost mužů u 

sexuální nevěry, zatímco u žen neměly charakteristiky rivalky na sexuální žárlivost vliv.   

Tyto rozdíly mohou být vysvětleny tak, že sexuální a emoční nevěra působí jinak na 

hodnocení sebe jakožto partnera. Zatímco ženy v dlouhodobých vztazích oceňují u mužů 

především charakteristiky, které se váží k schopnosti poskytovat zdroje, u krátkodobých 

vztahů oceňují spíše fyzický vzhled, protože ten může indikovat výskyt dobrých genů, 

které ženy prostřednictvím sexuálního vztahu mohou získat pro své dítě. Jelikož si tedy 

ženy cení zdrojů i atraktivity partnera, jsou muži citliví jak vůči charakteristikám, které 

indikují výskyt zdrojů, tak vůči fyzické zdatnosti rivala (Buunk a Dijkstra, 2004). Pro ženu 

však v případě sexuální nevěry partnera nehrají charakteristiky rivalky téměř žádnou roli, 

jelikož pokud mezi partnerem a rivalkou není emoční pouto, nepředstavuje pro ni sexuální 

nevěra partnera ohrožení (Buunk a Dijkstra, 2004).  
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3.4. Žárlivost u homosexuálních jedinců 

 Většina studií pohlavních rozdílů v žárlivosti se zaměřovala na heterosexuálně 

orientované jedince. Otázkou však je, zda se pohlavní asymetrie v žárlivosti vyskytují i u 

homosexuálně orientovaných jedinců. Podle Symonse (1979; podle Buunk a Dijkstra, 

2001) jsou psychologické procesy, které se podílejí na reprodukci (jako například sexuální 

preference, partnerské preference, žárlivost), řízeny množstvím nezávislých mechanismů, 

kdy změna v jednom mechanismu nutně neznamená změnu v dalších mechanismech. 

Homosexuálové by tedy měli disponovat stejnou škálou adaptivních mechanismů jako 

heterosexuálové, vyjma preferovaného pohlaví partnera. Některé studie skutečně 

naznačují, že homosexuálové mají podobnou párovací psychologii jako heterosexuální 

jedinci stejného pohlaví. Homosexuální muži například vykazují obdobný zvýšený zájem o 

nezávazný sex jako heterosexuální muži (Bailey a kol., 1994), zatímco homosexuální ženy 

se v tomto ohledu podobají heterosexuálním ženám a jejich zájem o nezávazný sex je 

mnohem menší než u mužů (Bailey a kol., 1994). Další podobnost byla nalezena 

v charakteristikách rivala, které u homosexuálních jedinců vyvolávají vyšší míru žárlivosti. 

Homosexuální muži, podobně jako heterosexuální muži, jsou znepokojeni spíše sociálně 

dominantním rivalem. Homosexuální ženy, podobně jako heterosexuální ženy, jsou 

znepokojeny spíše fyzicky atraktivní rivalkou (Buunk a Dijkstra, 2001). Dijkstra a Buunk 

(2002) ale podotýkají, že se míra, do jaké tyto vlastnosti u homosexuálních mužů a žen 

vyvolávají žárlivost, příliš neliší (v porovnání s mírou, do jaké se mezi sebou liší 

heterosexuální muži a ženy). Tedy homosexuální muži jsou sociální dominancí rivala 

znepokojeni podobně jako heterosexuální muži. Zároveň jsou ale fyzickou atraktivitou 

znepokojeni více než heterosexuální muži. Homosexuální ženy jsou fyzickou atraktivitou 

znepokojeny podobně jako heterosexuální ženy. Zároveň jsou však sociální dominancí 

rivalky znepokojeny více než heterosexuální ženy (Dijkstra a Buunk, 2002).  

 Velká část výzkumů na pohlavní rozdíly v žárlivosti v reakci na emoční a sexuální 

nevěru však přináší opačné výsledky. Zdá se, že homosexuální jedinci vykazují vzorce 

podobné s heterosexuálními jedinci opačného pohlaví. Tedy homosexuální muži se 

podobají heterosexuálním ženám a žárlí spíše na emoční nevěru. Homosexuální ženy se 

podobají heterosexuálním mužům a žárlí spíše na sexuální nevěru (DeSouza a kol., 2006; 

Dijkstra a kol., 2001). Tyto rozdíly by mohly být vysvětleny tak, že se žárlivost odvíjí od 

pohlaví partnera, nikoliv pohlaví jedince (Potyszová, 2016). Zdá se také, že pohlavní 

rozdíly v reakci na sexuální a emoční nevěru jsou u homosexuálních jedinců řízeny 

především výběrem horšího scénáře u homosexuálních mužů. Ve studii DeSouzy a kol. 
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(2006) 36 % homosexuálních a 51 % homosexuálních žen označilo sexuální nevěru jako 

horší typ. Ve studii Dijkstry a kol. (2001) pak takto odpovídalo 32 % homosexuálních 

mužů a 51 % homosexuálních žen.   

 Některé studie ale naznačují, že u homosexuálních jedinců se pohlavní rozdíly 

v reakci na sexuální a emoční nevěru nevyskytují. Podle Sagarina a kol. (2012) se totiž 

pohlavní rozdíly v žárlivosti objeví jen tehdy, pokud je v ohrožení reprodukční výsledek. 

V tom případě by se pohlavní rozdíly v žárlivosti měly objevit jen u heterosexuálních 

mužů a žen, jejichž partner se zapojí do extra-dyadického vztahu s reprodukčně 

kompatibilním rivalem (tj. heterosexuální žena ve vztahu s heterosexuálním mužem a 

rivalka ženského pohlaví a naopak). Autoři předpokládají, že nejistota otcovství je riziko, 

kterému čelí pouze heterosexuální muži, pokud má partnerka vztah s rivalem mužského 

pohlaví. Ztráta otcovských investic je riziko, kterému čelí pouze heterosexuální ženy, 

jejichž partner má vztah s rivalkou ženského pohlaví. Jelikož důsledky reprodukčně 

kompatibilní nevěry se liší od důsledků reprodukčně nekompatibilní nevěry a jinak u 

heterosexuálů a homosexuálů, mohlo by být výhodné na tyto situace reagovat jinak.  

Výsledky studie potvrzují hypotézy autorů (Sagarin a kol., 2012).  

 Heterosexuální jedinci při zvažování reprodukčně kompatibilní nevěry (tj. rival je 

opačného pohlaví než partner) vykazovali tradiční pohlavní rozdíly: 59,3 % mužů a 30,4 % 

žen zvolilo jako horší sexuální nevěru. Při reprodukčně nekompatibilní nevěře (tj. rival je 

stejného pohlaví jako partner) se však pohlavní rozdíl v reakci na sexuální a emoční 

žárlivost nevyskytl: 37,8 % mužů a 45,5 % žen zvolilo sexuální nevěru jako horší typ 

nevěry. Homosexuální jedinci nevykazovali žádné pohlavní rozdíly ani v jednom typu 

situace. Při zvažování reprodukčně kompatibilní nevěry 30,6 % mužů a 31,5 % žen zvolilo 

sexuální nevěru jako horší. Při zvažování reprodukčně nekompatibilní nevěry takto 

odpovídalo 23,8 % mužů a 25,8 % žen (Sagarin a kol., 2012).  

 Rovněž Harris (2002) porovnával emoční a sexuální žárlivost u heterosexuálních a 

homosexuálních jedinců. Zjistil, že více heterosexuálních než homosexuálních jedinců 

považuje za závažnější sexuální nevěru. Naopak více homosexuálních jedinců hodnotí jako 

závažnější emoční nevěru. Podle autora toto rozdílné hodnocení vzniká, protože 

heterosexuální jedinci – v porovnání s homosexuálními – považují sexuální exklusivitu ve 

vztahu za mnohem důležitější. Naopak u homosexuálně orientovaných jedinců je běžnější 

sexuální non-exklusivita, sexuální nevěra partnera/ky je tak pro tyto jedince méně závažná.  
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Definování výzkumu 

1.1. Výzkumný projekt a cíle výzkumu 

 Tato studie rozšiřuje explorativní studii Potyszové (2013), která ve své bakalářské 

práci zkoumala, jak žárlivost vnímají homosexuální muži, a to kvalitativní metodou 

polostrukturovaných rozhovorů. Většina předchozích studií, které se zabývaly romantickou 

žárlivostí, používala kvantitativní dotazníkovou metodu, ve které je respondentům 

předkládán scénář sexuální a emoční nevěry, respondenti mají poté určit, který z těchto 

scénářů je pro ně horší (metoda nucené volby, například Buss a kol., 1992) nebo jak moc 

jim uvedené situace vadí (metoda kontinuálních škál, například Russell a Harton, 2005). V 

těchto studiích však respondent nemá možnost vysvětlit a blíže rozvést, proč určitou situaci 

označuje jako horší než druhou, není možné zjistit klíčové významy, předpoklady a 

přesvědčení, které ho k volbě určité situace vedou. 

 Žárlivost a situace, které žárlivost vyvolávají, jsou v těchto studiích koncipovány z 

pohledu výzkumníků jako platné a uzavřené pojmy a není v nich zohledněno, jak danou 

problematiku vnímá samotný jedinec a zda je vnímání jedince ve shodě se stanoviskem 

výzkumníka (Fussell a Stollery, 2012). Převážná většina studií byla navíc zaměřena na 

heterosexuální jedince a konkrétně na pohlavní rozdíly v žárlivosti mezi heterosexuálními 

muži a ženami. Z těchto studií vyplývá, že heterosexuální muži, spíše než heterosexuální 

ženy, žárlí na představu sexuální nevěry. Naopak heterosexuální ženy, spíše než 

heterosexuální muži, žárlí na představu emoční nevěry (například Buss a kol., 1992). 

Studie, které se zaměřovaly na žárlivost u minoritních sexuálních orientací, však naznačují, 

že žárlivost se odvíjí od pohlaví partnera, tedy ženy ve vztahu se ženou žárlí spíše na 

sexuální nevěru, zatímco ženy ve vztahu s mužem žárlí spíše na emoční nevěru. Naopak 

muži ve vztahu s mužem žárlí spíše na emoční nevěru, zatímco muži ve vztahu se ženou 

spíše na sexuální nevěru (Dijkstra a kol., 2001; Potyszová, 2016). 

 Cílem naší studie tedy bylo porozumět tomu, jak heterosexuální a homosexuální 

ženy prožívají žárlivost, jaké podněty u nich vyvolávají žárlivost, zda a jak tyto situace řeší 

se svým partnerem/partnerkou a jak žárlivost ovlivňuje jejich vztah. Dále jsme se snažili 

zjistit, zda za více ohrožující pokládají sexuální nebo emoční nevěru a zda se vnímání 

žárlivosti proměňuje v průběhu jednoho vztahu nebo v průběhu různých vztahů (pokud má 

žena zkušenost s více vztahy). Rovněž nás zajímalo, zda se vnímání sexuální a emoční 
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nevěry liší v závislosti na pohlaví partnera, jak naznačují některé výzkumy (například 

Potyszová, 2016). Pro náš výzkum jsme definovali následující výzkumné otázky 

1. Jaké podněty vyvolávají žárlivost? 

Díky této otázce můžeme zjistit, jaké situace jsou v romantickém vztahu považovány za 

ohrožující, rovněž máme možnost prozkoumat, proč jsou tyto situace považovány za 

ohrožující, jak je ženy interpretují a jaký význam jim připisují. 

2. Jak ženy rozumí pojmu žárlivost? 

Tato otázka nám umožní zjistit, co pro ženy žárlivost v rámci vztahu znamená a jak ji 

definují. 

