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1. Úvod 

 

 Na úvod bych se ráda zmínila o svých osobních důvodech, které vedly ke zvolení právě 

tohoto tématu, který je zaměřen na gender, nevěru a média.  

Když jsem nastupovala na vysokou školu humanitních studií, věděla jsem, že existuje 

feminismus (ano, představovala jsem si stejně jako většina společnosti, že existuje pouze 

jeden), ale už jsem netušila, že mé představy, které jsem o něm do té doby měla, jsou značně 

zkreslené a neúplné. Abych si své znalosti o tomhle tématu rozšířila, začala jsem navštěvovat 

některé semináře, díky kterým jsem se dozvěděla, že spíše než o feminismu se musí hovořit o 

feminismech a také, že existuje jistý analytický pojem zvaný gender. Do té doby jsem si 

myslela, že jednoduše „já“ jsem „já“ a že s tím, kdo jsem, má možná co dočinění mé biologické 

pohlaví, ale že s tím holt nic nenadělám. Díky těmto seminářům jsem se však začala zamýšlet 

nad tím, jak dalece jiné by mé „já“ bylo, kdybych se narodila jako muž. Možná bych dnes 

daleko lépe uměla matematiku, možná bych mnohem méně brečela při umírání zvířátek ve 

filmu, možná bych byla kosmonautem… Dobře, kosmonautem asi ne, ale jsem si jistá, že bych 

teď byla jiným člověkem. To, kým jsem dnes, bylo od mého narození ovlivňováno kulturním 

prostředím, ve kterém jsem vyrůstala. Od primárního vlivu výchovy mých rodičů, přes 

sekundární působení mých vrstevníků a také médií. To vše, spolu s mým vlastním vnímáním 

světa, utvářelo mé vlastní sebepojetí jakožto ženy, která se má chovat určitým „ženským“ 

způsobem. Dle Sandry Bem jsou dětí od narození socializovány za pomocí „skrytých 

genderových optických skel kultury“ (Renzetti, Curran, 2003). Cílem této socializace je, aby 

přijímaly tu skutečnost, že svět je rozdělen na muže a ženy, že je zároveň však utvořen pro 

potřeby a vládu mužů, a hlavně to, že je to stav přirozený a neměnný. Gender se pokouší ukázat, 

že rozdělení na maskulinního muže a femininní ženu není biologického původu, ale vzniká jako 

sociální a kulturní konstrukt. Takové rozdělení tedy může být zrušeno a kategorie jako 

maskulinita a femininita mohou být rozmělněny. Můžeme být jednoduše lidmi bez omezení. 

Oblast dalšího zájmu – médií – jsem si zvolila z toho důvodů, že je to jeden z hlavních 

sekundárních pramenů socializace. Obzvlášť v období na přelomu tisíciletí, v jakém jsem já 

vyrůstala, nastal velký „boom“ internetu, soukromých televizních stanic s poněkud odlišnou 

náplní vysílání na rozdíl od těch veřejnoprávních, i licenčních časopisů, které se k nám dostaly 

ze západu. Rozhodla jsem se v této práci právě pro poslední zmiňovanou skupinu médií. Jako 

skoro každá teenagerka jsem vyrůstala na „Bravíčku“, Top Dívce i „Cosmu“. Dříve jsem si 



2 

 

občas prolistovala i nějaký ten pánský časopis jako Esquire či Maxim a dokázala se nad tím 

pobavit. Dnes se pobavit dokážu také, ale zároveň už si všímám i skrytých (mnohdy však i zcela 

očividných) stereotypů, které se jak v ženských tak mužských časopisech objevují. Když jsem 

si přečetla v knize od Renzetti a Curran tuto větu: „Normativní maskulinita podle těchto 

časopisů nezahrnuje dlouhodobý vztah se ženou. Skutečný chlap je naopak svobodný 

dobrodruh. Je to člověk, který rád riskuje, s elánem se věnuje své práci a svým zálibám - do 

kategorie zálib patří i vztahy se ženami“ (Renzetti, Curran, 2003: 192), chtěla jsem se původně 

věnovat právě obecnému tématu vztahů na stránkách ženských a mužských časopisů. Při 

prolistování několika čísel jsem však pochopila, že by to byl pro bakalářskou práci nadlidský 

výkon, a tak jsem oblast svého zájmu omezila na problematiku nevěry. 

Nevěra je určitě jedním z nejčastějších vztahových problémů, který je řešen nejen na 

stránkách lifestylových časopisů, ale i v životě celkově. Každý se s ní někdy setkal a i ze svého 

okolí jsem věděla, že je často rovněž pojena se stereotypy typu „mužská nevěra nic 

neznamená“, „nevěrná ženská je děvka“ či „žena do toho vždy míchá i city“. Zajímal mě jak 

samotný původ nevěry, tak původ těchto tvrzení i možnost, jak je vyvrátit. Nejvíce mě však 

zajímalo, jak nevěru reprezentují právě časopisy jako je Cosmopolitan a Esquire, které 

představují silné zdroje informací, se kterými se ztotožňují zejména ženy, ale i muži. 

Tyt všechny oblasti mého zájmu pak vedly ke spojení a vznik této bakalářské práce, 

která je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Doufám, že Vám její přečtení přinese 

nějaké nové informace, poznání, nebo alespoň zamyšlení. 
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2. Teoretická část 

 

 V teoretické části se zaměřím nejprve na vysvětlení pojmu gender a souvisejících 

pojmů. Poté však svoji pozornost přesunu hlavně na teze a východiska, která souvisejí s 

tématem této práce a také s výzkumem, který je popsán v analytické části. 

 

2. 1. Gender 

 

Anglické slovo gender pochází z latinského genus, generis a původní význam tohoto 

slova byl rod a to včetně rodu gramatického. Ve druhé polovině 20. století, v souvislosti 

s druhou vlnou feminismu, se však tento pojem díky společenskovědním oborům začal používat 

v jiném smyslu, v němž ho nyní chápe i jazyk český. Gender bychom mohli nyní přeložit jako 

sociální pohlaví či sociální rod (Valdrová, 2006). Český ekvivalent tak zdůrazňuje skutečnost, 

že pohlaví má mimo jiné i svoji sociální komponentu (Valdrová, 2006). Jinak také můžeme říci, 

že lidské pohlaví jako biologická danost1 (tedy bytí mužem či ženou) slouží pouze jako základ, 

na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou gender (tedy maskulinitu či femininitu) 

(Renzetti, Curran, 2003). Mnoha lidem by se mohlo zdát, že se vlastně jedná pouze o dva 

pohledy na tu samou věc a že tudíž osoba patřící například k ženskému pohlaví bude 

automaticky femininní, avšak skutečnost je značně odlišná. Bytí mužem a ženou není otázkou 

pouze genitálií, ale rovněž i záležitosti oblečení, gestikulace, povolání, sociální sítě a osobnosti. 

Důkazy na toto tvrzení můžeme najít jak mezi různými kulturami, tak i mezi jednotlivci 

(Oakley, 2000). Obzvlášť zajímavé jsou v tomto směru studie tzv. intersexuálů. Studie na těchto 

                                                 

1 Samotná koncepce pohlavního dimorfismu je však problematická, jak dokládá Thomas Laqueur  ve své knize 

Making sex: Body and Gender fromGreeks to Freud (1992). Dle něj začínají být muži a ženy vnímáni jako dvě 

odlišná pohlaví až v 18. století. Do té doby se sice dělaly určité rozdíly mezi muži a ženami, ale jednalo se hlavně 

o rozdíly vytvořené zastáváním odlišných společenských pozic, nevyplývaly z biologické podstaty. Dokonce ani 

na mužská a ženská těla nebylo až do konce 17. století pohlíženo jako na něco diametrálně odlišného – ženské tělo 

bylo spíše vnímáno jako méně dokonalá verze těla mužského. Ženské genitálie i orgány byly brány za totožné 

s mužskými (vagína jako analogie k penisu, děloha k šourku, vaječníky k varlatům) a předpokládalo se, že jsou 

pouze převráceny směrem dovnitř. Až do 18. st. neměly ženské pohlavní orgány své vlastní latinské pojmenování, 

což dle Laquera dokazuje, že jejich diferenciace nebyla považována za nutnou. Model dvoupohlavnosti se 

neprosazuje v důsledku rostoucích poznatků vědy, jak by se mohlo zdát, ale díky změně mocenských zájmů. 

Hlavním důvodem se tak stal rozvoj veřejné sféry a s tím spojené soupeření o moc, ze kterého se muži snažili ženy 

vytlačit. V této chvíli se tak stávají ženské reprodukční orgány, které do nedávna neměly ani pojmenování, původci 

odlišného ženského myšlení i cítění. (Laquer, 1992). 
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lidech prokázaly, že lidé, kteří nejsou biologicky muž ani žena, mohou mít mužský či ženský 

gender a to stejně maskulinní či femininní jako biologicky normální muž či žena (Oakley, 

2000)2.  

 Každý novorozenec je od první okamžiku klasifikován na základě pohlaví a je mu 

přisouzen určitý gender. Od příchodu z porodnice domů jsou chlapci zavinuti do modrých 

zavinovaček a dívky do růžových. Samozřejmě nejde o samotnou barvu jejich oblečení, ale o 

to, co symbolizuje a jaké vlastnosti jí jsou přisuzovány. I díky tomu jsou holčičky již od 

narození považovány za křehké a milé, zatímco chlapci jsou bráni za ty silné (Renzetti, Curran, 

2003). Nejen způsob oblékání dětí je zatěžkán stereotypními představami o jednotlivých 

pohlavích – nacházíme i odlišné přístupy k výchově. Ačkoliv samotní rodiče by s tímto 

tvrzením nejspíše nesouhlasili, výzkumy potvrzují, že tento přístup k dětem ve skutečnosti 

existuje. Rodiče například komunikují odlišně se svými syny a dcerami. V rozhovoru s dívkou 

užívají větší počet a pestřejší zásobu emocionálních výrazů než v rozhovoru se syny. Proto jsou 

dívky schopny už při nástupu do školy lépe interpretovat emoce a chování lidí ve svém okolí. 

Oproti tomu chlapci jsou vychováváni k asertivitě a potlačování emocí, pokud touto emocí není 

hněv (Renzetti, Curran, 2003). Rozdíly nejsou vidět jenom v komunikaci s dítětem, ale i ve 

způsobu her, které rodiče vymýšlejí se svými syny a dcerami. Rodiče mají sklon hrát si se syny 

drsnějším a fyzicky náročnějším stylem. Častější jsou rovněž interaktivní hry a podpora 

vizuálního, motorického a hmatového zkoumání okolí. Dcery jsou naopak více povzbuzovány 

k řečové interakci a otcové u nich podporují tělesnou blízkost (Renzetti, Curran, 2003)3. 

Genderová identita (cítit se jako muž či žena) a role (žít jako muž či žena) nejsou pouze 

osvojovány mechanicky působením rodičů a okolí, ale dítě se s nimi i samo různými způsoby 

identifikuje4 (Renzetti, Curran, 2003). Tento proces osvojení genderové identity probíhá 

v relativně brzkém období prvních 4 let života dítěte.  

                                                 

2Psychoanalytik Stoller se specializuje na problém genderové identity a provedl mnohá pozorování na toto téma. 

Jedním z jeho nejpřekvapivějších zjištění je, že i chlapci bez penisu se mohou stát „normálními“ muži a dívky bez 

dělohy a s penisem „normálními“ dívkami. Stoller srovnával vývoj genderové identity u dvou chlapců, kteří se 

narodili bez penisu. Jeden z chlapců se choval jako normální chlapec a sám se tak i cítil. Oproti tomu ten druhý se 

svým defektem trápil a nebyl si jistý svojí identitou. Základním rozdílem mezi těmito dvěma případy nebyly 

biologické skutečnosti, ale výchova rodičů. Prvnímu chlapci díky výchově nechyběla genderová identita, zatímco 

od druhého chlapce rodiče nečekávali normální mužské chování a on tak přijal jejich přesvědčení, že nepatří plně 

k žádnému genderu.  Na tomto příkladu je vidět, jak velkou roli ve vývoji genderové identity hraje očekávání 

rodičů (Oakley, 2002). 

3 Jestli stejně tak tělesnou blízkost podporují i matky se z textu Renzetti a Curran nedozvídáme.  

4 Existuje několik teorií genderové socializace. I. Psychoanalytická teorie (zástupci např. Freud, Horney, 

Chodorow) je známá svojí teorií kastrační úzkosti a závisti penisu. Freud tvrdil, že děti od 4 let začínají svým 

chováním napodobovat rodiče shodného pohlaví a učí se tak chovat genderově specifickým způsobem. Generace 
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  Gender není pouhým klasifikačním systémem, kterým jsou biologické ženy a biologičtí 

muži rozdělováni a socializováni do rovnocenných pohlavních rolí. Gender rovněž vystihuje 

univerzální nerovnosti mezi muži a ženami. Tudíž pokud mluvíme o genderu, mluvíme také o 

hierarchii, síle a nerovnosti, ne o pouhé rozdílnosti. Teorie genderu tak odpovídají na dvě 

základní otázky (Kimmel, 2000): 

 Proč jsou prakticky v každé známé společnosti lidé děleni na základě genderu (proč 

vnímáme muže a ženy jako rozdílné a jakým rozdílům přisuzujeme význam)?  

 Proč je prakticky každá známá společnost založena na mužské dominanci (proč muži 

kontrolují téměř všechny společenské zdroje, ať už ekonomické, politické či 

symbolické)? 

To, kde tyto rozdíly vznikají, se nám nejčastěji snaží osvětlit biologický determinismus a 

tzv. teorie genderových rolí. Teorie genderových rolí tvrdí, že už od chvíle narození jsou muži 

a ženy vychovávány odlišně a my sami si v procesu socializace osvojujeme znaky, chování a 

postoje, které naše společnost definuje jako maskulinní a femininní. Ačkoliv jsou obě teorie 

značně odlišné a staví proti sobě vliv přírody a výchovy, v závěru se shodují ve dvou věcech. 

Zaprvé obě vidí muže a ženy jako výrazně a neměnně odlišné. A zadruhé obě také 

předpokládají, že tyto rozdíly způsobují genderovou nerovnost. Známý sociolog Kimmel, který 

se zabývá genderovými vztahy5, se ve své knize The Gendered Society snaží ukázat, že oba tyto 

předpoklady jsou špatně. Samozřejmě, že existují rozdíly mezi muži a ženami, ale nejsou ani 

zdaleka tak velké, jako jsou rozdíly mezi jednotlivými ženami a jednotlivými muži6. Není ani 

pravdou, že genderové rozdíly způsobují genderovou nerovnost, nýbrž je tomu naopak. Rozdíly 

jsou produktem nerovnosti a skrze tyto rozdíly je nerovnost zpětně legitimizována. Když se 

zbavíme genderových nerovností, zbavíme se rovněž základny, na které je celá existence 

                                                 

následující po Freudovi tuto teorii obměnila a přesunula důraz ze vztahu otec - syn/otec - dcera na vztah matka-

dítě. Ústředním problémem získávání genderu se tak stal fakt, že chlapci jsou nuceni se duševně oddělit od svých 

matek, zatímco dívky podobné oddělení nezažívají. II. Teorie sociálního učení (Bandura) tvrdí, že si dítě gender 

osvojuje dvojím způsobem: posilováním a modelováním. III. Teorie kognitivně vývojová (Piaget, Kohlberg) učí, 

že děti vstřebávají svůj gender ve snaze nalézt řád v sociálním světě. Děti si proto vytvářejí schémata, která jim 

umožňují třídit jejich pozorování a zkušenosti na základě vnímání stabilních vzorců a pravidelností. Jedním 

z nejranějších takových schémat je právě pohlaví. IIIa. Teorie optických skel kultury (Bem) poukazuje na to, že 

děti jsou socializovány tak, aby přijaly genderové optiky (genderová polarizace, androcentrismus, biologický 

esencialismus) vládnoucí v jejich společnosti. Tato socializace probíhá za pomoci institucionalizovaných praktik 

tak i pomocí skrytých signálů („metasdělení“). (Renzetti, Curran, 2003) 

5 Zaměřujíce se zejména na tzv. men’sstudies, která podporují rovněž feminismus. 

6 Ne všechny ženy a ne všichni muži jsou přece stejní. Naše zkušenost je utvářena mnoha proměnnými – třídou, 

rasou, etnicitou, věkem, sexualitou, bydlištěm. Gender se mění napříč časem a kulturami a nemůžeme tudíž mluvit 

o jedné maskulinitě a feminitě, nejedná se o konstantní a univerzální esenci (Kimmel, 2000).    
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genderových rozdílů založena. Otázkou je, proč jsou pro nás genderové rozdíly tak důležité a 

snažíme se je za každou cenu udržet při životě, zatímco bychom si spíše měli uvědomit, že jsme 

spíše sousedící pohlaví než opozitní a že máme mnohem více společného než odlišného 

(Kimmel, 2000). 

 

2. 1. 1. Genderové stereotypy 

 

 Lidé se často v jednání s druhými lidmi opírají o stereotypy, které se pojí s takřka každou 

sociální skupinou. Můžeme je také nazvat zjednodušenými souhrnnými popisy, které mohou 

být pozitivního i negativního charakteru (Renzetti, Curran, 2003). Jejich pozitivem je, že nám 

pomáhají orientaci ve světě a mohou mezigeneračně přenášet některá poznání. Na druhou 

stranu jsou však zdrojem předsudků a reprezentují mocenské vztahy, napětí a konflikty, které 

jsou za nimi ukryty (Jirák, 2005). Jak informuje Jirák ve svém článku, výraz stereotypizace 

poprvé použil Walter Lippman v roce 1922 a označil ji za „ obrazy v našich hlavách“ vztahující 

se k ostatním lidem. Vycházel z předpokladu, že pro lidi je obtížné držet se komplexní reality 

a tak si raději vytvářejí zjednodušené konstrukce za pomoci stereotypů (Jirák, 2005). Dík tomu 

máme jistá očekávání o chování a postojích, pro české prostředí typických, např. Romů, 

blondýn, Rusů, politiků atd. A dle očekávání jedny z nejsilnějších stereotypů, které kolují ve 

společnosti, se týkají žen a mužů. Tyto genderové stereotypy jsou zjednodušené popisy toho, 

jak má vypadat normální „maskulinní muž“ a „femininní žena“ (Renzetti, Curan, 2003). Často 

na nich vidíme, že ženství a mužství se vymezuje jednak bipolárně (normální muž nenese rysy 

ženskosti a normální žena nenese rysy mužskosti) a jednak negativně na pozadí opačného 

pohlaví (jsem žena, protože nejsem muž a naopak) (Valdrová, 2006)7. Zdá se, že na bipolárním 

vymezení více trvají muži, kteří jsou ostřeji hlídání ve všem, co by je mohlo nařknout ze 

zženštilosti. Kdyby se muž přiblížil k „ženským“ projevům, ohrozil by tím svoji mužnost a 

ztratil by na svém postavení. Oproti tomu žena, která podává výkony jako muž, může dosáhnout 

                                                 

7Jedním ze základních děl feministické literatury k tomu tématu je kniha Druhé pohlaví od Simone de Beauvoir. 

Ta klade otázku „co je vlastně žena“ a už samotné kladení této otázky jí připadá příznačné. Muže by nenapadlo 

psát o zvláštním postavení, které zaujímá jeho pohlaví. Beauvoir tvrdí, že lidství je bráno za něco mužského a žena 

je tak definována ve vztahu k muži – on je Subjekt a Absolutno a ona to Druhé. Muži si před několika staletími ze 

své nadřazenosti učinili právo a udržují podřízené postavení žen až dodnes ze strachu před jejich konkurencí. Muž 

sice dělá ze ženy tu Druhou, ale tahle činnost je často doprovázena i její součinností. Žena se nedožaduje být 

Subjektem, jelikož k tomu nemá prostředky, k muži ji poutá silné pouto a bojí se rizika svobody. (de Beauvoir, 

1966) 
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většího uznání, protože tento výkon se v naší hierarchizované společnosti považuje za 

hodnotnější (Valdrová, 2006). Toto bipolární vymezení můžeme sledovat už u dětí. Děti, které 

si nevybírají genderově vhodné hračky, jsou v kolektivu méně oblíbené a zejména chlapci, kteří 

při hře překračují genderové meze či si hrají s děvčaty, jsou kritizováni a hodnoceni jako 

neoblíbení (Renzetti, Curran, 2003). Žádný muž se v dospělosti nebude chlubit tím, že si 

v dětství hrál s panenkami. Oproti tomu od žen slýcháme relativně často, že si rády jako malé 

hrály s legem a vždy si více rozuměly s chlapci.  

 V knize Jany Valdrové Gender a společnost můžeme nalézt přehlednou tabulku 

genderových imperativů, tak jak je v roce 1976 shromáždila badatelka Karin Hausen (Valdrová, 

2006). Rozhodla jsem se tuto tabulku (Tab. 1.) přepsat v nezměněné formě i do této práce, 

jelikož ji shledávám jako dobré a stále aktuální shrnutí nejčastějších stereotypů, které se pojí 

s žádoucí maskulinitou a femininitou. 

 

Stereotypní vlastnosti mužů a žen (Tab. 1.) 

Muži Ženy 

Předurčeni pro Předurčeny pro 

Vnější prostor Vnitřní prostor 

Dálku Blízkost 

Veřejný život Domácký život 

Aktivita Pasivita 

Energie, síla, vůle Slabost 

Pevnost Kolísavost 

Statečnost, odvaha Skromnost 

Konat Být 

Samostatný Závislá 

Usilující, cílevědomý, ovlivňující Pilná, přičinlivá 

Dobývající Uchovávající 

Poskytující Přijímající 

Schopnost prosadit se Přizpůsobení, sebezapření 

Násilí Láska, dobrotivost 

Nepřátelství Sympatie 

Racionalita Emocionalita 
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Oduševnělost Citovost 

Rozum Vstřícnost 

Myšlení Ochota přijímat 

Vědění Víra 

Abstrahovat, vynášet úsudek Porozumět 

Ctnost Ctnosti 

Důstojnost Stydlivost, cudnost 

 Zručnost 

 Laskavost, takt 

 Půvab, krása, schopnost činit svět krásnějším 

Zdroj: Valdrová (2006)  

 

Můžeme vidět, že typické ceněné vlastnosti se u muže a ženy výrazně liší. Muž by se 

měl orientovat směrem ven do společnosti, být aktivní a racionálně uvažující praktik. Oproti 

tomu u žen je očekáváno, že budou studnicemi emocí a empatie. Očekává se jejich orientace 

směrem dovnitř – tedy do rodiny, o kterou pečují, jelikož nic jiného jim ani nezbývá, protože 

jsou předurčeny rovněž k závislosti na svém partnerovi. Tento jednosměrný model ženy a muže 

je poslední dobou pomalu nahrazován modelem dualistickým, který tvrdí, že každá osoba 

v sobě může mít znaky jak maskulinní tak femininní nezávisle na svém biologickém pohlaví 

(Karsten, 2006). Časem by taková činnost snad mohla i vést k úplnému rozvolnění těchto 

kategorií. 
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2. 2. Nevěra ženy a muže 

 

 Na nevěru ženy a muže se můžeme dívat z několika hledisek. Názory na ni se vyvíjejí, 

jsou jiné v každé společnosti, mnohdy nejsme sami schopni říct, co vlastně za nevěru 

považujeme a co ne. 

  V této části práce bych ráda vystihla hlavní teze, které se pojí s nevěrou a sexualitou 

jako takovou, a to, jak je vnímáme v naší společnosti. Tyto teze pak budou východisky pro 

druhou, analytickou část mé bakalářské práce. V první řadě bych se chtěla stručně zmínit o 

historickém pohledu na nevěru, na jeho vývoj a změny, a také o současných postojích k nevěře, 

které jsou podepřeny mnoha sociologickým průzkumy. Poté bude následovat zmínka o 

antropologických zjištěních a přístupech k monogamii obecně. Dále se hodlám věnovat 

jednotlivým příčinám, které k nevěře mohou vést a které jsou ve společnosti nejčastěji 

diskutovány. Na závěr pak ukážu, jaké rady čeští psychologové a psycholožky poskytují 

ohledně řešení nevěry. 

 

2. 2. 1. Historický pohled na nevěru 

 

Naše kulturní zvyklosti v mnohém vycházejí již ze starého Řecka a Říma, i když později 

(cca od 4. století n. l.) převládl vliv křesťanské doktríny. Už ve starověkém Řecku můžeme 

vidět dvojí metr, který vládl v tehdejší společnosti. Ve starší době byl sexuální život Řeků velmi 

bujarý, mýty o bozích a hrdinech se točily kolem žen a pro lásku se vedly války. S rostoucím 

demokratickým režimem Athén se však toto společenské ovzduší změnilo. Politika se stala 

záležitostí mužů a ženy byly vyloučeny z veřejného prostoru (Morus, 2007). Athénská žena se 

měla starat pouze o svůj dům8, a pokud například musela dojít na nákupy, bylo to možné jen za 

přítomnosti otrokyně. Docházela tak k velmi málo důvěrným vztahům, jelikož žena trávila 

většinu času vevnitř, zatímco manžel venku. Častou zábavou mužů byly například bohatá 

symposia, což byly bujaré zábavy po skončení hostiny. I z těchto zábav byly manželky 

vyloučeny. Místo nich se na podobných zábavách často objevovaly kurtizány, což byly 

                                                 

8 Kde měla navíc své vlastní přikázané prostory, tzv. gynaikeion. Přísnější zákaz opouštění domu platil ve středních 

a vyšších vrstvách. (Flaceliére, 1981) 
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poměrně chudé a nevzdělané otrokyně (Flaceliére, 1981). Mnoho Athénských mužů si však, 

aniž by propustili své legitimní ženy, vydržovalo vlastní konkubíny, které mohly být jak 

Athéňanky, tak otrokyně či svobodné cizinky. Jedním z příkladů nejslavnější konkubíny ze 

starověkého Řecka byla Aspasia, pro jejíž lásku propustil svoji původní ženu sám velký Perikles 

(Flaceliére, 1981). V knize Život v době Periklově můžeme vidět výstižný citát, který popisuje 

tyto vztahy (Flaceliére, 1981: 63): „Máme po ruce kurtizány pro naše potěšení, konkubíny, aby 

o nás každý den pečovaly, a manželky, aby nám rodily zákonité děti a byly věrnými strážkyněmi 

našich domovů.". 

Monogamie ve starověkém Řecku a Římě byla očividně pouze jednostrannou 

záležitostí. Pro ženy totiž znamenala doživotní manželství s jedním mužem s přísnou povinností 

zdržet se mimomanželských styků. Obdobná povinnost však neplatila pro muže. Důvodem 

tohoto dvojí metru mohly být obavy z případného cizího dítěte, které mohla zplodit žena 

s milencem, ale vychovával by ho právoplatný manžel. Oproti tomu, žena vždy ví, které dítě je 

její, a tak nemusí vyžadovat výlučné vlastnění manželského partnera. Stejně tak důvodem ale 

mohl být fakt, že muž svoji ženu prakticky vlastnil. V Athénách pro dívky platil přísný zákaz 

předmanželského sexu, neplatil však pro všechny vrstvy bez rozdílu. Dcery neměšťanů neměly 

městská práva a tak se ani nepodřizovaly městským mravům. Tresty pro dcery athénských 

občanů, které si neuchovaly svoji počestnost do svatby, však byly velmi tvrdé (mnohdy až 

smrt). Je logické, že dcery neměsťanů byly pro svoji beztrestnost vyhledávanými partnerkami 

pro syny občanů. Rodiče městských synů s tímto chováním neměli problémy, pokud rodina 

neměstské dívky měla dostatek peněz. Pokud tomu tak nebylo, představovalo manželství 

s neměstskou dívkou nebezpečí rozptýlení majetku. Proto roku 451 př. n. l. vydal Perikles 

zákon, který říká, že manželství synů občanů je právoplatné jen tehdy, když také manželka je 

dcerou občana. Nebylo-li tomu tak, nazýval se takový svazek konkubinátem (Borneman, 1994). 

Od konce 5. st. př. n. l., kdy se mravy uvolnily v důsledku peloponéské války9, utrpěla 

pevnost athénské rodiny10. Muži bojovali a ženy si mohly dělat, co se jim zlíbilo, což zapříčinilo 

rozpad mnoha rodin. Vyvstala otázka, zda ženy hlídat ještě více, nebo jim dopřát svobodnější 

                                                 

9 Válka o moc mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem vedeným Spartou. Trvala mezi lety 

431 př. n. l. - 404 př. n. l. a nakonec skončila vítězstvím Sparty. To znamenalo ukončení vrcholného období Athén 

a její demokracie a trvale otřásla celým řeckým světem.  

10 Nesmíme si však athénskou rodinu představovat jako rodinu v našem pojetí. Rodina ve starém Řecku měla spíše 

formu náboženského společenství. Součástí rodiny byli lidé, kteří vzývali stejné ohniště a poskytovali jídlo stejným 

předkům. Například žena se svým sňatkem prakticky podruhé narodila, jelikož se úplně odpoutala od rodiny svého 

otce a převzala předky svého muže, o jejich ohniště pečovala. Členem rodiny se stával i otrok, který sdílel společný 

kult svého pána, pokud by tomu tak nebylo, byl by cizincem a nepřítelem.(de Coulanges, 1998) 
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výchovu a určit její místo ve veřejném životě. Platon chtěl nejprve založit vztah mezi mužem a 

ženou na naprosté rovnosti a rovněž žádal, aby se netrpělo žádné cizoložství u ženatých občanů. 

Tento jeho návrh se však s pochopením nesetkal, proto přišel s tolerantnějším návrhem volné 

lásky a naprosté sexuální a sociální rovnoprávnosti (Platon, 1996). Ve svém starší díle 

„Zákonů“ (Platon, 1997) však ještě slevil a připustil existenci nelegitimních vztahů, za 

předpokladu diskrétnosti. Platonův žák Aristoteles se přidal na stranu obrany mužských 

privilegií a vytasil se s hlasem přírody, který údajně jasně ukazuje, že je muž ženě nadřazen 

(výškou, sílou i hbitostí). Tyto úvahy ukazují na to, že manželství se sice na počátku 4. st. př. 

n. l. uvolnilo, ale nadále v něm vládl muž (Morus, 2007). 

V dnešní době máme tendence považovat ženy za expertky přes emoce, ale od dob 

řeckých mýtů až po renesanční balady bylo mužské přátelství oslavováno jako nejvyšší výraz 

nejušlechtilejších ctností – statečnosti, loajality, hrdinství a povinností, kterých jedině muži byli 

schopni dosáhnout (Kimmel, 2000). I takový velikán řecké filozofie, jakým do dneška Platon 

je, vyzdvihuje ve svém díly Symposion homosexuální vztahy, které v té době vyjadřuje výraz 

„láska“. Hlavním cílem dle Platona není plození, ale duševní vztah a i proto vyzdvihuje 

blahodárný vliv staršího chlapce na mladšího11. Není se čemu divit, když ženy byly zavřeny ve 

svých domovech (nechodily ani do školy) a v Athénách tak vznikl jakýsi „uzavřený mužský 

klub“. Tuto situaci dobře vystihuje citát z díla Symposion (Platon, 2005: 35, 192b): „Když 

dospějí mužného věku, milují chlapce, kdežto o sňatky s ženami a o plození dětí se z přirozeného 

pudu nestarají a musí k tomu být nuceni zákonem.“. 

