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1 Úvod 
 

Sebeodhalení a ochota komunikovat s partnerem i o intimních tématech, jeţ je 

jádrem této práce, je téma, kterému se věnuje v oblasti výzkumu stále více prostoru i v naší 

republice. Ve světě je toto téma zkoumáno jiţ od sedmdesátých let minulého století. 

Důleţitost jeho zkoumání je namístě nejenom z vědeckého pohledu, ale i z pohledu 

praktického vyuţití např. v psychoterapii a i ostatních psychologických disciplínách. 

Ve své práci se zaměřuji na sebeodhalování v partnerském, intimním vztahu, který 

vzniká nebo jiţ vznikl v online prostředí na internetu. Toto otevření se partnerovi chápu 

jako ochotu a často i potřebu sdělovat jinému jedinci osobní, subjektivně významné 

informace o sobě. Tyto sdělované informace nejsme tedy ochotni sdělit kaţdému, ale mají 

charakter sdělení, které jsme ochotni směřovat pouze k vyvolenému jedinci. 

V teoretické části se věnuji poznatkům, které byly doposud na poli sebe-otevírání se 

učiněny. Současně se zde věnuji období adolescence, které je typické zaměřením na 

vytváření interpersonálních vztahů, včetně těch intimních, romantických. Z tohoto pohledu 

se tedy jedná o první období v ţivotě jedince, kdy si sám uvědomuje co o sobě a komu 

sdělí a tedy první období, kdy se dá hovořit o fenoménu sebeodhalení jako takovém. 

V průběhu celé teoretické části se poté věnuji specifikům internetu a projevům 

všech zmiňovaných jevů v tomto prostředí 

Ve výzkumné části se poté věnuji stanovení cíle výzkumu, kterým je podívat se 

blíţe na důvody většího sebeodhalení na internetových seznamovacích serverech. Jedná se 

o hledání souvislosti vnímání potenciálu k romantickému vztahu a míry sebeodhalení 

právě tomuto partnerovi. Současně se snaţím odhalit, zda existuje vztah mezi vyhýbáním 

se určitému tématu v komunikaci s potenciálním partnerem a strachem ze zániku vztahu. 

Ve své práci se tedy snaţím zodpovědět tyto otázky:   

1. Ovlivňuje vnímání potenciálu ke vzniku romantického vztahu tendenci 

vyhýbat se tématu minulých i aktuálních vztahů a tématu sexu? 

2. Jaký existuje vztah mezi očekáváním neúspěchu ve vztahu a mírou 

sebeodhalování na internetové seznamce v rámci komunikace s partnerem, u kterého je 

vnímán potenciál ke vzniku romantického vztahu? 
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3. Jaký existuje vztah mezi očekáváním přechodu vztahu do reálného ţivota a 

mírou sebeodhalování na internetové seznamce v rámci komunikace s partnerem, u kterého 

je vnímán potenciál ke vzniku romantického vztahu? 

 

Vzhledem k záměrům výzkumu byl zvolen jeho kvantitativní design. V rámci 

realizace výzkumu byl respondentům z řad uţivatelů internetových seznamek 

administrován dotazník vlastní výroby, jehoţ výsledky byly následně statisticky 

zpracovány. 

V závěru práce poté shrnuji výsledky svého šetření a podávám odpovědi na 

výzkumné otázky, současně je zde diskutováno o omezeních mého výzkumu, případných 

moţnostech zlepšení, stejně jako alternativách dalšího výzkumu v této oblasti. 

 



 

 

 

8 

 

2 Teoretická část  

2.1 Internetové prostředí 

Internet je specifické prostředí, které se mění a vyvíjí přímo před našima očima. 

Z původně zásadního bezpečnostního prvku americké obrany dostupné pouze z předem 

určených a dobře chráněných míst v šedesátých letech se z něj stal celosvětový fenomén, 

který poskytuje nový, ucelený prostor, kde se odehrávají veškeré kaţdodenní činnosti, 

obchod i navazování nových vztahů a uspokojování sexuálních potřeba a frustrací 

(Wysocki, 2000) 

Vyuţívání internetu je dnes běţnou součástí ţivota mnoha jedinců. Ačkoliv se 

s postupem času situace v rozloţení věkových skupin s přístupem a aktivním pouţíváním 

internetu mění, stále zůstává faktem, ţe převaţující skupinou uţivatelů internetu jsou lidé 

mladí. 

Právě tito jedinci nevyuţívají internet pouze k zisku informací, ale také k zábavě 

apod. Dá se říci, ţe zde uskutečňují takřka všechny činnosti běţného ţivota. Obráceně to 

tedy znamená, ţe internet a jeho prostředí jsou nedílnou součástí ţivota mnoha mladých 

lidí. 

Vzhledem k vývojovým úkolům období adolescence a mladé dospělosti je zcela 

namístě, ţe internet je mladými lidmi vyuţíván také k navazování vztahů s novými lidmi, 

ať uţ se jedná o vztahy přátelské nebo hledání intimního partnera. 

Seznamování pomocí internetu je lákavé svou jednoduchostí a relativně vysokou 

efektivitou, nebo jinak řečeno, účinností. Jedinec v tomto případě nemusí propadat 

nervozitě a obavám ze ztráty potenciálního partnera, protoţe se vše odehrává v klidném 

prostředí, kde není přímé vystavení reakcím partnera, ale kaţdý krok je moţné důkladně 

promyslet. Velikou výhodou je poté také moţnost kontaktovat současně větší mnoţství 

partnerů, coţ při seznamování v reálném ţivotě často není moţné. Dá se tedy konstatovat, 

ţe právě moţnost variability je velmi atraktivní a v období adolescence a mladé dospělosti 

tak pomáhá naplňovat úkol experimentace v oblasti vytváření identity i interpersonálních a 

blízkých vztahů. 
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2.1.1 Specifika komunikace na internetu 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, prostředí internetu je do značné míry odlišné od 

prostředí, ve kterém se standardně pohybujeme, a tedy kde probíhá i poznávání nových 

jedinců a navazování nových vazeb a vztahů. 

Suler (2005) uvádí několik základních charakteristik typických právě pro prostředí 

internetu. Objevuje se zde omezení smyslové zkušenosti, kdy většina komunikace probíhá 

formou textu.Tato forma komunikace v tvorbě vztahů umoţňuje některým jedincům 

například lépe organizovat své myšlenky nebo můţe vést k pocitu větší kompetence a 

kontroly nad situací. 

Méně komunikačních prostředků můţe nabízet hodnotnější informace. Lidé jsou 

v mnoha případech ochotni poskytnout hlubší informace, neţ při běţné komunikaci 

v reálném prostředí. Méně zde můţe tedy znamenat více (Aaron ben- Ze’ev, 2004). 

Velice důleţitým rysem internetové komunikace je její anonymita, která umoţňuje 

jedincům experimentovat se svou identitou. Nejenom, ţe si jedinec můţe upravit to jaký je 

dle svých představ, ale zároveň se můţe stát někým zcela jiným, aniţ by se vystavil 

poniţujícímu pocitu při odhalení. Kaţdý si je zde rovný, internet maţe socioekonomické, 

věkové, generové i jiné rozdíly. Poskytuje rovnostářský prostor, kde můţe člověk bez obav 

strhávat svoji mentální masku a odkrýt své nejtajnější touhy. (Aaron Ben Ze’ev, 2004) 

Současně zde nehraje vliv, na jakém místě na světě se komunikující nachází, internet 

smazává geografickou vzdálenost. 

Dalším neopominutelným rysem internetové komunikace je moţnost volby 

synchronní nebo asynchronní formy. Synchronní se hodně podobá komunikaci v běţném 

ţivotě, oba komunikační partneři jsou současně online přihlášení do stejné aplikace jako je 

např. chat, ICQ apod. Naopak, asynchronní forma internetové komunikace stojí na 

zanechávání si vzkazů, e-mailů apod. K tomuto není potřeba být ve stejný čas u počítače, 

jedinci si odepisují ve chvíli, kdy chtějí, mají čas. Tato moţnost přináší hned několik 

moţností, které v běţném ţivotě nejsou k dispozici. Jedinec tak můţe více pracovat se 

svou odpovědí, vše promyslet, experimentovat, má na to dostatek času. Současně se tato 

konverzace zpravidla archivuje, je tedy moţnost kdykoliv zkontrolovat, jaké informace 

jsme si jiţ s partnerem sdělili (Suler, 2005.). 

Člověk si tedy na internetu má moţnost vytvořit novou, nebo lépe řečeno jinou, 

online identitu, která nemusí nijak odpovídat té v reálném ţivotě. Naše skutečná identita 
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offline je navíc zpravidla pouze jedna, internet nabízí prostor pro vytvoření mnoha různých 

a tedy skutečnou laboratoř pro experimentování s identitami, aniţ bychom byli vystaveni 

riziku nepochopení a odsouzení naším okolím v běţném ţivotě (Turkle, 1995,in Bargh, 

McKenna, Fitzsimons, 2002). 

Jak píše Divínová (2005), výše zmíněné faktory internetové komunikace mohou 

vést k jevu disinhibice, coţ v praxi znamená, ţe jedinec bude v takovémto prostředí mimo 

přímý kontakt dělat a říkat věci, které by v reálném ţivotě nedělal. Suler (2005) u 

fenoménu disinhibice na internetu uvádí šest faktorů, které mají na tento jev vliv a úzce 

souvisí s výše zmíněnými charakteristikami internetové komunikace. Anonymita internetu 

přináší jedinci moţnost distancovat se od svých výroků a činů. Jedinec je na internetu 

veden pod přezdívkou, ke které ho nelze zcela jednoznačně přiřadit, s čímţ roste pocit 

bezpečí a uvolnění se. 

S výše zmíněnou anonymitou úzce souvisí neviditelnost na internetu, kdy pokud 

jedinec nechce, aby ostatní uţivatelé věděli jaké aplikace, stránky apod. vyuţívá a 

navštěvuje, nemohou to nijak zjistit. 

Velice zajímavým projevem disinhibice je solipsistická introjekce tedy fakt, kdy si 

našeho komunikačního partnera představujeme ve své vlastní hlavě. Tato představa vzniká 

nejenom na základě informací získaných od onoho jedince, nicméně je do značné míry 

ovlivněna našimi představami, přáními a očekáváním. Důsledkem tohoto fenoménu, kdy 

náš partner je ztělesněn do našeho vnitřního světa, odpovídá jeho potřebám, není tedy třeba 

před ním cokoliv skrývat a něco mu tajit, jinými slovy nemáme potřebu se před ním 

omezovat a kontrolovat.  

Dalším velkým fenoménem disinhibice je disociativní imaginace, tedy pocit, ţe 

reálný svět a svět na internetu jsou oddělené. To v důsledku znamená pro jedince pocit, ţe 

se po vypnutí počítače zbavuje zodpovědnosti za své činy v internetovém prostředí a můţe 

nabýt dojmu, jakoby se nikdy nestaly. Jednoduchost tohoto „zbavení se“ svých vlastních 

skutků tedy vede k větší otevřenosti v tomto prostředí (Suler, 2005). 

Mezi ostatní faktory ovlivňující disinhibici na internetu je jeho asynchronnost, kdy i 

při relativně synchronním kontaktu má jedinec pocit větší kontroly nad odesláním 

odpovědi i jejím obsahu. Současně poté pocit rovnost vede k tomu, ţe i s jedinci, kteří by 

po nás v reálném ţivotě byli autoritou, komunikujeme otevřeně. Oproti reálnému ţivotu 
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před nimi tedy neprobíhá cenzura a my jsme ochotní sdělit informace, které bychom se 

jinak zdráhali říct (Suler 2005). 

Šmahel a Konečný (2006) zjistili, ţe internet svou anonymitou a dalšími výše 

zmiňovanými charakteristikami pomáhá překonávat stud, který mnoho jedinců v reálném 

ţivotě pociťuje. 

Jedinec je tedy schopen prozkoumávat taková místa, která by v reálném světě nikdy 

nenavštívil- např. servery nabízející pornografii nebo nejrůznější druhy násilí. Hlavní 

příčinou tohoto efektu vězí tedy podle Sulera v anonymitě („ neznáš mě“), neviditelnosti 

(„nevidíš mě“), asynchronicitě („uvidíme se později“), solipsistické introjekce („vše se 

odehrává jen v mé hlavě“), disociaci („ je to jen hra“) a neutralizaci sociálních statusů („ 

jsme si rovni“). (Aaron Ben’Zeev, 2004) 

 

 

2.2 Teorie vztahů v online prostředí 

 Prvotné výzkumy seznamování na vytváření vztahů online na internetu hovořili o 

tomto fenoménu spíše negativně, zejména v oblasti kvality takto navázaného vztahu.  

V rámci Kiesleovy (et. al. 1984, in Albight 2001) Teorie omezeného vnímání byly 

online vztahy označeny za falešné a povrchní, coţ je způsobeno nedostatkem fyzického, 

přímého kontaktu. V rámci internetové komunikace se sniţuje účinek sociálních norem, 

které vede nakonec k jejich porušování. 

