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Důvěra: předehra ke zradě 

Důvěra je kritická pro lidskou existenci a životně důležitá pro efektivní fungo-

vání všech úrovní lidských systémů: jedinců, dyád, skupin, organizací a národů 

(např. Stack, 1978). Ridley (2011) upozorňuje na to, že důvěra a na ní založená spolu-

práce mezi nepříbuznými osobami je specificky lidskou záležitostí. „U žádného 

jiného druhu se dva jedinci, kteří se předtím nikdy nepotkali, nesejdou, aby směnili 

zboží nebo služby k užitku jich obou, což se každodenně děje při návštěvě obchodu, 

restaurace nebo webové stránky. (Ridley, 2011, s. 88).“ 

Jones, Couch a Scott (1997) navrhují rozlišit dva termíny týkající se důvěry: 

 generalizovaná důvěra, tj. zobecněné očekávání, že budou druzí lidé 

obecně spolehliví a čestní. 

 vztahová důvěra označující důvěru, kterou jedinec má pro specifickou 

osobu nebo skupinu osob. 

V kontextu vztahové (též situační) důvěry se často objevuje jako jedna z jejich 

determinant riziko. Důvěřovat jiné osobě zahrnuje jistou míru zranitelnosti důvěřují-

cího. Vztahová důvěra se vztahuje k motivaci a schopnosti připustit, že budeme 

zranitelní druhými v průběhu vývoje vztahu samotného. Vztahová důvěra má dvě 

principiální rizika: 

 riziko odmítnutí 

 a riziko zrady (Jones a Burdette, 1994). 

 

Definice 

Definice Elangovan a Shapiro (1998) vytváří cosi jako „zlatý standard“ definice 

zrady, přinejmenším v tom, že všechny další definice a vymezení k nim odkazují. 

Zradu přitom definují jako dobrovolné porušení vzájemně známých klíčových oče-

kávání v důvěřovaného důvěřující stranou (důvěřujícím), které má potenciál 

ohrozit blaho důvěřujícího. 

Mezi klíčové charakteristiky definice zrady podle Elangovan a Shapiro (1998) 

patří: 

 dobrovolný akt, 

 klíčová očekávání, 

 vzájemně známá očekávání, 

 skutek/akt porušení, 
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 potenciál ohrozit blaho. 

Chan (2009) navazuje na koncepci Elangovan a Shapiro (1998), ale rozlišuje ně-

kolika různých druhů zrady: 

 zradu nezáměrnou (incidental betrayal) 

 a zradu záměrnou (intentional betrayal). 

V případě nezáměrné zrady není cílem ohrozit konkrétní oběť. Nastává tehdy, 

když pachatel poruší klíčová očekávání důvěry v průběhu sledování jiných cílů. U 

záměrné zrady je naopak cílem pachatele porušit klíčová očekávání konkrétní oběti 

se záměrem ohrozit její blaho. Konkrétní typ zrady je založen nikoliv na obsahu aktu, 

nýbrž na vnímaném motivu pachatele. 

Nezáměrná zrada se dále podle motivu dělí na: 

  zradu egoistickou (egoistic betrayal) 

 a zradu ideologickou (ideological betrayal). 

Záměrná zrada je Chan (2009) dále rozklasifikována na 

 nereciproční osobní zradu (personalistic betrayal) 

 a reciproční zradu (reciprocal betrayal). 

 

Kontexty zrady 

Vyjdeme-li z Shackelforda a Busse (1996), tvoří interpersonální „adaptivní kra-

jinu“ několik kvalitativně odlišných vztahových kontextů: 

 dlouhodobý partnerský vztah, 

 blízké přátelství, 

 spojenectví (koaliční vztah). 

Tyto tři typy lidských vztahů jsou v literatuře považovány za univerzální na-

příč kulturami. K nim ještě doplňuji další relativně univerzální symetrický vztahový 

kontext: 

 krátkodobý partnerský (sexuální) vztah, 

který uvádějí např. Buss a Schmitt, 1993. Naopak méně se budu věnovat taktéž 

zřejmě univerzálním, ale asymetrickým vztahovým kontextům jako jsou rodič-dítě 

nebo nadřízený-podřízený (viz např. Robinson, Dirks a Ozcelik, 2004).  