V Římě na tom byla manželka o něco lépe oproti Řecku, přestože nad ní měl v 

nejstarších dobách manžel také dalekosáhlou moc. Měl právo ji zabít či prodat, ačkoli později 

bylo tohle právo omezeno pouze na případ, kdy manžel přistihl manželku při cizoložství12. Díky 

věnu, které se otcové snažili uchránit pro vdanou ženu, měla žena zajištěnou značnou 

samostatnost. Rovněž rozvod byl poměrně častý a mohla o něj požádat i žena, pokud měla 

pádné důvody (např. povolání manžela k vojsku, jeho nevěra). Díky možnosti adopce13, neměla 

                                                 

11 Tomuto vztahu říkáme pederastie, která není typickou formou pedofilie či homosexuality. Jednalo se o státem 

často uznávanou formu výchovy, kdy starší muž (pedagog) byl chlapcovým vůdcem, který vedl chlapce za pomoci 

lásky. Tato láska jedince zušlechťovala, avšak nebyla přístupná všem. Homosexuální styk mezi svobodným a 

nesvobodným byl těžce trestán, jelikož převládal názor, že chlapec se může něco naučit pouze od občana. 

(Borneman, 1994) 

12 Tento zbytek lynčovní justice zmizel až za císaře. 

13 Každý římský občan si mohl adopcí opatřit dědice svého majetku, pokud sám nemohl z nějakých důvodů mít 

syna. Tato praxe se používala i v Řecku, ale v Římě se z adopce stal pilíř společenského řádu. 
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manželka tak důležitou úlohu plození potomstva. Její postavení tak záviselo spíše na tom, jestli 

byla schopná poskytnout sexuální potěšení svému muži. Když se jí toto nepodařilo, měl muž 

právo poohlédnout se jinde, proto se trpěla prostituce (Morus, 2007). 

 Jak můžeme vidět, v řecké a římské společnosti panovala poměrně velká svoboda 

v budování rodiny a vztahů, ale tato svoboda platila z velké části pouze pro muže. Nástup 

křesťanství většinu do té doby známých zvyků pozměnil. Najednou přišli potulní kazatelé z 

Orientu a vyhlásili mravní zákony, které měly platit pro celý svět. Podle těchto zákonů neměli 

už lidé tolik myslet na své tělesné blaho a na pozemský život, ale především na spásu duše a na 

život posmrtný. Manželství mělo platit do konce života, rozkoš byla hříchem, nový sňatek se 

rovnal cizoložství, dokud byl první partner naživu. Následkem tohoto nového manželského 

práva byla existence většího počtu bezdětných manželství, jelikož neplodnost nebyla důvodem 

k rozvodu. Tento morální předpis měl i svoji druhou hospodářskou stránku, kdy se bohatí 

občané mohli obávat o svůj majetek, pokud nebyli schopni zplodit potomka. To bylo jednou z 

příčin, proč křesťanství zůstávalo dlouho náboženstvím chudých. Zákaz rozvodu naopak přišel 

vhod ženám, které se nemusely obávat o to, že je jejich muž vyžene z domu. Na druhou stranu 

to však znamenalo, že byly uvězněny v nefunkčních vztazích a byly připraveny o část svobody. 

Jinak dále platila právní nerovnost mezi pohlavím a rovněž nerovnost uvnitř církevní obce14. V 

soukromém životě byla v manželství žena muži podřízena, muž měl svoji ženu milovat a 

pečovat o ni, ale žena ho musela poslouchat (Morus, 2007).  

 Mravní požadavky jsou obsaženy už ve starozákonních textech a v desateru můžeme 

nalézt rovnou dvě přikázání týkající se nevěry: „Nesesmilníš“ a „Nebudeš dychtit po ženě svého 

bližního“. Jak už to ale bývá zvykem, i v křesťanské morálce se našly trhliny a objevuje se 

typická dvojí morálka. Hříšná nevěra byla mnohdy tolerována u mužů z nižších společenských 

vrstev, kteří mohli využívat služeb prostituce15. Není se čemu divit, jelikož církvi z těchto 

služeb plynuly určité výhody. Papežská komora pobírala příjem z domů, které byly 

pronajímány správcům nevěstinců. Nad prostitucí tak bděla stálá církevní i světská kontrola. 

Ironií je, že lehké ženy sloužily hlavně dvěma skupinám mužů- vojákům a duchovním. Kněží, 

                                                 

14 Především v Římě mohla žena vykonávat vysoké kněžské funkce (vestálky), ale křesťanský kult je z těchto 

funkcí vyloučil. 

15 Je jisté, že podobné služby využívali i lidé z vyšších vrstev. Příkladem může být šlechtická rodina Borgiů. 
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kteří nesměli uzavírat manželství16, tak byli odsouzeni k využívání podobných služeb (Chmelík, 

2003).  

 Dle sexuologa a psychologa Uzla se šířením křesťanství Evropou založil jednotný 

kulturní vzorec evropského sexuálního chování. Můžeme hovořit o první sexuální revoluci, 

která změnila antické mravy a zavedla přísnou monogamii, zakázala incest, vymezila se proti 

homosexualitě, odlišila manželské a nemanželské děti, postupně prosadila monopol manželství 

na sex17 a nerozlučitelnost manželského svazku. Tento důraz na pohlavní zdrženlivost však byl 

druhou stránkou připuštěné existence prostituce a nevěry jako takové, které se však mohli 

dopouštět pouze muži (Uzel, 2010).  

Druhá sexuální revoluce se dá zasadit do druhé poloviny 16. století a je typická novou 

sexuální otevřeností. Mluví se o tzv. hedonismu neboli tělesném rozkošnictví a smyslovém 

požitkářství. Sexualita našla svůj výraz zejména v renesančním umění, které se snažilo o jakési 

„znovuzrození“ antických ideálů a zaměření na „nového člověka“. I toto období však stále 

považovalo monogamickou párovou rodinu za základní reprodukční instituci (Uzel, 2010). 

Třetí sexuální revoluce je ještě živě ve vzpomínkách našich prarodičů či rodičů. 

Proběhla v 60. a 70. letech dvacátého století a jejími hlavními znaky byla emancipace, vyšší 

vzdělanost žen a účinná antikoncepce. Byl odmítnut monopol manželství na sex, který se do 

značné míry oddělil od rozmnožování18. Na řadu přišlo experimentování, nové formy 

sexuálních vztahů, význam nesezdaného soužití, legitimizace homosexuality19 a vzestup počtu 

narozených dětí mimo manželství (Uzel, 2010). 

 Mnoho studií se v posledních letech věnuje otázce nynějších postojů k promiskuitě. 

Známý český sexuolog Petr Weiss provedl v roce 1998 rozsáhlou řadu výzkumů na téma 

sexuální chování v ČR a v oblasti nevěry došel k těmto výsledkům: 63 % mužů přiznalo 

mimomanželský pohlavní styk, zatímco ženy se přiznaly „pouze“ k 42 %. Z toho muži uvedli 

v polovině případů 3 mimomanželské partnerky a ženy uváděly ve více jak polovině případů 

max. 2 mimomanželské partnery. Z těchto výsledků by se tedy dalo dle autorů usoudit, že ženy 

v České republice tendují spíše k trvalejším mimomanželským vztahům (Weiss, Zvěřina, 

2001). Vidíme, jak se stereotypní představy odrážejí v soudech autorů, kteří neberou v potaz 

                                                 

16 Definitivně se však povinný celibát prosadil až ve 12. století.  

17 Jak jsme viděli již výše, sex se od manželství odděloval v každé době (konkubíny, nevěstince).  

18 Ten však byl odmítán vždy. 

19 Legitimizace homosexuality byla spíše výsledkem hnutí za lidská práva než sexuální revoluce.  
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jiná možná odůvodnění rozdílů mezi počtem udávaných partnerů. Relativně velké rozdíly mezi 

počtem nevěrných mužů a žen, a dle mého názoru stejně tak rozdíly v počtech jejich 

mimomanželských partnerů, se dají vysvětlit několika způsoby. Muži mají dost možná větší 

tendenci se svými zálety chlubit, oproti ženám, které se je snaží spíše utajit. To odráží atmosféru 

naší společnosti, která je schopná spíše omluvit nevěru muže než nevěru ženy. Většina 

společnosti si myslí, že mužova nevěra nic neznamená či na ni má dokonce právo. Naproti tomu 

nevěrná žena je děvka a nikdo by se muži nedivil, kdyby se jí okamžitě zbavil. Celkově je v ČR 

vysoká míra tolerance nevěry – úplně ji odsuzuje pouze 18 % mužů a 31 % žen. Což opět 

nahrává mému předpokladu, že muži jsou obecně k nevěře tolerantnější, jelikož si to můžou 

společensky dovolit. Druhé vysvětlení je to, že muži mají tendence spát se ženami svobodnými 

či rozvedenými (Weiss, Zvěřina, 2001). Nesmíme však opomenout ani na fakt, že muži mohou 

v mnohem větší míře využívat služeb prostituce. 

 Výskyt mimomanželských vztahů je ovlivněn několika faktory – věková kategorie 

(počty mimomanželských vztahů s věkem stoupají), sexuální traumata jedinců, velikost místa 

bydliště (větší bydliště nabízí více možností), náboženství, postoj k nevěře (Weiss, Zvěřina, 

2001). Ve srovnání s jinými zeměmi mají čeští muži i ženy vyšší stupeň liberálních názorů a 

postojů, na čemž může mít vliv relativně slabý vliv církve v naší společnosti (Čermáková, 

1997). Zajímavý je poměrně nedávno zveřejněný (rok 2008) žebříček promiskuity ve 

48 zemích. Z toho 30 z nich je začleněných do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) a pro nás jsou důležité hlavně ty, které mají nad 10 milionů obyvatel (dohromady tedy 

15 zemí)20. Občané byli dotazováni na jejich postoje vůči náhodnému nezávaznému sexu a 

k velkému překvapení na úplné špici žebříčku stanuli Britové. Následně za nimi se umístili 

Němci, Nizozemci a čtvrté hrdé místo patří Čechům. Dalším překvapením je i umístění 

katolického Polska na 12. místě. Méně jsou promiskuitě nakloněny už jen 3 další země a to 

Španělsko, Řecko a Portugalsko. Tyto výsledky však také mohou pouze napovídat tomu, jací 

by si lidé v těchto jednotlivých zemích přáli být, nikoli tomu, jací ve skutečnosti jsou. To je 

obecnou slabinou anonymních dotazníkových průzkumů. 

 

 Můžeme vidět, že pohled na sexualitu a nevěru se mnohokrát změnil a byl ovlivněn 

několika faktory, převážně však náboženstvím, kterému jsem se v téhle bakalářské práci 

                                                 

20Článek byl zveřejněn na portálu novinky.cz. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/155672-

cesi-jsou-ctvrty-nejpromiskuitnejsi-narod.html.> [cit. 2014-05-15] 
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věnovala přednostně. Další faktory, které by však stály za zmínku, jsou určitě literatura, umění, 

vzdělání či technické inovace. To by však již bylo skoro na samostatnou bakalářskou práci. 

Dnes žijeme v relativně liberální době a v liberálním státě, který je poměrně otevřený 

jak k různým sexuálním praktikám, tak k různým sexuálním partnerům a zkušenostem. Pravdou 

zůstává, že i v tomto liberálním stavu nalézáme normy, které omezují sexualitu ženy i muže. U 

ženy je však sexualita často omezena i za pomoci předsudků a stereotypů. Postupně bych tedy 

nyní chtěla ukázat několik hledisek, ze kterých můžeme pohlížet na nevěru muže a ženy. 

 

2. 2. 2. Antropologické hledisko nevěry 

 

 O partnerské nevěře v naší společnosti většinou hovoříme ve spojitosti s monogamním 

typem soužití21. Tato forma partnerského života je v současnosti pravidlem v nejobydlenějších 

částech zeměkoule – Evropa, většina území Asie, Austrálie, Severní a Jižní Amerika. Jsou však 

i oblasti (např. Afrika), které se řídí jinými pravidly rodinného uspořádání. Někteří muslimové 

mají například výsadu několika manželek, tzv. polygynie, i když i oni mají počet žen omezen 

na „pouhé“ 4 a to ještě za podmínky, že je musí všechny uživit. Existují i společnosti, pravda, 

je jich méně, kdy naopak ženy mohou mít více manželů. Známá je zejména tibetská bratrská 

polyandrie, kdy si ženy z Tibetu berou více bratrů z jedné rodiny na jednou. Důvodů pro toto 

chování je několik, ale hlavním je kontrola porodnosti – žena může mít několik partnerů, ale 

jen jedno dítě za rok (Murphy, 1998). Monogamie, ačkoli známá již před nástupem modernity, 

je v moderním světě evidentně účelná. Nejen že odpovídá demografickým procesům, ale rovněž 

vede k intenzivnějšímu vztahu mezi dvěma lidmi a má vliv na vzniku malé rodinné jednotky 

(nukleární rodiny), která odpovídá požadavkům průmyslové společnosti na schopnost mobility 

za případnou prací (Murphy, 1998). 

Dále v textu pak popisuji, jak je muž většinou považován za toho, kdo musí v rámci 

monogamního soužití omezit své reprodukční schopnosti – je ženou „lapen". Pokud se na to 

však podíváme z antropologického hlediska, nejen muž je manželstvím omezen. Známý 

Americký antropolog Murphy říká (Murphy, 1998: 73): „celá instituce manželství odporuje 

                                                 

21 Nevěru však znají i společnosti, které praktikují polygamii. Příkladem mohou být muslimové, kteří sice 

vyznávají mnohoženství, ale nevěra je zde těžce trestána. A to zejména u žen, u nichž nebývají výjimkou tresty 

typu ukamenování či zbičování. 
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zdravému rozumu“ a je to pro něj „pozoruhodná instituce (…), v níž obě strany utrpí drastickým 

omezením své nezávislosti.“ Ženy souhlasí s tím, že vstoupí do poddanství svého muže (mužů), 

kterému budou posluhovat, rodit a vychovávat děti a sexuálně sloužit. Muž je zas nucen omezit 

své sexuální choutky jen na jednu ženu (ženy), žít s ní, živit ji i děti. Oba partneři také získají 

nárok na výsledky práce toho druhého (Murphy, 1998). Tvrzení, že žena souhlasí s tím, že 

vstupuje do určitého druhu poddanství, se mi nezdá jako vhodné ani správné. Murphy se zde 

celkově dopouští genderově nekorektních konstruktů. Dále Murphy hovoří o manželství 

jakožto o „vychytralé pasti“, kterou připravila společnost – není to tedy přirozený stav 

(Murphy, 1998: 73). Ačkoliv se manželství dá považovat za něco nepřirozeného a omezujícího, 

pravdou je, že existuje ve všech společnostech, byť s sebou nese různé typy závazků a 

povinností. Základní významy jsou však všude stejné (Murphy, 1998: 74): „Manželství je 

trvalým svazkem mezi mužem (muži) a ženou (ženami), který partnerům dává vzájemné 

výhradní sexuální a ekonomické právo a uděluje společenskou totožnost dětem, které z tohoto 

svazku vzejdou.“. Murphy sám považuje manželství za model pro všechny ostatní společenské 

vztahy, jelikož jeho principem je spojení společenských bytostí, které jsou považovány za 

naprosto odlišné (Murphy, 1998).  

Kulturní antropolog Skupnik dodává, a v mnohém se shoduje právě s Murphym, že 

cílem manželství je zajištění potřeb pro existenci společnosti, k čemuž je však nutné postavit 

přírodu na hlavu a nás donutit, abychom mysleli, že stojí na nohou. Muž totiž nemá přirozeně 

vyšší sexuální kapacitu, nýbrž žena je ta, která je teoreticky schopná kdykoliv22. Pokud by 

nebyla pohlavní výkonnost žen omezena společenskými normami, ztratil by muž právo na 

monopolizovanou sexuální aktivitu ženy a žena by ztratila monopolní práva na mužskou 

sexualitu, pracovní sílu a otcovské povinnosti (Skupnik, 2002).  

Teze o přirozeném původu sexuální potence a apetence, a rovněž teze o biologické 

podstatě větší mužské promiskuity, vyvrací i některé etnografické materiály ze společností, 

v nichž není mužská sexualita dominantní. Novoguinejští Etorové věří, že semeno je 

životadárnou silou nutnou k oživení plodu, který do ženy vstoupil jako duch mrtvého předka. 

Protože ale nic není nekonečné, muži věří, že mají jen omezené množství tohoto životadárného 

semene. Pohlavní styk tak doslova odčerpává jejich vlastní životní sílu a i když je nutný pro 

zplození nového potomka, je to ze strany muže nepříjemná oběť a žena, která by sexuální styk 

                                                 

22 S čímž souhlasí a dále rozebírá i Kimmel (viz níže). 
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vyžadovala často je považována za čarodějnici usilující o mužův život. Navíc Etorové věří, že 

se semenem se nerodí, ale získávají ho a to inseminací od starších mužů (Skupnik, 2002).  

Omezení ženské sexuality však není jedinou kulturní manipulací, nutné je zároveň 

omezení mužské reprodukční kapacity. Výsledkem tohoto obousměrného omezení je pak 

vzájemná spolupráce při obživě a výchově dětí. Skupnik shrnuje fungování celého systému tak, 

že (Skupnik, 2002: 15): „impotentní internalizovali představu o své potenci a potentní o své 

impotenci (ať už v sexuálních, ekonomických či jiných oblastech)“. Můžeme tyto internalizace 

sledovat ve dvou rozdílných motivech frustrací mužů a žen - muži hystericky hledají někoho, 

s kým by se mohli vyspat, zatímco ženy neúnavně hledají někoho, kdo by se o ně postaral. Při 

tom by to s jinou přípravou zvládly dost dobře samy, otázkou však je, jak by poté fungovala 

společnost (Skupnik, 2002).  

Oba antropologičtí autoři ukazují oboustrannou kulturní manipulaci, která stojí za 

vznikem manželské instituce a napomáhají vyvrátit některé evoluční názory, které budu 

rozebírat dále. Na druhou stranu však obhajují mužskou nadvládu a různá omezení, které údajně 

napomáhají utváření společnosti. Skupnik si klade otázku (viz výše), jak by mohla fungovat 

společnost, kde se ženy dokáží postarat samy o sebe, uvědomujíce si zároveň svoji vysokou 

sexuální apetenci. Tyto dvě věci jsou totiž stále výsadami mužů, kteří se jich nechtějí vzdát. 

V genderově rovné společnosti však nevidím důvod, proč by ženy i muži museli být nějakým 

způsobem omezování a tlačeni do určitých rolí. 

 

2. 2. 3. Příčiny nevěry 

  

 Nyní bych chtěla zmínit několik příčin, které mohou nevěru způsobit. Zvolila jsem si 

různé typy teorií – od evolučních scénářů, přes psychologické teorie (kde jsem se zaměřila 

hlavně na české autory) až spíše k sociologickým vysvětlením týkajících se intimity a sexuality. 

Výjimkou nebyli ani feministicky zaměření autoři. 

 

2. 2. 3. 1. Evoluční teorie 

 

 Evoluční psychologie, či dříve sociobiologie, je založena na biologickém determinismu, 

tedy víře, že většina lidských odlišností se dá naleznout v našich genech a ne v odlišné kultuře 
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a sociálním prostředí. Tyto teorie jsou velice populární, jak uvidíme i dále, ačkoli jsou dnes již 

několikrát vyvrácené a můžeme je označit i za tautologie. Vědci, kteří jimi podkládají své 

domněnky, je berou za původ rozdílů mezi pohlavími, ale pravda je přesně opačná. Genderové 

nerovnosti, které jsou vytvořené sociálním řádem, je potřeba nějakým způsobem obhájit a právě 

v tu chvíli přichází na řadu biologie (genetika, evoluce)23. Janet Sayers vypozorovala, že toto 

zaujetí pohlavními rozdíly a nerovnostmi je nejintenzivnější zejména v dobách, kdy existuje 

vysoká šance, že tyto rozdíly budou odstraněny (Renzetti, Curran, 2003). Evoluční argumenty 

se snaží vysvětlit i vznik nevěry, která je však jednoznačně sociálním jevem, který má svoji 

historii, jak jsme mohli vidět výše. Tato podkapitola má tak spíše za cíl ukázat největší evoluční 

mýty týkající se nevěry, které se však velice často objevují v myšlení společnosti.    

 Jedním ze základních předpokladů, o kterém hovoří sociobiolog Richard Dawkins ve 

své knize Sobecký gen (Dawkins, 1998), je ten, že vajíčka samiček mají mnohem větší počet 

živin, než je tomu u spermií, které pouze slouží jako transport genů. Díky tomu samičky už od 

počátku investují více do svých mláďat a jsou k nim více vázány, než je tomu u samců. Samička 

z více kopulací se samci nemá zisk, zatímco samec z více kopulací s různými samičkami může 

lépe rozšířit své geny. To vede k tomu, že geny pro nevěru mají u samců větší šanci na úspěch, 

jelikož samec z promiskuity těží (Dawkins, 1998). Samičky mohou využít několik triků, jak 

omezit to, aby ji samec využíval. Obzvlášť jedna strategie je hojně využívána i lidskými 

samičkami v naší převážně monogamní společnosti. Tato strategie se nazývá rodinný krb 

(Dawkins, 1998) a samička si během ní už dopředu hledá u samce znaky domáckosti a věrnosti. 

Probíhají dlouhé námluvy, kdy samec investuje už natolik, že se mu později nevyplatí odejít. 

V lidské společnosti by těmito investicemi mohlo být například postavení domu a ošacení ženy. 

Nevýhodou této strategie je to, že hodně závisí i na strategiích ostatních samiček. Pokud některé 

budou povolnější, budou samci raději kopulovat s nimi (Dawkins, 1998). 

                                                 

23 Příklad takového postupu nalezneme u Kimmela (Kimmel, 2000), který popisuje několik sporných výzkumů 

údajných rozdílů mužského a ženského mozku. Tyto výzkumy mají svoji tradici už od 18. století, kdy se nejprve 

zkoumala velikost mozku mužů a žen. Ve chvíli, kdy se přišlo na to, že ženský mozek je menší, byl to důkaz 

podřadnějšího postavení ženy. Později se ukázalo, že samozřejmě ve vztahu ke zbytku těla menší ani lehčí nejsou. 

Další vědci tvrdí, že hlavní rozdíl je v tom, že ženy neumí oddělit emoce od rozumu, zatímco muži se nenechají 

tak snadno rozhodit nadbytečnými informacemi. Přitom by se naopak dalo také říct, že ženský mozek dokáže lépe 

pojmout rozdílné informace a syntetizuje svoje myšlenky s city. Nejabsurdnější jsou však výzkumy levé a pravé 

hemisféry mozku, které jsou asociovány s rozdílnými kognitivními funkcemi, a toho, kdo kterou více používá. 

Vědci se zdá se nejsou schopni dohodnout, která je „lepší“ a která dominuje u určitého pohlaví. Mění tak často 

své výsledky o tom, která je nadřazenější a tu pak samozřejmě přiřadí muži (Kimmel, 2000). Vidíme tedy, že ve 

výzkumu mozku nejsou žádné signifikantní důkazy, které by potvrdily rozdílnost žen a mužů. Jedná se pouze o 

snahu o biologické ospravedlnění pro něco, co je vytvořeno sociálně, aby si muži (kterých je mezi vědci většina) 

nemuseli připustit, že jejich „přirozená“ nadřazenost je pouhým mýtem.  
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Dle Kimmela (Kimmel, 2000) jsou tyto argumenty založeny na selektivní a konformní 

interpretaci důkazů k předsudečným myšlenkám. Je to jako kdyby sociobiologové sledovali, co 

je normou – že muži více než ženy oddělují lásku od sexu, že jsou muži více promiskuitní – a 

snažili se to zpátky vyčíst v našem genetickém kódu. Jak říká (Kimmel, 2000: 28): „je to tak, 

protože je předpokládáno, že to tak je“. Kimmel dokazuje, že stejně tak lze vzít naprosto stejné 

důkazy, jako používají sociobiologové a evoluční psychologové, a vyargumentovat je přesně 

opačně. Stačí si vzít, že vlastně žena je ta, která „může kdykoliv“, klitoris nehraje žádnou roli 

při rozmnožování (tedy je čistě pro potěšení, jelikož jeho dráždění přináší většině žen častěji 

orgasmus než je tomu u pochvy a samotného styku), vrchol sexuální žádostivosti je u žen 

většinou těsně před nebo těsně po menstruačním cyklu (tedy v období její neplodnosti), žena 

má své dítě vždy jisté zatímco muž ne. Z toho by se dost dobře dalo usoudit, že žena si spíše 

užívá sex pro radost, ne pro plození, a pokud je jejím cílem zplodit potomka, pak by se měla 

ujistit, že si více mužů bude myslet, že je dítě jejich a tak se budou snažit poskytnout mu svoji 

ochranu, jakožto jejich genetickému materiálu. Proto by stejně tak mohla být promiskuita 

ženskou evoluční strategií. Pokud by muž byl stejně promiskuitní jako žena, skončil by zcela 

jistě vyčerpán starostmi o tolik případných potomků. Tak by spíše muži měli mít tendence 

směřovat k monogamii a snažit se od ženy získat slib věrnosti (Kimmel, 2000). Můžeme vidět, 

jak snadné je z biologických důkazů vyteoretizovat naprosto odlišné teorie, proto bychom měli 

být opatrní ve svých soudech opřených o tyto poznatky. 

Ženina nevěra byla vždy přísněji trestána, jelikož díky jejímu případnému úletu může 

paroháč nevědomky vychovávat cizí dítě. Oproti tomu žena z genetického hlediska manželovou 

nevěrou nic neztrácí. Tento dvojí metr je dle Ridleyho příkladem existence diskriminujícího 

sexismu ve společnosti (Ridley, 1999). Snaha muže ženu vlastnit a kontrolovat její sexualitu 

vede také v mnoha zemích k opatřením, které mají ženské nevěře zabránit. Těmito opatřeními 

je např. trvání na důkazu panenství (zakrvácení prostěradla – muslimové i křesťané), ženská 

obřízka (Afrika) a mrzačení končetin (Čína) (Uzel, 2010). To, že je žena přísněji trestána, však 

dle mého názor není výsledkem evolučních strategií. Muži ženy trestají jednoduše proto, že 

mohou. Díky existenci genderových nerovností a genderového (androcentrického) řádu mají 

muži nad ženou moc a většinou ji používají zcela bezdůvodně, jako se to děje v případě 

domácího násilí, či sexuálního obtěžování. 

 Populární evoluční biolog Ridley říká, že z evoluce bychom neměli odvozovat žádné 

morální závěry. Nerovnováha samčích a samičích investic do potomků je sice fakt, nikoli však 

morální nehoráznost. Častá tendence vykládat evoluci jako ospravedlnění pro partnerskou 

nevěru je špatná, jelikož to, že je něco přirozené neznamená, že to je i správné a neměnné 
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(Ridley, 1999). Pokud bychom však i snad připustili, že u lidí je nevěra přirozená, což není, je 

to sociální fenomén, nemělo by to automaticky znamenat, že je to správné a neměnné? Co 

jiného by pak „přirozené“ znamenalo?  A Dawkins dodává (Dawkins, 1998: 182): „Jsme 

vytvořeni jako nástroje genů a vychováváni jako nástroje memů, ale můžeme se vzepřít našim 

stvořitelům. My jediní na Zemi se můžeme vzbouřit proti tyranii sobeckých replikátorů.“. 

Nevím, jak bychom se ovšem mohli vzbouřit něčemu, co nás údajně naprogramovalo. To by 

přece nebylo možné.  

 Můžeme tedy vidět, že evoluční teorie mají hodně mezer a do běžného života jsou 

neuplatnitelné, ačkoli se o to vědci i laici neustále pokoušejí.  

  

2. 2. 3. 1. 1. Evoluční teorie v psychologii  

 

 To, že jsem začala nejprve evolučními teoriemi nevěry, není náhodou. Tyto teorie mají 

velký ohlas u našich nejznámějších a nejcitovanějších psychologů a i díky nim se dostávají 

mezi širokou veřejnost. Typickým zástupcem této skupiny psychologů je Laura Janáčková, 

která se ve své knize Nevěra a její zvládání odvolává z nemalé části na evoluční teze. Mnohé 

její názory se také shodují s dalším známým šiřitelem populární psychologie24 – Radimem 

Uzlem. Oba dva ve svých knihách např. odkazují na zjištění, že monogamie je obecně 

v živočišné říši velmi vzácná a tendence vytvářet stabilní dvojce se objevuje pouze u 3 % druhů 

savců (Janáčková, 2008; Uzel, 2010). Jak dodává Uzel (Uzel, 2010: 55): „Kde je to jenom 

trochu možné, tíhnou muži k polygamii. Pokud to není možné legálně, řeší to nevěrou. To není 

omluva mužské promiskuity, to je biologická skutečnost.“. Jak jsem již ukázala výše na 

Kimmelově názorném příkladu o převracení biologických důkazů, nic jako biologická 

skutečnost neexistuje. Jedná se pouze o domněnky, které si evoluční psychologové a 

sociobiologové upravují podle toho, jak se jim to hodí. Uzel dále píše (Uzel, 2010: 137): 

„Ačkoliv se to jistě zejména radikálním feministkám nebude líbit, rozhodně není sporu o tom, 

že muž má k nevěře mnohem větší biologické puzení. Věrnost ho zkrátka stojí větší úsilí, musí 

                                                 

24 Slovem populární psychologie označuji psychologii, která je šířena zejména prostřednictvím masových medii 

mezi širokou veřejnost. Mnohdy může mít tato medializovaná psychologie podobu, která úplně neodpovídá 

odbornému pojetí jejich oboru- samotní odborníci často vypadají spíše jako baviči než jako vědci. Problém je, že 

pro širokou veřejnost je psychologie stále vědou s nádechem tajemna a rozumy těchto odborníků nekriticky 

přejímají. Velice zajímavou kritiku pop-psychologie podal Zbyněk Vybíral ve svém článku Bída pop-psychologie 

aneb selhávání psychologických elit v mediální době.(Vybíral, 2010) 
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přemáhat odvěkou touhu, která je společná samčímu pohlaví celé živočišné říše25.“. Na této 

citace jsou zarážející hned dvě věci. Za prvé bezdůvodné navážení se do feministek, které zde 

nemá žádné souvislosti. Má snad pan Uzel s feministkami nějaký problém? A za druhé 

opětovné opírání se o evoluční teorie. Skoro se zdá, jako by byl muž hrdinou, pokud odolává 

pokušení, které na něj číhá na každém rohu, díky jeho spermiím, které se chtějí šířit za každou 

cenu po okolí. A pokud jednou dvakrát třikrát jednorázově „ulítne“, tak se vlastně stejně nic tak 

moc neděje, jelikož tento odhalený drobný hřích většinou nevede k dlouhodobým konfliktům 

(Uzel, 2010). Jestli stejně tak několika rázové ulítnutí ženy je v pořádku, to už se Uzel 

nezmiňuje26. Je pochopitelné, že žena spíše přehlédne několik ulétnutí svého partnera, jelikož 

jsou v podřadnějším postavení a stěžovat si jednoduše nemohou27. Není to proto, že by jim to 

nevadilo.  

Dle Uzla nemá monogamní manželství pro muže z hlediska evoluce žádné výhody. 

Muži nevstupují do manželství z důvodů biologických ale společenských (Uzel, 2010). Jak 

jsme však viděli výše u Kimmela (Kimmel, 2000) i antropologických autorů, mohli bychom to 

vyargumentovat i přesně opačně. Dále Uzel tvrdí, že společnost se pomocí sňatku snaží potlačit 

mužskou promiskuitu a muži na tento obchod přistupují z toho důvodu, že na oplátku získají 

kombinaci starostlivé matky a osobního sluhy. Podle jeho slov není daleko od pravdy tvrzení, 

že sex je cena, kterou ženy platí za manželství a manželství je cena, kterou muži platí za sex 

(Uzel, 2010). Toto tvrzení se mi zdá urážlivé pro obě strany. Z žen dělá pohlaví vypočítavé a 

asexuální a z mužů zas pohlaví neracionální, poháněné pudy. 

