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Úvod 
 
 Tato práce se bude zabývat mezilidskými vztahy, protože je toto téma považováno za 
ze velmi zajímavé a vždy aktuální. Konkrétně se bude jednat o vztahy partnerské a to vztahy 
mladých párů, které spolu sice žijí, ale nejsou sezdáni. Nesezdané soužití bude tématem 
z toho důvodu, že o manželství, rodině, manželské a rodinné terapii atd. toho bylo napsáno 
nesrovnatelně více, než o vztazích nesezdaných párů. Důvodem dalšího vymezení cílové 
skupiny – tedy soužití partnerů – je úmysl práce zaměřit se na vážné vztahy. Co je to ale 
vážný vztah? Vážný vztah se dá jen obtížně definovat, ale určitě má následující prvky: Ačkoli 
víte, že každý vztah může skončit, počítáte s tím, že tenhle neskončí, a chápete jej jako 
vzájemný závazek. Partner je pro vás emocionálně nejvýznamnější figurou. Záleží vám na 
jeho přáních a potřebách. Úspěšně jste prošli obdobím romantické zamilovanosti a vstoupili 
do období lásky. 
 Vážný vztah také splňuje kritéria těsného vztahu a Kelley a kol. definují těsný vztah 
jako jednu ze silných, častých a různorodých vzájemných závislostí (mezi dvěma lidmi), která 
trvá určitou delší dobu.1 V životě člověka jsou dva těsné vztahy – první je mezi dítětem a 
rodiči a druhý mezi partnery ve vážném vztahu. Pojednává-li odborná literatura o trvalých, 
vážných, těsných vztazích, má na mysli manželství. Ale již dlouhou dobu není manželství 
podmínkou toho, aby spolu partneři mohli žít, zažít těsný vztah, sdílet starost o domácnost, či 
dokonce mít děti. Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla zabývat nesezdaným soužitím tedy 
je, že je to stále aktuálnější téma. 
 Nesezdané soužití existovalo i v minulosti, ale bylo chápáno jako jev negativní a 
sociálně degradující („žít na psí knížku“). Dnes je to jev mnohem častější, nedegradující, ale 
málo zkoumaný. 

Už od počátku 20. století se mluví o krizi manželství a rodiny. Mnohdy zazní i úvahy 
o tom, že současný vývoj míří k naprostému (nebo téměř naprostému) zániku tradičního 
manželství a rodiny, a že převáží různé alternativy, jako například skupinová soužití, 
manželství na zkoušku, či nesezdané soužití. Dochází v zásadě ke třem procesům: labilizace 
hodnotových orientací a norem chování, důraz na jedince a na jeho práva a změny v postavení 
i rolích muže a ženy, spojené s oslabením ekonomické funkce rodiny. 
 Lidé se dnes více rozvádějí, počet uzavíraných manželství klesá (zejména u mladých 
lidí) a současně s tímto jevem se objevuje nárůst nesezdaných soužití (kohabitace), což je 
„soužití bez úředního nebo církevního posvěcení“ (citováno dle2). Podle Dominiana (1986) 
však nejsou žádné doklady toho, že by nesezdané soužití manželství vytlačovalo, ačkoli ho 
někdy oddaluje. Podle tohoto autora je potřeba nesezdané soužití podrobně prostudovat, 
abychom zjistili, zda se jedná o prodloužené námluvy, nebo o část manželské zkušenosti.  
 Jak moc se partnerský vztah proměňuje složením manželského slibu? Co mají 
nesezdané soužití a manželství společného a co je naopak odlišuje? To je už téma pro další 
výzkum a v této práci se tohoto problému dotkneme jen zlehka, zejména proto, abychom 
obhájili čerpání z literatury o manželství: Asi nejnápadnější rozdíl mezi tzv. namlouváním a 
manželstvím je ten, že v manželství spolu partneři žijí, zatímco při namlouvání spolu pouze 

                                                 
1 „One of strong, frequent, and diverse interdepedence (between two people) that lasts over a considerable 
period of time“; Kelley in Harvey, Pauwels, Zickmund, Relationship Connection, Handbook of Positive 
Psychology, Oxford 2002. 
2 Plaňava, Jak se nerozvádět, Grada, Praha 1994. 
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„chodí“. Nesezdané soužití je jakýmsi mezistupněm, který má s manželstvím kromě 
společného bydlení společné i jiné znaky (např. nutnost rozdělení péče o chod domácnosti), 
některé pouze někdy (např. společné finance). Ne každý ovšem vnímá nesezdané soužití jako 
takovýto předstupeň manželství. Mnoho lidí je pokládá za instituci, která může zcela bez 
problémů nahradit instituci manželství.  

Do jaké míry se v jiných dimenzích nesezdané soužití blíží namlouvání, či naopak 
manželství zde, jak už jsme řekli, nebudeme podrobněji zkoumat. V pozadí práce však stojí 
jistá hypotéza, že co se týče podoby vztahu, jeho problémů apod., má již delší dobu trvající 
nesezdané soužití k mladému bezdětnému manželství opravdu hodně blízko.  
 Téma partnerských vztahů párů žijících v nesezdaném soužití by ovšem bylo pro 
bakalářskou práci stále tématem příliš širokým, a tak jsem se rozhodla zaměřit se na konflikty 
v jejich vztazích, které se projevují hádkami. Kvůli čemu se nejčastěji hádáme? Jak naše 
hádky vypadají? Jakou podobu má usmiřování? Jak konflikty vznikají? Víme vůbec, o čem a 
proč se vlastně hádáme? A jak toto vše souvisí s naší spokojeností ve vztahu? Tyto a další 
otázky by měla tato práce pojednat. 
 
 Cílem práce je přispět k základnímu zmapování nesezdaného soužití (jeho vznik, 
podoba apod.), se zvláštním zřetelem na v něm se vyskytující konflikty (příčiny, průběh 
apod.). Na základě četby a svých úvah jsme dospěli k hypotéze, že mnoho partnerských 
konfliktů pramení z „pouhých“ nedostatků v komunikaci (ať už z hlediska kvantity či 
kvality). Jak často se nám stává, že se ustavičně hádáme kvůli jedné věci, oba chceme 
problém vyřešit, ale „prostě to nějak nejde“? Jak často mylně předpokládáme, že partner 
„přeci musí chápat, co se mu nepřímo snažíme sdělit“? Jak často slovům a činům partnera 
přikládáme význam, který ve skutečnosti vůbec nemusí mít? Jak často se hádáme o něčem, co 
je ve skutečnosti pro nás oba jen zástupným problémem? Zkrátka: jak často o důležitých 
věcech nemluvíme, nebo mluvíme jen nepřímo a nerozumíme si? Jak často si chybně 
vykládáme partnerovo (ale i svoje vlastní) chování? 
 Hlavní hypotézou této práce ovšem je, že předpokládáme souvislosti mezi mírou 
spokojenosti ve vztahu a podobou (příčinami, průběhem atd.) hádek a to v tom smyslu, že ve 
spokojených vztazích jsou hádky méně časté a intenzivní, snáze dochází ke smíru apod. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
 
Jakých vztahů se týká tato práce? 
 
 Zabývá se vážnými vztahy mezi partnery, kteří žijí v nesezdaném soužití (kohabitaci) 
alespoň půl roku a nemají děti. Vážnými vztahy jsou míněny takové vztahy, které už 
postoupily z období zamilovanosti (Zamilovanost je „počáteční stav společného pohybu ve 
dvou“. (cit. dle3)) do trvalejšího stavu lásky, který umožňuje vidět toho druhého i vzájemný 
vztah realističtěji. Podmínka půl roku společného soužití má zajistit, že tohoto stavu již bylo 
dosaženo. Páry s dětmi byly z výzkumy vyloučeny, protože vytvoření rodiny vztah zásadním 
způsobem proměňuje. Výzkum se týká záměrně nesezdaného soužití z toho důvodu, že o 
manželství bylo řečeno již mnoho. Výzkum se dále omezuje na nesezdané soužití mladých 
lidí (přibližně do 30 let), protože se domníváme, že mezi nesezdaným soužitím mladé a starší 
generace se vyskytují jiné významné rozdíly, které by bylo potřeba zkoumat samostatně. U 
starších dvojic se obvykle vyskytuje jiná motivace vztahu, jiné ekonomické podmínky, zájmy 
apod. 

 „Na počátku každého mileneckého (…) vztahu je nedorozumění. Na začátku 
partnerského vztahu je období setkávání časem bláznivých nadějí, iluzí o nápravě zásadních 
nedostatků jednoho i druhého, klamným zdáním možného hojení traumat zrození nebo 
dětských traumat, a pocitu, že by to všechno mohlo trvat nekonečně dlouho. (…) Stav 
zamilovanosti se nemůže dlouho udržet.“ (cit. dle4) Partneři se v tomto období snaží jevit se 
tak, jak se domnívají, že je ten druhý chce vidět. Obraz toho druhého zamlžují také obavy, 
neznalost a klamání sebe sama související se staršími životními scénáři. Z těchto důvodů se 
v této fázi vztahu nevytváří vztah skutečně důvěrný, ve kterém dochází k přiznání 
zranitelných míst a snaze o shodu.5 

S. W. Duck rozlišuje u vztahů sociální a mezilidskou (interpersonální) přitažlivost. 
Sociální je krátkodobá, silně ovlivněná členstvím v sociálních skupinách, zatímco mezilidská 
je založena na hlubší znalosti osobnosti druhého a jeho pohledu na svět.6 „Podobnost 
osobních konstruktů, postojů a názorů má velký význam, má-li krátkodobá vzájemná 
přitažlivost přerůst v dlouhodobý vztah.“ (cit. dle7) 

 
 

Láska 
 
 Láska je trvající citový vztah. Má mnoho podob. Nakonečný uvádí její tři základní 
formy: „éros“ („erotická láska založená na citově-sexuálním základě, jejímž prototypem je 
vztah mezi milenci“ (cit. dle8)), „filia“ (láska založená na vztazích mezi dětmi a rodiči, 
případně na vztahu hlubokého přátelství) a „agape“ (láska k bližnímu). Erotická láska má 
sexuální základ, který je rozšířený o potřebu intimního partnerství. Sexualita má původně 

                                                 
3 Alberoni, F. in Salomé, J., Mluv se mnou… mám ti co říct, Portál, Praha 1997. (str. 27) 
4 Salomé, J., Mluv se mnou… mám ti co říct, Portál, Praha 1997. (str. 18) 
5  Salomé, J., Mluv se mnou… mám ti co říct, Portál, Praha 1997.  (str. 18 – 21) 
6 Hayesová, N., Základy sociální psychologie, Portál, Praha 1998. (str. 88 – 94) 
7 Hayesová, N., Základy sociální psychologie, Portál, Praha 1998. (str. 88) 
8 Nakonečný, M., Motivace lidského chování, Academia, Brno 1997. (str. 250) 
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význam mezipartnerského pouta, partneři se však vyhledávají k trvalejšímu vztahu na základě 
citové fascinace. 
 Romantická láska je vzplanutí, které se vyznačuje projevy něžnosti, pocitem, že je 
člověku s tím druhým velmi dobře, identifikací s objektem lásky a jeho zbožněním. Není 
spolehlivým základem trvalejšího partnerského vztahu, má význam spíš psychosexuální. 
Láska, nazývaná obvykle manželská, se naopak nevyznačuje erupcemi emočních expresí a 
zaníceným chováním, ale oddaností a citovým vztahem, projevujícím se péčí o druhého. Je 
trvalejší než romantická láska, je to ohleduplný a kooperativní vztah.9  
 „Od zralé lásky tohoto typu i od romantické lásky je třeba odlišit pouhou přelétavou 
zamilovanost. Podle B. Dosužkova (1949) je erotické chování vášnivého typu homologické 
neurotickému chování, vyznačuje se nepraktičností, nedostatkem vůle a dalšími neurotickými 
symptomy, ale i smyslně něžnou genitálností.“(cit. dle10 ) 

"E. Fromm (1996) rozlišuje lásku bratrskou (lásku mezi rovnými), mateřskou lásku 
(lásku matky k dítěti jako vztah nerovný), erotickou lásku, sebelásku a lásku k bohu.“ (cit. 
dle11)  

Citové stavy „mít rád“ a „milovat“ nejsou modifikace téhož stavu. Láska je dle 
převažujícího názoru specifický druh interpersonálního vztahu. Pro všechny vztahy lásky je 
charakteristické vzájemné porozumění, poskytování a přijímání podpory, pozitivní oceňování 
a radost z přítomnosti druhého. „Nicméně je zřejmé, že jejich míra závisí na druhu vztahu a že 
např. pro stav počáteční zamilovanosti bude spíše důležitější intenzivní okouzlení jedinečností 
a výjimečností druhého.“ (cit. dle12) V dalším vývoji vztahu pak převládnou charakteristiky 
jako vzájemná opora, důvěra a stále se prohlubující poznávání osobnosti partnera. 

U lásky je charakteristická intenzivní citová vazba k milovanému člověku, která se 
projevuje sexuální touhou a silnou (až neovladatelnou) tendencí na onoho člověka myslet.  

Podle R. J. Sternberga (1986, 1988) má láska tři hlavní dimenze: intimitu, vášeň a 
závazek. (O intimitě se v práci ještě blíže zmíníme.) „Závazek (…) vyjadřuje zvláštní druh 
vztahu mezi dvěma lidmi v podobě jedinečné jednotky.“ (cit. dle13) Je tím, co činí vztah 
vážnou záležitostí a ne pouhým poblouzněním a zábavou.Vášeň je podle Sternberga spojena 
především s motivační složkou.14 Je tím, co člověka pohání k aktivitě směřující k dosažení 
cíle – opětovného získávání milované osoby. 

 
 

Nesezdané soužití 
 
 Definic nesezdaného soužití (kohabitace) bylo vytvořeno mnoho, od méně přesných, 
ale praktických jako  „soužití dvou osob opačného pohlaví ve svazku podobném manželství, 
ale bez uzavření sňatku“ (cit. dle15), po velmi výmluvné jako „sharing bedroom during at least 
four nights per week during at least three consecutive months with someone of opposite sex“ 
(cit. dle16) (sdílení ložnice po alespoň čtyři noci v týdnu a to po alespoň tři po sobě jdoucí 
měsíce s osobou opačného pohlaví) . Poslední uvedená definice zdůrazňuje časový faktor a 
sdílení ubytování. Jiné definice zdůrazňují spíše, že se jedná o vztah podobný manželství, ale 
bez oficiálního potvrzení vztahu – např.: „couples living together in a marriage-like 

                                                 
9 Nakonečný, M., Motivace lidského chování, Academia, Brno 1997. (str. 248 – 253) 
10 Nakonečný, M., Motivace lidského chování, Academia, Brno 1997. (str. 250) 
11 Slaměník, I., Výrost, J., Sociální psychologie, ISV, Praha 1997. (str. 302) 
12 Slaměník, I., Výrost, J., Sociální psychologie, ISV, Praha 1997. (str. 303) 
13 Slaměník, I., Výrost, J., Sociální psychologie, ISV, Praha 1997. (str. 304) 
14 Slaměník, I., Výrost, J., Sociální psychologie, ISV, Praha 1997. (str. 302 – 309) 
15 Paloncyová, J.: Rodinné chování mladé generace, Závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé 
generace 2002“, VÚPSV, 12/2002 (str. 26) 
16 Macklin (1972) in Trost, J., Unmarried Cohabitation, International Library, Västerås, 1979. (str. 13) 
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relationship without having legally valid marriage documents“ (cit. dle17) (páry žijící spolu ve 
vztahu podobném manželství, ale bez právně platných manželských listin). Další definice se 
zaměřují například na sexuální či ekonomickou stránku vztahu. 

Nesezdané soužití se ve vyspělých evropských zemích významně rozšířilo v 70. letech 
20. století. Existovalo ovšem již v tradiční společnosti a to především v nižších vrstvách 
společnosti. Jeho rozšíření bylo umožněno mj. univerzálním přístupem ke vzdělání, 
dostupností účinné antikoncepce a liberalizací sexuálních norem. 

Podle Brinesové a Joynerové (1999) je míra společných investic a komplementarity 
rolí v nesezdaném soužití nižší než v manželství. Manželství je založeno na vzájemné výměně 
materiálních statků emocí apod. Důvodem nižších investic v nesezdaném soužití je podle 
autorek například nejistota výběru a neexistence univerzálních norem, které by řešily 
například společný majetek. Vztah nesezdaných partnerů je tedy založen převážně na 
„rovnosti partnerů měřené především ekonomickým kapitálem“ (cit. dle18) a na 
individualismu. 

 
Faktory nestability manželství a nesezdaného soužití (dle Brinesové a Joynerové) 
 Manželství: komplementarita Nesezdané soužití: rovnost 
1. Pravděpodobnost rozvodu manželství se 

zvyšuje spolu s rostoucím příjmem ženy. 
Čím více se příjem nesezdané ženy blíží příjmu muže, 
tím je pravděpodobnost rozchodu nižší. Čím je však 
příjem nesezdané ženy vyšší než příjem muže, tím je 
riziko rozchodu vyšší. 

2. Čím více času stráví vdaná žena v zaměstnání, 
tím je pravděpodobnost rozvodu vyšší. 

Čím je pracovní zaneprázdnění nesezdané ženy vyšší, 
tím je riziko rozchodu nižší. 

3. Pravděpodobnost rozvodu se snižuje spolu 
s rostoucím rozdílem počtu hodin strávených 
výdělečnou činností mužem a ženou. 

Pravděpodobnost rozchodu se zvyšuje spolu 
s rostoucím rozdílem počtu hodin strávených 
výdělečnou činností mužem a ženou. 

4. Čím větší je společný majetek manželů, tím je 
pravděpodobnost rozvodu nižší. 

Společný majetek nemá vliv na pravděpodobnost 
rozchodu. 

5. Přítomnost jednoho dítěte riziko rozvodu 
snižuje, čím je však počet dětí vyšší, toto riziko 
je vyšší. 

Riziko rozchodu se zvyšuje spolu s počtem dětí 
přítomných ve společné domácnosti. 

Tabulka převzata ze Závěrečné zprávy z „Biografického výzkumu mladé generace 2002“, VÚPSV, 12/2002. 
 

 Podle Brinesové a Joynerové je často nesezdané soužití méně stabilní než manželství, 
protože je velmi obtížné udržet rovnost a kompromis mezi partnery. Pravděpodobnost 
rozchodu nesezdaných párů se zvyšuje tehdy, je-li rozdělení genderových rolí tradiční, nebo 
pokud partnerka vydělává více než partner. 

