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Abstrakt  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a návrh výzkumného projektu. První 

část práce se věnuje vymezení pojmů, podobě zdravého a funkčního vztahu a vývoji 

partnerského vztahu. Především pak řeší problematiku situací uvnitř páru a jeho stabilitu.  Práce 

popisuje vnitřní interakce, na nichž má podíl dvojice, případně děti, nikoli třetí osoba. Jejich 

správné řešení přispívá k vyrovnanému a pevnému vztahu. V soužití dvou lidí zastává každý 

jedinec několik rolí. Musí je umět obměňovat a uzpůsobovat, aby byl schopen adaptace. 

Klíčovými základy z teorie jsou především myšlenky Stanislava Kratochvíla. 

Druhá část práce obsahuje návrh výzkumného projektu. Data v něm jsou analyzována 

kvalitativním výzkumným designem, který chce poznat situace uvnitř páru a hlouběji  

se zaměřit na ty, které vedou k jeho udržitelnosti.  
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Abstract   

This bachelor thesis is divided into a theoretical part and a proposal of a research project. 

The first part of the thesis deals with the definition of concepts, the form of a healthy and 

functional relationship and the development of a romantic relationship. Above all, the thesis 

focuses the issue of situations within the romantic relationship and its stability. The work 

describes internal interactions in which the couple or children cooperate, not a third person. 

Correct solution of it contributes to the stability of the relationship. Everyone has several roles 

in their relationships. And everyone must be able to change them in order to adapt. The key 

foundations of the theory are especially the ideas of Stanislav Kratochvíl. 

The second part of the thesis contains a proposal for a research project. The data in it 

are analyzed by a qualitative research design that wants to know the situation within the 

romantic relationship and focuses more deeply on those that lead to stability. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce nese název Situace uvnitř partnerského vztahu a jeho stabilita. 

V dnešní době je právě otázka stability partnerského vztahu velmi aktuální. Například v době 

koronavirové krize procházela řada partnerů zkouškou, zda jejich vztah vydrží, nebo  

se rozpadne. Partneři spolu trávili mnohem více času v domácím prostředí, a proto spolu museli 

řešit nenadálé situace uvnitř vztahu častěji než dříve. Důvodem pro výběr tématu byl fakt, 

že tento úsek partnerských vztahů nese řadu neznámých, kterým by měla být věnována náležitá 

pozornost.  

Domnívám se, že je přínosné přiblížit fungování v partnerské dyádě, neboť na toto téma 

hledá řada lidí odpovědi a rady, které by mohly být aplikovány v jejich vlastním vztahu. 

Bohužel v běžné populaci jsou nejvíce rozšířené a dostupné nevědecké články, které 

nevycházejí z žádných podložených studií, a jejich výsledky jsou často smyšlené, vytvořené 

pouze pro účely bulvárních časopisů. Tato práce chce laické veřejnosti předložit poznatky  

a výsledky vědeckých studií a článků, které se na toto téma zaměřovaly.  

Téma partnerských vztahů jsem si vybrala také proto, že se chci ve svém budoucím 

zaměstnání věnovat právě manželské, párové a rodinné terapii.  

K tomu, aby se člověk rozvíjel, potřebuje společenství. Lidský jedinec se vyznačuje 

potřebou afiliace. Vyhledává přítomnost jiných lidí a utváří si sociální kontakty, například 

ve formě spolupráce, přátelství nebo lásky. Sociální interakce nám dávají možnost zažívat 

pocity podpory, porozumění, sounáležitosti, uznání nebo bezpečí. Pomáhají nám ve spolupráci, 

sdílení názorů a vyjadřování svých pocitů. Posilují naše vědomí o tom, že se v těžké životní 

situaci můžeme na někoho obrátit. Díky nim získáváme zpětnou vazbu o nás samotných, a tak 

můžeme měnit a utvářet naši osobnost. Interakce s druhu osobou může zintenzivnit pocity 

radosti, a naopak tlumit pocity smutku, zklamání, bezmoci nebo strachu 

a úzkosti (Výrost & Slaměník, 2008).  

Partnerský vztah je jednou z forem naplnění potřeby afiliace. Volba partnera, 

se kterým se člověk chystá navázat dlouhodobý vztah, způsobuje výrazné změny v jeho 

budoucím životě. Kromě vlivu na partnerský a sociální život, má dopad také na zdraví jedince 

a ovlivňuje kvalitu případného potomka. Proto se snažíme nalézt zdravého a vhodného partnera. 

Jeho výběr má vliv na naši celkovou spokojenost a stabilitu, a naopak naše spokojenost v životě 

souvisí s volbou protějšku. Výzkumy ukazují, že partnerské vztahy jsou důležitou komponentou 
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ve štěstí člověka (Demir, 2008). Na partnerský vztah působí další množství proměnných, které 

se často odehrávají v jeho vnitřních situacích.  

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se dělí na čtyři 

hlavní kapitoly. Cílem literární přehledové části je seznámit čtenáře se situacemi, které 

probíhají uvnitř partnerského vztahu a identifikovat faktory a způsoby chování, které vedou ke 

stabilním partnerským vztahům. Jsou zde uváděny teorie, které vysvětlují vnitřní mechanismy 

partnerských vztahů a řeší, jaké z nich podporují stabilitu partnerství zevnitř.  

A jak mohou sami partneři dopomoci stabilitě svého vztahu. Tato práce chce přispět  

k dalšímu zkoumání na tomto poli, které dopomůže predikovat podobu vztahů v budoucnosti  

a způsob, jak o ně pečovat.  

Obsahové zaměření bakalářské práce se v první kapitole soustředí na operacionalizaci 

pojmů partnerský vztah, stabilita a spokojenost partnerského vztahu takovým způsobem, který 

nejlépe poslouží k identifikaci termínů použitých v mé práci.  

Druhou kapitolou je popis podoby zdravého a funkčního vztahu. Kapitola rozebírá 

podrobněji způsob projevení konfliktu, komunikaci, přizpůsobivost partnerů, autonomii, 

vzájemné vyjadřování podpory, reakci na změnu a role ve vztahu. Vybranými klíčovými 

otázkami této kapitoly jsou například otázky typu – jak se partneři chovají nebo jakými 

charakteristikami je můžeme popsat. Z jednotlivých charakteristik vyplývají protektivní faktory 

proti rozpadu vztahu. 

Následující kapitola řeší, jaká vývojová stádia ve vztahu nastávají a různé pohledy 

autorů na ně.  

Čtvrtá kapitola se zajímá o samotné situace uvnitř vztahu, jejichž správné řešení přispívá 

ke stabilitě. Pojednává o vnitřních interakcích, na jejichž vzniku se podílí dvojice případně děti, 

nikoli třetí osoba. Subkapitolami jsou – rodinné hospodaření a domácí práce, trávení volného 

času, sexuální soužití, výchova dětí a bezdětnost. Východiskem pro vznik této kapitoly  

je rozdělení vnitřních situací podle Kratochvíla (2009).  

V empirické části je zpracován návrh výzkumného šetření. Cílem této části je označit  

a poznat situace uvnitř partnerského vztahu a přispět k poznání těch, které vedou ke stabilitě,  

a to na základě metody dotazování a rozhovoru. Tato část práce se zabývá otázkami – jaké 

situace se vyskytují uvnitř partnerského vztahu a jaké přispěly ke stabilitě dyády. 
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V práci jsou uváděny články a výzkumy českých i zahraničních odborníků pro širší 

pohled na věc s ohledem na kulturní odlišnosti. V práci je citováno podle normy APA (2010). 

 

Teoretická část 

 

1 Vymezení pojmů 

1.1 Vymezení pojmu partnerský vztah 

 

1.1.1 Vztah 

Je důležité podotknout, že definování vztahu bývá často nejednoznačné a je vnímáno 

individuálně. V odborné literatuře se proto vyskytuje množství rozličných pojmů, které se je 

snaží vysvětlit. Jako první se jimi zabýval Kelley (Výrost & Slaměník, 2008). Ten také jako 

první zavedl pojem „osobní vztahy“ (personal relationships) a později představil termín „blízké 

vztahy“ (close relationships). Do blízkých vztahů zařadil ty, které se týkají partnerství nebo 

manželství a také přátelství nebo vztah rodičů s dětmi. Mezi další typy patří vztahy 

interpersonální, osobní, těsné, intimní, partnerské, romantické, milostné, milenecké nebo 

manželské.  

 

1.1.2 Partnerský vztah 

Tato kapitola mé práce se zaměřuje na partnerský vztah.  Slovník Hartla a Hartlové 

(2000) vysvětluje toto slovní spojení pro každé slovo zvlášť. Slovo „partnerský“ chápe jako 

„sdružený společnými zájmy“ nebo „sdílející společný život“. Patří sem manželství, sexuální 

partnerství nebo registrované partnerství (Hartl & Hartlová, 2000). Slovo „vztah“ má význam 

„působení mezi dvěma nebo více jevy, objekty a osobami“ nebo jako „mezilidský primární  

a sekundární vztah“, podle toho, jestli je vztah dlouhodobý, emočně nabitý a obsahuje určitou 

míru odpovědnosti, nebo je krátkodobý, více povrchní a bez velikých závazků (Hartl & 

Hartlová, 2000). 
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V anglické literatuře je nejčastější překlad tohoto sousloví „romantic relationship“ 

(romantický vztah). Vyznačuje se častými myšlenkami na druhého, sexuální touhou a silnou 

citovou vazbou mezi oběma lidmi – láskou (Výrost & Slaměník, 2008). Lásku lze chápat jako 

„radost z bytí druhého člověka, chemickou reakci, uspokojení potřeb člověka nebo nejvyšší 

stupeň mezilidských vztahů“ (Hargašová & Novák, 2007, s. 52). Partnerský vztah by měl být 

symetrický – sytit potřeby obou partnerů. Mezi nimi může být potřeba citové jistoty, projevující 

se intimitou a akceptací. Potřeba obohacení a zkušeností se vyznačuje empatií a rozvinutou 

komunikací. Potřeba autonomie neboli touha rozvíjet se ve své vlastní podstatě. A potřeba 

otevřené budoucnosti, ve které je obsažena vize o společném životě (Vágnerová, 2007). Mohou 

se projevit rozdílné představy a očekávání o fungování vztahu, z tohoto rozporu se rodí 

následné zklamání. Autor Poněšický (2004) se domnívá, že se tomu děje kvůli tomu, že lidé 

používají partnerský vztah k saturování určitých svých deficitů, které se ale navzájem  

u každého člověka liší. 

Partnerský vztah můžeme odlišit od jiných vztahů mírou prožívané sexuální intimity. 

Vyznačuje se vysokou mírou důvěry, sexuální intimitou, v níž jsou partneři neoddělitelným 

celkem, emoční propojeností, snahou obsáhnout druhou osobu ve vlastním já, jsou  

na sebe závislí. V typických případech se zde vyskytuje možnost sexuální aktivity, ale pro 

fungování vztahu ji partneři nepovažují za nezbytnou (Slaměník& Hurychová, 2010).  

Na některých vlastnostech vztahu se autoři shodují. Jsou jimi například úmyslná interakce, 

intimita, vzájemná závislost, míra sebeodhalování a angažovanost (Sillars & Scott, 1983). 

 

1.1.3 Sternbergova Triangulární teorie lásky 

Mezi nejznámější teorie, které popisují podobu partnerských vztahů se jednoznačně řadí 

Sternbergova Triangulární teorie lásky. Říká, že partnerský vztah má tři základní složky. 

Emoční složka se projevuje intimitou, v ní si pár uvědomuje svou vzájemnou blízkost, 

propojenost, podporuje se a tráví spolu čas. Do motivační složky spadá vášeň, přitažlivost, 

obdiv a dotyky. Dominuje hlavně na počátku vztahu. Kognitivní složka má v sobě oddanost, 

například v podobě závazku. Formuje se až postupem času tím, jak se partneři ve vztahu 

angažují. Jestli uznávají podobné hodnoty, jsou schopni společně zdolávat překážky a sdílí 

společné zážitky i stereotyp všedních dní (Sternberg, 2017).  

 

1.1.4 Současné formy vztahu 
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Partnerské vztahy mohou nabývat několika forem. První variantou je manželství. 

Znamená trvalé soužití muže a ženy uzavřené podle zákona a převažujících zvyků kultury  

po svobodném rozhodnutí obou jedinců. Manželství končí úmrtím, nebo prohlášením jednoho 

z manželů za mrtvého, nebo rozvodem. Je to především prostředí vhodné pro založení a trvání 

rodiny (Plaňava, 2009). Vágnerová (2007) porovnává manželství ze sociálního  

a psychologického hlediska. Ze sociálního hlediska je to stav, který propojuje dvě rodiny 

novým příbuzenským poutem. Z psychologické stránky si tímto svazkem partneři stanoví svou 

příslušnost ke vztahu, vytyčí si nové role a životní styl. Dnes je manželství považováno  

za svobodné shodné rozhodnutí obou milenců (Katrňák, 2011).  

Další forma je nesezdané soužití – kohabitace. Partneři mají společnou domácnost, 

hospodaří spolu s financemi, mají mezi sebou intimní poměr, ale rozhodli se neuzavřít 

manželství. Ukazuje se, že manželé spolu vydrží spíše než kohabitující jedinci, protože vztahy 

s formálně legálním závazkem je náročnější ukončit.  

Zvláštním typem kohabitace je „víkendové manželství“ (mingle). Milenci spolu udržují 

poměr, při kterém si zároveň chrání své soukromí. Bydlí zvlášť a schází se pouze  

o víkendech (Bachárová, 2015).   

Registrované partnerství je uzavření formálně-legálního svazku mezi homosexuálními 

páry, které se odlišuje některými právními aspekty (Ministerstvo vnitra České republiky, 2020). 