3. Jak ženy reagují na představu sexuální a emoční nevěry? 

V rámci této otázky můžeme zjistit, který typ nevěry považují respondentky za více 

ohrožující a zda se heterosexuální a homosexuální ženy liší ve výběru horšího scénáře. 

 

1.2. Výzkumná strategie a technika sběru dat 

 Vzhledem k cíli výzkumu, kterým bylo především porozumět, jak samy ženy vnímají 

žárlivost, jsme zvolili kvalitativní výzkumnou strategii. Zatímco při kvantitativní strategii 

je téma výzkumu objektivně definováno a je zkoumáno na základě již existujících 

koncepčních kritérií, kvalitativní strategie umožňuje porozumět subjektivně žité zkušenosti 

žen a tomu, jak ženy těmto zkušenostem rozumí (Fussell a Stollery, 2012). Díky této 

strategii jsme tedy mohli zachytit problematiku žárlivosti očima žen a zjistit, jaké 

subjektivní významy ji přisuzují a jak tento jev konstruují. 

 K sběru dat byla použita metoda polostrukturovaných individuálních rozhovorů, 

které jsou specifické tím, že nemají jasně definované otázky, ale pouze určité tematické 

okruhy a formulace otázek je značně volná (Hendl, 2012). Právě tato metoda nám 

umožnila získat subjektivní popis zkušeností žen se žárlivostí a zjistit, jak samy ženy 

vnímají a definují pojem žárlivost.   

 Polostrukturovaný rozhovor má výhodu v tom, že respondent má poměrně dost 

prostoru k tomu, aby vyjádřil vše, co ho k dané otázce napadne. Zároveň má výzkumník 

dostatek prostoru, aby se blíže doptal na téma, které ho ve výpovědi respondenta zaujme a 

které ho třeba před samotným rozhovorem nenapadlo (Hendl, 2012). Navíc lze během 

rozhovoru odstranit případné nejasnosti a riziko neporozumění, a to jak z hlediska 

kladených otázek, kdy je možné respondentovi v případě nejasností otázku vysvětlit, či ji 

jinak formulovat, tak z hlediska získaných odpovědí, kdy má výzkumník možnost nechat si 



25 
 

v případě nejasností odpověď respondenta upřesnit (Hendl, 2012).  Nevýhodou je složitější 

analýza, jelikož jednotlivé rozhovory se liší svou strukturou, otázky a odpovědi na ně 

nemusí být vždy ve stejném pořadí. Rozhovor může být navíc ovlivněn schopností 

výzkumníka se ptát, naslouchat a vzbudit důvěru (Hendl, 2012). 

 

1.3. Výzkumný vzorek 

 Podmínkou pro účast na výzkumu byl věk v rozmezí od 18 do 49 let. Dolní hranice 

18 let byla zvolena kvůli plnoletosti respondentek, horní hranice 49 let byla zvolena, 

protože tento věk hraničí s koncem reprodukčního období žen. 

 Další podmínkou byla zkušenost se vztahem, který trval nebo trvá minimálně tři 

měsíce. Podmínka zkušenosti se vztahem byla zvolena proto, že jsme chtěli získat 

informace o skutečném vnímání žárlivosti a zkušenostech s ní v rámci partnerského 

vztahu, nikoliv jak si ženy myslí, že by žárlivost hypoteticky prožívaly.  

Minimální délka vztahu byla stanovena na 3 měsíce s ohledem na to, že při 

požadavku delšího vztahu by se nám nemuselo podařit najít dostatečný počet 

homosexuálních žen.   

Výsledný soubor tvoří 10 heterosexuálních žen od 20 do 26 let (průměrný věk 22,7 

let) a 9 homosexuálních žen ve věku od 18 do 28 let (průměrný věk 23,6 let). Jedna 

respondentka se identifikovala jako bisexuální, ale jelikož měla zkušenost s dlouhodobým 

vztahem pouze se ženou, rozhodli jsme se rozhovor s ní použít a přiřadit ho k rozhovorům 

s homosexuálními ženami (jedná se konkrétně o respondentku Noru, viz níže). Ačkoliv 

bylo stanoveno široké věkové rozpětí, podařilo se získat věkově homogenní vzorek žen. Z 

celkového počtu 19 žen pak v době výzkumu bylo ve vztahu 14 z nich. Konkrétně 4 

homosexuální a 1 heterosexuální žena nebyla v době výzkumu ve vztahu.  

Rozhovory s 17 ženami uskutečnila vedoucí mé práce, Mgr. Kateřina Potyszová, 

nebo její kolegyně, Mgr. Klára Zelenková. Tyto ženy byly oslovovány skrze síť kontaktů 

mé vedoucí, které měla k dispozici ze své výzkumné činnosti. Já jsem posléze vytvořila 

letáček, s kterým jsem oslovila několik podniků zaměřených na minoritně orientovanou 

klientelu, s prosbou o zveřejnění tohoto letáčku na jejich internetových stránkách. Dále 

jsem oslovila své známé s prosbou o pomoc při náboru respondentek, kdy se mi podařilo 

získat kontakt na dvě homosexuálně orientované ženy, které byly ochotné podílet se na 

výzkumu. S těmito ženami jsem posléze sama uskutečnila rozhovor.  

Délka rozhovorů se průměrně pohybovala v rozmezí 20-30 minut.  
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1.4. Sociodemografický popis vzorku 

Heterosexuální ženy 

Eva: 21 let, studentka VŠ, v době rozhovoru ve vztahu v délce 3,5 roku 

Markéta: 21 let, studentka VŠ, v době rozhovoru ve vztahu v délce 0,5 roku 

Soňa: 21 let, studentka VŠ, při studiu pracuje, v době rozhovoru ve vztahu v délce 3 roky 

Diana: 21 let, studentka VŠ, v době rozhovoru ve vztahu v délce 4,75 roku 

Olívie: 20 let, studentka VŠ, při studiu brigádu, v době rozhovoru ve vztahu v délce 0,75 

roku 

Mirka: 24 let, studentka VŠ, v době rozhovoru ve vztahu v délce 0,5 roku 

Patricie: 21 let, studentka VŠ, v době rozhovoru ve vztahu v délce 3,25 roku 

Simona: 26 let, pracuje, v době rozhovoru ve vztahu v délce 4 roky, je v 8. měsíci 

těhotenství 

Jarmila: 25 let, pracuje, v době rozhovoru ve vztahu v délce 2,5 roku 

Ivana: 27 let, pracuje a dálkově studuje VŠ, v době rozhovoru není ve vztahu 

 

Homosexuální ženy: 

Jana: 19 let, studentka VŠ, při studiu brigádu, v době rozhovoru ve vztahu v délce 0,5 roku 

Dana: 20 let, studentka VŠ, při studiu brigádu, v době rozhovoru ve vztahu v délce 0,5 

roku 

Pavlína: 18 let, studentka SŠ, v době rozhovoru ve vztahu v délce 2 roky 

Petra: 32 let, pracuje, v době rozhovoru ve vztahu v délce 5 let 

Anna: 26 let, pracuje a dálkově studuje VŠ, v době rozhovoru není ve vztahu 

Hana: 25 let, studentka VŠ, při studiu pracuje, v době rozhovoru není ve vztahu, ale 1,5 

roku má kamaráda „s výhodami“, ale není to perspektivní vztah, protože ho nemiluje 

Kristýna: 19 let, studentka SŠ, v době rozhovoru není ve vztahu 

Nora: 26 let, pracuje, v době rozhovoru není ve vztahu 

Gabriela: 28 let, v době rozhovoru ve vztahu v délce 4 roky 

 

1.5. Struktura rozhovoru 

Scénář rozhovoru byl vytvořen během bakalářské práce vedoucí mé práce, Mgr. 

Kateřiny Potyszové, a následně byl poupraven pro potřeby GAUK č. 1074816 Partnerská 

žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců, na který má práce 

navazuje. 
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Polostrukturovaný rozhovor pracuje s okruhy témat. Začíná obecnými otázkami, 

které mají respondentku vtáhnout do rozhovoru, aby z ní opadlo napětí a nervozita. 

Výzkumnice se posléze ptá na základní sociodemografické údaje ohledně věku, studia, 

profese. Dále se ptá na sexuální orientaci, tedy zda se identifikuje jako heterosexuál, 

homosexuál nebo bisexuál a zda je v současnosti ve vztahu. Následuje hlavní část 

rozhovoru, která sestává ze čtyř okruhů. 

  

 Pokud respondentka uvedla, že je momentálně ve vztahu, začíná rozhovor prvním 

okruhem otázek, které jsou věnované současnému vztahu. Výzkumnice se ptá, zda 

respondentka vnímá současný vztah perspektivně, jak dlouho trvá a zda je v něm 

spokojená. Poté se ptá, zda respondentka někdy pocítila vůči partnerovi (v případě 

homosexuálních žen vůči partnerce) žárlivost. Pokud odpoví, že ano, dále se výzkumnice 

doptává, v jakých situacích žárlivost informátorka pocítila. Výzkumnice dále s touto 

situací pracuje, doptává se, jak se v dané situaci cítila, jak reagovala, zda a popřípadě jak 

tuto situaci s partnerem/partnerkou respondentka řešila. Poté je respondentka požádána, 

aby uvedla další situace, které vyvolávají žárlivost, a model se opakuje.  

 Pokud si respondentka nevybaví žádnou situaci nebo pokud uvede, že žárlivost 

nepocítila, je požádána, aby uvedla situaci hypotetickou, která by v daném vztahu žárlivost 

dokázala vyvolat. Poté se výzkumnice ptá na partnera/ku, tedy zda někdy respondentka 

pocítila žárlivost od partnera/ky a pokud ano, tak v jakých situacích, zda jí partner/ka se 

situací konfrontoval/a a pokud ano, jak to společně řešili, jak se u toho cítila a jaké bylo 

řešení situace. Poté se opět výzkumnice ptá na další situace, ve kterých na respondentku 

partner/ka žárlil/a. 

 

 Po okruhu současných vztahů následuje okruh minulých vztahů. Pokud respondentka 

uvedla, že v současnosti není ve vztahu, je toto první okruh otázek.  Výzkumnice se ptá 

analogicky s předchozím okruhem, tedy jak dlouho vztah trval, zda byl perspektivní a zda 

v něm byla respondentka spokojená. Následují znovu otázky, zda respondentka pocítila 

vůči partnerovi/ce žárlivost, v jakých situacích, popřípadě je požádána, aby uvedla 

hypotetickou situaci (viz předchozí okruh). Poté se výzkumnice ptá, zda pocítila žárlivost 

od minulého partnera/ky v jakých situacích apod. (viz předchozí okruh).   
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 Třetí okruh se zabývá vývojem žárlivosti v průběhu vztahů. Respondentka je 

požádána, aby porovnala žárlivost napříč vztahy, tedy zda na některého partnera/ku žárlila 

více nebo méně a proč.  