Jak jsem se zmiňovala už výše, monogamie není jediným způsobem uspořádání 

společenských vztahů, každopádně je však nejúspěšnější taktikou vytváření rodiny ve všech 

nejrozvinutějších částech světa. Jednou z teorií vzniku monogamie, kterou nám předkládá 

Laura Janáčková, je ta, že v případě polygynního uspořádání společnosti by se k ženám dostali 

jen muži s největšími zdroji peněz či majetku. Vznikla by tak skupina sociálně slabých a 

neklidných můžu, kteří by byli odsouzeni k životu bez partnerek (Janáčková, 2008). Jako další 

                                                 

25 Samčímu pohlaví celé živočišné říše určitě ne. Samozřejmě existují i výjimky. Například u šimpanzů a goril 

jsou to naopak samičky, které opouštějí domov a partnera a hledají si nový kmen. Nemluvě o tom, že samička 

šimpanze má během námluv sex až 50x denně a je jí jedno s kým (Kimmel, 2000).  

26 Dle Uzla jsou obě pohlaví k nevěře naprogramovány přibližně stejně, pouze je zde patrný odlišný přístup. 

Zatímco muž volí taktiku co největšího rozptylu (tzv. brokovnice), žena touží po co nejlepším genetickém vkladu 

a nevěru páchá spíše sériově. Muž ženy shromažďuje, žena je vyměňuje (Uzel, 2010). Opět evoluční vysvětlení, 

které má omluvit společenské chování a také to, že muži jsou nevěrní více (údajně). 

27 Nebo samozřejmě mohou, ale nejspíš se nesetkají ani s pochopením svého okolí. Vždyť přeci je to pro muže 

přirozené a ona jen dělá z komára velblouda. Dvojí metr v praxi. 
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teorii o vzniku Janáčková uvádí, že monogamní svazky se začaly objevovat zároveň s rostoucí 

velikostí mozku, tento nárůst si totiž vyžádal další investice do péče o dítě a tedy nutný 

příspěvek otce (Janáčková, 2008). Opět se tedy zde vyskytují evoluční teorie, pro které nejsou 

žádné důkazy. 

 Trošku odlišný přístup k evolučním teoriím nevěry zastupuje další přední český 

psycholog a manželský poradce Petr Šmolka. Vyvrací tradované úsloví, že „muž je nevěrný 

tělem a žena duší“. Nejsou výjimkou muži, kteří si nechtějí pokazit milostné vzplanutí něčím 

tak přízemním jako je pohlavní styk a určitě existují ženy, hledající chybějící orgasmus v náručí 

dobrého milence, do kterého by se však stěží kdy mohly zamilovat (Šmolka, 2003). Šmolka 

kritizuje etologická vysvětlení pro vyšší mužskou promiskuitu, čímž se odlišuje od výše 

zmíněných odborníků. On sám říká že (Šmolka, 2003): „Podobné počínání mohlo mít u lidí 

kdysi svůj biologický smysl. Opravdu však snad jen někdy pradávno, v prvních etapách vývoje 

lidstva. Analogickou motivaci bychom u dnešních nevěrníků hledali opravdu, ale opravdu jen 

dosti klopotně.“. Myslím, že tento přístup je u odborníka na lidskou psychiku mnohem 

vědečtější a rovněž mnohem blíže pravdě. V celé naší společnosti je znát snaha odlišit se od 

zvířat, jelikož je považujeme za něco podřadného a mnohdy i hloupého. Jak je tedy možné, že 

nám v otázce nevěry slouží zvířecí říše28 jako jedno z nejčastějších ospravedlnění pro její 

páchání? A zejména pro nevěru mužskou – jakoby si muži museli vymyslet způsob, jakým 

ospravedlnit svoji promiskuitu a zároveň omezit tu ženskou. Věřím, a pokusím se dále i ukázat, 

že hlavní původ nevěry nevzniká v našich spermiích a vajíčkách, ale v našich myslích a 

situačních okolnostech. 

 

2. 2. 3. 2. Osobnostní a vztahové příčiny 

 

 Mluvíme o nevěře29, ale co je vlastně nevěra? Někdo považuje za nevěru už virtuální 

flirtování a někdo až dokonaný pohlavní styk. Jedno je však jisté – s nevěrou se velice blízko 

pojí důvěra. Nevěra ničí důvěru a nedůvěra provokuje k nevěře (Šmolka, 2003). Šmolka 

                                                 

28 Ne však celá zvířecí říše, nýbrž si pečlivě vybíráme. Věrná zvířata (například labutě, některé druhy netopýrů, 

bobři atd.), která se vymykají tradovanému názoru, považujeme pouze za výjimky z pravidla a raději se o nich 

nezmiňujeme. 

29 V celé práci hovořím o nevěře v manželství, či ve vztazích, které mají s manželstvím podobné znaky (tzv. 

nesezdaná soužití) 
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rozlišuje několik typů „nevěry“ – prvním takovým typem je flirt. Jedná se o nezávaznou 

koketérii bez skutečné tendence k realizaci, i tato koketérie se však může vymknout kontrole 

např. při krizi ve vztahu, vhodných podmínkách či alkoholickém opojení. Druhým typem 

nevěry je mimomanželský kontakt. Jedná se zpravidla o jednorázové odskočení, které je čistě 

sexuální. I zde je riziko, že se z jednorázového odskočení vyvine něco vážnějšího, nebo že se 

začne opakovat častěji. Třetím typem pak dobrodružství, jehož charakteristickým znakem je 

delší trvání v čase a vyšší míra emoční angažovanosti, avšak účastníci mají pocit, že stále mají 

vše pod kontrolou. Čtvrtým a nejvyšším stupněm je mimomanželský vztah, kdy se jedná už o 

dlouhodobý eroticko - sexuální vztah se silnou emoční vazbou a mnohdy i snahou o společné 

soužití (Šmolka, 2003).  

 Někteří psychologové odlišují i typy mužů a žen, kterým jsou jejich protějšci nevěrní. 

Muži, kterým jsou ženy nevěrné, jsou dle Šmolky především jedinci neimponující. Často jsou 

to muži, kteří mají tři „S“ – slabí, slušní, spolehliví (Šmolka, 2003). Teze o neimponujících 

mužích pochází od Miroslava Plzáka. Ten ve svém díle Manželská tonutí tvrdí, že vznikne-li 

v manželství konflikt pro nevěru ženy: „jde takřka vždycky o mimomanželský vztah nevyzrálé 

ženy v manželství s neimponujícím mužem“ (Plzák, 2000: 58). Neimponujícím se muž stává tak, 

že se chová podle programu vymyšleným ženami - jedná se o muže absolutně zaujatého 

rodinou, který si se ženou popovídá a po tom, co děti jsou spát, jí trochu drsně pomiluje. Muž, 

který se nechá vecpat do neimponující role, je právě muž slušný, spolehlivý a slabý. Budí v ženě 

přespříliš jistoty a tu ocení jen žena vyzrálá a moudrá. Oproti tomu žena nevyzrálá považuje 

jistotu domova za určitý nedostatek, a pokud ji chybí milostně erotická touha, hledá ji mimo 

manželství (Plzák, 2000). Můžeme vidět, jak zejména Plzák konstruuje ideální typ 

maskulinního muže. Zřejmě považuje za imponujícího muže silného, agresivního a 

nespolehlivého. Navíc by se takový muž neměl moc starat o svoji rodinu a rozhodně by si se 

svojí ženou neměl moc povídat a snažit se ji chápat, aby neměla žena nevyzrálá (ať už je to 

jakákoliv) pocit, že ho má jistého. Ani spojení 3 „S“ mi nepřijde zrovna šťastné. Kdo říká, že 

muž slušný a spolehlivý je zároveň i slabý? Znám mnoho slušných a spolehlivých mužů, které 

bych se nikdy neodvážila označit za slabé a neimponující. Plzák rovněž ignoruje jakékoliv jiné 

typy mužů, kterém ženy mohou rovněž být nevěrné. Může se jednat právě o muže agresivního 

a nevšímavého, který donutí ženu najít si milence, který ji zaimponuje svoji slušností a 

spolehlivostí.  

Na rozdíl od Plzáka rozlišuje Šmolka další typy mužů, kterým jsou ženy nevěrné. Jedná 

se o muže malicherné, kteří mají zvýšený sklon k mentorování, muže despotické, žárlivé, kteří 



24 

 

preferují uzavřený model soužití (často jednostranný- oni si užívají volnosti, zatímco žena je 

zamykána doma) a samozřejmě muže ignorující partnerčiny potřeby a očekávání (Šmolka, 

2003). Stejně tak rozlišuje i ženy, kterým jsou nevěrní muži – jedná se především o tři typy žen. 

Prvním typem jsou ženy obětavé a spolehlivé, které dělají „vše pro rodinu“. Jsou to ženy, 

kterým chybí odvaha k vlastní seberealizaci. Druhým typem jsou ženy vysoce kompetentní a 

výkonné, které od muže nic nevyžadují a shovívavě o něj pečují. Třetí typ jsou tzv. včelí 

královny, jež charakterizuje jejich touha po dětech a partnerství je pouze prostředkem k jejich 

dosažení. Muž zde plní pouze biologickou funkci a jinak je odstaven na druhou kolej (Šmolka, 

2003). I když bychom určitě našli jiné typy nejčastějších obětí nevěry, představuje nám Šmolka, 

na rozdíl od Plzáka, alespoň o něco širší rozbor těchto typů. 

 Šmolka tvrdí, že zvýšená promiskuita má většinou své kořeny v některých specifických 

rysech osobnosti, ale může mýt motivována či vyvolána i situačně v kontextu určitého 

partnerského vztahu. Jednou z příčin nevěry tak může být osobnostní charakteristika. Spíše 

bude mít k nevěře blíže člověk- inovační (neposedný, věčná chuť zkoušet a poznávat nové), 

extrovertní, emočně nezralý (neustálá snaha hledat emoční náboj), nesebevědomý, narcistní, 

emočně zraněný, „bezcitný“30, hypersexuální, bez nedostatečně zvnitřnělých norem partnerské 

věrnosti (Šmolka, 2003). Situace, které nahrávají nevěře jsou – adaptační fáze manželství (první 

roky manželství, narození dítěte), návrat do zaměstnání po mateřské dovolené (změna pro 

dlouhodobě společensky izolovanou ženou), fáze zavírajících se vrátek (děti dospělé, krize 

středního věku), nevybouřené mládí (manželství jako jeden z prvních vztahů v raném věku), 

náhlý úspěch (zejména u mužů, kteří přijdou nečekaně k penězům nebo postavení), zelené 

vdovy (komfort v satelitních městečkách, který ženy ubíjí), dlouhodobější odloučení (pracovní 

či studijní cesty do zahraničí), nevěra jako nápodoba přátel (pro muže věc prestiže, žena chce 

okusit, jestli jí to neudělá taky tak šťastnou jako její kamarádku) (Šmolka, 2003). Samozřejmě, 

že i stav, ve kterém se vztah nachází, ovlivní nevěru. Vztahové problém, které k ní nahrávají, 

jsou – neuspokojující manželství (pro muže to je většinou nedostatek obdivu, uznání, sexu, pro 

ženu pak nedostatek lásky, emočního přijetí, komunikace a mnohdy i sexuální frustrovanost)31, 

vychladlé manželství (nevěra jako pokus manželství oživit), partnerova nevěra (nevěra jako 

pomsta) a snaha odpoutat se od partnera (Šmolka, 2003). 

                                                 

30 Neschopnost navazovat hlubší citové vazby – přesněji anetičnost (Šmolka, 2003) 

31 Zde můžeme vidět, jak i Šmolka stereotypně konstruuje maskulinitu a femininitu. Muž potřebuje uznání, obdiv 

a sex, zatímco žena především emoce, lásku a komunikaci. 
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 Dle mezinárodně uznávané odbornice na mezilidské vztahy Peggy Vaughan vycházíme 

z předpokladu, že společnost podporuje monogamii, ale ta některými společenskými faktory 

sama přispívá ke vzniku nevěry, aniž bychom si toho my všimli (Vaughan, 2009). Prvním 

faktorem je nečestný přístup k sexu (například popírání nahoty, vymýšlení příběhů o čápech, 

kteří nosí děti) a nedostatek upřímnosti mezi dětmi a rodiči, což se přenáší až do dospělosti a 

do vztahů. Dalším důvodem je stereotypní vnímání mužů a žen místo toho, abychom vnímali 

konkrétní jedince. Formulujeme svá přesvědčení, jak se má muž a žena v manželství chovat, 

ale tyto omezení v nás mohou vyvolat větší sklony k nevěře – chceme být „sami sebou“. 

Společnost nepřispívá ani svým vnímáním sexu jako něčeho, co je na prodej. Nejčastěji si 

takového chování můžeme povšimnout v médiích, obzvlášť v televizi a reklamě - sex prodává. 

Máme rovněž tendence si manželství idealizovat, ale tyto nerealistické představy romantického 

manželství vedou k tomu, že člověk není připraven na tu každodennost trvalého vztahu a hledá 

romantiku jinde. Dalším faktorem přispívajícím ke vzniku nevěry je působení přátel. Obzvlášť 

muži mají tendence se svými úspěchy chlubit, jelikož je společnost k jejich úletům tolerantnější 

– nevěrný muž je borcem, žena je coura.  V neposlední řadě k potlačení nevěry nenapomáhá 

ani všeobecný zvyk utajování. Vaughanová kritizuje zejména odborníky, že sami k utajování 

nabádají. Jejich hlavním cílem je tajit nevěru, nekomunikovat o nevěře a rychle se vypořádat 

s city (Vaughan, 2009)32.  

 

2. 2. 3. 3. Problém intimity 

 

 Dle Botwin reagují muži a ženy na intimitu odlišně. Ženy se většinou cítí bezpečněji 

s mužem, ke kterému cítí emoční pouto. K tomu to muži jsou pak i více přitahovány. Oproti 

tomu muž může naopak propadnout pocitu úzkosti, když zjistí, že je si s někým příliš blízký. 

Tento stav si kolikrát ani nemusí uvědomovat, ale nezvládá to. Jako řešení pak často muž volí 

destruktivní řešení – hádku, rozchod či nevěru (Botwin, 1996). Takové tvrzení je samozřejmě 

příliš škatulkující, ale obecně se dá říci, že lidé, a muži možná skutečně i více, se často intimity 

obávají. 

                                                 

32Vaughanová hovoří z vlastní zkušenosti podváděné ženy. Manžel se ji k nevěře přiznal, ve chvíli, kdy ona sama 

už měla jisté tušení. Tvrdí, že jen díky tomuto přiznání měl jejich vztah šanci na přežití, jelikož spolu mohli začít 

diskutovat a snažit se o zlepšení svého vztahu. Trvalé utajování nevěry vede k tomu, že mnohé vztahy jsou 

založeny na lži a klamu, což ústí ve společné odcizení. 
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Otázku intimity otevřela dle Giddense tzv. romantická láska, která se začala stávat 

ideálem všech partnerských vztahů zhruba od konce 18. století. Romantická láska se oddělila 

od milostné vášně a rozšíření konceptu romantické lásky se spolu s ostatními sociálními 

změnami podílelo na proměnách dotýkajících se manželství i dalších součástí osobního života. 

Objevil se předpoklad určitého sebezkoumání, uvažování nad svými city, které člověk chová 

ke svému protějšku. To vše vedlo k otevření otázky intimity (Giddens, 2012). Jak říká Giddens, 

neznamená to, že by se muži nedokázali zamilovat, ale ti kdo v minulých dvou stoletích příliš 

podlehli ideálu romantické lásky, byli označováni za pošetilé snílky, kteří podlehli ženské moci. 

Romantická láska u většiny mužů navíc navozuje rozpor se sváděním a (Giddens, 2012: 70): 

„(…) muži projevili tendenci stát se „specialisty na lásku“, jen pokud se týkala technik svádění 

a dobývání.“. Problém je, jak píše Seidler ve svém článku, že se muži naučili považovat emoce 

a pocity za znaky slabosti a to jim znemožňuje chápat své vlastní emocionální životy a vztahy. 

Muži se rádi ztotožňují se svojí nezávislostí a soběstačností a skrývají svůj strach z emocí a 

konfliktů za stěnu racionálního pohledu. Neuvědomují si vlastní utrpení a obávají se, že pokud 

projeví své city, nebudou schopni získat znovu kontrolu nad sebou samými. Tento strach 

z intimity však vede muže do neuvěřitelné osamělosti a nejsou schopni dát druhým najevo, jak 

jsou pro ně důležití. Muži mají pocit, že když partnerce poví, že jí milují či potřebují, 

kompromitují tím svoji nezávislost - smýšlejí o tom z hlediska svobody, ale ve skutečnosti se 

jedná o strach z intimity a odevzdanosti. Proto tolik mužů tíhne k pornografii, jelikož je to 

způsob vzrušení bez osobní zranitelnosti a bez pocitů intimity (Seidler, 1996).  

Zároveň se tento strach z intimity projevuje v našem typickém smýšlení o manželství. 

Kimmel to popisuje následovně. O ženách se traduje, že vymýšlejí plán, jak chytit chlapa a 

svatba je oslavou tohoto faktu a také jejich zajištěné budoucnosti. Oproti tomu muži spíše 

nadcházející svatbu oplakávají, jelikož byli chyceni. Z tohoto popisu by se mohlo zdát, že to 

ženy z manželství získávají, ale jak říká Kimmel, opak je pravdou. Z manželství více těží muži 

– ženatí muži žijí déle, dostávají emocionální, sociální a sexuální služby. Žena toho však na 

oplátku získává méně (Kimmel, 2000).  

S tímto tvrzením souhlasí i německy psycholog Wilfried Wieck, jehož kniha Muži se 

nechávají milovat je výjimečnou sondou do mužské psychiky. Muž dle něj potřebuje ženu ke 

skoro každé mezilidské vazbě (domácí služka, kuchařka, uklízečka, finanční výpomoc, 

vychovatelka dětí) ale neuvědomuje si, že to všechno dostává zadarmo (Wieck, 1994). Žena 

musí muže sexuálně i esteticky stimulovat – „stát za hřích“ – podle toho, jak se muži zamane. 

Musí kolem něj skákat, když je na tom muž špatně, musí ho vyslechnout, poznat co potřebuje, 
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navazovat za něj sociální kontakty. Obráceně to však neplatí, muž pro ženu neudělá nikdy nic. 

Wieck přirovnává vztah muže k ženě k závislosti, které se muž nemůže ubránit (Wieck, 1994). 

Žena je tak drogou, která je vždy dostupná. Mužská závislost na ženě činí muže ještě 

nevšímavějšími, zoufalejšími, agresivnějšími a naprosto bez zábran, protože se cítí absolutně 

v právu. Wieck přiznává, že od chvíle, kdy si uvědomil svoji závislost na ženě, cítí se často 

slabý, zlomený, zranitelný a nedokonalý a chápe tak ostatní muže, kteří si nechtějí projít 

vlastním sebepoznáním. Aby muž však udržel vliv této drogy na sebe, musí postupně zvyšovat 

dávky ženy – k tomu slouží prostituce, perverze, znásilňování, používání násilí či nevěra 

(Wieck, 1994). Wieck kritizuje některé psychology, kteří propagují lásku, která po nikom nic 

nechce a nevyžaduje žádné zásluhy. Od partnera nemáte nic očekávat, oba jste svobodní. 

Věrnost dle nich je pouze morální pojem, její vyžadování je šílenstvím. Žárlivost je 

prohlašována za neurotickou a je připisována ženám, zatímco touha, náležitě oslavovaná, je 

věcí mužů. Samotná touha ještě není patologická, ale (Wieck, 1994: 86): „(…) nevěra však, 

která po ní většinou následuje, způsobuje bolest a téměř vždy je svou bezstarostností bezohledná 

vůči fyzickému a psychickému zdraví všech, kdo jsou ve hře.“. 

Giddens vidí za základní prvky proměny intimity zrovnoprávnění a otevřenost 

v komunikaci. Jak říká, hněv je na obou stranách – žen i mužů – z nich každá si stěžuje na něco 

jiného (např. ekonomickou chudobu žen, emocionální chudobu mužů) (Giddens, 2012).  

 

2. 2. 3. 4. Problém sexuality 

 

Příčinou nevěry také může být rozdílná sexuální zkušenost. Jak dále uvidíme, sexualita 

je považována spíše za mužskou záležitost, což vede k tomu, že nevěra u muže je viděna jako 

něco normálního – něco, na co má muž právo. Nevěrný muž je samec, zatímco nevěrná žena je 

odsouzena. 

Monika Bosá, zabývající se genderovou rovností, ve svém článku říká, že sexualita 

představuje v dnešní době kombinaci určitého tabu, ale zároveň zaujímá široký prostor zájmu. 

Takové propojení však napomáhá vzniku nejrůznějších mýtů. Vnímání sexuality je tak zatíženo 

nejen genderovými stereotypy ale i různými módními mýty. Tyto stereotypy týkající se 

sexuality jsou však navíc pravděpodobně nejvíce zatížené biologizující argumentací 

„přirozenosti“ (Bosá, 2003). Bosá kritizuje všeobecnou představu o tom, že muži nejsou 

dostatečně schopni ovládat svoji sexualitu (Bosa, 2003): „Považování mužské sexuality za 
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neovladatelnou vede k akceptování, anebo ospravedlňování takového mužského chování, které 

je obtěžující, anebo ohrožující.“. Přitom je to zároveň v přímém rozporu s jinými stereotypními 

představami o mužské racionalitě, nepodléhání náladám, zodpovědnosti atd. Tyto představy 

jsou omezující jak pro dívky, tak i pro samotné chlapce, kteří nevěnují přehnanou pozornost 

své sexualitě. Dichotomické vnímání rozdílů mezi muži a ženami vytváří bariéru v autonomním 

prožívání svých vlastních pocitů. Předpokládaná pasivita žen brání tomu, aby akceptovaly svoje 

vlastní pocity, a stává se pak, že ženy přejímají potřeby druhých za své (Bosá, 2003). 

Pojem „mýtus krásy“ od americké autorky Naomi Wolf vystihuje obrovský tlak, 

kterému jsou v dnešní době ženy vystaveny. Wolf tvrdí, že ženská sexualita byla vždy 

potlačována za pomocí náboženství a víry. Tyto věci měly vždy malý vliv na sexualitu muže, 

ale destruktivní vliv na sexualitu ženy. V dnešní době se objevuje nové náboženství, kterým je 

právě mýtus ženské krásy, jenž v potlačování ženské sexuality úspěšně pokračuje (Wolf, 1993). 

Mýtus krásy potlačuje přirozenou33 ženskou sexualitu, namísto ní se klade důraz na krásu a 

vlastní tělo berou ženy jako objekt mužské sexuality34 – reflektují se očima mužů. Pobuzení 

ženské sexuality je tabu, zatímco ta mužská jednoduše existuje. Pro ženy ani neexistuje 

pozitivně orientovaná sexuální kultura. Místo otázek: „po kom toužím, proč, co pro to 

udělám?“ se ženy ptají: „vzbuzuju touhu, proč, proč ne, co pro to můžu udělat?“. To všechno, 

dle Wolf, ženám brání, aby měly kontrolu nad svoji sexuální zkušeností. Mladí muži nic nevědí 

o ženských tužbách a mladé ženy jsou zase vedeny k tomu, aby jejich tužba nebyla erotizována. 

Tím mýtus krásy vytváří nepřirozenou bariéru mezi mužem a ženou. Žena vnímá jen znaky 

krásy a ztrácí ze zřetele svoji osobnost. Rovněž tak i muži jsou pod tlakem mýtu krásy – Simone 

de Beauvoire jednou řekla, že žádný muž není natolik svobodný, aby si mohl dovolit milovat 

tlustou ženu (In Wolf, 1993). Jessica Benjamin dodává, že žena je spojována s mateřstvím a 

plodností, není však spojována s představou sexuálního objektu – spíše naopak, matka je 

nesmírně desexualizovanou postavou. Stejně jako je matka zbavena moci a odsouzena k tomu, 

aby sloužila dětem, stejně tak žena nemá prostor, aby si dělala, co chce (Benjamin, 1997: 5): 

„Žena má souhlasit s potlačením vlastní vůle, má se porodem a kojením zříct autonomie svého 

těla a žít pro někoho jiného. Její vlastní sexuální vzrušení se svou rodící se hrozbou sobectví, 

vášně a nekontrolovatelnosti se jeví jako znepokojivá eventualita…“. Ani ve chvíli, kdy je 

                                                 

33 Dalo by se polemizovat, zdali něco jako „přirozená“ ženská sexualita existuje. Sexualita je vždy nějakým 

způsobem společensky regulovaná.  

34 Velký vliv na tom má zejména reklama a také pornografický materiál, který vnucuje mužům i ženám představu, 

jak by měla vypadat ženina rozkoš.  
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sexualita oddělena od reprodukce, díky sexuální revoluci, a nelze již ženství ztotožňovat 

s mateřstvím, není představa fatální ženy modelem aktivní subjektivity. Nevyjadřuje vlastní 

touhu, ale radost, že vzbuzuje touhu u někoho jiného (Benjamin, 1997).  Sexuální aktivita ženy 

je dle Benjamin často potlačena a její touha je často vyjádřena tím, že volí podřízenost. Svůj 

podíl na tom může mít „příroda“ či rozdílná anatomie, ale (Benjamin, 1997: 6): „(…) 

psychologická integrace biologické reality je do značné míry dílem kultury – sociálního 

uspořádání, které můžeme změnit nebo řídit.“. 

 Kimmel ve své knize píše, že stejně jako jsou přátelství a láska feminizovány, tak 

sexualita je maskulinizována. Maskulinizovaná sexualita zahrnuje snahu o potěšení sebe 

samotného, zájem o orgasmus, rozmanitost sexuálních partnerů, sexuální experimenty a 

separaci sexuálního chování od lásky (Kimmel, 2000). Dvojitý standart přetrvává v naších 

myslích až do dneška – muž je ten, který skóruje, žena je děvka – což je výsledek genderové 

nerovnosti. Muž je ten, který je více sexuální a stupňuje svoje sexuální zkušenosti, oproti tomu 

žena se musí hlídat, aby neztratila svoji počestnost (Kimmel, 2000). Může se zdát, že tento stav 

vyhovuje hlavně mužům, ale je podporován i samotnými ženami a institucemi. Věří se, že sex 

mění hodné holky ve zlé a tak ženy raději akceptují kulturní standardy v sexuálním chování. To 

znamená málo partnerů, méně poloh, méně potěšení, méně sexu bez citové vazby. Kimmel věří, 

že se tato genderová mezera poslední léta (od sexuální revoluce v 60. letech) začíná uzavírat a 

mužské i ženské sexuální zkušenosti se začínají navzájem podobat. Obzvláště ta ženská se 

začíná přibližovat té mužské, což musí být pro mnohé muže děsivé (Kimmel, 2000). Ženy chtějí 

poskytovat i zažívat sexuální slast a uspokojivý sexuální život se stal základním požadavkem 

na dobré manželství. Sexuální neuspokojení ženy v manželství pak vede dle Giddense k tomu, 

že podíl nevěr u nich přiznaných je dnes skoro stejný jako mužů (Giddens, 2012). Ženský vzrůst 

angažovanosti však nebyl doprovázen snížením mužských sexuálních nároků ani zvýšením 

jejich zájmu o intimnosti a emocionální propojení. Muži jsou častěji pojeni se sexem bez 

citových závazků (myslí na sex, více masturbují, častěji sledují porno, mají více sexuálních 

partnerů), což však může vést k neschopnosti ukázat city a k již zmíněným problémům 

s intimnostmi (Kimmel, 2000). Kimmel vidí jako úctyhodný cíl zvětšení sexuálního repertoáru 

tak, aby muži i ženy mohli zažívat širokou škálu kombinací lásky a chtíče, bez současného 

omezování jeden druhého. Avšak do takové míry, dokud jsou tyto zkušenosti vzájemně 

vyjednané, bezpečné a rovné (Kimmel, 2000). 
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2. 2. 4. Řešení nevěry a její důsledky 

 

Výše, při řešení příčin nevěry, jsem se ve většině případů rovnou zmiňovala i o možných 

řešeních do budoucna. Jelikož jsem však při pročítání knih o nevěře od českých psychologů 

narazila na několik konstruktů, které mají velice daleko od genderové korektnosti, rozhodla 

jsem se stručně zmínit i o jejich radách, jak nevěru vyřešit. 

 Typickým českým zástupcem názoru, který Peggy Vaughan kritizovala výše ohledně 

utajování nevěry, je Miroslav Plzák. Ten se vůbec nezabývá řešením nějakého nahodilého 

ulítnutí35 ze strany muže, jelikož se zde údajně vůbec nevytvoří konflikt. Ten nastane až ve 

chvíli, kdy muž vytvoří mimomanželský vztah, který není schopný ukončit (Plzák, 2000). 

Nejlepší je nevěru vůbec neprozradit, pokud k tomu však dojde, žena by měla tiše trpět a 

nevyvolávat konflikt – trpět a mlčet je znak síly (Plzák, 2000). Dle Plzáka, je žena, která sice 

odhalením nevěry trpí, ale své utrpení dokáže utajit, příkladem nejvyzrálejší reakce. Doma by 

se nemělo nic změnit jak v úrovni komunikace, tak v úrovni instrumentálních složek soužití 

(Plzák, 2000). Plzák se tak zde opět drží tradiční konstrukce femininity, podle které je nejlepší 

vlastností ženy pasivita a poddajnost. O jednorázových úletech ze strany žen se Plzák vůbec 

nezmiňuje, každopádně říká, že manželský konflikt vyvolaný nevěrou manželky je o něco 

ostřejší než v případě nevěry muže. Avšak zralá a rozumná žena, která pochopila, jaká jí v životě 

připadla role, se sice může vychýlit z cesty ctnosti, ale nikdy ji nenapadne, že by se měla rozvést 

(Plzák, 2000).   

Muž nesmí v případě nevěry své ženy ztratit svoji chlapskou tvář, a pokud ji snad dosud 

neměl, měl by ji rychle získat: „Zatímco žena smí zanaříkat, když odhalí manželovu nevěru, 

protože ji zanaříkání přísluší z hlediska tradice a zvyklostí, muž zanaříkat nesmí.“ (Plzák, 2000: 

60). Podvedený muž odejde středem a počká, jak se žena rozhodne, o nic neloudí. Oproti tomu 

podvedená žena se stáhne do ústraní obydlí, otevře soužití a nevytváří doma dusnou atmosféru 

tím, že by hovořila o manželově provinění. Pokud všechno dobře dopadne a ten druhý se vrátí, 

žena má poznamenat: „To je fajn, že ses vrátil“, muž smí říct pouze: „No proto!“ (Plzák, 2000: 

65). Opět Plzák vyzdvihuje stereotypní formy konstrukce mužství a ženství. Žena má být 

                                                 

35 Podobně jako Uzel - viz výše 



31 

 

ctnostná, trpělivá, citlivá. Muž na druhou stranu tvrdý, „chlapský“, nedávající najevo své 

emoce. Takové sexistické rady by snad odborník neměl nikde a nikdy publikovat.  

Šmolkovy rady v řešení nevěry jsou obdobné – téma partnerovy nevěry by mělo být 

tabu, neměl by být zasažen běžný chod domácnosti, pootevřít soužití, nehledat pomoc v rodině 

a u společných přátel, nepoužívat děti jako argument, udělejte si radost, nesvazujte se 

nesmyslnými zásadami, vyhněte se extrémním situacím a výrokům. Jak sám ale uznává, 

podobná strategie nemusí vždy vést k úspěchu, někdy mohou být účinnější i extrémnější taktiky 

řešení nevěry (Šmolka, 2003). 