Singles označuje lidi, kteří nemají trvalého partnera a většinou žijí sami. Takový životní 

styl zvolili dlouhodobě, nebo dočasně. Často upřednostňují budování kariéry, svobodu, 

autonomii a další možnosti seberealizace, nebo ještě nepotkali nikoho vhodného (Tomášek, 

2006). 

 

1.1.5 Aktuální situace 

Formy soužití se v posledních desetiletích výrazně změnily. Může se jednat o odraz 

sociálních a kulturních změn. Zvýšil se například počet párů ve volném vztahu, vzrostla 

rozvodovost, více lidí chce nyní žít bez stálého partnera (Katrňák, 2011). Mladí lidé si nejprve 

zkouší společně žít v nesezdaných svazcích bez závazků, svatbu posunují do pokročilejšího 

věku, anebo ji nemají vůbec (Hamplová, 2007). V posledních letech byl ale opět zaznamenán 

mírný nárůst počtu lidí, kteří chtějí vstoupit do manželského svazku (ČSÚ, 2017). 
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1.2 Vymezení pojmu stabilita 

Pojem stabilita v partnerství může být společností vnímán různorodě, a proto je i jeho 

definování komplikované. Mimo jiné také proto, že jednotná a ucelená definice stabilního 

vztahu neexistuje. Většinou bývá tento pojem používán jako sekundární, přidružený k jinému 

pojmu, protože nemá jednoznačný význam. Podle mého názoru stabilitu vztahu nejlépe 

vystihuje definice Larsona a Holmana (1994), kteří ji vymezují jako „nepoškozený stav 

manželství“ nebo partnerství. 

V mnohých studiích autoři odkazují na stabilitu prostřednictvím termínů spokojenost 

v partnerském vztahu, kvalita vztahu nebo náchylnost k rozpadu vztahu.  Autoři ale také často 

hovoří o stabilitě jako o délce vztahu. Nebo ji určují tak, že změří, kolik vztahů se po určitou 

dobu nerozvedlo. V některých konceptech je to tedy jen jiné označení pro nerozpadlý vztah. 

Konkrétně Bryant a Conger (1999) mluví o nestabilním páru ve chvíli, kdy pár zvažuje rozchod 

a kdy o něm přemýšlí. Nebo obecně – jak partneři uvažují o vztahu ve stavu krize. Pokud se nic 

takového ve vztahu neodehrálo, je konkrétní vztah považován za stabilní. 

Jak již bylo zmíněno, stabilita souvisí i s jinými proměnnými. Převážně se spojuje 

s láskou, spokojeností vztahu, nábojem sexuálního života, vnímáním alternativ  

nebo kvalitou vztahu. Tyto faktory se v mnohých případech mohou překrývat. Setkáváme se  

i s případy, kdy se partnerská stabilita chybně zaměňuje za partnerskou spokojenost. Autoři 

Karney a Bradbury (1955) tvrdí, že stabilita je ve vzájemném a blízkém vztahu  

se spokojeností. Dokazuje to skutečnost, kdy měly faktory při zkoumání partnerské 

spokojenosti, stejný vliv také na stabilitu (Karney & Bradbury, 1995). Stejní autoři také uvádějí, 

že výjimkou je délka vztahu. Ta pozitivně ovlivňuje pouze stabilitu. Na partnerskou 

spokojenost má negativní vliv (Karney & Bradbury, 1995). Proto bývají spokojené vztahy 

stabilní, ale ne všechny stabilní vztahy bývají spokojené. Spokojenost a stabilita v partnerském 

vztahu se odráží od toho, jak jej sami partneři vnímají. Hendrick, Hendrick a Adler (1988) tvrdí, 

že se obraz vztahu vytváří na základě toho, jestli se určitý pár už rozešel a případně kolikrát, 

nebo jestli se partneři o ukončení vztahu otevřeně bavili, nebo by si uměli přiznat, že se v jejich 

vztahu nachází trhliny a mají potíže (Hendrick et al., 1988). 

Z těchto důvodů bude pojem stabilita operacionalizován tak, aby vyhovoval konkrétním 

účelům této bakalářské práce. Bakalářská práce se přiklání k takovému konceptu stability 

vztahu, ve kterém se zároveň hovoří o jeho spokojenosti.  
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1.2.1 Aktuální situace 

Přestože se za ukazatele stupně stability partnerských vztahů tradičně považuje 

sňatečnost a na druhé straně rozvodovost, pojetí stability se s vývojem času mění.  Dříve byl 

rozvod považován za stigma, s nímž lidé nechtěli být spojováni. Naopak dnes rozvody nejsou 

ničím neobvyklým. A na páry, které spolu setrvají například dvacet let a více, je pohlíženo jako 

na něco neobvyklého. Současnou hojně využívanou strategií je raději nevyhovující vztah 

opustit, než na něm pracovat (Bachárová, 2015). Podle údajů statistického úřadu se rozpadá 

zhruba 50 % vztahů. Následující kapitoly se zabývají otázkami – proč tomu tak je a jaké metody 

a procesy uplatňují stabilní páry.  

 

1.2.2 Faktory ovlivňující stabilitu partnerského vztahu 

Ve stabilním partnerském svazku se vyskytují faktory, které současně ovlivňují  

i spokojenost. Spokojenost je podle některých autorů dokonce jednou z nejpodstatnějších 

determinant stability (Karney & Bradbury, 1995). Podle Fletchera, Simpsona a Thomase (2000) 

je předpokladem pro stabilitu páru blízkost milenců a určitá míra žárlivosti. Roli hraje také 

délka vztahu (Carrere, Buehlman, Gottman, Coan, & Ruckstuhl, 2000). Karney a Bradbury 

(1995) zastávají názor, že hlavními prediktory stability jsou sex a závazek. Kelly a Conley 

(1987) sem zase řadí veškeré znaky osobnosti. Dalšími faktory jsou například láska (Ahmetoglu 

et al., 2009) nebo kvalita a kvantita alternativních partnerů (Rusbult, 1983). Dále podobné 

zájmy, názory, postoje a přesvědčení, socioekonomický status, vzdělání, osobnostní 

charakteristiky apod. (Rebello et al., 2014). Výrost a Slaměník v tomto ohledu kladou největší 

důraz na podobnost postojů, která podle nich zvyšuje stabilitu pouta dvou jedinců (Výrost & 

Slaměník, 1997). 

1.3 Vymezení pojmu spokojenost  

Spokojenost v partnerském vztahu ovlivňuje celkovou spokojenost v životě jedince  

a také délku trvání vztahu. Spokojenost ve vztahu často vypovídá o aktuální situaci partnerů. 

Může ale popisovat i dlouhodobý náboj a stav vztahu. V tomto případě je ne/přítomnost 

spokojenosti hlavním důvodem pro setrvání s druhým člověkem, nebo ukončení vztahu.  

V psychologii partnerských vztahů se pojem spokojenost často vyskytuje společně  

se stabilitou. O její samostatné vysvětlení se snažil Burr (1970), jenž ji operacionalizoval jako 



15 
 

„subjektivní stav, v němž jedinec pociťuje určitý stupeň dosažení cíle nebo touhy“ (Burr, 1970, 

s.29). 

Spokojenost v této souvislosti je fenomén, který bývá v literatuře rozdělen do skupin 

podle zaměření na konkrétní oblasti. Autoři řeší celkovou spokojenost (Burr, 1970; Rusbult, 

1983), sexuální spokojenost (Mark & Jozkowski, 2013, Byers & Demmons, 1999, Larson 

Anderson, Holman & Niemann, 2008) nebo emoční spokojenost (Richters et al., 2003).  

Liší se i terminologie. Například Burr (1970) se zabývá „partnerskou spokojeností“ 

(relationship satisfaction), Lang (1932) „manželským štěstím“ (marital happiness) a Spanier 

(1976) „partnerským přizpůsobením“ (dyadic adjustment). Partnerské přizpůsobení  

je zavedený pojem, se spokojeností ve vztahu se shoduje jen v určité míře. Používá  

se při zkoumání kvality jednotlivých vztahů, kde je spokojenost jedna ze škál. Dalšími 

označeními jsou například „šťastné páry“ (happy couples), „spokojenost v romantických/ 

partnerských vztazích“ (satisfaction in romantic relationships), „šťastné manželství“ (happy 

marriage). V zahraničních zdrojích se méně často užívají také pojmy „dyadic satisfaction“ nebo 

„spousal satisfaction“ (Keizer, 2014). 

 

1.3.1 Faktory ovlivňující spokojenost partnerského vztahu 

Stejně jako je velké množství definic a konceptů spokojenosti, existuje celá řada faktorů, 

které ji formují. Výzkumníci se v tomto ohledu soustředí především na osobnostní 

charakteristiky (Botwin, Buss, & Shackeuord, 1997). Zkoumají také komunikaci (Burleson & 

Denton, 1997). Výsledky ukázaly, že neefektivní komunikace vede ke snížení sexuální 

i celkové spokojenosti vztahu (Byers & Demmons, 1999). Stejní autoři mluví o faktoru 

sebeodhalování, jehož navyšující se hodnota směřuje k vyšší spokojenosti (Byers & Demmons, 

1999). Rusbult směřuje pozornost ke kvantitě a kvalitě alternativních partnerů (Rusbult, 1983). 

Výzkumy se věnují také významu podobných zájmů, názorů, postojů a přesvědčení, 

socioekonomického statusu, vzdělání atd. (Zhang, Ho, Yip, & Zhang, 2012). Podle Cramera 

(2004) je se spokojeností spjata podpora. Vzájemná podpora a ochota mají na partnerskou 

spokojenost pozitivní vliv, naopak konflikty spokojenost snižují.  
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2 Podoba zdravého harmonického a funkčního vztahu  

2.1 Rodinná tvořivost 

Pro normální fungování vztahu je nezbytné, aby jeho členové uměli rychle a s mnoha 

alternativami řešit problémy a aby byli schopni společně nacházet konstruktivní řešení. Nejlépe 

tak, aby se jednalo o pozitivní možnosti, které by mohly být akceptovatelné oběma stranami 

(Olsan, Sprenkle & Russell, 1979, Carson, Becker, Vance & Forth, 2003).  

2.2 Způsob vyjadřování konfliktu 

Znakem funkčního vztahu je správná podoba vyjádření konfliktu. Nefunkční vztah  

se liší tím, že je rozpor vyjádřen moc nebo málo (Kratochvíl, 2009). Kratochvíl (2009) mluví  

o tzv. konstruktivní hádce. Ta se vyznačuje tím, že je ohlášená. Probíhá ve vhodné době tak, 

aby všichni zmínění aktéři byli přítomni. Uskutečňuje se, když jsou všechny základní potřeby 

saturovány, ale zároveň krátce po kritické situaci. Členové jsou si vědomi, čeho chtějí 

dosáhnout a že cílem není nikoho porazit ani urazit. Každá strana umí aktivně poslouchat 

druhého. Řeší se pouze aktuální problém, a proto partneři zbytečně nezabíhají do minulosti  

a nevytahují staré křivdy. Na konci se musí dojít k řešení, alespoň v podobě dalšího uvažování 

nad danou problematikou.  

 V partnerských vztazích existují situace, kdy jsou hádky nevyhnutelné. Dokonce jsou 

mnohdy nutné k tomu, aby si aktéři uvědomili, jak jejich postoje ovlivňují jejich seberozvoj  

a vztahy s druhými. V této souvislosti Cahn (1992) uvádí, že konflikt ve vzájemném působení 

partnerů v intimním vztahu vytváří stabilní prvek.   

Prediktorem spokojeného vztahu je forma vyjadřování konfliktu a způsob chování 

během něho. Podle Heavyho, Layna a Christensena (1993) vede negativní chování, jakým  

je třeba obviňování nebo použití donucovacích prostředků na partnera, aby splnil očekávání 

prvního partnera, k nespokojenosti obou. Na druhé straně užívání pozitivního vyjadřování  

a diskuse zvyšuje spokojenost s řešením problému. Spokojenost partnerů s řešením potíží 

koreluje s celkovou spokojeností v partnerské dvojici. Ukazuje se, že spokojené vztahy 

dokážou řešit své problémy daleko lépe a efektivněji než jiné páry.  
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Možný důvod můžeme nalézt ve studii Christensena a Shenka (1991). Odborníci zde 

popisují, že nespokojené dyády mají omezenější komunikaci a využívají více vyhýbavé styly 

chování než spokojená partnerství. 

Podoba a kvantita konfliktů ve vztahu jsou často považovány za ukazatele možného 

budoucího rozpadu. Gottman a Levenson (1992) zkoumali, jak se projevuje komunikační styl 

během konfliktu, který má za následek rozpad vztahu.  Zjistili, že mohou páry rozdělit  

do dvou skupin – na přizpůsobivé a nepřizpůsobivé. Skupina přizpůsobivých se vyznačovala 

pozitivním chováním a pozitivními prvky v komunikaci. Mezi tyto faktory patří neutrální nebo 

pozitivní popis problému, forma vyjádření informací, která je zaměřená na vyřešení úkolu, 

humor a smích, vyjadřování upřímného souhlasu s partnerem. V kategorii nepřizpůsobivých 

byli partneři, u kterých se vyskytovalo více negativních odpovědí. Takové interakce zahrnovaly 

kritizování, stěžování si, urážení se, předčasné ukončování debaty, vyjmenovávání dalších 

negativních témat okolo vztahu, obranné chování a komunikace, stupňování náporu a tlaku na 

partnera, použití slovního spojení ano – ale atd. Zároveň partneři z této skupiny byli 

vyhodnoceni jako vzdorovitější, defenzivnější a zlostní. Lidé z řad nepřizpůsobivých více 

vstupují do konfliktu s partnerem a projevují se jako méně milující a méně oddaní druhému než 

přizpůsobiví. Obě skupiny se také liší v komponentě spokojenosti. Nepřizpůsobivé dvojice 

hovoří o nižší spokojenosti se vztahem než ty z druhé skupiny. Z těchto důvodů jsou 

nepřizpůsobivá manželství náchylnější k rozvodům. V další publikaci Gottman a Levenson 

(2000) odhalili, že u párů, kde je možné během konfliktu pozorovat negativní projevy, jako je 

kritizování, pohrdání partnerem a odmítání pomoci při řešení sporu, se rozpad vztahu odhaduje 

již do pěti let od svatby.   