Spíše negativně vyznívá i teorie sociální přítomnosti (Short et. al. 1976 in Utz, 

2000), která se opírá o argument, ţe online počítačová komunikace je příliš neosobní a 

chladná, neţ abychom byli schopni našeho komunikačního partnera povaţovat za nám 

blízkou osobu, ke které máme vztah. 

Walther (1992, in Utz, 2000) představuje Teorii postupného zpracování sociálních 

informací. Tato teorie i nadále konstatuje, ţe při online komunikaci schází informace o 

kontextu jednotlivých komunikujících, nicméně navrhuje řešení této situace a tím je čas. 

Postupem času můţe nakonec docházet k sebe-odhalování jedinců právě pomocí verbální, 

textové komunikace. Znamená to tedy, ţe je nutné vyměnit si pouze větší mnoţství zpráv a 

taková komunikace tedy bude zabírat více času. (Hu, Wood, Smith & Westbrook 2004) 

Tato nutnost vést komunikaci pouze verbálně můţe naopak být pro jedince přínosem, ve 

smyslu zlepšení schopnosti verbalizovat své pocity. Aaron Ben Ze’ev uvádí, ţe při 
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skutečném setkání  mají jedinci jen malou kontrolu nad sdělenou informací, a to zejména v 

případě fyzické stránky. Na internetu je sebe-prezentace vybírána s opatrností a fyzický 

vzhled podstatně méně důleţitý. 

Lze konstatovat, ţe vztahy obecně díky internetu a jeho prostředí způsobili 

významnou transformaci. To, co po dlouhá staletí existovalo pouze v reálném ţivotě, 

mohlo se uskutečnit pouze v interakci „tváří v tvář“, najednou získává nové pole, kde se 

uskutečňují, dalo by se moţná hovořit i o novém druhu, ţánru interpersonálních vztahů. 

 

Koncept hyperpersonální komunikace vytvořen Waltherem (in Whitty and Carr, 

2006) se věnuje i pozitivním efektům internetové komunikace a dělí jednotlivé prvky také 

podle směru.  

Ve směru od odesílatele se zde uplatňuje silný vliv sebe-prezentace. Ten, kdo 

informace odesílá, přesně určuje, jaké se do jeho zprávy dostanou a jaké nikoli. Vzhledem 

k dostatku času, oproti komunikaci v reálném ţivotě, nesou tedy zprávy po příjemce 

zpravidla pozitivní sdělení. 

Na straně příjemce vstupuje do komunikace hned několik faktorů. Jedná se zejména 

o sebenaplňující se proroctví, kdy se jakoby zacykluje pozitivita přijímaného sdělení, na 

které jedinec reaguje pozitivním vnímáním odesílatele a poté na něj pozitivně reaguje, coţ 

má za následek opět pozitivní odpověď. ((Walther, Slovacek & Tidwell, 2001) S tímto 

jevem pracuje i model SIDE od autorů Spears a Lea (in Whitty & Carr, 2006; Walther, 

Slovacek & Tidwell, 2001), kdy je jakákoli sociální informace procházející přes internet 

příjemcem zveličena, coţ bývá způsobeno omezeností přenosu neverbálních signálů a 

kontextu. 

Vyuţívání internetu k navázání kontaktů s novými intimními partnery přináší i 

velkou výzvu z pohledu sebeprezentace a sebeodhalení (Gibbs, Ellison, Heino,2006). 

 

2.3 Výzkumy vztahů v online prostředí 

Navazování vztahů přes internet se zejména v posledních několika letech stala 

tématem mnoha vědeckých prací. Dawson a Leek (2006) definují vztahy na internetu jako 

komunikaci, která se opakuje, a která mezi potenciálními partnery probíhá právě skrze 

internet.  



 

 

 

13 

 

Dle výzkumu Whitty a Gavina (2001 in Whisty and Carr, 2006), kteří se zaměřovali 

na vývoj online vztahu a zjistili, ţe jedním z nejdůleţitějších konceptů je pocit důvěry, 

který je ovšem nezávislý na fyzické přítomnosti.  

 

2.3.1 Internetové seznamovací servery 

V posledních letech stále vzrůstá počet webových stránek, na kterých je moţné 

komunikovat s ostatními uţivateli za účelem navázání nových kontaktů, přátelství i 

intimních vztahů. Tyto internetové seznamky zprostředkovávají kontakt jedinců, ale i 

skupinám uţivatelů za účelem vytvoření intimního, ale i sexuálního vztahu. 

Většina těchto serverů poskytuje moţnost vyfiltrovat si takový protějšek, jaký si 

přesně daný uţivatel představuje. Toto vyhledávání je moţné na základě vytvoření 

uţivatelského profilu, kde jednotlivci sdílí konkrétní informace o své osobě. 

Seznamovací servery jsou sluţby poskytované většinou zdarma a jejich existence je 

financována poskytováním reklamy, nicméně existují i takové, kde je členství placeno, 

případně některé nadstandardní sluţby bývají zpoplatněny pravidelným nebo 

jednorázovým poplatkem. 

 

 

2.3.2 Internet a sebeprezentace 

Sebeprezentaci coby sociálněpsychologickému fenoménu je věnována pozornost aţ 

v posledních několika desetiletích. Dříve, a aktuálně i dnes v laickém smyslu slova, se 

můţe jevit jako nepříliš vědecký termín popisující způsob jak se zalíbit ostatním. 

Obecně je tedy sebeprezentace jakousi formou kontroly. (O’Callaghan, Doyle, 

2001). Jak uvádí Schlenker (2003), nejedná se ovšem nikdy o čistou úpravu a kontrolu 

faktů o naší osobě, nicméně sebeprezentace má i velice silný subjektivní podtext, kdy její 

nejdůleţitější sloţkou je interpersonální dopad.  

Leary a Kowalski (1990) předkládají škálu motivů k vyuţívání regulované 

sebeprezentace. Jsou jimi zvýšení sebehodnocení, podpoření vývoje poţadované identity a 

maximalizace sociálních zisků. 
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V souvislosti s prostředím internetu a seznamovacích severů se dá očekávat, ţe 

sebeprezentace zde bude hrát velice důleţitou roli zejména při navazování nových vztahů.  

K tématu sebeprezentace na internetu proběhla jiţ celá řada výzkumů, ovšem právě 

hledání partnera online cestou se od nich liší v očekávání osobního setkání. 

 

 

 

2.3.3 Profil uživatele 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, většina uţivatelů seznamovacích severů má na těchto 

internetových stránkách vytvořený vlastní profil, kde sdílí informace o sobě. Tyto profily 

zpravidla obsahují pohlaví uţivatele, jeho věk, lokalitu, některé atributy fyzického vzhledu 

(postava, barva očí, vlasů, apod.), kouření, alkohol, vzdělání a mnoho dalších moţností. 

Současně na těchto profilech zpravidla existuje moţnost zanechat danému uţivateli zprávu, 

ať se jedná o vzkaz, který si daný uţivatel vyzvedne přímo na svém profilu nebo mu bude 

prostřednictvím této sluţby odeslán e-mail. 

Současně mají uţivatelé moţnost uveřejnit u svého profilu i vlastní fotografii. Tento 

krok je zpravidla dobrovolný. 

Tyto veřejně dostupné profily uţivatelů mají často za důsledek převrácení toho, co 

povaţujeme za veřejné a soukromé v reálném ţivotě naopak. (Šmahel, Konečný, 2006) 

Například fotografie, a tedy fyzický vzhled, jsou na internetu většinou utajované, ačkoliv 

v běţném ţivotě je právě vzhled nejveřejněji dostupná informace o člověku. Naopak, 

sdílení intimních informací (např. téma sexu apod.) je v realitě tabuizováno, kdeţto 

v online prostředí jedinci tyto informace sdílí v podstatně větší míře. 

 

2.3.4 Ziskové vs. Neziskové servery 

Seznamovací servery existují ve dvou základních formách. Jsou tu servery, které 

byly vytvořeny na základě snahy o zisk a jejich uţívání je po uţivatele zpoplatněno, těmi 

druhými jsou servery, které jsou financovány zpravidla z reklamy, a členství na nich je 

bezplatné. 
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Placené internetové seznamky poskytují svým uţivatelům ve většině případů 

příjemnější prostředí a zejména větší záruku nalezení vhodného partnera. Důvod není nijak 

sloţitý, vzhledem k tomu, ţe si kaţdý uţivatel za svůj profil platí, zpravidla se zde 

vyskytují pouze jedinci, kteří mají o trvalý vztah (případně jiný druh vztahu, záleţí na 

sekci, v jaké je uţivatel zaregistrovaný) skutečný zájem.  

Neziskové servery ve většině případů, oproti placeným, poskytují velké mnoţství 

uţivatelů, které čitá deseti aţ statisíce jedinců. S tímto souvisí i nevýhody tohoto typu 

seznamek, a to fakt, ţe někteří jedinci si zde zakládají profil, aniţ by měli skutečný zájem 

o navázání nového vztahu. Pravděpodobnost nalezení vhodného partnera je tedy 

v porovnání s placenými sluţbami menší. 

 

2.4 Adolescence a mladá dospělost 

2.4.1 Adolescence a mladá dospělost v teorii 

Adolescence je obdobím lidského ţivota, které se jako samostatná etapa ţivota 

vymezuje zejména v posledním století a úkolem jedince v tomto věku je zvládnutí mnoha 

sloţitých společenských úkolů. (Langmeier, Krejčířová, 1998, str. 142) Je to období, které 

je plné změn v oblasti fyzického, psychického i sociálního vývoje. (Šramová, 2006) 

Jedná se o část lidského ţivota, kdy se interpersonální vztahy dostávají do popředí 

zájmu člověka a nabývají nový rozměr i kvalitu. V tomto období dochází k mnoha 

změnám v postoji k ţivotu, modeluje se identita, vztahy k rodičům, představy vlastního já 

apod. Celkově se dá říci, ţe se jedná o vývojově velice bohaté období, kdy se zásadní 

změny odehrávají nejenom na poli fyziologie, ale také v oblasti psychologického a 

sociálního vývoje jedince. 

  

Období adolescence celkově má mnohá vymezení, která se od sebe různě liší. Po 

tuto práci jsem pouţila vymezení adolescence dle Macka (1999, str.12), který ji vymezuje 

jako období mezí dětstvím a dospělostí. Celé období lze dále rozdělit do tří fází, kdy kaţdá 

má svá další specifika. Časná adolescence se odehrává přibliţně do věku 10 – 13, střední 

adolescence je obdobím mezi 14 – 16 lety věku, pozdní poté tvá přibliţně od 17 do 20 let 

věku. Tato horní hranice se v současné době můţe nacházet i v poměrně vyšším věku, coţ 

je způsobeno vývojem společnosti. K tomuto se budu věnovat podrobněji později. 
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Říčan (1990) zařazuje adolescenci do rozmezí 15 – 20 let, nicméně dodává, ţe 

v současné společnosti nelze přehlédnout trend posouvání horní hranice a tedy přechodu 

do dospělosti a přijetí plné zralosti do věku podstatně vyššího. Toto období mladé 

dospělosti je dle něho plné optimizmu, naděje a víry v budoucnost. 

Vágnerová (2000) k tomuto dodává, ţe v současné společnosti chybí jasný mezník 

přechodu mezi dospíváním a dospělostí. Za největší úkoly tohoto období označuje 

zvládnutí stabilního partnerského vztahu, profesní role a rodičovství. 

E.H. Erikson (2002) je jedním z nejvýznamnějších psychologů, kteří se zabývají 

vývojem jedinců. Jeho teorie lidského vývoje stojí na osmi fázích, kde kaţdá má svůj 

specifický úkol, který je nutné splnit, neţ postoupíme do fáze další. Kaţdá tato fáze je 

doprovázena psychosociální krizí. Ta je dle Macka (2003) způsobena konfliktem mezi 

sociálními, biologickými a psychologickými aspekty, které jsou spojené s řešením 

jednotlivých krizí a úkolů. 

Vývojovým úkolem v adolescenci je vytvoření ego-identity. Pokud se tak úspěšně 

stane, následuje období, které Erikson (2002) nazývá mladou dospělostí, kdy je úkolem 

dosaţení intimity. Právě během tohoto období je úkolem jedince navazovat vztahy, které 

jiţ budou plnohodnotné a zároveň rozvíjet svou sexualitu. Intimita v tomto směru znamená 

propojení identity s identitami ostatních, přijetí závazků plynoucích z navázání vztahu a 

ochota dodrţovat závazky. 

 Během adolescence si jedinec osvojí a posléze je schopen anticipace, zlepšuje se 

jeho sebereflexe i jeho schopnost uvaţovat o alternativních postupech. 