 

 Poslední okruh je věnován obecným otázkám o žárlivosti. Výzkumnice se ptá, jak 

sama respondentka rozumí pojmu žárlivost, jak by žárlivost definovala. Má zhodnotit, zda 

je žárlivost spíše negativní nebo pozitivní aspekt a zda se považuje za osobu se sklonem k 

žárlivosti. Poté jsou nabídnuty dvě hypotetické situace emoční a sexuální nevěry a 

respondentka má určit, která je pro ni více znepokojující a proč, jak by uvedené situace 

řešila 

 Na konci rozhovoru se výzkumnice respondentky zeptá, zda je něco, co by ráda 

k tématu uvedla, například na co by se bylo vhodné zeptat v dalších rozhovorech. Poté 

respondentce poděkuje za čas a ochotu a tím rozhovor končí.  
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2. Analýza dat 

2.1. Přepisy rozhovorů 

Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon a mou prací bylo posléze rozhovory 

doslovnou transkripcí přepsat do textového dokumentu. Výhodou nahrávání na diktafon je, 

že se uchovají veškeré informace, výzkumník není během rozhovoru rozptylován psaním 

poznámek a může se plně soustředit na výpověď respondenta (Hendl, 2012). Nevýhodou 

je, že přítomnost diktafonu a vědomí, že se rozhovor nahrává, může respondenta 

ovlivňovat. Respondent se například může snažit mluvit spisovněji a celkově kontrolovat 

svůj projev (Hendl, 2012). 

 Doslovná transkripce znamená přesný přepis zvukového záznamu do textové 

podoby, bez jakékoliv stylistické či gramatické úpravy, tedy včetně například 

nespisovných výrazů. Takto jsem přepisovala výpovědi respondentů, aby byla zachována 

autentičnost projevu. Otázky výzkumníků pak byly zaznamenávány pouze heslovitě. Už 

během přepisu dochází k anonymizaci dat. To znamená, že jsou odstraněny či pozměněny 

veškeré údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Například jména osob, názvy měst 

jsou buď nahrazeny falešnými jmény, nebo jsou zaznamenány pouze iniciálou.  

 Jelikož rozhovory obsahují doslovné výpovědi respondentek, nepřikládáme je 

v příloze, aby nemohlo dojít k identifikaci respondentek – například tím, že by je podle 

výpovědí někdo poznal.   

 

2.2 Kategorická analýza 

Kvalitativní výzkumná strategie je neustálý proces kódování a interpretace, kdy 

jsou v datech identifikovány určité vzorce a tematické okruhy. Při analýze rozhovorů jsme 

postupovali induktivní metodou, tedy od konkrétních jevů k abstraktní úrovni (Hendl, 

2012). Použili jsme metodu otevřeného kódování (Hendl, 2012). To znamená, že 

jednotlivé kódy byly vytvářeny až během analýzy rozhovorů. Analýzu jsme započali 

důkladným prošetřením jednoho rozhovoru. Tento rozhovor byl pečlivě pročítán a během 

čtení jsme se snažili identifikovat jednotlivá témata a souvislost mezi nimi. Jednotlivým 

frázím byly přiřazovány kódy, které tyto témata zrcadlí. Tyto kódy měly podobu převážně 

popisků toho, co daná pasáž říká. Dále jsme jednotlivě pokračovali dalšími rozhovory, kde 

jsme si všímali podobných témat, které jsme identifikovali z prvního rozhovoru, avšak 

zároveň jsme zůstávali otevření případným dalším tématům. Podobné kódy byly posléze 

zařazovány do obecnějších kategorií.  
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3. Etika výzkumu 

Jak jsem zmínila výše, všechny nahrávky byly nahrávány na diktafon, s čímž byly 

respondentky dopředu obeznámeny a svůj souhlas s pořízením zvukového záznamu 

vyjádřily podpisem informovaného souhlasu. Všechny ženy byly rovněž informovány o 

tom, že mohou kdykoliv během rozhovoru svou účast na výzkumu ukončit, a že nemusí 

odpovídat na otázky, které by jim byly nepříjemné. Rovněž byly obeznámeny s tím, že 

veškeré údaje budou plně anonymizovány a že nahrávky budou použity pouze k výzkumné 

činnosti. Během rozhovorů byl kladen důraz na to, aby se respondentky cítily pohodlně a 

aby nebyly vystaveny žádné situaci, která by je mohla poškodit, či jim jakýmkoliv 

způsobem ublížit.  
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4. Výsledky výzkumu 

4.1. Situace vyvolávající žárlivost 

 V prvním okruhu otázek jsme zjišťovali, jaké podněty a proč u respondentek 

vyvolávají žárlivost. Dále jsme zjišťovaly, jaké pocity v nich tyto podněty vyvolávají a zda 

a popřípadě jak situaci řeší se svým partnerem/kou. Pokud respondentka uvedla, že je 

v době rozhovoru ve vztahu, ptali jsme se nejprve na žárlivost v tomto vztahu. Pokud 

respondentka v době rozhovoru vztah neměla, ptali jsme se na vztahy předešlé. 

 Všechny respondentky, i ty, které samy sebe považovaly za obecně málo žárlivé, 

měly alespoň jednu reálnou zkušenost se žárlivostí, kterou nám mohly popsat. Níže 

uvádíme popisy jednotlivých podnětů, nejprve u homosexuálních a posléze i u 

heterosexuálních žen. 

 

Homosexuální ženy 

1) Expartnerky 

Prvním podnětem, který jsme z rozhovorů identifikovali, bylo žárlení na ex-

partnerku a na jejich společnou minulost. Tento podnět jsme pozorovali celkem u sedmi 

homosexuálních respondentek. Ženy vyjadřovaly, že se cítily nejisté, zda bývalá partnerka 

nebyla lepší, než jsou ony. Objevoval se pocit strachu z možné ztráty partnerky, jak o tom 

hovořila například Petra: 

„Možná to byly spíš obavy z toho jestli …. Ta bývalá partnerka, jestli nemaj ňáký 

společný zájmy, který jako zase nemáme společný my, který by třeba vyhledávala nebo 

považovala za důležitý.“ 

 

Tento podnět jsme pozorovali především u žen, jejichž partnerka s ex-partnerkou 

udržuje přátelské vztahy, přátelsky se schází apod. Můžeme se tedy domnívat, že pokud 

partnerka s ex-partnerkou neudržuje blízké vztahy, nepotkávají se, tento podnět 

nepředstavuje takové nebezpečí a žárlivost nevyvolává. Pokud jsou však v kontaktu, nebo 

patří mezi společné přátele, pak se žárlivost objevuje. Dana hovořila o žárlivosti své 

partnerky, která žárlila na Danina ex-partnera, se kterým se vídají: 

 „No třeba včera, když jsme šli třeba s mým kamarádem z A., s kterým jsem se zase 

začala po dlouhý době bavit a s tím jsem právě měla vztah v létě, a tak je jí to takový 

nepříjemný, že on občas řekne „jo, tak tuhle jsem měl před tebou“ a tak je jí to takový asi 

nepříjemný no.“ 
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Žárlivost na ex-partnery se po čase snižuje, což můžeme interpretovat tak, že 

s rostoucí délkou vztahu ženy získávají jistotu ohledně citů partnerky a už se tolik 

neobávají, že by se partnerka mohla chtít vrátit zpět k ex-přítelkyni. K větší jistotě rovněž 

přispívá ochota partnerky situaci řešit, snaha například omezit kontakt s expartnerkou, 

ujišťování o citech a zavázanosti vůči současnému vztahu apod. K větší jistotě a nižší 

žárlivosti rovněž přispívá, pokud mají respondentky možnost expartnerku osobně poznat a 

udělat si představu o jejich povaze. Takovou situaci popisovala například Jana: 

 „Jako určitě se k tomu nachylovalo ohledně tý B., do který byla zakoukaná, zamilovaná, 

protože se k sobě měly stěhovat, ona si koupila byt, její mamka jí koupila byt v Dejvicích a 

H. že si chtěla zkusit bydlet sama, tak tam měla v podstatě celý pokoj pro sebe, ale jakoby 

hnedka když mi ji představila tu B., což bylo náhle, tak jsem neměla nejmenší problém 

s tim, že jsem poznala že fakt o nic nejde, že ta slečna to má v hlavě nějak srovnaný, je na 

kluky a hlavně H. že už to má srovnaný, že teda jako je zakoukaná do mě.“ 

  

Pokud partnerka naopak nejeví ochotu situaci řešit, žárlivost zůstává vysoká, což 

velmi negativně ovlivňuje kvalitu vztahu. Nora hovořila takto: 

„Byla taková, že to neřešila, pověděla ze začátku, že se nemám stresovat a potom, pak 

vlastně to vyhrotila do toho, že jsme se pohádaly kvůli tomu a ona řekla, že s ní ukončí ten 

vztah nebo jakože kontakt a že mi dá kdyžtak vědět, když jí kontaktuje, no a v téhle 

domněnce jsem žila dlouho, až dokud jsem nepřišla na to, že spolu pokračují v komunikaci, 

že jsem se jí dívala do telefonu.“ 

 

2) Rivalky 

 Žárlivost dále vyvolává přítomnost potenciálních rivalek. Rivalkami mohou být 

známé i neznámé osoby, které o partnerku jeví romantický zájem, například ji zvou na 

schůzky nebo s ní flirtují. Takový podnět jsme zaznamenali u tří respondentek. Může se 

také jednat o hypotetické rivalky – takový podnět byl spojován s návštěvou diskoték, 

společenských a jiných akcí, kde se dá přítomnost rivalek očekávat. Často byla zmiňována 

konzumace alkoholu, který dle respondentek může snížit zábrany a zvýšit riziko nevěry. 

Tento podnět popisovalo pět respondentek. 

Zajímavé je, že homosexuální respondentky žárlí na rivaly mužského i ženského 

pohlaví. Nora například uvedla, že její přítelkyně velmi žárlila, když s Norou flirtovali jiní 

muži. Partnerka pak dávala najevo, že jsou spolu a držela jí za ruku. 
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„No a pak jsem se začaly bavit s tím klukem a prostě když odešel, tak mě začala chytat za 

ruku a byla taková, že „To děláš jako naschvál teď nebo co?“ a já že ne, že sem ho 

nevolala a tehdy jsem viděla že jako žárlí a vždy, když byla situace, že za mnou přišel 

nějaký kluk, anebo se mnou prostě flirtoval, tak měla poznámky a byla taková, že si mě 

držela.“ 

 

Ukazuje se, že rivalové-muži mohou vyvolávat dokonce vyšší míru žárlivosti, než 

rivalky-ženy, jak o tom hovoří například Jana a Anna: 

Jana: „Asi mi to víc vadí, když jde takhle s klukem, nevím, cítím to tak jakože to je 

trošku zranitelnější, že ve chvíli, kdy by mě hypoteticky podvedla s mužem, tak mě to 

pravděpodobně ranní víc, než kdyby to bylo se ženou, ale pořád je to podvod, těžko říct.“ 

Anna: „S ženskýma asi moc ne, nevím proč, ale asi ne, asi spíš na chlapy no, nevím 

proč, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela.“ 

 

3) Věnování času něčemu nebo někomu jinému 

Žárlivost dále vyvolává věnování pozornosti něčemu jinému. Ukázalo se, že 

žárlivost vyvolávají i neromantické podněty, jako jsou koníčky a zájmy partnerky, což 

popisovala respondentka Hana. Ta hraje závodně jeden druh sportu, což vadilo její 

přítelkyni, protože jí Hana nemohla věnovat tolik času, kolik by si její partnerka přála: 

„Protože já hraju (jmenuje druh sportu) a to je strašnej žrout času a když je sezóna, tak 

každej víkend je v háji, protože se hrajou zápasy, turnaje, takže ten čas je blbej, a ten vztah 

začal, když sezóna nebyla a pak začala a možná když jsem byla na nějakým turnaji, a tak 

možná, když jsme si volaly, tak to znělo tak jakože, ale to nebylo spíš jako žárlení, ale spíš 

jako, že ten člověk chybí tomu druhýmu nebo já nevím.“ 

 

Podobně žárlivost vyvolává i věnování času přátelům. Tento podnět jsme 

zaznamenali u tří respondentek. Například Kristýna žárlila na svou bývalou partnerku, 

která věnovala velké množství svým přátelům, a na Kristýnu jí téměř nezbýval čas: 

„Partnerka velmi ráda trávila čas se svýma přátelema a potom neměla právě vůbec 

čas na mě, maximálně tak patnáct minut což mi nepřišlo úplně … eeh… správný?“ 

Kristýna dále pokračuje: „Nooo… jakoo… že mi vadilo, že jako že není se mnou, že 

je radši s nima.“ 
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Heterosexuální ženy 

 Podobně jako homosexuální, i heterosexuální respondentky udávaly žárlivost na ex-

partnerku jejich přítele. Tento podnět popisovaly čtyři respondentky. Markéta hovoří o 

tom, že cítila nejistotu, protože bývalá partnerka byla rovněž zájem partnera (první citace). 