V Biografickém výzkumu mladé generace 2002 se pouze 8% respondentů domnívalo, 
že by spolu partneři neměli žít ve společné domácnosti, aniž by byli manželé. Mezi odpůrce 
nesezdaného soužití patřili především věřící. 54% respondentů se domnívalo, že by nesezdané 
soužití mělo časem ústit do manželství. Podle 38% respondentů může nesezdané soužití 
manželství bez problémů nahradit. Nesezdaní partneři obvykle uzavírají časem sňatek, pokud 
se nesezdané soužití osvědčí. 

Podle tohoto výzkumu je dále kohabitace silně vázána na možnost samostatného 
bydlení. Mladí nesezdaní partneři spolu v 62% případů žijí ve vlastním bytě.19 Ve výzkumu 
provedeném Trostem a kol. (1974) ve Švédsku odpověděla zhruba polovina respondentů, že 
spolu začali bydlet tak, že si pronajali či koupili byt nebo dům a sestěhovali se. Druhá 

                                                 
17 Hansen (1978) in Trost, J., Unmarried Cohabitation, International Library, Västerås, 1979. (str. 14) 
18 Paloncyová, J.: Rodinné chování mladé generace, Závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé 
generace 2002“, VÚPSV, 12/2002. (str. 27) 
19 Paloncyová, J.: Rodinné chování mladé generace, Závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé 
generace 2002“, VÚPSV, 12/2002. (výtah z celé zprávy) 
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polovina odpověděla, že jeden z partnerů už dům nebo byt měl, a druhý se k němu 
nastěhoval.20 

Podle analýzy SLDB (Sčítání lidí, domů a bytů, 1991 a 2001) žijí v České republice 
v nesezdaném soužití především partneři starší 35 let. Ve sčítání roku 2001 se však ukázal 
významný nárůst nesezdaného soužití v mladších věkových skupinách (zejména ve věkové 
skupině 25 – 29 let). Celkový zjištěný počet nesezdaných soužití vzrostl ze 40 tisíc v roce 
1930, 58 tisíc v roce 1970, 90 tisíc v roce 1980, 85  tisíc v roce 1991 až na 125 tisíc v roce 
2001. Rozložení nesezdaného soužití podle věkových skupin podrobně ukazuje tabulka č. 1. 21 
Otázkou je, do jaké míry výsledky SLDB zachycují skutečnou situaci na poli nesezdaného 
soužití, vzhledem k tomu, že mnoho mladých partnerů žijících ve společné domácnosti je 
nadále hlášeno k trvalému pobytu u rodičů a oficiálně své soužití s partnerem nenahlásí. 

 
Tab. č. 1: Rozložení kohabitace podle v ěku a pohlaví; v %; obyvatelstvo starší 15 let; ČR 

 
Tabulka převzata z ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB, Černá, K, http://demografie.info/ 

 
Peterman a kol. (1974) provedl před 30 lety v Pensylvánii studii toho, jak obvyklé je 

nesezdané soužití mezi vysokoškolskými studenty. 33% respondentů (stejně mužů a žen) 
odpovědělo kladně na otázku: Žijete, nebo jste někdy žil/a (jedl/a, spal/a, přebýval/a ve 
stejném obydlí) společně s osobou opačného pohlaví? 

Další studie, provedená Rousselem (1978) ve Francii, ukázala ještě vyšší míru 
nesezdaného soužití. Ve skupině párů, které uzavřely sňatek v letech 1976 a 1977, před tím 
44% prožilo nesezdané soužití. (Zatímco v letech 1968 – 1969 to bylo pouze 17%)22 

Dá se předpokládat, že nárůst v počtech nesezdaného soužití nadále pokračuje a počet 
lidí žijících v nesezdaném soužití tedy bude v roce 2006 ještě větší, než uvádí dříve provedené 
výzkumy. 
 
 
Komunikace - obecně 
 
 „Komunikace je to, co se odehrává mezi tím, kdo volá, a tím, kdo je volán.“( cit. dle23) 
 Tradiční definice komunikace (Watzlawick, Beavinová a Jackson): „médium 
pozorovatelných manifestací lidských vztahů“. Definice Moscovici: „Komunikace je sociální 
proces a sociální instituce.“ Je velmi významnou charakteristikou člověka jako společenské 
bytosti. 
 Psychologii lidské komunikace zajímá to, jak lidé vyjadřují své záměry, zajímají ji 
funkce komunikace a motivace k ní, dorozumění a nedorozumění v procesu komunikování a 

                                                 
20 Trost, J., Unmarried Cohabitation, International Library, Västerås, 1979. (str. 59 - 62) 
21 Černá, K., ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB, http://demografie.info 
22 Trost, J., Unmarried Cohabitation, International Library, Västerås, 1979. (str. 25 – 59) 
23 Salomé, J.: Mluv se mnou, Portál, Praha, 1997. (str. 13) 
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účinky na psychiku, projevy a vztahy účastníků. Předmětem psychologie lidské komunikace 
jsou i nedorozumění a poruchy, ke kterým dochází často.24  
 Čili: „Psychologie lidské komunikace rozebírá uskutečňování nejrůznějších sdělení 
druhému člověku, včetně těch, která jsou určena velkým skupinám lidí; zkoumá jak úmyslné, 
tak neúmyslné komunikování – a to vždy v určitém kontextu psychickém, sociálním, 
fyzikálním.Rozebírá vznik, motivaci a zakódování zpráv a schopnost příjemce zprávu 
dešifrovat a porozumět jí. Rozebírá způsoby přenosu zpráv, včetně proměnných, které 
dokážou pozměnit přenos sdělení. Zabývá se chováním a prožíváním osob sdělujících, ale i 
sdílejících. Zabývá se tím, jaký dopad má sdělení na všechny účastníky komunikační situace 
(…).“ (cit. dle25) Zkoumá tedy problematiku komunikace velmi komplexně a ukazuje, že 
komunikace je mnohem více, než pouhé sdělování informací. 
 
 „Život lidí ve společnosti nutně zahrnuje jejich vzájemný duševní styk. Ten spočívá ve 
vzájemném dorozumívání, komunikaci. (…) Z psychologického hlediska je (komunikace) 
jedním ze základních sociálněpsychologických procesů, a možná procesem nejdůležitějším (J. 
Janoušek, 1968).“ (cit. dle26) Můžeme ji charakterizovat jako sdělování významů mezi lidmi, 
přičemž sdělováním rozumíme předávání a přijímání významů a významy míníme vše, o čem 
mezi sebou lidé komunikují (např. informace, poznatky, emoce postoje atd.). 

Kvalitní komunikace (a nejen kvalita, ale i kvantita) je v každém vztahu (a tak i 
v nesezdaném soužití) nesmírně důležitá. Patří mezi nejdůležitější podmínky spolupráce27, 
což je jedno z extrémních řešení mezilidských konfliktů (druhým je soupeření).28 „Úroveň 
spolupráce je podstatně vyšší tam, kde účastníci konfliktu mají možnost vzájemně si sdělovat 
zprávy, v porovnání se situacemi, při nichž mezi nimi možnost komunikace neexistuje.“(cit. 
dle29)  

Co se týče spolupráce, nemusí to vždy nutně být kladný jev. Kooperaci (spolupráci) 
můžeme rozdělit na prosociální a asociální (např. spolupráce gangsterů v jednom gangu).  
Spolupráci charakterizuje to, že se při ní celkový objem hodnot zvyšuje, zatímco při soupeření 
získává jeden z účastníků hodnoty na úkor druhého.30 (O soupeření a spolupráci se blíže 
zmíníme v další části práce.) 
 Křivohlavý v podstatě souhlasně s Janouškem (viz výše) píše, že slovo komunikovat 
můžeme mimo jiné překládat jako „´sdílení´ - sdílení se s někým o něco hodnotného 
(cenného)“. (cit. dle31)  

„Sdělování významů mezi lidmi je nutně zprostředkováno. Podle charakteru 
prostředků a způsobu zprostředkování se dělí komunikace na verbální a neverbální.“ (cit. 
dle32) Verbální komunikace užívá mluvených či psaných slovních výrazů, neverbální 
komunikace užívá mimoslovní prostředky (pohledy, gesta, doteky, výrazy tváře atd.). 
Podobně jako si v dětství osvojujeme řeč, učíme se i neverbální komunikaci. Neverbálním 
signálům se lze naučit poměrně snadno. V rodině, ve které vyrůstá, se dítě učí větší či menší 
míře neverbální senzitivity. Neverbální komunikace je po většinu času neuvědomovaná. Není 
ale zcela nevědomá. Vědomě komunikujeme beze slov v předem plánovaných, připravených a 
promyšlených vystoupeních, tam, kde se vědomě ovládáme a snažíme se mít projevy těla pod 

                                                 
24 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 25 – 30) 
25 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 29) 
26 Slaměník, I., Výrost, J., Sociální psychologie, ISV, Praha 1997. (str. 127) 
27 Křivohlavý J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002. (str. 97 – 137) 
28 Křivohlavý J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002. (str. 39 – 44) 
29 Křivohlavý J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002. (str. 123) 
30 Křivohlavý J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002. (str. 39 – 44) 
31 Křivohlavý J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002. (str. 122) 
32 Slaměník, I., Výrost, J., Sociální psychologie, ISV, Praha 1997. (str. 129) 
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kontrolou. Neuvědomovaně signalizujeme i velmi závažná sdělení při spontánním reagování a 
ve chvílích relaxace.33  

Komunikaci dále můžeme rozdělit na záměrnou a nezáměrnou34 a vnější a vnitřní 
(implicitní). „Implicitním (vnitřním) sdělením se rozumí informace obsažená v projevu, činu, 
jednání, chování, kterým se vyjadřuje rozhodnutí – zvolení té či oné alternativy v dané 
situaci.“ (cit. dle35) Čili sdělujeme druhému něco tím, že zvolíme nějakou možnost. Vnější 
sdělování je to, co si pod komunikací běžně představujeme – rozhovor, psané instrukce apod. 
Další dělení je na komunikaci synchronní a asynchronní. Při první komunikuje ve stejnou 
chvíli více osob, při druhé komunikují zúčastnění postupně. 

Klíčové postavení ve zkoumání komunikace má kontext a to vnitřní, psychický, a 
vnější, fyzikální a sociální. Kontext dodává komunikační situaci aktuální zarámování. Situace, 
ve které se komunikace odehrává, po člověku vyžaduje, aby vystupoval v nějaké roli, či mu 
alespoň přiděluje nějakou pozici. Podstatu role vystihuje charakteristika, že jde o naplňování 
očekávání, jež má většina příslušníků daného lidského společenství spojená s chováním 
v určité pozici, profesi, situaci. 

Mezi 5 hlavních funkcí našeho komunikování patří: informovat, instruovat, přesvědčit, 
vyjednat (domluvit se), pobavit. O motivaci je možné uvažovat jako o latentní, skryté funkci. 
Motivaci komunikovat má každý člověk. Motivaci dělíme na motivaci kognitivní (předávání 
smyslu), zjišťovací a orientační, sdružovací (potřeba bližšího kontaktu), sebepotvrzovací, 
adaptační, „přesilová“ (potřeba uplatnit se), požitkářská, existenciální (uspokojení smyslu 
života) atd.36 
 Komunikativní akt původce vzhledem k příjemci sdělení můžeme rozdělit na 
následující složky: záměr původce sdělení, smysl sdělení pro původce, věcný obsah sdělení, 
smysl sdělení pro příjemce a efekt sdělení na příjemce. Smysl sdělení pro příjemce a efekt na 
něj původce anticipuje (očekává). Záměr původce a smysl sdělení pro původce příjemce může 
pouze rekonstruovat.37 
  
 Komunikace je podle Salomého bolestná, či vůbec neexistuje, pokud partnerskému 
vztahu schází následující čtyři pilíře 

- sdílená radost při dávání a přijímání 
 - hluboké porozumění, tzn. tolerance, okamžité pochopení, spontánní a laskavé vcítění 
do druhého, schopnost neodsuzovat 
 - pocit bezpečí 
 - plány38 
 Vzájemné nepochopení, odsuzování, pocit nejistoty apod. jsou známkou problémů ve 
vztahu a mohou vážně narušit komunikaci a tím zpětně ještě více škodit kvalitě vztahu. Může 
se tak vytvořit jakýsi bludný kruh. 
 
 
Neverbální a „infraverbální“ komunikace 
 
 Ve vztahu je důležitá také neverbální komunikace. Partnerovi posíláme významná 
poselství například pomocí pohledu, svých fyziologických reakcí, pohlazení a úsměvů. 

                                                 
33 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 84 – 93) 
34 Slaměník, I., Výrost, J., Sociální psychologie, ISV, Praha 1997. (str. 127 – 132) 
35 Křivohlavý, J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002. (str. 123) 
36 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 25 – 30) 
37 Slaměník, I., Výrost, J., Sociální psychologie, ISV, Praha 1997. (str. 127 – 132) 
38 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 35 - 38) 
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 „Infraverbální komunikací“ Salomé nazývá „dorozumívání, které se odvíjí od různých, 
nejčastěji mimoslovních signálů“. (cit. dle39) Tyto signály často na pozadí slovní komunikace 
vytvářejí zmatek a většinou neúmyslné nenaslouchání.  
 Vysíláme mnoho takových signálů a ten, ke komu jsou směřovány, je často nezachytí, 
jindy ho ranní, nebo mu naopak dají jiný, neúmyslný podnět. Každý máme svůj svět představ 
a pomocí něj se snažíme uchopit svět toho druhého. Chceme do svých sdělení vložit obrovské 
množství pocitů, prožitků, očekávání apod., ale často se nám zpráva nepodaří doručit až 
k partnerovi. 
 
 
Poruchy dorozumívání 
 
 V partnerském vztahu existují činitele, které mohou vést k odcizení. Příkladem je 
vnitřní dialog, což je rozhovor, který vedeme mlčky sami se sebou. Může se nám stát, že 
v duchu klademe partnerovi otázku a sami si na ni odpovídáme podle toho, v jakou odpověď 
doufáme, nebo naopak jaké se obáváme. Tento způsob myšlení proniká do skutečného 
rozhovoru a posunuje ho. Za partnerovými slovy mnohdy spatřujeme význam, který jsme si 
do nich sami vložili.  
 Mnoho věcí nevyslovujeme, protože se obáváme, že se partner rozzlobí, odmítne nás 
apod. Někdy vyslovíme větu, kterou myslíme něco jiného (např. řekneme „to by tě 
nezajímalo“ a myslíme tím „řekni mi, prosím, že tě to zajímá“), ale partner skutečný smysl 
nepochopí, reaguje podle toho a je pak překvapen naší reakcí.40 
 Podle J. L. Austina (1975) existují tři řečové akty: lokuce (to, co je říkáno), ilokuce 
(to, co je zamýšleno říci), perlokuce (to, co řečené způsobilo). Při normální komunikaci se 
záměr komunikujícího celkem přesně kryje s tím, co říká. Při posunuté komunikaci dochází 
k rozchodu ilokuce s lokucí a perlookucí,41 tedy k nesouladu mezi tím, co zamýšlíme říci, co 
říkáme a co to vyvolá. 
 Dalším příkladem činitelů, vedoucích k odcizení, je prázdný či ochuzený dialog. 
„Bohatá spontánní komunikace se může léty změnit a nemírně se ve slovní zásobě i 
vzájemných podnětech ochudit.“(cit. dle42) Může se stát, že se vytvoří jakýsi funkční jazyk, 
složený pouze ze šablonovitých vět a všedností. To, co partneři říkají, je pak předvídatelné, 
neustále se opakuje a to znovu a znovu se stejnými výsledky. To vede ke ztrátě zájmu. 
 S odcizením souvisí také přenášení citů a citové příkazy – „jestli ty se nevcítíš do 
mých citů, plánů a přání, já přestanu slyšet; vůbec ti nerozumím a slyším jen na to, o co jde 
mně…“ (cit. dle43) 
 Více než partnerovo odmítnutí toho, co si přejeme, nás bolí pocit, že popírá naše city, 
že znevažuje naše nejniternější prožitky nebo že neslyší, o co ho žádáme. To v nás vyvolává 
dojem, že nás nechápe, nepřijímá a neuznává právě ta osoba, která by nás měla chápat 
především. Dochází k tomu zmatením pojmů „my“ a „já + já“. Jeden z partnerů si např. přeje 
něco, co druhému nevyhovuje. Druhý reaguje tím, že se diví: „Jak si můžeš přát něco, co je 
v rozporu s tím, co MY chceme?“ „Každý z partnerů může tímto způsobem při různých 
příležitostech vzít, odejmout slovo druhému ve svůj prospěch, a to v dobré víře a s těmi 
nejlepšími úmysly. Dochází k tomu většinou nevědomky, protože je těžké neslyšet vlastní 
přání, zejména když se projevuje hlasitěji než přání druhého.“ (cit. dle44) Obzvláště 

                                                 
39 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 41) 
40 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 49 – 89) 
41 Klimeš, J., Partneři a rozchody, Portál, Praha 2005. (str. 203 – 211) 
42 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 53) 
43 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 54) 
44 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 59) 
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dominantní partneři mívají schopnost prosazovat svá přání a vydávat je za společná, za to, co 
by si ten druhý také „měl přát“, aby dokázal, že mu na vztahu záleží. 
 Záměna JÁ a TY má často v základech touhu toho druhého vlastnit a odebrat mu 
vlastní vůli. Mívá za následek odcizení. 
 Často se také mezi partnery stává, že jeden něco řekne, hovoří při tom o sobě, ale ten 
druhý to vnímá jako výčitku. „Jako bych mohla za všechno, co mu dělá problémy, jako by za 
všechno, co prožívá, mohly jen moje nedostatky.“45 
 „Každý rozhovor obsahuje několik (…) sdělení. Jsou rozvrstvena do několika rovin a 
jsou různě chápána.“ (cit. dle46) Mezi tyto roviny patří rovina slovní logiky, společenská 
rovina či pocitová, prožitková rovina. 
 Naše otázky a odpovědi mívají posunutý význam a to může vést k tomu, že si 
navzájem ubližujeme a vůbec o tom nevíme. Jeden s partnerů se například zeptá, jestli by 
druhý nechtěl strávit víkend pro změnu jen ve dvou na chatě. Druhý bezelstně odpovídá, že 
ne, protože už se těší, jak se sejdou s přáteli. Vůbec neslyšel skrytý význam otázky, totiž 
ženino vyjádření přání, aby strávili víkend jen sami dva.47 
 
 
Komunikační manévry a taktiky 
  
 Pojem komunikační manévr zavedla kalifornská škola komunikační psychologie. 
Některé manévry vytvářejí narušenou, zamlženou či zmatečnou komunikaci. Např. 
dvojsmysly, odmlky, narážky, metafory apod. 
 Při diskvalifikování shazuje jeden komunikující druhého pomocí ironie, 
dvojsmyslných narážek či vyzrazení. Diskvalifikaci partnera v očích třetí osoby rozděluje 
Watzlawick (1988, 1999) na diksvalifikaci: mlčením, vyhnutím se (přejdu to, co partner řekl), 
nepřímou (např. ignoruji dotaz partnera), zevšeobecnění, tzv. tangencializace (převedení 
tématu k něčemu okrajovému). 