Je zdravé se hádat a brečet, protože musíme umět sdělit i něco negativního a na druhou 

stranu také umět pomoct hledat východisko. Ve zdravém páru si aktéři uvědomují,  

že konstruktivní hádka je katarzí, že formuje a seberealizuje. Proto se ve zdravých vztazích 

objevuje přiměřený způsob vyjádření nesouhlasu a partneři přemýšlí nad řešením.  

2.3 Jasnost komunikace 

Jasnost komunikace u zdravého fungování je patrná po verbální i neverbální stránce. 

Náboj vztahu poznáme podle pohybu osob, pozornosti k sobě, dotyků, blízkosti, pohledů atd.  
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Někteří autoři považují způsob komunikace za klíčový. V době, kdy jsou manželství 

stále křehčí, je schopnost manželů spolu komunikovat jedinečným a nejdůležitějším faktorem, 

jenž přispívá ke stabilnímu a uspokojivému manželství“ (Parrot & Parrot, 2004, s. 63). 

Ve funkčním vztahu vypadá jasnost komunikace tak, že říkáme to, co opravdu cítíme  

a co chceme. Dokážeme vyjádřit to, co očekáváme, co bychom si přáli, a co nás zraňuje. 

(Kratochvíl, 2009). Nehrajeme žádné komunikační hry jako je například zamlžování apod. 

Místo výroku: „Kdybys mě měl rád, tak víš, co si myslím.“, jasně definujeme: “To jsi mě 

opravdu naštval, jak jsi přede všemi zmínil mou chybu.“. Nezabíháme k obecnostem. Učíme 

tak druhého, co konkrétního nás zraňuje, jak by se v nás mohl lépe orientovat a čeho se příště 

vyvarovat. (Šulová, 2011). 

Lišíme se podle toho, zda jsme tomu byli z primární rodiny naučeni nebo nikoli. Někde 

se emoce vyjadřují a mluví se o nich, jinde zase ne, protože popisování pocitů je považováno 

za tabu. Tento vliv se pak v partnerských vztazích silně odráží. 

Komunikační schopnosti, které partneři používají, jsou považovány za ústřední. 

Dokládá to studie, jejíž výsledky ukázaly, že jedinci, kteří umí komunikovat konstruktivně,  

a kteří se naučili pracovat se svými negativními emocemi jako je třeba vztek, stěžování si nebo 

přehnaná žárlivost, budou ve vztazích více spokojení než ti, kteří používají emocionálně 

nevyvážené komunikační styly (Guerrero et al., 2009). Pro Wiley (2007) má emoční pozadí 

komunikace velmi vysokou váhu. Upozorňuje na to, že komunikace neobsahuje pouze slova  

a gramatiku. Odkazuje na Gottmana a DeClaire (2001), kteří polemizují o tom, že možná 

nezáleží na hloubce intimity v konverzaci nebo na tom, zda se spolu partneři hádají, ale jak 

si projevují pozornost a jak jsou k sobě empatičtí. Wiley (2007) vymezuje několik strategií pro 

úspěšné propojení dvou jedinců. Na prvním místě je jasná komunikace, která zabraňuje 

nepochopení a odmítnutí. Výzkum ukázal, že lidé, kteří jsou schopni jasně vysvětlit své 

potřeby, spíše zažijí pozitivní odezvu (Driver & Gottman 2004). 

2.4 Jasná percepce 

Dimenze jasné percepce souvisí s jasnou komunikací. Je to způsob vidění člověka  

a zpracování informací o něm tak, abychom si jeho osobnost nijak falešně nedotvářeli. 

Považujeme si ho za to, jaký je. Jasná percepce vyžaduje, aby se člověk, jenž hledá partnera, 

sebeprezentoval v reálném světle. Ale v dnešní době, s nástupem sociálních sítí, může být 
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rozeznání pravdivé sebeprezentace od té vykonstruované problematické (Driver & Gottman 

2004). 

2.5 Soudržnost a přizpůsobivost 

Olsan, Sprenkle & Russell, (1979) posuzují funkčnost svazku z hlediska soudržnosti  

a přizpůsobivosti. Pod těmito hlavními aspekty vyzdvihují také vzájemnou podporu  

a schopnost vytvářet alternativní řešení. 

2.6 Autonomie 

Podle Olsan, Sprenkle & Russell (1979) jsou soudržnější ty páry, kde můžeme vidět rys 

autonomie. Ačkoli s druhým tvoříme celek, je nám umožněna osobní autonomie, kdy můžeme 

mít vlastní peníze, myšlenky, trávit volný čas podle sebe, se sebou apod. 

Schopnost přizpůsobit se nám pomáhá v procesu změny, v řešení možné nestability  

a ve schopnosti měnit pravidla. Když se např. vyskytne v rodině nemoc, jsme schopni 

adaptabilně reagovat – nahradit funkci nemocného, rozdělit jeho roli mezi členy a zároveň 

nemocnému pomoci nebo dočasně zastoupit vůdčí roli apod. Ve vztahu se tím zvýší schopnost 

vybalancovat změny. Jsme pružní a zároveň stabilní tak, aby nevznikl chaos. 

Na rozdíl od nefunkčního vztahu, který by tato událost poznamenala. 

Demir (2008) zjistil, že partneři, kteří svůj vztah hodnotili jako kvalitní a zároveň v něm 

byl dostatek prostoru pro svobodné formování autonomie, se cítili šťastnější. 

2.7 Podpora 

Klíčovým fenoménem v harmonickém vztahu je podpora. Chvíle, kdy druhému 

vyjádříme jeho cenu. Oceníme jeho hodnoty. Může to být povzbuzení v jeho těžkostech nebo 

vyslechnutí. Čas od času někomu zopakovat, proč je pro nás důležitý. Bohužel v dnešní době  

a spěchu je tato složka opomíjena. Své zastoupení má proto v terapii (Cramer, 2004). Berg & 

McQuinn (1986) předložili výzkum, kde faktory prokazování lásky a vzájemná součinnost a 

pomoc přispívaly k ještě bližšímu vztahu. Nesmí se však tato náklonost vyvinout v posedlost.  

2.8 Totožnost a identifikace 

Zdravý svazek rozvíjí proces individuace. To znamená, že je podporována samostatnost, 

osobní zodpovědnost a sebevědomí partnera tak, aby se mohl stát sám sebou, porozuměl si.  
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Zároveň se v takovém poutu objevuje vzájemnost. Normální vztah pociťuje sdílení. Sdílíme 

jídlo, peníze, estetické hodnoty, postoje apod. (Šulová, 2011). 

2.9 Změna 

Život s partnerem je v nepřetržité změně. Ráno svého partnera opouštíme a večer  

se setkáme, ale každý z nás mohl během dne zažít něco natolik zásadního, co ho mohlo ovlivnit, 

že se de facto setkávají dva noví lidé. O dyádě můžeme hovořit jako o klasické malé sociální 

skupině, která prochází neustálou změnou. Dysfunkční svazky se staví proti veškerým změnám 

- tzv. rigidní ulpívání na stereotypním jednání, reagování. Z toho vychází jistota dané dvojice. 

Samozřejmě ve všech funkčních vztazích je trochu stereotypního ulpívání, ve formě rituálů – 

Vánoce, poutě, dovolená, cokoliv, co děláme pravidelně atd. Jsou užitečné v tom,  

že nám pomáhají vyrovnat se s přechodovými obdobími nebo s náročnými životními situacemi, 

například rituál truchlení. Ovšem neměly by nám zablokovat schopnost reagovat  

na proměnlivost života. Musíme být schopni přizpůsobovat se změnám a zároveň být stabilním 

systémem (Heckhausen, 2000).  

2.10 Role 

V každém partnerském soužití naplňujeme nějakou roli. Někdy může být představa  

o podobě konkrétní role jiná. Ve zdravém vztahu si uvědomujeme, že jsme sice nenahraditelní, 

ale zároveň také to, že jsme zastupitelní. Hovoříme o tzv. vzájemnosti rolí. Když přestaneme 

fungovat v naší roli, najde se někdo, kdo nás zvládne zastoupit. Ve zdravé rodině je to vítáno, 

rodiče jsou rádi, že budou zastoupeni dětmi apod.  

Funkční rodiny se vyznačují schopností přijmout svou generační roli - tzv. jasná hranice 

generace (Barnhill, 1979). Ke stírání generační role může docházet u rodičů, kteří prochází krizí 

středního věku a snaží se prostřednictvím svých dětí udržet se v generaci, která jim už ale 

nepřísluší. Například partneři, kteří si ze svých dětí v době rozchodu dělají důvěrníky. V tomto 

případě dochází k negativnímu setření generačního rozdílu a důsledek se odráží především  

na úkor těch nejmladších (Šulová, 2011, Barnhill, 1979).  
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3 Vývoj partnerského vztahu a jeho stability 

Milostný vztah dvou lidí se neustále mění a vyvíjí. Některé změny jsou ale 

předvídatelné, s mnoha shodnými charakteristikami. Při porovnávání fází vztahu se setkáváme 

s typickým přechodem od romantické lásky k realističtější koncepci vztahu. Partneři si začínají 

být plně vědomi toho, jaké jsou jejich ideální představy, očekávání a jaká je skutečnost. 

Objevuje se stereotypní chování a s ním kladný i záporný vliv zvyku. V pozdější fázi je častý 

přesun pozornosti ženy od muže spíše k dětem.  

Jedna z teorií sociální přitažlivosti je teorie filtru. Podle ní vztah začíná na základě dvou 

proměnných – value consensus a need complementarity in Mate selection. „Value consensus“ 

odpovídá podobnosti názorů a hodnotové orientaci (společné zájmy, koníčky, témata k hovoru 

apod.). „Need complementarity in Mate selection“ je komplementarita citových potřeb 

(vyladění na partnerovy potřeby, schopnost uspokojení partnerových citových potřeb a 

aktuálních tužeb apod.).  

První proměnná, která se musí splnit, když se s někým setkáme, jsou demografické 

údaje. Patří sem věk, sociální zázemí, blízkost bydlení apod. Funguje spíše na nevědomé úrovni. 

Musíme se vyskytovat na stejném místě, abychom někoho poznali. Druhá podmínka je, zda se 

budeme shodovat v hodnotách a postojích. Jestli si budeme rozumět názorově, máme společné 

zájmy a společnou řeč. Jestli jsou naše citové potřeby na stejné úrovni. Zda máme stejnou 

potřebu četnosti kontaktu, sebeodkrývání, sdílení a stejnou vizi toho, kam se má vztah vyvíjet. 

Jednotlivé faktory nabývají v průběhu vývoje vztahu různého významu. A postupně se 

zredukuje počet kandidátů, když nesplňují podmínky (Kerckhoff & Davis, 1962). 

Levinger, Senn a Jorgensen (1970) replikovali teorii filtru. Ale nedosáhli stejného 

výsledku jako Kerckhoff a Davis. V jejich konkrétní studii nebyla největším prediktorem 

komplementarita citových potřeb, ani podobnost hodnot a názorů, ale spíše partnerovy vlastní 

pocity z jejich vztahu. „Partnerovy pocity“ jsou ale široký pojem, není jasné, co si pod tímto 

slovním spojením můžeme představit. Otázkou tedy zůstává, do jaké míry se teorie mohou 

překrývat. 

3.1. Fáze vztahu 

Naši pozornost nejprve upoutá přitažlivost partnera. Někdy jde o souznění duší, někdy 

spíše o vizuální atraktivitu. Pak se nám líbí, jak se partner chová a co dělá. Milenci se často 
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nevnímají objektivně. Vidí partnerovy dobré vlastnosti a schopnosti jako významnější a lepší, 

než ve skutečnosti jsou. Silný náboj způsobí, že nespíme, zapomínáme a jsme neustále zasnění. 

Mluvíme o fázi zamilovanosti. Teprve později si přiznáváme, že partner má i negativní 

vlastnosti.  

Láska je silný déletrvající cit, kdy se opět vracíme k fungování v našich běžných 

zvycích. Partneři jsou spolu šťastní a spokojení. Nevyskytují se už tolik proudy emocí a vášní 

a vztah je více stabilní. Ti dva jsou na sebe zvyklí a v prostředí druhého se necítí mimo 

komfortní zónu. Mohou rozvíjet svou osobnost a uspokojovat citové i tělesné potřeby. 

Někteří autoři nenahlížejí na vztahy z hlediska jejich délky, ale z hlediska fází. Mohou 

tak lépe zachytit nelineárnost, protože jednotlivá stádia mohou být u párů odlišná a s jiným 

nástupem. Fáze se mohou různě prolínat nebo mohou postupně přecházet jedna v druhou. 

V některých vztazích se vytvoří intimita a závazek poměrně rychle, třeba za pár měsíců a 

přetrvají hodně dlouho, nebo naopak. To znamená, že mluvit o konkrétním časovém úseku 

nemusí být přesné. Na druhou stranu pro výzkumné účely je nezbytné vývoj vztahu ohraničit. 

3.1.1 Model vztahové turbulence 

V modelu Vztahové turbulence od Knoblocha (2011) je jako turbulence označováno, 

podobně jako u Berscheidové (1991), narušení. Narušení do té doby dobře fungujících aspektů 

nebo interakcí ve vztahu. Turbulence je náhlá změna, krize.  