Dle Kohlberga se období adolescence překrývá s obdobím konvenční a částečně i 

postkonvenční morálky. (Macek, 1999) Z toho jasně vyplývá, ţe adolescent je schopen 

morálních soudů a dělat dobrý dojem na subjektivně důleţité osoby má pro něj vysokou 

hodnotu.  

Po emocionální stránce je adolescence rovněţ bouřlivým obdobím. Z počátku v její 

časné fázi se jedná o zvýšenou labilitu jedince, která se posouvá aţ k emocionální stabilitě 

a sníţené dráţdivosti v její pozdní fázi. Tyto změny se postupně odráţí významně nejenom 

v utváření vztahu k sobě samému, ale modelují i vztahy s ostatními jedinci. 

 Vytváření identity je jedním z hlavních úkolů v období adolescence. Jak uvádí 

Macek (2003, str.86), existují dva aspekty identity. Osobní se opírá právě o vlastní 

sebereflexi a vědomí vlastní jedinečnosti, neopakovatelnosti. Sociální aspekt stojí na 
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sociálním ţivotě adolescenta, tedy jeho kontaktech s ostatními jedinci, ať uţ se jedná o 

rodinu nebo vrstevníky. Specifickou roli hrají pro adolescenta tzv. moţné já, zejména 

ideální já, které v sobě mísí chtěné já, tak jak si ho představuje jedinec sám a poţadované 

já, které je dáno společností. 

V souvislosti s prostředím internetu Turkle (1995, in. Bargh,McKenna, Fitzsimons, 

2002) tvrdí, ţe je to jedinečný prostor právě pro sebevyjádření, kde můţe vyjádřit ty prvky 

svého já, které nejvíce potřebuje, které jsou ovšem v reálném ţivotě sloţitě vyjádřitelné. 

 

 

V tomto období je velice podstatný pocit přináleţení někam, někomu. Právě tato 

potřeba se pojí s oblastí interpersonálních a intimních vztahů, které jsou pro toto období 

klíčovými. 

Interpersonální vztahy mají, jak jiţ bylo výše nastíněno, velice důleţitou roli právě 

v období adolescence. Dá se říci, ţe adolescence je jakýmsi hřištěm, kdy si jedinec trénuje 

a zkouší své sociální kompetence k budoucím rolím dospělého, partnera, rodiče. Tato 

kompetentnost a její vnímání má silný vliv na sebehodnocení a pocit pohody. 

Navazování vztahů v tomto období má také několik fází. Od fáze, kdy si adolescent 

začíná uvědomovat svou odlišnost od ostatních, přes fázi experimentování k období 

navazování přátelství. V této fázi adolescent hledá pravidla vztahů. 

V pozdní adolescenci dochází k tzv. konsolidaci vztahů, kdy jedinec začíná chápat i 

své vlastní chyby a získává nad svým ţivotem časovou perspektivu. (Macek, 1999, str.79) 

Jak uvádí Šmahel (2003: str. 88) internet je po adolescenty prostředím, kde mohou své 

sociální dovednosti velice dobře zlepšovat.  

2.4.2 Vynořující se dospělost 

Termín vynořující se dospělost (v angl. originále „emerging adulthood“)zavedl do 

psychologie Jeffrey Jensen Arnett (2000). Arnett jím označuje období přechodu mezi 

adolescencí a dospělostí, které povaţuje za samostatné období v lidském ţivotě. Věkem 

odpovídá věku 18 – 25, ačkoliv tyto hodnoty jsou spíše orientační, a jednotlivé hranice 

mohou být u různých jedinců různé. Umoţnění vzniku tohoto období je dle Arnetta (2000) 

způsobeno sociokulturním vývojem, demografickými jevy a subjektivním vnímáním 

jedince v industrializovaných společnostech. 
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Mezi hlavní faktory patří tedy vynález moderní antikoncepce, změna v přístupu 

k předmanţelskému sexu a delší doba vzdělávání.  

Velice zajímavé pak je Arnettovo (2000) zjištění, ţe jedinci v tomto období se 

nevnímají ani jako adolescenti, ale ani jako dospělí. Přechod do úplné dospělosti je 

provázen pocitem ukončení všech otevřených moţností, nezávislosti. 

Arnett (2000) popisuje několik charakteristik této ţivotní etapy. Jedná se o období 

objevování identity, jak osobní tak i vztahové apod. Jedinec v tomto období přichází na to, 

jakého partnera hledá. Zároveň a v přímé souvislosti si jedinec také vytváří představu o 

tom, jaké vlastnosti u svého partnera naopak nechce. 

Dalšími charakteristikami vynořující se dospělosti je nestabilita, zaměření na sebe a 

pocit mezi. Jako poslední charakteristika je uváděna experimentace. Většina jedinců je 

v tomto období optimistická ve svých plánech do budoucnosti, vidí svou aktuální situaci 

jako plnou moţností volby, která se jiţ nikdy v budoucnu nemusí opakovat.  

 

Vztahy v tomto období jsou jednou z nejdůleţitějších oblastí. Jsou zpravidla méně 

pomíjivé neţ v období adolescence, obsahují vyšší míru intimity, jedinci hledají, jaký 

partner jim vyhovuje jako ţivotní (Arnett, 1998). 

Erikson (2002) vidí jak místo po projevení této intimity právě v milostných 

vztazích. Oproti adolescenci se zde vztahy dostávají do jiné kvality, kdy jedinec jiţ dosáhl 

vědomí své identity a je schopen a ochoten spojit ji s identitou druhého a současně tím 

přijmout závazky a dodrţovat je. (Erikson, 2002) 

2.4.3 Přechod do dospělosti 

V mnoha kulturách existuj tzv. iniciační rituály, jejichţ úkolem je jasně ohraničit 

jednotlivá období ţivota jedince. V naší současné společnosti jsou tyto rituály velice slabé 

nebo spíše zcela vymizely.  Do poměrně nedávné doby fungovaly coby přechodový rituál 

osmnácté narozeniny, kdy jedinec vstupuje dle zákona do období dospělosti. V současnosti 

je symbolika tohoto data oslabena z mnoha důvodů. V souvislosti se zavedením povinné 

devítileté školní docházky, většina osob ukončuje střední vzdělání aţ v pozdějším věku, 

přičemţ zároveň narůstá počet studentů škol, které poskytují další, vyšší vzdělání. To má 

za důsledek delší závislost na původní nukleární rodině, a tedy oddálení např. finančního 

osamostatnění, odstěhování se od rodičů apod. 
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Tento fakt vede k nejasnosti v ohraničení jednotlivých etap lidského ţivot. To, zda 

je či není člověk dospělý, není tedy dáno nějakou jasně definovanou normou, ale stojí na 

subjektivním proţitku onoho jedince. 

 

2.4.4 Romantické vztahy v období adolescence a mladé dospělosti 

Láska je pojem, který zná celý svět. V oblasti psychologie ho řadíme mezi druhy 

interpersonálních vztahů. Dospělými lidmi je popisována zejména slovy mít rád a milovat, 

nicméně za nimi se skrývají pojmy jako důvěra, akceptování, vášeň, radost a uspokojení, 

podpora, spontaneita apod. (Výrost, Slaměník, 1997) 

V dospělém věku se pod pojmem romantický jedná o vztah, který je 

charakteristický dle Sternebrga (1987) přijetím dlouhodobého závazku, který navíc 

jednotlivci přijímají úmyslně. 

V adolescenci se v oblasti romantických vztahů jedná spíše o kratší, ovšem četnější 

vztahy, kdy si jednotlivci plní svůj vývojový úkol experimentování a vytváření identity a 

současně zkoušejí najít vlastnosti partnera, na základě kterých budou v pozdějším věku 

hledat toho ţivotního. Furman a Simon (1999) zjistili, ţe romantické vztahy jsou 

určujícími faktory attachement, náklonnost, péče a sexuální chování. V době adolescence 

jsou pro jedince podstatnějšími prvky náklonnosti a sexuality, v dospělosti se poté důraz 

přesouvá spíše do oblasti péče. 

 

V období adolescence a mladé dospělosti jsou interpersonální vztahy, jak bylo jiţ 

napsáno výše, klíčovou oblastí vývoje identity jedince a jedním z hlavních úkolů tohoto 

období. 

Významnými se v tomto období stávají zejména vztahy partnerské, romantické. 

V této etapě lidského ţivota tyto vztahy vynahrazují často konfliktní vztahy s rodiči a 

sourozenci. Adolescent tak ve svém romantickém partnerovi nachází to, co mu dříve 

poskytovala rodina. 

Jiţ pouhý pocit, ţe existuje někde osoba, která by se mohla stát jejich partnerem, 

nebo do které jsou dokonce zamilovaní, jim pomáhá překonávat překáţky běţného ţivota. 

S postupem času se poté v i v rámci období adolescence učí jedinci více racionálně smýšlet 

o svých emocích a pracovat s nimi. (Furman, Brown, Feiring, 1999) 



 

 

 

20 

 

Intimní vztahy v období adolescence jsou výsledkem cesty, která začíná jiţ 

v období pubescence, kdy si jedinci začínají uvědomovat vlastní sexualitu a tedy navazovat 

první erotické vztahy. (Macek, 1999) V tomto období vztahy nenabývají ve většině 

případů trvalejšího rázu, spíše přicházejí a odcházejí, ovšem vznikají i vztahy končící 

manţelstvím. (Miller, Pearlman, Brehm, 2007) 

 

 

 

2.5 Situace v ČR 

V České republice se tomuto tématu resp. přístupu věnoval P.Macek (2005), který 

v tomto období povaţuje za klíčový další vývoj identity jedince.  

K tomuto tématu vynořující se dospělosti existují dva výzkumy v rámci 

diplomových prací (Vaníčková, 2006; Bejček, 2006). Z těchto výzkumů vyplývá, ţe 

v tomto období dochází dle předešlé teorie skutečně k pokračování ve vývoji identity, 

oddaluje se dospělost a trvalých závazků. Rozdíl mezi ţenami byl zaznamenán pouze 

nepatrný, kdy muţi vykazovali menší chuť stát se dospělými neţ ţeny. Tento rozdíl však 

nebyl nijak významný. 

 



 

 

 

21 

 

3 Sebeotevírání 
 

3.1 Teoretický pohled 

Sebe- otevírání neboli sebe-odhalování je typ komunikace, při kterém člověk o sobě 

sděluje informace, které jsou pro příjemce nové. Tímto se tedy přesunuje do fáze 

otevřenosti. Nejedná se přitom o sdělování informací obecných, ale o otevřenost ve 

sdělování intimních informací. (Derelga, Metts, Petronio, 1992 cit. dle Dindia, 2000) 

Sdělování této informace můţe být záměrné, ale i bezděčné, přičemţ sdělované 

informace jsou takové, jaké bychom jindy drţeli v tajnosti. Můţe se jednat i o informace 

týkající se jiných osob, které mají důleţitý vztah k jedincovu ţivotu. (DeVito, 2001, str.49) 

Sebe odhalení má velice důleţitý vliv na vývoj interpersonálních vztahů, například 

u romantického vztahu je zapotřebí sdílení vysoce intimních informací a intimity. (Greene, 

Derlega and Mathews, 2006, in Gibbs.) 

Při sebe-odhalování hraje velice důleţitou roli nejenom ten, kdo sděluji informace, 

ale i ti, kteří je přijímají. Tato důleţitost je dána faktem, ţe právě reakce onoho příjemce do 

značné míry ovlivňuje to, jak sobe-otvírání proběhne. Chelune (1979, in. Antaki et. al. 

2005) definuje sebe-odhalení jako sdělování osobních informací o mluvčím, které musí být 

sdělovány verbálně a musí směřovat ke konkrétnímu příjemci. 

Výzkumy dále dokazují, ţe lidí se více a snáze odhalují těm, které mají rádi, neţ 

zcela neznámým osobám. Otevření se tomuto známému je ovšem snazší, kdyţ např. sdílí 

společný názor na probírané téma, případně mají stejné zkušenosti.(Gelman, McGinley, 

1978.) 

Jak píše Hendrick (1981) sebe-otevření se odpovídá tomu, jak jsou jedinci ochotní 

diskutovat informace spojené s nimi s ostatními. Jedná se proto o jeden z nejdůleţitějších 

faktorů blízkých vztahů. Není přitom spojeno pouze s délkou vztahu, ale i se spokojeností 

v něm a pozitivně koreluje se spokojeností ve vztahu i se sebou samým. Hendrich (1981, 

2004) dále uvádí, ţe se vyvíjí i proces sebe-odhalení, kdy zpočátku hovoří partneři o více 

tématech a povrchněji, s postupem času se poté témata zuţují a roste hloubka komunikace. 
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Dindia (2000) odhaluje nelineárnost vývoje sebe-otevírání se partnerovi, kdyţ zjišťuje 

opakování se témat. 

Laurenceau (1998) dále rozlišuje 2 druhy sebe-odhalení, faktické, věcné, kdy 

sdělujeme spíše jednotlivé segmenty z našeho ţivota apod. a emoční, hodnotící, kdy se 

otevíráme v oblasti našich pocitů, poţitků atd. 