Měla tedy strach, aby se do ní partner znovu nezamiloval. Po čase se ale žárlivost na tento 

podnět snížila, protože si byla více jistá city svého partnera (druhá citace):  

„Nnoo to úplně nevim, jak bych to pocitem nějakým označila, ale uuuh, tak jako nejistá, že 

v ten moment si říkám, v čem třeba ta bývalá přítelkyně byla lepší než já, co by ho na ní 

mohlo zaujmout, tak jako jsem znejistěla no.“ 

 

„Většinou hlavně co se týká bývalých přítelkyň, noví lidi mi nevadí, protože vím, že teď 

jsem já jeho zájem, ale ty bývalý přítelkyně taky byly jeho zájmem, tak v tom jsem trošku 

nejistá. Teď už teda tolik ne, ale ze začátku vztahu jo.“ 

 

Patricie rovněž hovořila o žárlivosti na ex-partnerku. Její partner dříve chodil s její 

spolužačkou, tudíž se všichni znali a společně se vídali i s dalšími přáteli. I přes to, že si 

byla jistá city svého partnera, tak jí bylo nepříjemné, že je poblíž někdo, kdo měl s jejím 

partnerem intimní vztah. Poté, co všichni odešli studovat na vysokou školu a už se 

nevídali, žárlivost na tento podnět zmizela. 

„Tak ona to jako by nebyla žádná velká žárlivost, spíš to byl takovej jako 

nepříjemnej pocit, že tam je prostě někdo, kdo chodil s tím člověkem, se kterým já mám teď 

intimní vztah a že on s ním měl taky a že o tom něco ví.“ 

 

2) Rivalky 

 Mezi časté podněty vyvolávající u heterosexuálních žen žárlivost patřily rivalky. Tři 

respondentky hovořily o žárlení na situaci, kdy jde partner někam do společnosti, kde se dá 

rovněž očekávat i přítomnost jiných žen, které by o něj mohly usilovat. Pět respondentek 

pak jako ohrožující faktor zmiňovaly flirtování a romantické návrhy. Soňa například žárlí 

na kolegyni svého partnera, která o něj jeví zájem a zve ho na schůzky: 

„No nejvíc žárlim, když třeba, on má v práci hodně kolegyň a má právě jednu takovou 

kolegyni, která je taková jako hodně dotěrná no, tak to hodně žárlim na ní zrovna, i 

v minulý práci měl takový kolegyně.“ 

Soňa dále upřesňuje: „No tak jako že mu píše a někam ho zve a on vždycky říká 

„ne, já jsem zadanej“ a ona „noo, a nechtěl bys.“ 
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Zajímavé je, že na rozdíl od homosexuálních respondentek, některé heterosexuální 

ženy v rámci tohoto podnětu zmiňovaly jako ohrožující faktor i fyzickou atraktivitu 

rivalek. Jednalo se konkrétně o tři respondentky. Zdá se, že pro heterosexuální ženy může 

být přítomnost rivalek ohrožující, pokud jsou fyzicky přitažlivé, zatímco u homosexuálních 

žen fyzická atraktivita možná nehraje takovou roli. Simona hovořila: 

„První, co mě napadla, byla úplně jednoduchá, byli jsme na koncertě, kde jsme i my hráli 

a byla tam strašně šikovná a krásná zpěvačka a já měla ten pocit, že s ním jako hrozně 

flirtuje, on ten pocit podle mě neměl.“ 

Pocity, které v ní situace vyvolala, popsala takto: „No tak nepříjemně že jo, je to 

pocit ohrožení, jako něco, jako jinýho asi tam v tu chvíli není, je tam někdo, kdo ti přijde, 

že je prostě lepší než ty z nějakýho důvodu, nebo prostě v nějákejch věcech a vona si jako 

vybrala mýho chlapa, tak to samozřejmě nechci, aby mi ho vzala.“ 

 

3) Věnování času něčemu nebo někomu jinému 

Čtyři respondentky popisovaly žárlivost na partnerovu pozornost. Jako příklad 

uvádíme Mirku, která hovořila o žárlivosti na svého partnera a ex-partnera. U nynějšího 

partnera žárlila na čas, který věnoval své rodině (první citace), u předešlého žárlila rovněž 

na věnování času, tentokrát se ale jednalo o věnování času přátelům (druhá citace): 

„No on má takovou jako semknutou rodinu, hodně si rozumí se sourozencem a hodně jako 

společně chtěj trávit čas a vymýšlej takový jako společný aktivity a já se tam jako cejtim, 

no teď už to není tak hrozný, ale ze začátku jsem se tam cejtila jako navíc a cizí a tak se mi 

do těch aktivit moc nechtělo, ale zároveň jako mi jako jsem třeba nechtěla, aby s nima jako 

(monolog přerušen obsluhou kavárny) jsem úplně nebyla nadšená z toho, že s nima stráví 

celej den, nebo několik dní, já to takhle třeba s rodinou nemám, takže to bylo takový, že 

jsem svým způsobem na ně žárlila, ale už jsme si na to nějak zvykli.“ 

 

„My jsme bydleli každej v jinym městě a vídali jsme se každej víkend teda a tam to 

bylo pro mě mnohem problematičtější jako přesně v tom, že jsem byla samozřejmě nesvá 

z toho, co dělá v tejdnu, s kym chodí ven, ale zároveň jsem věděla, že to nemůžu prostě 

ovlivnit a hodně mi vadilo, když to, když jsem měla na víkend přijet a on mi najednou řek, 

že jako v sobotu ale je nějaká párty a že teda jestli chci, tak tam jako můžu jít s nim, ale že 

možná by byl skoro radši, kdybych nejezdila a kdyby prostě, kdyby jako mohl jít na tu párty 
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sám, tak to byly takový jako nepříjemný situace, kdy jako jsem na něj dokázala pak bejt 

dost naštvaná a dost nepříjemná no.“ 

 

4.2. Faktory ovlivňující vznik a intenzitu žárlivosti 

V našem výzkumu jsme se respondentek ptali na zkušenosti se žárlivostí jednak 

v rámci současného (popřípadě posledního vztahu, pokud respondentka v době rozhovoru 

ve vztahu nebyla), jednak v rámci vztahů dřívějších. Díky tomu jsme mohli pozorovat, zda 

a popřípadě jakým způsobem se žárlivost vyvíjí, zda se mění podněty, na které 

respondentky žárlí, nebo zda se mění intenzita prožívané žárlivosti. Podněty, na které 

respondentky žárlí, byly velmi podobné, ale často se měnila intenzita žárlivosti, a to jak 

v průběhu různých vztahů, tak v rámci jednoho vztahu. Míra prožívané žárlivosti se pak 

odvíjela od určitých faktorů, jako je zkušenost s nevěrou nebo lhaním partnera/ky, vnímaná 

míra zájmu partnera/ky, tj. zda žena cítí lásku a chuť partnera/ky pokračovat ve vztahu a 

vnímaná perspektivnost vztahu, tj. zda se žena cítí ve vztahu spokojená a vidí v něm 

budoucnost.  

 

1) Nevěra, lhaní 

Naše výsledky ukazují, že míra žárlivosti se může zvýšit po negativních 

zkušenostech ve vztahu. Takovou zkušenost představuje například nevěra nebo lhaní 

partnera/ky. Takové situace pak vedou k poklesu důvěry a zvýšené citlivosti na situace 

vyvolávající žárlivost.   

 

Homosexuální respondentky: 

Takovou situaci popisovala například Nora. Tato respondentka sama sebe popsala 

jako člověka, pro kterého je ve vztahu zásadní absolutní důvěra a její ztráta je pro ni 

důvodem rozchodu. Své partnerce dávala ve vztahu volnost, a dokud jí mohla věřit, tak na 

ni příliš nežárlila. Její partnerka však udržovala kontakt se svou bývalou přítelkyní, a to i 

přes to, že Noře slíbila, že tento kontakt přeruší. Poté, co Nora zjistila, že jí partnerka lhala, 

už jí nedokázala důvěřovat, nedokázala se ve vztahu cítit dobře, což nakonec bylo jedním 

z důvodů rozchodu. O žárlivosti na svou partnerku hovořila takto: 

„Já jsem neměla v tom vztahu, jakože důvod žárlit, já nemám pocit, že by sem byla 

extrémně žárlivý typ, já jsem jí dávala tu volnost, já jsem prostě, já jsem jí věřila úplně na 
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sto procent, až dokud mi nezačala lhát a potom už byla nějaká situace, kdy jsem na ní byla 

nepříjemná.“ 

 

Anna pak mluvila o tom, že v dřívějších vztazích žárlila více, protože sama 

partnerkám nebyla věrná a tudíž věděla, jak je jednoduché někoho podvést. Své poslední 

partnerce už ale byla věrná, zklidnila se a žárlila proto méně: 

„V těch předtím vztazích, tam jsem možná žárlila víc, protože jsem věděla, jak strašně 

jednoduchý to je, jako něco udělat jako nějákej průser no, takže možná jsem žárlila víc.“ 

 

Heterosexuální respondentky: 

Heterosexuální respondentka Ivana popisovala zvýšení žárlivosti po odhalení lži 

partnera. Na instagramu totiž našla fotku přítele s jinou slečnou, ačkoliv v tu dobu měl být 

přítel sám u rodičů. Přítel ji sice tvrdil, že o nic nejde, že nemá důvod žárlit, Ivana ale 

správně tušila, že se něco děje. Do té doby podle svých slov nežárlila, protože k tomu 

neměla důvod, po této situaci už ale silně žárlila: 

„Tak já, že jsem začala bejt strašně nedůvěřivá, a přestože on mi tvrdil, že to ukončil a 

bude se mnou, tak jako se pořád choval tak, že jsem mu prostě nevěřila, takže jsem věčně 

mu něco vyčítala, ptala jsem se kde je, s kym je.“ 

  

Podobně heterosexuální respondentka Olívie popisovala vyšší žárlivost na 

předešlého partnera, který se vídal se svou ex-přítelkyní. Olívii nevadil fakt, že se jedná o 

ex-partnerku, ale to, že o tom lhal a tvrdil, že je někde jinde a s někým jiným: 

„Neupřímnost, že mi o tom neřekl. Potom no že mi i lhal, že se s ní viděl třeba a že mu to 

bylo jedno, že mi to vadí třeba, nechtěl o tom mluvit.“ 

 

2) Ne/jistota ohledně citů  

Žárlivost může být také ovlivněna pociťovanou mírou zájmu partnera/ky. Pokud 

mají ženy pocit, že partner/ka není do vztahu příliš zapojený/á, míra žárlivosti je vyšší, 

protože si nejsou jisté city partnera/ky a pociťují strach z možné ztráty partnera/ky. 