 Dle Šmolky je faktem, že ženská nevěra mívá fatálnější důsledky než ta mužská. Není 

to však tradovaným mýtem o odlišné nevěře duševní a tělesné. Příčinu je dle Šmolky třeba 

hledat v několika okolnostech. Prvním důvodem je, že muži mají tendence volit krajní řešení a 

zároveň mají pocit větší společenské stigmatizace. Nemají trpělivost čekat na vyřešení ženina 

mimomanželského vztahu. Podváděná žena oproti muži nepociťuje tak velkou společenskou 

stigmatizaci a tak tlak na ni a její rychlé řešení, není tak velký. Nevěrná žena je na druhou stranu 

rozvodově radikálnější než muž díky tomu, že má velkou šanci, že po rozvodu získá jak děti, 

tak dosud společný byt. A v poslední řadě, ženy mají lepší adaptativní způsoby, jak reagovat na 

partnerovu nevěru. Žena může zvýšit zájem o svůj zevnějšek a snažit se o bezchybné fungování 

domácnosti. Muž s novým přelivem nebo muž u žehlicího prkna bohužel nepředstavuje 

archetyp imponujícího mužského jednání (Šmolka, 2003). Ani zde se Šmolka nevyhnul 

stereotypním předsudkům. Žena může trvat na rozvodu ne z důvodu materiálních, za co by 

mohla být označena za vypočítavou, ale jelikož s novým partnerem dostane sílu rovněž 

překopat svůj celý dosavadní život a jít tak proti zaběhlým společenským konvencím. 

Nemyslím si ani, že by ženinu bolest z partnerovy nevěry zmírnil nový účes či boty. Na druhou 

stranu, kdyby si podváděný muž poprvé za celé manželství stoupl k žehlicímu prknu, dalo by 

se to považovat za znamení jistého přehodnocení svého dosavadního chování, které mohlo 

vehnat manželku do náruče jiného muže. A to je podle mě znakem imponujícího mužského 

chování. 

  

2. 2. 5. Shrnutí 

  

 Pokusila jsem se ukázat, že příčiny nevěry mohou být různé, ačkoliv ve společnosti 

převládají jen některé teorie. Většina lidí vám na otázku ohledně nevěry řekne, že ta mužská je 
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normální, zatímco ženská odsouzeníhodná nebo minimálně mnohem horší. Většinou se ve 

svých soudech odvolávají na evoluční teorie anebo na tvrzení, že muž je na rozdíl od ženy 

nevěrný jen kvůli sexu, což není pro vztah tolik ohrožující. Nemůžeme se těmto soudům ale 

příliš divit, když vidíme, že tyto nepodložené a stereotypní vysvětlení jsou často opakovány i 

českými psychology/psycholožkami a poradci/poradkyněmi. 

 Je zajisté poučné sledovat, jaká stanoviska, co se týče nevěry, zastávají čeští 

odborníci/odbornice na lidské vztahy. V první řadě nevěru vidí jako přirozený pud zejména 

mužů a podklady pro toto tvrzení stále hledají v živočišné říši, místo aby se zaměřili na skutečné 

lidské problémy společnosti a vztahů samotných. Zdá se mi však, že takovéto chápání mužské 

nevěry odporuje všeobecně tradovanému názoru, že muž je racionálnější než žena. Pokud by to 

tak skutečně bylo, měl by muž umět zvážit všechny důsledky svého promiskuitního chování a 

tím se ho i vyvarovat. Je zajímavé, kolik paradoxů obklopuje téma nevěry. Ve většině 

odborných knih týkajících se milostných vztahů, je hlavní zásadou otevřenost v rámci vztahu a 

především komunikace. Komunikace naprosto o všem, až na nevěru. Jakmile k nevěře dojde, 

je hlavní radou odborníků mlčet, nenimrat se ve vlastních pocitech a rychle přejít dál. Takové 

řešení však nemusí většině lidí vyhovovat, a pokud to tak je, měli by tito odborníci vzít v úvahu 

i jiné možnosti napravení narušeného vztahu. Celkově by mohly být některé teze výše 

zmíněných českých psychologů/psycholožek brány až s úsměvem, kdyby se netýkaly tak 

neúsměvné věci, jakou nevěra je, a kdyby tak často nepodporovaly genderové stereotypy.  

 Je tedy důležité zapomenout na tu iluzi, že nevěra je od přírody bližší mužům, a začít se 

znovu od začátku zamýšlet nad tím, kde má tento problém počátek. Jak jsme viděli z 

historického i antropologického exkurzu, nevěra i sexualita jsou sociální fenomény, které se 

mění s časem i místem. Většinou vždy převažuje ta mužská, ale to není výsledkem přirozenosti, 

ale moci, kterou muži měli nad ženami odjakživa. Když tohle pochopíme a zrušíme, nejspíše 

zjistíme, že ženy jsou schopné stejné nevěry jako muži – ať už se bude jednat o její četnost, 

příčinu, průběh i dopad.   
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2. 3. Gender v médiích 

 

 Média jsou jedním ze základních zdrojů informací v naší společnosti a zároveň jeden 

z nejdůležitějších socializačních činitelů. Díky médiím se nám předávají hodnoty, normy a 

poznání, které jsou obecně akceptované ve společnosti (Tabery, 2007). Proto není divu, že 

analýza médií z genderového hlediska má v dnešní době své již stálé místo v komunikačních 

studiích, ačkoliv je poměrně mladou disciplínou (zhruba od 70. let minulého století) (Tabery, 

2007). 

 

2. 3. 1 Genderová analýza médií 

 

 Při genderové analýze médií můžeme rozlišit 3 domény jejího použití (Thompson, 

2004): analýzu procesu produkce a distribuce mediálních sdělení, analýzu jejich přijímání 

veřejností a vlastní analýzu mediálního sdělení a jeho symbolických forem. Všechny 3 procesy 

se sebou úzce souvisejí a vzájemně se ovlivňují, proto ty nejlepší mediální studie odrážejí tuto 

skutečnost. Takový přístup má tu nespornou výhodu, že odráží mediální realitu v celé její 

komplexnosti. Pro bakalářskou práci by však taková komplexní studie byla téměř 

neproveditelná, proto se budu v další části práce zaměřovat pouze na analýzu samotného 

mediálního sdělení. Pro úplnost se však zmíním i o náplni dvou zbylých domén genderové 

analýzy médií.  

 Co se týče produkce, můžeme vidět, že (Pavlík, 2005: 55):„mediální instituce (…) věrně 

reprodukují klasické vzorce genderových nerovností charakteristické pro celou naši 

společnost.“. To znamená, že média jsou z velké části vlastněna a kontrolována muži. Jak 

zmiňuje Pavlík, ve vedení většiny vydavatelských společností jsou ženy zastoupeny jen 

minimálně. Například v Mafře a.s., která vydává MF Dnes a Lidové noviny není ani dnes (v 

roce 2013) ve vedení ani jediná žena, jak jsem si zjišťovala na jejich internetových stránkách. 

Co se týče zastoupení žen ve vedení dvou zmiňovaných periodik, tak od roku 2004, kdy se 

stejnou věcí zabýval Pavlík a nenalezl jedinou ženu na postu šéfredaktorky, zástupkyně 

šéfredaktora či hlavní editorky, se situace o trochu vylepšila. Nyní, na konci roku 2013, má MF 

Dnes za šéfredaktorku ženu – Sabinu Slonkovou –, jednu ženu na pozici zástupkyně 

šéfredaktora (oproti 2 mužům) a Lidovky jednu ženu na pozici hlavní editorky (opět oproti 

dvěma mužům). MF Dnes mají dokonce na pozicích vedoucích jednotlivých redakcí převahu 6 
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žen ku 5 mužům, což je výrazný pokrok oproti 2: 9 v roce 2004. Ačkoliv se posty pomalu 

genderově vyrovnávají, stále vidíme jisté disproporce, které mají velký vliv na to, co média 

produkují. I tvůrci a tvůrkyně článků, televizních pořadů a jiných mediálních produktů 

vyznávají, podobně jako příjemci, jisté hodnoty a postoje, které se odrážejí na prezentaci 

pohlaví v médiích. Podle Susanne Keil (In Valdrová, 2006) jsou média „klíčová pole, na nichž 

se vyjednávají významy“. Dle této badatelky má moc ten, kdo prosadí svoje interpretace a 

definice na úkor ostatních – jde tedy o neustálý a nekončící boj o významové preference. Není 

tak divu, že jsou mediální sdělení poznamenány prioritami hegemonního mužství (Valdrová, 

2006). Genderově strukturovaná je rovněž distribuce mediálních produktů, což je nejlépe 

viditelné na příkladu televizního programu. Je zarážející kolik hodin hlavního vysílacího času 

(zhruba od 19 do 22 hod.) je věnováno sportu, který je považován za hlavně mužskou záležitost. 

Nemluvě o tom, že je sportovní rubrika součástí i hlavních televizních zpráv (Pavlík, 2002).  

 Interpretace mediálních produktů se samozřejmě může lišit v závislosti na 

společenském kontextu a rozdílech mezi příjemci a také na sociálních charakteristikách 

příjemců (gender, věk, rasa, sociální třída) (Pavlík, 2005). Ženy a muži totiž přistupují k médiím 

rozdílně. Ženy sledují televizi nejčastěji při vykonávání domácích prací, zatímco muž má 

tendenci kontrolovat dálkový ovladač. Každé pohlaví navíc preferuje jiné žánry programů 

(ženy komedie a dramatické pořady, zatímco muži akční filmy a faktické programy). Sledování 

televize se tak odehrává v kontextu rodinných vztahů, jež jsou založeny na moci a hierarchii 

autority (Pavlík, 2005). I co se týče tisku, tak ženy dávají přednost jiným časopisům a knihám 

(tzv. červená knihovna). Mnohé studie reklamy rovněž zjišťují jisté rozdíly jejího vnímání mezi 

muži a ženami. Ženy mají pocit, že reklama ovlivňuje jejich život i rozhodování, což připisují 

skutečnosti, že reklama spoluvytváří atmosféru neustálého tlaku, který je nutí podřizovat se 

převládajícím ideálům krásy. Muži si naopak myslí, že reklama jejich života nijak výrazně 

neovlivňuje, interpretují reklamu v souladu s genderovými stereotypy a jsou slepí ke skrytým 

podtextům kontroly, hodnocení a útlaku (Pavlík, 2005). 

 Při samotném zkoumání konstrukce symbolických forem mediálního sdělení jsou 

využívány odlišnější nástroje, než je tomu u předchozích dvou domén (u těch převažují hlavně 

socio - historické a etnografické metody). Jedná se o nástroje diskurzivní a sémiologické 

analýzy, které zkoumají mediální sdělení jako texty a věnují pozornost například stylu a tónu 

jazyka, struktuře narativů a argumentů, významům dávaným obecně používaným termínům, 

způsobu použití humoru či sexuálním podtextům (Pavlík, 2002). Co se týče jazyka, Jana 

Valdrová poukazuje na celou řadu jeh problematických aspektů. Genderové jazykové 
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stereotypy jsou ve svém základě sexistické – tzn. diskriminující jedno pohlaví - a právě média 

představují hlavního zprostředkovatele těmto projevům (Valdrová, 2006). Proto je dobré 

vypěstovat si určitou citlivost na tyto diskriminační jazykové praktiky. Například jsou jevy 

často chápány dichotomicky, což znamená, že muži a ženy jsou chápani jako opačně 

polarizované protiklady („muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“), což ze vztahů dělá „boj 

pohlaví“. Jevy jsou také inscenovány jakožto věčné pravdy, nebo díla přírody („…odjakživa 

platí, že…“; „vědci dokázali“; „ matka příroda to zařídila tak, že…“). Chování se vysvětluje 

pudy a hormony („mužská nevěra je potřeba rozmnožovat hormony“). Ženy a muži jsou brány 

za homogenní uskupení („ ženy milují, když…“; „muži jsou prostě takoví“). Jeden a týž projev 

bývá často realizován podle toho, jaké pohlaví v něm figuruje („citlivá žena“ X „zženštilý 

muž“). V líčení vztahů mezi ženami a muži dávají média přednost humornému podání a 

bavičům před odborníky. Mimo jiné bývá žena jako adresátka textů či promluv velmi často 

ignorována („vážení diváci“). To je pouze několik vybraných příkladů, kdy je jazyk 

diskriminuje, Valdrová ve své knize mluví ještě o několika dalších (Valdrová, 2006). Jelikož 

možností, jak za pomocí stereotypů v mediálním sdělení podporovat genderovou nerovnost, je 

více, rozhodla jsem se tomuto aspektu věnovat samostatnou podkapitolu. 

 Řada analýz dokazuje souvislost mezi sexistickým obsahem médií (genderové 

stereotypy, nízká reprezentace žen, hierarchizace témat), nedostatkem žen ve vedení médií a 

patriarchalistickým společenským systémem. Změnit tyto skutečnosti bude komplexní a 

dlouhodobou prací, neboli, jak píše Valdrová, „dlouhou revolucí“ (Valdrová, 2006). 

 

2. 3. 2. Genderové stereotypy v médiích 

 

 Dle Havelkové je smyslem analýzy médií z hlediska genderu zpochybnění mýtu jejich 

genderové neutrality a také reflexe sociálních tlaků směrem k oběma pohlavím, z nichž mnohé 

mají podobu stereotypu, předsudku či diskriminace (Havelková, 1998). Mediální sdělení nejsou 

pouhým odrazem skutečnosti, ale jsou to komplexní konstrukty, které jsou vytvářeny 

konkrétními lidmi v konkrétních kulturních kontextech (Pavlík, 2005). Nemusí to ani znamenat, 

že by média stereotypy přímo vytvářela, daleko pravděpodobnější je, že je posilují a dodávají 

jim na věrohodnosti. Díky médiím se zobrazení určitého chování či typu osoby dostává 

k příjemcům opakovaně, což vede k tendenci příjemců těmto zobrazením spíše věřit a brát je 

za samozřejmost (Burton, Jirák, 2001). Havelková upozorňuje na skutečnost, že řada 

nedomyšlených postojů a nedostatečné práce médií souvisí s obrovským výpadkem velké 
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oblasti poznání v důsledku minulého komunistického období. V českém prostředí chybí 

návaznost na tradici českého diskurzu k otázkám genderové identity, znalost historie postavení 

žen i mužů v naší společnosti a rovněž uvědomění nových odborných poznatků. Média jsou tak 

často odkázána na nepravé odborníky, kteří se na danou oblast nespecializují a jsou v nich 

stejnými laiky jako příjemci (Havelková, 1998). 

 Média hrají hlavní roli při šíření definic genderových rolí a genderových vztahů a to 

většinou právě ve formě stereotypů (Pavlík, 2005: 53): „Mediální sdělení předkládají velmi 

konkrétní představy o tom, jak vypadají ženy a muži, jak se chovají i jaké jsou mezi nimi 

vztahy.“. Média tak prezentují konkrétní a relativně úzce vymezené genderové identity, na které 

mají muži i ženy aspirovat, a i omezenou škálu vztahů mezi nimi. Mužům je v médiích 

poskytováno daleko více prostoru než ženám a zdůrazňována bývá i jejich profesionální 

nadřazenost – většina expertů a odborníků citovaných v tisku jsou muži. Ženy jsou oproti tomu 

více prezentovány ve vztahu s rodinou, k opačnému pohlaví a svému vzhledu. U mužů takovéto 

spojování s rodinným krbem, a charakterizování prostřednictvím jejich vztahů k ženám, chybí 

(Pavlík, 2005). 

 Mnohé studie reprezentace žen v médiích ukázaly, že se stav podreprezentace a 

stereotypizace přece jenom postupně zlepšuje (Giles, 2003). V 70. a 80. letech 20. století byla 

naprostá nadvláda mužských postav v americké televizi označena za „symbolické vyhlazení 

žen“. V hlavním vysílacím čase totiž mužské postavy tvořily 68, 5 % ze všech postav. Nejen že 

byly ženy výrazně podreprezentovány, ale rovněž byly zobrazovány za pomoci tradičních 

stereotypů. Nejčastěji se jednalo o mladé vdané ženy s dětmi a o ženy v romantickém či 

sexuálním kontextu. Objevovaly se také pouze tradiční „ženské“ profese jako číšnice nebo 

nemocniční sestra. Ženy byly předváděny jako pasivní, submisivní a poslušné pohlaví (Giles, 

2003). Studie z let pozdních 90. ukazují, že podreprezentace žen se pomalu snižuje. Navíc jsou 

ženy zobrazovány již v méně tradičních „ženských“ profesích i s poněkud více „mužským“ 

chováním (Giles, 2003).  

Na ženy jsou přesto nadále médii kladeny mnohonásobně vyšší nároky ohledně jejich 

vzhledu a věku (Pavlík, 2005: 54): „Tím opět napomáhají reprodukci těchto ideálů a mýtů, 

které nám namlouvají, že cosi jako krása objektivně a univerzálně existuje, že ji ženy musí 

ztělesňovat a muži vlastnit a že tento stav je nevyhnutelný a přirozený, protože je daný biologií, 

sexualitou a evolucí.“. Takto médii spoluvytvářený mýtus krásy omezuje svobodu a možnosti 

žen a nutí je se porovnávat s momentálním fyzickým ideálem. Navíc je tato ženská krása 

konstruována jako mladá krása a tím se zkracuje profesní kariéra žen v médiích (zejména 
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v televizi). Ženy přestávají být v médiích viděny zhruba o 10 let dříve než je tomu u mužů 

(Pavlík, 2005). Bohužel takové obrázky krásy a mládí, které nám média poskytují, způsobují 

zejména u žen (ale dnes již nejsou výjimkou ani muži) psychické problémy, které mnohdy 

vyústí až ve zdraví škodlivé poruchy příjmu potravy či v závislost na svém sebezdokonalování 

za pomoci plastické chirurgie. 

 Veřejnosti má poměrně vyhraněné představy o tom, jaké vlastnosti by měl mít muž a 

žena. O typických tradovaných vlastnostech žen a mužů jsem psala již výše, ale vcelku můžeme 

opět shrnout, že muži a ženy bývají vnímáni ve svém protikladu, přičemž ženy jsou většinou 

spojovány s citovými stránkami osobnosti (soucit, koketnost, pečlivost, pověrčivost, 

útlocitnost, marnivost, estetické vnímání, naivita, oddanost, závist, mazanost, píle) a muži pak 

s racionálním uvažováním a sebestředností (přirozená autorita, krutost, strategické uvažování, 

odvaha, ješitnost, ctižádost, smysl pro humor, čestnost)36. Rozsáhlý výzkum na téma představ 

o povahových vlastnostech žen a mužů provedla společnost TNS Factum s. r. o. jako součást 

obsáhlého vědeckého projektu o obrazu žen v médiích a reklamě, který byl proveden pro 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Výzkum byl založen na dotazníkovém šetření, který 

byl prováděn v období dubna až června v roce 2003 a také na rozboru několika českých médií37. 

Přes tento obecný pohled na povahové vlastnosti existuje rozdíl mezi pohledem mužů a žen. 

Ženy mají silnější tendenci samy sebe hodnotit jako pečlivé, pilné, odpovědné a oddané s čímž 

muži tolik nesouhlasí. Naproti tomu muži si o ženách častěji myslí, že jsou koketné, marnivé, 

naivní, závistivé a mazané. Sami o sobě si muži myslí, že jsou přirozeně autoritativní, uvažují 

strategicky, jsou odvážní, někdy krutí, ctižádostiví, mají smysl pro humor, jsou odpovědní, 

čestní a chytří. To však neodpovídá tomu, jak pohlíží ženy na muže. Ty muže nejvíce hodnotí 

jako kruté, přirozeně autoritativní, ješitné, strategicky uvažující, odvážné a lehkomyslné38. 

Reflexe prezentovaných vlastností mužů a žen v médiích relativně odráží to, co myslí o mužích 

a ženách veřejnost. Za hlavní vlastnosti, které média dle diváků prezentují u žen, jsou koketnost, 

                                                 

36 Obraz žen v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen: Zpráva pro ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Praha, 2003, str. 42-43 Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/960/vyzkum.pdf> 

[cit. 2014-05-15] 

37Deníky: MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo a Blesk; časopisy: Elle, Květy, Naše rodina, 

Playboy, Praktická žena, Maxim/Quo, Story, Šťastný Jim, Vlasta, Xantipa, Žena a život, Týden, Ekonom, Reflex, 

Plátek LN, Magazín FM Dnes, magazín Právo; televizní pořady: Události, Komentáře, Fakta, Klekánice, Na hraně 

(ČT), Televizní noviny, Na vlastní oči, Občanské judo, Střepiny (TV Nova), Zpravodajský deník, Sauna, Trní (TV 

Prima)  

38Obraz žen v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen: Zpráva pro ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Praha, 2003, str. 43-44 Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/960/vyzkum.pdf> 

[cit. 2014-05-15] 
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soucit, marnivost, marnivost, pečlivost, pověrčivost, naivita, útlocitnost a estetické vnímání. Na 

straně mužů pak přirozená autorita, odvaha, krutost a strategické uvažování. Při porovnání 

deklarovaných vlastností mužů a žen s tím, jak si veřejnost myslí, že média vlastnosti 

prezentují, panuje větší shoda u ženských vlastností. U mužů jsou údajně více zviditelňovány 

povahové rysy jako odpovědnost, chytrost, čestnost, smysl pro humor a ctižádost39. Což jsou 

vlastnosti, které u sebe sami muži předpokládají ve větší míře. Při vlastním rozboru médií 

společností TNS Factum vyšlo najevo, že z vlastností přisuzovaných ženám se nejčastěji 

objevovala mazanost, sebevědomí, samostatnost, citlivost, schopnost empatie, rétorické 

schopnosti a tvrdošíjnost spolu s důsledností. Co se tak týče publicistiky a tištěných médií lze 

říci, že vytvářený obraz ženy je poněkud příznivější, než jsou představy společnosti40. 

S pociťovaným mediálním obrazem nadpoloviční většina lidí souhlasí, avšak kolem 38 % celé 

populace s ním vyjadřuje spíše nesouhlas či nesouhlas (více pak ženy)41. 

 

2. 3. 3. Feminismus a gender v českém tisku po roce 1989 

 

 Ještě než se pustím do samotného popisu rozdílů mezi ženskými a mužskými časopisů, 

chtěla bych se zmínit o problému, který jsem načala již výše. Feminismus42, který je nedílnou 

filosofickou součástí analytického pojmu gender, se v českých novinách (a ve společnosti 

obecně) jako samostatné téma začal objevovat až v roce 1991. Nastalo tak v důsledku vzniku 

Centra pro Gender studies, jejíž zakladatelkou byla PhDr. Jiřina Šiklová, koordinátorka Jana 

Hradilková a ředitelka PhDr. Hana Havelková. Tyto dámy se tak dostaly do popředí zájmu 

médií. České prostředí však nebylo připraveno nezaujatě vnímat feministické teorie a jeho 

nepřipravenost vedla k tomu, že samy ženy feminismu nepřikládaly váhu a nabývaly dojmu, že 

                                                 

39 Obraz žen v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen: Zpráva pro ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Praha, 2003, str. 45-47 Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/960/vyzkum.pdf> 

[cit. 2014-05-15] 

40 Obraz žen v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen: Zpráva pro ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Praha, 2003, str. 48 Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/960/vyzkum.pdf> [cit. 

2014-05-15] 

41 Obraz žen v médiích a reklamě a jeho vliv na veřejné mínění o rovnosti mužů a žen: Zpráva pro ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Praha, 2003, str. 52 Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/960/vyzkum.pdf> [cit. 

2014-05-15] 

42 Česká socioložka Jiřina Šiklová stručně shrnuje feminismus takto: „feminismus je schopnost a ochota přijmout 

možnost i jiné interpretace a vidění reality, než na jakou jsme byli až doposud zvyklí. Je to filosofický směr, 

zdůrazňující právo, nárok na přijetí „jinakosti pohledu a přístupu druhého člověka“, právo a nárok interpretovat 

skutečnost i jinak, než jak to odpovídá současnému kánonu.“ (Šiklová, 1999: 14) 
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řeší umělé problémy (Osvaldová, 2004). Prezentace feminismu si prošla dle Libory Oates - 

Indruchové zhruba třemi fázemi (od roku 1990 do roku 1999). První (1990-1991) nastala tzv. 

fáze otevřenosti – v této době se v tisku vyskytovalo spoustu názorů z nejrůznějších oblastí a 

s nimi i názory na feminismus. Objevilo se mnoho článků, které se vyjadřovaly pro i proti 

feminismu. Druhá (1992-1993) přišla „fáze uzavřenosti“, během níž nebylo téměř v novinách 

možné uplatnit kladný článek o feminismu. Oates - Indruchová nazývá tento přístup „arogantní 

nevědomostí“, neboť nepřátelský přístup, který se vytvořil v českém prostředí, byl často pojen 

s neznalostí problematiky feminismu a genderu. Noviny se rovněž zaměřily na zdůrazňování 

extrémních proudů feminismus a neubránily se ani zesměšňování některých problémů, kterými 

se feminismus a genderové studie zabývají. Třetí (1994 – 1999/dodnes) byla „fáze probuzení“, 

kdy se začaly vyskytovat články zaměřené na genderovou problematiku a které se snaží o hlubší 

pochopení některých jevů. Povzbudivé je na nich i to, že jejich autory už nejsou pouze ženy ale 

i muži (Oates - Indruchová, 1999). 

 Nejen v období 1992 –1993 byl feminismus tématem, o němž se odborníci bez starostí 

vyjadřovali bez patřičné hloubky znalostí problematiky a odborné literatury. Ani dnes většina 

společnosti neví, že feminismus není jednolitým nepřátelským ideologickým systémem a 

mnohdy je označení některé ženy za „feministku“ myšleno nelichotivě až hanlivě43.  

  

2. 3. 4. Ženské a mužské časopisy 

  

 Ženské a mužské lifestylové magazíny jsou specifické svým jednosměrným zaměřením 

podle pohlaví/genderu. Právě proto je zajímavé zabývat se otázkou, v čem se ženské a mužské 

časopisy odlišují, jaké obrazy žen a mužů předkládají, jak chtějí, aby jejich čtenáři jednali a co 

podavatelé o publiku předpokládají, když si myslí, že jejich sdělení bude přijato a pochopeno 

(Tabery, 2007). 

 Vznik ženských časopisů ve Spojených státech amerických se dá dohledat zhruba 200 

let zpátky. Po celou dobu své existence podávají svědectví o tom, jak má vypadat ideální žena 

své doby. Podobně tak mužské časopisy zobrazují ideálního muže. Tato představa ideálů se 

však pochopitelně vyvíjí a mění se podle času. Od počátku 19. st. byla žena zobrazována jako 

                                                 

43Příkladem nepochopení feminismu mohou být internetové stránky Dominiky Hužvárové, která sice brojí proti 

feminismu, ale proti jakému přesně, to už se nedozvíme. 

Dostupné z: < http://www.stopfeminismu.cz/> [cit. 2014-05-15] 
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hospodyně a opečovávatelka rodinného krbu a témata, která se v časopisech objevovala, tomuto 

zaměření odpovídala. Ve 20. letech 20. století se k obrazu hospodyňky přidala ještě romantická 

témata. Změny nastaly s nástupem druhé světové války. Ženy se díky ní dostávaly k místům, 

které normálně byly záležitostmi mužů a to se odrazilo i na náplni časopisů (pracující žena, 

žena očekávají návrat blízkých atp.). Po skončení války se však vše vrátilo do starých kolej - 

žena se opět stala hospodyní a sexuálním objektem. K dalším změnám došlo až koncem 60. let 

a začátkem 70. V souvislosti s nástupem feministického hnutí se měnil dosavadní koncept 

ženských časopisů, které se tak začaly zabývat různými aspekty života žen (mateřství, zdraví, 

profesní kariéra atd.) (Tabery, 2007). V české praxi bylo společnou charakteristikou časopisů 

pro ženy před rokem 1989 motto „povolání: žena“. Neexistoval však jediný časopisy, který by 

na podobné bázi vymezoval muže jako svého čtenáře44. Rychlá změna nastala až po 

listopadových změnách roku 1989, kdy došlo k prudkému rozvoji ženské a mužské masové 

kultury. V časopisech určených ženám došlo k importu západních vzorů ženy, která je zároveň 

žádoucí i dokonalá hospodyňka. Toho si nejlépe dalo, a dá až do dnes, všimnout na reklamách, 

kterém mnohdy ženy zesměšňují. Hlavním ženiným zájmem tak mělo být uspokojování 

partnera a rodiny. U mužů se zase začal zdůrazňovat majetnický sex a hlavně posilování vlastní 

sebestřednosti. Není tak divu, že prvními mužskými licenčními45 západními časopisy na našem 

trhu byli Playboy a Penthouse (Oates - Indruchová, 1999). 

 Když se podíváme na dnešní ženské a mužské časopisy, všimneme si řady změn, které 

nastaly od roku 1989. Časopisy určené ženám (a zejména na mladší věkové kategorie) dávají 

důraz na témata, která jsou považována za typicky ženská – mají tedy rodovou/genderovou 

vazbu (Osvaldová, 2004). V licenčních časopisech (Cosmopolitan, Elle) je kladen důraz na 

společenské rubriky se zprávami, rozhovory, medailonky osob, velké reportáže, recenze na 

knihy a filmy, povídky, fejetony. U všech těchto periodik je rozhodující obrazová forma a styl 

a pochopitelně reklama, z které tyto časopisy žijí. Zajímavý je také jazyk těchto časopisů, který 

se liší od deníků. V časopisech pro ženy převládá ich forma, subjektivní přístup, ženské tvary 

sloves, texty jsou kontaktní, plné obecné češtiny i cizích výrazů, časté jsou expresivní výrazy, 

tázací i rozkazovací věty. Redakce si tak vytvářejí vlastní interní jazyk, který je čtenářkami 

přebírán a objevuje se pak často i ve zpětné vazbě ve formě reakcí na články (Osvaldová, 2004). 

                                                 

44 Existovaly samozřejmě tituly určeny mužům, ale toto určení fungovalo na základě jejich koníčku, či záliby 

(automoto, rybaření, zbraně). Nebylo to určení založeno na prosté skutečnosti, že „muž je povoláním muž“. 

45 Velká část časopisů vydávaných u nás jsou v zahraniční licenci, což znamená, že musí dodržovat předepsaný 

formát a styl časopisu. 
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V souladu se sdíleným diskurzem v Americe licenční časopisy u nás reflektují ženskou 

emancipaci, píší o rovném přístupu k možnostem, tolerují menšiny, zařazují články o 

feminismu a iniciují diskuze o partnerském vztahu46. K tomuto vývoji napomáhá i fakt, že jsou 

do redakcí brány ženy, které už za sebou mají jisté teoretické vzdělání ohledně feminismu či 

genderu. Nadále je však možné v ženských licenčních časopisech rozeznat jistý ambivalentní 

postoj. Na jedné straně nalezneme článek o ženské emancipaci, ale na druhé najdeme reklamu, 

která zobrazuje přesně to, co kritizují feministické teorie o udržování ženy v podřízené pozici 

(Osvaldová, 2004). 

 Vývoje si však můžeme všimnout i v mužských časopisech. Rozšířilo se spektrum 

mužských rolí a zájmů z hlediska budování obrazu maskulinity. Nejdříve však bylo potřeba 

vyčkat, než se vytvoří čtenářská obec, která bude hledat potěšení i v jiných věcech, než je 

prohlížení nahotinek. Muži potřebovali najít zálibu také ve čtení o sobě, o svých problémech, 

o tam, jak by měl muž vpadat, jak se má chovat, aby byl přitažlivý apod. To je důvod, proč 

trvalo 7 let (po politických změnách), než do Česka dorazil 3. licenční časopis Esquire (Oates 

- Indruchová, 1999). Dle Renzetti a Curran představují mužské časopisy kontrast k těm 

ženským. Tématizovány jsou zde hlavně témata sportu, sexu, techniky, obchodu a v poslední 

době i módy. Obecně jsou více zaměřeny na životní styl bohatšího bílého muže a méně se věnují 

vztahům, a pokud už, tak se zaměřují hlavně na to, jak si ženu ochočit (viz časopis Maxim). 

„Normativní maskulinita podle těchto časopisů nezahrnuje dlouhodobý vztah se ženou. 