Velice důleţitým faktorem ovlivňujícím otevření se je vnímání reciprocity. To 

znamená, ţe člověku, u něhoţ vnímáme, ţe se nám otevírá, se pravděpodobně otevřeme 

také a snáze. Stává se z toho tedy jakýsi kruh, kdy se svému partnerovi odhalujeme stále 

více a více. Jak dodává Cozby (1972, in Hendrick, 1981) toto sebe-odhalování se však 

můţe v jistém okamţiku zastavit, resp. dosáhne takové úrovně intimity, ţe jeho další 

pokračování je pro vztah ohroţující. 

Sebe-otevření má hned několik výhod, ale i rizik. DeVito (2001) uvádí, ţe 

sebeodhalování napomáhá vytvářet a udrţovat kvalitní vztahy, pomáhá zkvalitnění 

komunikace, při řešení problémů i poznání sebe sama. 

Naopak, můţe vést k materiálním ztrátám, kdy je sebe-odhalení neslučitelné např. 

s vykonávanou funkcí, nebo můţe ohrozit vztah jako takový, kdy sdílená informace je pro 

partnera nepřijatelná.  

Podle Sulera se jedná o dvojsečný meč. Na jedné straně je člověk ochoten sdělit 

intimní informace a vykonávat neobvykle dobrosrdečné činy. Na straně druhé můţe 

disinhibiční efekt vést k uráţkám, otevřené agresi, nenávisti a výhrůţkám (Aaron Ben 

Ze‘ev, 2004). 

a. Social penetration Theory 

 Altmanova a Taylorova Teorie sociální penetrace (McKenna & Bargh, 2000) se 

vztah dvou jedinců vyvíjí s tím, jak roste a prohubuje se jejich sebeodhalení. 

U fenoménu sebeodhalení jsou rozlišovány dva faktory – jeho šíře a hloubka. Jde 

tedy o to, o jakém mnoţství spolu jedinci komunikují a zároveň do jak velké míry se jedná 

o osobní informace. V prvopočátcích vztahu jsou oba tyto ukazatele sebe-otevírání se na 

nízké úrovni. Šíře komunikovaných témat se rozšiřuje poměrně brzy. S postupem času a 

společně s vnímáním pozitivních zisků s vlastního sebeodhalování poté roste jeho hloubka. 
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Tento růst sebeodhalení a jeho hloubky sice přináší také nárůst rizika zranitelnosti, 

nicméně právě tento faktor by měl být převaţován právě zisky.(Yum, Hara, 2005) 

 

b. Sebeodhalení na internetu 

Koncepce sebeodhalení stojící na základě koncepu „cizince ve vlaku“ pracuje 

s faktem, ţe neznámému člověku, kterého vidíme pravděpodobně poprvé a naposledy 

v ţivotě, se často odhalíme více neţ někomu z našich blízkých. (Rubin, 1975, in Bargh, 

McKenna, Fitzsimons, 2002) Na základě tohoto efektu si větší míru odhalení na internetu 

vysvětluje Parks a Roberts (in Whitty & Carr, 2006). Valentine (2006) tvrdí, ţe vyšší míra 

sebeodhalení na internetu se dá vysvětlit faktem, ţe při otevření se neznámému člověku se 

vystavujeme menší pravděpodobnosti negativního hodnocení, resp. nemusíme čelit 

negativním důsledkům odhalení těchto osobních informací v reálném ţivotě, protoţe 

partner, se kterým komunikujeme na internetu, zpravidla totiţ není napojen na okruh nám 

blízkých lidí. Vypovídá to vše o tom, ţe je snazší svěřovat se jedinci, kterému se 

nemusíme dívat do obličeje (případ kněţí při zpovědích) či se s ním vidět hned následující 

den. (Aaron Ben Ze’ev, 2004.) Na základě těchto jevů se dá tedy předpokládat, ţe pokud 

budeme s tímto partnerem v delším kontaktu, bude naše otevření se vést k rychlému 

vytvoření vztahu. 

Jak uvádí Derlega a Chaikin (1977, in Bargh, McKenna, Fitzsimons, 2002) jednou 

z hlavních funkcí vztahu, přátelských i intimních, je potvrzení vlastního konceptu sebe 

sama získáváním podpory a porozumění od jiné osoby.  McKenna, Green a Gleason (in 

Bargh, McKenna, Fiztsimons, 2002) poté zjistili, ţe lidé, kteří věří ve svou schopnost 

dobře vyjadřovat své pravé pocity, jsou ochotnější navázat vztah s osobou, kterou potkali 

na internetu. 

Joinson (2001n in Joinson, 2007) se ve svém výzkumu věnoval srovnání 

sebeodhalení při komunikaci online a tváří v tvář. Výsledky jeho zkoumání dle 

předpokladu ukázali, ţe jedinci se více otevírají při komunikaci zprostředkované 

internetem. 

Jak uvádí Tidwell a Walther (2002, in Gibbs, 2006) jedinci, kteří očekávají i 

budoucí interakci tváří v tvář se více otvírají a hovoří o osobnějších otázkách. Současně se 

zde projevuje vliv očekávání určitého druhu vztahu. Uţivatelé, kteří očekávají dlouhodobý 
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vztah, vykazují vyšší míru seheo-dhalení a vzájemně se s partnerem hodnotí pozitivněji. 

(Walter, Slovacek and Tidwell, 2001, in Gibbs, 2006). Sebe-odhalení v prostředí internetu 

se jeví jako jediný způsob jak se dva uţivatelé mohou skutečně poznat a navázat tak vztah. 

 

3.1.1 Lhaní v internetovém prostředí 

Počítačem zprostředkovaná komunikace s sebou nepřináší jen nové příleţitosti pro 

vznik a vývoj mezilidských vztahů, ale rovněţ i některá rizika s tím spojená, a jedním 

z nich je lhaní.  

Definovat leţ není jednoduchou záleţitostí. Podle Ekmana (2000) se musí 

rozlišovat mezi lţí a jiným klamem podle následujících kritérií: 

1. Úmysl s moţností volby: jedinec si můţe vybrat buď říct pravdu, nebo lhát, ale 

zvolí si druhou moţnost. 

2. Adresát není obeznámen s obelháváním: o jednoznačnou leţ jde v případě, kdy 

se druhému jedinci nenaznačí, ţe sdělená informace by mohla být nepravdivá a 

není moţné si tuto skutečnost vyvodit z rámce komunikace ani z kontextu 

situace.  

Galanxhi a Nahová (2007) uvádí, ţe všechny lţi nevznikají jen za účelem klamu, 

ale na rozdíl od tvrzení Ekmana, stále spadají do kategorie lţi.  

Při definici lţi se často zdůrazňuje záměr- úmyslné zatajování pravdy za účelem 

vědomého oklamání druhých (Dallozová, 2002).  

 V romantických vztazích se běţně objevují klamavé praktiky, které mají slouţit ke 

zvýšení atraktivity a sníţení rizika moţného zániku vztahu. Internetové prostředí nabízí 

více prostředků k jejich zdokonalování. Větší volnost při sebe-prezentaci můţe znamenat 

větší riziko manipulace. Podle jednoho výzkumu si 48% internetových uţivatelů „občas“ 

upravuje svůj věk a 23% „často“; 38% si jiţ někdy změnilo údaj o rase a cca 5% změnilo 

pohlaví. Čím větší bude míra závazku ve vztahu, tím menší bude míra zkreslování 

osobních informací.  

Jedinec můţe klamat ohledně svých identifikačních znaků (věk, rasa, počet dětí, 

atd.), horší je však lhát o svých osobních vlastnostech (laskavost, smysl pro humor, osobní 

zájmy), které se postupně začnou vycházet najevo během dlouhých hodin online 

konverzace (Aaron Ben Ze‘ev, 2004). 
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4 Empirická část 

4.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem mého výzkumu je zaměřit se na fenomén sebe-odhalování se partnerovi 

uţivatelů seznamovacích serverů na internetu v souvislosti s jejich vnímáním potenciálu 

k vytvoření romantického vztahu s tímto jedincem, který by mohl přejít i do reálného 

ţivota. 

Má práce se zaměřuje na odhalení, zda existuje vztah mezi seznamováním online a 

sebe-otevřením se partnerovi v tomto prostředí. 

V rámci kvantitativního výzkumu má pouţitá deduktivní metoda vést ke stanovení 

hypotéz, které mají být odpovědí na výzkumnou otázku (Ferjenčík, 2000). 

Konkrétně jsem se soustředila na následující souvislosti a následně formulovala 

hypotézy: 

Zda existuje vztah mezi očekáváním přechodu vztahu do reálného ţivota a mírou 

sebe-odhalování na internetové seznamce v rámci komunikace s partnerem, u kterého je 

vnímán potenciál k romantickému vztahu? 

H1a: Pokud uţivatel seznamovacího serveru vnímá u partnera, se kterým 

komunikuje, potenciál k romantickému vztahu, více se otevírá, aby se vyhnul neúspěchu 

při přechodu do reálného ţivota. 

H1b: Jedinci, jeţ očekávají přechod vztahu s online komunikujícím partnerem do 

reálného ţivota, sdílí více informací ve svém profilu. 

Tyto hypotézy vznikly na základě výzkumu, který provedl Walter (1996, in Gibbs 

2006), ze kterého vyplývá, ţe uţivatelé internetových aplikací, které vedou k budoucí 

interakci, mají tendenci ke sdílení více informací neţ Ti, kteří budoucí interakci 

neočekávají. Na základě tohoto výzkumu tedy předpokládám, ţe uţivatelé seznamovacích 

serverů, jejichţ cílem je vytvoření vztahu a tedy předpokládaná interakce tváří v tvář, 

budou vykazovat větší míru sebe-odhalení neţ uţivatelé, kteří očekávají vznik vztahu 

pouze v online prostředí. 

Současně předpokládám, ţe jedinci vyuţívající seznamovací servery k vyhledání 

partnera a navázání prvotního kontaktu jsou k těmto partnerům otevření do velké míry 

z důvodu, aby eliminovali případný budoucí neúspěch při přechodu vztahu do reálného 
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ţivota. Souvislosti lze spatřit i s dalšími fenomény sociální psychologie jako např. Cost-

Reward Theory. Na jejímţ základě předpokládám, ţe jedinci se více odhalují, aby v co 

nejkratším čase odhalili potencionální náklady a výdaje na vztah a tedy zjistili, zde je pro 

ně únosné do takovéhoto vztahu investovat nebo se zaměřit na jiného partnera.  

1. Existuje vztah mezi očekáváním úspěchu ve vztahu a mírou sebe-odhalování na 

internetové seznamce v rámci komunikace s partnerem, u kterého je vnímán 

potenciál ke vzniku romantického vztahu? 

H2: Jedinci, jeţ vnímají potenciál k romantickému vztahu s online komunikujícím 

partnerem, jsou neochotní s ním komunikovat o tématu sexu a vlastních potřebách a 

přáních v této oblasti.  

2. Ovlivňuje vnímání potenciálu ke vzniku romantického vztahu tendenci vyhýbat se 

tématu minulých i aktuálních vztahů a tématu sexu? 

H3: Jedinci, jeţ vnímají potenciál k romantickému vztahu s online komunikujícím 

partnerem, jsou méně ochotní s ním komunikovat o minulém, aktuálním a budoucím stavu 

ve vztazích. 

Hypotézy H2 a H3 vycházejí z faktu, ţe vyhýbání se určitým tématům je metoda, skrze 

kterou mají jedinci moţnost vytvářet hranice, které jim umoţňují regulovat vztahový růst 

(Petronio, 1991; Ryder and Barthe, 1991, in Gibbs 2006). Jak dokládají Baxton a Wilmot 

(1985, in Gibs,2006) nejzákladnějším důvodem pro vyhýbání se tématu je obava 

z negativního pokračování vztahu, které by bylo právě otevřeností způsobeno. Ve svém 

výzkumu smíšených přátelství a intimních vztahů jim 97% respondentů bylo schopno 

určit, jakým tématům konkrétně se vyhýbají. Z tohoto usuzuji, ţe se tyto výsledky potvrdí i 

v online prostředí. Jak dále píše Rosenfeld (1979, in Ginbbs, 2006) jedním z nejčastějších 

důvodů vyhýbání se určitým tématům je způsobeno strachem z odhalení, odmítnutí a 

menší kotrolou nad vývojem vztahu, případně jeho ztráta (Roselfeld, 1979, Hatfield, 1984, 

in Gibbs, 2006). Guerrero a Affifi (In Gibbs, 2006) uvádějí 4 důvody vyhýbání se tématu: 

1. Ochrana sebe sama- tedy vyhnutí se kritice a zranitelnosti 

2. Ochrana vztahu- vyhnutí se jeho destrukci 
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3. Partnerská nevstřícnost- partnerova neochota nebo neschopnost podat podporu 

v dané oblasti 

4. Sociální neoceněnost- nepřijetí otevřenosti 

 

Ve výzkumu z roku 1988 dále Sapardin (in Gibbs, 2006) uvádí, ţe v případě, kdy 

jedinec spatřuje ve vztahu potenciál k romantickému nebo sexuálnímu vztahu, tento prvek 

silně ovlivňuje jeho komunikační soubor. Jinými slovy, tito jedinci budou komunikovat o 

odlišných tématech neţ jedinci, kteří tento potenciál nevnímají.  