Mystifikace jsou manipulacemi, které mívají podobu provokování. Mystifikátor nám 
vnucuje, že to, co si myslíme či slyšíme, není pravda. 
 „Dvojná vazba“ označuje komunikační situaci, ve které jsou protichůdné zprávy 
vyslány souběžně ve dvou úrovních, nejčastěji ve verbální i neverbální rovině, přičemž v tutéž 
chvíli je sdělováno něco, co se navzájem vylučuje. 
 Paradoxní výzvy typu „Buď víc sám sebou, neposlouchej, co ti druzí říkají,“ blokují 
možnost spontánního skutku. Někdy bývá paradoxnost skrytější. 
 Sugerování znamená předávání názorů, podsouvání postojů či indukování citů, při 
kterém sugerujícímu jde o to, aby příjemce nakonec „sám od sebe“ myslel, stavěl se ke 
druhým a cítil se, aniž by si uvědomoval, že byl někým ovlivněn nebo zmanipulován. Ten, 
kdo sugeruje, se prosazuje různými nepřímými způsoby (př. navozením stavu otupěné 
pozornosti) nebo také způsoby přímými – „vahou autority“ či citovým nátlakem. Proces 
vsugerování se chápe jako „nekritické přijetí myšlenky, přičemž myšlenka může být sdělena 
verbálně, extraverbálně nebo neverbálně“. (cit. dle48) Sugerování se mj. využívá při 
psychoterapii.49 
 
 

                                                 
45 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 62) 
46 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 63) 
47 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 49 – 89) 
48 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 62) 
49 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 57 – 63) 
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Soupeření a spolupráce 
 
 „Soupeřením se rozumí snaha dvou nebo více lidí o dosažení téhož předmětu.“ (cit. 
dle50) Tímto předmětem může být nejen nějaká věc, ale i nějaká hodnota, člověk apod. 

„Situace soupeření bývají slovně vyjadřovány výrokem typu ´kdo z koho´. Jde v nich 
o to, že žádoucího cíle může dosáhnout jen jeden ze dvou nebo několika lidí, kteří k tomuto 
cíli spějí.“ (cit. dle51) Jde tedy o situace, kdy „dosáhnout svého“, „zvítězit“ může jen jeden, 
zatímco ostatní se stávají poraženými. 

 „Kooperace (spolupráce) je společnou prací k témuž cíli. Při kooperaci je cíl společný 
oběma účastníkům. Je to právě vztah k témuž cíli, co drží kooperující pohromadě.“ (cit. dle52) 
Tento cíl je pro oba účastníky přitažlivý. Pro spolupráci je nutné, aby situace umožňovala 
současné dosažení cíle všemi účastníky. Základním znakem spolupráce je důvěra.53 

„Různou etickou hodnotu dává spolupráci a soupeření společenský kontext, nikoli 
charakter hodnotové interakce ´sám o sobě´.“ (cit. dle54) Neboli soupeření nemusí být vždy 
nutně něco „špatného“, někdy může být naopak pozitivním a aktivitu povzbuzujícím 
aspektem činnosti, např.ve sportu. 

Při spolupráci je vnímání partnera zkresleno v jeho prospěch (druhý ho vidí lepším, 
než skutečně je), při soupeření je vnímání zkresleno v partnerův neprospěch (druhý ho vidí 
horším, než je). Motivace spolupráce je benevolentní (chceme své i partnerovo dobro), u 
soupeření je malevolentní (chci jen své dobro). Interakce při spolupráci má podobu kontaktu, 
rozhovoru, dialogu, zatímco v situaci soupeření se partneři kontaktu vyhýbají a předstírají 
nezájem.55 
 
 „V partnerském vztahu probíhají dva typy her: Koordinační / kooperační / 
komplementární hry, v nichž hlavní účastníci vystupují jako partneři a vzájemně se doplňují. 
Konfliktní / konfrontační / likvidační jsou takové hry, v nichž hlavní účastníci vystupují jako 
soupeři 
 Lze říci, že ´vyvážený´ nebo harmonický je takový vztah, v němž se střídavě 
kombinují oba herní typy – s určitou výměnou rolí.56 Převládnutí prvního typu hry hrozí 
nudou a zevšedněním vztahu, u druhého typu je riziko ztráta partnera, vyčerpání. 
 
 
Nepřímé vyjadřování a skutečný rozhovor 
 
 „Každodenní společný život se skládá (mj.) z množství vzájemně provázaných, 
opakujících se drobností (…). Materiální stránky soužití mohou vzbudit reakce plné vášní. 
(…) Ve vztazích partnerského soužití nabývají věci jiných rozměrů a pocity pramení spíš 
z úmyslů přičítaných partnerovi než z faktů.“ (cit. dle57) Často přisuzujeme partnerovým 
slovům nebo jednání určitý význam, aniž bychom si oprávněnost našeho pocitu jakkoli 
ověřili. 
 Často se vyjadřujeme nepřímo, pomocí narážek, zkratek apod., protože se cítíme 
hloupě, když přikládáme význam drobným detailům, kterými bychom se jindy nezabývali. 

                                                 
50 Křivohlavý, J., Já a ty, Avicenum, Praha 1977. (str. 134) 
51 Křivohlavý, J., Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988. (str. 185) 
52 Křivohlavý, J., Já a ty, Avicenum, Praha 1977. (str. 171) 
53 Křivohlavý, J., Já a ty, Avicenum, Praha 1977. (str. 134 - 190) 
54 Křivohlavý, J., Já a ty, Avicenum, Praha 1977. (str. 136) 
55 Křivohlavý, J., Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988. (str. 178 – 187) 
56 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha, 1997. (str. 96) 
57 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 32) 
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Máme pocit, že nám partner přece musí rozumět. On ale často nerozumí, nebo si naše sdělení 
vyloží nesprávně.58 
 „Pochopit úmysly a city druhého i své vlastní vyžaduje velkou práci, kterou budou 
brzdit a ztěžovat dvojznačné výroky, nevyřčené myšlenky a pocity křivdy. 

Skutečný rozhovor bude pramenem poznání o sobě samém i o druhém ve světle běhu 
všedního života.“ (cit. dle59) Abychom druhého skutečně pochopili, musíme být schopni 
oprostit se od svých předsudků o jeho pocitech a motivacích. Musíme být schopni sdělovat 
své pocity a ptát se na pocity druhého a to často i tehdy, když máme pocit, že „je nám jasné“, 
co druhý cítí, a on přeci také musí vědět, co cítíme my. 

 
 „Rozhovor je rozmluva dvou či více lidí na jedno nebo více témat.“ (cit. dle60) 
Z psychologického hlediska je pozoruhodná kvalita rozmluvy: její autentičnost, včetně 
opravdového zájmu vést rozhovor, důkladnost a kompetence při probírání tématu. Při 
rozmlouvání má velký význam role.61  
 Rozhovoru se účastní aktér a posluchač. Něco se v něm se říká se zcela určitým 
záměrem. Rozhovor je značně ovlivněný rolemi účastníků. V některých případech chápeme 
rozhovor jako soupeřivé (kompetitivní) setkání (např. hádka), jindy má rozhovor spíše rysy 
spolupráce (je kooperativní).62 

Skutečný rozhovor je dle Salomého výměna sdělení, přihlížejících k představám, 
symbolice a realitě, „tak, jak se odrážejí v běžně užívaných znacích dané kultury“. (cit. dle63) 

„Rozhovor je charakteristickým znakem osobního styku člověka s člověkem. Je 
projevem oboustranného přiznání a uznání ´lidství´, neboť s neživým předmětem (…) 
rozhovor nevedeme. Proto v situaci, kdy někomu odepřeme rozhovor nebo mu ho 
znemožníme, ´degradujeme ho na věc´.“ (cit. dle64) 
 
 
Konflikty 
 
 Konflikt znamená střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry navzájem se 
vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí.65 Křivohlavý rozlišuje následující 4 
základní typy konfliktů (na základě počtu zúčastněných osob): 

I. Intrapersonální konflikty (vnitřní) 
II.  Interpersonální konflikty 
III.  Skupinové konflikty 
IV.  Meziskupinové konflikty 

 
Nás zde budou zajímat pouze konflikty mezi dvěma lidmi. Dále Křivohlavý dělí 

konflikty z psychologického úhlu pohledu dle převažujících psychologických charakteristik 
na: 

A. Konflikty názorů 
B. Konflikty představ 
C. Konflikty postojů 
D. Konflikty zájmů 

                                                 
58 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 32 – 34) 
59 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 33) 
60 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 118) 
61 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 117 – 122) 
62 Křivohlavý, J., Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988. (str.146 – 176) 
63 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 33) 
64 Křivohlavý, J., Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988. (str. 155) 
65 Křivohlavý, J., Konflikty mezi lidmi, Portál, Praha 2002. (str. 17 – 19) 
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V praxi jsou ovšem častější tzv. konflikty smíšené. Skutečný konflikt v reálném životě 

nemívá pouze jedinou psychologickou charakteristiku. 
V rodinách mezi nejčastější příčiny konfliktů patří problémy související s ekonomikou 

rodiny, jako je nedostatek financí, nesoulad v představě o jejich utrácení apod., dále nezájem 
o rodinu, konflikty s rodiči partnera, citové odcizení a ztráta společných zájmů a spory 
související s dětmi.66 V nesezdaném (bezdětném) soužití budou pravděpodobně některé 
příčiny konfliktů shodné (např. citové odcizení), jiné se nebudou vyskytovat tak často, nebo 
se nebudou vyskytovat vůbec (viz empirická část práce). 

Konflikt nemusí vždy být nezdravý a neužitečný, naopak.Určitá míra konfliktů je 
v partnerském vztahu nevyhnutelná, záleží ale na tom, jak jsou řešeny (či naopak neřešeny). 
Důležité je, aby se partneři při konfliktu drželi obsahové roviny komunikace. Mohou druhému 
vytknout cokoli dílčího, ale do sporu nepatří zobecněné odsouzení.67 Jedním ze 
způsobu řešení konfliktu je hádka. Hádka je dle Dominiana vyjádřením vzteku. Partneři se při 
ní vzájemně informují o tom, co pociťují jako špatné, případně čím je partner ranil. Takové 
vyjádření zlosti a bolesti často stačí k tomu, aby oba partneři byli ochotni problém 
konstruktivně řešit. Mnohdy ale dochází k urputným hádkám, při kterých se partneři velmi 
vzdálí od současného konfliktu, vyčítají si staré věci, útočí na sebe s úmyslem ranit atd. 
Někteří lidé v sobě po hádce dlouho uchovávají zášť a nezapomínají na partnerovy přečiny. 
Jiní zase vybuchnou, řeknou, co mají na srdci, ale rychle se uklidní a na věc zapomenou. 
Většina párů se hádá, ale někdy se partneři nehádají vůbec, například protože viděli mnoho 
konfliktů doma a odmítají tento vzorec opakovat. Opouští pak partnera, aniž by řekli jediné 
nepříjemné slovo. Většina párů se ale hádá.68 
  
  
Výběr partnera, „ztráta iluzí“, nedorozum ění, protikladné potřeby 
 

Partnera hledáme v závislosti na svých přáních a obavách. Na počátku vztahu si někdy 
vytváříme o partnerovi klamný obraz. „Milostná volba závisí na řadě vědomých přání, ale 
také na nevědomých podnětech. (…) Při spontánním zamilování na první pohled jako by se 
jeden stal pro druhého životně důležitým a nepostradatelným. Rozum se zapojí později, aby si 
volbu zdůvodnil.“ (cit. dle69) Obvykle si nejsme vědomi toho, co nás skutečně vedlo k tomu 
zamilovat se právě do tohoto člověka. 

V jisté fázi dochází ke krizi „ztráty iluzí“, která může vyústit v rozchod, udržení 
vztahu, ale s neshodami, omezením komunikace (či její naprostou absencí), nezdravými 
vztahovými hrami, anebo (v ideálním případě) v znovunavázání vztahu a vytvoření pout na 
nových, zdravějších základech. 

„Láska a city s ní spojené jsou jednak zdrojem životní radosti, síly, víry a pocitu 
bezpečí, jednak také bezpočtu klamů, nedorozumění, někdy i ´vztahových perverzí´.“ (cit. 
dle70) Řeč lásky někdy není naprosto jednoznačná, např. „Miluji t ě“ může znamenat „Miluj 
mě“ nebo „Chci si potvrdit svou vlastní hodnotu láskou“ či „Nerad sám myji nádobí“ atd. 
Někdy ovšem znamená prostě „Miluji t ě“.  

Mnoho nedorozumění ve vztahu má své kořeny v období zamilovanosti. 
„Zamilovanost směřuje ke splynutí; chceme být milováni jako jedinečné, neobyčejné, 

                                                 
66 Matejček, Z., Dytrych, Z., Krizové situace v rodině očima dítěte, Grada, 2002. (str. 21) 
67 Vybíral, Z., Psychologie komunikace, Portál, Praha 2005. (str. 117 – 122) 
68 Dominian, J., An Introduction to Marital Problems, Fount, London, 1986 (str. 61 - 66) 
69 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 22) 
70 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 25) 
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nenahraditelné bytosti.“ (cit. dle71) Domníváme se, že nás partner potřebuje milovat pro naši 
osobitost a originalitu. Později ovšem začínáme mít pocit, že bychom svůj sebeobraz měli 
přehodnotit a přizpůsobit ho hledisku partnera. Máme totiž dojem, že tak spíše získáme jeho 
lásku. „Tak se každý snaží vnutit druhému svůj vlastní pohled, svůj názor a vkus, ale 
současně se pokouší sám sebe změnit, aby se druhému zalíbil.“ (cit. dle72) 

Při utváření partnerského vztahu se partneři snaží sladit mnoho protikladných potřeb, 
jako je potřeba klidu a bezpečí zároveň s potřebou nových zážitků, potřeba zachování ideálů a 
zároveň potřeba poblouznění či potřeba síly čelit zklamání a pochybám. „V každodenním 
životě toužíme po neobyčejných zážitcích a v neobyčejných chvílích zase toužíme po 
každodenních věcech. Ve všednosti toužíme po vzrušení, ve vytržení po klidu.“ (cit. dle73) 
Obtíže plynoucí z protikladnosti potřeb se dále komplikují tím, že u obou partnerů nemusí 
vždy ve stejnou dobu převládat stejná potřeba. 

Soužití partnerů s sebou nese riziko zevšednění citů. Dochází v něm ke „strukturování 
vztahu a k ustavení systémů umožňujících zamezit rozporům“ (cit. dle74) Toho je docilováno 
překonáváním zkoušek, které nám klade okolí, partner, nebo my sami. Pokud vztah v těchto 
zkouškách neobstojí, ustrne na mrtvém bodě a většinou skončí.75 „Naproti tomu podstupovat 
takové zkoušky, počítat s nimi a společně je zvládat přispívá k životaschopnosti partnerského 
soužití a jeho neustálému dotváření.“ (cit. dle76) Kvalitní vztah nemůže být statickou 
záležitostí, je neustále ve vývoji. 
 
 
Pocit štěstí ve vztahu  
 
 „Štěstí je stav pomíjivý i stálý. Bývá tak pomíjivé – když nás potká, prožijeme je tak 
rychle, že si to někdy ani neuvědomíme. Bývá i stálé, neboť v potenciálním stavu se 
vyskytuje všude kolem nás jako kyslík ve vzduchu.“ (cit. dle77)  
 „Štěstí je vlastně jiné jméno pro pokoj, spokojenost, přátelství, radost, lásku.“ (cit. 
dle78) 
 Vážný partnerský vztah bývá chápán jako zdroj štěstí a smyslu života. Mnoho lidí se 
ovšem snaží zaujmout realističtější stanovisko. Pak pro ně vztah bude pokusem o společnou 
cestu a sdílení.  
 Partnerský vztah je však podle Salomého především vztahem naděje, který je založen 
na vzájemných očekáváních. Pokud se má vztah udržet, musí docházet alespoň 
k minimálnímu uspokojení.79 
 „Po setkání, prvotním sdílení a vytvoření svazku závisí růst partnerského vztahu na 
míře uspokojení, jehož se jednomu od druhého dostane. Záleží i na uznání a na naplnění toho, 
co každý z nich považuje za své základní potřeby.“ (cit. dle80) Důležitá je rovnováha v dávání 
a přijímání a respekt k individuálním potřebám partnera. 
 „Aby vztah přinášel radost, musí se stále obohacovat, být stále komplexnější. A 
k tomu musí partneři objevovat nové možnosti sami v sobě i jeden v druhém.“ (cit. dle81) 
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76 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 28) 
77 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 30) 
78 Koukola, B., Předmluva ke sborníku příspěvků ze semináře Fenomén štěstí v životě mladých lidí, Krnov 1996. 
79 Salomé, J., Mluv se mnou, Portál, Praha 1997. (str. 29 – 31) 
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Tedy, jak už jsme zmínili, kvalitní vztah je dynamický, neustále se proměňující a nikoli 
statický, strnulý a rigidní. 
 Štěstí pociťované ve vztahu významně podporuje naši kvalitu života a je i jistou šancí 
pro lepší zdraví. 
 

