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Tato práce se věnuje problematice těsných interpersonálních vztahů, a jejich 

specifickým charakteristikám. Ačkoliv jde o oblast ve světě obsáhle zmapovanou, 

v českém prostředí jí jakožto celku doposud nebylo věnováno mnoho pozornosti. 

Vzniká tak jistý paradox – zatímco v České republice neexistují žádné 

standardizované metody měření ani specifikace vztahových charakteristik české 

populace, světová literatura naopak přetéká teoriemi principu fungování blízkých 

vztahů, včetně metod jejich měření. Tyto metody jsou zato většinou zaměřeny 

specificky jen na určitou komponentu vztahu.  

 

Vzhledem k těmto skutečnostem je zřejmé, že ani jeden z hlavních cílů práce 

nemohl být apriori zcela naplněn. Prvním cílem totiž bylo zmapovat oblast blízkých 

vztahů z teoretické stránky, což z rozsahu této práce není dokonale možné. Zaměřila 

jsem se proto jen na ty nejcitovanější a z mého pohledu nejzajímavější koncepce, 

které ústí v praktické metody měření blízkých vztahů.  Tato práce tak nabízí široký, 

i když ne zcela vyčerpávající přehled, na jehož základě byla stanovena operacionální 

definice těsného interpersonálního vztahu. Ten obecně vymezuji jako specifický 

mezilidský vztah, který lze z kvantitativního hlediska charakterizovat jistou mírou 

spokojenosti, důvěry (intimity), investic a zisků, mírou vzájemné závislosti, závazku, 

množstvím společných činností a emoční blízkostí.  

 

Druhým cílem bylo zmapovat charakteristiky blízkých vztahů tak, jak je chápe 

česká populace. To bylo možné provést pouze povrchně, neboť jde o první výzkum 

podobného zaměření - první sondu, která hledá pevnější pilíře pro další navazující 

výzkumy.  



Prototypický výzkum ukázal, že pojetí blízkých vztahů české laické veřejnosti 

neodporuje uvedeným koncepcím a že všechny druhy těsných vztahů (partnerské, 

rodinné i přátelské) mají svá výlučná a charakteristická specifika. V souladu s těmito 

poznatky je také zjištění o vývoji v čase některých komponent těsných vztahů i rozdíl 

v hodnocení vztahu mezi muži a ženami. 

  

Na základě analýzy teoretických koncepcí a výsledků prototypického výzkumu 

na české populaci byl vytvořen dotazník DOTEV, určený primárně pro partnerské 

vztahy. Ten si klade za cíl být metodou, která zahrnuje všechny hlavní komponenty 

blízkých vztahů (dle výše uvedené operacionální definice) a také být jedinou a první 

metodou s výsledky aplikovatelnými na českou populaci. Výsledná jednofaktorová 

podoba metody DOTEV_7 vykazuje stejné výsledky pro muže i ženy, stejně jako pro 

všechny vztahy nezávisle na délce jejich trvání. Její přínos však vidím zejména 

v možném porovnání jednotlivých typů vztahů a jejich charakteristik, stejně 

jako je tomu např. u metody RCI.  

 

Za nejzajímavější charakteristiku těsných interpersonálních vztahů považuji 

intimitu, a to hned z několika důvodů. Jednak je jí ve světové literatuře jako jedné 

z mála samostatných komponent vztahu věnována pozornost z pohledu dynamiky. 

Výsledky prototypického výzkumu pak také ukázaly její jedinečné postavení 

v celkovém hodnocení všech blízkých vztahů. Do třetice  její výlučnost potvrzují 

i výsledky DOTEV, jelikož intimita jako jediná vykazovala signifikantní vývoj v čase 

(délce trvání vztahu). I proto byla intimita připojena jako specifická subškála do jinak 

jednofaktorové metody DOTEV_7. 

 

Výsledky prototypického výzkumu i navržená metoda DOTEV_7 tak mohou být 

zdrojem pro formulování dalších hypotéz, kterým by se měly věnovat navazující 

výzkumy. 

 

 

 
 

 