Vzhledem k cíli jedinců uţívajících seznamovacích serverů k hledání nového 

partnera, tedy vycházím z výše uvedeného a předpokládám, ţe jedinci se budou, zejména 

v počátečních fázích kontaktu, vyhýbat tématu aktuálního stavu v ostatních vztazích a 

tématu sexu, aby tak nejprve mohli rozhodnout, zda zvolený partner bude vhodný po 

stránce intelektu apod. Jedná se o téma, které jiţ vyţaduje určitou míru sdílené intimity.  

4.1.1 Operacionalize pojmů 

Operacionalizací se zabývám převáţně v teoretické části, ale mám za vhodné se o 

tom zmínit i v části empirické. 

Sebe-otevírání (více se otevírat viz.výše ) je typ komunikace, při kterém člověk o 

sobě sděluje informace, které jsou pro příjemce nové. Sdělování této informace můţe být 

záměrné, ale i bezděčné, přičemţ sdělované informace jsou takové, jaké bychom jindy 

drţeli v tajnosti. Můţe se jednat i o informace týkající se jiných osob, které mají důleţitý 

vztah k jedincovu ţivotu. (DeVito, 2001) Sebe-odhalování mí velice důleţitý vliv na vývoj 

interpersonálních vztahů, například u romantického vztahu je zapotřebí sdílení vysoce 

intimních informací a intimity. (Greenem, Derlega and Mathews, 2006, in Gibbs, 2006) 

Romantický vztah řadíme mezi druhy interpersonálních vztahů. Dospělými lidmi je 

popisována zejména slovy mít rád a milovat, nicméně za nimi se skrývají pojmy jako 

důvěra, akceptování, vášeň, radost a uspokojení, podpora, spontaneita apod. (Výrost, 

Slaměník, 1997). Furman a Simon (1999) zjistili, ţe romantické vztahy jsou určujícími 

faktory attachment, náklonnost, péče a sexuální chování. V době adolescence jsou pro 

jedince podstatnější prvky náklonnosti a sexuality, v dospělosti se poté důraz přesouvá 

spíše do oblasti péče. Romantickým vztahem je chápán tedy vztah, ve kterém jedinec 
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vnímá pocit náklonnosti a důvěry a spontánnosti komunikace společně s prvkem vášně, 

který běţně charakterizuje slovy: mít rád- milovat. 

Vyhýbání se tématu je neochota komunikovat o určitých tématech. Které jedinec 

povaţuje za ohroţující pro vztah. 

 

4.2 Výzkumná strategie 

Za tímto účelem byl pouţit kvantitativní výzkum, který měl zajistit větší náhled na 

poměrně početnou skupinu, jíţ uţivatelé online seznamovacích serverů jsou, a zároveň 

odhalit případné rozdíly v míře sebe-odhalení. „Kvantitativní výzkum pomáhá rozumět 

pozorované realitě.“ (Disman, 2000) Výhodou tohoto typu výzkumu je tedy patrně 

moţnost většího mnoţství dat, z nichţ získané výsledky lze lépe generalizovat. 

Nedostatkem je naopak jistá redukce kontextu (Ferjenčík, 2000). Pro můj výzkum je tento 

výzkumný design zvolen právě z důvodu nutnosti obsáhnout velké mnoţství respondentů 

současně. 

Získaná data jsou následně analyzována v jakých oblastech a tématech komunikace 

se toto sebe-odhalování uskutečňuje a současně analyzuji, do jaké míry jsou adolescenti a 

mladí dospělí ochotní se svým partnerem na online seznamce v prvních fázích vztahu 

sdílet informace o jejich předešlých vztazích, aktuálního náhledu na vztah, který 

s partnerem navazují a tématu sexu.  

4.3 Techniky sběru dat 

Práce je zaloţena na sběru dat dotazníkového šetření. „Tato metoda je vhodná 

zvláště tam, kde potřebujeme distribuovat jednu a tutéţ sadu otázek velkému počtu lidí 

simultánně.“ (Ferjenčík, 2000) Z důvodu toho, ţe data pro hromadné, kvantitativní 

zpracování jsou pouţitelná jen v případě, ţe jsou totoţná, budou otázky především 

uzavřené. Výhodou dotazníku je nepochybně praktičnost, co se týče vyhodnocování 

sbíraných dat a anonymita výzkumu v případě, ţe se pokládají citlivější otázky. 

4.4 Použité metody 

Pro sběr dat byl vytvořen dotazník vlastní konstrukce, jelikoţ k podobnému měření 

ţádný standardizovaný měřící nástroj zatím neexistuje. Skládal se celkem ze 43 otázek, a 

vyplnění v průměru trvalo 8 minut a 48 sekund a byl zveřejněn na webových stránkách 
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http://sebe-otevreni-na-online-sezn.vyplnto.cz/ . Odpovědi na otázky nabývaly hodnot 1-5, 

ve znění Souhlasím-Spíše souhlasím- Nevím-Spíše nesouhlasím-Nesouhlasím. Server 

www.vyplnto.cz bohuţel nenabízel moţnost zvolit si škálu bez hodnoty „Nevím“. Tu jsem 

tak později při rekódování do programu SPSS vyřadila.  Otázky v dotazníku byly 

uspořádány do skupin dle zaměření na jednotlivé dimenze sebe-odhalování a jeho projevů.  

 

Dimenze sebe-odhalování: 

1. Ochota sdělit citlivé informace, nepříjemné informace o sobě samém 

2. Sdílení informací na svém profilu 

3. Sdílení informací o bývalých vztazích 

4. Komunikace o vývoji a budoucnosti vztahu, představách, očekáváních 

5. Komunikace o tématu sexu 

 

  Při jejich konstrukci jsem vycházela z poznatků z teoretické části a z výzkumů, 

které byly aţ doposud na tomto poli uskutečněny. Částečně jsem vyuţila několik poloţek 

zjišťujících hloubku a míru sebe-odhalování od autorů Parks & Floyd (1996) a Miller Self-

disclosure Index (Miller, Berg &Archer) . Jejichţ prostřednictvím jsem se respondenta 

dotazovala na míru ochoty komunikovat s uţivatelem online seznamovacích serverů o 

minulém a aktuální vztahu, o intimních a jiných tématech vystihující projevy sebe-

otevření, atd. Celkové znění dotazníku je umístěno v příloze č. 

4.5 Výběr vzorku 

Vzorek byl vybírán náhodně na seznamovacích serverech www.seznamka.cz a 

www.rande.cz. Uţivatelé těchto serverů byli oslovováni na základě několika kritérií. 

Prvním byl věk, kdy jsem se zaměřila na období pozdní adolescence a mladou dospělost 

v rozmezí 17-25 let. V tomto období jsou vztahy, experimentace v této oblasti a 

navazování romantických vztahů hlavním vývojovým úkolem. (Erikson,2002) Toto 

kritérium bylo zajištěno jiţ samotným výběrem respondentů před oslovením, coţ bylo 

vyselektováno přímo na seznamovacím serveru. Druhou podmínkou byla aktuální 

http://sebe-otevreni-na-online-sezn.vyplnto.cz/
http://www.vyplnto.cz/
http://www.seznamka.cz/
http://www.rande.cz/
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komunikace s alespoň 1 partnerem, přičemţ musela probíhat minimálně 14 dní. Tato lhůta 

byla stanovena z důvodu nutnosti jiţ částečně rozvinutého vztahu a předpokladu, ţe po 2 

týdnech komunikace jiţ je rozpoznatelný potenciál k romantickému vztahu. To vše na 

základě dotazů v předvýzkumu. Rovnoměrné rozdělení pohlaví respondentů mělo být 

zajištěno oslovením stejného počtu muţů a ţen  

Uţivatele jsem kontaktovala ze svého uţivatelského profilu, jenţ byl pro tento účel 

zaloţen, pomocí vzkazu, který můţe na seznamovacích serverech uţivatel zasílat. Ze 

začátku jsem oslovovala uţivatele bez ohledu na to, zda byli či nebyli online. Avšak 

vzhledem k velmi nízké návratnosti, jsem později zasílala vzkaz pouze těm, kteří 

v okamţiku odesílání online byli.  Nejdříve jsem zaznamenala větší ochotu k vyplnění 

dotazníku ze strany muţů. Bohuţel značná část z nich po tomto vyplnění nesplňovala 

mnou zadané věkové kritérium, i třebaţe zveřejněný věkový údaj na jejich profilu ano. Ve 

vzkazu jsem se krátce představila, objasnila téma výzkumu a to, ţe bude pouţit do mé 

bakalářské práce. Vzkaz dále obsahoval odkaz na internetovou stránku s dotazníkem 

vlastní konstrukce, který byl uveřejněn na webových stránkách http://sebe-otevreni-na-

online-sezn.vyplnto.cz/ . Vzhledem k tomu, ţe šlo o samosběr, nemůţeme získané 

výsledky zobecnit na jinou populaci neţ je zkoumaný vzorek, ale i přesto můţe taková 

sonda do cílové skupiny přinést zajímavé poznatky a má svůj význam. 

Samotný sběr dat několikrát zkomplikovalo vymazání mého osobního profilu na 

severu www.rande.cz  z důvodu údajného porušování uţivatelských podmínek, i přestoţe 

administrátor nejprve reagoval kladně na můj záměr, s kterým byl obeznámen ještě před 

samotným oslovením uţivatelů.   

 

4.5.1 Popis vzorku 

Nejprve jsem oslovila 300 osob, 150 muţů a 150 ţen. Přibliţně po týdnu zveřejní 

dotazníku, výzkumný vzorek obsahoval 68 osob. Následně jsem oslovila 145 muţů a 118 

ţen. Dohromady tak bylo kontaktováno celkem 563 osob. Po očištění dat vzorek obsahoval 

110 respondentů. Z toho bylo 53 muţů a 57 ţen. Míra návratnosti byla 19%. Respondenty 

jsem následně rozdělila do dvou skupin dvou skupin: „s potenciálem k romantickému 

vztahu“ a „bez potenciálu ke vztahu“, na základě poloţky v dotazníku č. 20 „Jaký typ 

vztahu očekáváte od seznamování se svým online partnerem?“ Z výsledku bylo patrné, ţe 

http://sebe-otevreni-na-online-sezn.vyplnto.cz/
http://sebe-otevreni-na-online-sezn.vyplnto.cz/
http://www.rande.cz/
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46% spadalo do skupiny „ s potenciálem ke vztahu“ a 54% respondentů spadalo do druhé 

skupiny „bez potenciálu ke vztahu“.    

  

Z tabulky č. 1 vidíme, ţe výzkumný soubor se skládal ze 48 % muţů a 52% ţen.  Z toho 

28% ţen a 18% ţen potenciál nevnímá, naproti tomu 30% muţů a 24% ţen potenciál 

vnímá.  

Potenciál ke vztahu 

  Ne v % Ano v % Celkem v % 

Muži 18 30 48 

Ženy 28 24 52 

Tab. č. 1  

Z tabulky č. 2 je patrno, ţe 12% respondentů vyuţívá seznamku méně neţ 1 měsíc, 12% 1-

2 měsíce, 21% 3-6 měsíců, 13% 7-12 měsíců a 42% rok a více.  

Jak dlouho seznamovací servery využíváte k seznamování? 

  

Potenciál ke vztahu v %   

Ne Ano 
Celkem v 
% 

1-2 měsíců 7 5 12 
3-6 měsíců 11 10 21 

7-12 měsíců 3 10 13 
méně než 1 měsíc 7 5 12 

rok a více 18 24 42 

Tab. č. 2 

 Dle tabulky č. 3 vidíme, ţe 29% respondentů aktuálně na online seznamce komunikuje s 1 

partnerem, 29% se 2 partnery, 22% se 3 partnery a 20% se 4 a více partnery.  

Kolik je aktuálně partnerů, se kterými komunikujete na online seznamce alespoň 14 dní? 

  

Potenciál ke vztahu v %   

Ne Ano Celkem v % 
1 17 12 29 
2 13 16 29 
3 10 12 22 

4 a více 6 14 20 

Tab. č. 3 
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      49% respondentů komunikuje se svým online partnerem 2-3 týdny, 20% 4-6 týdnů, 8% 7-8 

týdnů, 13% 2-3 měsíce a 19% 4 a více měsíců. 

Jak dlouho s aktuálním online partnerem komunikujete?  