 
Hmotné poměry, dělba práce, a genderové role 
  
 V posledních několika desítkách let se hmotné poměry v západním světě v mnohém 
zlepšily. Když je dostupné jídlo, bydlení a práce, objevuje se tendence hledat naplnění na 
hlubší úrovni uspokojení. Jsou-li tedy splněny hmotné potřeby, objeví se touha po naplnění na 
emoční a sexuální úrovni. Nárůst sexuálního poradenství v USA a Británii je jedním z faktorů 
naznačujících, že páry chtějí od svého manželství více než v minulosti.82 
 

Práce v domácnosti mají velký význam, představují totiž symboly role a pozice. O co 
se kdo bude v domácnosti starat, se obvykle zaběhne už v prvních týdnech společného života. 
Tradiční pohled společnosti přiděluje starost o domácí práce ženě a partnerovi zbývá úloha 
toho, kdo s pracemi pomáhá (nikoli kdo se o ně dělí).83 
 „Pokud je role muže a ženy pružně zaměnitelná, každodenní domácí práci se přikládá 
menší význam. Práce v domácnosti totiž ztratí onen silný afektivní náboj, který ji často mění 
v bitevní bole.“ (cit. dle84) Panují-li mezi partnery neshody ohledně rozdělení domácích prací, 
často se pojí s odlišnými postoji k genderové problematice. Muži často zastávají tradiční 
představu, která přisuzuje domácí práce ženám a ženy se tomu často velmi bouřlivě brání. 
Emotivní náboj konfliktu pak bývá přiživován ještě „alergickou reakcí“ muže na partnerčin 
postoj, který se mu zdá být „šíleným, nenávistným feminismem“. 
 Běžně se věří, že mají dnes muži větší sklon podílet se na domácích pracích než dříve. 
Povšechně vzato je to pravda, ale práce týkající se raných let manželství vytvořená ve 
Výzkumném centru pro manželství (Marriage Reseasrch Centre) P. Mansfieldem ukazuje, že 
se manželé nepodílejí na vedení domova tolik, jak naznačuje všeobecná představa. Ve 
skutečnosti se od novomanželek stále očekává, že budou pracovat a současně se starat o 
domácnost. To může vést ke konfliktům, protože někdy manžel během námluv budil jiná 
očekávání.85 
 Podle výzkumu Rodina 1994, realizovaném Sociologickým ústavem AV ČR, došlo 
v české společnosti během uplynulých několika desítek let k „rozbití představy, že muž má 
být schopen uživit rodinu. (…) Česká rodina funguje na bázi spoluodpovědnosti obou 
partnerů na příjmech do rodinného rozpočtu.“ (cit. dle86) Ve více než polovině rodin v ČR o 
rodinném rozpočtu rozhodují muž a žena společně.  
 Co se týče dělby práce, výsledky výzkumu ukazují, že se současný stav blíží spíše 
tradičnímu modelu, než modelu moderní domácnosti, který je založen na rovném podílu práce 
muže a ženy a využívání rozvinutých služeb pro domácnost a rodinu. „Česká rodina se tak 
ocitá někde napůl cesty mezi tradičně orientovaným modelem a změnou gender rolí, kterou 
by ženy pocítily jako významnou.“ (cit. dle87) 
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 Studie uvádí, že velké změny v gender rolích budou realizovány pravděpodobně 
generací, která v době studie byla ve středoškolském věku, tj. dnes už pravděpodobně mnozí 
příslušníci této generace vstoupili do vážného vztahu.88 To souvisí s tím, že je nutné si 
uvědomit, že od doby, kdy byla provedena zmíněná studie, uběhlo už přibližně 10 let, za 
kterých se mohlo mnohé změnit. 
 
 
Sexuální stránka vztahu, nevěra a žárlivost 
 

„Nerozlučitelný svazek mezi partnery vzniká v důsledku jejich sexuálního spojení. 
Jedině sexuální akt může z partnerů udělat pár (…)  a rodiče.“ (cit. dle89)  

Sexuální stránka vztahu je jeho velmi podstatnou složkou. Sexuální problémy či 
nesoulad  podle výzkumu z r. 2003 na Fakultě soc. studií Masarykovy univerzity v Brně 
v rámci dlouhodobého výzkumného záměru MLADĚRO (Plaňava a kol., 2004) tvoří 8 
procent problémů, které se řeší v manželských poradnách. Podle stejného výzkumu také 
bývají příčinou vzniku dalších problémů a dle Plaňavy (2002) patří mezi rizikové faktory pro 
vstup do manželství.90 

Když není sexuální touha jednoho z partnerů opětována, je onen partner v oslabené 
pozici, jelikož ten druhý má možnost odmítnout. Aby byl partnerský vztah úspěšný, oba 
partneři musí sdílet riziko odmítnutí a také potěšení z dávání.91 

Mezi muži a ženami existují v sexuální oblasti určité rozdíly, například to, že muži 
reagují citlivěji na zrakové podněty, zatímco pro ženy je důležitější hmat.92 Dle Dominiana 
jsou muži fixování na orgasmus, zatímco se ženy váží na osobu. Ženy často touží po objetí a 
něžných dotecích, které nutně nemusí vést k sexu. Pro muže je ovšem obtížnější odlišit dotek 
vyjadřující cit od počátečních fází sexuálního vzrušení. Co se týče samotného sexuálního 
styku, ženám záleží na kvalitě, na něžném směřování ke styku, zatímco pro muže je 
důležitější kvantita.93 

Erotika a sex také patří mezi jednu ze sfér, ve kterých se projevuje intimita. (O intimitě 
a osobní autonomii se zmíníme v další části práce.) V této sféře se intimita projevuje snahou 
intenzivně prožívat sex a to co nejčastěji a je spojena se silnými emocemi, které se vážou na 
konkrétní osobu. To je spojeno se žárlivostí – obavou, aby se pro partnera nestal zdrojem 
erotické slasti někdo jiný.94 Podle Dominiana se extrémně žárlivými často stávají takoví lidé, 
jejichž rodiče v dětství selhali v poskytování bezpečného základu těsné vazby. Z takových 
dětí často  vyrůstají lidé, kterým chybí schopnost důvěřovat. Neustále očekávají zklamání ze 
strany těch, které milují. Pociťují intenzivní nejistotu a očekávají, že je partner opustí. Nejsou 
schopni uvěřit, že jsou chtěni, a tak neustále vyhledávají další a další důkazy lásky, kterým ale 
stejně nedůvěřují. Bowlby tento typ vazby vytvářející se v dětství mezi matkou a dítětem 
nazývá úzkostnou či nejistou.95  

Žárlivost a nevěra bývají často skrytými partnerskými problémy – na veřejnosti se o 
nich nemluví. Obvykle jsou to problémy úzce propojené. Žárlivost je „zvláštní emoční stav, 
ve kterém se prolínají nejrůznější pocity spojené ve složitý, často až zdánlivě neřešitelný 
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gordický emoční uzel“ (cit. dle96) Žárlit znamená cítit hlubokou lásku k druhému člověku a 
strach z jeho ztráty, přičemž tyto pocity často doprovází depresivní nálady, neklid, 
nesoustředění, ulpívavost myšlení, ale i agrese a hostilita.97 Žárlivost (zelománie) „patří nejen 
mezi nečastější, ale zároveň i mezi nejzhoubnější choroby párového vztahu“ (cit. dle98). 
Samozřejmě jistá míra žárlivosti není nezdravá, naopak, dáváme jí najevo, že nám na 
partnerovi záleží a že jej považujeme za atraktivního. Patologickou není tzv. situační 
žárlivost, tedy taková žárlivost, kterou partner pociťuje, když mu k tomu ten druhý poskytuje 
opravdu dobrý důvod (např. se často vrací velmi pozdě domů bez přijatelného vysvětlení 
apod.). Často se tato žárlivost týká konkrétního člověka, např. partnerova kolegy z práce, o 
kterém partner doma příznivě mluví. Takovou žárlivost obvykle nedáváme příliš výrazně 
najevo.99 Něco jiného je chorobná žárlivost (zelománie). Ta žádné objektivní podněty 
k žárlivosti nepotřebuje. Chorobně žárlivý partner je schopen zajít téměř jakkoli daleko, aby si 
potvrdil podezření, že je mu ten druhý nevěrný. Ovšem to, že se mu žádnou nevěru nedaří 
odhalit, jeho žárlivost nikterak nezmírňuje. Věrnost totiž nejde dokázat. Zelomanický partner 
tedy nikdy se svými výslechy a špehováním nepřestane, nejde-li se léčit, a dělá tak druhému 
partnerovi ze vztahu peklo.100 Chování žárlivého partnera zasahuje i do pracovního prostředí 
partnera, či do pracovního prostředí nebo rodiny (údajného, nebo faktického) milence, či 
milenky. Často dochází i k výhrůžkám a fyzickému násilí. 

Mezi nejčastější příčiny žárlivosti patří závislost, nedostatek sebevědomí či jeho 
kolísaní z extrému do extrému, manipulace a majetnický postoj. Čím více je partner na tom 
druhém závislý, ať už citově, sexuálně, ekonomicky či jinak, tím více se obává jeho ztráty. 
Nízké sebevědomí způsobuje, že člověk partnera vidí jako mnohem lepšího – tím více se pak 
obává, že ho ztratí. Zmíněné manipulace směřují k zvýšení partnerovy závislosti, snížení jeho 
sebevědomí a tak k získání dominantní pozice ve vztahu. Žárlivý člověk je často majetnický – 
kořeny jeho žárlivosti tedy nespočívají v pozitivním citu, ale spíše v ochraně „teritoria“.101 

Podle výše zmíněného výzkumu MLADĚRO uvádí 30% partnerů, kteří si přichází pro 
pomoc do manželské poradny, nevěru jako problém, který chtějí řešit. Podle poradců se 
nevěra řeší v 18% případů, což je ukázka širšího jevu, totiž že poradci často mají na příčiny 
problémů ve vztahu jiný názor než partneři. Ženy si na manželovu nevěru stěžují zhruba 
stejně často, jako muži na manželčinu.102 Rozdíl ovšem bývá v projevech žárlivosti. Zatímco 
muži častěji sahají k fyzickému násilí, ženy užívají tzv. „noční výslechy“, při kterých se 
partnera dalekosáhle vyptávají, co celý den dělal, a nutí ho k opakovanému ujišťování, že je 
věrný.103 

Matějček a Dytrych104 uvádějí, že v manželství dojde k nevěře jednoho či obou 
partnerů až v 80%. Na serveru Novinky.cz čtenáři hlasovalo v anketě Byl/a jste svému 
partnerovi / své partnerce nevěrný/á? (rubrika Vztahy a sex, 2. 3. 2004) přes 2000 čtenářů. 
30% lidí odpovědělo, že partnerovi někdy byli nevěrní a litují toho, 28% že je pro ně nevěra 
samozřejmostí, a 42% popřelo, že by někdy byli nevěrní. Samozřejmě výsledky této ankety 
musíme brát se značnou opatrností, protože za prvé neznáme složení respondentů, za druhé na 
serveru není nijak blokována možnost hlasovat vícekrát a za třetí se nedá spoléhat na 
upřímnost odpovědí. 
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Nevěra může být fiktivní, což spíše než skutečná nevěra je jakési nevěru demonstrující 
chování sloužící k upoutání zájmu partnera, psychická, tedy skutečné zamilování se do jiného 
muže či jiné ženy, nebo fyzická, což je mimopartnerský vztah, ve kterém dochází 
k sexuálnímu styku. Obvykle se za větší provinění pokládá nevěra fyzická, ačkoli fakticky 
vztah ohrožuje více psychická nevěra (alespoň ze strany nevěrného partnera). Dále můžeme 
nevěru rozdělit na utajenou a zjevnou a podle délky trvání na jednorázovou, krátkodobou a 
dlouhodobou, která je samozřejmě nejzávažnější a velmi výrazně ohrožuje partnerský vztah. 
Důležité samozřejmě je, zda je nevěrný jen jeden partner, nebo jsou si vzájemně nevěrní 
oba.105  

Motivace nevěry může být velmi různorodá – nespokojenost se sexuálním vztahem 
v partnerství, snaha zvýšit si sebevědomí, ztráta sebekontroly pod vlivem alkoholu atd. 

Radim Uzel (Zákony ženské přitažlivosti, společně s Miroslavem Plzákem, Eminent 
1995.) uvádí 26 typů nevěry, mimo jiné nevěru kompenzační, rekreační, prestižní a nevěru „z 
blbosti“.  
 
 
Intimita a osobní autonomie ve sférách partnerského soužití 
 
 Intimita a osobní autonomie jsou dva základní pilíře, s jejichž pomocí můžeme popsat 
partnerské soužití, a které nám usnadňují porozumění některým problémům. Vztah mezi 
těmito pilíři je plný napětí a není nikdy definitivně hotový – je nutné ho neustále utvářet a 
naplňovat. 
 „Intimita znamená: být v co nejtěsnějším vztahu a též v co nejčastějším, nejraději 
stálém kontaktu s druhým člověkem.“ (cit. dle106) Podle R. J. Sternberga je intimita pocit 
blízkosti, který je silnější než ve vztahu „mít rád“ a obsahuje starostlivost, vzájemné 
porozumění a podporu. 

Intimita se v počátečních fázích vztahu zvyšuje (díky stále hlubšímu vzájemnému 
poznávání partnerů), ale později lehce poklesne.107  

Ve sféře erotiky a sexu se intimita projevuje snahou o co nejčastější a intenzivně 
prožívaný sex (viz výše). Co se týče sféry volného času je pro intimitu a její posilování 
typické uzavřené soužití s tendencí k omezování činností a kontaktů mimo vztah. Partneři 
tráví všechen čas společně, mají společné koníčky i známé. Ve sféře životních hodnotových 
orientací (čili postojů ke světu, lidem i sobě samému, naznačující, na čem člověku opravdu 
záleží) je intimita posilována, jsou-li u obou partnerů stejné. Intimita se utváří a prožívá ve 
sféře prostředí domova, který je uspořádán ve stylu tzv. „prolínání“, což znamená, že zde 
žádný z partnerů nemá své teritorium, vše je společné.  
 Tak jako u intimity můžeme mluvit o jednom těle a jedné duši, u osobní autonomie je 
„na místě mluvit o dvou tělech a dvou duších – o dvou svébytných lidských bytostech, kde 
existence jedné není bezvýhradně odvozovaná od druhé“ (cit. dle108) Velmi výrazná (až 
přehnaná) autonomie je typická úbytkem (až absencí) erotických kontaktů s partnerem. Ve 
volném čase se partneři snaží co nejvíce činností provozovat mimo domov a bez druhého 
partnera. Partnerský vztah není v hodnotovém žebříčku umístěn jako prvořadý. V domově 
jsou přísně oddělená teritoria. 
 Intimita je pozitivní hodnotou, avšak „jestliže (…) intimita a zájmena některé její 
prvky hypertrofují, jestliže jsme pořád jen spolu a tak blízko sebe, že nelze vydechnout, 
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začneme se cítit jako ve vězení“ (cit. dle109). To se děje na úkor osobní autonomie, která je 
takto zmenšována (či se zcela ztrácí). Nakonec mezi partnery převládne vzájemná závislost. 
 Podobně pokud příliš naroste osobní autonomie, zmenšuje (až zcela likviduje) 
intimitu. Partneři se stávají natolik autonomními, že spolu už vůbec nic nesdílí a jejich vztah 
postrádá smysl. Přestávají vlastně žít spolu a žijí jen vedle sebe.110 
 „Soužití v manželství a rodině můžeme přirovnat k živému organismu, který se zrodí, 
vyvíjí, zaniká. A také dva základní pilíře soužití – intimita a osobní autonomie – se vyvíjejí, 
mění se vztah i proporce mezi nimi a též jejich náplň. (…) Vždy znovu a znovu potřebujeme 
vyvažovat intimitu s osobní autonomií.“ (cit. dle111) A to jak sami v sobě, tak i s partnerem. 

                                                 
109 Plaňava, I., Spolu každý sám, NLN, Praha 1998. (str. 62) 
110 Plaňava, I., Spolu každý sám, NLN, Praha 1998. (str. 59 – 63) 
111 Plaňava, I., Spolu každý sám, NLN, Praha 1998. (str. 63) 
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Metoda výzkumu 
 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila dotazník a to hlavně z těchto důvodů: Pro 
osobní rozhovory by bylo velmi obtížné sehnat dostatečné množství párů, ve kterých by oba 
partneři souhlasili s účastí ve výzkumu. Některé otázky byly velmi osobní a lze předpokládat, 
že by při rozhovoru nebyly respondenty zodpovězeny zcela upřímně, nebo by na ně 
respondenti odmítli odpovědět. 
 

 
Dotazník jako metoda 
 
 Dotazník je „standardizované interview předložené v písemné podobě“. (cit. dle112) 
Mezi jeho výhody patří to, že spoří čas a finanční prostředky a že je data obvykle snazší 
kvantifikovat, než jak je tomu u jiných metod získávání dat. Nevýhodou je například menší 
pružnost, riziko nepochopení otázky, často nižší věrohodnost dat, chybí přímý kontakt 
s výzkumníkem. 
  
 
Postup výzkumu 
 

Dotazník, použitý pro výzkum, byl sestaven na základě četby literatury na téma 
partnerských vztahů a úvahy. Snaží se zachytit nejen co nejvíce informací o partnerskému 
vztahu (zejména o podobě konfliktů), ale také informace o partnerech, o jejich minulosti – 
rodině, předchozích partnerských vztazích, i o jejich pohledu do budoucnosti. Ze získaného 
materiálu pak byla použita jen část, s tím, že ostatní data mohou být využita v další práci.  

Nejprve byl sestaven testovací dotazník, který vyplnilo deset párů. Na základě jejich 
odpovědí a komentářů byla vytvořena definitivní verze dotazníku, který vyplnilo 25 párů 
(tedy 50 respondentů) splňujících následující podmínky: věk (přibližně) 18 – 30 let, společné 
nesezdané a bezdětné soužití trvající nejméně půl roku.  
 Sestavování dotazníku a sběr dat trvalo asi 8 měsíců. Posléze byly kvantifikovatelné 
odpovědi zaneseny do SPSS tabulky a zde zpracovány. Slovní odpovědi byly zpracovány 
zvlášť v Excelu. Tabulky a grafy byly vytvořeny taktéž v Excelu. 

                                                 
112 Ferjenčík, J., Úvod do metodologie psychologického výzkumu, Portál, Praha 2000. (str. 183) 
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Složení respondentů 
 
  

studenti 7 

zaměstnaní 17 muži  

neuvedeno 1 
studentky 18 

zaměstnané 6 ženy 

neuvedeno 1 
Celkem: 50 

 
 

rozdělení podle povolání 
student - studentka 6 
student/ka - zaměstnaný/á 13 páry 

zaměstnaný - zaměstnaná 6 
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Empirická část 

 
 Z celé šíře problematiky, která zde byla naznačena, vybírám jednu část a to vznik a 
rozvoj konfliktů (hádek) u mladých nesezdaných dvojic. Tato problematika je v práci záměrně 
zasazena do širších souvislostí problémů dnešních rodin. Řešení širokých souvislostí by 
přesáhlo možnosti bakalářské práce, ale k některým otázkám se možná vrátím v budoucnosti. 