Shackelford a Buss (1996) argumentují, že každý vztahový kontext představuje 

specifický druh adaptačních problémů. Adaptačním problémem typickým pro part-



- 4 - 

nerský vztah je například zajištění sexuální a romantické věrnosti. Adaptační pro-

blém blízkého přátelství je zajištění toho, že přítel neodhalí důvěrně sdělované 

informace. Konečně adaptační problém charakterizující koaliční vztah je zajištění to-

ho, že ten který člen koalice vykonává úkoly, které se od něj očekávají. 

 

Model zrady 

Proč lidé zrazují důvěru v ně vloženou? Elangovan a Shapiro (1998) rozvíjejí 

motiv vlastního zájmu v případě oportunistické zrady v podobě modelu, kalkulujícího 

klady a zápory zrady v dané situaci. Konkrétně navrhují tři aspekty, které jsou pod-

kladem zrady: 

 zrada je výsledkem rozhodovacího procesu, 

 zrada je volena mezi možnostmi, z nichž vítězí ta nejatraktivnější, 

 atraktivita možnosti zradit je dána kritickým zhodnocením situace ze 

strany pachatele. 

Pachatel se obvykle rozhodne zradit v situaci, kdy výhody zrady převažují nad 

případnými postihy, a to zejména, existuje-li vysoká šance, že vyvázne bez trestu. 

 

Prožívání zrady 

Podle Morrison a Robinson (1997) prvotní objevení a zážitek zrady překračuje 

pouhé kognitivní uvědomění si, že nastalo porušení očekávání; namísto toho je pocit 

narušení pociťován na hlubší – viscerální – úrovni.  

Silný emocionální dopad zrady bude motivovat značnou míru vědomého ko-

gnitivního úsilí k rozklíčování příčin a implikací této události, jak pro zrazeného 

partnera, tak pro vztah (Fitness, 2000). 

V závislosti na tom, jak si zrazený partner interpretuje situaci , se začne vynořo-

vat mimo bolesti i spektrum řady negativních emocí. 

Fehr a Baldwin (1996) zjistili, že studenti hodnotí zradu důvěry jako nejinten-

zivnější - hněv provokující - typ narušení vztahu.  

Další emoce, která je v reakci na zradu prožívána, je zášť. Ponížení a vnímání 

relativní bezmoci ji dokáží snadno vzbudit, a tak lze očekávat, že se dostaví zejména 

v reakci na hluboce ponižující formy zrady jako je podvod, výrazná ztráta sociálního 

statusu nebo uvržení do bezmoci (Fitness a Fletcher, 1993). 
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Také zrada, která obsahuje prvky sexuální nebo emocionální nevěry snadno 

vzbuzuje příbuznou komplexní emoci známou jako žárlivost, která sestává z prvků 

odvržení, hněvu a žalu (Sharpsteen, 1991). 

Robinson, Dirks a Ozcelik (2004) si kladou otázku, jakou roli má předchozí dů-

věra na vnímání a prožívání zrady. Navrhují dva potenciálně se vylučující přístupy: 

 Přístup nazvaný „Láska je slepá“ má za to, že předchozí důvěra může 

tišit vnímání a prožívání zrady. Jedinec s vysokou mírou důvěry bude 

mít tendenci interpretovat událost v relativně neutrálním či dokonce po-

zitivním světle.  

 Naproti tomu přístup „Není běsu většího než hněv ženy zhrzené“ na-

bízí tu perspektivu, že jsme-li zrazeni někým, komu silně důvěřujeme, 

budeme se ve skutečnosti cítit víc zrazení, než těmi, jimž nedůvěřujeme.  

Robinson, Dirks a Ozcelik (2004) se pokoušejí najít mezi těmito dvěma zdánlivě 

neslučitelnými pohledy soulad. Míra důvěry může hrát roli v zhodnocení nebo in-

terpretaci důkazů porušení důvěry. I přes tuto tendenci k  uchování původního 

stupně důvěry, může tato snaha fungovat jen do určitého stupně. Není-li počáteční 

důvěra vysoká, pak není práh pro přesvědčení se o zradě moc vysoký a naopak. 