Skutečný chlap je naopak svobodný dobrodruh. Je to člověk, který rád riskuje, s elánem se 

věnuje své práci a svým zálibám – do kategorie zálib patří i vztahy se ženami.“ (Renzetti, 

Curran, 2003: 192). Tyto závěry do značné míry potvrzuje kvalitativní analýza mediovaných 

textů od Paulíny Tabery. Dle jejich zjištění mužské časopisy oddělují partnerský vztah od sexu, 

který je hlavním tématem značné části příspěvků a také hlavním náplní kontaktu s opačným 

pohlavím. To nahrává dalšímu zjištění, mužské časopisy zmiňují 3 formy partnerského soužití 

– manželství, nesezdané soužití a život singl, který je ve srovnání s předchozími dvěma 

hodnocen mnohem příznivěji. Jako hlavní negativum jakéhokoliv bližšího vztahu je 

                                                 

46Oates - Indruchová v souvislosti s vývojem ženských časopisů poukazuje na možnost genderového konfliktu. 

„Ženské časopisy v podstatě odhalují, že ženy jsou ambiciózní stejně tak, jako muži, ovšem očekává se od nich, že 

osobní aspirace a úspěch budou omezovat na přísně vymezenou oblast- úspěch v partnerském vztahu, vybudování 

šťastné rodiny a krásného domova a pěstění atraktivního těla.“ (Oates- Indruchová, 1999: 139). Nemůžeme 

podporovat stejné vlastnosti u mužů a žen a zároveň je omezovat na jejich vhodné projevy. Příklad genderového 

konfliktu můžeme nalézt na stránkách Cosmopolitanu, který často podporuje touhu po pracovním úspěchu ženy. 

Znepokojující je způsob, jakým způsobem má žena tohoto úspěchu dosáhnout- neříkat mužům pravdu, používat 

jejich zbraně proti nim, vyzrát na ně. Takové mocenské soužití je však velice vzdáleno soužití partnerskému, 

kterého bychom se měli snažit dosáhnout (Oates- Indruchová, 1999). 
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zobrazována ztráta svobody a to zejména v sexuální oblasti a možnosti střídání partnerek. 

Rozchod je v mužských časopisech brán za poměrně běžnou záležitost, jelikož partnerka je 

lehce nahraditelná novou ženou. Stejně jako sex, tak i žena je depersonalizovaná. Stejně tak 

lehce je brána nevěra, která v podstatě předpokládaná jak u muže, tak u ženy (Tabery, 2007). 

Oproti tomu v ženských časopisech je život bez partnera chápán jako méně šťastný, jelikož je 

chápán jako souhra nešťastných událostí, ne jako svobodná volba (pokud je to svobodná volba, 

pak se vyzdvihovány přednosti se singl životem spojené). Jsou tématizovány i další formy 

soužití - nesezdané soužití, manželství a v menšině i lesbické vztahy a vztahy na dálku. Hodně 

místa je věnováno i tématu nevěry a to jak partnera (jak s ní naložit?), tak i samotné ženy (má 

vztah budoucnost?). Nevěra automaticky neznamená rozpad vztahu, i když je věrnost vysoko 

ceněna, ale je nutné zvážit, jestli vztah stojí za to ho uchovat a zdali partneři sdílí společné 

hodnoty (Tabery, 2007).  

 Proměny témat a vyobrazení ideálu ženy v ženských časopisech jsou důležité, jelikož 

tyto časopisy hrají velkou roli v socializaci žen. „Význam těchto časopisů spočívá v jejich 

rozmanitosti, mnohosti a neustálé přítomnosti obrazů, které vytvářejí.“ (Tabery, 2007: 18). 

Mužské časopisy jsou v tomto kontextu odlišné (Tabery, 2007: 18): „Maskulinita, kterou 

konstruují, je zjevně úžeji vymezena, než je tomu v případě feminity v ženských časopisech.“. 

Motivací pro ně může být snaha vytvořit muže konzumenta a vůle nabízet zábavu především 

pro mladší generace (nezadaných) mužů. 

 

2. 4. Shrnutí teoretické části 

 

 V teoretické části své práce jsem se tedy pokusila o několika cílů. Nejprve to bylo 

stručné uvedení do problematiky genderu a genderových stereotypů, které, jak jsme viděli dále, 

se často vyskytovaly i v teoriích o nevěře. Poté jsem se přesunula k samotné nevěře a k několika 

hlediskám ze kterého se na ni dá nahlížet. Věnovala jsem se jejímu historickému i současnému 

výskytu, který jsem podepřela některými sociologickými průzkumy. Poté jsem přešla 

k rozebírání příčin nevěry z více možných úhlů. Ve třetí části jsem se věnovala médiím 

v souvislosti se zobrazováním mužů a žen. Rovněž jsem se zmínila o principech genderové 

analýzy médií a historii zobrazování feminismu v českých médií. Na závěr pak nechyběl rozbor 

historie a rozdílů mezi mužskými a ženskými časopisy. Všechny tyto diskutované části pak 

tvoří základnu k mé vlastní analýze v další části práce.  
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3. Empirická část 

 

 V této části mé bakalářské práce si nejprve pojmenuji výzkumný problém, kterému bude 

celá analýza podřízena, a popíšu metodologické postupy, které budou použity během samotné 

analýzy. 

 

3. 1. Metoda výzkumu 

 

Cílem mého výzkumu je zjistit, jak rozdílně je na stránkách dnešních ženských a 

mužských časopisů reprezentována nevěra a to z genderového hlediska. Budu zde částečně 

navazovat na práci Paulíny Tabery (Tabery, 2007), jenž se zabývá reprezentací rodinného a 

pracovního života v mužských a ženských časopisech47. V rámci bakalářské práce toto téma 

zužuji pouze na oblast nevěry, jakožto časté téma vyskytující se jak v časopisech, tak v životě 

nás všech obecně. 

 

3. 1. 1. Výzkumný problém 

 

 Za výzkumný problém jsem si určila Jaká je reprezentace nevěry na stránkách 

Cosmopolitanu a Esquiru? Pro doplnění představy o zkoumaném problému jsem si 

rozpracovala i několik dalších výzkumných otázek:  

 

 1) Jak je reprezentována ženská a mužská nevěra na stránkách Cosmopolitanu? 

 2) Jak je reprezentována ženská a mužská nevěra na stránkách Esquiru? 

 3) Jaké jsou rozdíly mezi reprezentacemi nevěry na stránkách ženského a mužského 

časopisu? 

                                                 

47 Viz výše v teoretické části v kapitole 2. 3. 4. Ženské a mužské časopisy. 
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 4) Změnila se reprezentace nevěry na stránkách časopisů v období 10 let (2000, 2001, 

2002 x 2010, 2011, 2012)? 

 

3. 1. 2. Výzkumná strategie a metody analýzy 

 

 V souvislosti s mým výzkumným problémem a výzkumnými otázkami, které jsem se 

rozhodla zkoumat, jsem si za hlavní metodu analýzy zvolila kvalitativní tematickou analýzu 

textu, kterou však z části doplním i kvantitativní analýzou. Nejdříve tedy popíšu principy 

kvalitativní strategie, od které se bude celá analýza odvíjet, a proč právě ji považuji za ideální 

pro svůj výzkum, a poté se budu zabývat samotnou tematickou analýzou. 

 Disman definuje (Disman, 2002: 285) kvalitativní výzkum jako nenumerické šetření a 

interpretaci sociální reality, jejímž cílem je odkrýt význam podkládaným sdělovaným 

informacím. Cílem takového výzkumu tedy není testování již existujících hypotéz, ale 

vytváření hypotéz nových, nebo přinejmenším nových porozumění problému (Disman, 2002). 

To je jedním z důvodu, proč jsem si vybrala právě tento typ výzkumu. Nechtěla jsem se při 

analýze omezovat jasně danou hypotézou, ale spíše nahlédnout do problému reprezentace 

nevěry a porozumět tomu, proč je reprezentována, tak jak je. Hendl považuje tuto strategii za 

tzv. pružný typ výzkumu, což znamená, že výzkumník/výzkumnice si sice na začátku určí 

výzkumné téma a otázky, ale ty může kdykoliv během výzkumu předělávat nebo doplňovat 

v závislosti na sběru dat a průběhu samotné analýzy (Hendl, 2005). Z toho také vyplývá, že 

kvalitativní strategie je spíše strategií induktivní. Výzkumník/výzkumnice pátrá po 

pravidelnostech v datech a po jejich významu. Oproti tomu v kvantitativním výzkumu, který je 

svoji povahou naopak deduktivní, sbíráme jen ty data, která jsou nutná k testování hypotéz 

(Disman, 2002). Jak můžeme vidět, obě strategie se navzájem víceméně doplňují a kde má 

slabinu jedna, tam má druhá svoji silnou stránku. Pro kvalitativní výzkum je typické, že má 

poměrně nízkou reliabilitu48 ale vysokou validitu49, zatímco u kvantitativní strategie je tomu 

přesně naopak (Disman, 2002). Mnohdy je kvalitativnímu výzkumu rovněž vyčítána jeho 

subjektivnost a také těžká replikovatelnost (Hendl, 2005). Já jsem se rozhodla, že raději oželím 

                                                 

48 Nízká úroveň standardizace. 

49 Validita vypovídá o tom, do jaké míry výzkum skutečně měří to, co tvrdí, že měří. 
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vyšší míru standardizace a pokusím se obsáhnout všechna témata, která se v textech objeví, 

jenž bych mohla v případě kvantitativní strategie opominout. 

 Při analýze mediálních textů je nejčastější využití kvantitativní obsahové analýzy. Ta je 

typická tím, že na základě teorie a předem dané hypotézy se nejprve identifikují kategorie, ke 

kterým jsou poté z textů přiřazována vhodná data. Jelikož však mým cílem je kvalitativní 

analýza textů za cílem zhodnocení reprezentace nevěry a to z genderového hlediska – tedy to, 

jak je nevěra popisována oběma pohlavími, jak je hodnocena a odůvodňována atd., rozhodla 

jsem se pro tematickou analýzu textů, kterou Ezzy popisuje následovně (Ezzy, 2002: 86): 

„Kódování v tematické analýze a zakotvené teorii je proces identifikování témat či konceptů, 

která již v datech jsou. Výzkumník se pokouší sestavit systematický výčet pozorovaného a 

nahrávaného. Teorie se vynořují skrze tento kódovací proces, neboli také kódování spojuje data 

spolu s vynořující se teorií.“. Jak v kvantitativní obsahové analýze, tak i v kvalitativní tematické 

analýze je hlavním procesem kódování. Tematická analýza je však spíše induktivní metodou, 

jelikož kategorie, do nichž jsou data kódována, nejsou dány předem. Naopak tyto kategorie 

vyplývají z analyzovaných dat. Díky tomu se výzkumník/výzkumnice může dostat k tématům 

a problémům, které nepředpokládal/a.  

Tematická analýza jako taková je ranou částí zakotvené teorie, avšak zakotvená teorie 

směřuje dále než je tomu u tematické analýzy samotné50. Obě však používají podobné techniky 

pro analyzování dat (Ezzy, 2002). První fáze kódování během tematické analýzy i zakotvené 

teorie je popisována jako tzv. otevřené kódování. Výzkumník/ výzkumnice jej provádí při 

prvním průchodu daty, při čemž lokalizuje témata v textu a přiřazuje jim označení. Tyto témata 

mají vztah k položeným výzkumným otázkám, nebo jde o nové myšlenky, které výzkumníka/ 

výzkumnici napadají během pročítání textů. Hlavním analytickým cílem v této části je 

identifikace obecnějších kategorií a také vymyšlení vhodných přídavných jmen, které by tyto 

kategorie vystihly (dimenzionalizace) (Hendl, 2005). Dalším krokem je tzv. axiální kódování. 

Hendl tuto fázi popisuje jako vytváření „os“ propojujících jednotlivé kategorie (Hendl, 2005: 

248). Hledají se tak další kategorie a koncepty, které spolu souvisejí. K tomuto kroku je potřeba 

znát teoretický rámec výzkumu, aby bylo možné data spolu smysluplně propojit. Třetí fází pak 

je selektivní kódování, které hodně vychází z předchozího axiálního kódování. V průběhu 

                                                 

50 Pro zakotvenou teorii je význačné to, že sbírání dat a jejich analýza jsou prováděny současně vedle teoretického 

vzorkování a dalších technik charakteristických pro zakotvenou teorii (Ezzy, 2002). Výsledkem takovéto 

komplexní analýzy je teoretické nasycení, které vede až k vytvoření nové teorie. Proto je tento druh výzkumu 

velice náročný. 
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selektivního kódování je hlavním cílem vyhledat ústřední témata a kategorie, které budou páteří 

vznikající teorie a budou integrovat ostatní témata a kategorie. Kódování je ukončeno ve chvíli, 

kdy dojde k teoretickému nasycení a další kódování tedy nepřináší nové poznatky. Tyto metody 

se nemusejí používat zcela odděleně a spíše představují různé způsoby, jak je možné zacházet 

s analyzovaným textem (Hendl, 2005). V mé bakalářské práci předpokládám, že využiji hlavně 

první fázi, jelikož selektivní fáze je se svojí vznikající teorií již spíše výsadou metody zakotvené 

teorie. Hlavní náplní tak bude především otevřené kódování, s jehož pomocí odhalím hlavní 

témata, která se pojí s reprezentací nevěry v Cosmopolitanu i Esquiru.  

Jak jsem psala již výše, kvalitativní výzkum je typický tím, že se jedná o nenumerické 

šetření. Jelikož však v práci hodlám místy používat i porovnání četností výskytů jednotlivých 

příspěvků, rozhodla jsem se o smíšený model analýzy (Hendl, 2005), který zahrnuje jak 

kvalitativní tak i kvantitativní část.  Můj výzkum tak bude vycházet z kvalitativních cílů, data 

budou sebrána kvalitativním způsobem, ale jejich analýza bude doplněna i numerickými výčty 

a porovnáními, které povedou k lepší interpretaci samotných kategorií.  

 

3. 1. 3. Výběr vzorku 

 

Za vhodné prameny, ze kterých budou čerpány příspěvky k analýze, jsem si zvolila dva 

lifestylové časopisy Cosmopolitan a Esquire. Tyto dva tituly byly vybrány záměrně, jelikož 

sdílejí několik podobností – jedná se o licenční časopisy51, oba jsou vydávány pod stejným 

nakladatelstvím52, zaměřují se na podobnou věkovou skupinu (20-40 let), s podobnou výškou 

příjmů (střední až středně vyšší příjmy) a jsou určeny pro ženy a muže „co už vědí, co chtějí“53. 

Díky těmto podobnostem budou sebraná data lépe porovnatelná, než by tomu tak bylo v případě 

více žánrově odlišných časopisů.  

Na základě předběžného průzkumu Cosmopolitanu i Esquiru, jsem se rozhodla 

příspěvky vybírat dohromady z 6 celých ročníků obou časopisů. Konkrétně se tedy jedná o 

ročníky 2000, 2001, 2002, 2010, 2011 a 2012. K tomuto řešení jsem dospěla ve snaze zajistit 

více vhodných příspěvků k analýze. Jelikož se jedna z výzkumných otázek (4.) týká rovněž 

                                                 

51 Tudíž, jak jsem se zmiňovala již výše, musí dodržovat jistý jednotný styl nehledě na zemi vydávání. 

52 Bauer Media Praha 

53 Parafrázováno ze stránek nakladatelství Bauer Media Praha a z jejich vlastního popisu obou časopisů. 
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vývoje v reprezentaci nevěry, zvolila jsem mezi první a poslední trojicí zkoumaných ročníků 

desetiletou prodlevu. Deset let se mi zdá jako relativně dostačující doba, během níž by se mohly 

vyskytnout (pokud se tedy vůbec vyskytnou) jisté změny ve smýšlení ohledně nevěry, které by 

se mohly rovněž projevit na stránkách obou zmíněných časopisů. 

Ve výše popsaném období jsem tedy vybírala příspěvky, v jejichž nadpisu, podtitulu ale 

i textu se vyskytly klíčová slova či spojení, která přímo i nepřímo označují nevěru: nevěra, 

podvod, monogamie, věrnost, milenec/milenka, má jinou/má jiného, zálet, zahýbání, zahnutí, 

cizoložení, spát s jinými, zanášení, aférka a mimomanželský vztah. U některých mnou 

zahrnutých příspěvků se přesně tyto slova nevyskytují, ale rovněž nevěru tématizují a mně 

přišlo vhodné je do analyzovaného vzorku zařadit. Zkoumaný materiál zahrnuje různé 

žurnalistické žánry – reportáže, rozhovory, eseje či pravidelné rubriky (např. poradny) – a 

vyskytují se v něm jak monotématické články, tak i pouze části článků na jiné či podobné téma. 

Dohromady jsem tedy k analýze sebrala přesně 72 příspěvků, z nichž 52 se vyskytlo 

v Cosmopolitanu a 20 v Esquiru. Což je sám o sobě zajímavý stav, který budu rozebírat dále 

v analýze. 

  

3. 1. 4. Feministická perspektiva výzkumu 

 

 Ve své práci vycházím z feministické perspektivy, kterou však nesmíme zaměňovat za 

určitou konkrétní feministickou metodu výzkumu. Podle Caroline Ramazanoglu 

(Ramazanoglu, 2002) neexistují klasické feministické metody, ale pouze přístup. Ten je 

specifický tím, že vychází z feministických teorií, využívá otázky genderu a genderového řádu 

ve společnosti. Dle Caroline Ramazanoglu mnoho feministických výzkumníků/výzkumnic sice 

preferuje spíše kvalitativní metody výzkumu, ale to neznamená, že je to vyžadováno, ani to, že 

by je nemohl použít i někdo další pro své výzkumy. Není výjimkou ani využívání řady 

kvantitativních metod. S tím souhlasí i Shulamit Reinharz (Reinharz, 1992), která rovněž říká, 

že neexistuje jen jeden feministický způsob, jak dělat výzkum, nýbrž se dají využít metody 

různé. 
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3. 1. 5. Hodnocení kvality a etika výzkumu 

  

 Pro zabezpečení kvality kvalitativního výzkumu je nutné provádět neustálou kontrolu 

toho, zdali nám výzkum stojí v jedné „lajně“ a všechny jeho položky jsou v souladu. K tomu 

mi dopomáhá tzv. Chenailova olovnice (Chenail, 1998), která se sestává ze 4 položek – oblast 

zájmu, výzkumná otázka (záměr), sebraná data a samotná procedura analýzy dat. Výzkumník/ 

výzkumnice se může dostat z „lajny“ kdykoliv a třeba i v průběhu výzkumu může zjistit, že je 

potřeba např. dodefinovat oblast výzkumu.  

 Kvalitativní výzkum obecně je velice citlivý na etické problémy, které se s ním mohou 

pojit, jelikož výzkumník/ výzkumnice je velice často sám/a aktérem svého výzkumu. Jednou 

z výhod analýzy textů je ta, že tyto etické problém z velké části odpadají. Já ve své práci 

nevstupuji do kontaktu s respondenty – nebudu provádět rozhovory ani nebudu pozorovat jejich 

chování. Jelikož se však stále jedná o kvalitativní výzkum, jistá subjektivnost se objeví i v mé 

badatelské práci. Projevuje se zejména ve výběru vhodných časopisů i příspěvků k analýze. I 

samotná analýza bude zčásti ovlivněna mou osobou jakožto výzkumnice, s čímž se ale 

v kvalitativní tematické analýze počítá a liší se tak od kvantitativní obsahové analýzy.  
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4. Analytická část 

 

 V této části předkládám a interpretuji jednotlivé kódy a jejich kategorie, které jsem 

v časopisech během otevřeného kódování nalezla. Oba časopisy – Cosmopolitan i Esquire – 

jsou analyzovány odděleně, ačkoli ve většině případů se daly vytvořit stejné kódy, přesto se 

nějaké rozdíly vyskytly. Nejprve začínám analýzou Cosmopolitanu.  

 

4. 1. Analýza Cosmopolitanu 

 

 Celkem jsem z časopisu Cosmopolitan k analýze sebrala 52 příspěvků, z čehož 31 bylo 

ve starších třech ročnících a 21 ve třech novějších. Dalo by se tedy mluvit o úpadku v zájmu o 

nevěru, ale rozhodně tento úpadek není natolik výrazný jako je u Esquiru (viz níže). Důvod, 

který tohle snížení mohl způsobit, nelze přesně určit. Cosmopolitan za těch 10 let nijak výrazně 

nezměnil náplň svých jednotlivých měsíčníků a stále se objevují podobné rubriky i témata, 

pokud tak mohu soudit z procházení jednotlivými vydáními. Z toho se dá předpokládat, že 

nevěru jakožto téma jednoduše nahradily témata jiná. Možná začal převládat názor, že o nevěře 

už nejde napsat nic nového a objevného, anebo začaly samotné čtenářky řešit jiné problémy. 

Ale to jsou pouze mé spekulace.  

 Nyní tedy představím jednotlivé kódy, které reprezentují témata, jenž se s nevěrou 

pojila, a rovněž několik kódů, které mají spíše technické funkce a týkají se typů článků a 

jazykových prostředků v nich využívaných. 

 

4. 1. 1. Kódy a kategorie 

 

1.  Žurnalistické žánry 

 Nejčastějším místem, kde byla nevěra řešena, byly bezpochyby poradny a to jak u 

starších ročníků (18 příspěvků) tak u novějších (11 příspěvků). Na pomyslném druhém místě v 

tematizaci nevěry se pak umístily monotématické články a články, ve kterých byla nevěra jen 

částí textu na podobné téma. U novějších ročníků byl zaznamenán nárůst monotématických 
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článků o nevěře (6) oproti starším ročníkům (3). Kromě těchto hlavních zdrojů se vyskytovaly 

také ankety na téma nevěry, jedna esej a krátké tabulkou ohraničené texty. Je tedy vidět, že 

nevěra trápila hlavně samotné čtenářky, které hledaly odpovědi na své trápení právě formou 

poraden, kde na ně odpovídala (kromě 3 výjimek v ročníku 2000) a stále odpovídá (!) MUDr. 

Eva Nosková. Otázkou samozřejmě je, na kolik jsou tyto poradny autentické a nevznikají celé 

v hlavě redakce. 

 

2. Nevěra ženy a muže 

 Základním ukazatelem reprezentace nevěry je určitě četnost výskytu příspěvků, které se 

věnují převážně ženské či mužské nevěře. Ve starších ročnících převažovala reprezentace 

ženské nevěry, která se vyskytla v celkem 17 příspěvcích oproti mužské nevěře ve 14. U 

novějších ročníku se situace obrátila a mužská nevěra byla nějakým způsobem řešena v 16 

příspěvcích, zatímco ženská v pouhých 6. Z toho 4 případy mužské nevěry nebyly řešeny ze 

strany podváděné ženy, ale ženy milenky. Je vidět, že Cosmopolitan nepovažuje, nebo alespoň 

nepovažoval, ženu za věrnější pohlaví a nebojí se o nevěře ženy mluvit. Nejčastěji nevěrné ženy 

psaly do poradny a ptaly se na názor odbornice, jak danou situaci vyřešit. U novějších ročníků 

však převládla tendence zaměřit se spíše na partnerovu nevěru a na to, jak se s ní vypořádat. V 

obou případech byly rady obdobné (viz kód: Řešení nevěry). 

 

3. Typy nevěry 

 Pod tímto kódem je možno rozlišit další kategorie – druh a trvání – i podkategorie. 

Většinou byly dobře znatelné, někdy jsem je ale usuzovala z celkového vyznění textu. Je 

možné, že u některých případů by jiný výzkumník/ce postupoval/a jinak, v čemž právě tkví 

krása i zrádnost kvalitativního výzkumu. Byly zde ale i příspěvky, ve kterých se to jednoduše 

vypozorovat nedalo a tak byly vynechány a nezařazeny do vynořujících se kategorií. Všechny 

kategorie i podkategorie byly nalézány u nevěry ženské i mužské a uvidíme dále, zdali se 

vyskytnou nějaké rozdíly. Stejné principy jsou pak použity i dále u dalších kódu.  
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 Druh 

 Pod pojmem druh nevěry si také můžeme představit její určité stupně. Tyto stupně pak 

dohromady tvoří podkategorie. Seřadila jsem to následovně (od nejmírnější po nejhorší)54: 1. 

Představy, fantazie, flirt; 2. Virtuální nevěra; 3. Líbání, mazlení; 4. Sex. Co se týče ženské 

nevěry, nejvíce převažovala nevěra nejvyššího stupně neboli pohlavního aktu a to jak ve 

starších ročnících (8 příspěvků), tak u těch novějších (3). Za tím se, poněkud s velkým 

odstupem, nacházela nevěra typu představ a flirtu (4 příspěvky pouze ve starších ročnících) a 

následovaly nevěry 3. stupně (2 příspěvky ve starších ročnících) a 2. stupně (po jednom 

příspěvku u každého období). U mužů rovněž převládala nevěra 4. stupně (4 příspěvky u 

starších ročníků, 7 u novějších), poté však následovala nevěra virtuální, která se tématizovala 

hlavně v novějších ročnících (4 příspěvky ku 1 ve starších ročnících). Pouze v jednom 

příspěvku se hovořilo o nevěře 3. stupně a úplně chyběla nevěra ve formě představ či flirtu. Je 

tedy vidět, že obě pohlaví většinou dovádějí nevěru až na nejvyšší mez a je to také druh nevěry, 

který je díky svému největšímu dopadu nejčastěji řešen. To, že zbylé druhy nejsou natolik 

tématizovány může být způsobeno tím, že nejsou považovány za natolik závažné a hodné 

pozornosti, anebo tím, že ženy se o těchto nevěrách od muže ani svého okolí nedozví (muž 

nemá dost špinavé svědomí, aby se partnerce přiznal) a nemají tudíž důvod radit se v poradnách. 

O tom, zdali muži považují mazlení a líbání za nevěru, by mohl vypovídat jeden příspěvek 

čtenářky55: 

1) „Líbali jsme se, mazlili, nejdřív jsem si pomyslela, že je neobyčejně pozorný, protože 

předehra trvala už dvě hodiny. Po chvíli se usadil na posteli a pronesl tu neuvěřitelnou větu: 

‚Já se s tebou nemůžu vyspat, Markéto‘.(…) ‚Víš‘, drmolil, ‚já už dva roky chodím s holkou, 

kterou miluju, a nemůžu ji být nevěrný.‘“ (Cosmopolitan, 2000: 89) 

 Mezi staršími a novými ročníky je vidět zajímavý vývoj v oblasti virtuální nevěry. Ta 

nebyla dříve téměř řešena, ale nyní díky rozvoji techniky a hlavně internetu a jeho 

seznamovacích možností zaujímá významné místo mezi druhy nevěr, které dokáží ublížit. 

Nevěrník si může přímo např. na Facebooku či Skypu vyhlédnout milenku či milence a vést 

s ní/m konverzace o sexu atd. S tímto vývojem samozřejmě souvisí i to, že nevěry jsou častěji 

                                                 

54 Toto stupňování je samozřejmě čistě moje subjektivní hodnocení, ačkoliv věřím, že by mohlo vyjadřovat 

všeobecně mínění. 

55 Všechny přejaté ukázky použité v mém textu budou přesnými citacemi. Pokud budou zkracovány, bude to 

děláno tak, aby smysl nezůstal pozměněn. 
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odhalovány, jelikož podezřívavá/ý žena/muž může poměrně snadno do těchto konverzací 

nahlédnout a najít to, co mělo být utajeno. Takové pátrání po nevěře je však velkým zásahem 

do soukromí a v již zmíněných příspěvcích v Cosmopolitanu je většinou kritizováno.  

2) „(…) Ztratila jste důvěru v něho zbytečným pátráním, a ještě jste tak přišla i o jeho důvěru 

ve vás. (…) Od teď kdykoliv bude sedět u počítače, v hlavě se vám budou honit myšlenky, že si 

zase s nějakou píše o sexu. Nezbývá vám nic jiného než odpustit jemu i sobě.“ (Cosmopolitan, 

2011: 25) 

3) „Tak to jste v pěkném průšvihu!. Když se přiznáte, že jste mu zkontrolovala mobil, už žádné 

gesto nebude vypadat dostatečně silné.“ (Cosmopolitan, 2011: 17) 

4) „(…)Pak jsme si ale domů pořídili internet a můj milý začal trávit dlouhé hodiny na různých 

chatech. Netrvalo dlouho a přišla jsem mu na virtuální nevěru.(…)“ (Cosmopolitan, 2011: 84) 

Kromě narušování soukromí je kritizována i samotná snaha nevěru nalézt, ale o tom více dále 

v textu (viz kód: Utajení nevěry). 

 

 Trvání 

Dobu trvání nevěry jsem rozlišila na tzv. jednorázovku a poměr. U žen se všeobecně 

předpokládá (jak jsem i nastínila v teoretické části práce), že mají spíše sklony se citově vázat 

k mužům, se kterými mají pohlavní styk, což by vedlo k hypotéze, že ženy budou mít tendenci 

k navazování déle trvajících poměrů56. Oproti tomu jsou muži vnímáni jako to pohlaví, které 

sex a city nemíchá dohromady57, tudíž by měli mít zájem spíše v jednorázových nevěrách. 

Z příspěvků v Cosmopolitanu se dá však vyčíst něco zcela rozdílného. Ve starších ročnících se 

v souvislosti s ženskou nevěrou v celkem 8 příspěvcích hovořilo o jednorázové nevěře, u 

nových to bylo v 1 případě. Podobná čísla nalezneme i u poměru – ve starších ročnících se 

zmiňuje v 8 případech zatím v nových ve 3. 

5) „Byla jsem svému příteli nevěrná s kolegou. Nespala jsem s ním, ale jinak jsme dělali úplně 

všechno. (…)Už je to pryč a on začal svádět jinou ženu z naší firmy.(…)“(Cosmopolitan, 2000: 

34) 

                                                 

56 Což je výsledek, ke kterému došel např. i sexuolog Weiss (viz výše). 

57 Viz teorie různých sociobiologů v mé teoretické části. 
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6) „Je mi 19 let, a přestože svého přítele miluju, vyspala jsem se s kamarádčiným 

bratrem.(…)“(Cosmopolitan, 2001: 27) 

7) „Po tříletém vztahu jsem se vdala, ale scházím se s jiným.(…)“ (Cosmopolitan, 2001: 40) 

8) „Před třemi lety jsem se vdala a narodila se mi dcera. Idyla ale skončila, když jsem se 

seznámila s Tomem a šíleně jsme se do sebe zamilovali. (…) Vztah s Tomem tajím už dva měsíce 

a nevím, co dál. (…)“  (Cosmopolitan, 2011: 42) 

 Oproti tomu, pokud se mluvilo o mužské nevěře, ve 3 případech (všechny v nových 

ročnících) se jednalo o jednorázovou nevěru, ale v 11 (5 ve starých ročnících, 6 v nových) o 

poměr. 

9) „Všichni ve firmě jsme věděli, že na jedné služební cestě zahnul přítelkyni s instruktorkou 

lyžování a další noc strávil s italskou průvodkyní.“ (Cosmopolitan, 2012: 47) 

10) „(…) a když si v posteli konečně přišel na své, začal ze schůzky utíkat, protože na něj prý 

doma čeká přítelkyně! (…) On tehdy na svou obhajobu uvedl, že neměl tušení, že mi jde o víc 

než jen nezávazné povyražení.“ (Cosmopolitan, 2011: 58) 

11) „On si nedávno našel milenku, u níž čerpá klid.“ (Cosmopolitan, 2010: 21) 

12) „S přítelem chodím pět let; nedávno jsem se dozvěděla, že má jinou.“ (Cosmopolitan, 2001: 

26) 

 Z těchto zjištění by se daly vyvozovat různé závěry. Ženy jsou očividně stejně tak 

schopny dlouhodobějších poměrů, jako krátkodobých vzplanutí bez jakýchkoliv citů, jejichž 

příčiny budu řešit dále (viz kód: Příčiny). To, že jsou v ženských časopisech spíše řešeny 

poměry mužů, by na jednu stranu mohlo znamenat, že i muži se dokáží citově upnout ke své 

milence a že to dokonce ani není žádnou výjimkou. Na tu druhou je možné, že dlouhodobý 

poměr se spíše provalí a je pro vztah destruktivnější, tudíž mají ženy větší potřebu takovou 

nevěru řešit. Pokud se podíváme na rozdíly mezi staršími a novými ročníky, je vidět, že 

v nových ročnících se u ženské nevěry navýšil počet dlouhotrvajících poměrů a u mužů se zas 

vyskytly reprezentace jednorázových nevěr. Bude zajímavé dále v analýze sledovat, jestli to 

napovídá nějaké změně ohledně celkové reprezentace nevěry. 