Dále pak porovnávám různé ukazatele hádek s indexem spokojenosti, vytvořeným na 
základě otázky č. 47, ve které partneři hodnotili různé stránky svého vztahu (podrobněji viz. 
Srovnání výsledků různých odpovědí s mírou spokojenosti ve vztahu). 
 
 
Základní statistická data souboru 
 
 Průměrný věk respondentů byl přibližně 23,5 roku, přičemž průměrný věk mužů byl 
přibližně 24,76 let a průměrný věk žen 22,25 let. V průměru tedy věkový rozdíl mezi muži a 
ženami činil 2,5 roku. Nejčastější věkový rozdíl (modus) byl ovšem 1 rok. V 80% párů byl 
muž starší než žena. 
 Partneři se průměrně znali 53.5 měsíců (tj. asi 4,5 roku). Nejčastěji se vyskytovala 
odpověď, že se partneři znají 60 měsíců (tj. 5 let). 
 Průměrně trvalo namlouvání (tedy fáze přípravy vztahu, obvykle usilování jednoho 
z budoucích partnerů o přízeň toho druhého) 4 měsíce, nejčastěji se ale vyskytovala odpověď 
jeden měsíc.  
 Partneři spolu „chodili“ (tj. měli milostný vztah, aniž by spolu žili) průměrně zhruba 
40 měsíců (tj. přibližně 3 roky). Nejčastější délka chození však byla 48 měsíců (4 roky). 
 Průměrná délka soužití, kterou partneři uvedli, byla 24 měsíců (tj. 2 roky). Žádná 
odpověď nebyla výrazně nejčastější. 
 
 
Praktické stránky soužití 
 
Důvod společného soužití 
 
 Na otázku, jaký byl důvod, že začali bydlet s partnerem, téměř polovina respondentů 
(44%) uvedla důvody typu „chtěli jsme být co nejvíce spolu“. Praktické důvody (dojíždění do 
školy, vzdálená bydliště aj.) uvedlo 26% respondentů. Že společné bydlení vyplynulo z prosté 
možnosti bydlet spolu (např. byt k dispozici), uvedlo 12% respondentů. Jinou odpověď 
uvedlo 6% respondentů. Odpověď „nevím“ uvedlo 12% respondentů. 
 
Důvody počátku společného bydlení 

Praktické 
důvody: 

dojíždění do 
školy 

 

Praktické 
důvody: 

vzdálená bydliště 
 

Praktické 
důvody: bez 

bližšího určení 

Touha, chuť žít 
spolu, domluva 

Byla příležitost, 
vyplynulo to 

Jiná odpověď 
(nebo „nevím“) 

8% 8% 10% 44% 12% 18% 
 

 Partneři se v odpovědi většinou shodovali (v 60%). V ostatních případech se uvedené 
důvody u partnerů lišily. Muži uváděli praktické důvody o něco častěji než ženy. 
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Okolnosti soužití 
 
 32% respondentů uvedlo, že bydlí v bytě či domě patřícím jednomu z partnerů, 28% 
respondentů žilo s rodiči jednoho z partnerů, nebo střídavě u rodičů obou partnerů, 20% 
respondentů bydlelo v domě či bytě, který patří rodině jednoho z partnerů, 16% párů si 
pronajímalo byt, 4% respondentů odpovědělo jinak. 
 60% párů odpovědělo, že žijí sami, 36% uvedlo, že s nimi žije ještě někdo. 4% 
respondentů na otázku neodpověděla. 
 
Kde bydlíte? 

Ve vlastním bytě / 
domě 

U rodičů jednoho 
z partnerů / střídavě 

u rodičů obou 
partnerů 

V bytě / domě 
patřícím rodině 

jednoho z partnerů 

V podnájmu Jiná odpověď 

32% 28% 20% 16% 4% 
 
 
Rozdělení domácích prací 
 

Shodně 44% mužů uvedlo, že se s partnerkou podílejí na domácích pracích půl na půl, 
respektive že většinu domácí práce vykonává partnerka. Žádný muž neuvedl, že dělá většinu 
domácích prací sám. 56% žen uvedlo, že vykonávají většinu domácích prací samy. Jen 6% 
(velký rozdíl oproti odpovědím mužů) žen odpovědělo, že se s partnerem dělí o domácí práce 
půl na půl. Jedna žen odpověděla, že většinu domácích prací dělá partner. Tyto výsledky 
naznačují rozdílný pohled mužů a žen na tuto problematiku. 
 
 

JAK SE PODÍLÍTE NA DOMÁCÍCH PRACÍCH? 

muži

44%

44%

4%
8%

vetsinu dela
partner

zhruba pul na pul

podle toho, kdo
ma zrovna cas

jinak

ženy

4%

24%

16%

56%

vetsinu dela
partner

zhruba pul na pul

podle toho, kdo
ma zrovna cas

vetsinu delate vy

 
 
 
 64% respondentů odpovědělo, že by na rozdělení domácích prací nechtěli nic měnit. 
12% uvedlo, že by měl být jejich podíl práce větší, 20% by si přálo zvýšit podíl partnerovy 
práce. Dva respondenti odpověděli jinak. 
 Co se týče rozdílů mezi pohlavími, nic by si nepřálo měnit 68% mužů a 60% žen. Více 
by se chtělo zapojit 20% mužů a pouze jedna respondentka. Větší podíl práce partnera by si 
přálo 12% mužů a 28% žen. 
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Co byste si přáli změnit na rozdělení domácích prací? 

 Neměnit nic Větší můj podíl 
práce 

Větší partnerův podíl 
práce 

Jinak 

Celkem 64% 12% 20% 4% 
Muži 68% 20% 12% 0% 
Ženy 60% 4% 28% 8% 

 
 
 72% respondentů se domnívalo, že by partner na rozdělení domácích pracích nechtěl 
měnit nic. 6% si myslelo, že by se partner chtěl na domácích pracích více podílet, 16% se 
domnívalo, že by si partner přál, aby více pracovali oni. Jinou odpověď uvedlo 6% 
respondentů. 
 68% mužských respondentů se domnívalo, že partnerka nechce na rozdělení domácích 
prací nic měnit, stejný názor o partnerovi má 76% žen. Jen jeden muž uvedl, že se domnívá, 
že by partnerka chtěla více pracovat, to samé si o partnerovi myslely 2 ženy. Shodně 16% 
mužů i žen se domnívalo, že by si partner přál, aby byl jejich podíl práce vyšší. 
 
Co by si podle vás partner přál změnit na rozdělení domácích prací? 

 Nic Partner chce dělat 
více 

Partner chce, abych 
více dělal/a já 

Jiná odpověď 

Celkem 72% 6% 16% 6% 
Muži 68% 4% 16% 12% 
Ženy 76% 8% 16% 0% 

   
 
Ekonomická dimenze vztahu 
 
 44% respondentů uvedlo, že jim s úhradou společných výdajů vypomáhají rodiče.  
Žádní partneři však neuvedli, že by žili čistě z příspěvků od rodičů. 50% respondentů byli 
studenti. Studující respondenti v naprosté většině uvedli, že si nějakým způsobem při studiu 
přivydělávají. V 24% párů byli studující oba respondenti.  

60% mužů uvedlo, že mají s partnerkou společné finance. Stejně odpovědělo 68% žen. 
Většina párů tedy měla společné finance. U párů, které odpověděly rozdílně, se ale partneři 
většinou shodovali v odpovědi na otázku č. 29 (Jak se podílíte na nákladech?). Zdá se tedy, že 
rozpor v odpovědi nespočíval v tom, že by např. jeden z partnerů měl dojem, že hradí více, 
než druhý, a ten druhý s tím nesouhlasil, ale spíše v interpretaci otázky č. 28 (Máte společné 
finance?). 
 52% ženských respondentů, ale jen 40% mužských, uvedlo, že se s partnerem podílejí 
na nákladech zhruba půl na půl. 44% žen uvedlo, že většinu nákladů hradí partner. Možná 
překvapivě odpovědělo méně můžu (32%), že většinu nákladů hradí oni. Žádná žena 
neodpověděla, že hradí většinu výdajů sama, ale dva muži odpověděli, že většinu výdajů hradí 
partnerka. 20% mužů se odpovědi vyhnulo, z žen odpověděla nepřímo jen jedna. 
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JAK SE PODÍLÍTE NA NÁKLADECH? 

muži

8%20%

32%
40%

zhruba pul na
pul

většinu hradí
partner

jinak

většinu hradíte
vy

ženy

52%44%

4%

zhruba pul na
pul

většinu hradí
partner

jinak

 
 
 
Sexuální dimenze vztahu 
 
 90% respondentů používalo antikoncepci, z toho v 86% žen se jednalo o hormonální 
tablety.  
 88% ženských respondentek odpovědělo, že nebyly partnerovi (ani předchozím 
partnerům) nikdy nevěrné. Stejně odpovědělo 72% mužů. 12% respondentek bylo někdy 
nevěrných současnému či předchozímu partnerovi, 8% uvedlo, že se k nevěře přiznaly. 
Z mužů bylo někdy nevěrných 28%, přičemž se přiznalo 12%. 
 Se svým sexuálním životem bylo naprosto spokojeno 52% žen, ale jen 44% mužů. 
Celkem spokojeno bylo 40% žen a 32% mužů. 4% žen a 20% mužů nebylo moc spokojených. 
Shodné množství mužů a žen (4%) odpovědělo, že nejsou vůbec spokojení. Vidíme tedy, že 
spokojenost se sexem byla u mužů obecně nižší než u žen. 
 Muži předpokládali spokojenost partnerek se sexem ve větší míře, než ženy 
spokojenost partnerů. V četnosti odpovědi, že je  partner se sexem naprosto spokojen, se muži 
a ženy příliš nelišili (36% respektive 32%). Že je partner celkem spokojen uvedlo 56% mužů 
a 48% žen. Odpověď, že partner není moc spokojen, se objevila pouze u jednoho u muže, 
zatímco z žen tak odpovědělo 16%. Že není partner spokojen vůbec odpověděla jen jedna 
žena a žádný muž. 
 Muži  vcelku spokojenost partnerek odhadovali správně – že je partnerka spokojená 
naprosto nebo celkem odpovědělo dohromady 92% mužů. Shodně 92% žen odpovědělo, že 
jsou se sexem celkem nebo naprosto spokojené. Ženy spokojenost mužů lehce přeceňovaly. 
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 Pro snazší orientaci uvádíme ještě tabulku porovnávající spokojenost respondentů a 
jejich předpoklad o spokojenosti partnera: 
 

SROVNÁNÍ - SPOKOJENOST SE SEXUÁLNÍM 
ŽIVOTEM

0%
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40%
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ano

moc ne vůbec ne chybí

muži o sobě

ženy o sobě

muži o partnerce

ženy o partnerovi
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 8% respondentů odpovědělo, že mají s partnerem pohlavní styk každý den, nebo i 
vícekrát za den. 56% respondentů uvedlo, že mají pohlavní styk několikrát týdně, 20% asi 
jednou z týden, 10% asi jednou za 14 dní. Odpověď „asi jednou za měsíc“ neodpověděl téměř 
nikdo, „méně“ neodpověděl nikdo. 
 Muži i ženy by si nejčastěji přáli mít sex několikrát týdně, ale muži tuto odpověd 
uváděli podstatně častěji (muži 72%, ženy 56%). Každý den (i vícekrát) by si přálo mít 
shodně 20% mužů a žen. Tedy naprostá většina mužů (92%) by chtěla mít pohlavní styk 
jednou týdně či vícekrát, zatímco shodně odpovědělo pouze 76% žen. 20% žen by se přálo 
pohlavní styk jednou za týden, či jednou za čtrnáct dní (a jedna žen odpověděla, že by si přála 
sex ještě méně často). Pouze jeden muž odpověděl, že by si pohlavní styk přál pouze jednou 
za týden, nižší frekvenci styku neuvedl žádný muž.  
 72% mužů se domnívalo, že by si partnerka přála pohlavní styk jednou za týden, 
každý den nebo častěji. To samé se o partnerech domnívalo 92% žen. Obě pohlaví tedy 
odhadovala partnerovu představu o frekvenci pohlavního styku dosti trefně. Žádná žena 
kromě jedné se nedomnívala, že by si partner přál pohlavní styk méně často než několikrát za 
týden, zatímco podobnou žádanou frekvenci styku přisuzuje ženám 24% mužů. Žádný 
respondent (žena ani muž) neodpověděl, že by si partner přál styk méně často než jednou za 
14 dní. 
 

JAK ČASTO SI PŘEJETE POHLAVNÍ STYK, JAK ČASTO 
PARTNER - POROVNÁNÍ
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jak často by si partner
přál mít pohlavní styk?
ženy

 
(pozn. k legendě: „muži“ znamená odpovědi mužských respondentů, „ženy“ – odpovědi respondentek) 

 
 

Hádky 
 
Jak často se hádáte? 
 

V otázce č. 48 (Jak často se s partnerem pohádáte?)  se odpovědi partnerů více než 
nepatrně rozcházely, a tak vyhodnocení odpovědí rozdělíme podle pohlaví. Partneři se 
v zásadě shodovali, pokud odpovídali, že se hádají několikrát týdně (muži 24%, ženy 20%) 
nebo jednou týdně (muži 32%, ženy 36%). Ale zatímco frekvenci hádek jednou za měsíc či 
méně uvedlo 16% mužů, shodně odpovědělo 32% žen. 28% mužů, ale jen 12% žen 
odpovědělo, že se vůbec s partnerem nehádají.  
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Kdo hádku vyvolává? 
 
 Shodně 44% mužských a ženských respondentů uvedlo, že hádku začíná pokaždé jiný 
z partnerů. Také shodně (8%) mužů a žen odpovědělo, že hádku častěji začíná ten druhý. 
K tomu, že častěji vyvolávají hádku samy se častěji přiznávaly ženy (32%). Z mužů takto 
odpovědělo pouze 12%. 36% mužů, ale pouze 16% žen se odpovědi na tuto otázku vyhnulo. 
 

většinou
já

většinou
partner

jednou já,
jednou
partner

"nevím" /
jiná

odpověď

muži
ženy0%

5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

KDO VĚTŠINOU VYVOLÁVÁ HÁDKU?
muži
ženy

 
 
 

Jaké jsou důvody hádek? 
 

nejčastější 
důvod hádek ženy muži 

a) 13,3% 13,0%
b) 6,7% 3,7%
c) 10,0% 11,1%
d) 6,7% 9,3%
e) 31,7% 25,9%
f) 1,7% 3,7%
g) 3,3% 5,6%
h) 6,7% 1,9%
i) 1,7% 1,9%
j) 10,0% 11,1%
k) 5,0% 9,3%
l) 3,3% 3,7%
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a)kvůli domácím pracím 
b)kvůli penězům 
c)kvůli tomu, že jeden z vás má na druhého 

málo času 
d)protože máte odlišné představy o trávení 

volného času 
e)kvůli hloupostem 
f)kvůli podezření z nevěry 
g)kvůli partnerovým / partnerčiným nebo 

vašim přátelům 
h)kvůli partnerově / partnerčině nebo vaší 

rodině 
i)kvůli sexu (obtížím spojeným se sexem) 
j)kvůli žárlivosti 
k)ani nevíte 
l)kvůli něčemu jinému 

 

NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY HÁDEK
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 Mezi odpověďmi mužských a ženských respondentů se sice objevily určité rozdíly, ale 
ne příliš zásadní. Muži i ženy zdaleka nejčetněji uvedli, že nejčastější příčinou hádek v jejich 
vztahu jsou hlouposti. Ženy takto odpovídaly ještě o něco četněji. Velmi nízkou četnost 
výskytu měly odpovědi, uvádějící jako nejčastější příčinu hádek obtíže spojené se sexem, 
podezření z nevěry, přátele, rodinu (ačkoli ženy přece jen uváděly rodinu poněkud častěji). 
  
 V otázce  50 (Kvůli čemu se nejčastěji hádáte?) jsme porovnali odpovědi partnerů. 14 
párů se neshodovalo alespoň ve dvou odpovědích, 8 párů ve  více než dvou. Když jsme na 
základě otázky 47 (hodnocení aspektů vztahu) vytvořili jednotlivým párům průměrnou 
„známku“ hodnocení vztahu, vyšla nám u 24% párů známka horší než 2. 83% z těchto párů se 
neshodovalo v otázce č. 50 alespoň v jedné odpovědi, 67% se neshodovalo ve více 
odpovědích. Ovšem ne všechny páry, které se neshodovaly ve více než dvou odpovědích 
„známkovaly“ svůj vztah známkou horší než 2. Nemůžeme tedy spolehlivě vyvodit, že 
partneři, kteří se neshodují v důvodech hádek, hodnotí svůj hůře. 
 Na základě otázky č. 48 (Jak často se hádáte) jsme vyčlenili skupinu párů, ve které 
partneři uváděli, že se hádají alespoň jednou týdně. 75% párů, které se v otázce č. 50 
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neshodovaly ve více než dvou odpovědích, patřilo do této skupiny. Toto zjištění bychom 
interpretovat tak, že partneři, kteří nemají mezi sebou jasno v tom, co je příčinou jejich hádek, 
se obvykle hádají častěji. To naznačuje jistou souvislost mezi kvalitou komunikace a 
frekvencí hádek. 

 
 
Jak hádka vypadá? 

 
Také v  otázce č. 51 (Jak vaše hádka většinou vypadá?) se odpovědi partnerů více než 

nepatrně rozcházely, a tak vyhodnocení odpovědí rozdělíme podle pohlaví. Na tuto otázku 
neodpovědělo 20% mužů a 12% žen. Podobně často odpovídali muži a ženy, že si při hádce 
s partnerem vyříkají problém a společně hledají řešení (muži 40%, ženy 36%). Že dojde na 
zvýšení hlasu, ostřejší slova, ale že se doberou řešení, odpovědělo jen 12% mužů, ale 40% 
žen. Odpověď „často se vzdálíte od původní příčiny hádky, vyčítáte si staré věci, křičíte“ 
uvedlo 20% mužů, ale jen 8% žen. Epizody fyzického násilí zmínili 2 muži a jedna žena (tedy 
shodně jeden pár a z dalšího páru pouze muž). 
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JAK VĚTŠINOU VYPADÁ VAŠE HÁDKA?
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1: Chybí 
2: Vyříkáte si to a hledáte řešení 
3: Zvýšení hlasu, ostřejší slova, pak řešení 
4: Vzdálíte se od původní příčiny, křičíte 
5: Někdy i fyzické násilí 
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Negativní jevy při hádce 
 

Co se 
vám při 
hádce 
stalo? 