Jakmile je ale práh dosažen i přes počáteční míru důvěry k pachateli, přestává vyšší 

počáteční míra důvěry fungovat jako tišící element a pocit zrady se naopak stává tím 

akutnější. 

 

Náprava důvěry 

Výzkumy ukazují, že zrada vede k poškození toho, jak oběť vnímá pachatelovu 

důvěryhodnost a k rozkladu důvěry mezi obětí a pachatelem (např. Bies a Tripp, 

1996; Jones a Burdette, 1994). Nápravné taktiky, které uvádí literatura o zradě a po-

rušení důvěry jsou: omluva, odškodnění, lítost a nové nastavení hodnot s obětí. Například 

Kim et al. (2004) zkoumal účinnost omluvy na obnovení důvěry; nicméně nakolik 

jejich výsledky naznačují, omluva pomohla napravit důvěru, tato však nebyla nikdy 

obnovena zcela. Omluva bez odškodnění po porušení důvěry má jen malý efekt na 

znovuobnovení důvěry a spolupráce.  

Odškodnění může vylepšit vnímanou důvěryhodnost pachatele, protože může 

oběti pomoci redukovat ztráty způsobené zradou (Turnley a Feldman, 1999). Další 

taktikou k znovuobnovení poškozené důvěry je lítost.  
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Lítost (nebo vyjádření záměru se kát) může napomoci vnímané důvěryhodnosti 

pachatele v tom, že signalizuje oběti, že pachatel je vůči ní nyní pozitivně orientován, 

neboť vyjadřuje, že již oběť znovu nezradí. (Chan, 2009). 

Minulé zrady mohou mít také vliv na efektivitu nápravné taktiky, kterou pa-

chatel použije. Konkrétně, čím vyšší je konzistence a čím nižší je výjimečnost zrady, 

tím spíše bude osobnost usuzovat na stabilitu pachatelových budoucích akcí (Elan-

govan, Auer-Rizzi a Szabo, 2007).  

Obecně je snazší obnovit důvěru po událostech egoistické nebo ideologické 

zrady než po zradě osobní a negativní efekt na obnovení důvěry může mít také 

předchozí historie opakujících se zrad téhož druhu  (Chan, 2009). 

 

Msta a odpuštění 

Obnovení důvěry může ale pomoci i určitá forma reciproční zrady, pokud není 

zaměřená na mstu, ale na znovunastolení rovnosti nebo demonstraci odstrašujícího 

potenciálu (Chan, 2009). 

Je možné msta a vina podobnou funkci v tom, že umožňují sdílet bolest oběma 

stranám. To, že pachatel také trpí, umožňuje oběti cítit se lépe (Fitness, 2000). 

Msta a její tendence eskalovat situaci musí mít „tlumicí tlačítko“, konstatuje 

Pinker (2011, str. 541). Pokud by tomu tak nebylo, „odlišná aritmetika“ mezi pachate-

lem a obětí by nafoukly každé provinění v eskalující svár. Úplné odpuštění ale může 

být obtížné, neboť „spočívá v návratu ke vzorcům chování před zradou – tj. oběť ne-

zkoumá obsesivně zradu, nepřipomíná pachateli incident, nedožaduje se omluvy a 

nevykazuje žádná rezidua incidentu“ (Rusbult, Arriaga a Agnew, 2001, s. 379-380). 

 

Empirie: Barva zrady 

V naději na nalezení dalšího úhlu pohledu na zkoumanou problematiku jsem si 

nechal probandy asociovat k námětu – jakou barvu má zrada. Otázka byla kladena 

200 osobám vybraným kvótním výběrem.  

Z výsledků vyplývá, že v doplněném kvótním vzorku je barvou nejčastěji aso-

ciovanou se zradou červená (často ve spojeních jako tmavě červená, červenohnědá 

atd.). Červená je vybavována v 36,4% případů. Druhou nejčastější asociovanou bar-

vou je černá, zastoupená ve 21,8%. Často si lze také všimnout přívlastku „tmavý“ 
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asociovaného s jinými barvami. Ten se vyskytuje ve 14,2% případů a podtrhuje tak 

asociaci zrady s tmavou/černou barvou. 