 S kategorií trvání nevěry by se dalo také zamyslet, na kolik jsou tyto nevěry plánované 

či výsledkem impulzu a dané situace. Obecně se dá říct, že všechny nevěry s delším trváním 

(neboli poměr) jsou výsledkem jistého plánování a rozmyslu (ačkoliv možná prvotní začátek 

vyšel ze situačních okolností) a to bez rozdílu pohlaví. U nevěr jednorázových už to nelze tak 
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jednoznačně říct. Ve většině společnosti bude stále převládat názor, že jednorázová nevěra je 

spíše výsadou mužů, kteří jednají na základě pudů a daného okamžiku. Příspěvky 

v Cosmopolitanu však nejen ukazují, že ženy jsou "jednorázovek" také schopny, ale že jsou 

mnohdy i cílené a promyšlené: 

13) „‚Vdala jsem se v šestadvaceti hlavně proto, abych založila rodinu. Ani ve snu mě ale 

nenapadlo, že bych se měla vzdát svých milenců.‘ (…) Lucie je muži nevěrná při každé 

příležitosti, ‚Učím na základce, takže si občas dám říct s nějakým tatínkem, který přijde na 

rodičovskou schůzku.‘“ (Cosmopolitan, 2000: 90) 

14) „Sbalila jsem v baru chlápka a vyspala se s ním. Šlo mi čistě o sex. I když jsem si tenhle 

úlet nechala pro sebe, přítel se o něm dozvěděl.“ (Cosmopolitan, 2002: 53) 

Na jednu stranu nemají v Cosmopolitanu problém o této nevěře mluvit (psát), ale na druhou o 

ní hovoří jako o „mužském chování“: 

15) „Setkává se totiž v poradně se ženami, které jsou svému partnerovi nevěrné z důvodů ryze 

mužských a opačně.“  (Cosmopolitan, 2000: 91) 

Neexistují důvody ryze mužské či ženské. To pak opět vede ke stereotypním představám o 

typických mužských a ženských vlastnostech a potřebách, což je omyl, na který jsem 

upozorňovala již v teoretické části práce. 

 

4. Příčiny nevěry 

Dalším tématem, který se v textech vyskytoval, jsou příčiny nevěry. Rozdělila jsem si 

je opět do několika kategorií a sledovala, které budou častěji přiřazovány k ženské nevěře a 

které k mužské a zdali to bude odpovídat stereotypním představám o tom, že muži podvádějí 

z nedostatku sexu a ženy z nedostatku citu. Kategorie, které jsem v textech objevila, jsem 

nazvala – osobnostní příčiny, problémy ve vztahu, problémy v sexu a evoluční příčiny. Brala 

jsem v úvahu jak samotné výpovědi čtenářek, tak zmiňování možných příčin autorkami textů 

či odbornicemi/odborníky, které/kteří často v článcích vystupují jakožto erudované zdroje 

informací. 

  

 Problémy ve vztahu 

Za jednu z nejčastějších příčin (anebo alespoň za jednu z příčin) nevěry u žen jsou 

považovány problémy ve vztahu (10 příspěvků ve starších ročnících, 4 v nových). Tyto 
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problémy nejsou pojmenovávány konkrétně, ale spíše obecně – nuda ve vztahu, omrzení 

vztahu, partner ženě ublížil a ona se mstí atd.: 

16) „Máte s manželem nějaké společné zájmy (kromě sexu)? Co plánujete do budoucna? Pokud 

se v roli manželky cítíte jako v pasti, musíte jednat a ne čekat, že váš problém začne řešit manžel. 

Hned příští týden udělejte něco, co nabourá vaši rutinu.“ (Cosmopolitan, 2000: 24) 

17) „Manžel se stará o děti, nekouří, nepije, ale v posledních dvou letech se chová cholericky. 

Loni jsem si našla milence.“ (Cosmopolitan, 2002: 34) 

18) „V minulosti jste žila jen pro rodinu a na sebe zapomínala, což zapříčinilo vaši citovou 

vyprahlost, kterou teď bohatě zavlažujete.“ (Cosmopolitan, 2012: 106) 

19) „Když ženě vstoupí do života milenec, obvykle jde o znamení, že jí v partnerství něco 

chybělo, hlavně větší citová odezva (…)“ (Cosmopolitan, 2010: 44) 

Tvrzení v poslední citaci, která patří „cosmo konzultantce“ Petře Meisnerové, však vyvrací 

některé příspěvky v cosmo poradnách: 

20) „Partner je skvělý, ale občas jsem mu nevěrná.“ (Cosmopolitan, 2002: 28) 

21) „S přítelem žiju šest let a podvádím ho s muži, kteří se nechovají tak pěkně jako on.“ 

(Cosmopolitan, 2000: 44) 

Ani dostatečná citová odezva a spokojenost ve vztahu, tedy nejsou záruky naprosté věrnosti. 

Můžeme ale vidět, že v nových ročnících Cosmopolitanu se přesunulo vnímání příčin nevěry 

ženy spíše k jejím citovým potřebám.  

 Co se týče mužské nevěry, byla v celkem 4 příspěvcích (všechny v nových ročnících) 

spojována s určitými problémy ve vztahu. Z toho dvakrát bylo konkrétní příčinou nevěry 

narození dítěte a věnování péče partnerky jejich potřebám. 

22) „Neuvědomuji si, že bych ve vztahu dělala něco špatně, i když samozřejmě po narození 

dcery věnuji mnoho času jí.“ (Cosmopolitan, 2011: 17) 

23) „S manželem máme malé děti, z nichž jsem občas podrážděná, a pak jsem protivná i na 

muže. On si nedávno našel milenku, u níž čerpá klid.“ (Cosmopolitan, 2010: 21) 

Je jasné, že narození dítěte je velký zlom pro životy obou rodičů. Bohužel by se mohlo zdát, že 

muži se s tímto zlomem vyrovnávají hůře a mají tendence utíkat od shonu rodiny k milenkám. 

Jak ale správně podotkla cosmo odbornice Eva Nosková, kde má možnost čerpat svůj klid žena, 

která je často několik let na mateřské dovolené a tráví 24 hodiny péčí o děti a domov?  
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 Osobní důvody 

Stejně často jako problémy ve vztahu byly zmiňovány rovněž osobní důvody, a to jak 

čtenářkami samotnými tak redakcí, které vedou k ženině nevěře. Většinou se jedná o strach 

z jednoho svazku na celý život, který ženu děsí a ona řešení vidí v navazování 

mimomanželských vztahů: 

24) „Nesnesu představu, že bych manželovi vydala napospas veškerý svůj soukromý život. 

Vzrušuje mě už jen pocit, že dělám něco, co manžel nekontroluje.“ (Cosmopolitan, 2000: 90) 

25) „Nemůžu se smířit s představou, že bych už napořád měla zůstat s jedním mužem.“ 

(Cosmopolitan, 2002: 28) 

26) „Potřebuji k životu různé druhy energie, jeden partner mě svazuje.“ (Cosmopolitan, 2011: 

54) 

Další často řešenou příčinou je nedostatečné sebevědomí ženy, která si ho nevěrou zvyšuje, či 

pocit nudy a nevyrovnanosti: 

27) „Ta plánovaná (nevěra) připomíná chronické onemocnění: Stále něco hledáte a vlastně ani 

netušíte co.“ (Cosmopolitan, 2001: 68)  

28) „Přestaňte se utápět v pocitech viny a spíše přemýšlejte o tom, proč jste podvedla muže, 

kterého milujete. Potřebovala jste si zvednout sebevědomí? (…) Nudíte se s ním? Toužíte po 

změně a hledáte nové vzrušení?“ (Cosmopolitan, 2000: 34) 

K ženině nevěře samozřejmě může vést i to, že se jednoduše zamiluje do jiného muže, u kterého 

ještě nevidí jeho chyby a užívá si nového a nekontrolovaného vzplanutí. 

 Podobně důvody vedou i k mužské nevěře, ačkoliv jsou zmiňovány méně často, jak u 

ženské nevěry (opět pouze 4 příspěvky – 2 staré ročníky, 2 nové ročníky). Dle „odbornic na 

vztahy“ Botwin a Vailantové muži často podvádějí proto, aby si zvýšili sebevědomí. Dalším 

důvodem je také jejich touha po dobrodružství a strach se na někoho citově poutat, kvůli špatné 

zkušenosti: 

29) „Tenhle problém se týká hlavně váhavých a úzkostlivých mužů, kteří si málo věří a o všem 

pochybují. (…) Nedokážou se vzdát dalších příležitostí.“ (Cosmopolitan, 2012: 47) 

30) „Podvádí vás dlouhodobě, nebo zatoužil uniknout z vaší kontroly a zažít dobrodružství?“ 

(Cosmopolitan, 2000: 26) 
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31) „Pořád toužím zakotvit v trvalém svazku, najít ženu, kterou budu milovat už celý život a mít 

s ní děti. Jednou se mi to málem podařilo. (…) Byl jsem rozhodnutý, že na ni počkám, a zůstanu 

jí věrný, jenže ona si našla jiného.“ (Cosmopolitan, 2002: 114) 

 Problémy v sexuálním životě 

U starších ročníků byla tato příčina spojována s ženskou nevěrou (4 příspěvky), ale u těch 

novějších se situace obrátila a byla pojena jen s tou mužskou (2 příspěvky): 

32) „Můj přítel Ondra začal mít před dvěma lety zdravotní problémy, byl čím dál víc unavený, 

každou chvíli onemocněl chřipkou nebo angínou.(…) Starala jsem se o něj, jak jsem mohla, a 

těžko se smiřovala s tím, že se náš sexuální život omezuje. Kamarádka mi jako řešení nabídla 

svého odloženého přítele.“ (Cosmopolitan, 2000: 89) 

33) „S Danem žiju dva roky. Záleží mi na něm, ale vadí mi, že už to mezi námi nejiskří jako na 

začátku.(…)“ (Cosmopolitan, 2002: 95) 

34) „Jedním z omylů je ten, že žena milování tolik nepotřebuje. (…) Moje zkušenost je taková, 

že řadu žen vede k nevěře právě nedostatek sexu.“ (Cosmopolitan, 2000: 90) 

Autorkou poslední citace je Hana Fifková, která v daném článku zároveň kritizuje výše zmíněné 

tvrzení, že ženu častěji vede k nevěře nedostatek citu ve vztahu. Rovněž nesouhlasí ani s tím, 

že muže k nevěře vede pouze touha po dobrodružství, neuspokojivý sex či touha po objevování 

nepoznaného. Jak sama říká:  

35) „Procento mužů, kteří si našli milenku hlavně proto, že jim žena nerozumí, však není 

zanedbatelné a zevšeobecňující teorie jsou jen dalším krokem k tabuizaci nevěry.“ 

(Cosmopolitan, 2000: 91) 

Tento názor z roku 2000 vyjadřuje větší míru objektivnosti a snahy o boření mýtů než názory 

zveřejněné v článcích o 10 let starších: 

36) „Chlapi podvádějí, když chtějí častěji sex nebo když už jim žena nepřipadá atraktivní, ale 

existuje i spousta těch, kteří si hledají milenky jen proto, že touží po větší variabilitě partnerek, 

ale při tom jim domácí vztah vyhovuje.“ (Cosmopolitan, 2010: 45) 

Tato myšlenka pochází z pera Laury Janáčkové, kterou jsem za její názory kritizovala již 

v teoretické části.  

37) „Odmítala jeho bývalá sex, dávkovala mu ho za odměnu nebo byla sama opakovaně 

nevěrná? Vás sex s ním baví a s věrností jste neměla nikdy potíže? Máte dobré šance, že s vámi 

se přítel od domácího krbu nehne.“ (Cosmopolitan, 2010: 63) 
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Cosmopolitan pokračuje v podobném duchu i v jiném monotématickém článku o nevěře mužů. 

Bohužel z textu jasně nevyplývá, jestli se jedná o názor redaktorky nebo Janáčkové, která má 

v článku několik příspěvků. Co z něj však vyplývá, je to, že pokud se žena přizpůsobí 

sexuálnímu apetitu partnera, tak klidně může mít například rozdílné životní názory, ale partner 

se od ní nejspíše nehne. Tento názor se mi zdá urážlivý jak k mužům, tak ke vztahům všeobecně. 

 

 Evoluční příčiny 

Evoluční teorie si našly své místo i na stránkách Cosmopolitanu. Ve starších ročnících je 

nalezneme ve 2 příspěvcích, v nových ve 3.  

38) „Zatímco spermií je v přírodě nadbytek, vajíčka jsou vzácné zboží. Muži jsou tedy k nevěře 

náchylnější, přičemž si své náhodné partnerky tak moc nevybírají.“ (Cosmopolitan: 2000, 89) 

Známý sexuolog Weiss navíc dodává: 

39) „Partnerská věrnost je v živočišné říši velmi vzácným jevem.“ (Cosmopolitan, 2000: 89) 

Autorka článku se chytře zamýšlí nad tím, jak je tedy možné, že muž jakožto rozsévač má 

takovou hrůzu z případného otěhotnění své partnerky. A že navzdory vrozené vybíravosti ženy, 

tolik z nich skončí v posteli vedle muže, o jehož kvalitách nemá valné mínění. Na to Weiss 

reaguje slovy: 

40) „Tenhle rozpor je záležitostí civilizace, jenže my jsme instinktivně pralidé.“ (Cosmopolitan, 

2000: 89) 

Hanka Fifková dodává, že: 

41) „Teorie o mužích rozsévačích a instinktech je pro vysvětlení důvodů nevěry příjemná a má 

své opodstatnění. (…) Ale od toho jsme přece lidé, abychom se dokázali ovládat. Pudy nejsou 

všechno.“ (Cosmopolitan, 2000: 91) 

V podobném duchu se nesou i ostatní příspěvky, které se o evolučních teoriích zmiňují. Některé 

z nich hovoří i o tom, že tyto pudy pro nevěru v sobě nosí i ženy, avšak jejich strategie je 

rozdílná:  

42 „Zrádné sexuální pudy (…) velí (…) ženám najít pro děti dárce kvalitních genů a 

spolehlivého živitele, což většinou bývají dva odlišní muži.“ (Cosmopolitan, 2010: 45) 

Jednou z autorů, kteří se k evolučním teoriím, jakožto k příčinám nevěry vyjadřují, je opět i 

Janáčková (jejíž názory jsem probírala v teoretické části), která se zřejmě v posledních letech 
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stala oblíbenou cosmo poradkyní. Bohužel její teorie nemají s odborností nic společného, ale 

pouze čerpají z těch nejprvoplánovějších vysvětlení nevěry, které můžeme nalézt.  

Pokud shrneme, co jsme se dozvěděli pod kódem příčiny nevěry, tak je to zejména to, 

že ve starších ročnících Cosmopolitanu se rozebíraly hlavně příčiny nevěry ženy. Pozitivum 

vidím v té skutečnosti, že byly vynechány stereotypy typu, že muž je nevěrný, když mu chybí 

ve vztahu sex, a žena, když jí chybí city. Naopak starší ročníky Cosmopolitanu ukazovaly, že 

mnohdy jsou příčinami nevěry ženy okolnosti, které jsou považovány za čistě „mužské“, pokud 

mám použít toto přirovnání, které je všeobecně tak oblíbené. To znamená - nedostatek sexu, 

neochota oddat se pouze jednomu vztahu, touha po dobrodružství atp. Tyto skutečnosti 

vyplývaly nejenom z příspěvků samotných čtenářek, které psaly do poraden či odpovídaly na 

ankety, ale také z redakčních článků, které toto téma rozvíjely a snažily se přinášet i názory 

odborníků. Je škoda, že tyto snahy o vysvětlení skončily pouze u evolučních teorií a nepokusili 

se na nevěru podívat i z jiného hlediska ať už historického, antropologického či feministického. 

Bohužel ani v novějších ročnících není znát nějaký vývoj a pokus o nové pohledy na věc. 

Naopak se mi zdá, že Cosmopolitan ukročil ve svém vývoji zpátky a začal ve svých článcích 

opakovat největší stereotypy – muž je opět nevěrný z důvodu nedostatečného sexu či evoluce 

a žena z důvodů citových či evolučních.   

 

5. Utajení nevěry 

Pokud už k nevěře ze strany ženy dojde, je nejlepší nechat si to pro sebe. To je motto, 

které se dá vyčíst z několika příspěvků, které se tímto tématem zabývaly. Zvlášť se toto 

poselství týká jednorázové nevěry, kdy odbornice Cosmopolitanu radí držet si toto tajemství 

pro sebe a zbytečně a sobecky neubližovat partnerovi. Pokud se jedná o nevěru opakovanou, 

pak je na místě už spíše promyslet, zdali ten vztah je vůbec důležitý. 

43) „Soustřeďte se na problémy, které vás k nevěře dohnaly, ale nepřiznávejte se k ní. Proč 

zbytečně trápit partnera, který nic netuší?“ (Cosmopolitan, 2000: 34) 

44) „Podvedla jsem, ale chci s ním zůstat. Mám se přiznat? Ne. Přiznejte sobě, proč jste to 

udělala, a pak to, co vám ve vztahu chybí, dejte do pořádku.“ (Cosmopolitan, 2010: 55) 

45) „Pokud prozradíte, že jste mu byla nevěrná, bude se váš partner právem cítit podvedený a 

možná se s vámi rovnou rozejde.“ (Cosmopolitan, 2000: 91) 

Stejně jako by se nevěrná žena neměla k nevěře přiznávat, stejně tak by žena podvedená po ní 

neměla pátrat. Už jsem se o tom zmiňovala výše v souvislosti s virtuální nevěrou.  
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46) „Kdybyste nečetla, co si přítel píše s jinými lidmi, cítila byste se líp. Teď se však 

s nepříjemným zjištěním musíte nějak vypořádat.“ (Cosmopolitan, 2002: 36) 

47) „Nemá smysl brečet do polštáře nebo pátrat po důkazech nevěry v jeho saku. Namísto toho 

mu klidně oznamte, z čeho ho podezíráte.“ (Cosmopolitan, 2000: 54) 

48) „Chápu, že nikdo nechce být za pitomce, přesto je vždycky lepší, když po nevěře nepátráme. 

Najít ztracenou důvěru je mnohem těžší, než odhalit domnělou nevěru.“ (Cosmopolitan, 2010: 

27) 

V teoretickém části jsem se zmiňovala o všeobecném stylu utajování nevěry a jeho 

kritice ze strany Peggy Vaughanové (viz kapitola Co je to nevěra a její příčiny). Souhlasím s ní 

v tom, že pokud podváděný partner získá nějaké podezření, je lepší jít s pravdou ven a vyložit 

karty na stůl, což znamená o nevěře mluvit a snažit se přijít na její příčiny. Vztah, který je 

prolezlý nevěrou a nedůvěrou nestojí na pevných základech a je otázka času, kdy se jako 

domeček z karet rozpadne. Proto se mi i zdá pochopitelné, že pokud žena má jisté tušení o 

nevěře svého protějšku, je schopna prolézt mu i jeho soukromou korespondenci, jakkoliv 

nemorální se to může zdát být. Ve chvíli, kdy tohle člověk udělá, je většinou stejně už důvěra 

v partnera narušena. Nedělám asi ani žádné iluze, ačkoliv to nebylo v Cosmopolitanu ani jednou 

zmíněno, že by podobné chování bylo výlučně vlastní pouze ženám. 

 

6. Varovná znamení 

 Je zajímavé, že v Cosmopolitanu se na jednu stranu můžeme dočíst, že je lepší po nevěře 

nepátrat, ale na druhou stranu by si ženy měly všímat jistých varovných znamení, která nevěru 

signalizují. Mezi ty nejčastější patří dle očekávání: pracuje dlouho do noci, je náladový, izoluje 

vás od svých přátel, má jiný program na víkendy, zodpovědnost mu je cizí, už dříve vás 

podvedl, lže vám, otáčí se za jinými, jeho otec měl milenky, jeho kamarádi podvádějí partnerky, 

zažívá neúspěch nebo se mu naopak hodně daří, více o sebe pečuje, méně se hádá, máte lepší 

sex. Všechny tyhle skutečnosti jistě na nevěru mohou poukazovat, ale objevila jsem i několik 

poněkud bizarních - vrátily se mu lupy, často vám navrhuje trojku, v mobilu nemá odeslané 

zprávy.  

49) „Jak to, že má lupy zase zpátky? Možná se musí sprchovat častěji a někde, kde tyto speciální 

přípravky nemá po ruce... Třeba v hotelu nebo u jiné ženy!“ (Cosmopolitan, 2011: 28) 

Nedokážu si představit, jak někdo přišel na tenhle nesmysl, a už vůbec si nedovedu představit, 

že by se někdo touto radou mohl skutečně řídit. 
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50) „Nechceme vás podezírat, že se partnerovi hrabete v mobilu. Co když se vám ale vybil 

telefon, vy si od něho nutně musíte zavolat a náhodou se dostanete i do odeslaných zpráv, kde 

vás zobrazí prázdná složka?“ (Cosmopolitan, 2011: 28) 

Toto znamení je přímo v kontrastu s všeobecně odmítavým postojem Cosmopolitanu ke čtení 

soukromých konverzací, jak jsem ukazovala výše. 

 Každopádně se zdá, že žena by měla být ve střehu neustále, protože každé chování může 

teoreticky značit partnerovu nevěru. Ať už to bude chudý hulvát otáčející se za jinými ženami, 

s otcem nevěrníkem. Nebo bohatý manažer, který pracuje dlouho do noci a pak se vídá se svými 

nevěrnými kamarády. A nakonec pokud by se snad i jeden z těchto typů snažil změnit a snad 

by o sebe lépe pečoval nebo se s vámi méně hádal, není vyhráno, protože vás stejně dost možná 

zase podvádí. Takové předpoklady a neustálá nejistota vedou k jedinému - žárlivosti. Přehnaná 

žárlivost však může být sama příčinou nevěry, kdy k ní dožene i původně věrného partnera. 

 

7. Dopady nevěry 

 Na základě studia příspěvků Cosmopolitanu se dá říct, že nevěra je spíše negativní 

zkušeností, která má své vážně důsledky pro partnerský vztah. Několik z nich se v textech 

opakovalo, proto se na ně podívám jednotlivě. 

 

 Změna chování 

 Nechci na tomhle místě rozebírat přímo pocity, které spolu s nevěrou přicházejí, jelikož 

to jsem se rozhodla brát jako jeden samostatný kód (viz níže), ale několik důsledků, které nevěra 

má pro lidské chování, jsem se rozhodla zmínit již teď. Ve starších ročnících Cosmopolitanu se 

zmiňují zejména vlivy ženiny nevěry na partnera, ale i naopak. Ta může údajně vést až k tomu, 

že se z tolerantního partnera stane agresivní psychopat, odtažitý cizinec či přecitlivělý žárlivec, 

což si může nést i do dalších vztahů. 

51) „Před čtvrt rokem jsem svého přítele podvedla a on mi prý odpustil. Jenže teď strašně 

žárlí.“ (Cosmopolitan, 2001: 66) 

52) „Když Petr dorazil na rande o čtvrt hodiny později, hned jsem se ho vyptávala, kde vězel a 

co se děje.“ (Cosmopolitan, 2002: 57) 
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 Ztráta důvěry 

 Jedním z hlavních dopadů je ztráta důvěry, která je pro vztah klíčovou složkou. Její 

ztráta způsobí rovněž narušení intimity mezi partnery, což vede k jejich odcizení. 

53) „Jakmile ale do vašeho prostoru vstoupí další osoba, naruší vaší intimitu a druhý partner 

si zákonitě utvoří odstup, čímž se ještě více odcizíte, aniž vyřešíte neshody.“ (Cosmopolitan, 

2011: 54) 

54) „Každý vztah musí stát na důvěře a on ji teď zradil.“ (Cosmopolitan, 2010: 24) 

Otázkou je, jak důvěru získat zpátky. V Cosmopolitanu se objevují spíše rady v nevěře se 

nehrabat a nezjišťovat si o ní detaily, ale o tom budu mluvit dále (viz kód: Řešení nevěry). 

 

 Pomsta 

 Pokud se nevěra objeví, má často podváděný partner chuť se mstít. A to jak partnerovi, 

tak případné milence či milenci. V Cosmopolitanu je znát opět lehce ambivalentní postoj 

ohledně toho, zdali pomsta je na místě či ne. Někde je odmítána, jako zbytečné plýtvání času, 

ale o pár vydání později naleznete celý článek na téma, jak se pomstít za určité chování.  

55) „A na pomstu zapomeňte, jenom byste plýtvala časem i energií." (Cosmopolitan, 2001: 26) 

56) „Dozvěděla jsem se, že můj přítel nikdy nepřestal spát se svoji bývalou. (...) Než jsem mu 

vrátila klíče, vzala jsem si do parády jeho sporťák." (Cosmopolitan, 2001: 60) 

Na druhou stranu, nikdy není hněv obracen proti milence partnera.  

57) „Zradil vás váš manžel, nikoli jeho kolegyně. Opravdu si myslíte, že když ona zmizí ze scény, 

zmizí i manželovy sklony k podvádění?" (Cosmopolitan, 2000: 26) 

 

 Rozpad vztahu 

 Ačkoliv se partneři mohou pokusit vztah zachránit, ne vždy se to podaří. Problémem, 

jak se zdá, je zejména neochota mužů přenést se přes partnerčinu nevěru. 

58) „Vážně se divíte, že vám přestal důvěřovat? Většina mužů partnerčinu nevěru neunese. 

Můžete být ráda, že se s vámi přítel nerozešel." (Cosmopolitan, 2001: 66) 

Podobně se na to tváří i anketa provedená v jednom ze starších ročníků Cosmopolitanu. Dle ní 

by 46 % chlapů ženě okamžitě ukázalo dveře, 38 % by sice odpustilo, ale už nikdy by nevěřilo 
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úplně a 16 % by údajně klidně odpustilo, jelikož každý někdy chybuje. Je škoda, že něco 

podobného se neobjevilo i v novějších ročnících, aby se dalo zjistit, zdali nastala nějaká změna. 

Až budu dále řešit téma Řešení nevěry, bude zajímavé sledovat, jak k nevěře partnera přistupují 

ženy - jak často by volily tak radikální činy jako ukončení vztahu a jak často by jim byl tento 

krok raděn odbornicemi. 

 Rozpadu vztahu napomáhá i existence jisté morální převahy, která může nastat u 

věrného partnery. S každým dalším odpuštěním tato převaha roste, jenže nevěrný partner ji po 

čase neunese a raději odejde. Cosmo odbornice říká: 

59) „Pokud by vám okamžitě odpustil, zůstala byste mu něco dlužná; jste schopná unést toto 

vědomí a s ním i riziko, že vám nevěru oplatí? V rovnocenném partnerství byste měli mít 

vyrovnaný účet, abyste se oba cítili šťastní." (Cosmopolitan, 2001: 27) 

Její radou tedy v překladu je si nevěru oplatit, ale nejsem si úplně jistá, jestli zrovna to je 

předpokladem k tomu, aby se oba partneři cítili šťastní. 

 

 Zdravotní problémy 

V novějších ročnících Cosmopolitanu se tématizují i zdravotní problémy, které mohou 

z nevěry vzniknout, pokud se partner při svém odskoku nedostatečně chrání. Z jeho 

nezodpovědnosti pak může věrný protějšek onemocnět i takovými nemoci jako je např. syfilis 

či HIV. 

60) „V ordinaci mě čekal opravdu šok: doktor mi oznámil, že jsem mohla být nakažena 

syfilidou!(…) Stačí třeba jenom jedna nevěra na jednu noc – a ještě ani nemusíte být nevěrníci 

vy – a už se vezete.“ (Cosmopolitan: 2011: 86) 

61) „Při odběrech krve mi náhodou zjistili, že jsem HIV pozitivní! Přítel se mi pak přiznal 

k nevěře s dívkou z diskotéky, od které se asi nakazil.“ (Cosmopolitan, 2011: 20) 

Je dobré vidět, že o nevěře dokáží přemýšlet i v širších souvislostech a postihnout její různé 

stinné stránky, které normálně nejsou tolik prezentovány. Je smutné vidět, že člověk, který se 

ničím neprovinil, musí trpět hned dvakrát – zradou i vážnou nemocí. 

 

8. Pocity z nevěry 

V tomto kódu se bude jednat převážně o pocity žen, které jsou podváděné či samy 

podvádějí. Většinou byl tento problém popisovaný v poradnách, kam ženy přispívaly svými 
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dotazy a zkušenostmi, a to buď samotnými čtenářkami či odbornicemi. Je vcelku nepřekvapivé, 

že popisované pocity většinou stály na dvou stranách škály. Buď byly z velké části negativní 

(zejména u podváděných žen) anebo naopak pozitivní (podvádějící ženy). Nejvíce rozhodně 

převažovaly pocity negativní, které ženy pociťovaly většinou ze zjištění, že je jejich partner 

podvádí, ale byly přítomny i v případě, kdy žena byla tou podvádějící. Nejtypičtějšími 

negativními emocemi jsou bolest, vztek, pocit zrady, nedůvěra v samu sebe, poníženost, 

přecitlivělost. Nevěrné ženy zase nejvíce trápila vina, či špinavé svědomí, které pak vedou 

právě k tomu nutkání se partnerovi přiznat. 

62) „Mám na něj vztek (na milence), připadám si zneužitá a navíc se cítím provinile.“ 

(Cosmopolitan, 2000: 34) 

63) „Proč je mi nevěrný? Přemýšlím o pomstě a přestávám si věřit.“ (Cosmopolitan, 2001: 26) 

Na druhou stranu podvádějící ženy neměly často problém ani přiznat, že jim jejich nevěra 

přináší jisté uspokojení. Často byly zmiňovány pocity jako štěstí, dobrá nálada, žádná nervozita, 

vzrušení a zamilovanost. 

64) „Jsem trojnásobně zamilovaná, šťastná a ohromně si to užívám.“ (Cosmopolitan, 2002: 

96) 

65) „Nedávno jsem se ale zamilovala do kolegy, který má stejné závazky jako já. Jsem šťastná, 

konečně si zase žiju sama pro sebe.“ (Cosmopolitan, 2012: 106) 

Když to shrneme, tak je vidět, i z toho, co bylo řečeno výše, že některé ženy si umí svoji nevěru 

užít a nebojí se o tom mluvit. Většina však prožívá smíšené pocity, během nichž pendluje mezi 

pocitem štěstí a zamilovanosti a svým nečistým svědomím. Takové pak potřebují často radu, 

jak se se svými pocity poprat a pokračovat dále. Nyní se tedy budu věnovat tématu, který byl 

často v Cosmopolitanu reprezentován, a sice tomu, jak se s nevěrou vypořádat. 