Naopak, pokud ženy cítí zájem partnera/ky a jsou si jisté, že partner/ka chce ve vztahu 

zůstat, pak je míra žárlivost nižší.  
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Homosexuální respondentky: 

 Respondentka Petra například popisovala, že v začátcích vztahu žárlila více, protože 

měla pocit, že její partnerku stále váže pouto k bývalé přítelkyni: 

„No vlastně na začátku, když jsme se poznaly s přítelkyní, tak ona měla krátkodobej vztah 

nebo jako romanci nebo zájem o jednu ženu, kamarádku a vlastně v situaci kdy jsme se 

poznaly, tak nějak jsme si začly psát, tak jsem ještě cítila, že jako ji k ní něco váže, že jako 

to neskončilo, tak to byly situace, kdy jsem pak žárlila.“ 

  

Respondentka Anna žárlila více v počátcích vztahu, kdy si ještě nebyla jistá city své 

partnerky a tím, zda partnerka myslí vztah vážně: 

„Já jsem asi docela žárlivej člověk a pak se nějak uklidním, že mi přijde, že ze začátku to 

hodně prožívám a je to asi i tim, že takhleta předtím taky neměla holku, takže člověk jakoby 

tam nemá takovou tu jistotu, že spíš se jako bojí a víc to řeší, když jde s někym a tak a pak 

si to vždycky sedne, když vidim, že to teda se mnou myslí vážně, že to není nějakej hokus 

pokus, tak už se to pak jako většinou zlepší no.“ 

  

Ukázalo se, že k větší jistotě přispívá rovněž žárlivost ze strany partnerky. Pokud je 

žárlivost v malé míře a respondentky se necítí být omezovány, vnímají jí jako důkaz zájmu 

partnerek, tedy jako něco příjemného. To popisovala například Nora: 

„Tak jako mě to lichotilo, nebo tak nějak jsem doufala, že jí na mě záleží“ 

 

Heterosexuální respondentky: 

Podobně u heterosexuálních respondentek se ukázalo, že žárlí méně ve chvíli, kdy 

cítí jistotu ohledně citů partnera, jak o tom hovoří například Jarmila: 

 „Protože teď cejtim větší jistotu a je tam prostě i jiná povaha“ 

 

Zajímavé téma, které se ukázalo v průběhu rozhovorů s heterosexuálními ženami, 

bylo záměrné vyvolávání žárlivosti. Několik žen uvedlo, že se schválně snažily vzbudit v 

partnerovi žárlivost. Důvodem bylo, že chtěly cítit jeho zájem. Pokud partner na takové 

vyvolávání nereagoval (tj. nežárlil, nevadilo mu to), ukázalo se to být závažným 

problémem ve vztahu, který mnohdy ve výsledku přispěl k rozpadu vztahu. Heterosexuální 

respondentka Markéta to popisovala takto:  
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„Když jsem si říkala,že v nějaký situaci, kdy jsem někde byla a mohlo to vypadat, že by 

jako mohl žárlit a třeba jsem to i jako očekávala, ale prostě to u něj nevyvolalo …  na tom 

si myslím, že to jako doběhlo, že prostě jsem si připadala, že nemá takovej zájem.“ 

 

Pokud partner na vyvolávání žárlivosti reaguje, ženy pak cítí ve vztahu větší jistotu, 

jak o tom hovoří heterosexuální respondentka Diana: 

„No třeba když se bavíme, tak já třeba tak jako ťuknu „no a byl tam Tonda“ no a 

co on na to řekne, no a když jako řekne jako „jo Tonda tam byl jo“, tak jako si říkám jo, 

dobrý.“ 

 Rovněž pokud partner žárlí i bez toho, aby musely ženy žárlivost cíleně vzbuzovat, 

dává jim to ve vztahu větší pocit jistoty a spokojenosti.  

 

3) Perspektiva vztahu 

U homosexuálních respondentek se ukázalo se, že žárlí více, pokud ve vztahu vidí 

budoucnost nebo pokud jsou zamilovanější. Takový vztah je pak vnímán jako hodnotnější 

a jeho případná ztráta je bolestivější. U heterosexuálních respondentek jsme však tento 

faktor přímo nezaznamenali.  

Nora například popisovala, že na svou partnerku žárlila více než na předešlého 

partnera. Její předchozí vztah s mužem byl totiž krátký a jen na dálku, s partnerem neměli 

žádné společné plány do budoucna. Na partnerku ale žárlila více, protože v tomto vztahu 

už viděla perspektivu a vyhlídky na společnou budoucnost, s partnerkou spolu i bydlely: 

„No jako v tom druhém vztahu jsem žárlila víc, protože jsem měla mnohem víc co ztratit, 

takže pro mě ta vidina toho, že v podstatě můžu ztratit jí a všechno, co jsme spolu 

plánovaly, což jsme spolu bývaly, že jsme plánovaly spolu budoucnost, tak pro mě to bylo 

úplně nemyslitelné, zatímco s ním jsme se tak daleko nedostali, že bysme plánovali spolu 

budoucnost, byli jsme spolu na dálku a bylo to čerstvé strašně.“ 

Homosexuální respondentka Jana v předchozích vztazích příliš nežárlila. Na 

současnou přítelkyni ale žárlí, protože cítí, že jí opravdu miluje a nechce jí ztratit. Na 

dotaz, proč na současnou přítelkyni žárlí, když dříve žárlivost nepociťovala, odpovídá 

takto: 

„No já si myslím, že je to jenom kvůli tomu, že jí fakt miluju, že prostě se ve mně probudilo 

něco, čemu vadí i to, že jako by nějak kluk by jí dával nějaký návrhy nebo tak no a trošku 

to ve mně vře občas.“ 
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4.3. Definice žárlivosti 

 V dalším okruhu byly respondentky požádány, aby popsaly, co pro ně žárlivost 

znamená, jak by ji definovaly. Definice žárlivosti byly u heterosexuálních i 

homosexuálních žen velmi podobné. Nejčastěji byla žárlivost definována jako strach ze 

ztráty partnera, jako touhu po tom, aby partner patřil pouze jim, jako důsledek pocitu 

ohrožení nebo jako obranný mechanismus. Níže uvádíme několik odpovědí na otázku: „Co 

si představíte, když se řekne žárlivost, jak byste ji popsala?“ 

 

Definice heterosexuálních žen: 

Markéta: „Jako nějaká touha po tom, že ten člověk je jenom pro tebe.“ 

Jarmila: „Asi strach o toho druhýho, že by nemusel patřit jenom mě.“ 

Diana: „No já bych řekla, že je to nějaký trochu obranný mechanismus v tom vztahu, že 

prostě si jako chrání to, co má rád, co je jeho.“ 

 

Definice homosexuálních žen: 

Jana: „Je to takovej zvláštní druh emoce, ne úplně oblíbený, kterej je podle mě vyvolán tím, 

že když má člověk něco rád, a cítí, že mu to může být nějakým způsobem ohroženo, tak se 

mu to nelíbí, místo toho, aby to občas dával nějak rozuměji najevo, tak se projeví 

afektovaný chování.“ 

Anna: „Že mi někdo prostě vadí, protože pro mě představuje nějaký ohrožení, ohrožení 

v tom vztahu, prostě nějaká hrozba.“ 

Hana: „Já nevim, mě se vždycky vybaví, že to je nějaká situace, já to vnímám hlavně tak, že 

ten jeden vyžaduje pozornost toho druhýho a nedostává ji asi to, co očekává.“ 

 

4.4. Postoje k žárlivosti 

Poté, co byly respondentky požádány, aby definovaly žárlivost, jsme se ptaly, jak 

žárlivost vnímají, zda je to pro ně spíše pozitivní nebo negativní aspekt vztahu.  Velmi 

často se objevovalo rozdělení žárlivosti na dva druhy – pozitivní neboli zdravou a 

negativní neboli nezdravou. Tyto dva druhy žárlivosti rozlišovaly celkem čtyři 

homosexuální a čtyři heterosexuální ženy.  Čtyři homosexuální a pět heterosexuálních žen 

pak vnímalo žárlivost jako spíše negativní aspekt. Ojediněle se také objevilo i hodnocení 

žárlivosti jako pozitivního aspektu, konkrétně u jedné homosexuální a jedné heterosexuální 

respondentky. 
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1) Protichůdné postoje k žárlivosti 

Zdravá žárlivost byla popisována jako pozitivní aspekt, který by ve vztahu měl být 

přítomný. Taková žárlivost je totiž vnímána jako důkaz zájmu partnera/ky, jako signál, že 

partner/ka myslí vztah vážně a že má smysl na vztahu dále pracovat. Nezdravá žárlivost 

pak byla hodnocena negativně, protože tento druh žárlivosti druhého omezuje, často byla 

spojována s přehnaným hlídáním partnera/ky. 

 

Homosexuální respondentky: 

 Nora zdravou a nezdravou žárlivost popisovala následovně:  

„No pro mě žárlivost jako v malém množství je podle mě zdravá a je, měla by být součástí 

podle mě každého vztahu, ale zase samozřejmě když to přeroste do nějaké chorobné 

žárlivosti, když je toho fakt moc a ten člověk toho druhého omezuje, tak to nemá dobrý vliv 

na vztah, ale myslím si, že to není vysloveně negativní věc.“ 

 

Rovněž respondentka Kristýna o žárlivosti mluvila jako o aspektu, který může být 

pro vztah pozitivní i negativní.: 

„Eeeh … tak jako … jak kdy … někdy ta žárlivost může pomoct tomu vztahu, když jako vidí 

člověk ten zájem z tý druhý strany, tak pak si jako uvědomí, že ten člověk má fakt zájem a 

má cenu na tom pracovat nebo to, jako že by měl to chování změnit … a to negativní, že 

někdy tu žárlivost až přehání a potom nedovoluje … pak žárlí úplně na všechno a spíš jako 

omezuje toho člověka nebo to, tak to je to negativní.“ 

 

Heterosexuální respondentky: 

Podobné hodnocení se objevovalo i u heterosexuálních žen. Respondentka Ivana 

zdravou a nezdravou žárlivost popisovala takto: 

„No já nevim, já mám asi dva typy žárlivosti, taková ta zdravá žárlivost, kdy to, že jako 

žárlíš na to, že ten člověk někam jde s někym jinym nebo tak, že je to takový to, že ho máš 

rád a že ti na něm záleží, ale pak jsou samozřejmě takový ty extrémy, kdy to ten vztah už 

tak ovlivňuje, že se dělaj scény a tak, že to už je zase to špatný, takže je to asi projev toho, 

že ti na tom člověku záleží, ale musí to bejt ve zdravý míře.“ 

 

Diana hovořila takto: „Já bych řekla, že tak nějak bipolárně, že někdy vidim, že třeba 

u některých kamarádek je to přehnaný úplně jako absurdně, ale myslim si, že taková 

nějaká žárlivost je v tom vztahu zdravá, že když člověk vidí, že ten jeho partner se schází 
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s jinýma lidma a má s nima nějaký pletky, tak to by mi vadilo a nepřijde mi normální, že to 

někomu nevadí. Ale to je každýho věc asi, já bych to tak mít nemohla.“ 

 

2) Žárlivost jako negativní aspekt 

Hodnocení žárlivosti jako spíše negativního aspektu se objevovalo zejména u 

respondentek, které měly v rámci vztahu se žárlivostí negativní zkušenosti.  