Když započne partnerský vztah, vyznačuje se afiliativním chováním. Partneři spolu 

podnikají spoustu příjemných aktivit. Snaží se na sebe působit pozitivním dojmem, příliš neřeší 

chyby druhého a nepitvají se v potenciálních nesouhlasech. Zahájení vztahu není spojeno  

s řešením závažných témat. Když vztah začíná být vážnější, přichází otázka budoucího 

směřování. Jestli spolu dva vydrží, nebo ne. Posunou vztah, nebo ne?  Čelí prvním turbulencím 

a problémům. Najednou se objevuje sklon k negativnímu hodnocení druhého, nárůst žárlivosti, 

první obtíže v jinak do té doby bezproblémové komunikaci. Je narušená rutina každodenního 

fungování. Pár je nucen vyrovnat se s nejistotou a má problém naplánovat budoucnost. Když 

takovou turbulenci ustojí, může se posunout dál. Ten, který není schopný situaci ustát, a třeba 

vyřešit své budoucí směřování, se velmi často rozpadne.   

Turbulence je potencionálně transformační okamžik ve vývoji vztahu, má potenciál 

stimulovat růst nebo pokles. Turbulence mohou nastat nejenom ve chvíli, kdy se milenci 
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rozhodují, jestli spolu zůstanou a budou vztah rozvíjet, nebo ne, ale kdykoliv v průběhu vztahu. 

Například když zažíváme zmatek v pocitech vůči druhému, nebo když si z nějakého důvodu 

nejsme svazkem jistí, když se cítíme lapeni, je toho na nás až příliš, nebo když přemýšlíme, zda 

má budování konkrétního svazku smysl. Můžeme sem zařadit i rozhodování, jestli mít dítě, 

nebo ne, jestli se vzít, nebo ne apod. Výzkumníci poukázali na to, že intimita  

je nejnižší na začátku u krátkodobých vztahů, kde je nejméně hádek. Poté pozvolna roste  

u střednědobých vztahů, kde už ke konfliktům dochází. Až dojde k fázi, kdy konflikty ubývají 

a intimita dosahuje plató. Většinou se jako krátkodobé uvádějí vztahy do půl roku, jako 

střednědobé od půl roku do dvou let a jako dlouhodobé od dvou let dál. Obecně se dá shrnout, 

že všechny negativní emoce jsou nejsilnější ve vzniklé turbulenci. 

 

3.1.2 Třífázový model vztahu 

Další model, který popisuje fáze vztahu, je Třífázový model (Reese-Weber, Johnson, 

2012). Autorky rozdělují vztah na období líbánek, definování nebo vymezování vztahu  

a ustálení. 

První fáze se vyznačuje důrazem na sebeprezentaci a pomalým vývojem intimity. Často 

zkreslujeme a filtrujeme o sobě takové informace, které chceme ukázat partnerovi záměrně.  

Je tedy nutno počítat s tím, že intimita je nízká. Vyskytuje se zde poměrně málo konfliktů, 

protože máme tendenci nevidět chyby druhé osoby.  

Postupně přechází vztah do fáze definování nebo vymezování, kde se objevuje první 

vztahová nejistota. Partneři mají potřebu vyjasnit si stav. Intimita v tomto období dosahuje 

mírného stupně. Partneři se k sobě chovají více asertivně a jsou méně tolerantní k chybám 

druhého. Potýkají se s nejistotou.  

Třetí fáze je ustálení. Vztah přejde do fáze vážného závazku, partneři počítají s tím,  

že by vztah mohl fungovat i do budoucna. V důsledku toho se intimita může rozvinout  

do vysokého nebo nejvyššího stupně. Toto stádium je charakterizováno vysokou mírou 

sebeodhalování. Ve fázi ustálení se postupně snižuje počet konfliktů, protože jsou nastaveny 

jistoty.  
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3.1.3 Knapp’s model 

Poslední Knapps’s vysvětluje vývoj, stagnaci anebo ukončování partnerského vztahu. 

Je rozdělen na eskalační model a model rozluky.  

Autor hovoří o tom, že v iniciační fázi, která je velmi krátká – pár týdnů, je v popředí 

snaha udělat dojem. Je zde snížená schopnost posoudit druhého objektivně, lidé jsou hlavně 

zaměřeni na fyzickou přitažlivost. Potom vztah postupuje do fáze experimentální, kdy se 

pomalu začíná formovat závazek. Jsou různé druhy závazku. Primární závazek nastává, když 

se člověk rozhodne, že dotyčná osoba mu stojí za to vstoupit s ní do vztahu nebo se o ni zajímat.  

Druhý typ závazku je, že partner chce pokračovat a závazek udržet i dále. Tady se začíná 

formovat rozhodnutí. Partneři se zaměřují především na naplnění prvotního závazku a na 

plánování společných aktivit. Zjišťují, jestli jejich životy spolu souzní nebo jestli se jejich 

hodnoty shodují. Mnoho vztahů v této fázi skončí, protože partneři zjistí, že si v těchto ohledech 

nejsou dostatečně podobní a nevyhovují si. V případě, že tomu tak není, je vztah posílen. Stává 

se méně formálním a milenci se začínají hodně odhalovat. Intimita se formuje podle toho, jak 

se partneři sledují a navzájem na sebe reagují. Reakce partnera je pro ně velmi důležitá, neboť 

tato komponenta říká, jak je partner přijímající. Prohlubuje se závazek a postupně může vztah 

dojít až do fáze integrace. Narůstá intimita, prohlubuje se blízkost mezi partnery, objevuje se 

láska a trvalé pouto. Často se rozhodnou vytvořit trvalou vazbu, například nastěhovat se do 

společného bydlení, vzít se a tak dále. 

Model rozluky vypovídá o tom, proč se partneři začnou odcizovat. Autor popisuje, že 

se ve vztahu mohou začít objevovat drobnosti, ve kterých člověk figuruje jako individuální 

jedinec, sám za sebe. Může to být například koníček nebo záliba, s níž druhý nesouhlasí, nebo 

to může být názor na něco zásadního, na čem druhý neparticipuje apod. Společný růst je 

determinantou pro to, aby partnerský vztah vydržel. Rizikovým faktorem bývá, když jeden z 

partnerů stagnuje. Stává se, že jeden ztratí s druhým kontakt, protože například nemůže 

z nějakého důvodu vykonávat stejnou činnost. Ve vztahu se začnou objevovat první tlaky a 

postupem času může dojít k ohraničování. To znamená, že pokud partneři nejsou schopni jeden 

druhého podporovat, začne se jeden z nich vyhýbat komunikaci o daném tématu, aby to druhého 

nezraňovalo. Téma se ohraničuje, ale zároveň je podprahově odděluje. Situace může eskalovat 

až do stádia stagnace. Hranice, která dříve patřila jednomu tématu, se začne rozšiřovat i jinam. 
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Vede to k oddalování partnerů od sebe navzájem a postupně se mohou začít oddalovat i fyzicky. 

V krajním případě to může přerůst do terminálního stadia. 

 

4 Situace uvnitř partnerského vztahu 

V partnerských vztazích a v životě samotném zastupuje každý řadu rolí. Musí je 

obměňovat a uzpůsobovat aktuálním podmínkám a požadavkům okolí. Disharmonie rolí může 

být příčinou vzniku překážek ve vztahu. Autoři, věnující se psychologii partnerských vztahů, 

studují, zkoumají a popisují konkrétní role a faktory, které ovlivňují naši spokojenost a stabilitu 

partnerského soužití. Šulová (1998) rozdělila jednotlivé aspekty do tří oblastí. Jsou jimi faktory 

podmíněné osobnostně, biologicky a sociálně. Plzák (1973) zavedl dnes již typické rozdělení 

na čtyři základní pilíře. Věnují se tématům rodinného hospodaření, trávení volného času, 

výchovy dětí a sexuálního soužití. Kratochvíl (2009) se o jeho poznatky opírá a zároveň mluví 

o pěti sférách – osobnosti manželů, manželském vztahu, vývoji vztahu v čase, vnitřní 

manželské situaci a vnějších vlivech. Podle něj je jedna ze základních problematik vztahu 

v jeho vnitřní situaci. Řeší téma vnitřních interakcí. Jsou to interakce, na jejichž vzniku se podílí 

dvojice případně děti, nikoli třetí osoba. Sám autor vysvětluje, proč se rozhodl vydat novou 

rozšířenou verzi své knihy. Je to reakce na posun do doby, kdy je stále častější dlouhodobé 

soužití páru bez prvků institucionalizace. Všímá si, že v nesezdaném soužití dochází 

k podobným jevům a problémům jako v manželství. Proto budou tyto termíny používány 

střídavě a mohou být navzájem zaměnitelné. Následující kapitola je právě proto založena na 

Kratochvílově rozdělení a rozpracovává témata podrobněji.  

 

4.1 Rodinné hospodaření a jeho řešení 

Tato problematika zahrnuje otázky společného rozpočtu, výdajů, finančního 

hospodaření a šetření a také rozdělení povinností v domácnosti. Protože v dobře fungujícím 

vztahu se objevuje shoda obou účastníků v hospodaření s příjmy.   

Z velké části jsme ovlivněni strategiemi rodičů. Pokud byly úspěšné, máme tendenci je 

opakovat. Stejně tak je tomu u nakládání s penězi. Jestliže rodiče dosáhli dostačující životní 

úrovně, s větší pravděpodobností budeme jejich způsob opakovat (Venglářová, 2008). 
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4.1.2 Styl společného účtu, společného financování 

Partneři se dohodnou, že si založí společný účet, kam budou své peníze posílat 

a ukládat. Pokud byli zvyklí z původní rodiny své úspory schraňovat doma v hotovosti, 

v obálkách, kasách, je možné, že tento styl budou následovat. Za těchto okolností budou mít 

oba přístup k financím a možnost s nimi pohybovat (Venglářová, 2008). 

4.1.3 Soukromé účty, předem určené k podílení se na financování rodiny 

V dnešní době je kombinace soukromého a společného účtu nejrozšířenější varianta. 

Partneři mají k dispozici jak peníze ze společného základu, tak i z jejich soukromých kont 

(Venglářová, 2008). 

4.1.4 Každý má své finance 

Existuje i metoda rozdělených účtů, z nichž partneři odvádějí různé sumy peněz 

na chod domácnosti. Není zde jasně vymezené, kdo bude kolik přispívat. Mohou proto vznikat 

neshody o tom, co je spravedlivé (Venglářová, 2008). 

Jako další možné řešení se uvádí, zaznamenat si, jakou částku peněz pár odvádí za režii, 

stravu, oblečení, zábavu, kapesné, případně děti apod.  Poté si na základě příjmů  

a výdajů zavedou společnou kasu. Jejím úkolem bude hradit společné výdaje, které budou jasně 

vymezeny a zdůvodněny a k nim přiřazena konkrétní osoba zodpovídající se za danou oblast. 

Dále z ní každý obdrží osobní kapesné, za něž se nebude muset druhému zpovídat, ale bude 

s ním nakládat podle svých vlastních potřeb a přání, bez kontroly a omezování. Je třeba rozpočet 

pravidelně aktualizovat, kvůli všeobecnému navyšování cen, změně příjmů nebo potřeb a plánů 

(Kratochvíl, 2009). Oba partneři by měli být domluveni k oboustranné spokojenosti, aby ani 

jeden nebyl znevýhodněn a nemusel se druhého o peníze doprošovat apod. Mohly by být 

vyvolány pocity nerovnoprávnosti a závislosti.  

4.2 Domácí práce 

Rozdělení domácích prací je záležitost, kde se názory odborníků různí. Základem  

pro fungování vztahu je, aby byly vymezeny primární individuální nároky každého zvlášť  

a následně podle nich byla vypracována dohoda (Kratochvíl, 2009). Je rozdíl, jestli se na chodu 

domácnosti podílejí i prarodiče, nebo zda je doma jen jeden z páru či oba, nebo dokonce jestli 

jsou oba pracující. Podle individuálních možností by se měli dobrat optimálního rozdělení 
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činností podle toho, jaké jsou jim nejbližší. Rozvrženy mohou být nákupy, úklid, práce  

na zahradě, pomoc dětem vycházející z kompetencí aj. Při náhlém onemocnění nebo jiné 

indispozici, by měl být druhý partner schopen zastoupit roli prvního. Partneři se mohou různě 

střídat nebo doplňovat.  

4.3 Trávení volného času 

Nesoulad v oblasti trávení volného času je dvojí. Na jedné straně jsou udávány stížnosti, 

kdy se partner domnívá, že s ním druhý netráví tolik času, kolik by potřeboval. Nevěnuje se mu 

nebo je často zaneprázdněn. Na straně druhé se setkáváme s případy, kdy partner cítí, že mu 

druhý nedává dostatečný prostor, nemá možnost uskutečnit své vlastní plány, odpočinout  

si nebo se věnovat svým koníčkům.  

Demir (2008) zkoumala mladé dospělé a zjistila, že důležitou komponentou vztahu byla 

společnost partnera – společné trávení času napříč aktivitami. A za nejsilnější prediktor štěstí 

ve vztahu prokázala emocionální bezpečnost – pociťování bezpečí, jistoty a pohodlí. 

Podle Kratochvíla (2009) je třeba ukázat partnerům, jak nastavit hranice, které by byly 

prospěšné otevřenému soužití a duševnímu zdraví. Aby se ani jeden nemusel k ničemu nutit. 

Proto se volný čas může rozdělit. Čas, vyhrazený jen pro sebe, je takový, který dotyčný netráví 

ve společnosti partnera. Druhým typem je doba, kdy partneři vykonávají různé aktivity, které 

jsou od sebe odlišné. Ale oba se nacházejí ve společných prostorách nebo blízko sebe. 

Samozřejmostí jsou chvíle, které tráví pár spolu. Může se jednat o výlet, procházku, společný 

koníček nebo hru, společné činnosti na nějakém úkolu nebo práci, návštěvu, kulturní zážitek 

nebo příjemnou konverzaci. Partneři mají možnost sdílet své nové poznatky ze světa, z práce, 

zkušenosti, radosti nebo pochvaly. Možností je také, když se dvojice baví s přáteli, rodinou 

nebo na společenských akcích. Kratochvíl (2009) uvádí, že zejména přítomnost blízkých přátel 

může podpořit konverzační pohodu a partneři se o sobě mohou dozvědět více, než když spolu 

mluví sami. A konečně čas, v němž může partnerská dyáda čelit nakumulovaným problémům. 