  

Potenciál ke vztahu v %   

Ne Ano Celkem v % 
2-3 měsíce 6 7 13 
2-3 týdny 19 30 49 

4 měsíce a více 5 6 11 
4-6 týdnů 15 4 19 

7-8 týdnů 2 6 8 

Tab. č. 4 

Z tabulky č. 5 můţeme vyčíst, ţe 30% respondentů je zaregistrováno v sekci „Flirt a sex“, 

43% v sekci „Váţné seznámení“ a 27% v obou sekcích.  

      V jaké sekci jste zaregistrovaní? 

  

Potenciál ke vztahu v %   

Ne Ano Celkem v % 
Flirt a sex 14 16 30 

Vážné seznámení 15 28 43 
Obě 18 9 27 

Tab. č. 5 

 

 

4.6 Způsob zpracování dat 

Data z dotazníku jsem zakódovala a zpracovala v programu SPSS. Tento statistický 

program mně byl doporučen jako vhodný nástroj pro statickou analýzu mého výzkumu. 

Pro pouţití T-testu byly jednotlivé odpovědí rekódovány do číselné podoby. Nejvyšší 

hodnota byla vţdy přiřazena k odpovědi, která dle charakteru otázky směrovala k 

pozitivnímu hodnocení. Např. škála odpovědí „souhlasím“, „spíše souhlasím“, spíše 

nesouhlasím“, „ nevím“, byla rekódována do hodnot 4-1, přičemţ poloţka „nevím“ byla ze 

statistické analýzy vyřazena.  
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Cílem výzkumu bylo zjistit statistické rozdíly mezi dvěma skupinami respondentů, 

které byly definovány proměnnou „potenciál ke vztahu“. Za účelem testování těchto 

rozdílů byly poloţky v dotazníku rozděleny do následujících 4 dimenzí.  

4.6.1 Dimenze sebeodhalování 

Sdílení citlivých informací 

Zde se zjišťuje, do jaké míry je respondent ochoten sdělit citlivé a nepříjemné 

informace o sobě a míru sdělování pravdy. Zahrnuje 4 proměnné, které byly konstruovány 

na základě poloţek v dotazníku (č. 12
1
, 16

2
,18

3
) „ sdělím mu i nepříjemné informace“, 

„sdělil/a jsem mu své nejhlubší pocity“, „ případnou nespokojenost se svou postavou 

partnerovi sdělím“, „sdílení více informací“. 

Sdílení informací na svém profilu 

„Sdílení informací na profilu“ je proměnná definována pomocí počtu poloţek, které 

uţivatelé seznamek zveřejňují na svém profilu. Nabývá hodnot od 1-16
4
. 

Sdílení informací o bývalých vztazích 

Tato dimenze zjišťuje ochotu komunikovat s aktuálním online partnerem o 

minulých vztazích. Prostřednictvím poloţek v dotazníku (č. 23
5
,24,

6
25

7
) jsem definovala 

následujících proměnných: „sdílení negativních informací o minulých vztazích“, „sdílení 

pravdivých informací o konci vztahu“, sdílení emocionálního proţitku po konci vztahu“, 

záměrné nekomunikování o konci vztahu.“ 

                                                 

 

1
 V Případě, ţe se něco nepříjemného přihodilo ve škole, práci, sdělím to svému partnerovi. 

2
 Online partnerovi sděluji své nejhlubší pocity. 

3
 Jestliţe komunikuji s partnerem, u kterého vnímám moţný přechod do romantického vztahu v reálném  

4
 Věk, pohlaví, vzdělání, koníčky, sexuální orientace,. 

5
 Jsem ochoten svému online partnerovi sdělit i negativní zkušenosti z předešlého romantického vztahu. 

6
 Svému partnerovi na online seznamce záměrně nesděluji pravdivé údaje o konci předešlého vztahu. 

7
 Svému partnerovi záměrně neříkám všechny informace o svých minulých vztazích. 



 

 

 

34 

 

 

Sdílení informací o aktuálním online vztahu 

V této dimenzi u respondentů testujeme ochotu komunikovat o aktuálním a 

budoucím stavu ve vztahu s online partnerem. Z poloţek v dotazníku (č. 27
8
, 29

9
,31

10
)  

jsem konstruovala následující proměnné: „komunikuji náš přístup k našemu vztahu“, 

„vyjadřuji mu své sympatie“, komunikuji o budoucím vývoji vztahu“. 

 

Komunikace o sexu/ vyhýbání se tématu sexu 

Tato dimenze slouţí ke zjištění ochoty komunikovat o sexuálních potřebách a 

přáních s online partnerem. Na základě poloţek v dotazníku (č.33
11

,35
12

,37
13

,38
14

41
15

) 

jsem vytvořila následujících 5 proměnných: „ komunikuji s ním o sexuálních tématech“, 

komunikuji zcela otevřeně o sexu od prvního kontaktu“, „nekomunikuji o negativních 

sexuálních zkušenostech“, „sdělil/a jsem počet předchozích partnerů“, „ vyhýbání se 

tématu sexu“.  

4.7 Výsledky a ověřování hypotéz 

 

                                                 

 

8
 S online partnerem jsem začala komunikovat náš přístup k našemu vztahu: 

9
 Svému online partnerovi sděluji své sympatie. 

10
 Se svým online partnerem pravidelně komunikuji o budoucím vývoji našeho vztahu. 

11
 O sexuálním tématu s aktuálním partnerem komunikuji. 

12
 V oblasti sexu vţdy komunikuji s online partnerem otevřeně od prvního kontaktu. 

13
 V komunikaci s online partnerem se vyhýbám negativním sexuálním zkušenostem. 

14
 Svému online partnerovi sděluji počet předchozích sexuálních partnerů. 

15
 O sexu s online partnerem nekomunikuji z důvodu nevhodnosti komunikovat o tomto tématu otevřeně 

v časném stádiu vztahu. 
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Hypotéza  1a: Pokud uţivatel seznamovacího serveru vnímá u partnera, se kterým 

komunikuje, potenciál k romantickému vztahu, více se otevírá, aby se vyhnul neúspěchu 

při přechodu do reálného ţivota. 

Za účelem ověření této hypotézy jsem testovala rozdíl mezi dvěma skupinami, které 

jsou definovány proměnnou „potenciál ke vztahu“, prostřednictvím 4 proměnných: „ 

sdílení nepříjemných informací“, „sdílení nejhlubších pocitů, „sdílení nespokojenosti se 

zevnějškem“, „sdílení více informací“, které spadají pod jednu dimenzi „sdílení citlivých 

informací“. Respondenti svůj postoj vyjadřovali na škále: „souhlasím“, „spíše souhlasím“, 

„spíše nesouhlasím“ a „ nesouhlasím“, „nevím“. 

Z tabulky č. 6 je patrné, ţe pomocí T-testu nebyl zjištěn signifikantní rozdíl u ţádné 

z proměnných a to na hladině významnosti 0,1, která byla zvolena z důvodu malé velikosti 

vzorku. Lze tak konstatovat, ţe vztah mezi „potenciálem ke vztahu“ a „sdílením citlivých 

informací“ se nepotvrdil.  

 

  
Průměr - s 

potenciálem 

Průměr - bez 

potenciálu Sig.  

12.V případě, že se mně něco nepříjemného přihodilo 
např. ve škole nebo v práci, sdělím to svému online 
partnerovi. 

2,87 2,59 ,22 

17.Jestliže nejsem spokojený/á se svoji postavou, tuto 
informaci svému online partnerovi sdělím. 

2,78 2,75 ,89 

16.Svému online partnerovi  sděluji  své nejhlubší 
pocity 

3,35 3,21 ,44 

18.Více informací s online partnerem sdílím z důvodu, 
aby se předešlo možnému neúspěchu v pokračování 
vztahu. 

2,53 2,22 ,23 

Tab. č. 6 

Hypotéza 1b: Jedinci, jeţ očekávají přechod vztahu s online komunikujícím 

partnerem do reálného ţivota, sdílí více informací ve svém profilu. 

Druhou část hypotézy jsem testovala pomocí T-testu u proměnné „potenciál ke 

vztahu“, kdy 59(54%) potenciál vnímá a 51(46%), a „sdílení informací na profilu“, která 

nabývala hodnot od  1-16. 

Z tabulky č. 7 můţeme vyčíst, ţe T-test byl pro tyto 2 proměnné signifikantní 

p<0,1. To znamená, ţe ti, co vnímají potenciál, sdílí cca o 1 informaci více neţ ti, co 

potenciál ke vztahu nevnímají.  Předpokládaný vztah mezi „potenciálem ke vztahu“ a „ 

sdílením informací na profilu“ se potvrdil.  
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  Průměr - s potenciálem Průměr - bez potenciálu Sig.  

Jaké informace sdílíte na svém profilu? 
 

8,79 7,43 ,067 

Tab. č. 7 

Z tabulky č. 8 je patrné, ţe aţ 85% respondentů svému online partnerovi sděluje 

pouze pravdivé informace. 

Svému online partnerovi o sobě sděluji pouze pravdivé informace. 

  

Potenciál ke vztahu v %   

Ne Ano Celkem v % 
souhlasím 23 36 59 

spíše souhlasím 11 15 26 
nevím 6 0 6 

spíše nesouhlasím 5 1 6 

nesouhlasím 2 1 3 

Tab. č. 8 

Hypotéza 2: Jedinci, jeţ vnímají potenciál k romantickému vztahu s online 

komunikujícím partnerem, jsou neochotní s ním komunikovat o tématu sexu a vlastních 

potřebách a přáních v této oblasti. 

Pro ověření hypotézy jsem opět pouţila proměnnou „ potenciál ke vztahu“ (54% 

respondentů potenciál vnímá, 46% respondentů nevnímá) a následujících 5 proměnných: 

„sděluji negativní sexuální záţitky“, „sděluji pravdivé informace o konci vztahu“, sděluji 

mu emocionální proţitek po konci vztahu“, záměrně mu neříkám informace o konci 

vztahu.“, které spadají do jednoho společného konceptu „komunikace o sexu/vyhýbání se 

tématu sexu“. 

Respondenti měli moţnost odpovídat na škále: „souhlasím“, „spíše souhlasím“, 

„spíše nesouhlasím“, „nesouhlasím“, „nevím“. 

Podle tabulky č. 9 vyšel signifikantní rozdíl pouze mezi proměnnou „potenciál ke 

vztahu“ a proměnné „ sdílení negativních sexuálních záţitků“ a „záměrné nesdílení 

informací o sexu“, které patří do jednoho konceptu, (p<0,1).  Mezi zbylými proměnnými 

v konceptu a proměnnou „potenciál ke vztahu“ se signifikantní rozdíl neprojevil, (p>0,1).  

Předpokládaná souvislost se tak potvrdila pouze mezi „potenciálem ke vztahu“a „sdílením 

negativních sexuálních záţitků“ společně se „záměrným nesdílení informací o sexu“. 
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Souvislosti mezi „potenciálem ke vztahu“ a ostatními proměnnými v konceptu „sdílení 

informací o bývalých vztazích“ se neprokázaly. 

 

  Průměr - s potenciálem Průměr - bez potenciálu Sig.  

33.O sexuálních tématech s online partnerem 
pravidelně komunikuji. 

2,52 2,71 ,41 

35.V oblasti sexu vždy komunikuji s online 
partnerem otevřeně od prvotního kontaktu. 

3,55 3,53 ,93 

37.V komunikaci s online partnerem se 
vyhýbám komunikaci o svých negativních 
sexuálních zkušenostech. 

3,66 2,96 ,01 

38.Svému online partnerovi sděluji počet 
předchozích sexuálních partnerů. 

2,59 2,11 ,12 

41.O sexu se svým online partnerem 
nekomunikuji z důvodu nevhodnosti 
komunikovat o tomto tématu otevřeně v 
časném stadiu vztahu. 

3,61 2,93 ,02 

Tab. č. 9 

Hypotéza 3: Jedinci, jeţ vnímají potenciál k romantickému vztahu s online 

komunikujícím partnerem, jsou neochotní s ním komunikovat o minulém, aktuálním a 

budoucím stavu ve vztazích. 

 

Z tabulky č. 10 vidíme, ţe většina respondentů (53%) není ochotna se svým 

partnerem o tématu bývalých vztahů komunikovat. 

      S online partnerem jsem začal/a komunikovat o svých zkušenostech v minulých vztazích 

  

Potenciál ke vztahu v %   

Ne Ano 
Celkem v 
% 

až po prvním setkání v reálu 3 6 9 
ihned, v rámci 3 zpráv 4 9 13 
ještě jsem nezačal/a 14 16 30 

nechci o tomto tématu s partnerem 
komunikovat 11 12 23 

po týdnu a déle 15 10 25 

Tab č. 10 

Pro účely testování první části hypotézy byl opět pouţit dvouvýběrový T-test pro 

proměnné „potenciál ke vztahu“ a proměnné v rámci jednoho konceptu sdílení informací o 

svých bývalých vztazích“, a to „ sdílení negativních informacích z minulých vztahů“, 

„sdílení pravdivých informací o konci vztahu“, „sdílení emocionálního proţitku po konci 
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vztahu“ a „záměrné nekomunikování o konci vztahu“. Opět jsem kaţdou proměnnou 

z konceptu testovala jednotlivě s proměnnou „potenciál ke vztahu“. 