ženy muži 

a) 11,9% 10,4% 
b) 19,4% 17,9% 
c) 14,9% 14,9% 
d) 9,0% 6,0% 
e) 7,5% 9,0% 
f) 6,0% 9,0% 
g) 9,0% 10,4% 
h) 6,0% 1,5% 
i) 0,0% 7,5% 
j) 16,4% 13,4% 

 
a)…jste se hádali na veřejnosti? 
b)…jste partnerovi / partnerce řekl/a něco krutého / 

podlého? 
c)…vám partner / partnerka řekl/a něco krutého / 

podlého? 
d)…jste partnera / partnerku při hádce uhodil/a? 
e)…vás partner / partnerka při hádce uhodil/a? 
f)…jste spolu několik dní nemluvili? 
g)…jste si po hádce / při hádce dělali naschvály? 
h)…jste se partnera / partnerky při hádce bál/a? 
i)…se vás partner / partnerka při hádce bál/a? 
j)…hádka skončila sexuálním stykem? 

 
 

CO SE PŘI HÁDCE STALO?
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 Odpovědi mužských a ženských respondentů se příliš nelišily. Nejčastěji uváděné 
odpovědi byly, že došlo k tomu, že si partneři při hádce řekli něco krutého či podlého a že 
hádka skončila pohlavním stykem. Naopak velmi málo respondentů uvedlo, že se partnera při 
hádce báli, nebo že se při hádce partner bál jich (tuto odpověď neuvedla žádná žena). Málo se 
také vyskytovaly odpovědi, že při hádce došlo k fyzickému násilí, že spolu partneři několik 
dní nemluvili a že si dělali naschvály. 
 
 
Subjektivní pohled na „chyby“ při hádce 
 

  

co máte pocit, že dělá při 
hádce partner 

co vám partner vyčetl, že 
děláte při hádce 

  MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY 
a)Mluvíte každý o něčem jiném. 20,6% 17,9% 16,7% 22,2% 

b)
Jeden druhému nerozumí / nechce 
rozumět. 

38,2% 33,3% 26,7% 7,4% 

c)
Jeden z partnerů se snaží prosadit 
svůj názor, ne vyřešit problém. 

17,6% 17,9% 16,7% 25,9% 

d)Jeden z partnerů se chce hádat. 8,8% 10,3% 20,0% 18,5% 

e)Jeden z partnerů nikdy neuzná omyl. 
8,8% 12,8% 16,7% 18,5% 

f)
Jeden z partnerů překračuje v hádce 
meze. 

5,9% 7,7% 3,3% 7,4% 

 
 
 

CO PŘI HÁDCE DĚLÁTE?
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a) b) c) d) e) f)

co máte pocit, že dělá při
hádce partner MUŽI

co máte pocit, že dělá při
hádce partner ŽENY

co vám partner vyčetl, že
děláte při hádce MUŽI

co vám partner vyčetl, že
děláte při hádce ŽENY

 
(pozn. k legendě: „MUŽI“ znamená odpovědi mužských respondentů, „ŽENY“ – odpovědi respondentek) 
 
 V odpovědích na otázku, co mají pocit, že při hádce dělá partner, odpovídali muži a 
ženy opět velmi podobně. Více se mezi pohlavími odpovědi lišily u otázky, „Vyčetl/a vám 
někdy partner / partnerka, že…“.  
 Muži i ženy si nejvíce stěžovali na to, že jim partner nerozumí či nechce rozumět. Dále 
na to, že partner při hádce mluví o něčem jiném než oni, a na to, že se pouze snaží prosadit 
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svůj názor, ne vyřešit problém. Nejméně si obě pohlaví stěžovala na to, že by partner při 
hádce překračoval meze, tj. používal nadávek, „ran pod pás“ apod. 
 Muži nejčastěji uvedli, že jim jejich partnerka vyčetla, že jí nerozumí, nebo nechce 
rozumět. U žen to naopak byla nejméně častá odpověď (spolu s odpovědí, že partner 
překračuje v hádce meze). Je tedy zajímavé, že ačkoli jak ženy, tak muži mají pocit, že jim ten 
druhý nerozumí (nechce rozumět), zde se, že muži toto ženám příliš často nevyčítají. I když 
nelze vyloučit ani možnost, že ženy tuto výtku pouze neregistrují. Další větší rozdíl se pak 
objevil už jen u odpovědi, že respondentům partner vyčetl, že se pouze snaží prosadit svůj 
názor. Ženy uvedly, že tuto výtku slyšely, častěji. 
 Stejně jako si respondenti, jako už bylo zmíněno, nejméně stěžovali na to, že by jejich 
partneři překračovali v hádce meze, nejméně také uváděli, že by jim toto partneři někdy 
vyčetli. 
 
 
Jak dlouho hádka trvá? 

 
Také v otázce č. 52 (Jak dlouho většinou vaše hádka trvá?) vyhodnocení odpovědí 

rozdělíme podle pohlaví, protože se odpovědi partnerů více než nepatrně rozcházely. 
Obvyklou délku hádky určilo jako pár minut 52% mužů a 44% žen, přibližně na hodinu 28% 
mužů a 36% žen, na několik hodin 2 muži a 1 žena, na několik dní 1 žena. Neodpovědělo 
12% mužů a žen. Vidíme tedy, že ženy obecně vnímají hádky jako delší než muži. Hádky 
obvykle netrvají (ani podle mužů ani podle žen) déle než přibližně hodinu. 
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Jak hádka končí? 

 
I v otázce č. 53 (Jak většinou vaše hádka končí?) se odpovědi partnerů lehce 

rozcházely. 52% mužů a 44% žen odpovědělo, že hádka obvykle končí vyřešením problému a 
usmířením. 12% mužů a 32% žen uvedlo, že hádka sice skončí usmířením, ale mají pocit, že 
nic nevyřešili. 16% respondentů (shodně mužů a žen) odpovědělo, že se prostě přestanou 
hádat, protože už jsou unavení. Jinak odpovědělo, nebo neodpovědělo vůbec 20% mužů a 8% 
žen. 
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1
2

3
4

muži
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JAK OBVYKLE KON ČÍ VAŠE HÁDKA?

muži
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1: Jinak / chybí 
2: Vyřešením a usmířením. 
3: Usmířením (ale máte pocit, že jste nic nevyřešili). 
4: Přestanete se hádat, protože už jste z toho unavení. 

 
 

 
 
 
 
Kdo se přichází usmířit? 

 
Pouze 12% ženských a (podobně) 8% mužských respondentů uvedlo, že se po hádce 

většinou první přichází usmířit ten, kdo ji vyvolal. Shodně 40% mužských i ženských 
respondentů odpovědělo, že se přichází usmířit jednou ten, po druhý ten druhý partner a to 
bez ohledu na to, kdo hádku vyvolal. 16% žen a 20% mužů uvedlo, že jsou to oni, kdo se 
většinou přichází usmířit, 20% žen a pouze 4% mužů označilo jako toho, kdo se přichází 
usmířit, svého partnera. Jinak odpovědělo, nebo neodpovědělo 12% žen a 28% mužů. 
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Pocit štěstí ve vztahu 
 
 Že jsou ve vztahu naprosto šťastní uvedlo 48% mužů, ale jen 28% žen. Až na nějaké 
„mouchy“ bylo šťastných 32% mužů a 64% žen. Spíše šťastných je 12% mužů a 4% žen. Ač 
se tedy na první pohled zdá, že se ženy cítí méně šťastné než muži, sečteme-li odpovědi 
„naprosto“, „ano, až na nějaké ´mouchy´“ a „spíše ano“, za šťastné či spíše šťastné se 
pokládalo přibližně stejné množství žen a mužů (92% mužů, 96% žen). Že se ve vztahu necítí 
vůbec nebo skoro vůbec šťastný, neuvedl téměř nikdo.  

Že je partner ve vztahu naprosto šťastný, uvedlo 28% mužů a 16% žen. Za šťastného 
až na nějaké „mouchy“ pokládalo partnera 60% a 68% žen. Za šťastného či spíše šťastného 
celkem pokládalo partnera 92% mužů a stejný počet žen. Počet respondentů, kteří pokládají 
partnera za téměř či naprosto nešťastného byl nepatrný. 

Výrazný byl rozdíl mezi procentem mužů, kteří se označili za naprosto šťastné (48%), 
a procentem žen, které pokládaly partnera za naprosto šťastného (pouze 19%). Ženy tedy, zdá 
se, partnerův pocit štěstí ve vztahu podceňují a mají tendenci předpokládat, že na vztahu 
pociťuje „nějaké mouchy“ (tuto variantu u partnera předpokládalo 68% žen, přičemž tak o 
sobě vypovědělo jen 32% mužů). Zatímco muži uváděli pocit naprostého štěstí u svých 
partnerek stejně často, jako ho ženy uváděly samy. Podobně byla blízká procenta odpovědí 
žen a odhadů mužů u varianty „až na nějaké ´mouchy´“. 

 

POCIT ŠTĚSTÍ VE VZTAHU
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(pozn. k legendě: „muži“ znamená odpovědi mužských respondentů, „ženy“ – odpovědi respondentek) 

 
 
Dimenze minulosti, pohled do budoucna a představa ideálního partnera 
 

Na otázku, zda se vyskytovaly některé závažné problémy, které pociťují v současném 
vztahu i ve vašich předchozích vztazích, odpovědělo 86% respondentů záporně. Mezi 
problémy uvedenými v případě kladné odpovědi se opakovala ztráta důvěry a problémy 
v komunikaci.  
 

Na otázku, jaký by byl v případě rozchodu jeho důvod, odpovědělo 30% respondentů 
„nevím“. Mezi nejčastější uvedené odpovědi patřilo (v tomto pořadí): 

1) nevěra 
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2) odlišné názory, hodnoty 
3) jiný partner 
4) kdybychom si přestali rozumět, kdyby nás to spolu přestalo bavit 

 
V otázce č. 73 jsme se ptali:  Jak si představujete ideálního partnera / ideální partnerku 

a v čem by se lišil/a od současné/ho? Na první část otázky neodpověděl prakticky nikdo, 
kromě toho, že 12% respondentů uvedlo, že ideální partner neexistuje, nebo že o tom 
nepřemýšlí. 34% respondentů napsalo, že by se jejich ideální partner od toho současného 
nijak nelišil. Ostatní odpovědi byly velmi rozmanité, v podstatě korespondující s otázkou 
číslo 58 (co vám nejvíce vadí na partnerovi). 
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DOKÁŽETE SI PŘEDSTAVIT STRÁVIT SE SOUČASNÝM 
PARTNEREM CELÝ ŽIVOT?
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1: Ano, to plánuji. 

2: Ano, ale obávám se některých 
problémů. 

3: Váhám. 

4: Spíše ne. 

5: Určitě ne. 

  
 
 Že s partnerem velmi vážně a dlouhodobě plánují společnou budoucnost, uvedlo 76% 
mužských a 68% ženských respondentů. Spíše krátkodobě a nevážně plánovalo 16% mužů a 
28% žen. Že budoucnost moc neřeší, uvedli jen jeden muž a jedna žena (každý z jiného páru). 
Můžeme tedy říci, že partneři viděli perspektivu vztahu převážně pozitivně. 
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 Na otázku, zda  existují nějaké plány do vašeho společného budoucího života, ve 
kterých se s partnerem zásadně neshodnou odpovědělo 72% respondentů záporně. Mezi 
plány, na kterých se s partnerem neshodou, respondenti nejčastěji uváděli plány související 
s dětmi (kdy a jestli vůbec mít děti, jak je vychovávat).  
 
 
Hodnocení vlastností partnera i jiných lidí  
 
 Na otázku, co respondentům nejvíce vadí obecně na lidech, se vyskytovaly nejčastěji 
tyto odpovědi (v tomto pořadí):  

1) hloupost 
2) lhaní a neupřímnost 
3) sebestřednost a sobectví; namyšlenost a nadřazenost 
4) agresivita a krutost 
5) bezohlednost a podlost 

 
Na otázku, co respondentům nejvíce vadí na partnerovi, 13% respondentů (celkem 

shodně u mužů i žen) odpovědělo, že jim na partnerovi nevadí nic. Vlastnosti vytýkané 
partnerovi byly velmi rozmanité, častěji se objevovala např. nepořádnost (shodně u mužů i u 
žen), málo projevů citu (u žen), nedochvilnost, nespolehlivost a nedůslednost (více u žen), 
nesamostatnost a nedospělost (u mužů). 
 
 Také u otázky, co si respondenti myslí, že na nich partnerovi nejvíce vadí, byly 
odpovědi velmi rozmanité. Pouze dva respondenti odpověděli, že na nich partnerovi nevadí 
nic (jeden muž a jedna žena). 12% procent žen mezi tím, co se domnívaly, že partnerovi vadí, 
zmínilo vzhled (přičemž v otázce č. 58 /Co vám na partnerovi nejvíce vadí?/ se muži o 
partnerčině vzhledu nezmínili ani jednou). 16% mužů uvedlo, že partnerce vadí, že na ni 
partner má málo času a dost se jí nevěnuje, ačkoli si ženy na toto v otázce č. 58 nestěžovaly. 
12% respondentů (shodně mužů a žen) se domnívalo, že partnerovi vadí jejich lenost. 
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 Odpovědi na otázku, co respondenti hodnotí na svém partnerovi pozitivně, byly podle 
očekávání velmi variabilní. Mezi častými odpověďmi se zejména objevovaly tyto (v tomto 
pořadí): 

1) citlivost, laskavost, něžnost 
2) pracovitost; smysl pro humor 
3) inteligence; tolerantnost 
4) láska (to, že mě miluje) 
5) vzhled 

 
 
 Odpovědi na otázku, co na respondentech podle jejich názoru hodnotí partner 
pozitivně, se různily ještě více, než jak tomu bylo v otázce č. 62 (Co hodnotíte na partnerovi 
pozitivně?) Opakovaly se následující odpovědi: 

1) pracovitost 
2) citlivost, laskavost, něžnost; smysl pro humor 
3) péče o domácnost a partnera; inteligence 
4) vzhled; tolerantnost; důvěra; upřímnost; láska 

 
 
Míra vzájemného ocenění vlastností, zálib, hodnot apod.  
 
 32% respondentů mělo pocit, že není nic, v čem by je partner nedoceňoval. Ostatní 
odpovědi byly velice variabilní a u jednotlivých respondentů se příliš neopakovaly. Vícekrát 
se objevily zejména tyto odpovědi: schopnosti, obětavost, pracovitost (včetně domácích 
prací). 
 
 32% respondentů se domnívalo, že není nic, v čem by si partner přál být více 
oceňován (zajímavá shoda s otázkou č. 64 /V čem vás partner nedoceňuje?/). Další odpovědi 
byly natolik variabilní, že více než třikrát se opakovala pouze odpověď, že by si partner přál 
být více oceňován, co se týče jeho pracovitosti (včetně domácích prací). 
 
 36% respondentů uvedlo, že neexistuje nic (hodnoty, cíle, koníčky, lidé apod.), na čem 
jim velmi záleží a partnerovi ne. U této otázky se odpovědi velmi opakovaly. Nejčastější 
odpovědí bylo, že partnerovi nezáleží na respondentových koníčcích (24%), poté následovali 
přátelé (12%) a rodina (10%). 
 
 44% respondentů se domnívalo, že neexistuje nic, na čem by jejich partnerovi velmi 
záleželo a jim ne. I zde se odpovědi velmi opakovaly. Byly velmi podobné odpovědím 
v otázce č. 66 /Na čem vám velmi záleží a partnerovi ne?/, co se týče koníčků (18% 
respondentů uvedlo, že nepokládají za tak důležité některé partnerovy koníčky) a přátel (pro 
12% respondentů nebyli tak důležití partnerovi přátelé), ale ne co se týče rodiny – zdá se tedy, 
že respondenti měli pocit, že partnerovi nezáleží dost na jejich rodině, ale přitom pokládají 
svůj zájem o partnerovu rodinu za dostatečný. 
 

 
Jaké aspekty vztahu partneři považují za nejdůležitější  
 

Subjektivní hodnocení důležitosti vztahových aspektů mapovala otázka č. 84: Jaké tři 
aspekty vztahu považujete za nejdůležitější? (výběr z: opora, náklonnost, zábava, jistota, 
bezpečí, materiální zajištění, manželství, rodina, sex, něco jiného) 
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S převahou nejčastěji uváděným aspektem byla opora (uvedlo ji 66% respondentů). 
S odstupem (40%) následovala rodina a těsně za ní jistota (38%), pak bezpečí (26%). 
Nejméně často respondenti uváděli materiální zajištění (pouze jeden respondent) a manželství 
a zábavu (shodně 6%). 
 Zajímavý byl rozdíl mezi rodinou a manželstvím. Zdá se, že mladí lidé v nesezdaném 
soužití považují rodinu za velmi důležitou (a plánují ji založit), zatímco význam manželství  
je pro ně poměrně nízký. Zajímavý byl také nízký počet těch, kteří mezi nejdůležitější aspekty 
vztahu zařadili sex a zábavu. Materiální zajištění v tomto věku od vztahu zřejmě neočekává 
téměř nikdo, což dobře koresponduje s otázkou č. 27 (Z čeho hradíte společné výdaje?), která 
nám ukázala, že značná část sledované skupiny byli studující, podporovaní rodiči. 
 Rozdíly mezi pohlavími ukazuje tabulka: 
 
Které aspekty vztahu považujete za nejdůležitější? 

 opora náklonnost zábava jistota bezpečí materiální 
zajištění 

manželství rodina sex 

Celkem 66% 14% 6% 38% 26% 2% 6% 40% 12% 
Muži 80% 12% 8% 40% 12% 0% 8% 44% 12% 
Ženy 52% 16% 4% 36% 40% 4% 4% 36% 12% 
 
 Můžeme tedy vidět, že významnější rozdíl mezi pohlavími se vyskytoval pouze u 
opory a bezpečí. Pro muže byla dle tabulky (možná překvapivě) opora důležitější než pro 
ženy, pro které bylo zase výrazně důležitější bezpečí (než pro muže). 
  