Podobně Riley (1995) v odkazu na Junga píše: „Rudá je krev a afektivita, fyzio-

logická reakce, která spojuje ducha s tělem‘, vede k ohni ba i peklu.“ Je snadné 

zahlédnout za červenou barvou emoci hněvu, tak často spojovanou s prvotní reakcí 

na zradu. Je to aktivní impulz konat, zvítězit i navzdory skutku pachatele zrady. Je 

ale nesporně zajímavé si všimnout, jak často je červená tónována do tmavých až čer-

venočerných odstínů. Neudivuje to, uvážíme-li její symbolický význam, coby negace, 

nicoty, zániku. Žal a osamění, tedy další velmi časté emoce spojovaná s reakcí na 

zradu.  

Provedl jsem také srovnání s barevnými asociacemi ke slovu Trust (Důvěra). 

Spearmanovská korelace mezi těmito osmi barevnými asociacemi těchto dvou slov je 

ale jen slabě záporná rs = -0,173 a nesignifikantní (sig. 0,633). Tento výsledek zřejmě 

naznačuje, že zrada není opakem důvěry (tou je nedůvěra), ale jejím narušením. 

 

Empirie: Zážitky zrady 

Jak zradu vnímají „obyčejní lidé“? Existují nějaké indicie nadcházející zrady? 

Dokáží lidé druhé lidi od zrady odradit? Je naopak něco, co zradu katalyzuje? Co 

druhé podněcuje ke zrazení? Jak se lidé vyrovnávají se zradou? Takové a podobné 

otázky jsem kladl osmi osobám formou polostrukturovaného rozhovoru. Vzorek pro 

tento výzkum byl vybírán záměrně (primárně s ohledem na různorodost životních 

osudů a zkušeností a také – zejména – s ohledem na ochotu sdílet relativně intimní 

zážitky ze svého života).  

V průběhu hovoru se objevovalo několik stěžejních přístupů, jimiž lidé zradu 

uchopují. Jsou to zejména emoce se zradou spojené; popis aktu zrady ať už 

z pohledu oběti nebo pachatele; kontexty, v nichž ke zradě dochází či může dojít ne-

bo z nichž ji známe. 

 

Z popisů zrady bylo možno sestavit určitou provizorní definici laického chápá-

ní zrady jako činu, který záměrným porušením očekávání skrze zneužití slabého 

místa určité osoby vede k její újmě a jejím ztrátám. Ve srovnání s dříve uvedenou 

definicí Elangovan a Shapiro (1998) si lze všimnout některých shodných či podob-

ných prvků (záměr – „dobrovolnost“, porušení očekávání, ohrožení – způsobení 

újmy). Na druhou stranu, laické chápání zrady se jeví být více „vyostřené“ a limituj í-
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cí. Nejde o pouhé volní rozhodnutí spáchat tento čin, jde o záměr a zneužití. Laická 

definice v sobě obsahuje i mechanismus akce (zneužití slabého místa), je tedy méně 

obecná a konečně se nezmiňuje o potenciálním ohrožení, ale o fakticky způsobených 

škodách. 

 

Zřejmě nejčastěji je zrada vykreslována ve formě typů vztahů, v nichž může na-

stat, a zejména pak v konkrétních situacích či podobách, jakých může nabývat. 

Zmiňované vztahové kontexty jsou v souladu s těmi, které jsou známy ze základní 

sociálněpsychologické literatury. Co se týče konkrétních uváděných podob, které 

může zrada v laických představách a zkušenostech nejčastěji nabývat, lze rozlišit ná-

sledující: 

 narušení partnerské exkluzivity (nevěra, paralelní vztah, flirtování 

s osobami, které jsou předmětem zájmu druhé strany); 

 neposkytnutí pomoci (nespolupráce, nezohlednění zájmů druhé strany, 

opuštění společného projektu, ponechání na holičkách); 

 manipulace citlivými informacemi (vyzrazení tajemství, přetáhnutí 

kontaktů, klamání, svedení na falešnou stopu); 

 přetnutí vztahů (přerušení kontaktu, odchod do ciziny, ukončení part-

nerského vztahu); 

 poškozování statusu (pomlouvání, očerňování, nenaplnění rodičov-

ských ambicí, zapření mentora, upření adekvátního autorského podílu); 

 zrada ideálu (neetické jednání, zrada profesní přísahy, vlastizrada, ve-

lezrada, válečná zrada, politická zrada). 