Výsledky T-testu nepotvrdily signifikantní rozdíl ani u jedné z proměnných v rámci 

konceptu sdílení informací o svých bývalých vztazích a potenciálem ke vztahu (p>0,1). 

Předpokládaná souvislost se tedy mezi nimi neprokázala.   

 

  Průměr - s potenciálem Průměr - bez potenciálu Sig.  

23.Jsem ochoten(a) svému online partnerovi sdělit 
i negativní zkušenosti ze svých předešlých 
romantických vztahů. 

3,30 3,16 ,48 

24.Svému partnerovi na online seznamce sděluji 
pravdivé údaje o konci mého předešlého vztahu. 

3,37 3,08 ,13 

25.Svému partnerovi na online seznamce sděluji 
informace o mém emocionálním prožitku po konci 
posledního vztahu. 

2,62 2,82 ,47 

26.Svému partnerovi záměrně nesděluji všechny 
informace o svých minulých vztazích. 

2,78 2,61 ,46 

Tab. č. 11 

 

Pro druhou část hypotézy byla opět zvolena proměnná „potenciál ke vztahu“ a 

proměnné z konceptu sdílení informací o aktuálním a budoucím online vztahu: „ 

komunikace o přístupu k našemu vztahu“, „vyjadřování sympatii“, „komunikace o 

budoucím vývoji vztahu“. Respondenti se mohli vyjadřovat prostřednictvím škály: 

„souhlasím“, „spíše souhlasím“,“ spíše nesouhlasím“, „nesouhlasím“ a „nevím“.  

Pro ověřování druhé části hypotézy jsem opět pouţila nezávislý T-test, který uvedl 

signifikantní výsledky u všech měřených proměnných (p<0,1).  

Potvrdil se tak předpokládaný vztah mezi potenciálem k romantickému vztahu a 

sdílením informací o aktuálním a budoucím online vztahu. 

 

  
Průměr - s 

potenciálem 

Průměr - bez 

potenciálu Sig.  

27.S online partnerem jsem začal/a komunikovat náš 
přístup k našemu vztahu: 

2,27 3,25 ,00 

29.Svému online partnerovi pravidelně vyjadřuji své 
sympatie. 

2,56 2,98 ,04 

31.Se svým online partnerem otevřeně komunikuji o 
budoucím vývoji našeho vztahu. 

2,25 2,71 ,03 

Tab. č. 12 
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4.8 Výsledky výzkumu ve vztahu k hypotézám 

 

Hypotéza  1a: Pokud uţivatel seznamovacího serveru vnímá u partnera, se kterým 

komunikuje, potenciál k romantickému vztahu, více se otevírá, aby se vyhnul neúspěchu 

při přechodu do reálného ţivota. 

První část hypotézy se nepotvrdila. Nepodařilo se najít souvislost mezi dimenzí 

sdílením citlivých informací a vnímáním potenciálu k romantickému vztahu. Obě skupiny 

prokázaly poměrně stejnou toleranci ke sdílení citlivých informací v online prostředí, 

přičemţ více informací uvádějí, aby se tak předešlo moţnému neúspěchu v pokračování 

vztahu. 

Hypotéza 1b: Jedinci, jeţ očekávají přechod vztahu s online komunikujícím 

partnerem do reálného ţivota, sdílí více informací ve svém profilu. 

Druhá část hypotézy byla prostřednictvím T-testu potvrzena.  Byl zjištěn vztah 

mezi sdílením informací na profilu a potenciálem k romantickému vztahu. Respondenti 

s potenciálem ke vztahu uvádějí větší počet informací ve svém osobním profilu na 

seznamovacím serveru. 

Hypotéza 2: Jedinci, jeţ vnímají potenciál k romantickému vztahu s online 

komunikujícím partnerem, jsou neochotní s ním komunikovat o tématu sexu a vlastních 

potřebách a přáních v této oblasti. 

Tato hypotéza byla potvrzena jen z části. Předpokládaná souvislost 

mezi potenciálem k romantickému vztahu a komunikování o sexu/vyhýbání se tématu sexu 

se prokázala pouze u dvou poloţek z celého jednoho konceptu, a to u sdílení negativních 

sexuálních záţitků a u záměrného nesdílení sexuálních informací. Tendence 

nekomunikovat o negativních sexuálních zkušenostech se projevily u skupiny 

s potenciálem ke vztahu, která, pokud se tématu sexu v online prostředí vyhýbá, tak 

z důvodu, aby nedošlo k narušení vztahu.  
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Hypotéza 3: Jedinci, jeţ vnímají potenciál k romantickému vztahu s online 

komunikujícím partnerem, jsou neochotní s ním komunikovat o minulém, aktuálním a 

budoucím stavu ve vztazích. 

První část hypotézy, která se týkala komunikace o minulých vztazích, potvrzena 

nebyla.  Nebyla tak zjištěna souvislost mezi vnímáním potenciálu ke vztahu a sdílením 

informací o bývalých vztazích. Většina respondentů informace o svých minulých vztazích 

v online prostředí nesdílí. Ti, co o tomto tématu komunikují, často sdílí i negativní 

zkušenosti z minulých vztahů, ale záměrně nesdělují všechny. Většinou také uvádějí 

pravdivé údaje o konci předešlého vztahu a nezdráhají se hovořit ani o emocionálních 

proţitcích tohoto vztahu. 

Druhá část hypotézy, týkající se sdílení informací o aktuálním a budoucím stavu 

online vztahu, naproti tomu potvrzena byla. Lze zkonstatovat, ţe se našla souvislost mezi 

potenciálem ke vztahu a sdílením informací o aktuálním a budoucím stavu online vztahu. 

Respondenti, kteří vnímají potenciál ke vztahu, jsou v této komunikaci otevřenější. Větší 

tendence ke komunikaci o aktuálním a budoucím vývoji ve vztahu s online partnerem se 

potvrdily u skupiny s potenciálem ke vztahu. 
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4.9 Výsledky výzkumu ve vztahu k hypotézám 

 

Hypotéza  1a: Pokud uţivatel seznamovacího serveru vnímá u partnera, se kterým 

komunikuje, potenciál k romantickému vztahu, více se otevírá, aby se vyhnul neúspěchu 

při přechodu do reálného ţivota. 

První část hypotézy se nepotvrdila. Nepodařilo se najít souvislost mezi dimenzí 

sdílením citlivých informací a vnímáním potenciálu k romantickému vztahu. Obě skupiny 

prokázaly poměrně stejnou toleranci ke sdílení citlivých informací v online prostředí, 

přičemţ více informací uvádějí, aby se tak předešlo moţnému neúspěchu v pokračování 

vztahu. 

Hypotéza 1b: Jedinci, jeţ očekávají přechod vztahu s online komunikujícím 

partnerem do reálného ţivota, sdílí více informací ve svém profilu. 

Druhá část hypotézy byla prostřednictvím T-testu potvrzena.  Byl zjištěn vztah mezi 

sdílením informací na profilu a potenciálem k romantickému vztahu. Respondenti 

s potenciálem ke vztahu uvádějí větší počet informací ve svém osobním profilu na 

seznamovacím serveru. 

Hypotéza 2: Jedinci, jeţ vnímají potenciál k romantickému vztahu s online 

komunikujícím partnerem, jsou neochotní s ním komunikovat o tématu sexu a vlastních 

potřebách a přáních v této oblasti. 

Tato hypotéza byla potvrzena jen z části. Předpokládaná souvislost 

mezi potenciálem k romantickému vztahu a komunikování o sexu/vyhýbání se tématu sexu 

se prokázala pouze u dvou poloţek z celého jednoho konceptu, a to u sdílení negativních 

sexuálních záţitků a u záměrného nesdílení sexuálních informací. Tendence 

nekomunikovat o negativních sexuálních zkušenostech se projevily u skupiny 

s potenciálem ke vztahu, která, pokud se tématu sexu v online prostředí vyhýbá, tak 

z důvodu, aby nedošlo k narušení vztahu.  

Hypotéza 3: Jedinci, jeţ vnímají potenciál k romantickému vztahu s online 

komunikujícím partnerem, jsou neochotní s ním komunikovat o minulém, aktuálním a 

budoucím stavu ve vztazích. 
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První část hypotézy, která se týkala komunikace o minulých vztazích, potvrzena 

nebyla.  Nebyla tak zjištěna souvislost mezi vnímáním potenciálu ke vztahu a sdílením 

informací o bývalých vztazích. Většina respondentů informace o svých minulých vztazích 

v online prostředí nesdílí. Ti, co o tomto tématu komunikují, často sdílí i negativní 

zkušenosti z minulých vztahů, ale záměrně nesdělují všechny. Většinou také uvádějí 

pravdivé údaje o konci předešlého vztahu a nezdráhají se hovořit ani o emocionálních 

proţitcích tohoto vztahu. 

Druhá část hypotézy, týkající se sdílení informací o aktuálním a budoucím stavu 

online vztahu, naproti tomu potvrzena byla. Lze zkonstatovat, ţe se našla souvislost mezi 

potenciálem ke vztahu a sdílením informací o aktuálním a budoucím stavu online vztahu. 

Respondenti, kteří vnímají potenciál ke vztahu, jsou v této komunikaci otevřenější. Větší 

tendence ke komunikaci o aktuálním a budoucím vývoji ve vztahu s online partnerem se 

potvrdily u skupiny s potenciálem ke vztahu. 

 

 

4.10 Diskuze 

 

V této kapitole se zaměřuji nad poznatky vyplývající z mé analýzy nasbíraných dat. 

Dále zde uvedu i moţná omezení výzkumu a návrhy pro další bádání.  

Cílem této práce bylo zodpovědět otázku, zda existuje souvislost mezi vnímáním 

potenciálu k romantickému vztahu s komunikujícím partnerem na internetové seznamce a 

mírou sebe-odhalení.  Na základě zkoumaného vzorku a hypotéz lze říci, ţe existenci 

takovéto souvislosti nelze obecně potvrdit. V mém výzkumu se potvrdilo jen několik 

vztahů. 

 Souvislost mezi sdílením citlivých informací a potenciálem ke vztahu potvrzen 

nebyl. Obě skupiny respondentů sdílí citlivé informace na Internetu bez signifikantního 

rozdílu. Většina respondentů uvedla, ţe online partnerovi sdělují své nepříjemné pocity a 

situace z offline prostředí. Důleţitou příčinou můţe být větší míra anonymity, kterou 

kyberprostor nabízí. Podle Aarona Ben’Zeeva (2001) anonymita zvyšuje sebe-odhalování 

na Internetu z důvodu redukce rizik spojených s vyzrazováním důvěrných informací. 

Uţivatelé seznamovacích serverů se tak snáze otevírají cizím osobám, u kterých se 
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s největší pravděpodobností nesetkají s negativním hodnocením z následku tohoto 

odhalování. Většina mých respondentů se přikláněla k tvrzení, ţe sdílení více informací 

můţe předcházet neúspěchu v dalším pokračování vztahu. S tím souvisí i sdílení informací 

na uţivatelském profilu seznamovacího serveru, který v mém výzkumu prokázal souvislost 

s potenciálem ke vztahu. Respondenti, kteří chtějí navázat se svým online partnerem vztah, 

o sobě na profilu uvádějí více poloţek. Snaţí se tím pravděpodobně rovněţ eliminovat 

případný nezdar při přechodu vztahu do reálného ţivota, a v co nejkratším čase zjistit 

potencionální náklady a výdaje na vztah. Velmi často přitom dochází k určitému 

zkreslování informací, ale to jen v omezeném rozsahu. 85% respondentů v mém výzkumu 

uvedlo, ţe svému partnerovi sdělují pouze pravdivé informace. Uţivatelé online seznamek 

se sice chtějí prezentovat co moţná nejlépe, ale ne příliš v rozporu s realitou, aby jejich 

nepravdivost byla v osobním setkání jen stěţí rozpozovatelná. V kyberprostoru se obecně 

dá snadno vydávat za někoho zcela jiného, ale většina lidí toho nevyuţívá. To platí 

zejména pro vztahy, které se dále rozvíjejí. Čím více času spolu lidé tráví na chatu, tím 

méně si lţou (Aaron Ben Z’eev,2004) 

Kyberprostor představuje pro jeho uţivatele velmi atraktivní místo z hlediska 

sexuální představivosti. Jakýmkoliv způsobem si můţe jedinec představovat toho druhého 

a sami se prezentovat podle libovůle. S tímto tématem úzce souvisí otázka sexu. Podle 

mého výzkumu se většina respondentů nezdráhá komunikovat o sexu. Pravděpodobně díky 

jiţ zmíněné disinhibici, která jedincům umoţňuje dělat a říkat věci, kterých by se v osobní 

interakci snaţil vyvarovat (Divínová, 2005). Další testování však ukázalo mnou 

předpokládaný vztah mezi potenciálem ke vztahu a vyhýbáním se komunikace o 

negativních sexuálních zkušenostech a tématu sexu z důvodu obav narušení vztahu hned 

v počátečním stádiu. Jak jsem jiţ zmiňovala, jedinec vnímající potenciál bude raději volit 

při komunikaci s online partnerem odlišná témata, aby tím negativně neovlivnil další fázi 

slibného vztahu.  