 

9. Řešení nevěry 

Hned první důležitým poznatkem je, že v příspěvcích byla v drtivé většině zobrazována 

snaha partnerský vztah zachránit, ať už se jednalo o nevěru ze strany muže či ženy. Nevěra tak 

automaticky neznamenala rozpad vztahu. Ačkoliv její dopady jsou vážné, nezdají se být 

nepřekonatelné. Hlavními způsoby jak vztah zachránit, či se přes nevěru přenést, jsou rozhovor, 

seberealizace a snaha nalézt či oprášit staré společné hodnoty. Ke stejným výsledkům došla i 

Paulína Tabery (Tabery, 2007) ve své kvalitativní analýze, jak jsem psala již v teoretické části. 
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 Rozhovor 

Rozhovor je určitě jednou z hlavních věcí, kterou byste s partnerem měli provézt, pokud 

v partnerském vztahu provalí nevěra. Je potřeba si vyjasnit, proč se stala a jaké příčiny k ní 

vedly. Pozor by se však měl dávat na prozrazování přílišných detailů, které by pak podvedeného 

partnera mohly trápit. 

66) „O situaci v manželství potřebujete mluvit otevřeně se svým mužem. Dejte mu znát, že jeho 

jednání pociťujete jako zradu a pak se ho taky ptejte, co se vlastně stalo“ (Cosmopolitan, 2000: 

26) 

67) „Neptejte se na detaily. I banální informace, že milenka měla ráda modrou barvu, vás 

rozpláče, kdykoliv vytáhnete modré povlečení.“ (Cosmopolitan, 2010: 24) 

Já si myslím, že každý by si měl rozhodnout sám, kolik si toho bude chtít o partnerově nevěře 

zjistit a kolik je schopný snést. Někomu bude skutečně vyhovovat nepátrat po zbytečných 

detailech, někomu však zas mohou pomoci se přes nevěru přenést - v sobě si to zpracovat a 

časem i uzavřít. 

 Je povoleno rozebírat i své pocity, křičet a hádat se. Je dobré promluvit si o společné 

minulosti a budoucnosti, co kdo očekává a co si přeje. 

68) „Promluvte si s ním o společné minulosti i budoucnosti, navzájem si svěřte své nejtajnější 

touhy, plány a sny.“ (Cosmopolitan, 2000: 34) 

69) „Promluvte si o čemkoli, co vám vadí, a třeba se i pohádejte.“ (Cosmopolitan, 2001: 40) 

 

 Seberealizace 

Dle příspěvků v Cosmopolitanu je dobrým adaptačním prostředkem zejména na partnerovu 

nevěru jistá forma seberealizace. Jedná se zejména o formy, které jsem kritizovala již 

v teoretické části. Často totiž v textech nalezneme rady typu: změňte účes, kupte si nové 

oblečení, cvičte, změňte image apod. Z takových věcí samozřejmě může některá žena mít 

radost, ale silně pochybuji o tom, že nějakým způsobem sníží bolest z partnerovy nevěry. 

Nemluvě o tom, že je stereotypním předpokladem si myslet, že všechny ženy touží po 

nakupování nového oblečení nebo po nové barvě vlasů. 

70) „Začněte myslet na sebe. Můžete si najít nového koníčka nebo třeba změnit image.“ 

(Cosmopolitan, 2000: 24) 
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71) „A rozmazlujte se, abyste znovu získala sebevědomí: změňte účes, začněte pravidelně cvičit, 

a pokud si to můžete dovolit, kupte si pár nových kousků oblečení nebo vyrazte na víkendový 

pobyt v lázních.“ (Cosmopolitan, 2001: 26) 

Kromě změny svého zevnějšku se také důležité zjistit, co vlastně chce žena sama od sebe. Měla 

by si nalézt smysl života a objevit, co je pro ni nejcennější. Někdy to zjistí sama, někdy může 

pomoct rozhovor s kamarádkou, ale není od věci ani navštívit psychologa. 

72) „Ještě důležitější než tohle je hledání nového smyslu života. Najděte si několik aktivit, které 

vám přinášejí radost a uspokojení.“ (Cosmopolitan, 2012: 118) 

73) „A pokud se podceňujete, promluvte si o svých pocitech s psychologem.“ (Cosmopolitan, 

2001: 38) 

 

 Sdílení společných hodnot 

Jenom rozhovor a seberealizace ale nestačí. Je také potřeba pracovat na společných zájmech a 

vztah obohacovat, jak po stránce sexu tak i volného společného času. Důležité je také odpuštění. 

Nevěra se nedá úplně zapomenout, ale odpuštěna být může. Je nutné zapracovat na společné 

lásce, která je dalším stádiem zamilovanosti, ale stádiem mnohem pracnějším. Spousta žen i 

mužů je příliš líných na vztahu pracovat a raději se zamilují jinde, přestože zamilovanost je 

vždy jen přechodný stav. 

74) „(…) láska představuje další, mnohem úžasnější stupeň. Nepřichází ale sama, musí jí 

pomoct odpovědnost, rozum a vůle. (…) Na manželské lásce musejí oba pracovat, mluvit spolu 

nejen o nezbytnostech, ale i emocích.“ (Cosmopolitan, 2011: 42) 

75) „Soustřeďte se na podstatné stránky vztahu, tedy na to, jak se k sobě chováte, a jak si 

projevujete city.“ (Cosmopolitan, 2001: 52) 

 Samozřejmě se mohou vyskytnout i chvíle, kdy to vypadá, že jediným východiskem je 

rozchod. Žena může ze vztahu odejít nebo poslat manžela k milence a mezitím načerpat novou 

sílu, aby si rozmyslela co dál. Někdy se může stát, že se pak partner vrátí, ale možná sama žena 

zjistí, že už ho vlastně nepotřebuje.  

76) „Začněte se bránit. (…) Pasivní trpělivost z vás dělá oběť a ty nebývají dost šťastné, aby 

daly štěstí najevo dětem. Třeba se mohl manžel nastěhovat k milence, která by plně převzala 

péči o jeho potřeby.(…) Načerpáte novou sílu a sama líp poznáte, co dál chcete.“ 

(Cosmopolitan, 2010: 21) 
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77) „Jen když mu dokážete svoji soběstačnost, může si ještě uvědomit, že vás vlastně potřebuje. 

Obávám se ale, že když přičichnete ke svobodě, budete to vy, kdo už se nebude chtít vracet.“ 

(Cosmopolitan, 2012: 118) 

Ani děti nejsou důvodem, který by měl slepovat nefunkční vztah za každou cenu, ačkoli by se 

o to partneři kvůli nim měli alespoň pokusit. Je vidět, že hlavním cílem v Cosmopolitanu, je 

funkční a šťastný vztah založený na lásce, respektu a společném porozuměni. A v tomto se od 

sebe nijak neliší starší ani novější ročníky časopisu. 

 

8. Opakování 

To, že se přes nevěru podvedený přenese, ještě neznamená, že je vyhráno. Novější 

ročníky Cosmopolitanu, které se obecně více zaměřili na mužskou nevěru a její dopady, 

tématizují problém opakování nevěry muže a nabízejí rady, jak žena pozná chronického 

nevěrníka. Předpokladem je, že pokud muž podvedl jednou, udělá to i znova, pokud se 

nejednalo o výjimečný případ, který vám vysvětlil a upřímně ho litoval.  

78) „Jestliže muž selhal a podvedl partnerku jen jednou (třeba v opilosti), jde o trochu jiný typ 

zrady, než kdyby pravidelně trávil noci a víkendy se svou asistentkou.“ (Cosmopolitan, 2010: 

63) 

Dle příspěvků existuje několik varovných znamení, které by ženy měly přimět k tomu mít se 

na pozoru. Pokud byla žena jeho milenkou a on jí nebyl schopný vysvětlit své důvody nevěry, 

měla by se mít na pozoru. Stejně tak ve chvíli, kdy muž podváděl již svoji manželku, jelikož to 

by údajně nasvědčovalo jeho neschopnosti dostát závazkům. Rovněž pokud muž podvede 

během prvních 3 let vztahu, tedy v době zamilovanosti, neměla by žena věřit, že už nepřijdou 

další. Nemilým znamení je i to, pokud udržoval vztah s více ženami najednou, či už přesáhl 

hranici 30 let věku, kdy už by měl mít období hledání za sebou, a stále má milenky. 

79) „Jestliže je rozvedený a znovu zadaný, znamená to, že máte velkou šanci získat ho. Skoro 

bych řekla, že půjde o snadnou kořist.“ (Cosmopolitan, 2010: 20) 

Dá se říct, že pokud žena již je s partnerem ve vztahu a ten ji podvede, je dobré se vztah pokusit 

zachránit, ať už se jednalo o jednorázový úlet či poměr. Jak jsem i ukazovala výše. Pokud však 

žena teprve s mužem randí, a ví o jeho nevěrách, měla by si to pořádně promyslet a zjistit, co 

k nevěře vedlo. Obecně se dá pochopit jednorázovka – třeba jeho bývalá odmítala sex či muž 

pouze zatoužil po dobrodružství - , ale pokud se jedná o poměr či opakované nevěry, je na místě 

si rozmyslet, jestli do vztahu vůbec jít. Nevěra tedy nemusí být vždy důvodem rozpadu vztahu, 
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ačkoli žena musí žít s rizikem, že nebyla partnerova poslední, ale může být důvodem, pro který 

vztah vůbec nevznikne.   

 

9. Modely utváření vztahů 

Když vidíme, jaké dopady může mít nevěra na člověka, mohlo by se zdát, že monogamie 

je tím ideálním a správným řešením při utváření vztahů, kterého kdyby se držely všichni, 

nemusela by se nějaká nevěra vůbec řešit. Monogamie přináší několik výhod: nenutnost 

někomu něco neustále dokazovat, partner vám kdykoliv pomůže, shoda na společném životě, 

jistota, kdo je otcem vašeho dítěte. 

80) „Existuje víc názorů na to, zda lidé tíhnou spíš k monogamii, nebo polygamii: sama dávám 

přednost první možnosti. Považuji totiž za dobré mít jistotu v tom, kdo je případným otcem mého 

dítěte.“ (Cosmopolitan, 2002: 28) 

81) „Nejdůležitější je pro mě vědomí, že existuje někdo, komu, můžu zavolat, když se cítím 

mizerně.“ (Cosmopolitan, 2001: 68) 

Z textů v Cosmopolitanu je ale znát, že monogamie by sice mohla být ideálním modelem, ale 

v praxi to funguje jinak. V několika příspěvcích nalezneme zmínku o tom, že monogamie není 

typem přirozeného lidského svazku, což je podepřeno evolučními a antropologickými 

zjištěními. 

82) „Jenom tři procenta savců zůstávají celý život monogamní! Samice šimpanze, který je nám 

geneticky nejbližší, se často sblíží s více samci najednou.“ (Cosmopolitan, 2002: 94) 

83) „Z 1154 lidských společností popsaných historicky či kulturně antropologicky je téměř tisíc 

polygamních.“ (Cosmopolitan, 2010: 44)  

Článek se zmiňuje i tom, že soužití ve dvou se zavedlo až s příchodem křesťanství. Do té doby, 

byly u nás milostné vztahy několika lidí úplně běžné“ (Cosmopolitan, 2002: 96). V teoretické 

části jsem se věnovala historii nevěry, a proto bych měla problém říct, že soužití dvou lidí je 

vynálezem křesťanství. Partnerský vztah byl zajisté důležitý už v řecké a římské společnosti, 

ačkoliv muž měl více příležitostí k mimomanželským vztahům. Křesťanství sice navenek 

nastavilo přísnější morální hodnoty, ale ty rozhodně nebyly vždy dodržovány. Milostná 

vzplanutí byla běžná, ale tolerována jen mužům, kteří odmítali přisoudit ženě stejný díl 

rovnoprávnosti a zatímco oni sami žili venku, ženy naopak uvnitř domů (viz teoretická část). 

Tento problém Cosmopolitam vůbec nepojmenovává ani se nad ním nezamýšlí. 
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 Ve 2 monotématických článcích (jeden ze starších ročníků a jeden z mladších) se však 

autorky zabývají situací, kdy naopak ženy mají více partnerů a žijí v tzv. otevřených vztazích. 

V obou článcích se hovoří o důvodech, které k otevřenému vztahu vedou a také o tom, co ženě 

přináší.  

84) „Důvody? Jste finančně nezávislá a nepotřebujete se kvůli majetku vázat na jednoho 

partnera. Chcete poznat co nejvíce milenců, a tak se vám to občas překrývá. Práce vám užírá 

podstatnou část dne a chybí vám romantika." (Cosmopolitan, 2002: 94) 

85) „A já jsem zjistila, že je miluju oba, jenomže každého trochu jinak. Ondra pro mě znamenal 

obrovskou oporu (…). S Petrem jsem si zase užívala svádění a skoro až pubertální zamilovanost 

(…). (Cosmopolitan, 2002: 95) 

Ženami, které takovéto vztahy udržují, jsou pak většinou ženy úspěšné ve své profesi 

(advokátka, redaktorka), které svému partnerovi milence ani netají.  

86) „Stýkám se s různými muži, partner mi je dokonce schvaluje a někdy i vybírá.“ 

(Cosmopolitan, 2011: 54) 

87) „On sám jinou partnerku nemá a toto rodinné uspořádání (polyandrii) své lásce toleruje. 

Ona totiž mimochodem táhne většinu nákladů na domácnost.“ (Cosmopolitan, 2011: 54) 

Je tedy vidět, že právo na paralelní vztahy vyhrává ten, kdo má větší moc (fyzickou, finanční, 

psychickou) nad druhým partnerem. Jelikož dříve tyto všechny faktory vlastnili převážně muži, 

vztah ženy s více partnery nebyl většinou možný. Naopak to byl muž, kdo si podobné věci 

dopřával. V posledních letech se však situace pomalu vychyluje ve prospěch žen, a, ačkoli není 

úplně pravdou, že „poprvé mají obě pohlaví stejnou úroveň vzdělání, stejný přístup 

k informacím a kultuře i stejné životní šance“ (Cosmopolitan, 2011: 56), je pravda, že ženy již 

dnes mohou dosáhnout postavení, které jim moc přináší. 

Ani z jednoho článku nevyplývá snaha o odsouzení takového chování, ale v novějším 

článku je větší důraz na možná rizika, který tento vztah může přinést. Ani do jednoho vztahu 

totiž žena nemůžu dát sto procent, což je psychicky vyčerpávající. Musí rovněž dělit čas mezi 

dva muže a věnovat energii plánování jejich stráveného času. Nakonec se také může stát, že se 

na ni oba partneři vykašlou a ona zůstane sama. Je to teda na zvážení kladů a rizik, které tyto 

otevřené vztahy mohou způsobit. 

88) „Pravidlo číslo jedna zní: Nestarejte se o konvence, a jestli chcete, dopřejte si více vztahů 

najednou.“ (Cosmopolitan, 2002: 96) 
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89) „Každé životní uspořádání má své klady i zápory. Záleží na vás, jaká pozitiva vám sednou 

nejvíc a co jste ochotna obětovat.“ (Cosmopolitan, 2011: 56) 

 

10. Žena milenka 

Dle anket Cosmopolitanu jde 25 % Češek cíleně po zadaných mužích a ochotně přijímají 

roli milenky. 

90) „Jednou jsem chodila se ženatým mužem. Výčitky jsem neměla a ani mi nevadilo, že ho 

nemám jenom pro sebe. Prostě jsem si takové myšlenky nepřipouštěla.“ (Cosmopolitan, 2000: 

40) 

 Několik příspěvků (více opět ve starších ročnících) se tedy zamýšlí nad tím, co vede k ženu 

přijmutí takové role i nevýhod, které z toho plynou. Výhody, které byly často zmiňovány, jsou 

zejména ty, že o ženatého (zadaného) muže se nemusí žena jakožto milenka starat. Odpadá tak 

žehlení a praní košil, nemusíte mu vařit ani po něm uklízet. U zadaných mužů je rovněž 

předpoklad toho, že budou již zkušenější, rozumnější a celkově se budou snažit ukázat ve svém 

lepší světle. Žena pak tedy prožívá svobodnější a zajímavější život a zároveň má dostatek sexu. 

Na druhou stranu musí počítat s tím, že se bude jednat o tajný vztah, nelze přemýšlet o společné 

budoucnosti, je nutné potlačit pocity viny a lítosti vůči milencově přítelkyni a je velmi 

pravděpodobné, že nebude jediná mužova milenka. Také tím může promarnit několik let a 

nechat si tak utéct vztah, který by měl větší perspektivu. Je tedy na ženě, jestli je schopná tyto 

nevýhody přejít a užívat si pouze výhod, který takový vztah může přinášet. 

91) „Vciťování je na místě i proto, že totéž, co potkalo přítelovu současnou ženu, se bude nejspíš 

opakovat i ve vašem případě. Dokážete u partnera tolerovat takový přístup k životu? Pokud 

ano, tak se s ním nadále milujte.“ (Cosmopolitan, 2002: 28) 

Toto téma mi přišlo důležité zejména proto, že je další ranou názorům o ženině větší početnosti. 

Spolu s tím, co bylo zobrazeno výše ohledně otevřených vztahů, se dá říct, že i ženy mají 

tendence zakládat neobvyklé vztahy a to často i cíleně, aniž by do toho míchaly své city. Je 

dobře, že Cosmopolitan tyto možnosti vnímá, mluví o nich a rozebírá jak jejich klady, tak i 

zápory bez předsudků. 
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11. Stylistika 

 Posledním tématem, o kterém chci mluvit, a které se prolíná vlastně všemi příspěvky, 

je způsob, jakým jsou články psány, jaké pojmenování používají v souvislosti s nevěrou a na 

kolik používají různých metafor. 

 Všeobecně je ve většině článků znát snaha o jakýsi odlehčený odborný tón, zvlášť pokud 

se jedná o monotematické články na určité téma. Nejsou zobrazovány jen názory redakce či 

čtenářek, ale i „odborníků“, kteří se v daném tématu orientují, což má článku dodat určitou 

váhu. Redakce si i vytváří vlastní jazyk, kdy například psycholožky označují jako „cosmo 

odbornice“. Je také vidět, že autoři článků se snaží čtenářku udržet v kontaktu. Časté je 

ukončování vět či odstavců otazníkem, což ji vybízí k vlastnímu zamyšlení nad daným 

problémem. Aby se nejednalo pouze o teoretické články, je pak text provázán četnými 

skutečnými příběhy ze života dalších žen, s nimiž se mohou čtenářky ztotožnit. 

 

 Jazyk 

 Co se týče jazyka, který je používán v souvislosti s nevěrou, jedná se většinou o 

neutrální označení. Nejčastějším pojmenováním pak jsou slova jako: poměr, podvod, má jinou. 

U novějších ročníků se přidaly poněkud metaforičtější výrazy typu: zálet, zahýbání, zapletení 

se. I označování osob účastnících se nevěry nebývá nijak hanlivé. Většinou se jednoduše 

jednalo o partnera, milenku (případně bokovku) či milence. 

 

 Metafory 

 V jednom z článků se kritizuje dvojí metr v označování nevěry ženy a muže. Nevěrná 

žena bývá označována za poběhlici, zatímco muž za býka či sukničkáře. V Cosmopolitanu se 

podobným označením naštěstí vyhýbají a metafory v tomhle ohledu nejsou příliš používány. 

Jen v jednom ze článků je zadaný muž označený za "samce", o kterého některé ženy cíleně 

soupeří. To vyvolává pocit, že chlap, který je zadaný, ale přesto vzbuzuje touhu ostatních, je 

lepším chlapem, jelikož si může dovolit mít více žen. 

92) „Některé ženy zadané muže cíleně vyhledávají, protože je vzrušuje soupeření o zadaného 

samce, zvyšují si tak sebevědomí nebo jim prostě nejvíc chutná zakázané ovoce." 

(Cosmopolitan, 2011: 58) 
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Na druhou stranu, i žena může být lovkyní, pokud chce ulovit již rozvedeného, ale zadaného 

muže – jedná se o „snadnou kořist“. 

93) „Jestliže už je rozvedený a zadaný, znamená to, že máte velkou šanci získat ho. Skoro bych 

řekla, že půjde o snadnou kořist.“ (Cosmopolitan, 2010: 20)  

 

4. 1. 2. Shrnutí analýzy Cosmopolitanu 

 

 Analýza Cosmopolitanu nám tedy dala odpovědi na mé dvě výzkumné otázky - jak je 

zobrazována nevěra ženy a muže a jaký rozdíl v reprezentaci nevěry vznikne s odstupem 10 let. 

Je zřejmé, že Cosmopolitan nemá problém tematizovat nevěru bez ohledu na pohlaví. Nedělá 

mu ani problém ukazovat, že žena může mít k nevěře stejné důvody, jako mívá dle společnosti 

muž. Stejně tak boří mýty, že žena spíše navozuje mimomanželský poměr, jelikož plete do sexu 

i city. Na druhou stranu se však mnohdy dopouští jistých stereotypních předpokladů a drží se 

evolučních scénářů, které jsem popisovala výše. Je tedy škoda, že se dopouští takového 

ambivalentního postoje, kterým si pak podkopává vlastní nohy. Nevěra má sice na partnerský 

vztah těžký dopad, ale i přesto o něj stojí bojovat. Proto je mnoho místa věnováno právě řešení 

nevěry. Není důležité, kdo ve vztahu zradil, každopádně je však potřeba zapracovat na tom, co 

ve vztahu chybělo anebo v čem jiném podvádějící nebyl spokojený. Ten, kdo na záchraně musí 

pracovat především, je ale vždy žena. 

 Mezi staršími a novějšími ročníky se nám objevují zajímavé změny. Zdá se, že starší 

ročníky byly více otevřeny ženské nevěře, než je tomu u novějších. Možnou příčinou této 

otevřenosti je tzv. fáze probuzení z přelomu tisíciletí, o které jsem mluvila v teoretické části, 

kdy se obecně začaly častěji vyskytovat články zaměřené na genderovou problematiku, jenž se 

snažily o hlubší pochopení některých jevů ve společnosti. Nejenže byla ženská nevěra ve 

starších ročnících více reprezentována, ale také se nebály za její příčiny označit sexuální 

frustrovanost. Rovněž ukazovaly, že ženy si nevěru plánují a nemají ani problémy 

s jednorázovými akcemi bez jakéhokoliv citu. Oproti tomu u novějších ročníků je znát jakási 

změna v reprezentaci nevěry. Přednost nyní dostává nevěra mužská a spíše se řeší to, jak ji žena 

má poznat, jak se jí má vyvarovat, a případně, jak ji vyřešit. Ženy údajně podvádějí hlavně 

z nedostatku citu ve vztahu a více byly tématizovány dlouhotrvající nevěry než ty jednorázové. 

Zdá se tedy, že rozbřesk, který nastal u starších ročníků Cosmopolitanu, bohužel netrval věčně, 

ale postupně byl nahrazen stereotypnějšími představami o nevěře. 
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 Je ale určitě dobře, že Cosmopolitan zařazuje v souvislosti s nevěrou i příspěvky, které 

zabývají nevěrou s více úhlů. Nebojí se mluvit o otevřených vztazích, nemocech, které 

s nevěrou mohou přijít ani o vztazích, kdy jeden z partnerů je cizinec. Chyběly mi však 

příspěvky, které by se zabývaly nevěrou v homosexuálních vztazích. Toto téma je stále 

opomíjeno. Rovněž by to chtělo zapomenout na evoluční scénáře nevěry a místo toho si 

nastudovat i jinou literaturu, která má k tomuto tématu co říci. U Cosmopolitanu, který se snaží 

občas zapojit nějaké články o feminismu, a celkově mluví o ženě i v jiné souvislosti než jako o 

matce a partnerce, je s podivem, že se nad tématem nevěry nikdy nezamyslel třeba v tomto 

směru a jen bezduše papouškuje takové předpotopní názory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

4. 2. Analýza Esquiru 

 

 Dohromady jsem z Esquiru k analýze vybrala 20 příspěvků. To je tedy podstatně méně, 

než bylo u Cosmopolitanu a jenom to samo o sobě je známkou toho, že Esquire nepovažuje 

nevěru za natolik důležité téma, aby se jí věnoval častěji. Nejspíše se tento nezájem však netýká 

pouze nevěry, ale i obecně partnerských vztahů, čemuž by napovídaly zjištění, které jsem 

prezentovala v teoretické části. Partnerské vztahy tak tvoří spíše okrajové a doplňující téma 

k tématům jako je zaměstnání, móda, volnočasové aktivity, medailonky sexy žen či příběhy 

inspirativních mužů. Ačkoli byl tento trend znát vždy, Esquire prodělal za posledních 10 let 

daleko větší změnu ve svém obsahu a vyznění, než tomu je u Cosmopolitanu. Tomuto tvrzení 

nahrává fakt, že z celkových 20 mnou zkoumaných příspěvků, se jich 15 vyskytovala ve starších 

ročnících, zatímco v nových jich bylo pouhých 5 za celé 3 roky! Už to je samo o sobě znatelný 

pokles, ale během procházení jednotlivých čísel jsem si všimla i dalších změn. U novějších 

ročníků je znát, že cílí spíše na úspěšnější muže, kteří vědí, co chtějí. Mnoho stran (i samostatné 

přílohy) je věnováno módě a radám ohledně mody. Rovněž na titulkách jsou nahrazeny ženy 

úspěšnými slavnými muži (nejčastěji herci), kterým je pak věnován i dlouhý článek uvnitř 

časopisu. Tyto změny však rovněž znamenají ještě větší omezení článků věnujících se 

partnerským vztahům. Má to snad znamenat, že vztahy a rodina nejsou součástí života 

úspěšného a moderního muže? 

 

4. 2. 1. Kódy a kategorie 

 

1. Žurnalistické styly 

 Na rozdíl od Cosmopolitanu nemá Esquire pravidelné poradny, kam by muži psali své 

dotazy (i když v novějších ročnících se pravidelné poradny objevovaly, jen se týkaly problémů 

s módou). Tudíž většina mnou analyzovaných příspěvků, pocházela buď z článků, fejetonů či 

esejí. Ve starších ročnících se vyskytovala pravidelná rubrika „Esquire v akci“, které se obvykle 

zabývala různými typy vztahů. Typický článek v této rubrice měl podobu jakéhosi výčtu. Byl 

nadnesen problém, který pak byl v několika krátkých bodech popsán či vysvětlen (např. „Proč 

vám bude zahýbat“). Nejedná se tedy o typický článek se svým úvodem, obsahem a závěrem. 
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2. Nevěra ženy a muže 

 Ve starších i novějších ročnících se v příspěvcích častěji tématizovala nevěra muže. 

Zejména v novějších vydáních se o ní mluví ve 4 příspěvcích z 5, zatímco u starších v 11 

příspěvcích z 15. Neznamená to však, že by Esquire viděl ženu jako to věrnější pohlaví. Jak 

upozorňuje „Padesát až šedesát procent žen svým mužům alespoň jednou v životě zahne.“ 

Jediný rozdíl mezi mužskou a ženskou nevěrou je ten, že žena je mnohem rafinovanější a 

dokáže své zálety utajit. 

1) „Blbost! Jen jsou rafinovanější, a tak většinu svých záletů dokáží skvěle zakamuflovat.“ 

(Esquire, 2002: 24) 

 

3. Typy nevěry 

 Druhy nevěry 

 U analýzy Cosmopolitanu se dalo rozlišit více druhů (či stupňů) a dob trvání nevěry, 

které byly tematizovány. V Esquiru je však takové rozlišení neexistuje, nebo není znatelné. 

Obecně všechny nevěry jsou dovedeny až k nejvyššímu bodu – tedy k sexu. Jen ve dvou 

příspěvcích se hovoří o představách zadaného muže s jinými ženami a jednou o flirtu zadané 

ženy. Tento flirt však nakonec v závěru stejně vedl k sexu. 

2) „Můj vztah mě sice naplňuje velkým štěstím, ale přes to musím pořád odolávat velkému 

pokušení zahrát si i na jiném hřišti." (Esquire, 2010: 32) 

3) „Jsi v posteli se svým snoubencem. Nic se nestalo, až na to, co se děje ve tvé hlavě." (Esquire, 

2012: 45) 

 

 Trvání nevěry 

 Rozhodně častěji se vyskytovala nevěra déle trvající – poměr – nebo opakovaná. 

Výjimkou byly dva příspěvky, které se zabývaly spíše jednorázovým úletem. 

4) „(...) a o slovo se hlásí primitivnější pudy - potřeba sexuálního vybití a fyzická přitažlivost 

dosud nepoznaných objektů, čili nic stabilního ani dlouhodobého." (Esquire, 2002: 24) 

 Každopádně u všech těchto činů se předpokládá jisté plánování a rozmysl. 

5) „Až vám bude nejhůř, tak si vzpomeňte, že si vždycky můžete pořídit nějakou nádhernou 

milenku." (Esquire, 2000: 33) 
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 Stejně tak to je i u těch několika málo příspěvků, které řešily ženskou nevěru. 

6) „Varuji vás, protože jejich taktiky jsou propracované do posledního detailu." (Esquire, 2002: 

51) 

Esquire tedy předpokládá, že muž i žena nezažijí nevěru pouze jednou, jakožto výsledek 

situačních okolností. Nejedná se o chybu, ale spíše o nevyhnutelný životní styl. 

 

4. Příčiny nevěry 

 Můžeme nalézt opět několik druhů příčin, které k nevěře vedou a které jsou na stránkách 

zmiňovány. Jedná se o stejné příčiny, které jsem řešila v první části analýzy. Obecně však 

nejsou tolik řešeny, jako tomu bylo v Cosmopolitanu.  

 

 Problémy ve vztahu 

Problémy ve vztahu mohou být důvodem k nevěře jak u žen, tak u mužů. V jednom ze 

článků se přímo popisují důvody, proč je žena muži nevěrná, a několik bodů se týká právě i 

problémů, které ve vztahu mohou nastat. Několik příkladů: 

7) „Protože neposloucháte, co vám říká."; "Protože si to chce s vámi vyříkat."; Protože chce 

konec."; "Protože se k ní chováte jako k sestře."; "Protože se k ní chováte, jako byste ji měl 

jenom na sex." (Esquire, 2000: 30) 

8) „Jistě, muži také podvádějí tehdy, když jsou frustrováni ze svého vztahu s manželkou. Tenhle 

způsob je na jedné straně docela neomalený a spíše vypovídá o mužově lenosti." (Esquire, 2010: 

67) 

 

 Osobní důvody 

 Rovněž osobní důvody vedoucí k nevěře mohou nastat u obou pohlaví. 

9) „Protože má deprese."; "Protože je naštvaná, že už jí není pětadvacet (nebo 30 nebo 35)."; 

"Protože se nudí a chtěla by vyzkoušet něco jiného." (Esquire, 2000: 30) 

10) „Potřebujeme mít pocit, že máme další trofej. Chceme plnit těžší úkoly než 

dvacetiminutovou předehru. Chceme získávat nové zkušenosti a poznávat nové ženy. Nechceme 

se zamilovat a uvázat si na krk nějakou jinou (...)." (Esquire, 2001: 46) 
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11) „Muži podvádějí, protože musí, protože to potřebují." (Esquire, 2010: 66) 

Muži tedy zřejmě podvádějí, protože jim to přináší pocit dobrodružství. Ani v jednom příspěvku 

se nejednalo o nevěru v důsledku zamilování se do jiné ženy. Nejde tedy tak ani o ženu 

samotnou, ale spíše o ten pocit, který jim to přináší. 

 

 Problémy v sexu 

Dle příspěvků v Esquiru se zdá, že dlouhodobý vztah je zabijákem vzrušení. Opět to může 

zapříčinit nevěru ženy i muže. 

12) „Bohužel, z dlouhodobého hlediska má manželství na váš sexuální život stejný vliv, jako 

kdybyste si jej uříznul nožem." (Esquire, 2000: 36) 

13) „A nemusí se to týkat jenom sexu, i když tím to v drtivé většině začíná." (Esquire, 2002: 24) 

14) „Sexualita u žen spočívá v tom, že chtějí muže vzrušovat, ne v tom, že by mu chtěly ohřívat 

večeři. Což je také důvod, proč většina žen svým mužům po svatbě zahýbá." (Esquire, 2000: 36) 

Z posledního příspěvku vyplývá to, co jsem již řešila v teoretické části. Žena vnímá svoji 

sexualitu skrze touhu, kterou vzbuzuje u muže. Místo aby si říkala, po čem touží, přemýšlí nad 

tím, jak se postarat o to, aby ostatní muži toužili po ní. 