 

Homosexuální respondentky: 

Pavlína například o své přítelkyni mluvila jako o velmi majetnické a žárlivé osobě, 

jejíž žárlivost vede k častým a zbytečným hádkám. Žárlivost je podle Pavlíny ve vztahu 

zbytečná: 

„Protože jako já si myslim, že by se žárlit jako nemělo, že prostě každej má svůj život a 

prostě pokud chce bejt věrnej a pokud chce zůstat s tim člověkem, tak ta žárlivost je uplně 

k ničemu.“ 

 

Rovněž respondentka Anna žárlivost celkově hodnotila jako spíše negativní aspekt, 

protože má se žárlivostí špatné zkušenosti ze strany své partnerky, která na Annu velmi 

žárlila, což negativně ovlivňovalo jejich vztah a přispělo to k jeho rozpadu. Anna totiž byla 

na začátku vztahu své přítelkyni nevěrná a partnerka se s tím nikdy nedokázala vyrovnat 

(první citace). Zároveň ale připustila, že v malé- tj. zdravé míře je žárlivost důležitá a měla 

by ve vztahu být (druhá citace): 

 „To bylo fakt jako vyčerpávající ta její žárlivost, to byla až úplná paranoia mi 

přišlo a člověka to začne úplně obtěžovat, že prostě člověk ani neví, co na to má řikat 

prostě, to byly úplně absurdní situace.“ 

 „Takhle, pro mě je důležitý, aby tam nějakéj, ne úplně jako scény a žárlivost, ale nějákej 

přirozenej strach o to, že o toho partnera jako přijdu, by tam měl bejt, ale jinak asi 

žárlivost, i s tím, co jsem zažila za ty poslední dva roky, tak bych asi považovala za 

negativní.“ 

 

Heterosexuální respondentky: 

Podle heterosexuální respondentky Soni je žárlivost ve vztahu zbytečná, protože 

když si partneři důvěřují, tak žárlivost nemá smysl:  

„No jako myslim si, že když ty lidi jsou ve vztahu a důvěřujou si, tak nemaj proč žárlit, já 

jako racionálně vim, že nemám proč žárlit, ale stejně to dělám, protože jsem tak jako 
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impulsivní a všechno si hrozně beru, ale racionálně vim, že pro to nemam důvod, ale 

prostě se to děje no, ale myslim si, že ve vztahu, kde ty lidi si důvěřujou, tak tam není moc 

důvod žárlit.“ 

 

3) Žárlivost jako pozitivní aspekt 

 Žárlivost byla převážně hodnocena jako aspekt, který má dvě strany, popřípadě jako 

aspekt, který je spíše negativní. U heterosexuální respondentky Markéty a homosexuální 

respondentky Hany se však objevilo i hodnocení žárlivosti jako aspektu, který je čistě 

pozitivní. Markéta říká: 

„Jako na to první poslechnutí to působí negativně, ale spíš já už jsem si to tak přebrala 

jako pozitivní věc, protože to je důkazem toho, že tomu člověku na mě záleží.“ 

 

4.5. Sexuální a emoční žárlivost 

Poslední otázka v rozhovoru se týkala sexuální a emoční nevěry. Konkrétně byly 

ženám nabídnuty dva scénáře emoční a sexuální nevěry a ženy byly požádány, aby určily, 

který z nich je pro ně horší a proč.  

 

Heterosexuální respondentky: 

Celkem šest respondentek uvedlo, že sexuální nevěra je horší variantou. Dvě 

respondentky označily jako horší emoční nevěru a dvě považují obě situace za stejně 

závažné. Tyto respondentky udávaly velmi podobné důvody, proč je sexuální nevěra horší 

než emoční. Konkrétně ve spojitosti s emoční nevěrou zdůrazňovaly, že ony samy mají 

velmi dobré a blízké kamarády, aniž by mezi nimi bylo něco víc. Tudíž i u partnera by 

věřily, že může mít blízké kamarádky, aniž by to bylo pro jejich partnerský vztah 

ohrožující. Z odpovědí vyplynulo, že pro ženy je velmi složité určit, kde vlastně začíná 

emoční nevěra, a kde jde pouze o přátelství. Určitým způsobem by jim tedy blízký vztah 

jejich partnera s jinou ženou nebyl příjemný, ale snažily by se to snést, protože není jasné, 

zda by žárlivost byla oprávněná.  

 

Velmi podnětné bylo vysvětlení Mirky, která velmi detailně popsala, proč je 

sexuální nevěra horší. Její hodnocení v podstatě obsahuje hodnocení ostatních žen, které 

taktéž hodnotily sexuální nevěru jako horší. O sexuální nevěře mluví takto:  
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„Protože to je věc, kterou už jako nejde vrátit zpátky, která prostě tam bude vždycky 

a už bude jako vždycky stejná, prostě jako, už prostě se to stalo a už jako, ať on bude 

sebevíc říkat, že se to stalo jednou, že to bylo skoro omylem vlastně, tak jako už to takhle 

prostě bude a i když se mi za to omluví, tak už se to nedá zvrátit a vždycky to tam mezi 

náma bude, kdežto jako když by se s někým scházel, něco, co se týče emocí a tak, tak to 

mám někdy s některýma lidma víceméně taky a myslim si, že to je věc, na který se dá 

pracovat, dá se o ní mluvit a dá se to třeba pochopit, dá se to … a že to je věc, která je 

probíhající, přesně se dá pracovat s tim, že když on si bude jistej, že to je jenom prostě 

citová záležitost, tak prostě mě s tím člověkem, nebo s tou ženskou, tak mě může jako 

seznámit, a když prostě já z toho nebudu mít špatnej pocit a jako to, tak jako se s tim 

dokážu prostě smířit třeba.“ 

  

V souvislosti s emoční nevěrou o zamilovanosti říká:   

„Je to hrozně jako relativní věc, taková zamilovanost, to je jako, já nevim no, já si 

to nedokážu moc jako představit, jako nevim prostě, nevim, kdy bych to tak jako hodnotila, 

že je zamilovanej, nedokážu si představit, jako podle čeho bych řekla „aha, tak tady už 

jako se s ní jenom nepřátelíš, tady seš do ní zamilovanej a tím pádem máme problém, 

protože prostě …“, jakože to se prostě, nevim, jako tam pro mě by to byla otázka, jestli s ní 

teda jako hodlá fyzicky něco mít, nebo ne.“ 

 

Ženy, pro které byla sexuální nevěra horší možnost, vesměs zdůrazňovaly 

exklusivitu sexu, jakožto chování, které by se mělo odehrávat pouze v rámci vztahu. 

Rovněž se jednalo spíše o mladší ženy, které mají méně zkušeností se vztahy. Oproti tomu 

ženy, které jako horší určily nevěru emoční, velmi zdůrazňovaly, že sex může být pouze 

fyzická záležitost, aniž by to mělo dopad na vztah, zatímco blízký vztah k jiné osobě pro 

ně představoval hrozbu ztráty partnera. Zároveň jsme se všimli, že obě respondentky, které 

označili emoční nevěru jako horší, měly zkušenost s nevěrou. Při hodnocení sexuální 

nevěry často zdůrazňovaly emoční aspekt, tedy pokud by šlo pouze o sex, dalo by se to 

odpustit snáze. Olívie to popisuje takto:  

„Tyjo … tam záleží s tou sexuální partnerkou, jestli by s ní taky trávil hodně času 

stejně jako s tou druhou holkou, kdyby to bylo třeba nárazově a věděla bych o tom a necítil 

by k ní jako nic, že by prostě já nevim, tak by mi to nevadilo jako tolik, kdyby prostě pořád 

věčně byl s tou holkou já nevim kdekoli jinde, trávil by s ní 90 % volnýho času a na mě by 
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si nechal jenom 10, to by mi vadilo víc, než kdyby měl příležitostně nějakou holku, se 

kterou spí ale nic k ní necejtí.“ 

 

Homosexuální respondentky: 

Homosexuální ženy hodnotily jako horší spíše emoční nevěru. Konkrétně šest 

respondentek uvedlo, že citový vztah jejich partnerky by byl pro ně horší než vztah 

sexuální. Dvě respondentky určily jako horší sexuální nevěru a jedna respondentka uvedla, 

že by pro ni byly oba typy nevěry stejně závažné. Rovněž jsme si povšimli, že pět 

respondentek, které jako závažnější uvedly emoční nevěru, měly samy zkušenost 

s nevěrou. Podle respondentek, ve chvíli, kdy jsou v nevěře zapletené city, je situace 

závažnější. V takové chvíli je totiž podle žen větší šance, že partnerka ze vztahu odejde. 

Naopak u sexuální nevěry je vysoká pravděpodobnost, že se jedná pouze o jednorázovou 

záležitost, která nemusí primární vztah nijak ovlivnit a ve chvíli, kdy ve vztahu není 

zároveň i jistá náklonnost, tak se sexuální nevěra dá odpustit. Anna odpovídala takto:   

„No tak kdyby to byl jako úlet, tak by asi záleželo, nebo tak to je právě ta věc, 

kterou asi dokážu odpustit, přes kterou se dokážu přenýst, protože to je prostě jednorázová 

chyba, kterou ten člověk nechtěl, aby se stala, samozřejmě by mě ten člověk musel 

přesvědčit o tom, že to byla chyba, ale určitě, když by v tom byly city, tak by asi záleželo, 

jestli vůbec chce v tom vztahu se mnou pokračovat, protože v momentě, kdy v tom jsou city, 

tak podle mě to je jako horší, protože prostě, to je prostě blbý podle mě, takže ta citová 

situace je asi horší podle mě, nebo prostě větší průser.“ 

 

Hana o emoční a sexuální nevěře mluvila takto:  

„Tak sex to je jako, když se vyspim s někym, koho neznám tak je mi to asi jedno, 

tam neproběhla ta náklonnost nějaká, asi by mi bylo víc líto, kdyby někdo ten čas chtěl 

jako na úkor mého času … víc jako podvádění mi přijde to druhý.“ 

 

 Pokud by však měl být sexuální kontakt partnerky s jinou osobou dlouhodobý, byl 

by to rovněž důvod k rozchodu. Petra na dotaz, zda by byl některý z typů nevěry (sexuální 

nebo emoční) důvodem k rozchodu, hovoří takto:  

„V tom prvnim případě, když by to bylo trávení času, tak to by časem určitě bylo, 

kdyby se to po nějaký diskuzi jako nedařilo to napravit ten vztah, tak by časem určitě vedlo 

k rozchodu a v tom druhym případě, kdyby šlo o fyzickej kontakt, tak kdyby to bylo 
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jednorázový tak asi ne, nebylo by to pro mě tak důležitý, niméně kdyby to mělo bejt 

dlouhodobý a trvalý, tak asi časem by to už vedlo k rozchodu.“ 

 

Respondentka Jana považuje oba typy nevěry za stejně závažné, ale rozlišuje 

pocity, které by v ní tyto dvě situace vyvolaly. Zatímco emoční nevěra partnerky by 

vzbudila spíše pocity smutku a rozmrzelosti, sexuální nevěra by vzbudila spíše pocity 

hněvu a naštvanosti. Jana své pocity popisuje takto:  

„Těžko říct, protože u tý první situace je jasný, že tam to člověk nemůže ani nějak 

ovlivnit, protože srdci taky úplně neporučí, a pokud jí prostě nějak ráda, tak to asi těžko 

ovlivní se a zase ten flirt jako prostě kdy by docházelo k nějakému fyzičnu, tak to je taky 

těžko zkousnutelný … dá se říct, že by mi vadilo hodně oboje, z toho prvního bych byla spíš 

smutná, z toho druhýho spíš naštvaná, i smutná, ale spíš naštvaná.“ 

  