Řešení může probíhat formou „porady“, „domácí konference“ nebo „konstruktivní hádky“. 

Každopádně doporučený čas pro řešení by neměl přesáhnout maximum půl hodiny 1 – 2krát 

týdně (Kratochvíl, 2009). 

Prostory partnerů by měly být uzpůsobeny tak, aby bylo možné se izolovat v případě 

nezbytnosti. Je přirozené, že člověk potřebuje svůj vlastní prostor a klid. Tato volba by měla 

být respektována. Vztahu pomáhá, mohou-li být aktéři dočasně odloučeni. Stačí krátký čas, kdy 
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se mohou realizovat, sejít se s přáteli nebo rodinou. Je však také třeba brát v potaz druhou stranu 

věci. Partneři by měli trávit alespoň úsek svého času spolu. Mohou ho zaplnit společnou 

příjemnou činností, která jejich pouto a radost z přítomnosti druhého prohloubí. Díky tomu 

dosáhnou vyvážení, mají něco společného, zároveň ale pociťují svobodu a soukromí.  

4.4 Sexuální soužití 

T. Bianci (2011) přichází s rozdělením na čtyři základní významy, které lidé připisují 

sexu. Někteří vnímají sex jako neoddělitelnou součást partnerství, intimity a lásky. Dalším 

způsobem je vidět sex jako zdroj osobního potěšení, vlastního uspokojení, vzrušení  

a experimentování. Tady je tedy v popředí hlavně komponenta zaměření se na sebe samotného 

a hédonistická komponenta. Sex může být vnímán také jako způsob potěšení partnera. Člověk 

tolik neakceptuje sebe, ale spíše považuje sex za něco, čím si může udržet vztah a partnera, 

srovnávat hádky a rozvíjet partnerský vztah. Nebo to může být způsob vylepšení obrazu o sobě 

samém. Tehdy nejde ani tolik o akt či uspokojení, ale spíše o sebepotvrzení vlastní přitažlivosti, 

že je člověk ještě stále schopen na sex získat nové a nové partnery. 

Z hlediska dlouhodobé sexuální spokojenosti je nejvíce prosazován první typ, kdy je sex 

mezi partnery vnímán jako něco, co je součástí jejich intimního vztahu.  

Tématu sexualita se věnovala E. Hatfield, která ve spolupráci s Russell D. Clarkem 

(1989) vypracovala článek o genderových rozdílech v sexualitě. Účastníky experimentu byli 

studenti, kteří obcházeli cizí lidi a ptali se jich na 3 otázky. „Šel bys se mnou ven na rande?“ 

„Šel bys se mnou do mého bytu?“ „Šel bys se mnou do postele?“ Zjistili, že na nabídku rande 

respondenti odpovídali kladně. Ve chvíli, kdy se ptali, jestli s nimi půjdou lidé do bytu nebo  

do postele, to byly vždy ženy, které odmítly. Ale obráceně, když tuto nabídku navrhla žena 

muži, v mnoha případech byla přijata. Muži byli spíše ochotni jít se ženou do bytu nebo postele.  

Teorie Sexual double standard (Rudman, Fetterolf & Sanchez, 2013) se týká konceptualizace, 

podle níž jsou muži a ženy posuzováni odlišně vzhledem ke stejnému chování. To znamená,  

že společnost má odlišné standardy pro to, jaké chování je vhodné pro muže a jaké pro ženy. 

Tyto odlišné nároky na pohlaví jsou formovány sociálními normami.  

Ženy například bývají mnohem více penalizovány, pokud počet jejich sexuálních 

partnerů roste v porovnání s muži. Proto v této oblasti vzniká stigma, které může být způsobeno 

tím, že ženy jsou více souzeny okolím, pokud přijmou nezávaznou sexuální nabídku, jak o tom 

píše Conley, Zeger & Moors (2013). Od ženy se očekává vyšší míra cudnosti, čistoty  
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a neposkvrněné pověsti než od muže. S těmito požadavky se setkávají ve výchově i v kultuře, 

kde jsou tyto nároky ustálené. Dokonce jsou i více souzeny v případě, že onemocní sexuálně 

přenosnými infekcemi (Smith, Mysak & Michael, 2008). 

4.4.1 Sexualita v dlouhodobém vztahu 

Sims & Mean (2010) zkoumali, co se děje, když upadá sexuální touha žen. Zjistili, 

že existují faktory, které přispívají k sexuální hypoaktivitě v dlouhodobém vztahu. V případě,  

že byl vztah institucionalizovaný nebo měl daný rámec, ženám vadilo očekávání, že budou 

pravidelně probíhat sexuální kontakty. Toto očekávání jim bránilo v tom, aby pociťovaly větší 

sexuální touhu vůči partnerovi. Dalším faktorem byla přílišná familiarita. V tomto případě  

ve smyslu, že se partneři znali tak dokonale a dobře, že o sobě věděli i záležitosti, které nechtěli, 

nepotřebovali. Ženy uváděly, že určité situace a projevy nepovzbuzovaly přílišnou sexuální 

touhu a atraktivitu partnera, například nelaskavé vyjádření – jako necitlivé plácnutí po zadku 

s nevhodnou hrubou poznámkou apod. Faktor desexualizace rolí se projevil  

ve chvílích, kdy se žena stala matkou. 

Jiné výzkumy uvádějí jako další možné důvody pro nižší sexuální apetit žen například 

to, že ženy, které tráví celé dny s dětmi, objímají se s nimi, jsou s nimi v kontaktu, hrají si  

s nimi, večer touží po tom, aby měly chvíli jen pro sebe, být samy se sebou. Může to být kvůli 

tomu, že jsou za celý den přehlceny kontaktem a potřebují prostor pro sebe. Další problematika 

může být přechod z role matky do role partnerky.  

Kvalitativní výzkum mimo jiné ukázal, že 17 z 19 respondentek udržovalo sexuální styk 

s manželem, i přesto že o sex nemělo zájem. Chtěly sexuálním vztahem své muže potěšit. 

Průměrně zažívaly pohlavní styk jednou nebo dvakrát za měsíc. Překvapivě, i přes tyto těžkosti 

v oblasti sexu, ženy proklamovaly, že jsou ve vztahu spokojené. Experiment poukázal  

na skutečnost, že ženy nemusí být potěšeny v sexuální oblasti a provozují sex, i když ho 

nechtějí, neubírá to na jejich spokojenosti.   

Sledování pornografických snímků je podle Gottmana (2015) destruktivní element 

vztahu. Tuto hypotézu potvrzuje i jiný experiment, kdy se ukázalo, že muži byli po shlédnutí 

pornografických videí méně spokojení s partnerským sexem (Zilmann, 1989, podle Myers 

2010). 



30 
 

Osobně vnímám pornografii jako nástroj. Lidé si během ní mohou splnit představy nebo 

přání, které by byly v běžném životě neuskutečnitelné nebo dokonce zakázané. Díky  

ní mají možnost zpracovat své emoce jako je například vztek nebo frustrace apod. Partneři  

se na základě pornografie mohou naučit spolu otevřeně hovořit o sexu a o svých pocitech nebo 

přáních a ukázat si je na konkrétních snímcích. Na druhou stranu je nutné brát v úvahu negativní 

vliv pornografie – lidé mohou mít kvůli ní pokřivený obraz reality. Může na lidi působit jako 

vzorec chování, které je správné. A pak mohou mít například nadměrné nároky na sebe nebo 

partnera. Mohou se na ni dokonce stát závislí. Proto je důležité naučit se tento nástroj používat 

tak, aby pomohl zkvalitnit sexuální soužití partnerů a nijak jim neublížil.  

4.5 Výchova dětí 

S ohlédnutím do minulosti zjišťujeme, že věk prvorodiček stoupl. Už není zvykem, aby 

se partneři stali rodiči hned na začátku vztahu. Dnešní generace dbá na to, aby byly nejprve 

zajištěny finance a potřeby důležité pro fungování rodiny. Aby partneři měli ukončené studium, 

relativní jistotu stálého příjmu, pozici, status. Je na úsudku mladých partnerů, kdy se rozhodnou 

pro první dítě. V sázce je snižování plodnosti s postupem věku.  

Nejprve by ale člověk měl žít nějakou chvíli sám, než vstoupí do manželství. Žít  

a starat se sám o sebe, alespoň dva roky, bez rodičů. Aby měl čas zformovat svou identitu, 

poznat se, naučit se přijmout sám sebe, být samostatný a nebýt na nikom dalším závislý. Potom 

teprve v ideálním případě by měl začít žít s partnerem ve společné domácnosti nebo vstoupit 

do manželství. Až když je člověk schopen přijmout sebe samotného, je připraven „nabourat“ 

svůj sebeobraz a přijmout do něj druhou osobu. Protože základem harmonického partnerství  

je vybudování osobní identity. Jestliže na tento postup nedojde, může být vztah ohrožen (West, 

2002). Osobně si myslím, že se to ale nevylučuje. Že nám existující vztah může pomoct 

zarámovat, ukotvit náš vnitřní sebeobraz. Jsou to růstové otázky. Dříve neexistovalo,  

aby člověk žil nejdříve sám a hledal sám sebe. Někdy může přítomnost druhého pomoci vyřešit 

to, co ještě nemáme vyjasněné. West (2002) dodává, že ztotožnit se sám se sebou a rozvíjet své 

já je ještě těžší po příchodu dětí nebo svatbě. Další autoři se k tématu vyjadřují slovy,  

že manželství je nejcitlivější test osobní zralosti (Langmeier & Krejčířová 2006). 

Vnitřní doménou vztahu je starost o děti, jejich výchova a pouto k nim. Když je některá 

z těchto oblastí narušena nebo v ní nedojde ke shodě, způsobí to vážné potíže. Například pokud 

partneři děti mít nemohou kvůli neplodnosti nebo jiné nemoci. Nebo třeba když se potýkají 

s narozením dítěte, které trpí nějakou chorobou, postižením nebo se vyvíjí jinak od běžné 
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populace. Také pokud se starají o dítě nevlastní a vyskytnou se spory ve výchově, které  

si odporují v metodologii. Vyvolá to zpravidla tenzi v nich samotných i v podobě vztahu.  

4.6 Partnerská stabilita a spokojenost po příchodu dětí 

Udává se, že rodičovství je prověřovacím testem partnerství, během něhož klesá 

partnerská spokojenost (Claxton & Perry-Jenkins, 2008). Tato teorie je ale relativní, protože 

nejenom u párů, které mají děti, klesá spokojenost. S nástupem rodičovství může docházet  

k revizi hodnot. Mohou být přizpůsobeny situaci. Lidé mají omezené zdroje psychických  

i fyzických sil. Mění se role, která se posouvá z role milence do role rodiče. Partneři na sebe 

mají méně času. Skutečností je, že jim zůstane 1/3 z původního množství času. Na druhou 

stranu děti mají podle některých odborníků kladný dopad na stabilitu vztahu (Stone  

& Shackelford, 2007). Spousta výzkumů sledovala, k jakým změnám dochází v oblasti intimity. 

Ve třech letech po narození dítěte se zaznamenalo, že vnímaná intimita, která byla definována 

jako emocionální intimita, klesá u mužů i žen bez rozdílu. Důležitým zjištěním bylo, že pokles 

byl naměřen nejenom po narození prvního dítěte, ale i u druhého a třetího (O'Brien & Peyton, 

2002). Z toho vyplývá, že nehraje roli zkušenost, ale že narození dítěte obecně znamená 

zatěžkávací zkoušku. Výrazným aspektem bylo, jestli byli partneři po třech letech schopni 

reparace na původní úroveň intimity. Ukázalo se, že pokud došli ke stejnému názor na výchovu 

dítěte, byli schopni se do třech let a ve větší míře vrátit znovu na stejnou nebo podobnou úroveň 

intimity jako před narozením dítěte. V opačném případě pravděpodobnost, že se opět dostanou 

do původní fáze před dětmi, byla nižší (O'Brien & Peyton, 2002). Výzkumníci zjistili,  

že reparační vliv mělo mimo jiné to, jestli pár zaujímal totožné postoje. A že pokles nezávisí na 

počtu dětí (O'Brien & Peyton, 2002). Psycholog Burr zaznamenal největší pokles partnerské 

spokojenosti v období předškolního a školního věku jejich dětí (Burr, 1970). 

Existují samozřejmě rozdíly napříč různými páry. Zatímco někde děti zapříčiní 

nespokojenost, jinde partneři nepociťují žádný pokles intimity. Místo toho hovoří o tom, že se 

vztah po narození dítěte ještě zlepšil. Právě proto se tomuto tématu začaly věnovat mnohé 

studie. Zjistily, že významnou roli sehrává, jakým způsobem byl pár schopen fungovat ještě 

před narozením dítěte, a to zejména v komponentách tolerance, ochoty vzájemné pomoci 

a kooperace. Záleží také na tom, jakým způsobem byl pár zvyklý trávit čas. Ukázalo se,  

že milenci, kteří byli zvyklí kvalitně trávit čas, podnikali pravidelné akce, dělali spolu, co je 

těšilo nebo měli něco společného, byli z větší míry schopni na to navázat i s dítětem. K těmto 
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aktivitám se snáze vrátili. Byl to tedy protektivní faktor, rezervoár, ze kterého mohli čerpat 

(Kohler et al. 2005; Margolis & Myrskyla 2011). 

Ukazuje se, že partnerská spokojenost se po narození dětí snižuje (McLanahan  

& Adams, 1987; Cleary & Mechanic, 1983). Lidé s dětmi jsou dokonce méně spokojeni než 

lidé bez dětí (McLanahan & Adams, 1987). Butterworth a kol. (2008) zkoumal vliv počtu dětí. 