15) „Ženy se cítí sexy, když mohou být sexy - když mohou trávit hodiny tím, že se upravují a 

malují, aby se svému partnerovi líbily (...)" (Esquire, 2000: 36) 

Tento postoj je pro ženy svazující, jelikož se neustále musí snažit dosáhnout jistého ideálu 

krásy, jinak budou ve svém ženství považovány za neúspěšné. Takovýto tlak na muže vyvíjen 

není. Jejich sexualita vzniká od raného dětství a není ničím brzděna ani se neváže k druhému 

pohlaví. Smutné je, že tento příspěvek psala autorka Barbora Svobodová. 

 

 Evoluční příčiny 

 Právě evoluce byla označována za nejčastější příčinu nevěry (3 příspěvky ve starších 

ročnících, 2 v nových). Hovořilo se však o ni v souvislosti s převážně jen mužskou nevěrou. O 

tom, že i ženy by měly nevěru v genech, je okrajová zmínka jen v jednom příspěvku. Muž oproti 

tomu je v nich označován přímo za "rozsévače semen", který je poháněn svými pudy. 
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16) „Muž se narodil jako rozsévač svého semene. Má to zakódované geneticky. Maminky se do 

nás sice pokoušejí od dětství narvat pohádky o velké lásce, jen abychom nebyli takový proutník 

jako táta, ale příroda zvítězí." (Esquire, 2001: 46) 

17) „Jde totiž o to, že povaha člověka a jeho schopnost být věrný je neustále podrobována 

zkouškám. (...) Pořád tady je riziko, že svého partnera ztratíme (...). A právě proto se v lidském 

podvědomí zrodilo volání, které nás vybízí k tomu, abychom si hledali něco jako partnera do 

zálohy." (Esquire, 2010: 32) 

Mužská nevěra je tedy omlouvána genetickým předurčením, ale tato tvrzení nejsou dokládána 

žádnými příklady či odbornými důkazy. Jednoduše nekriticky přejímají tvrzení, která se již 

opakují několik let, a jelikož se jim to hodí k vysvětlení jejich vlastní nevěry, pokračují v jejich 

reprodukci čtenářům. 

 

 Zatímco ženy tedy podvádějí, protože jim většinou chybí něco ve vztahu – což může 

být i sex – či jsou znuděné, muži to mají dané v genech. Touží po dobrodružství a vzrušení, 

které se jim v manželství nedostává. Pokud k tomu přistupují takhle, bude zajímavé sledovat, 

zdali se v příspěvcích dále vůbec bude objevovat nějaká vina, či snaha vztah obohatit a 

zachránit, jako tomu bylo u Cosmopolitanu. 

 

5. Utajení nevěry 

 Z článků v Esquiru vyplývají dvě věci – muž by měl být ženě nevěrný a nevěru by si 

měl v každém případě nechat pro sebe. 

18) „Zažijte nevěru a pak toho litujte – to první vám doporučujeme, to druhé na vás. Existují 

muži, kteří se k tomu i podvedené ženě přiznají, ale to jsou hlupáci! (Esquire, 2002: 62) 

19) „Poslední možnost je, že budete podvádět, co to dá, budete ale mít filipa a dost slušnosti, 

aby vám na to nikdo nepřišel a vaše přítelkyně nebyla smutná z toho, že vy – spolu s 60 % 

chlapů – nedokážete udržet svůj penis na uzdě.“ (Esquire, 2000: 26) 

Muži by se tedy měli držet několika pravidel, které jim pomohou v tom, aby jim na nevěru 

nikdo nepřišel. Tyto pravidla byly zmiňovány v 5 příspěvcích, což znamená, že se jednalo o 

skoro nejčastěji řešené téma, které se články prolínalo. Jak tedy správně cizoložit: 

20) „K podvádění si vyberte správnou ženu“; Dejte si pozor na své telefonáty.“ „Odkliďte 

stopy.“; „Přesvědčivě se vyjadřujte o společné budoucnosti.(…)“ (Esquire, 2000: 26) 
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21) „Kilo praxe vydá za deset kilo teorie. V první řadě se musíte naučit lhát, kecat a 

přesvědčovat o nesmyslech.“ (Esquire, 2010: 28) 

Pokud se potřebuje muž zbavit milenky, musí to udělat chytře. Tak aby se z ní nestala hysterka, 

která to poté vše půjde oznámit jeho partnerce. V jednom celém článku se rozebíralo právě toto 

téma a bylo přidáno několik rad, jak to provést a jaká je pravděpodobná účinnost. 

22) „Každý chlap má svoji zaručenou metodu, o kterou se s vámi rád podělí. Obvykle vám ale 

k té metodě zapomene říct její vedlejší účinky.“ (Esquire, 2011: 26) 

Celkově se v článku předpokládá, že žena spíše příjme hodnotný dar na rozloučenou, než 

upřímný rozhovor, ve kterém jí muž vysvětlí své důvody. Žena je tedy nejen hysterická, ale 

také vypočítavá a muž by s těmito věcmi měl počítat, aby si při rozchodu nezavařil. 

23) „Použitelnost v praxi: Velmi malá. Pravděpodobnost, že narazíte na ženskou, která takový 

upřímný rozchod přijme, se rovná nule.“ (Esquire, 2011: 26) 

 

6. Varovná znamení 

Muž by sice měl svoji nevěru tajit, ale zároveň sledovat příznaky nevěry u své partnerky. 

Dva celé články se zabývají tím, jak sledovat její chování a zároveň odhalit, co znamená. A 

práce je to těžká, jelikož, jak jsem již zmiňovala výše, ženy mají své taktiky vymyšlené do 

posledního detailu. 

24) „Ženy rozhodně nejsou hloupé (tedy možná v něčem ano, ale když jde o zálety, tak ne). 

Varuji vás, protože jejich taktiky jsou propracované do posledního detailu. Ženy jsou mnohem 

zákeřnější než my.“ (Esquire. 2002: 51) 

25) „Máte nejspíše parohy jako jelen a váš vztah je na vážkách, pokud si u své kočičky všimnete 

následujícího chování…“ (Esquire, 2001: 16) 

Které příznaky jsou tedy např. rizikové? Z vaší návštěvy není nadšená, nebyla s vámi už věky 

na večeři, špatné spí, spí na gauči, sama neiniciuje sex, je z ní naopak nymfomanka, se svými 

maily dělá tajnosti, je z ní protivná kráva, cvičí jako divá, voní jinak, tráví více času v práci atd. 

Popravdě se mi nezdá, že by to byly příkladné ukázky toho, jak mají žen vše promyšlené do 

detailu. Naopak se jedná spíše o ty největší klišé, kterými se jakýkoliv člověk může prozradit. 

Buď tedy ženy nejsou tak vypočítavé, jak to z příspěvků vyznívá, nebo si redakce neuměla 

vymyslet lepší příklady, kterými by své domněnky potvrdily. 
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7. Dopad nevěry 

Dopad provalené nevěry je dle příspěvků v Esquiru pouze jeden – konec vztahu či 

přinejmenším katastrofální ztráta důvěry. Ta neodhalená teoreticky může vztah vylepšit, jelikož 

se může zlepšit sex s dlouholetým partnerem, ale pouze za předpokladu, že se muž umí 

vypořádat s pocity viny. Jinak to nevede k harmonickému vztahu. Konec vztahu po odhalené 

nevěře nastává, ať už je nevěrná žena či muž. 

26) „Jenom se musíte umět vypořádat s jakoukoliv vinou, protože když se cítíte vinen, přiznáte 

se, a asi si zničíte svůj hlavní vztah.“ (Esquire, 2001: 22) 

27) „O tom vůbec nemluvte, nebo jste skončil!“ (Esquire, 2001: 46) 

28) „Když se vaše přítelkyně rozhodlo, že vám nasadí parohy, nic jé v tom nezabrání, ale můžete 

ji včas odhalit a poslat za jejím milencem…“ (Esquire, 2002: 51) 

Pocity z nevěry nejsou téměř vůbec řešeny, pouze jednou se přímo mluví o tom, že se muž cítí 

po zjištěné nevěře své přítelkyně smutný a zmatený. Dvakrát se hovoří o pocitu strachu a o 

myšlenkách, jestli to stálo za to. Jaké pocity má žena po zjištěné partnerově nevěře není 

tématizováno. 

29) „Víc než pocit viny cítí člověk strach. Nechceš, aby se ti na to přišlo, říká. Máš dům, dítě, 

nové domácí kino a prostě nechceš, aby se ti ten svět rozpadl.“ (Esquire, 2012: 45) 

Jedná se tedy ani ne tak o strach ze ztráty partnera samotného, jako spíše svého pohodlí a 

materiálních věcí. 

 Jak jsem již psala, nevěra se musí utajit. Provalená nevěra většinou končí dle Esquiru 

rozchodem. Proto nejsou zmiňována žádná řešení, kterými by se dal vztah zachránit, nebo na 

něm zapracovat. Muž si sice se ženou může zkusit promluvit, ale spíše si rovnou může začít 

hledat novou partnerku.  

30) „Náprava: žádná neexistuje. (…) V žádném případě nemluvte o bezvýznamném sexu, 

protože žena tohle slovo nezná. Přijměte svůj trest jako muž. Hodně štěstí v příštím vztahu! 

Nebo jí kupte nějaký super drahý dárek.“ (Esquire, 2000: 32) 

Tato skutečnost potvrzuje zjištění Paulíny Tabery (Tabery, 2007), které jsem zmiňovala 

v teoretické části, která tvrdila, že rozchod je v mužských časopisech brán za vcelku běžnou 

záležitost, jelikož žena je poměrně snadno nahraditelná. 
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8. Modely utváření vztahů 

 Monogamie 

Monogamie je v mužském časopisu brána jako něco negativního a víceméně až 

nereálného. Téměř v polovině příspěvků byla monogamie popisována jako něco, co jde proti 

přirozenosti člověka. V jednom z nich je zmíněno i několik společností, kde je praktikovány 

polygynie, avšak ani jeden případ polyandrie. 

31) „Mít jen jednu ženu je jedním z objevů lidstva, který jde proti přirozenosti člověka, teda 

muže.“ (Esquire, 2000: 32) 

32) „Je to jasné, muž není stvořen, aby byl celý život věrný jediné ženě.“ (Esquire, 2001: 26) 

33) „Osudová láska je lež a monogamní vztah podvod. (…) To ovšem neznamená, že byste nebyl 

schopen lásky. Také to neznamená, že byste nechtěl to, co vám láska anebo i manželství můžou 

nabídnout. Jen to prostě paradox.“ (Esquire, 2010: 67) 

34) „(…) a také je to následek nevysloveného a hluboce zakotveného odporu vůči závazku, který 

chce navždy utáhnout uzdu lidské svobodě a kterému se říká manželství.“ (Esquire, 2010: 67) 

 

 Otevřené vztahy 

Na druhou stranu otevřené partnerství také není ideálním modelem uspořádání vztahů. Takový 

vztah možná přináší uspokojení, ale také konflikty. 

35) „Otevřené vztahy přinášejí své problémy. Každý z tohoto trojúhelníku má vždy jinou úroveň 

důvěry a otevřenosti, a to vede ke konfliktům.“(Esquire, 2001: 22) 

Autorka jednoho z článků říká, že jsme bytosti pro manželství a že málokdo z nás je ve 

skutečnosti oddán otevřenému vztahu, ale: 

36) „(…) užít si skvělé momenty v životě znamená mít obojí. Monogamii a také to zakázané, 

vášeň i vinu, která spojuje oba tyto ostrovy. To všechno prohlubuje naše životy, i když ty hloubky 

mohou být prosáklé hadím jedem.“ (Esquire, 2012: 47) 

Partnerský vztah tedy zdá se nemá žádnou významnou hodnotu. Nevěra je něco, co je 

muži přirozené a vlastní a jeho cílem je to utajit před partnerkou, která jeho počínání nemůže 

rozumět. Pokud by však náhodou došlo k prozrazení, není to zas takový problém. Partnerka je 

jakožto žena většinou nahraditelná.   
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9. Stereotypy 

Mnohem častěji než u Cosmopolitanu je v příspěvcích využíváno různých stereotypů o 

ženách a mužích. Obecně se zde vyskytuje názor, že muži jsou záletnější a rádi si užívají 

bezvýznamného sexu. Sex a přirozené pudy – to jsou hlavní důvody, proč muž potřebuje 

nevěru, která ukazuje jejich „hluboce zakotvený odpor vůči závazkům“ (Esquire, 2010: 67.). 

Žena je zase mnohem více zákeřná, ulhaná a rafinovaná. Žena nerozumí pojmu bezvýznamný 

sex a málokdy se stane, že by se citově ke svému milenci neupnula. V Esquiru tedy můžeme 

nalézt všechny typické stereotypy, které se kolem nevěry i mužů a žen obecně vyskytují.  

37) „Jednu věc ale vím jistě, pokud se někdy vdám, budu svému muži milenkou. (…) Budu tak 

chtivá, že jej ani nenapadne, aby mi zahýbal.“ (Esquire, 2000: 56) 

38) „V současnosti platí teorie, podle níž jsou muži záletnější než ženy, neboť jim jejich geny 

velí co nejvíce se rozmnožovat (…).“ (Esquire, 2002: 24) 

39) „K nevěře samozřejmě patří lhaní. Pamatujte si, že pro ženy je to zcela přirozené.“ 

(Esquire, 2002: 51) 

40) Nám chlapům stačí, když si užijeme a pak se zase klidně můžeme vrátit do manželské postele 

a neděláme z toho vědu. Ženy jsou jiné. V nich každá nevěra vzbuzuje touhu milovat (…).“ 

(Esquire, 2002: 51) 

 

10. Stylistika 

 Drtivá většina článků je psána tak, aby muže pobavila. Jedná se často o sarkastické a 

cynické příspěvky, jejichž cílem není čtenáře poučit či mu pomoci. O tom svědčí i absence 

odborníků, kteří by se k danému tématu také vyjádřili, ti tu nejsou potřeba. Sranda je zde 

vytvářena na úkor žen, které jsou ukazovány jako ty hloupější, naivnější, ale zároveň 

rafinovanější. Muž s tím musí počítat a buď to je blahosklonně přehlížet anebo nad nimi vyzrát. 

41) „Pokud jste někdy vyzkoušel žít se ženou, musíte přiznat, že toto společné soužití je plné 

problémů.(...), všechny potíže, které jsou ve vztahu mezi mužem a ženou, pocházejí jen od toho, 

že ženy mnoho věcí nechápou. Říkáme mnoho, ale vlastně myslíme skoro všechny..." (Esquire, 

2001: 46) 
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 Jazyk 

 Pokud se hovořilo o nevěře, používaly se většinou expresivnější výrazy jako: zahýbání, 

užít si s někým jiným, zaplést se s někým jiným, zahnutí, cizoložení, rozdat si to, aférka, spát s 

jinými a mít parohy. Pouze výjimečně se používaly neutrální slova jako podvod či nevěra. 

Používání takovýchto výrazů odpovídá celkovému vyznění časopisu, který se snaží o 

nekonvenční tón.  V označování osob už se vyskytovaly typičtější výrazy jako partnerka a 

milenka.  

 

 Metafory 

 Díky svému odlehčenému stylu si Esquire oblíbil i používání různých metafor, které 

mají vtipně vyjádřit některé myšlenky. Většina metafor sdílí myšlenku muže jakožto "lovce", 

pro něhož je žena pouze lovenou zvěří (občas kočičkou) či určitou trofejí. Muž je tedy vnímán 

jako aktivní pohlaví, zatímco žena jako pasivní. 

42) „(...) si vždycky můžete pořídit nějakou nádhernou milenku. Tak hurá na lov!!!!!" (Esquire, 

2000: 33) 

43) „Potřebujeme mít pocit, že máme další trofej.“ (Esquire, 2001: 46) 

44) „Venku se objevilo množství lovců, kteří stejně jako já se občas rádi podívají na krásnou 

holku a pokusí se ji skolit.“ (Esquire, 2001: 51) 

 

 

4. 2. 2. Shrnutí analýzy Esquiru 

 

 Opět tato analýza sloužila k tomu, že zodpověděla dvě mé výzkumné otázky – jak je 

reprezentována nevěra ženy a muže a zdali se nějakým způsobem projeví 10letý rozdíl mezi 

jednotlivým ročníky. Je zřejmé, že Esquire se mnohem více zabývá nevěrou muže, ačkoliv to 

neznamená, že žena by snad byla věrnějším pohlavím. Nejčastějšími tématy, které se 

v souvislosti s nevěrou pojily, byly ty, jak utajit tu svoji a odhalit partnerčinu. Hlavní příčinou 

mužské nevěry jsou pak pudy, které muže nutí rozsévat své sémě po okolí. Příčiny nevěry ženy 

byly tématizovány pouze v jednom příspěvku a ten byl navíc psaný ženou. Muži zřejmě netuší, 
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proč žena podvádí anebo jim přijde zbytečné o tom mluvit. Jediný dopad, který nevěra má, je 

rozchod, proto Esquire nevidí důvod, proč se zabývat nějakým řešením nevěry. 

 U Esquiru se nedá úplně říct, jestli během 10 let změnil svůj přístup k nevěře, protože 

obecně u novějších ročníků ubylo článků na téma partnerských vztahů, což mělo dopad i na 

reprezentaci nevěry. Pokud mám něco usuzovat z pouhých 5 článků, zdá se mi, že ke změně 

nedošlo – stále se tématizuje hlavně mužská nevěra, její příčiny a to, jak ji co nejlépe utajit. 

 

4. 3. Celkové shrnutí analýzy – rozdíly mezi Cosmopolitanem a 

Esquirem 

 

Abych tedy odpověděla i na svoji polední položenou výzkumnou otázku, chci nyní 

porovnat výsledky analýzy obou časopisů. Můžeme určitě říci, že rozdíly tu existují. Nejprve, 

co mají oba časopisy společné – nevěra je věcí obou pohlaví. Oba časopisy říkají, že nevěra 

ženy je stejně častá jako ta mužská. Přesto dochází k tomu, že ta mužská (s výjimkou starších 

ročníků Cosmopolitanu) je reprezentována mnohem častěji. 

Cosmopolitan reprezentuje nevěru s menším počtem genderových stereotypů, ale přesto 

se dopouští několika zevšeobecňujících výroků. Zejména svým opakování evolučních příčin 

nevěry víceméně, možná i nevědomky, posvěcuje mužskou nevěru, jakožto něco přirozeného, 

místo toho, aby se snažil o vyvrácení těchto bludů. Na druhou stranu však Cosmopolitan nabízí 

i jiné příčiny nevěry, které často tématizuje a ukazuje, že ženina i mužova nevěra může mít svůj 

původ v sexuální frustraci, v problémech ve vztahu či v nějakých osobnostních rysech. I když 

opět se, zejména novější ročníky, dopouštějí jistých stereotypů, když tvrdí, že muž je nevěrný 

převážně kvůli sexu a žena kvůli chybějícím citům ve vztahu. To je věc, kterou u Esquiru 

nenajdeme. Ten nejen, že ženskou nevěru neřeší téměř vůbec, ale i mužská nevěra má dle nich 

v drtivé většině původ v pudech a evoluci. Ženský časopis rovněž rozeznává několik druhů 

nevěry a všechny považuje za určité narušení partnerského vztahu. Oproti tomu mužský časopis 

se o ničem podobném nezmiňuje a pod nevěrou se vlastně skrývá pohlavní styk, nic jiného. 

Rozdíl je i v zobrazování dopadů provalené nevěry a v jejím následném řešení. Cosmopolitan 

tyto témata řeší poměrně často. Nevěra je brána za obrovské narušení společného vztahu, která 

má své následky jak pro vztah samotný, tak i pro jedince a jeho psychický stav. To ale 

neznamená, že by se vztah nedal zachránit. Naopak Cosmopolitan poskytuje několik rad, jak se 

s nevěrou vyrovnat, problém vyřešit a na vztahu zapracovat. Je tedy vidět, že partnerský vztah 
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má v ženském časopise důležitý význam a za jeho záchranu stojí bojovat a nezáleží na tom, 

z jaké strany nevěra přišla. Esquire dopady nevěry neřeší. Provalená nevěra totiž skoro vždy 

končí rozchodem. Hlavním cílem tedy je nevěru v první řadě utajit, čemuž je věnováno velké 

množství příspěvků. Vztah zde tedy nehraje tak podstatnou roli, jako je tomu v Cosmopolitanu, 

naopak se dá říci, že žena je vždy nahraditelná a smutek z její ztráty není tak velkým 

problémem, který by převážil pocit vzrušení z nevěry přicházející. Zajímavé je i to, že ženské 

časopisy se nebojí ukazovat ženu i v nestereotypních vztazích, jako jsou otevřené vztahy a vztah 

ženy se zadaným mužem. Tyto vztahy nejsou obecně odsuzovány. Pokud žena stojí o otevřený 

vztah a je schopna ho psychicky ustát, může si ho dovolit a není na tom nic špatného, zvlášť 

pokud o tom partneři vědí. U žen milenek jsou většinou zmiňovány jak kladné stránky takového 

vztahu, tak i jeho záporné, které však převažují. Rovněž by si žena měla promyslet, co by dělala 

na místě přítelovy stálé partnerky. Je tedy vidět, že takové vztahy Cosmopolitan úplně 

nepodporuje, ale zároveň nechává ženě možnost se rozhodnout. U mužského časopisu se žádný 

příspěvek na téma o muži milenci zadaná ženy neobjevuje. Otevřené vztahy jsou také 

zmiňovány, v jednom z článků se dokonce řeší, jak by takový mužský harém mohl fungovat. 

Ale na rozdíl od Cosmopolitanu, kde je tato možnost vztahů reálně probírána i spolu s příklady 

ze života, Esquire tuto situaci podává humornou a nereálnou formou, která vlastně nic neřeší. 

To celkově ale odpovídá ražení mužského časopisu, který je celý psaný humornou a 

sarkastickou formou, oproti Cosmopolitanu, který se ve svých článcích snaží dodržet jistou 

odbornost a vážnost. Esquire se i daleko častěji dopouští stereotypních výroků, které souvisí 

nejen s nevěrou, ale i s chováním žen celkově, a rovněž rád používá různé metafory. Ty ukazují 

celkové smýšlení mužů o ženách. Muž je v mužském časopisu brán jako samec a lovec, který 

má za úkol ulovit svoji kořist či získat trofej – ženu. To i podporuje mé tvrzení, že žena je 

v časopisech brána za nahraditelnou. „Kořist“ či „trofej“ přece nemůže být počítána jakožto 

rovnocenná a vážená partnerka. 

 Mé výsledky analýzy se tedy obecně shodují s tezemi, které byly zmiňovány v teoretické 

části58. Esquire není příliš vztahově zaměřený a nedělá mu problém opakování genderových 

stereotypů. U Cosmopolitanu se vyskytuje takový rozpolcený postoj. Na jednu stranu ukazuje 

ženu, která je schopná věcí, které jsou normálně přisuzovány jenom mužům. Ale na tu druhou 

se také dopouštějí stereotypizujících tvrzení. Zejména v nových ročnících je znát krok zpátky. 

Důvody, které vedou k takovému jednání, jsou těžko odhadnutelné. Esquire zřejmě těží z toho, 

                                                 

58 Zejména s výsledky práce od Paulíny Tabery.  
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že pouze opakuje myšlenky, které se již ve společnosti (a zejména té mužské, která tvoří 

čtenářskou populaci Esquiru) vyskytují a nemá důvod se je snažit vyvracet. Kdyby rovněž 

nastolil vážnější ton ve svých příspěvcích o vztazích, neodpovídalo by to celkovému konceptu 

časopisu. Oproti tomu Cosmopolitan vykazuje určitou snahu narušovat klasické smýšlení o 

nevěře a vztazích všeobecně a více poukazovat na skutečnou zkušenost žen. Avšak ještě úplně 

nepřišel na to, jakou cestou se vydat, a tak do poměrně otevřených a genderově rovných článků 

vkládá myšlenky, které jejich vlastní tvrzení podkopávají.   
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5. Závěr 

 

 Závěrem bych tedy chtěla už pouze shrnout to, co jsem nastínila již v úvodu. 

V teoretické části jsem hovořila o tom, co je to gender a genderové stereotypy. Mluvila jsem o 

tom, co je to nevěra a o různých příčinách jejího vzniku. Viděli jsme, že některé existující teorie 

o nevěře jsou často genderově stereotypní, což vede k mylnému chápání nevěry společností. 

Pokusila jsem se tedy poskytnout i genderově korektnější teorie o vzniku nevěry, které by 

mohly vést k zamyšlení a ke změně stávající skutečnosti. Další bod, o kterém jsem v teoretické 

části mluvila, byly média a jejich zobrazování genderu. Probrala jsem ve zkratce jak možnosti 

genderové analýzy médií, tak historii zobrazování feminismu v mediích. Větší prostor jsem 

věnovala historii ale i současnosti ženských a mužských časopisů. V analytické části jsem 

všechny tyto znalosti využila při procesu otevřeného kódování, díky němuž jsem v jednotlivých 

příspěvcích Cosmopolitanu i Esquiru odhalila jistá opakující se témata, které jsem doplnila 

vhodnými citacemi i vlastními komentáři. Své výsledky jsem podrobněji popsala v shrnutích 

(viz výše). 

 Tato bakalářská práce, dle mého názoru, přinesla zajímavý vhled nejen do zobrazování 

nevěry ženskými a mužskými časopisy, ale i samotnými odborníky/odbornicemi. Díky práci 

jsem zjistila, jak genderově nekorektní je vnímání nevěry známými českými 

sexuology/sexuoložkami a psychology/psycholožkami, kteří/které mají být experty/expertkami 

přes lidské vztahy. Možná by nebylo nezajímavé vytvořit další absolventskou práci pouze na 

téma „Zobrazování nevěry v české odborné literatuře z genderového pohledu“. 

 Je tedy pouze na nás samotných, abychom si uvědomili, že nevěra není výsadou pouze 

jednoho pohlaví. Ani není možné říci, že některé příčiny, které k nevěře vedou, jsou častější u 

žen nebo u mužů. Pokud by situace v naší společnosti byla rovná pro obě pohlaví, zjistili 

bychom nejspíše to, že nevěry jsme schopni (či neschopni) všichni stejně, vedou nás k ní 

podobné věci, a i v řešení bychom se shodovali, nezávisle na tom, jestli se jedná o ženu či muže. 

Na úplný závěr použiji větu, kterou jsem zmínila už na začátku práce. Sice existují nějaké 

rozdíly mezi ženami a muži, ale mnohem větší jsou rozdíly mezi jednotlivými lidmi uvnitř 

těchto dvou skupin (Kimmel, 2000).  
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Příloha – Seznam příspěvků k analýze 

 

1) Cosmopolitan 

Číslo 

příspěvku 

Název příspěvku Ročník Měsíc Číslo 

strany 

1. Pomsta bude moje 2000 Leden 26 

2. Stýská se mi po bývalých milencích 2000 Únor 24 

3. Můžu poznat, že mě partner podvádí? 2000 Únor 54 

4. Tvrdí vám, že má nevěru v genech? Vy 

taky! 

2000 Únor 88-91 

5. Podvedla jsem ho 2000 Květen 34 

6. Manžel má jinou 2000 Listopad 24 

7. Podvádět povoleno popáté 2000 Listopad 91-92 

8. Navázala byste se ženatým mužem 

intimní vztah? 

2000 Prosinec 40 

9. Neumím si vážit dobrého vztahu? 2000 Prosinec 44 

10. Partner mě podvádí 2001 Únor 26 

11. Podvedla jsem ho s kamarádem 2001 Únor 27 

12. Manželství se mi omrzelo 2001 Duben 40 

13. Odpustil by vám nevěru? 2001 Květen 62 

14. Jediný milenec na celý život? 2001 Květen 68 

15. Toužím i po jiných 2001 Červen 38 
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16. Touží nás mít obě 2001 Červen 40 

17, Posviťte si na něj! 2001 Červen 66 

18. Podvedl vás partner 2001 Červenec 60 

19. Co když mě zase podvádí? 2001 Listopad 52 

20. Za kolik peněz byste byla právě vy 

ochotná podvést svého partnera? 

2001 Prosinec 178 

21. Nedokážu být věrná 2002 Únor 28 

22. Chodím se ženatým mužem 2002 Únor 28 

23. Spí s jinými, ale mě si hlídá 2002 Únor 51 - 53 

24. Podvádí mě po SMS 2002 Květen 36 

25. Mám je oba opustit? 2002 Červen 38 

26. Bude vám partner věrný? 2002 Červen 112 - 114 

27. Prověřte si přítele 2002 Červen 113 

28. Myslíte si: „Každý muž mě bude 

podvádět.“ 

2002 Srpen 57 

29. Jak opustit milence? 2002 Září 32 

30. Je normální milovat víc mužů? 2002 Září 94 – 96 

31. Už svého muže nemiluju 2002 Říjen 34 

32. Manžel má milenku! 2010 Leden 21 

33. Jak ho odloudím od ženy? 2010 Únor 20 

34. Příroda fandí záletům! 2010 Březen 43 

35. Podvedla jsem ho, ale chci s ním zůstat 2010 Červen 55 
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36. Je pravda, že když mě podvedl jednou, 

bude podvádět pořád? 

2010 Červen 56 

37. Když podvedl ji, podvede i vás?  2010 Říjen 62 – 63 

38. Podvádí mě, nebo ne? 2010 Listopad 24 

39. Po nevěře rozchod? 2010 Listopad 44 – 45 

40. Má vedle mě i jiné? 2010 Prosinec 27 

41. Je hodný, ale nemiluji ho 2011 Leden 18 

42. 7 malých znamení, že má milenku 2011 Leden 28 

43. Já, milenka 2011 Únor 58 

44. Na FB si plánuje nevěru 2011 Březen 25 

45. Jaké je… být věrná a dostat syfilis! 2011 Duben 84 – 86 

46. Když jeden muž nestačí 2011 Červenec 54 

47. Už kvůli němu ani nespím 2011 Září 42 

48. Dá se snad tohle odpustit? 2011 Říjen 20 

49. Sotva jsem porodila, našel si jinou 2011 Prosinec 17 

50. Máte s ním chodit, když podváděl svou 

ex? 

2012 Červenec 47 – 48 

51 Mám odejít od rodiny? 2012 Červenec 106 

52. Odpustí mi někdy? 2012 Listopad 118 
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2) Esquire 

Číslo 

příspěvku 

Název příspěvku Ročník Měsíc Číslo 

strany 

1. 45 tipů, které byste měl vědět o ženění 2000 Březen 32- 33 

2. Ženatí muži jsou sexy 2000 Duben 36 

3. Proč vám bude zahýbat 2000 Červen 30 

4. Co dělat, když vás nachytá 2000 Červen 32 

5. Monogamie – „vynález zkázy“ 2000 Červen 32 

6. Zahýbejte přítelkyni 2000 Prosinec 26 

7. Podvádí vás! 2001 Leden 16 

8. Založte si vlastní harém 2001 Březen 26 

9. Jak zahýbat 2001 Červen 22 

10. Svět není monogamní 2001 Listopad 46 

11. Stále bych chtěl spát i s jinými ženami 2001 Prosinec 28 

12. Láska a nevěra 2002 Březen 24 

13. Zažijte nevěru a pak toho litujte 2002 Květen 62 – 63 

14. Zjistěte, jestli vám ta vaše nezanáší 2002 Červenec 51 

15. 8 mýtů o ženách 2002 Srpen 24 

16. Co dělat, abych se neprozradil 2010 Duben 28 

17. Velké pokušení zahrát si i na jiném hřišti 2010 Květen 32 

18. Proč muži podvádějí 2010 Květen 66 - 67 
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19. Jak se zbavit milenky 2011 Srpen 26 – 27 

20. Proč podvádíme 2012 Květen 45 

 