 

Respondenti v provedených rozhovorech také identifikovali několik témat, která 

mohou být pro definování zrady skrze její hranice klíčová. 

Zřejmě nejdůležitější je v tomto ohledu téma intence. Mnozí respondenti uvá-

dějí záměr jako nutný předpoklad zrady. S tím volně souvisí druhý zmiňovaný 

aspekt, kterým je způsob formulace očekávání. Není-li dohody o vzájemných oče-

káváních dosaženo za „rovnocenných“ okolností, nemusí být situace posuzována 

jako zrada. Na své hranice může zrada také narazit v situaci, kdy motivací není pů-

sobit újmu. Jestliže pachatel spáchá skutek, protože je motivován nějakým ideálem či 

vyšším dobrem. 
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Část otázek mířila i na téma odhalení zrady, ať už po jejím vykonání nebo i 

v době před jejím spácháním. Zrada může být odhalena: 

  záměrným přiznáním pachatele, 

 nezáměrným podřeknutím se (nebo jinou formou prozrazení se) ze stra-

ny pachatele, 

 prozrazení třetí stranou, a to jak záměrně, tak i nechtěně, 

 přistižení při činu (páchání zrady), 

  oběť může také z chování pachatele nebo jiných indicií spáchání zrady 

dovodit, 

 zrada nemusí být odhalena nikdy (přesto zůstává zradou). 

 

Mezi nejčastěji zmiňované spouštěče zrádného chování patří vhodná příleži-

tost, určitá nenaplněná potřeba nebo nenadálá silná emoce jako je hněv, ale i 

erotické vzrušení. Ale také strach, který může vést k „preventivní“ zradě , ve smyslu 

nutnosti jednat první, abych nebyl sám zrazen. 

Pachateli může spáchání zrady usnadnit: 

 egoismus nebo nízká morálka, 

 změna podmínek vztahu (zájmy obou stran se začnou rozcházet), 

 minulá pozitivní zkušenost (pachatele zrady, kdy mu zrada prošla). 

 

Série otázek rozpracovávala zkušenost respondenta v pozici oběti zrady. Re-

spondenti popisují tři fáze: 

 fázi odhalení (obsahující silné emoce) 

 fázi proměny (vztahu k pachateli) 

 fázi důsledků (která může nabývat forem odpuštění, nového nastavení 

nebo ukončení vztahu nebo msty) 

 

Vvýrazně méně respondentů přiznává zkušenost s rolí pachatele zrady, a po-

kud tak učiní, tedy méně často se jim daří tuto zkušenost jasně formulovat. Lze 

nicméně vysuzovat na: 

 fázi výčitek svědomí 
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 fázi pokusu o nápravu (jsou-li prožívané emoce v předchozí fázi dosta-

tečně silné) 

 fázi dohry (transformace postoje pachatele k sobě samému i k narušené-

mu vztahu)  

 

Empirie: Zrádné situace 

Jak již bylo uvedeno v části Kontexty zrady, zejména evoluční psychologové 

(nař. Buss, 1991; Shackelford a Buss, 1996) se domnívají, že dlouhodobé partnerství, 

blízké přátelství, krátkodobý sexuální vztah a koaliční vztah představují každý spe-

cifický druh adaptačních problémů. V návaznosti na to jsem formuloval 16 

výzkumných hypotéz, které by mohly pomoci odlišit adaptivní problémy toho kte-

rého vztahu a jejich rizika (ve formě odlišných typů zrady). 

200 respondentům byly v papírové formě distribuovány dvě verze dotazníku - 

odlišné pro muže a pro ženy. Dotazník samotný byl rozdělen do čtyř oddílů obsahu-

jících celkem 55 položek. Pořadí oddílů bylo variováno. Každý z oddílů v dotazníku 

představoval odlišný interpersonální vztah mezi cílovou osobou a jejím partnerem ve 

vztahu. Respondent tudíž odpovídá na čtyři sady z větší části se vzájemně zrcadlí-

cích položek, v nichž klíčová osoba interaguje se svým dlouhodobým partnerem, 

blízkým přítelem, členem koalice (v tomto případě spolupracovníkem ze zaměstná-

ní) nebo partnerem z krátkodobého vztahu. Výběr respondentů byl kvótní a vzorek 

je prakticky totožný se vzorkem z kapitoly Empirie: Barvy zrady, neboť sběr dat pro 

oba tyto výzkumy byl prováděn současně. 