Pouze Kristýna a Pavlína hodnotily jako závažnější sexuální nevěru. Kristýna v 

souvislosti s tím zmiňovala exklusivitu sexu, jakožto chování, které by mělo být přítomné 

pouze v rámci daného vztahu, zatímco emoční nevěra je situace, na které se dá pracovat a 

dá se nějakým způsobem řešit. Konkrétně na otázku, zda je horší emoční nebo sexuální 

nevěra, odpovídá takto:  

„Tak … musela bych vědět, že v tý emoční, musela bych toho člověka v tom citovým 

tom jako poznat a pak by se jako vidělo, jestli to něco znamená nebo ne jakoby ten osobní 

dojem z toho, ale pro mě je horší ten sexuální kontakt, protože pro mě ten intimní jakoby 

život, tak jakoby patří prostě jen do toho vztahu a myslím si, že to potom hodně zraňuje 

sebevědomí.“ 
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5. Diskuze výsledků, limity studie a návrhy dalšího zkoumání 

5.1. Diskuze výsledků 

Z analýzy rozhovorů jsme identifikovali několik podnětů, které u heterosexuálních i 

homosexuálních žen vyvolávají žárlivost. Podněty byly u heterosexuálních i 

homosexuálních žen velmi podobné. Patří mezi ně například žárlivost na ex-partnery/ky, 

přítomnost rivalů/ek, věnování času a pozornosti někomu nebo něčemu jinému nebo 

neznámá situace. Tyto situace v ženách vyvolávají pocity strachu z možné nevěry a ztráty 

partnera (White a Mullen, 2006). Rovněž se objevil i pocit nejistoty ohledně zavázanosti 

partnera/ky vůči vztahu (Pytlak a kol., 2015) a obavy z možnosti, že partner/ka potká 

někoho, kdo je lepší, než jsou ony (Rydell a kol., 2004). Žárlivost na tyto podněty byla u 

našich respondentek ovlivňována různými specifickými vztahovými faktory a 

zkušenostmi, což vystihuje definice Whita a Mullena (2006), podle které je žárlivost 

výsledkem hodnocení vztahu mezi jedincem, partnerem a rivalem. To naznačuje, že výše 

zmiňované podněty jsou ohrožující pouze za určitých podmínek a v určitém kontextu.  

 

Rozhodujícím prvkem se ukázala být míra důvěry mezi partnery/kami, spokojenost 

ve vztahu a pociťovaná míra závazku partnera/ky vůči vztahu. Zjistili jsme, že negativní 

zkušenosti ve vztahu, jakými byla například nevěra nebo lhaní partnera, zvyšují míru 

pociťované žárlivosti, což naznačují i výsledky studie Zandenbergena a Browna (2015). 

Můžeme tedy říci, že čím nižší je důvěra ve věrnost partnera, tím vyšší je pociťovaná 

žárlivost (Russell a Harton, 2005). To můžeme vysvětlit například strachem z možného 

opakování nepříjemné situace. V takovém případě se ženy nejspíš snaží zabránit další 

nepříjemné zkušenosti a jsou více ostražité vůči různým signálům případné nevěry.   

Ukázalo se, že žárlivost u heterosexuálních žen může být ovlivněna atraktivitou 

rivalek. Atraktivnější rivalky vyvolávají vyšší míru žárlivosti, což je v souladu se studií 

Buunka a Dijkstry (2004) nebo Fussella a Stoleryho (2012), kde bylo rovněž zjištěno, že 

atraktivnější rivalky vyvolávají vyšší míru žárlivosti než rivalky neatraktivní. Ačkoliv 

studie Buunka a Dijkstry (2001) naznačuje, že i homosexuální ženy jsou více znepokojeny 

atraktivnějšími rivalkami, naše výsledky toto nepotvrzují. Žádná z homosexuálních 

respondentek nezmínila atraktivitu rivalek jako ohrožující faktor. Je možné, že se 

respondentky zaměřují na charakteristiky, kterých si cení jejich partner/ka. Jelikož muži si 

u svých partnerek cení především atraktivity, mohou být jejich partnerky na tento podnět 
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citlivější. Ženy si však fyzické atraktivity cení méně, tudíž jejich partnerky nemusí být vůči 

tomuto podnětu tolik ostražité.   

Podle Russella a Hartona (2005) je žárlivost vyšší, pokud je rivalem neznámá 

osoba, než když se jedná o blízkého známého. Podle autorů je vztah cizí osoby a 

partnera/ky pro jedince neznámé povahy a jedinci se tak mohou obávat, že jim partner/ka 

něco zatajuje. To se potvrdilo i v našem výzkumu. Žárlivost se snížila, pokud měly 

respondentky možnost osobně poznat kamarády/ky partnera/ky a udělat si svou vlastní 

představu o charakteru jejich vztahu, tedy zjistit, zda se jedná skutečně o čistě přátelský 

vztah. Pokud však měly dojem, že tito jedinci jeví o partnera/ku romantický zájem, 

žárlivost zůstala spíše na stejné úrovni. 

Další faktor, který ovlivňuje žárlivost, je vnímaná míra závazku partnera/ky a 

jistota ohledně citů partnera/ky. Ve chvíli, kdy si respondentky nejsou jisté city partnera/ky 

a tím, zda partner/ka myslí vztah vážně, je žárlivost vyšší. V takovém případě mají ženy 

dojem, že by partner/ka mohl/a vztah snadno opustit (Pytlak a kol., 2015). Ukázalo se, že 

k zisku větší jistoty přispívá řešení situací s partnerem/kou a ujišťování ze strany 

partnera/ky o jeho/jejích citech. Naopak, pokud partner/ka nemá chuť situaci řešit a vyhýbá 

se rozhovoru, žárlivost zůstává vysoká. Faktor, který přispívá k větší jistotě, je i žárlení ze 

strany partnera/ky. V tomto případě je žárlivost hodnocena jako pozitivní aspekt, který 

ženám dává pocit jistoty o citech partnera/ky a je vnímána jako důkaz zájmu partnera/ky 

(Pytlak a kol., 2015; Russel a Harton, 2005).  

 

Dalším tématem, kterému jsme se věnovali, je definice žárlivosti. Žárlivost byla 

nejčastěji definována jako pocit ohrožení, strach ze ztráty cenného vztahu či jako obranný 

mechanismus, který má udržet partnera a zamezit jeho odchodu (Buss a kol., 1992; Hartl a 

Hartlová, 2000; White a Mullen, 2006). Zdá se, že žárlivost si respondentky spojují 

především se strachem z možné ztráty lásky. Dále jsme se respondentek ptali, zda žárlivost 

vnímají spíše pozitivně či negativně. V tomto okamžiku respondentky často rozlišovaly 

dva druhy žárlivosti – pozitivní čili zdravou a negativní čili nezdravou. Toto rozlišení se 

objevovalo i u některých respondentek, které žárlivost celkově hodnotily spíše negativně.  

Zdravá žárlivost je spojována s kladnými výsledky, které jsme zmiňovaly výše - tj. 

vnímaný zájem a péče partnera/ky a jistota ohledně citů partnera/ky, což ve výsledku 

pozitivně ovlivňuje vztah (Pytlak a kol., 2015; Russel a Harton, 2005). Respondentky se 

shodovaly, že aby mohla být žárlivost vnímána jako pozitivní aspekt, musí se vyskytovat 

pouze v malé míře. Nezdravá žárlivost je spojována s negativními výsledky, jako je 
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omezování jedince a zbytečné hádky. Taková žárlivost pak snižuje spokojenost ve vztahu a 

může vést i k rozpadu vztahu (Barelds a Dijkstra, 2007).  

Tyto výsledky naznačují, že žárlivost je multidimensionální konstrukt, který 

nemůžeme popsat jako čistě negativní nebo čistě pozitivní aspekt. Jinak řečeno, za určitých 

podmínek může žárlivost vést k posílení i rozpadu vztahu. Při hodnocení žárlivosti musíme 

tedy vycházet se specifických vztahových faktorů a podmínek, za kterých se žárlivost ve 

vztahu objevuje. Podobný přístup nalézáme i u autorů Pfeiffera a Wonga (1989) nebo 

Buunka (1997), kteří rovněž rozlišují specifické podmínky, za kterých můžeme žárlivost 

hodnotit, rozlišují více druhů žárlivosti, kdy každá má pro vztah jiné důsledky (viz kapitola 

2.2. Typy nevěry). Pokud je žárlivost vyvolána skutečnou, opodstatněnou hrozbou, její 

důsledky jsou spíše pozitivní. Pokud se však žárlivost vyskytuje neoprávněně, například 

v situacích, kdy neexistuje skutečný rival a reálné riziko ohrožení vztahu, jsou důsledky 

spíše negativní (Barelds a Dijkstra, 2007; Buunk, 1997; Pfeiffer a Wong, 1989).  

 

Poslední část výzkumu byla věnována žárlivosti na sexuální a emoční nevěru. 

Konkrétně nás zajímalo, zda se bude žárlivost lišit podle pohlaví partnera. Tedy zda ženy 

ve vztahu se ženou budou žárlit spíše na sexuální nevěru. A naopak, zda ženy ve vztahu s 

mužem budou žárlit spíše na emoční nevěru (Dijkstra a kol., 2001; Potyszová, 2016). 

Ženám byl nabídnut scénář sexuální a emoční nevěry, kdy měly určit, která ze situací by 

pro ně byla horší. Emoční nevěra byla popisována například takto: „Představte si, že si 

tvůj/tvoje partner/ka vytvoří hluboký citový vztah k jiné osobě. Víte, že mají k sobě blízko, 

že si velmi rozumí. Zároveň však víte, že mezi nimi není nic fyzického.“ Sexuální nevěra 

pak byla popsána například takto: „Představte si, že tvůj/tvoje partner/ka prožije sexuální 

styk s jinou osobou, aniž by však mezi nimi byl citový vztah.“  

Ukázalo se, že sexuální nevěru jako horší možnost volily spíše ženy, které jsou ve 

vztahu s mužem. Naopak emoční nevěru v našem výzkumu volily spíše ženy, které jsou ve 

vztahu se ženou. Naše výsledky jsou v rozporu se studiemi, podle kterých se žárlivost 

odvíjí od pohlaví partnera, tedy že ženy ve vztahu s mužem by měly žárlit na emoční 

nevěru a ženy ve vztahu se ženou na sexuální nevěru (Dijsktra, 2001). Zdá se, že zde 

existuje i jiný mechanismus, který ovlivňuje reakci na sexuální a emoční nevěru. 

Některé studie naznačují, že sexuální a emoční žárlivost se odvíjí podle zkušenosti 

s romantickým vztahem. Harris (2000) navrhl, že ženy, které mají zkušenost se vztahem, 

žárlí více na sexuální nevěru (ve srovnání s ženami, které zkušenost se vztahem nemají). 

Naopak podle Burchella a Warda (2011) zkušenost se vztahem snižuje sexuální a zvyšuje 
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emoční žárlivost. Naše výsledky nepotvrzují ani jednu z uvedených hypotéz. Všechny 

respondentky v našem výzkumu měly nějakou reálnou zkušenost s romantickým vztahem, 

některé ale hodnotily jako horší sexuální a některé emoční nevěru. Zdá se, že sexuální a 

emoční žárlivost je ovlivněna specifickými zkušenostmi v rámci romantického vztahu.  

 Naše výsledky totiž naznačují, že reakce na sexuální a emoční nevěru je ovlivněná 

reálnou zkušeností s nevěrou, jak naznačují i další studie (Desteno a kol., 2002; Varga, Gee 

a Munro, 2011). Na rozdíl od jiných studií (Varga, Gee a Munro, 2011), podle kterých 

zkušenost s nevěrou u žen predikuje sexuální žárlivost, naše výsledky ukazují, že 

zkušenost s nevěrou predikuje spíše emoční žárlivost. Krom jedné respondentky měly 

všechny ženy, které jako horší označily emoční nevěru, zkušenost s nevěrou partnera/ky.  