Narůstající počet dětí negativně ovlivňuje spokojenost. A to hlavně z důvodu konfliktu rolí  

a omezení svobody. Teprve po letech je dítě faktor, který spokojenost zvyšuje (Margolis  

& Myrskylä, 2011). V otázce stability vztahu panuje názor, že děti udržují manželství 

pohromadě (Manning, 2004). Bezdětná manželství se rozvádějí snáze než manželství s dětmi, 

jak o tom vypovídá Jalovaara (2001). Další děti stabilitě manželství napomáhají, jen když jsou 

ještě malé, roční až dvouleté. Děti, které se narodily už před sňatkem, pravděpodobnost rozvodu 

ještě umocňují (Christensen & Meissner, 1953). Riziko rozvodu je vyšší, jestliže jsou  

v manželství nevlastní děti. A to hlavně tehdy, pokud jsou děti nevlastní pro muže. Péče 

o rodinu je primární a veškeré dění probíhá kolem dítěte. Partnerství ustupuje stranou. Je to boj 

o pozornost mezi partnerem a dítětem. Příchod dítěte způsobí, speciálně v životě matky, 

výrazný obrat, změnu. Dítě se velmi rychle stane součástí jejího světa. Otec se může cítit 

opomíjený. „Obzvláště první měsíce po narození děťátka mohou ženy pociťovat mnoho ztrát – 

rozklad starého života, úbytek svobody, finanční nezávislosti, sociální opory a sociálních vazeb, 

změny životního rytmu, zmenšení volného času, pokles spontaneity, redukce dřívější identity 

atd. Tyto ztráty mohou být prožívány velmi silně, mohou vyústit v sebeobviňování 

za špatné rozhodnutí stát se matkou, v přesvědčení, že mateřství není nic pro ně apod“ (Šolcová, 

2018, str. 135). 

Spokojené páry říkají, že je potřeba umět si najít čas sami pro sebe a věnovat se vztahu 

i po příchodu dětí.  

4.6.1 Bezdětnost 

Bezdětnost se může lišit podle toho, zda se jedná o volbu dobrovolnou nebo 

nedobrovolnou. Anglosaské země vysvětlují význam slovy „childlfree“ pro dobrovolnou 

bezdětnost a „childless“ pro nedobrovolnou. Slovo „childfree“ vyzdvihuje pozitivní aspekty 

stavu bezdětnosti. Zatímco „childless“ odkazuje na fakt, že dítě chybí, i když bylo očekáváno 

(Blackstone &Stewart, 2012). Přístup k manželství a vztahu se mění podle toho, jestli 

manželům záleží především na vztahu samotném a jsou ochotni zaměřit se na jiné životní cíle, 

https://scholar.google.com/citations?user=YrpcxfwAAAAJ&hl=cs&oi=sra
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nebo jestli vědí, že dítě je jejich životní cestou a rozhodnou se pořídit si ho, i kdyby  

to znamenalo rozchod. Pokud jsou s tímto obeznámeni a smířeni před sňatkem, ke kolizím 

nedochází. 

Hašková (2009) hovoří o dobrovolné bezdětnosti jako o stavu, kdy se pár shodl, že je 

pro ně výhodnější dát přednost jiným šancím v životě než rodičovství. V případě nedobrovolné 

bezdětnosti se dvojice o dítě snažila, ale jejich úsilí nepřineslo očekávaný výsledek. Nevolba 

bezdětnosti je podle Haškové (2009) pojem, který charakterizuje partnery, kteří jsou bezdětní, 

byť se pro tuto možnost ještě jednomyslně nerozhodli.  

4.6.2 Nedobrovolná bezdětnost 

Nedobrovolná bezdětnost může být v našem případě pojmenováním pro neschopnost 

heterosexuálního páru počít potomka. Přestože se o to snaží po dobu delší než rok. Neplodnost 

je záležitostí osobní i celého páru. Milenci ztrácejí možnost realizovat osobní  

i vzájemné cíle, které si předsevzali. Mnoho z nich to vnímá jako selhání a ztrácí smysl života. 

Veškerá lékařská vyšetření, různé léčebné postupy, opakované pokusy a očekávání účinnosti 

jsou velké psychické zkoušky, které otestují, jestli spolu dvojice vydrží, nebo ne. Zůstane-li pár 

bez dětí, zabývá se jiným smyslem života. Někteří pracují více na svém společném životě nebo 

se starají o děti ostatních, případně zasvěcují svůj čas péči o druhé. Někdo se soustředí na svou 

kariéru nebo si koupí psa (Konečná 2009). Existují jedinci, kteří se shodují, že i přes stresovost 

dané situace, je možno najít pozitivní aspekty osobního i partnerského rázu. 

4.6.3 Emoční klima v rodině  

Jedinec, jehož vychovávatelé mu poskytovali lásku, porozumění a přijatelné vedení, má 

možnost naučit se, jak si vytvořit pozitivní vztah k jiným lidem. Děti, které strávily dětství  

v přesmíru plachém, hostilním, chladném či agresivním prostředí, se patrně nenaučily, 

že přítomnost druhé osoby je může povznést, obohatit a zlepšit kvalitu života.  

4.6.4 Rozpory ve výchově 

Nesoulad ve výchově vzniká při zákazech, dovolávání se poslušnosti dítěte  

a požadavcích na žádoucí školní prospěch a trestech.  

Výchovu si rodiče mohou rozdělit podle jejich kompetencí a toho, co mohou dítěti 

předat, co je zajímá. Stejně tak, jak píše Kratochvíl (2009), je výhodné v demokratickém vztahu 
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klasifikovat autoritu do jednotlivých zón, kde bude mít finální slovo. Samozřejmě mezi manželi 

o samotě může proběhnout ještě možná diskuse nad vhodností opatření. Doporučení je to hlavně 

pro ty, kteří nemají jasně vyhraněnou autoritu předem. Pokud se schyluje k hádce, není  

na škodu, aby se rodiče o tématu pobavili nejprve předem v soukromí. Musí si nejprve sami 

vyjasnit, čeho chtějí docílit. Vyjasnit si pocity a nároky. Vzájemně by se měli snažit vidět věc 

z úhlu pohledu toho druhého a snažit se pochopit jeho jednání.  Díky tomu, že poznají motivy 

a pocity druhého, se mohou snažit nalézt optimální závěr pro všechny. Řešením je i kompromis, 

kde budou spokojeni všichni na 50 %. Nebo ústupek jednoho za podmínky, že příště se podrobí 

druhý. Fyzické tresty jsou nepřípustné a rodiče by se jich měli vyvarovat, stejně tak jako 

ponižování dítěte nebo sebe navzájem. Shazování důležitosti druhého před dítětem  

je znevažování jeho role respektovaného.  

Nastává otázka, jestli je prospěšnější, aby partneři zastávali před dítětem stejný názor, 

nebo jestli jejich protikladné názory nevadí. Kratochvíl (2009) usuzuje, že projevování 

různorodých názorů je v pořádku, pokud je jednotná dohoda a výsledek. Dítě by mělo odcházet 

s jasným jednoznačným rozhodnutím rodičů, aby si nemuselo vybírat, koho za daných 

podmínek poslechnout.  

4.6.5 Nevlastní dítě 

Někteří nemají možnost mít vlastní dítě. Mohou si najít partnera, který už děti má  

a starat se o ně. Mnohdy, alespoň zpočátku, se ale setkávají s hostilitou nevlastního potomka, 

zvlášť domnívá-li se, že to oni jsou zapříčiněním rozchodu jeho pravých rodičů. Nebo když  

se často stýká se svým pravým rodičem a mají spolu velmi blízký vztah, může mu nespravedlivě 

nadržovat. Většinou to bývá nevlastní otec, kdo vstupuje do nové rodiny. Ocitá se v novém 

prostřední a musí se přizpůsobit zvykům, tradicím a rodinné kultuře (Kratochvíl, 2009). 

Pro otce může být problém jakkoli zasahovat do výchovy. Neví, co si může dovolit,  

a co už by bylo z jeho pozice za hranicí. Navíc matka jeho styl výchovy nemusí podporovat  

a nezastane se ho. Proto se může cítit odstrčen. Základem je, aby nový partner dokázal posoudit 

klima rodiny, přizpůsobit se a po stabilizaci uplatnit svou roli „otce“. Podílet  

se na výchově a to tak, aby neznevážil pravého otce nebo matku (Kratochvíl 2009). 
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II. Empirická část 

5 Návrh výzkumného projektu 

5.1 Cíle a úkoly výzkumu 

Literárně přehledová část se soustředila na jednotlivé situace uvnitř partnerského vztahu 

a jeho stabilitu. Zabývala se tím, co napomáhá ke stabilnějším partnerským vztahům.  

Cílem výzkumu je označit a poznat situace uvnitř partnerského vztahu, které přispívají 

ke stabilitě dlouhodobého partnerského soužití. Výzkum má především explorativní charakter. 

Výsledky této studie by mohly sloužit jako podklad pro jiné projekty, které by pracovaly 

s jednotlivými faktory, probíhajícími na pozadí vnitřních situací partnerského vztahu. Zároveň 

by mohly vést k větší zaměřenosti terapeutické péče na situace uvnitř partnerského vztahu  

a realizaci efektivnější práce s klienty.  

Prvky, které se spoluúčastní na stabilitě partnerského vztahu, se často objevují spolu 

s jinými ve vzájemném propojení, jak vyplývá z literárně přehledové části. Proto je komplexní 

zachycení a řešení této problematiky obtížné. Z toho důvodu je výzkumný projekt koncipován 

jako kvalitativní.  

5.2 Design návrhu výzkumného projektu 

Empirická část bakalářské práce se věnuje návrhu výzkumného projektu. Jedná  

se o kvalitativní výzkum, ve kterém budou analyzovány odpovědi respondentů v dlouhodobém, 

stabilním a spokojeném partnerském vztahu. Respondenti musí splňovat podmínku 

dlouhodobého partnerského vztahu, za který považujeme minimální hranici 15 let společného 

soužití. Některá data budou získávána a zpracovávána kvantitativními postupy, ale základní 

design výzkumu je kvalitativní. 

Navrhovaný výzkumný projekt má podobu restrospektivní studie. Tato forma není tolik 

časově náročná v porovnání s její alternativou – longitudinální studií. Podstatou výzkumu 

je polostrukturovaný rozhovor.  

Výzkum se proto uskuteční v několika fázích. První zahrnuje dotazníkové šetření 

minimálně 50 partnerských dvojic. Bude jim administrován dotazník spokojenosti partnerského 

vztahu – Couples Satisfaction Index (CSI). Ti, jejichž výsledky v dotazníku budou v rozmezí 
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jedné směrodatné odchylky od průměru a výš, postoupí do další fáze výzkumu. Tato konkrétní 

hranice byla zvolena proto, aby se pracovalo pouze s jedinci, kteří dosahují vyšších skórů 

v oblasti spokojenosti ve vztahu, a proto subjektivně pociťují vyšší míru i v jiných kvalitách 

vztahu. Z nich bude následně vybráno 11 párů s nejvyššími a nejlepšími výsledky. Ti se 

zúčastní další části výzkumu.  

Následně proběhne druhá část šetření pomocí polostrukturovaného rozhovoru, aby bylo 

možné získat co nejvíce podrobných informací, které se vztahují k hlavnímu cíli projektu – 

poznání faktorů, které přispívají ke stabilitě dlouhodobých partnerských vztahů.  

5.3 Výzkumné otázky  

Na základě teoretických východisek jsem pro účely kvalitativního výzkumu formulovala 

tyto výzkumné otázky: 

1) Jak se uplatňuje společně strávený volný čas partnerů ve stabilitě jejich vztahu? 

2) Jak ovlivňují specifické koníčky partnerský vztah? 

3) Jaký styl výchovy dětí nejvíce podporuje stabilitu páru? 

4) Jaké komunikační styly nejvíce využívají stabilní a spokojené páry? 

5) Jaký dopad má rozdělení domácích prací na stabilitu partnerského vztahu? 

6) Jak dalece ovlivňuje partnerský vztah finanční jistota a pracovní poměr? 

7) Jak podporuje stabilitu vztahu hospodaření s financemi? 

8) Jak velký vliv má sexuální život na stabilitu a spokojenost partnerského vztahu? 

9) Jak ovlivnilo překonání nějaké překážky ve vztahu jeho stabilitu? 

10) Jaká individuální situace nejvíce přispívá ke stabilitě partnerského vztahu? 

5.4 Výzkumný soubor 

Pro účely navrhovaného výzkumného projektu se bude dotazníkového šetření účastnit 

minimálně 50 párů neklinické populace v dlouhodobém heterosexuálním vztahu. Jeho 

podmínkou je délka trvání 15 let a více.  

Ve studiích, které zkoumaly stabilitu a spokojenost vztahu, jsou údaje o společné době 

soužití velmi rozdílné. Například ve studii z roku 1978 bylo podmínkou 50 a více let dlouhé 

soužití manželů. Věk respondentů se pohyboval mezi 66 až 93 lety (Sporakovski & Hughston, 

1978).  Bachandová a Caronová (2001) pracovaly s respondenty, kteří byli manželi 38 a více 

let. Obě tato věková rozhraní jsou velmi vysoká, a proto by byla realizace výzkumu obtížná. 
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Studie Daneshpourové (2011) pracovala s 11 páry, všechny spolu byly více než 10 let. Je tedy 

zřetelné, že se pojetí délky vztahu ve výzkumech značně liší. Proto budu pracovat s výzkumným 

vzorkem, jehož délka vztahu je 15 let a více. Pro účely tohoto návrhu výzkumu je tento údaj 

nejvhodnější, nejvíce se shoduje s kulturními nároky, ve kterých žijeme a je realizovatelný. 

Výběr vzorku je sevřený kvůli kvalitativní povaze výzkumu a prokázání stability.  

Spodní hranice věku respondentů je určena 18 lety, stejně jako je tomu v použitém 

dotazníku CSI. Horní věková kategorie ohraničena není. Rozpětí maximálního nebo 

minimálního věku respondentů v době vstupu do vztahu také není nijak omezeno. 