Otázka č. 85. zněla: Jaké tři aspekty vztahu podle vás považuje za nejdůležitější 
partner? Většina respondentů (52%) správně vytušila důležitost opory pro partnera. Muži 
považovali oporu za důležitou pro partnera více než ženy, ačkoli z otázky č. 84 vyplývá, že je 
tomu právě naopak. Co se týče náklonnosti, předpoklady respondentů v zásadě odpovídaly 
údajům z otázky č. 84, podobně tomu bylo u rodiny (vysoká důležitost, vyšší důležitost pro 
muže). Muži nepředpokládali, že ženy považují za důležitý aspekt vztahu zábavu. A jak je 
vidět v otázce č. 84, zábavu obecně respondenti nepovažovali za velmi důležitou. Bezpečí 
jako důležité uváděl stejný počet respondentů, kolik jich odhadovalo, že je bezpečí důležité 
pro partnera. Muži i ženy ve svých odpovědích lehce přeceňovali význam manželství pro 
partnera. Rodinu jako velmi důležitou pro partnera uvedlo 40% respondentů, což odpovídá 
odpovědím na otázku č. 84. Ženy přeceňovaly význam sexu pro partnera, muži naopak jeho 
význam pro partnerku podceňovali. 
 Pořadí důležitosti v otázce č. 85 bylo následující: opora, rodina, jistota, bezpečí, 
náklonnost a sex, manželství, zábava a materiální zajištění. Pořadí bylo stejné jako u otázky č. 
84. 
  
Které aspekty vztahu podle vás považuje za nejdůležitější partner? 

 opora náklonnost zábava jistota bezpečí materiální 
zajištění 

manželství rodina sex 

Celkem 52% 16% 8% 34% 26% 6% 12% 40% 16% 
Muži 68% 16% 0% 32% 32% 4% 12% 44% 8% 
Ženy 36% 16% 16% 36% 20% 8% 12% 36% 24% 
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Srovnání výsledků různých odpovědí s mírou spokojenosti ve vztahu 
 
Výpočet indexu spokojenosti ve vztahu 
 

Vycházelo se ze 13 položek otázky 47 - Ohodnoťte různé stránky vašeho vztahu od 1 
do 5. Položky byly následující: důvěra, společné záliby, společné názory, společné aktivity, 
sex, projevy náklonnosti, materiální zajištění, rozdělení rolí, úkolů, vztah s partnerovou / 
partnerčinou rodinou, vztah s partnerovými / partnerčinými přáteli, vztah partnera / partnerky 
s vaší rodinou, vztah partnera / partnerky s vašimi přáteli, jak vás to spolu baví. Vypočetly se 
průměrné skóry zvlášť pro muže a pro ženy. Dle rozložení četností byly vytvořeny tři 
kategorie a kombinací těchto kategorií pro každý pár vznikl skór, který udával míru vzájemné 
spokojenosti ve vztahu, kde nakonec 1 naznačuje velkou vzájemnou spokojenost, 2 
průměrnou vzájemnou spokojenost a 3 nespokojenost. Index spokojenosti ve vztahu u muže a 
u ženy spolu vysoce korelují (r = +0,72). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  muži  

  velká spokojenost 
průměrná 

spokojenost nespokojenost Total 

velká spokojenost 24% 8% 0% 32% 

průměrná 
spokojenost 

4% 28% 12% 44% 
ženy 

nespokojenost 0% 8% 16% 24% 
 Total 28% 44% 28% 100% 

 
 

četnost procenta 
1velká vzájemná 

spokojenost 9 36 

2průměrná 
vzájemná 
spokojenost 

7 28 

3vzájemná 
nespokojenost 9 36 

Total 25 100 
 
 
 
Porovnání důvodů hádek s indexem spokojenosti 
 

Struktura důvodů hádek, které respondenti uvedli, se liší jednak počtem, jednak 
obsahem. Které důvody uváděli muži a ženy nejčastěji, méně často, či nejméně často, je 
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zobrazeno v  tabulce a grafu Nejčastější důvody hádek (str. 32). Nyní se zaměříme na důvody 
hádek v porovnání s úrovní spokojenosti ve vztahu. Použijeme výše zmiňovaný index 
spokojenosti ve vztahu, pomocí jehož jsme respondenty rozdělili do tří skupin: 1) velká 
vzájemná spokojenost, 2) průměrná vzájemná spokojenost, 3) vzájemná nespokojenost. 
  
 
Počty odpovědí – ženy: 

 index spokojenosti  

nejčastější důvod hádek 
1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet uvedení 
jednotlivých 

důvodů 

kvůli domácím pracím 2 (14,3%) 1 (10%) 5 (13,9%) 8 
kvůli penězům 1 (7,1%) 0 3 (8,3%) 4 
kvůli tomu, že jeden z vás má na 
druhého málo času 

0  1 (10%) 5 (13,9%) 6 

protože máte odlišné představy o 
trávení volného času 

1 (7,1%) 0 3 (8,3%) 4 

kvůli hloupostem 7 (50%) 5 (50%) 7 (19,4%) 19 
kvůli podezření z nevěry 1(7,1%) 0 0 1 
kvůli partnerovým / partnerčiným 
nebo vašim přátelům 

0 0 2 (5,6%) 2 

kvůli partnerově / partnerčině 
nebo vaší rodině 0 1 (10%) 3 (8,3) 4 

kvůli sexu (obtížím spojeným se 
sexem) 0 0 1 (2,8%) 1 

kvůli žárlivosti 2 (14,3%) 1 (10%) 3 (8,3%) 6 
ani nevíte 0 0 3 (8,3%) 3 
kvůli něčemu jinému 0 1 (10%) 1 (2,8%) 2 

Počet odpovědí podle kategorií 
spokojenosti 

14 (100%) 10 (100%) 36(100%) 60 

(Pozn.: Čísla v tabulce uvádějí počet odpovědí, procenta v závorce jsou procenty ze sloupcového celku, tj. 
vztahují se k tomu, jaké procento ze všech odpovědí v jednotlivých skupinách tvořila ta která odpověď.) 
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Počty odpovědí – muži: 
 

 index spokojenosti  

nejčastější důvod hádek 
1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet uvedení 
jednotlivých 

důvodů 

kvůli domácím pracím 3 (16,7%) 1 (9,1%) 3 (12%) 7 
kvůli penězům 0 0 2 (8%) 2 

kvůli tomu, že jeden z vás má na 
druhého málo času 

1 (5,6%) 1 (9,1%) 4 (16%) 6 

protože máte odlišné představy o 
trávení volného času 

1 (5,6%) 1 (9,1%) 3 (12%) 5 

kvůli hloupostem 5 (27,8%) 4 (36,4%) 5 (20%) 14 

kvůli podezření z nevěry 1 (5,6%) 1 (9,1%) 0 2 

kvůli partnerovým / partnerčiným 
nebo vašim přátelům 

1 (5,6%) 1 (9,1%) 1 (4%) 3 

kvůli partnerově / partnerčině 
nebo vaší rodině 

0 0 1 (4%) 1 

kvůli sexu (obtížím spojeným se 
sexem) 

0 0 1 (4%) 1 

kvůli žárlivosti 3 (16,7%) 2 (18,2%) 1 (4%) 6 
ani nevíte 2 (11,1%) 0 3 (12%) 5 
kvůli něčemu jinému 1 (5,6%) 0 1 (4%) 2 

Počet odpovědí podle kategorií 
spokojenosti 

18 (100%) 11 (100%) 25 (100%) 54 

 
 
 Z těchto tabulek můžeme vyčíst, že (jak u mužů, tak u žen) uvedli nespokojení partneři 
větší počet různých důvodů hádek (36 u žen, 25 u mužů), než partneři spokojení. Nejméně 
důvodů uvedli průměrně spokojení partneři. 
 Jak už bylo uvedeno, ženy i muži jako nejčastější důvod hádek uvedli hlouposti. 
Zajímavé ovšem je, že u spokojených žen tvořila tato odpověď 50% všech odpovědí, zatímco 
u žen nespokojených to bylo jen 19,4%. I u mužů bylo procento vyšší ve skupině 
spokojených, ačkoli ne tak výrazně. (U mužů i u žen tuto odpověď ovšem uvedl stejný počet 
spokojených a nespokojených – procento se liší z důvodu různého počtu uvedených důvodů.) 
Průměrně spokojení uváděli tuto odpověď o trochu méně.  
 Dalším nejvíce uváděným důvodem hádek (u mužů i žen) byly domácí práce. Za 
povšimnutí stojí, že tuto odpověď uváděly daleko více nespokojené ženy, než ženy spokojené. 
U mužů stejný počet nespokojených a velmi spokojených, ale nižší počet průměrně 
spokojených. 
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 Nespokojené ženy stejně často jako domácí práce uvedly, že důvodem hádek je 
nedostatek času, který pro ně partner má. Tato odpověď se u velmi spokojených žen 
nevyskytovala vůbec, u průměrně spokojených téměř vůbec. Také u mužů tak odpovídalo 
podstatně více nespokojených než spokojených a i u nich to patřilo mezi nejvíce uváděný 
důvod hádek nespokojených. 
 Shrnutí: 

Podíváme-li se na jednotlivé skupiny respondentů, vidíme, že zatímco spokojení 
uváděli výrazně nejčastěji jako příčinu hádek hlouposti (u žen je to celých 50%, u mužů 
27,8% - shodně 16,7% mužů uvádělo domácí práce a žárlivost), nespokojení sice hlouposti 
také uváděli nejčastěji, ale nejedná se o prvenství takto výrazné. Průměrně spokojení uváděli 
nejmenší počet důvodů problémů (jak mužů, tak u žen). Jednou z možností, jak interpretovat 
nejnižší počet uvedených důvodů u průměrně spokojených, je úvaha, že jsou ve svém vztahu 
více kritičtí. 

Ženy celkově uváděly o něco vyšší počet důvodů než muži (60 a 54). 
 
 

DISTRIBUCE DŮVODŮ HÁDEK PODLE INDEXU 
SPOKOJENOSTI - bez rozdílu pohlaví
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a)kvůli domácím pracím 
b)kvůli penězům 
c)kvůli tomu, že jeden z vás má na druhého málo času 
d)protože máte odlišné představy o trávení volného času 
e)kvůli hloupostem 
f)kvůli podezření z nevěry 
g)kvůli partnerovým / partnerčiným nebo vašim přátelům 
h)kvůli partnerově / partnerčině nebo vaší rodině 
i)kvůli sexu (obtížím spojeným se sexem) 
j)kvůli žárlivosti 

k)ani nevíte 
l)kvůli něčemu jinému 
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Porovnání průběhu hádek s indexem spokojenosti 
 
 Jelikož se odpovědi na otázky týkající se průběhu hádky příliš nelišily, zpracování 
těchto otázek v kontextu spokojenosti partnerů ve vztahu bylo provedeno bez rozdělení podle 
pohlaví.  
  
 

 
Stalo se vám někdy, že… 

1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet uvedení 
jednotlivých 

důvodů 
a) …jste se hádali na veřejnosti? 4 (14,3%) 2 (6,3%) 9 (12,2%) 15 

b) 
…jste partnerovi / partnerce řekl/a 
něco krutého / podlého? 

5 (17,9%) 7 (21,9%) 13 (17,6%) 
25 

c) 
…vám partner / partnerka řekl/a 
něco krutého / podlého? 

4 (14,3%) 6 (18,8%) 10 (13,5%) 
20 

d) 
…jste partnera / partnerku při hádce 
uhodil/a? 

1 (3,6%) 3 (9,4%) 6 (8,1%) 
10 

e) 
…vás partner / partnerka při hádce 
uhodil/a? 1 (3,6%) 3 (9,4%) 7 (9,5%) 

11 
f) …jste spolu několik dní nemluvili? 3 (10,7%) 2 (6,3%) 5 (6,8%) 10 

g) 
…jste si po hádce / při hádce dělali 
naschvály? 

0  3 (9,4%) 10 (13,5%) 
13 

g) 
…jste se partnera / partnerky při 
hádce bál/a? 

2 (7,1%) 0 3 (4,1%) 
5 

i) 
…se vás partner / partnerka při 
hádce bál/a? 

0 2 (6,3%) 3 (4,1%) 
5 

j) 
…hádka skončila sexuálním 
stykem? 

8 (28,6%) 4 (12,5%) 8 (10,8%) 
20 

 
Počet odpovědí podle kategorií 
spokojenosti 28 (100%) 32 (100%) 74 (100%) 134 

 
 
 

VÝSKYT NEGATIVNÍCH JEVŮ PŘI HÁDCE PODLE 
INDEXU SPOKOJENOSTI - bez rozdílu pohlaví
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 Podobně jako u příčin hádek, i u otázky mapující, k čemu při hádkách dochází, uvedli 
nespokojení se vztahem mnohem více odpovědí (74), než velmi spokojení respektive 
průměrně spokojení (28 respektive 32). 
 Tabulka a graf naznačují, že u respondentů patřící do skupiny nespokojených se 
v souvislosti s hádkami vyskytovalo mnohem více negativních jevů, než u respondentů (velmi 
a průměrně) spokojených. Nespokojení všechny vyjmenované negativní jevy jmenovali 
častěji než spokojení (kromě možnosti, že hádka skončila sexuálním stykem, což je odpověď 
zařazená mezi možnosti poněkud nešťastně, neboť se jako jediná nedá označit jako negativní 
jev).  
 Největší rozdíl mezi nespokojenými a spokojenými se objevil ve volbě možnosti „po 
hádce jste si dělali naschvály“- tato odpověď byla ve skupině nespokojených uvedena 
desetkrát, zatímco u průměrně spokojených to bylo pouze třikrát a u velmi spokojených se 
tato odpověď nevyskytla vůbec. 
 Velké rozdíly mezi nespokojenými a spokojenými byly dále u hádek na veřejnosti, 
v hádce vyřčených krutých věcech (přičemž respondenti se častěji přiznávají, že partnerovi 
řekli něco krutého, než z toho samého obviňují partnera) a v hádku doprovázejícím násilí. 
 28,6% odpovědí u velmi spokojených tvořilo, že hádka skončila sexuálním stykem. U 
průměrně spokojených se tento jev vyskytoval méně často a u nespokojených nejméně často 
(10.8% odpovědí).  
 
 

 

Míváte při hádce pocit, že… 
1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet 
uvedení 

jednotlivých 
důvodů 

a) …každý mluvíte o něčem zcela jiném? 7 (33,3%) 2 (11,8%) 5 (14,3%) 14 

b) 
…vám partner / partnerka nerozumí, příp. 
nechce rozumět? 7 (33,3%) 8 (47,1%) 11 (31,4) 26 

c) 
…se partner / partnerka pouze snaží 
prosadit svůj názor, ne vyřešit problém? 

4 (19%) 2 (11,8%) 7 (20%) 13 

d) …se partner / partnerka chce hádat? 2 (9,5%) 1 (5,9%) 4 (11,4%) 7 

e) 
…váš partner / vaše partnerka nikdy 
neuzná, že nemá pravdu / mýlil/a se? 

1 (4,8%) 3 (17,6%) 4 (11,4%) 8 

f) 
…partner / partnerka v hádce překračuje 
meze (používá nadávek, "ran pod pás" 
apod.)? 

0 1 (5,9%) 4 (11,4%) 5 

 Počet odpovědí podle kategorií spokojenosti 21 (100%) 17 (100%) 35 (100%) 73 
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POCITY PŘI HÁDCE PODLE INDEXU 
SPOKOJENOSTI
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 I zde nespokojení uvedli větší počet odpovědí, než spokojení. Přes 30% odpovědí u 
nich tvořilo, že měli respondenti pocit, že jim partner nerozumí či nechce rozumět. Je to téměř 
stejné procento jako u velmi spokojených (ačkoli u nich tato odpověď byla uvedena méně 
často). U průměrně spokojených to bylo téměř 50% procent (při téměř stejném počtu 
odpovědí jako u velmi spokojených). Druhou nejvíce uváděnou odpovědí u nespokojených 
byla odpověď: „Partner se snaží pouze prosadit svůj názor, ne vyřešit problém.“ Spokojení 
tuto odpověď uváděli výrazně méně často. Odpověď, že partner v hádce překračuje meze 
(používá nadávek, "ran pod pás" apod.), velmi spokojení neuvedli vůbec, odpovědi, že partner 
nikdy neuzná svůj omyl a že se partner chce hádat, téměř vůbec. Podobně tomu bylo u 
průměrně spokojených, kteří pouze o něco častěji uváděli, že partner neuzná svůj omyl. 
  
 
 

 

Vyčetl/a vám někdy partner / partnerka, 
že… 

1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet 
uvedení 

jednotlivých 
důvodů 

a) 
…při hádce mluvíte o nesouvisejících 
věcech? 

4 (25%) 3 (21,4%) 4 (14,8%) 11 

b) 
…mu / jí vůbec nerozumíte, přÍp. nechcete 
rozumět? 

5 (31,3%) 2 (14,3%) 3 (11,1%) 10 

c) 
…se jen snažíte prosadit svůj názor, ne 
vyřešit problém? 

3 (18,8%) 4 (28,6%) 5 (18,5%) 12 

d) …se chcete hádat? 2 (12,5%) 2 (14,3%) 7 (25,9%) 11 

e) 
…nikdy neuznáte, že nemáte pravdu / se 
mýlíte? 

2 (12,5%) 3 (21,4%) 5 (18,5%) 10 

f) …v hádce překračujete meze? 0 0 3 (11,1%) 3 

 Počet odpovědí podle kategorií spokojenosti 16 (100%) 14 (100%) 27 (100%) 57 
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CO VÁM PARTNER PŘI HÁDCE VYČETL - PODLE 
INDEXU SPOKOJENOSTI
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2 - průměrná
vzájemná spokojenost

3 - vzájemná
nespokojenost

 
 
 Znovu se nám zde objevil stejný jev – nespokojení uvádějí mnohem větší počet 
důvodů než spokojení. Nejčastější uváděnou odpovědí u nespokojených bylo, že jim partner 
vyčetl, že se chtějí hádat. U spokojených byla tato odpověď výrazně méně častá. Nespokojení 
respondenti také velmi často uváděli, že jim partner vyčetl neschopnost či neochotu uznat 
omyl. I tato odpověď byla u spokojených mnohem méně častá. Velmi spokojení nejčastěji 
uváděli odpověď, že jim partner vyčetl, že mu nechtějí rozumět. Toto byla jediná odpověď, 
kterou spokojení uváděli častěji než nespokojení. Tato odpověď byla méně častá jak u 
průměrně spokojených, tak u nespokojených. U průměrně spokojených byla nejčastější 
odpovědí, že jim bylo vytknuta snaha pouze prosadit svůj názor. Tato odpověď byla o něco 
málo častější u nespokojených a o něco málo méně častá u velmi spokojených. 
 
