
Abstrakt: 

Cíl: Práce mapuje problematiku nevěry v současné české populaci, jejíž život poznamenaly 

výrazné společenské změny v posledních dvaceti letech. Sleduje například postoje k různým 

formám sexuálního chování napříč pohlavím a věkem, odlišnosti v postojích k nevěře vlastní 

a partnera, prevalenci nevěry dle pohlaví a náboženského přesvědčení, výskyt nevěry 

v partnerském vztahu z hlediska jeho vývoje v čase, vliv nevěry na partnerský vztah atd. 

Metody: Výzkum má charakter především kvantitativní. Metodou dotazníkového šetření 

sebraná data od celkem 215 respondentů (125 žen a 100 mužů) byla zpracována za pomoci 

deskriptivní a induktivní statistiky. 

Výsledky: Byly zaznamenány rozdíly v postojích k nevěře vlastní a partnera; starší 

respondenti jsou tolerantnější k nevěře, s výjimkou typů chování, jež byly do roku 1989 

tabuizovány, potlačovány či rovnou kriminalizovány; subjektivní hranice nevěry respondentů 

jsou jednoznačně překročeny v momentě vzájemného tělesného kontaktu obou zúčastněných; 

prevalence nevěry u mužů byla zaznamenána především u příjmu služeb sexuálního 

průmyslu; první výskyt nevěry byl překvapivě nejčastěji uváděn hned během prvního roku 

partnerského vztahu; většinou byl zaznamenán nižší výskyt nevěry u věřících respondentů; 

pouze menší část respondentů uvedla pozitivní či negativní dopad nevěry na jejich partnerský 

vztah, kdy u vlastní nevěry šlo o vliv spíše pozitivní a u partnerovy nevěry o vliv negativní. 

Závěr: Postoje k nevěře a reálné mimopartnerské chování respondentů se u vybraných forem 

sexuálního chování liší nejen dle pohlaví, věku a náboženského vyznání, svou roli hraje také 

fakt, jde-li o nevěru vlastní či partnerovu.  
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Abstract: 

Purpose: This study concerns the phenomenon of infidelity among the current Czech 

population which underwent significant social changes in the last two decades. For example, 

this study observes existing attitudes towards various forms of sexual behavior across gender 

and age groups, differences in attitudes towards one’s own infidelity and that of one’s partner, 

the prevalence of infidelity according to one’s gender and religion, the occurrence of 



infidelity in a relationship based on the relationships’ development over time, the impact 

infidelity has upon a relationship etc. 

Methods: This study is mainly quantitative. Using descriptive and inferential statistics it 

analyses data collected from 215 respondents (115 female and 100 male) via an answer sheet. 

Results: The study shows differences in attitudes towards a respondent’s own infidelity and 

that of his/her partner; it shows that the older respondents tend to be more tolerant towards 

infidelity, with the exception, however, of the types of (sexual) behavior that were considered 

taboo, oppressed or even criminalised in the Czechoslovak totalitarian regime before 1989; it 

furthermore shows that  respondents’ subjective boundaries between innocence and infidelity 

are clearly breached at the moment of a physical contact between the persons committing it; 

the study also shows prevalence of infidelity among men especially in the form of purchasing 

services of the sex industry; it also finds a rather surprising phenomenon – the first occurrence 

of infidelity happens usually within the first year of a relationship; the study also found lower 

occurrence of infidelity among religious respondents; also only a minority of respondents 

admit either negative or positive impact of infidelity on their relationship – their own 

infidelity is more often cited as having a positive impact while their partner’s infidelity as 

having a negative one. 

Conclusion: This paper shows that in selected forms of sexual behavior, the respondents’ 

attitudes towards infidelity and the respondents’ real behavior outside their relationships differ 

based on gender, age and religious beliefs, another significant influencing factor is whether 

the respondent himself or herself did commit the infidelity or whether it was his/her partner.    
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