Výsledky také naznačují, že mladší a méně zkušené respondentky si více cení 

sexuální věrnosti a oddanosti. Můžeme se domnívat, že respondentky, které mají méně 

sexuálních zkušeností, vnímají sex jako aspekt, který činní jejich romantický vztah něčím 

výjimečným. Zatímco starší a více zkušené respondentky už možná nevnímají sex jako 

něco nového a výjimečného.  

 

Podobných výsledků, které jsme nalezli v naší studii, dosáhla také studie Harrise 

(2002), který zjistil, že větší počet heterosexuálů, než homosexuálů označuje jako 

závažnější sexuální nevěru. Rovněž v našem výzkumu zvolilo sexuální nevěru jako horší 

možnost více heterosexuálních než homosexuálních respondentek. Konkrétně sexuální 

nevěru jako horší možnost zvolilo šest heterosexuálních a dvě homosexuální respondentky. 

Emoční nevěru pak zvolily dvě heterosexuální a šest homosexuálních respondentek. Podle 

Harrise (2002) takové výsledky můžeme interpretovat tím, že heterosexuální jedinci 

kladou větší důraz na sexuální exklusivitu, zatímco u homosexuálně orientovaných jedinců 

je běžnější sexuální non-exklusivita. To naznačují i naše výsledky. Respondentky, které 

hodnotily sexuální nevěru jako závažnější, rovněž zdůrazňovaly sexuální exklusivitu. 

Intimní kontakt by se dle názoru těchto respondentek měl vyskytovat jedině v rámci 

romantického vztahu. Blízké emoční vztahy s jinými osobami považují za běžné a 

přirozené. Naopak ženy, které jako závažnější hodnotily emoční nevěru, nepovažovaly 

sexuální exklusivitu za aspekt, který je ve vztahu nejdůležitější. Podle těchto žen je ve 

vztahu mnohem důležitější emoční blízkost a důvěra.  
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5.2. Limity studie a návrhy dalšího zkoumání 

Limity studie do značné míry souvisí s typem našeho výzkumu. Kvalitativní metoda 

nám sice umožnila porozumět subjektivnímu prožívání žárlivosti žen, naše výsledky se ale 

nedají zobecnit na celou populaci. Rovněž náš vzorek obsahoval ženy podobného 

věkového rozpětí a vzdělání, což mohlo výsledky zkreslit. 

 

Pro další zkoumání navrhujeme prozkoumat i vliv jiných faktorů, než je pohlaví 

respondentky či partnera/ky. Naše výsledky naznačují, že zde existuje i jiný mechanismus, 

který ovlivňuje vnímání emoční a sexuální nevěry jako horší varianty. Takovým 

mechanismem by mohla být například sexuální touha čili sex-drive. Burchell a Ward 

(2011) zjistili, že vyšší sex-drive předpovídá vyšší sexuální žárlivost u mužů i žen. Dalším 

mechanismem, který může ovlivňovat výběr horšího scénáře, je citová vazba 5 . Ženy 

s odmítavou citovou vazbou (v porovnání s ženami s jistou citovou vazbou) čtyřikrát 

častěji volí jako horší scénář sexuální nevěru (Levy a Kelly, 2010).  

  

                                                           
5 Čtyřsložkový model citové vazby navrhla Barholomewová (1990). Model je založen na vnímání sebe a druhých (pozitivní x negativní) 
a rozlišuje vazbu: jistou (secure) - příjemný pocit z blízkosti a autonomie, pozitivní vnímání sebe i druhých; zapletenou (preoccupied) - 

sebepřijetí jedince je závislé na přijetí a uznání od ostatních, negativní vnímání sebe, pozitivní vnímání druhých; odmítavou (dimising) - 

vyhýbá blízkým vztahům a snaží se udržet si pocit nezávislosti a nezranitelnosti, pozitivní vnímání sebe, negativní vnímání druhých; a 
bázlivou (fearful) - vyhýbá se blízkosti s druhými lidmi, tím se chrání před očekávaným odmítnutím, negativní vnímání sebe i druhých. 

Překlad názvu vazeb čerpáme od Komárkové (2013). 
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6. Závěr 

 Cílem našeho výzkumu bylo prozkoumat prožívání žárlivosti u heterosexuálních a 

homosexuálních žen. K tomuto účelu jsme zvolili kvalitativní výzkumnou strategii, 

konkrétně polostrukturované individuální rozhovory. Tato metoda nám umožnila zjistit, 

jak samy ženy konstruují pojem žárlivost a jak se žárlivost v jejich partnerském vztahu 

projevuje. Zajímalo nás, jaké podněty u homosexuálních a heterosexuálních žen vyvolávají 

žárlivost a zda se tyto podněty liší v závislosti na orientaci respondentek. Zjistili jsme, že 

podněty vyvolávající žárlivost jsou u homosexuálních a heterosexuálních žen velmi 

podobné. Nejčastěji udávaným podnětem bylo „žárlení na ex-partnera/ku“, „žárlení na 

rivaly/ky“, „žárlení na neznámou situaci“ a „věnování pozornosti něčemu nebo někomu 

jinému“. Dále nás zajímalo, jak heterosexuální a homosexuální ženy interpretují tyto 

podněty, zda se liší význam, který těmto podnětům přikládají. Zjistili jsme, že interpretace 

těchto situací je značně podobná a nezávislá na orientaci, tedy že homosexuální a 

heterosexuální ženy tyto situace interpretují a prožívají velmi podobným způsobem. 

 Rovněž jsme zjišťovali, zda a popřípadě jakým způsobem se žárlivost v rámci 

jednoho nebo více vztahů mění. Zjistili jsme, že žárlivost se může měnit v závislosti na 

specifických vztahových faktorech, jako je pociťovaná důvěra ve věrnost partnera/ky, míra 

závazku partnera/ky, či v závislosti na jistotě ohledně citů partnera/ky. Dále nás zajímalo, 

jak ženy žárlivost definují a zda ji považují za spíše negativní nebo pozitivní aspekt. 

Žárlivost pak byla většinou definována jako strach ze ztráty partnera a jako pocit nejistoty. 

Velká část respondentek rozlišovala dva druhy žárlivosti – pozitivní čili zdravou a 

negativní, čili nezdravou. Tyto výsledky naznačují, že žárlivost je složitý, 

multidimensionální konstrukt, jehož vnímání závisí na různých specifických faktorech.  

 Naším posledním cílem bylo zjistit, jak homosexuální a heterosexuální ženy reagují 

na představu emoční a sexuální nevěry. Zajímalo nás, zda se reakce na tyto dva typy 

nevěry budou lišit v závislosti na pohlaví partnera. Předchozí studie naznačují, že se 

žárlivost odvíjí od pohlaví partnera, na kterého je žárleno. Tedy ženy ve vztahu se ženou 

by měly být spíše znepokojeny sexuální nevěrou. Ženy ve vztahu s mužem by pak měly 

být znepokojeny spíše emoční nevěrou (Dijkstra a kol., 2001; Potyszová, 2016). Toto se 

však nepotvrdilo. Ženy ve vztahu se ženou byly spíše znepokojené emoční nevěrou. Ženy 

ve vztahu s mužem pak udávaly větší rozrušení ze sexuální nevěry.  

 Domníváme se, že tato studie zdůrazňuje potřebu zabývat se při výzkumu žárlivosti i 

jinými faktory, než je pohlaví respondenta či partnera/ky. Ukázalo se totiž, že hodnocení 

závažnosti sexuální a emoční nevěry je do značné míry ovlivněné tím, jaké chování 



53 
 

pokládají respondentky za partnersky exklusivní. Ženy, které vnímají sex jako aspekt, 

jehož existence je přípustná pouze v rámci romantického vztahu, hodnotí jako závažnější 

sexuální nevěru. Naopak respondentky, které za partnersky exklusivní považují spíše 

emocionální blízkost, hodnotí jako závažnější emoční nevěru. Rovněž jsme zjistili, že 

vnímání emoční a sexuální nevěry může být ovlivněno zkušeností s nevěrou. 

Respondentky, které jako horší uvedly emoční nevěru, měly zároveň reálnou zkušenost 

s nevěrou. Většina předešlých studií pracovala se sexuální a emoční žárlivostí jako s 

protiklady, kdy jeden je typický pro muže a druhý pro ženy. Tyto rozdíly se pak snažily 

aplikovat na minoritně orientované jedince a zjistit, zda u těchto jedinců platí stejný nebo 

opačný vzorec. Domníváme se, že pro pochopení prožívání žárlivosti je nutné zohlednit i 

specifické faktory a zkušenosti jedinců.  
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Příloha č. 1: Informovaný souhlas podepsaný respondentkou Kristýnou a Pavlínou 

 

Informovaný souhlas  

  

Název studie (projektu): ŽÁRLIVOST U HOMOSEXUÁLNÍCH ŽEN  

1. Já, níže podepsaná, souhlasím s poskytnutím rozhovoru pro účely bakalářské práce Evy 

Hochové, studentky Fakulty humanitních studií UK, na téma „Žárlivost u homosexuálních 

žen.“ Čestně prohlašuji, že je mi více než 18 let.  

2. Byla jsem dostatečně informována o cíli studie a o jejích postupech. Beru na vědomí, že 

prováděná studie je výzkumnou činností.  

3. Porozuměla jsem tomu, že svou účast ve studii mohu kdykoliv přerušit či odstoupit. 

Moje účast ve studii je dobrovolná a souhlasím s pořízením zvukového záznamu 

rozhovoru.  

4. Byla jsem seznámena s tím, že při zařazení studie budou moje osobní data uchována s 

plnou ochranou důvěrnosti dle platných zákonů ČR. Data z tohoto výzkumu budou použita 

pouze pro účely tohoto výzkumu.  

5. Porozuměla jsem tomu, že mé jméno a veškeré jiné identifikační údaje budou plně 

anonymizovány a nebudou nikde zveřejněny.  

  

   

Podpis účastníka:          Podpis výzkumníka:  

Datum:             Datum: 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas podepsaný ostatními respondentkami 

 

Prohlášení o informovaném souhlasu  

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru pro účely výzkumu (GAUK Č. 1074816) Mgr. 

Kateřiny Potyszové. studentky FHS. UK, na téma „Partnerská žárlivost u homosexuálních, 

heterosexuálních a bisexuálních jedinců“. Data z výzkumu jsou poskytnuta výhradně pro 

tento výzkum. Souhlasím s nahráváním v průběhu rozhovoru. 

 

 V Praze dne         Podpis  

 

Prohlášeni o mlčenlivosti a anonymitě  

 

Prohlašuji, že veškeré informace, které získám v souvislosti s výzkumem na téma 

„Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců“ (Mgr. 

Potyszová, Mgr. Bártová Ph.D., Bc. Zelenková, Bc. Hladký, PhDr. Kmoníčková) použiji 

pouze pro účely mé výzkumné práce, a to v anonymizované podobě. V přepisu zazní vždy 

pouze bud‘ pozměněná křestní jména nebo pouze iniciály (respondentů + probíraných osob 

z rozhovoru). Informace o respondentech ani kontakty na ně nebudu dále nikde šířit, pouze 

pokud oni samotni nebudou mít zájem o informace a možnostech participování na dalších 

výzkumech s podobnou tématikou.  

 

 

V Praze dne          Podpis  
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Příloha č. 3: Letáček zvoucí k účasti na výzkumu 

 

 

 