Zjištění této studie v prvé řadě odhalují, že posuzování zrady neprobíhá uni-

formně, bez kontextu. Lze pozorovat poměrně jednoznačné rozdíly ve vnímání 

rozličných druhů zrady v různých typech vztahů. To je v souladu s předpokladem 

řady autorů (např. Argyle a Henderson, 1984; Buss a Schmitt, 1993; Shackelford a 

Buss, 1996) existence různých velmi specifických vztahových kontextů, které mají 

vliv na jejich prožívání. 

Buss (et al. 1992; Buss, 2003) uvádí, že muži prožívají větší známky psychického 

i fyzického stresu při představě sexuální nevěry ze strany partnerky, zatímco ženy 

projevují větší stres při představě partnerovy romanticko-emocionální nevěry. Buss 

(2003) to spojuje s hrozbou výchovy „kukaččích“ dětí u mužů a ztrátou cenných re-

produkčních zdrojů. 
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Nicméně se zdá, že míra stresu či žárlivosti, které muži prožívají, nekoreluje tak 

silně s pocitem zrady v partnerském vztahu. Ženy vnímají intenzivněji zradu 

v takřka všech kontextech dlouhodobého partnerského vztahu, a je možné, že to 

může „přebíjet“ rozdíly v intenzitě vnímání zrady v kontextu sexuální nevěry. 

Z výsledků plyne, že pro dlouhodobý partnerský vztah je charakteristická in-

timita jak v oblasti sexuální tak i nesexuální, jako je například uchovávání sdělených 

tajemství. Zejména pro ženy je pak klíčové, aby partner nesměroval svoje zdroje j i-

nam (např. dětem z jiných vztahů, nebo jiným ženám, do nichž se zamiluje, nebo 

s nimiž jim bude nevěrný). Tyto výstupy jsou v souladu s očekáváním evolučních 

psychologů ohledně adaptivních problémů, kterým dlouhodobý partnerský vztah 

čelí (např. Buss et al., 1992; Buss a Schmitt, 1993). Výraznými motivy dlouhodobého 

partnerského vztahu jsou ale i dodržování slibů, poskytnutí opory zastání se partne-

ra vůči ostatním, nepomlouvání a ve výrazně menší míře jeho nezrazování skrze 

schůzky s jeho nepřáteli. Tyto problémy výše uvedená literatura příliš nerozvádí, 

neboť se primárně soustředí na sexuální aspekt věci. 

Vysoká míra nesexuální intimity blízkého přátelství je staví v jistých ohledech 

do podobné role jako dlouhodobý partnerský vztah. Výsledky ukazují, že na naše 

blízké přátele spoléháme, že nevyzradí naše tajemství, které jim sdělujeme, že nepo-

ruší sliby, které nám dali, že nás nebudou pomlouvat a nebudou se scházet s našimi 

nepřáteli. To odpovídá představě, jež má o blízkém přátelství např. Feldman et al. 

(2000), že klíčové momenty přátelství spočívají právě v dodržení slibu a neodhalová-

ní tajemství. Blízké přátelství zahrnuje ale zároveň i určitý aspekt „těsného 

spojenectví“. Očekáváme, že nám přátelé oplatí dávnou službu protislužbou, až to 

budeme potřebovat. Očekáváme jejich podporu a zastání v diskuzích a také to že 

splní dohodnuté úkoly. Tento závěr je v souladu s očekáváními, která uvádí např. 

Argyle a Henderson (1984). 

Kontext pracovní kolegiality vykazuje převážně aspekty spojeneckého vztahu, 

kdy jsme méně citliví na většinu případů zrady s výjimkou neplnění dohodnutých 

úkolů. To je v souladu s pozorováním, jež uvádí Buss (1991), že klíčovým adaptiv-

ním problémem koaličního vztahu je plnění úkolů, přidělených jeho jednotlivým 

členům To výsledky potvrzují spolu s tím, že v menší míře je pro koaliční vztah dů-

ležité i uchování tajemství, dodržení slibu nebo oplátka protislužby, ale porušení 

těchto očekávání není vnímáno tak závažně jako v situaci blízkého přátelství. 