Moje poslední hypotéza byla potvrzena jen z části. Nebyla prokázána souvislost 

mezi potenciálem ke vztahu a komunikací o bývalých vztazích. 53% respondentů o tomto 

tématu vůbec nehovoří. Pro zbytek respondentů téma bývalých vztahů nepředstavuje 

natolik citlivou oblast, o které by se nemělo hovořit. U druhé části hypotézy týkající se 

komunikace o aktuálním a budoucím vztahu došlo ke statisticky významnému rozdílu u 
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skupiny s vnímaným potenciálem. Tato skupina má tendence vyhýbat se v komunikaci o 

jejich aktuálním a budoucím stavu ve vztahu (Sapardin, in Gibbs,2006). 

  

Kyberprostor je pro adolescenty velmi atraktivním místem, kde mohou 

experimentovat se svou identitou. Pro mladé lidi jsou online komunity zdrojem sociální 

identity, coţ hraje velkou roli v jejich sebehodnocení (Macek 1999). Internet je vyuţíván 

adolescenty převáţné za účelem navázání reálného vztahu. V tomto směru je třeba opět 

uvést, ţe výzkum byl prováděn na seznamovacím portálu, jehoţ hlavním účelem je 

navázání vztahu a jeho následné přenesení do reálného ţivota. Online vztahy lze tak 

povaţovat jako vhodnou přípravu směřující ke kvalitnímu interpersonálnímu vztahu 

v offline prostředí (Aaron Ben Z’eev,2004).   

Velmi populárními se staly seznamovací servery, které primárně slouţí k vytváření 

reálného partnerského vztahu. Aţ 42% mých respondentů uvedla, ţe server vyuţívá více 

jak rok. Schneiderová a Weiss (2001) uvádějí, ţe k této oblibě dochází z důvodu, ţe narazit 

v dnešní době na potenciálního romantického partnera je stále sloţitější. Internetové 

seznamky jsou tak rychlým a efektivním řešením s minimálními časovými náklady.  

Je třeba zmínit, ţe vzhledem k vlastnosti výzkumného souboru dochází k omezení 

zobecnitelnosti výsledků na celkovou populaci vzhledem k tomu, ţe šlo o samovýběr.  

Výzkumný soubor ne zcela vyhovuje metodologickým poţadavkům reprezentativního 

vzorku.  Bylo osloveno 563 osob, odpovědi jsem dostala od 110 z nich.  Míra návratnost 

tak byla 19,5%. Byla jsem si vědoma, ţe dotazníková šetření mají obecně nízkou míru 

návratnosti. Tato skutečnost je ještě více prohloubena při studiích na internetu. Moji 

snahou tak bylo vytvořit dotazník, který zabere méně neţ 15 minut. Dále jsem pouţila 

jednu z nejjednodušších škál odpovědí a zdůraznila anonymitu studie. Některé obtíţe se 

objevily při samotném kontaktování uţivatelů prostřednictvím vzkazu, u kterého jsem se 

snaţila o stručnost, z důvodu omezeného rozsahu textu, a zasílat je pouze těm, kteří 

splňovali mnou zadané věkové kriterium.  Značná část uţivatelů na můj vzkaz buď 

nereagovala vůbec, nebo značně negativně. Další komplikace se ukázaly ze strany 

samotného administrátora, který můj profil pravidelně mazal z důvodu údajného 

porušování uţivatelských podmínek. Přestoţe jsem ho kontaktovala ještě před 

oslovováním uţivatelů a obeznámila ho se svým záměrem, na který nicméně tehdy 

reagoval kladně.   
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Jisté omezení mohlo přinést i věkové kritérium 17 aţ 25 let, jelikoţ se jedná se o 

poměrně krátké rozmezí v rámci jedné věkové kategorie. Mohlo by být zajímavější 

zkoumat různé věkové skupiny, kde by si respondenti s největší pravděpodobností nebyli 

tolik postojově a názorově podobní. Dále vzhledem k tak citlivému tématu se nemuseli 

někteří respondenti plně otevřít, coţ mohlo do značné míry rovněţ ovlivnit výsledky.   

Na provedený výzkum lze navázat v různých směrech. V českém prostředí je 

koncept vynořující dospělosti nedostatečně probádán, a proto by se další výzkumy mohly 

soustředit na tuto oblast právě v tomto prostředí. Přínosnou studií by dále mohlo být např. 

zkoumání míry sebe-odhalení u jedinců vyuţívající seznamovací agentury v offline 

prostředí. 
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6 Přílohy 
 

Dotazník 

 

Obecné informace 

1. pohlaví 

2. věk 

3. aktuální stav v oblasti vztahů v reálném ţivotě:  

a) Aktuálně ve vztahu 

b) Aktuálně bez vztahu 

4. Jakou seznamku vyuţíváte:  

a) rande.cz 

b)  seznamka.cz 

c) obojí 

5. V jaké sekci jste zaregistrovaní: 

Moţnost zaškrtnou více odpovědí. 

a) Váţné seznámení 

b)  Flirt a sex 

c) V jiné (moţnost vepsat odpověď) 

6. Jak dlouho seznamovací servery vyuţíváte k seznamování? 

a) rok a víc 

b)  6-12měsíců 

c)  3-6 měsíců 

d)  1-3 měsíce 

e)  méně neţ 1 měsíc 

7. kolik je aktuálně partnerů, se kterými komunikujete na online seznamce alespoň 14 

dní? 

a) 1 

b)  2 

c)  3 

d) 4 a více 

 

Vyberte z těchto partnerů jednoho, se kterým nejčastěji komunikujete.  
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Otázka k H1a: 

Sebe - otevření 

8. Jak dlouho s tímto partnerem komunikujete? 

a) 2 – 3 týdny 

b)  4-6 týdnů 

c)  7-8 týdnů 

d)  2-3 měsíce 

e)  4 měsíce a více 

9. Proběhlo jiţ vaše setkání v reálném ţivotě? 

a) ne 

b) viděli jsme se 1x 

c)  2-3x 

d)  4-5x  

e) 6 a vícekrát 

10. Kdo koho v tomto vztahu kontaktoval jako první? 

a) vy partnera 

b)  partner Vás. 

11. O jakých tématech s tímto partnerem aktuálně komunikujete? 

a) fyzický vzhled 

b)  naše koníčky 

c)  sexuální záţitky 

d)  sexuální přání a představy 

e)  minulé zkušenosti z romantických vztahů 

f)  negativní zkušenosti z minulých vztahů 

g)  představy ohledně budoucího vývoje vašeho vztahu 

h) Jiné téma. Jaké: 

12. V případě, ţe se mně něco nepříjemného přihodilo např. ve škole, práci, sdělím to 

svému online partnerovi. 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c)   Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

 

V případě kladné odpovědi sdělíte: 

Sděluji mu, co se skutečně přihodilo: 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

V případě odpovědi ne: 
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Dosud mezi námi nevznikla dostatečná důvěra: 

a)  Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

 

13. Jestliţe nejsem spokojený/á se svoji postavou, tuto informaci svému online 

partnerovi sdělím. 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

 

14.  Představte si, ţe online partner je sportovní nadšenec, ale vás sport příliš nebaví. 

Řeknete mu o svém vztahu ke sportu? 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

 

      16. Svému partnerovi online sděluji své nejhlubší pocity. 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

       17. Svému online partnerovi o sobě sděluji jen pravdivé údaje. 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

       18.  Jestliţe komunikuji s online partnerem, u kterého vnímám moţný přechod do 

romantického vztahu v reálném ţivotě, sděluji mu o sobě co nejvíce informací, včetně 

těch, které povaţuji za méně atraktivní. 



 

 

 

52 

 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

       V případě kladné odpovědi: 

                   S online partnerem sdílím více informací o sobě, aby se předešlo moţnému 

neúspěchu v pokračování vztahu. 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

      Otázky k H1b:  

19.  Jaké informace sdílíte na svém profilu? (Věk, stav, pohlaví,…) 

20. Jaký typ vztahu očekáváte od seznamování na online seznamkách? 

a) Ţádný; pouze online vztah; 

b)  partnerský vztah v reálném ţivotě;  

c) sexuální vztah pouze online  

d) flirt v reálném ţivotě 

e)  sex v reálním ţivotě 

f)  flirt pouze online 

g) Stále nejsem rozhodnutý/á 

21. Podle čeho vybíráte partnera, kterého chcete kontaktovat? 

a) Pouze podle fotografie 

b)  Podle informací uvedených na jeho profilu 

c)  Mnoţství, informací které můj potenciální partner sdílí, neřeším; 

d)  Nikdy nikoho nekontaktuji 

e)  Nevím 

 

 

 

 

Otázky k H2: 

Komunikace o minulých romantických vztazích: 
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22. S online partnerem jsem začal/a komunikovat o svých zkušenostech v minulých 

vztazích: 

a) ihned, v rámci prvních 3 zpráv (e-mailů), 

b) po týdnu a déle 

c) ještě jsem nezačal/a 

d)  nechci o tomto tématu s partnerem komunikovat 

e)  aţ po prvním setkání v reálu 

23. Jsem ochoten/na svému online partnerovi sdělit i negativní zkušenosti 

z předešlého romantického vztahu.  

a) Souhlasím 

b)  Spíše souhlasím 

c)  nevím 

d)  Spíše nesouhlasím 

e)  Nesouhlasím 

24. Svému partnerovi na online seznamce sděluji pravdivé údaje o konci mého 

předešlého vztahu.  

a) Souhlasím 

b)  Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

25. Svému partnerovi na online seznamce sděluji informace o mém emocionálním 

proţitku po konci posledního vztahu.  

a)  Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

26. Svému partnerovi záměrně neříkám všechny informace o svých minulých 

vztazích 

a) Souhlasím 

b) Spíše souhlasím  

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

 

Otázky k H2: 

Komunikace o aktuálním a budoucím stavu ve vztazích. 

27. S online partnerem jsem začal/a komunikovat náš přístup k našemu vztahu: 

a) ihned, 

b)  po 1-2 týdnech, 

c)  po měsíci, 

d)  po prvním setkání, 

e)  ještě jsem nezačal/a 
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28. S online partnerem jiţ máme vytvořený romantický vztah: 

a)  Souhlasím 

b) Spíše souhlasím 

c) Nevím 

d) Spíše nesouhlasím 

e) Nesouhlasím 

 

29. Svému komunikačnímu partnerovi pravidelně vyjadřuji své sympatie. 

a) Souhlasím 

b)  Spíše souhlasím 

c)  Nevím 

d)   Spíše nesouhlasím 

e)  Nesouhlasím 

30. Svému partnerovi dávám jasně najevo, pokud vnímám potenciál k romantickému 

vztahu.  

a) Souhlasím 

b)  Spíše souhlasím 

c)  Nevím 

d)  Spíše nesouhlasím 

e)  Nesouhlasím 

31. Se svým online partnerem otevřeně komunikuji o budoucím vývoji našeho 

vztahu.  

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

32. Komunikace o vztahu od prvotního kontaktu a o očekáváních od vztahu mi 

usnadňuje zváţit pravděpodobný vývoj vztahu.  

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

 

 

 

Otázky k H3: 

Komunikace v oblasti sexuálních potřeb a přání. 
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33. O sexuálním tématu s aktuálním partnerem pravidelně komunikuji.  

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

34. Svému aktuálnímu partnerovi jsem sdělil/a svá sexuální přání.  

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

35. V oblasti sexu vţdy komunikuji se svým online partnerem otevřeně ihned od 

prvotního kontaktu. 

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

36. Při konverzaci o sexu se svým partnerem o svých vlastních sexuálních 

představách běţně komunikuji.  

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

37. V komunikaci s partnerem se vyhýbám komunikaci o svých negativních 

sexuálních zkušenostech.  

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

38. Svému partnerovi sděluji počet předchozích sexuálních partnerů.  

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

39. V online komunikaci s partnerem se vyhýbám komunikaci o sexu z důvodu 

obavy z kritiky a odsouzení mé osoby.  

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

40. V online komunikaci se vyhýbám tématu sexuálních potřeb a přání z důvodu 

obav z narušení vztahu.  
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a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

41. O sexu se partnerem nekomunikuji z důvodu nevhodnosti komunikovat o tomto 

tématu otevřeně v časném stadiu vztahu. 

a) Souhlasím 

b)  spíše souhlasím 

c)  spíše nesouhlasím 

d)  Nesouhlasím 

e)  nevím 

 