 
 

Jak vaše hádka většinou vypadá? 
1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet 
uvedení 

jednotlivých 
důvodů 

a) 
vyříkáte si, co vás trápí a pak 
společně hledáte řešení 

8 (47,1%) 5 (50%) 6 (40%) 19 

b) 
dojde na zvýšení hlasů a možná i 
ostřejší slova, ale pak se doberete 
společného řešení 

8 (47,1%) 2 (20%) 3 (20%) 13 

c) 
často se vzdálíte od původní 
příčiny hádky, vyčítáte si staré 
věci, křičíte 

1 (5,9%) 3 (30%) 3 (20%) 7 

d) někdy doje i na fyzické násilí 0 0 3 (20%) 3 

 
Počet odpovědí podle kategorií 
spokojenosti 

17 (100%) 10 (100%) 15 (100%) 42 
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JAK VAŠE HÁDKA VYPADÁ - INDEX 
SPOKOJENOSTI
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 U velmi spokojených byly s naprostou převahou nejčastější odpovědi a) nebo b) 
(stejně často), tedy uváděli, že se doberou řešení (ať už dojde ke zvýšení hlasu, nebo ne). Tyto 
dvě odpovědi u velmi spokojených dohromady tvořily přes 90% odpovědí!, u průměrně 
spokojených 70%. Ani jednou se u velmi spokojených (velmi ani průměrně) nevyskytla 
odpověď, že někdy dojde i na fyzické násilí. Tvořila ovšem 20% odpovědí nespokojených. Je 
ovšem nutno podotknout, že i u nespokojených, byla odpověď, „vyříkáme si to a najdeme 
společně řešení“ nejčastěji uváděnou odpovědí. 
 
 
Porovnání trvání hádky s indexem spokojenosti 
 

Jak dlouho většinou vaše hádka 
trvá? 

1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet 
uvedení 

jednotlivých 
důvodů 

a) pár minut 10 (58,8%) 7 (63,6%) 7 (43,8%) 24 

b) přibližně kolem hodiny 7 (41,2%) 3 (27,3%) 6 (37,5%) 16 

c) 
býváme na sebe rozzlobeni i 
několik hodin 

0 1 (9,1%) 2 (12,5%) 3 

d) 
nemluvíme spolu / jsme rozzlobení 
i několik dní 

0 0 1 (6,3%) 1 

 
Počet odpovědí podle kategorií 
spokojenosti 

17 (100%) 11 (100%) 16 (100%) 44 
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JAK DLOUHO HÁDKA TRVÁ - INDEX 
SPOKOJENOSTI
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 V této tabulce můžeme krásně vidět, jak se spolu s poklesem spokojenosti ve vztahu 
zvyšuje délka hádek. U velmi spokojených hádky trvají maximálně do doby kolem hodiny, u 
průměrně spokojených se jednou objevila odpověď, že se hádají i několik hodin, a u 
nespokojených se (také) jednou objevila odpověď, že se partneři na sebe zlobí i několik dní. 
 Že hádka trvá jen pár minut, byla odpověď, která tvořila u velmi spokojených 58,8% 
odpovědí, u průměrně spokojených 63,6% a u nespokojených 43,8%.   
 
 
Porovnání ukončení hádky s indexem spokojenosti 
 

Jak většinou hádka končí? 
1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet 
uvedení 

jednotlivých 
důvodů 

a) vyřešením problému a usmířením 13 (76,5%) 3 (27,3%) 8 (44,4%) 24 

b) 
usmířením (ale máte pocit, že jste 
zase nic nevyřešili) 

3 (17,6%) 4 (36,4%) 4 (22,2%) 11 

c) 
prostě se přestanete hádat, 
protože už jste z toho unavení 

1 (5,9%) 4 (36,4%) 3 (16,7%) 8 

d) jinak……………… 0 0 3 (16,7%) 3 

 
Počet odpovědí podle kategorií 
spokojenosti 

17 (100%) 11 (100%) 18 (100%) 46 
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JAK HÁDKA KON ČÍ - INDEX SPOKOJENOSTI
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Podobně jako u trvání hádky, i tato tabulka ukazuje nárůst negativních vyústění hádky 
spolu ve spojení s nárůstem nespokojenosti ve vztahu. 76,5% odpovědí u velmi spokojených 
bylo, že hádka skončí vyřešením problému a usmířením. U nespokojených to bylo 44,4%. 
Překvapivě může působit zjištění, že tato odpověd tvořila jen 27,3% odpovědí průměrně 
spokojených respondentů. Shodně pak 36,4% jejich odpovědí znělo, že se na konci hádky 
usmíří, ale mají pocit, že nic nevyřešili, a že se prostě přestanou hádat z důvodu únavy. Jedna 
z možností, jak tento jev interpretovat, je postulovat vyšší kritičnost průměrně spokojených ke 
svému vztahu. Uváděli také možnost, že se přestávají hádat kvůli únavě, četněji než 
nespokojení, ale zde nesmíme zapomínat, že nespokojení byli jedinou skupinou, která uváděla 
odpověď, že hádka skončí jinak, což může (i když samozřejmě nemusí) zahrnovat ještě 
negativnější varianty ukončení hádky. 

 
 
Porovnání smíření s indexem spokojenosti 

 

Kdo se většinou přijde usmířit? 
1 - velká 
vzájemná 

spokojenost 

2 - průměrná 
vzájemná 

spokojenost 

3 - vzájemná 
nespokojenost 

Počet 
uvedení 

jednotlivých 
důvodů 

a) 
někdy on/ona, někdy já, vždy ten, 
kdo hádku vyvolal 2 (11,8%) 2 (18,2%) 1 (5,9%) 5 

b) 
někdy on/ona, někdy já (bez 
ohledu na to, kdo hádku vyvolal) 

8 (47,1%) 6 (54,5%) 6 (35,3%) 20 

c) já 4 (23,5%) 1 (9,1%) 4 (23,5%) 9 

d) partner 3 (17,6%) 2 (18,2%) 1 (5,9%) 6 

e) ani nevím 0 0 5 (29,4%) 5 

 
Počet odpovědí podle kategorií 
spokojenosti 

17 (100%) 11 (100%) 17 (100%) 45 
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KDO SE PŘIJDE USMÍŘIT - INDEX 
SPOKOJENOSTI
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 Odpověď, že usmířit se přijde ten, kdo hádku vyvolal, není (možná překvapivě) u 
spokojených nejčastěji uváděnou odpovědí. Je to naopak velmi málo uváděná odpověď u 
všech třech skupinách (u nespokojených nejméně). Nejčastěji uváděnou odpovědí (ve všech 
třech skupinách) je odpověď, že jednou se přijde usmířit jeden z partnerů, jindy ten druhý a to 
bez ohledu, kdo hádku vyvolal. U velmi spokojených je to přes 47% odpovědí (8 odpovědí ze 
17), u průměrně spokojených 54.5% (6 odpovědí z 11), u nespokojených 35,3% (6 odpovědí 
ze 17). Zdá se tedy, že schopnost a ochota obou partnerů usilovat o usmíření, aniž by nutně 
pociťovali vinu za hádku na své straně, je významně spojena s mírou spokojenosti ve vztahu. 
 U průměrně spokojených byla nejméně častou odpovědí odpověď, že se přijde usmířit 
sám respondent, zatímco u ostatních dvou skupin tato odpověď tvořila téměř čtvrtinu 
odpovědí. Tento jev bychom mohli interpretovat jako vyšší kritičnost průměrně spokojených 
k jim samým. Nespokojení naopak nejméně často uvádí, že se přijde usmířit partner.  
 Odpověď „ani nevím“ uvedli pouze nespokojení (tvořila téměř 30% jejich odpovědí). 
Tento jev lze interpretovat různě – např. že se odpovědi vyhýbají, nebo že si tuto otázku 
nepokládají. 
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Rozprava 

 
 
 
 Výsledky průzkumu nemůžeme neúměrně zobecňovat, vzhledem k tomu, že se jedná o 
poměrně malý počet respondentů a respondenti jsou z velké části studující. Také nemůžeme 
výsledky aplikovat na všechna nesezdaná soužití, neboť se týkal pouze mladých partnerů. 
 Bylo by možné v získaném materiálu hledat řadu dalších vztahů různých aspektů, 
např. délka vztahu a jiné aspekty, porovnání studentských párů s ostatními páry, porovnání 
aspektů vztahu u partnerů žijících samostatně, a u rodičů, porovnat podobu vztahu s osobní 
minulostí respondentů (výchozí rodina apod.) atd. Další interpretace dat by však překročila 
předpokládaný rozsah bakalářské práce, a tak tato práce zůstává úkolem do budoucna. 
 K výzkumu by bylo možné se v budoucnu vrátit, rozšířit jej a provést některé úpravy – 
například zvýšit počet respondentů, zjednodušit dotazník na základě zjištění výzkumu, doplnit 
výzkum zařazením manželských párů a následným porovnáním rozdílů mezi nimi a partnery 
žijícími v nesezdaném soužití atd. 
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Závěr 
 

Provedený výzkum poskytl velké množství materiálu, který byl zpracován pouze 
částečně, protože jinak by výsledky přesáhly předpokládaný rozsah bakalářské práce. 
K materiálu se ale plánuji v budoucnu ještě vrátit. 
 Při interpretaci výzkumu jsem nejprve získala základní charakteristiky sledované 
skupiny lidí – mladí bezdětní partneři žijící v nesezdaném soužití. Jejich průměrný věk byl 
23,5 roku, muži byli většinou starší než ženy. Ačkoli se jednalo o osoby mladé, přesto šlo o 
vztahy poměrně dlouhodobé. Z toho lze vyvodit u lidí žijících v nesezdaném soužití nízkou 
míru „přelétavosti“. Než spolu partneři začali žít, chodili spolu průměrně 3 roky (nejčastěji 4 
roky). Důvod, proč spolu partneři začali bydlet, byl nejčastěji spíše citový než praktický – 
chtěli být co nejvíce spolu.Zhruba třetina partnerů spolu žila ve vlastním bytě či domě 
jednoho z nich, téměř polovina bydlela s rodiči jednoho z nich, nebo v bytě či domě rodičů. 
Většinou partneři žili sami. 
 O něco více než polovinu párů bylo utvořených z jednoho partnera studujícího a 
jednoho pracujícího. Vzorec student-studentka a zaměstnaný-zaměstnaná se vyskytoval stejně 
často. 
 Z výzkumu vyplynulo, že i u mladých párů žijících v nesezdaném soužití stále 
přetrvává to, že většina domácích prací spočívá na ženách. Muži svůj podíl práce spatřovali 
jako větší, než jak jejich spolupráci vnímaly ženy. Nadpoloviční většina mužů i žen by na 
tomto rozdělení nechtěla nic měnit. 
 Téměř polovině respondentů s výdaji na domácnost pomáhali rodiče. Nadpoloviční 
většina partnerů uvedla, že mají společné finance, přičemž u třetiny mužů se objevila 
odpověď, že hradí většinu výdajů sami, zatímco tak neodpověděla žádná žena. Při interpretaci 
tohoto jevu ovšem musíme dávat pozor na to, že v párech složených ze studenta/ky a 
zaměstnaného/é byl zaměstnaným většinou muž. 
 Co se týče sexuálního chování, 90% respondentů užívalo antikoncepci a téměř 90% 
žen a téměř ¾ mužů deklarovalo svou věrnost. Převládala spokojenost se sexuálním životem, 
přičemž u mužů byla lehce nadpoloviční a u žen o něco nižší - 44%. Muži předpokládali 
spokojenost partnerek se sexem ve větší míře, než ženy spokojenost partnerů. Ženy 
spokojenost mužů lehce podceňovaly. 
 Nejčastější frekvence sexuálního styku byla několikrát týdně, přičemž naprostá většina 
mužů by si přála mít pohlavní styk jednou týdně či vícekrát, ženy o něco méně často. 
 Velká část praktické části práce se věnovala hádkám. Nejčastěji partneři uváděli, že se 
hádají jednou týdně, časté byly i odpovědi několikrát týdně a jednou týdně. Téměř polovina 
respondentů uvedla, že hádku začíná pokaždé jiný s partnerů. Ženy se přiznávaly k tomu, že 
začínají hádku samy, častěji než muži. 
 Nejčastějším důvodem hádek byly hlouposti. Zajímavé je, že u spokojených žen 
hlouposti tvořily 50% uváděných důvodu, zatímco u žen nespokojených to bylo pouze 19,4%. 
(Podobný rozdíl byl i mužů, ale ne tak výrazný.) Nespokojení obecně uváděli větší počet 
důvodů, než spokojení. Dalším nejvíce uváděným důvodem hádek (u mužů i žen) byly 
domácí práce. Za povšimnutí stojí, že tuto odpověď uváděly daleko více nespokojené ženy, 
než ženy spokojené. Z toho můžeme usuzovat, že u nespokojených partnerů bývají domácí 
práce předmětem nesouladu. Nespokojené ženy také často uváděly, že na ně partner má málo 
času. 
 Z porovnání otázek č. 48 (Jak často se hádáte?) a č. 50 (Kvůli čemu se hádáte?) jsme 
vyvodili, že partneři, kteří nemají mezi sebou jasno v tom, co je příčinou jejich hádek, se 
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obvykle hádají častěji. Toto zjištění můžeme interpretovat jako poukaz na význam kvalitní 
komunikace ve vztahu. 
 U skupiny nespokojených se objevovalo při hádce mnohem více negativních jevů než 
u spokojených. Nespokojení také uvádějí větší počet různých negativních pocitů při hádce (př. 
pocit, že mi partner nechce rozumět) a obdobných výtek ze strany partnera. 
 90% velmi spokojených (a 70% průměrně spokojených) uvedlo, že se při hádce 
doberou řešení. U nespokojených to bylo jen 60%. Ti jediní uváděli, že u nich při hádce 
někdy dochází k fyzickému násilí. 
 Co se týče délky hádky, z výzkumu vyplynulo spojení mezi mírou spokojenosti ve 
vztahu a délkou hádky. Nejdéle hádky trvaly u nespokojených, nejkratší dobu u velmi 
spokojených. Podobně to bylo i s vyústěním hádky – u spokojených častěji  končila 
usmířením a vyřešením problému. Zdá se také, že i schopnost a ochota obou partnerů usilovat 
o usmíření, aniž by nutně pociťovali vinu za hádku na své straně, je významně spojena 
s mírou spokojenosti ve vztahu 
 Z výzkumu vyplynulo, že partneři při hádce obvykle hledají řešení, ženy ovšem měly 
daleko častěji než muži pocit, že při hádkách dochází k zvyšování hlasu a ostrým slovům. 
Muži i ženy si často stěžovali na to, že jim partner při hádce nerozumí či nechce rozumět. 
 Hádky obvykle netrvaly déle než hodinu, přičemž muži je vnímali jako o něco kratší. 
Hádky obvykle končily vyřešením problému a usmířením, přičemž ženy častěji měly pocit, že 
sice došlo k usmíření, ale problém zůstal nevyřešen. 
 Z výzkumu vyplynulo, že se nejčastěji nepřichází omluvit ten, kdo hádku vyvolal, ale 
kterýkoli z partnerů a to pokaždé jiný. 
 Respondenti se v naprosté většině cítili ve vztahu šťastní, přičemž muži častěji uváděli 
že naprosto, zatímco ženy „až na nějaké mouchy“. Ženy partnerův pocit štěstí ve vztahu 
podceňovaly, zatímco muži ho odhadovaly poměrně přesně. 
 Za nejpravděpodobnější příčinu případného rozchodu pokládali respondenti nevěru, 
odlišné názory a hodnoty, objevení se jiného partnera a situaci, kdy by je to spolu přestalo 
bavit či by si přestali rozumět. 
 80% žen, ale jen 68% mužů uvedlo, že si dokáží představit, že by strávili zbytek života 
se současným partnerem. 16% žen a 20% mužů si to dovedlo představit, ale obávalo se 
některých problémů. Že váhají, uvedli dva muži a jedna žena. Pouze jeden muž odpověděl, že 
spíše ne. „Určitě ne“ neodpověděl nikdo. 
 80% žen, ale jen 68% mužů uvedlo, že si dokáží představit se současným partnerem 
strávit zbytek života. (Když přičteme i procenta odpovědí, že si respondent dovede zbytek 
života se současným partnerem představit, ale obává se některých problémů, procenta se 
trochu více přiblíží - 96% žen a 88% mužů.)  
 Zajímavé ovšem je, že plánování společné budoucnosti s partnerem uvedlo více mužů 
než žen (76% mužů, 68% žen). Téměř ¾ respondentů měly pocit, že neexistují žádné vážné 
plány do budoucna, na kterých by se s partnerem neshodovali. 
 Nejvíce respondentům na lidech vadila hloupost, lhaní a neupřímnost, sebestřednost a 
sobectví a namyšlenost a nadřazenost. Partnerovi nejčastěji vytýkali nepořádnost, ženy 
mužům nedostatek projevů citu a ženy mužům nedospělost. 
 Pozitivně respondenti na partnerovi hodnotili zejména citlivost, laskavost, něžnost, 
pracovitost, smysl pro humor, inteligenci a tolerantnost. Respondenti typovali, že si na nich 
partneři cení mj. pracovitosti, citlivosti, laskavosti, něžnosti, smyslu pro humor. 
 Třetina respondentů měla dojem, že je partner v ničem nepodceňuje, a stejný díl 
respondentů si nemyslel, že by měl partner pocit, že je podceňovaný. Pokud se respondenti 
cítili nedoceněni, bylo to například v jejich schopnostech, obětavosti a pracovitosti. Pokud se 
domnívali, že by si více přál být oceněn partner, opakovala se odpověď, že v pracovitosti. 
 Podobně to bylo s hodnotami, cíly, lidmi apod., na kterých respondentům záleží.  
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 Za nejdůležitější aspekt vztahu respondenti pokládali oporu (přičemž muži ještě častěji 
než ženy). Nejméně důležité pro něj byly materiální zajištění a zábava. Mezi důležité aspekty 
patřila také rodina, ale manželství ne, což se dá interpretovat jako pokles důležitosti 
manželství pro založení rodiny v očích této skupiny lidí. 

 
Práce ukázala úzkou souvislost mezi spokojeností ve vztahu a několika zkoumanými 

aspekty hádek. Např. se u nespokojených vyskytuje větší množství příčin hádek, více 
negativních jevů při hádkách, častěji u nich dochází k negativnímu vyústění hádek a hádky 
trvají déle. Hypotéza o souvislosti mezi mírou spokojenosti ve vztahu a podobou (příčinami, 
průběhem atd.) hádek se tedy potvrdila. 

Ukázala se také souvislost mezi frekvencí hádek a mírou shody v příčinách hádek. 
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Příloha - dotazník 