- 12 - 

Z výsledků vyplývá, že krátkodobý sexuální vztah je typický tím, že je zde vět-

šina situací hodnocena výrazně benevolentněji než v ostatních zkoumaných 

kontextech. Jedinou výjimkou je zřejmě nakažení (vědomé i nevědomé) pohlavní 

chorobou, kde je míra zrady hodnocena na srovnatelné úrovni jako v případě dlou-

hodobého partnerského vztahu, a ta může ohrozit další partnerské vztahy 

zúčastněných příjemců.  

Ač to nebylo přímo předmětem výzkumu, nelze pominout vyšší citlivost žen na 

vnímání zrady ve většině hodnocených kontextů, kde ve čtyřiceti šesti z padesáti pěti 

položek skórovaly průměrně výš než muži (byť ne vždy se jednalo o signifikantní 

rozdíl). Je otázkou, zda se ženy ve vztazích nedávají obecně víc „všanc“, a musí být 

tedy opatrnější, nebo zda jsou emocionálně citlivější, dokáží se lépe vžít do popiso-

vané situace a jejich hodnocení je tudíž výraznější. To představuje každopádně 

zajímavý námět případných budoucích výzkumů, ale zároveň je to i jistým varová-

ním při čtení a pro interpretaci výsledků, které mohou být všechny posunuty ve 

směru určitého, dosud nejasně uchopeného trendu. 

 

Empirie: Predikování zrady 

Mým záměrem v této části bylo prozkoumat možnost jednoduché, byť limito-

vané predikce zrady. 

Výchozím bodem tohoto výzkumu je navození takové situace v malé skupině, 

která je (1) dobře sledovatelná a dále využitelná k případné predikci vývoje, a záro-

veň (2) poskytuje dostatek případů zrady. Pro tento účel jsem jako nejvhodnější 

zvolil deskovou strategickou hru Diplomacie. V rámci mého zkoumání byly sehrá-

ny celkem čtyři hry. Získaná hodnocení jednotlivých hráčů byla dále zpracována 

několika způsoby ve snaze najít elegantní možnost predikovat zradu v tomto kontex-

tu. 

V prvním kroku jsem se zaměřil na vztah sledovaných parametrů (frekvence 

komunikace a vzájemných sympatií) a konečného výsledku. V druhém kroku jsem 

se zaměřil na sestrojení variace na klasické regulační diagramy, nazvané „predikční 

regulační diagramy“ viz dále. Ve třetím kroku jsem získaná data analyzoval pomocí 

metody Sociomapování (viz např. Bahbouh, 2011). 

Co se týče použitých metod a nadějí, které skýtají pro predikci , můžeme se 

v prvním kroku podívat na jejich úspěšnost ve vztahu k celkovému výskytu „zrad“ 

ve všech hrách. Z celkem 17 výskytů zrady ve všech čtyřech hrách vyplývá, že nejví-
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ce jich dokázaly zachytit změny blízkosti na Sociomapě komunikace (8); dále pak 

změny blízkostí na Sociomapě sympatií (6); predikční regulační diagramy komuni-

kace (5); a nejméně soudržnosti komunikace (3); soudržnosti sympatií (3). Z tohoto 

jednoduchého srovnání se jako nejperspektivnější jeví metoda sledování změn blíz-

kostí na Sociomapách. 

Určitou potíží Sociomap jako predikčního nástroje však může být je jich specifi-

cita. V každém tahu je mezi státy 21 vzdáleností, které se mohou proměnit, tedy ve 

13 srovnáních mezi tahy je to 273 možných změn. Pokud se soustředíme jen na vizu-

álně nejmarkantnější změny mezi tahy, zachytíme jich v každém tahu ale celou řadu, 

z nichž většina nemá se zradou nic společného. 

Z výsledků též vplývá, že Sociomapy komunikace poskytly lepší podklady 

pro predikci než Sociomapy sympatií, ale ani jeden z obou srovnávaných nástrojů 

neposkytuje uspokojivé výsledky. Senzitivita i specificita výrazně kolísají mezi 

zkoumanými hrami.  
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