Respondenti budou osloveni přes webové rozhraní. Jejich výběr proběhne metodou 

sebevýběru. A to z toho důvodu, že rozhovor je poměrně časově náročný. Proto je žádoucí, aby 

respondenti byli co nejvíce vnitřně motivováni jej dokončit.   

Z 11 vybraných párů jeden poslouží pro pilotní studii. V ní se zjistí, jestli byla zvolena 

správná metoda a zda je výběr otázek pro rozhovor vhodný, případně na jaké další otázky je 

důležité se zaměřit. Pilotní studie nám na malém vzorku ověří správnost, ukáže, jestli 

dotazovaní rozumí otázkám, jsou-li otázky správně a vhodně formulovány a jak na ně 

respondenti reagují. Během pilotáže se mohou objevit proměnné, které by mohly být pro náš 

následující plánovaný výzkum nežádoucí. Díky jejich identifikaci v předběžné studii je 

můžeme kontrolovat, eliminovat nebo transformovat a tím vylepšit plán výzkumu.  

5.5 Metody získávání dat 

Výzkum má explorativní charakter. Využije metodu dotazování. V první fázi, jak  

už bylo řečeno, půjde o standardizovaný dotazník spokojenosti v partnerských vztazích – 

Couples Satisfaction Index (CSI). Couple Satisfaction Index (CSI) je dotazník, který vytvořili 

Funk a Rogee (2007). Metoda spočívá v měření 32 položek a vznikla propojením osmi kvalitně 

validních metod měřících spokojenost ve vztahu či manželství. Mezi ně zařadili Dyadic 

Adjustment Scale (DAS), Kansas Marital Satisfaction Scale (KMS), Karney a Bradbury 

sémantický diferencíál (SMD), Marital Adjustmenst test (MAT), Marital Status Inventory 

(MSI), Quality of Marriage Index (QMI) a Relationship Assessment Scale (RAS).  Později  

do celé sady přidali dalších 71 položek, které se také zabývaly spokojeností. 46 z nich vymysleli 

sami autoři a 25 z nich bylo převzato z méně známých testů. Konečná podoba testu obsahovala 

146 položek měřících spokojenost. 2 škály byly orientovány na pozornost a projevenou snahu 

účastníků při dotazování. Test zahrnoval také 7 kotvících škál, které byly založeny na subškále 
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Eros v Love Attitude Scale (LAS), Communication Petterns Questionnaire (CPQCC), 

Ineffective Arguing Inventory (IAI), Marital Coping Inventory (MCI), Perceived Stress Scale 

(PSS), subšklála neurotismu v Eysenk´s Personality Questionnaire (EPQ) a škály z Personal 

Assessment Inventory (PAI). Proto je metoda vnímána jako poměrně komplexní (Funk  

& Rogge, 2007). Následně byla testována na 5 315 respondentech. Ti pro zařazení  

do výzkumného souboru museli splňovat podmínku minimálního věku 18 let a být 

v partnerském vztahu. Po vyhodnocení výsledků autoři vyřadili položky, které se často 

opakovaly, nepřinášely mnoho informací nebo se zaměřovaly na komunikaci. Zbylo pouze 66 

silně korelujících položek. Ty byly analyzovány pomocí IRT (Item response theory) analýzy, 

jež stanovila 32 nejvíce kvalitních, validních a reliabilních položek vhodných k měření 

partnerské spokojenosti. Tím vznikla dnešní verze CSI, také zvaná CSI (32). Existují i kratší 

verze CSI, a to CSI (16) a CSI (4) (Funk & Rogge, 2007). 

Důvod pro volbu tohoto dotazníku byl, kromě jiného, především jeho překlad  

do českého jazyka a vytvoření norem pro českou populaci (Komárková & Skokanová, 2012). 

Znění české verze této metody je k dohledání v Příloze I.  

Na základě výsledků budou respondenti pozváni k další části výzkumu –

polostrukturovanému rozhovoru, který sleduje proměnné vycházející z předchozích 

výzkumných šetření a hledá zdroje stability a spokojenosti. Jeho hlavním přínosem je získání 

podrobných informací o zkoumaném fenoménu a nastínění subjektivního pohledu jedince, 

přičemž je možné dále poukázat na případné nedostatky výzkumu. Polostrukturovaný rozhovor 

je používán pro identifikaci konkrétní příčinné souvislosti u každého jedince zvlášť. Vyznačuje 

se tím, že výzkumník disponuje předem určeným počtem témat a souvisejících otázek. Pořadí, 

ve kterém jsou otázky pokládány a jejich formulace nemá jasně vymezený rámec, mohou být 

měněny během rozhovoru, v návaznosti na okolnostech.  

Otázky polostrukturovaného rozhovoru se věnují jednotlivým tematickým celkům, které 

vycházejí z literárně přehledové části. Otázky jsou vybrány účelně. Nejlépe shrnují témata 

z literárně přehledové části a komplexně je pokrývají. Konkrétní příklady otázek rozhovoru 

jsou uvedeny v Příloze II. Postupně budou probrány tyto oblasti:  

▪ trávení volného času – uvedení konkrétních příkladů z minulosti i současnosti 

▪ styly výchovy otce a matky, emoční klima rodiny 

▪ komunikační styly v partnerském vztahu, kvalita vzájemné komunikace 
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▪ rozdělení domácích prací  

▪ hospodaření s financemi 

▪ sexuální život  

▪ chvíle překonání patových situací  

▪ další vnitřní situace, které nejvíce přispěly ke stabilitě konkrétního partnerského vztahu 

Je důležité dbát na oddělení bezpečnějších témat od těch více intimních a soukromých, 

které se pokládají zhruba po první polovině celého rozhovoru. Toto oddělení má svůj význam 

také ve sběru dat. Výzkumník by měl otevřít prostor bezpečnými a pozitivními otázkami, 

aby se i respondent mohl cítit v bezpečí. Při dodržení tohoto postupu je pro respondenta snazší 

odpovídat i na jiné typy otázek a bude více ochotný. V přílohách jsou přiloženy konkrétní 

příklady otázek polostrukturovaného rozhovoru.  

V úvodu rozhovoru je respondent seznámen s průběhem a cílem výzkumu. Zároveň je 

vyzván k podpisu souhlasu se zpracováním osobních údajů. Je mu sdělena informace, že se 

jedná o studii zaměřenou na situace vyskytující se uvnitř partnerského vztahu a zjištění, jaké 

z nich vedou ke stabilnějším a spokojenějším vztahům. Následně je požádán o povolení 

k nahrávání rozhovoru a jeho přepsání do písemné podoby s konečným vyhodnocením.  

V další části výzkumu budou pokládány otázky podle předem připraveného modelu. 

Otázky by měly být otevřené a odpovědi volné. Proto je užitečné si odpovědi rekapitulovat, 

parafrázovat a doptávat se. Zaručí se tím dostatek prostoru a vyšší míra vzájemného pochopení 

obou stran. Výzkumník bude v tomto případě plnit roli aktivního posluchače. Tato metoda 

dovoluje měnit původní podobu rozhovoru a klást doplňující otázky (Miovský, 2006).  

Celý rozhovor proběhne s oběma partnery dohromady, aby se mohli vzájemně 

doplňovat a výsledky byly koherentní. Uskuteční se v poradně pro rodinu, manželství  

a mezilidské vztahy nebo na jiném podobném pracovišti. Po jeho skončení bude doslovně 

detailně přepsán a na jeho základě bude učiněna analýza dat.  

5.6 Způsob zpracování a analýzy dat 

Výsledky z první části šetření – standardizovaného dotazníku CSI budou vyhodnoceny 

prostřednictvím oficiálního dostupného manuálu. Nasbíraná data se vloží do programu 

Microsoft Office Excel 10. V něm se vyřadí nevhodní respondenti. Pro zbylé respondenty se 

vypočítá hrubý skór v Excel tabulce. Jednotlivé hrubé skóry budou zpracovány ve statistickém 
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programu JASP 0.11.1.0, který určí, kdo dosáhl požadovaného vysokého skóru a může se 

účastnit rozhovoru.  

V další části výzkumu budou nahrány rozhovory a následně přepísány do písemné 

formy. Ty porovná s poznámkami, které si při rozhovoru zaznamenává. Zároveň se snaží, aby 

zapisování nenarušovalo průběh a okolní klima. Je užitečné značit si do poznámek neverbální 

projevy, které mnohdy řeknou o pocitech a člověku samotném více, než sám přizná. A tak 

mohou mít na diagnostiku člověka zásadní vliv. Zaznamenávání důležitých informací  

a postřehů pomáhá vytvořit si náhled a utřídit hlavní myšlenky.  

Následujícím krokem je analýza dat z rozhovorů. Prvním krokem je redukce prvního 

řádu, která se vyznačuje odstraněním všeho, co není pro výzkum relevantní. Poté uplatní 

metodu otevřeného kódování, která je zpracována v zakotvené studii Strausse a Corbinové 

(Hendl, 2005) a je pro kvalitativní výzkumy příznačná. Lokalizují se určitá témata a přiřadí  

se jim patřičná označení. V této fázi se vytvářejí kódy pomocí indukce. To znamená, že kódy 

vznikají až při zpracovávání, nikoli při počátečním vytváření hypotéz. Autor výzkumu 

identifikuje témata v textu a snaží se mezi nimi vyzdvihnout takové motivy, které mají 

nejdůležitější význam. Při kódování je třeba se zaměřit především na opakující se témata,  

na obdobné a odlišné náměty, na kauzalitu nebo na chybějící informace a vycházet 

z výzkumných otázek. Jako další bude použita metoda kontrastu a srovnávání a následná 

rámcová analýza.  

5.7 Etické aspekty výzkumu 

Etické principy výzkumu byly sestaveny na základě tzv. čtyř pilířů etiky v sociálních 

vědách. V zájmu jejich dodržení bude nejprve každému participantovi představen tento výzkum 

a jeho cíle. Detailní cíl ovšem zůstane neprozrazen pro dosažení co nejpřesnějších výsledky. 

Tudíž je participanti nezkreslí, i když nezáměrně.  Pouze tedy budou informováni, že se jedná 

o výzkum zaměřený na situace v dlouhodobých partnerských vztazích.  

Osobní údaje budou pečlivě zabezpečeny, aby k nim měla přístup pouze oprávněná 

osoba. Jména všech budou pozměněna, aby nebyla dohledatelná. Výzkumník je ubezpečí o tom, 

že informace, které poskytnou, budou anonymní a důvěrné, podle toho s nimi bude nakládáno. 

Při analýze dat nebudou žádným způsobem měněny výpovědi, budou sepsány přesně  

i s případnými chybami autorů. 
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 Účast na výzkumu je zcela dobrovolná a každý má možnost kdykoli z výzkumu 

vystoupit. Všichni přítomní budou informování o tom, že rozhovor bude nahráván a že 

nahrávka poslouží pouze této bakalářské práci. Přepis nahrávky si dotyčný bude moct kdykoli 

vyžádat. Po analýze dat se nahrávky a přepis nahrávek smaže. Od zúčastněných je třeba převzít 

písemný souhlas s výše uvedeným.  

Úkolem výzkumníka je nikomu z participantů neublížit. V rámci výzkumu je jeho 

povinností ptát se na jejich postoje, názory a reflexi. Být otevřený k připomínkám  

a připravený je řešit. Přizpůsobí se tempu a temperamentu respondentů. Je třeba přihlédnout 

i k momentálnímu rozpoložení a náladě účastníků a podle toho se snažit s nimi pracovat. 

Vyvaruje se používání návodných otázek. Stejná zásada platí pro jejich sestavení. Záměrem je 

vytvořit otevřené otázky, které by nevnucovaly konkrétní odpovědi ani nevyvolávaly určité 

pocity nebo myšlenky.  

Když bude zřejmé, že je někomu z respondentů otázka nepříjemná, k odpovědi nebudou 

nuceni. Respekt k potřebám zkoumané osoby je samozřejmostí. Pokud by byl rozhovor 

respondentům velmi nepříjemný, výzkumník rozhovor ukončí nebo jim obstará dodatečnou 

psychickou podporu, pokud o ni projeví zájem.  Na konci rozhovoru mohou respondenti obdržet 

všechny dosud zpracované výsledky a tuto práci k prostudování. Závěrem je vhodné poděkovat 

za účast, ochotu a rozloučit se s nimi.  
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6 Diskuse 

Hlavním cílem této práce bylo poznat a označit situace uvnitř partnerského vztahu  

a přispět k identifikaci těch, které vedou ke stabilitě. 

Tato práce má několik silných stránek, ale také určitá úskalí. Navržený výzkum obsahuje limity 

metodologické, etické a další. Následující odstavce obsahují podrobné zamyšlení nad možnými 

překážkami. 

Problematiku shledávám v samotném vymezení pojmů, které je velmi různorodé. Také dílčí 

aspekty partnerských vztahů jsou navzájem velmi provázané. Jsou syceny mnoha 

determinantami, kterými jsou vnější nebo vnitřní proměnné a je složité stanovit jejich konkrétní 

přesné působení na partnerský vztah. 

Dnes existuje již mnoho studií, které se soustředí na partnerské vztahy. Přesto je toto odvětví 

stále považováno za poměrně neprobádané. Z toho důvodu pracují studie s řadou odlišných 

metod. Tím tvoří různé designy výzkumů, a tak může být jejich srovnávání obtížné.  

V posledních desetiletích mladí lidé uzavírají manželské svazky mnohem méně než 

předchozí generace. Přestože zůstávají raději nesezdaní, jejich vztahy mají stejné znaky jako 

manželské páry. Jsou jimi společné bydlení, hospodaření, sexuální aktivita a často spolu mají 

děti.  Lze tedy polemizovat o tom, zda v dnešní době manželství ještě stále plní funkci záruky 

anebo jestli chce dnešní generace vůbec ještě vstupovat do manželských svazků. Proto jsem při 

formulaci názvu své bakalářské práce přihlédla k této skutečnosti a pracuji s pojmem partnerský 

vztah. Považuji ho za pojem nadřazený, jehož typem může být již zmíněný manželský vztah. 

Upozorňuje na to také Kratochvíl (2009), který se rozhodl změnit název své knihy z „Manželské 

terapie“ na „Manželskou a párovou terapii“. Podle něj se v obou případech vyskytují stejné 

zákonitosti a problémy a je tedy možné oba termíny libovolně zaměňovat (Kratochvíl, 2009). 

První metodologický limit souvisí s výběrem vzorku, který je nenáhodný. Bude probíhat 

metodou sebevýběru.  Respondenti budou osloveni přes sociální sítě, které mají široký dosah. 

Metoda je rychlá a levná. Na druhou stranu se výzkumu účastní lidé spíše otevření, ochotní, 

kteří budou více nakloněni zkoumání. 

Dalším limitem je poměrně malý vzorek, jehož výběr je sevřený. Do výzkumného souboru 

budou zařazeni pouze heterosexuální partneři ve vztahu, který trvá 15 let a více.  
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Výzkumu hrozí sociální desirabilita, protože se respondenti mohou otázkou stability 

a spokojenosti partnerského vtahu zabývat, zvlášť po vyplnění dotazníku CSI.  

Jsem si vědoma toho, že během polostrukturovaného rozhovoru může dojít ke zkreslení dat, 

protože úkolem respondentů je popsat problematiku ze svého úhlu pohledu, jak ji sami vnímají 

a co cítí. Navíc ji odhalí jen do určité míry, která pro ně bude únosná. Tuto metodu jsem ale 

zvolila záměrně, protože mě zajímá pohled dlouhodobých partnerů s jejich individuálními 

odlišnostmi. 

Na část otázek budou respondenti odpovídat retrospektivně, a tak mohou být data 

poupravena i když třeba neúmyslně.  

Největší metodologický limit shledávám v tom, že do výzkumu budou nejspíše vstupovat 

intervenující proměnné, které zároveň nebudu schopna reflektovat ani eliminovat. Mohou jimi 

být úmrtí v rodině, rozvod v rodině, vliv přátel nebo médií nebo náboženství, nemoc nebo jiná 

zdravotní omezení, ztráta zaměstnání a finanční potíže, konflikty s rodinou, politická 

preference, vzdělání v odvětví partnerských vztahů atd. 

K uvážení předkládám také fakt, že měření bude provedeno pouze v jednom čase. Bylo by 

zajímavé zkoumat tento fenomén v longitudinální studii. Zda se vlivem času změní stabilita  

a spokojenost vztahu na základě jeho vnitřních situací. To bohužel z časových a materiálních 

důvodů nemůže být uskutečněno.  

Za možná úskalí na straně výzkumníka považuji snahu zachovat si stále stejnou výchozí 

pozici, což není vždy snadné. Je zřejmé, že před samotným zahájením budu mít vytvořena 

očekávání, která se ale nesmí odrazit na průběhu a kvalitě šetření. S tím souvisí snaha 

nepokládat návodné otázky, které by vedly k požadovaným odpovědím. 

Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je snadné lokalizování předem určených témat při 

jeho přepisu. Na druhé straně kvůli tomu, že jsou předem určená témata, na která se chci 

zaměřit, redukuji množství dalších a tím ztrácím možnost brát v potaz individuální rozdíly  

a okolnosti (Hendl, 2005). 

Do etické problematiky řadím samotné zjišťování informací o partnerských vztazích. Jedná 

se o intimní záležitosti a ty mohou být pro některé respondenty důvodem k odstoupení od 

výzkumu.  
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S ohledem na rovnější poměry obou pohlaví, očekávám, že se tento trend ukáže i v mém 

výzkumu. Úlohy v domácnosti a finanční zodpovědnost budou více rovnoměrně rozděleny, než 

tomu bylo dříve. Dle mého názoru budou ženy obecně velmi aktivní v domácnosti, výchově 

dětí i v zaměstnání. To může ovlivnit stabilitu partnerského vztahu, protože tím vzroste jejich 

vliv na rozhodování v dalších důležitých věcech. Bude záležet na konkrétní povaze muže, jakou 

se rozhodne on sám zaujmout pozici ve společném životě. Přestože se domnívám, že většinu 

domácích činností budou stále vykonávat spíše ženy, zároveň se bude projevovat větší zapojení 

mužů. V rámci stírání rolí si myslím, že muži projeví své otcovské schopnosti a budou se více 

podílet na chodu domácnosti a výchově dětí, než bylo zvykem. Naopak možná poklesne jejich 

starost o finanční zabezpečení rodiny, protože ženy mají tuto zodpovědnost také. Tato vzájemná 

podpora a schopnost zastoupení se v rolích může vést k vyšší stabilitě a spokojenosti ve vztahu. 

Stejná iniciativa se od obou partnerů očekává i v oblasti sexuální aktivity, kdy je zřejmá její 

emancipace. Povědomí o pomoci v sexuální oblasti je čím dál více rozšířené. Přestože k ní 

panuje stále jistá averze a stud, myslím si, že narůstá počet lidí, kteří tyto služby využijí, a tak 

se zvýší jejich vzájemná spokojenost a stabilita. V dnešní době je kladen velký důraz na úspěch 

obou pohlaví a větší individualizaci a seberealizaci. Tento jev, může mít vliv na společně 

strávený volný čas partnerů, kterého může být méně. Nebo se může snížit jeho kvalita. Dokonce 

to může být důvod pro rozhodnutí se nemít dobrovolně děti.  
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Závěr 

V této práci jsem se zabývala partnerskými vztahy s důrazem na situace, které  

se odehrávají uvnitř vztahu, jejich vymezením a teoretickými východisky českých i 

zahraničních autorů. Především protichůdné pohledy vybraných autorů na význam moderního 

soužití dvou lidí mi byly podnětem k pátrání po dalších informacích.  

V první polovině práce jsem uvedla knihy, studie, výzkumy a jiné práce domácí  

i zahraniční, které tento fenomén zkoumaly přede mnou. Nejdříve jsem vysvětlila definice 

pojmů partnerský vztah, stabilita partnerského vztahu a spokojenost partnerského vztahu, 

protože se jejich pojetí různí, zároveň se s nimi čtenář často setká v textu práce. Následně jsem 

podrobně rozebrala faktory, které ovlivňují stabilitu a spokojenost vztahu. Zabývala jsem  

se podobou funkčního vztahu s jeho náležitostmi. Popsala jsem vývojové aspekty vztahu  

a teorie, které jsem vyhodnotila jako nejvíce relevantní k danému tématu. Nejvíce obsáhlá část 

je věnována již zmíněným situacím uvnitř vztahu a jeho stabilitě. Postupovala jsem  

od obecných informací pro uvedení do problematiky až ke konkrétnímu novému výzkumu. 

Ukázalo se, že trávení volného času, komunikace, výchova dětí, sexuální život a fungování 

v domácnosti má obrovský dopad na stabilitu vztahu. Na ověření tohoto předpokladu  

se zaměřila navazující část práce.  

Cílem metodologické části bylo poznat situace uvnitř partnerského vztahu a přispět 

k poznání těch, které vedou ke stabilitě. Ve své práci jsem chtěla pochopit procesy probíhající 

ve vztahu a hlouběji do něj nahlédnout z pohledu dlouhodobého soužití. Proto jsou data 

v návrhu výzkumu zpracována kvalitativním výzkumným designem. Úkolem je hledat zdroje 

stability vztahu.  V empirické části jsem vysvětlila, jakou metodu jsem zvolila. A popsala jsem 

průběh výzkumu. Na závěr jsem formulovala způsob zpracování a průběh analýzy rozhovorů. 

Pochopení mechanismů, které se uplatňují v situacích uvnitř páru, může nalézt své 

využití v poradenské a terapeutické praxi. Práce nabízí párovým psychologům i partnerům 

samotným jistou osnovu, podle které se při terapii páru mohou orientovat. Dokonce jsou zde 

uvedené i konkrétní strategie, jejichž využití může kvalitu partnerského soužití zvýšit. V rámci 

diplomové práce bych se ráda zaměřila na terapeutické postupy, které je možné využít při práci 

s rodinou a dětmi. Děti utvářejí svůj pohled na partnerství prostřednictvím zkušeností 

z primární rodiny, a to již od útlého věku. Proto se domnívám, že je důležité se těmito situacemi 

zabývat a chtěla bych v jejich zkoumání pokračovat. 
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Příloha 1. 

 

 

 

1. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho 

aspekty. 

 

Naprosto 

nešťastný 

Velmi 

nešťastný 

Trochu 

nešťastný 

Šťastný Velmi 

šťastný 

Naprosto 

Šťastný 

Dokonalý 

 

 

Většina lidí má ve svém vztahu neshody. Na následující škále, prosím, označte 

přibližnou míru shody, nebo neshody mezi vámi a vašim partnerem pro každou z 

následujících kategorií. 

 

 

 

 

 Vždy se 

shodneme 

Téměř 

vždy se 

shodneme 

Občas se 

neshodneme 

Často se 

neshodneme 

Téměř vždy 

se 

neshodneme 

Vždy se 

neshodneme 

2. Množství společně 

stráveného času 

      

3. Rozhodování o 

důležitých věcech 

      

4. Vyjadřování 

náklonnosti 

      

 

 

 

 

 Vždy Většinu Spíše Někdy Výjimečně Nikdy 

Dotazník CSI (Funk & Rogge, 2007) 
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času častěji 

5. Obecně, jak často si 

myslíte, že vám je spolu 

dobře? 

      

6. Jak často si přejete, 

aby váš nynější vztah 

nikdy nezačal? 

      

 Vůbec to 

není pravda 

Pouze 

částečná 

pravda 

Spíše to je 

pravda 

Většinou to 

je pravda 

Téměř 

naprostá 

pravda 

Naprostá 

pravda 

7. Ještě pořád cítím silné 

propojení mezi mnou a 

mým partnerem. 

      

8. Kdybych mohl(a) 

vrátit čas, znovu bych si 

vzal(a), nebo bych 

žil(a)/chodil(a) se stejnou 

osobou. 

      

9. Náš vztah je pevný.       

10. Někdy přemýšlím, 

zda na mě někde čeká 

někdo jiný. 

      

11. Ve vztahu se svým 

partnerem jsem šťastný/á. 

      

12. Se svým partnerem 

mám vřelý a příjemný 

vztah. 
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13. Neumím si 

představit, že by můj 

vztah s partnerem 

skončil. 

      

14. Mám pocit, že se 

svému partnerovi mohu 

svěřit prakticky se vším. 

      

15. Nedávno jsem 

začal(a) mít pochybnosti 

o našem vztahu. 
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16. Partner je pro mě 

ideální romantický 

protějšek. 

      

17. Opravdu cítím, že se 

svým partnerem tvoříme 

tým 

      

18. Nedokážu si 

představit, že by mě 

kdokoli jiný dokázal 

učinit tak 

šťastnou/šťastným jako 

můj partner. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vůbec Trochu Částečně Z velké 

části 

Téměř 

úplně 

Úplně 

19. Jak obohacující je pro 

vás váš vztah s partnerem? 

      

20. Jak se daří vašemu 

partnerovi uspokojovat 

vaše potřeby? 

      

21. Jak moc váš vztah 

odpovídá vašim původním 

očekáváním? 
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22. Obecně, jak jste ve 

vašem vztahu spokojen/á? 

      

 

23. Jak dobrý je váš vztah v porovnání se vztahy ostatních? 

0 1 2 3 4 5 

 

0 = Jednoznačně horší než vztahy ostatních 5= Jednoznačně lepší než vztahy 

ostatních 

 Nikdy Méně Jednou Jednou Jednou Častěji 

 než nebo nebo denně  

 jednou dvakrát za dvakrát   

 měsíčně měsíc týdně   

24. Jak často si užíváte 

společnost svého partnera? 

      

25. Jak často si vy a váš 

partner užíváte společnou 

zábavu? 

      

 

Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe 

popisuje, jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého 

prvního dojmu a bezprostředních pocitů, které ve Vás vyvolávají. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Zajímavý       Nudný 

Špatný       Dobrý 

Naplňující       Prázdný 

Osamělý       Přátelský 

Pevný       Křehký 

Odrazující       Nadějeplný 

Radostný       Skličující 
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Příloha 2. 

Příklady a pořadí otázek polostrukturovaného rozhovoru  

Volný čas 

1. Jak běžně trávíte volný čas? Můžete popsat konkrétní situace z minulosti? Jste s tímto 

typem trávení volného času spokojeni? 

 

Výchovné styly ve výchově dětí 

2. Jaké výchovné styly uplatňujete ve výchově vašich dětí? Jaké klima v rodině panuje? 

S jakými potížemi jste se setkali a jak jste se rozhodli je řešit?  

 

Styly komunikace 

3. Jak ve vaší rodině probíhá komunikace? Jak subjektivně hodnotíte kvalitu vzájemné 

komunikace?  

 

Rozdělení domácích prací 

4. Rozdělili jste si domácí práce, případně jak? Co vás vedlo k těmto rozhodnutím? 

 

Hospodaření s financemi 

5. Jakým způsobem s partnerem hospodaříte s financemi? Vyhovuje vám tento způsob? 

Nastaly v této oblasti nějaké komplikace, které jste museli překonat a případně jak?  

 

Sexuální život 

6. Když se ve vašem sexuálním životě vyskytne nějaký nesoulad nebo problém, jak 

o něm hovoříte? Jak situaci řešíte nebo chcete řešit?  

 

Patové situace 

7. Jaké další situace ovlivnily váš vztah? Jak jste je překonali? Co vám v tom pomohlo?   

 

Příklady situací uvnitř partnerského vztahu 

8. Jaké situace se podle vás vyskytují uvnitř partnerského vztahu? Které z nich vedou ke 

stabilitě a spokojenosti v partnerském vztahu? Čím? 


