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Příloha 1: Tabulky kategorií vytvořené v rámci analýzy časopisů 
 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Elle 

Název článku: Šťastná ve třech? 

Vydání: Prosinec 2009 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

Nelze určit 

Diskurz Historie, sexuální koučka Julie Gaia Poupětová, psycholog Slavomír 

Hubálek, osobní zkušenosti ţen z triadických svazků 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

 

Projevy ţárlivosti   

Důsledky 

ţárlivosti  
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Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost Umělec, benevolentní, toleruje dalšího partnera, nedělá si na 

partnerku nároky, volnomyšlenkář, nemá potřebu se o partnerku 

přetahovat nebo bojovat (m) 

 

Mít potěšení z toho, ţe si partner/ka uţívá s někým jiným, partneři si 

vzájemně vycházejí vstříc, otevřená osoba 

 

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Elle 

Název článku: Můţe Facebook zabít váš vztah? 

Vydání: Červen 2009 (a) 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

Nelze určit 

Diskurz Kanadští kyberpsychologové, poradce pro mezilidské vztahy Lucian 

Kantor, příběhy muţů a ţen 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 
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Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Přihlášení bývalého přítele na FB, přidání vzývavých fotek na FB (m) 

 

Partner/ka tráví příliš času na FB 

Projevy ţárlivosti  Naštvání; pocit, ţe partnerka něco skrývá; domněnka, ţe má partnerka 

chuť na flirt nebo ţe chce někoho jiného; pocit ohroţení (m) 

 

Nedůvěra 

Důsledky 

ţárlivosti  

Uvaţování o rozvodu; svádění partnerky přes FB pod jinou identitou; 

testování vztahu; dusná atmosféra (m) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Předcházet jí; Neprověřovat věrnost partnera/ky přes FB; spočítat si, 

kolik průměrně času na FB trávíme 

Neţárlivost  

 

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Elle 

Název článku: Co muţi hledají u jiných? 

Vydání: Červen 2009 (b) 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 
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Diskurz Psycholoţka Renata Gregorová, zkušenosti autorky článku a dalších 

ţen 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Dţin z lahve, trápení se (ţ) 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Zjištění, ţe partner je místo na pivu s kamarádem na večeři s kolegyní 

(ţ) 

Projevy ţárlivosti  Srovnávání s rivalkou (ţ) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Projetí partnerova mobilu (ţ) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Vyříkání problému s partnerem (ţ) 

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Elle 

Název článku: Je mi nevěrný. No a co? 

Vydání: Červenec 2009 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  
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Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Psycholoţka Lenka Čadková, příběhy ţen celebrit, příběh 

„obyčejných“ ţen 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Zrada, poníţení, trápení, strašný pocit, šok (ţ) 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Nevěra partnera, narození dítěte partnera s jinou ţenou; odjezd 

partnera na sluţební cestu (ţ) 

Projevy ţárlivosti   

Důsledky 

ţárlivosti  

Při nezvládnutí psychiatrie; rozvod (ţ) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Popírání nevěry partnera; nepřikládání důleţitosti nevěře, tolerování 

nevěry, nacházení důleţitosti v jiných věcech; budování vlastní 

nezávislosti; být nevěrná stejně jako partner (ţ) 

Neţárlivost Je mi nevěrný, no a co? (ţ) 

 

Tolerantní, svobodomyslní jedinci, Volný vztah 
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IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Formen 

Název článku: Kdyţ jedna manţelka nestačí 

Vydání: Léto 2011 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz osobní zkušenosti muţů z polygamních manţelství, názory celebrit 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Ţárlivost působí muţům starost a potíţe (ţ) 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

(mnohoţenství) objevila se nová manţelka (ţ) 

Špatně nastavená pravidla společnosti, proti přirozenosti (monogamie) 

Projevy ţárlivosti  řevnivost (ţ) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Spolčování ţen proti jiným ţenám, hádky, praní, třenice (ţ) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

(v rámci mnohoţenství) předcházet jí spravedlivým chováním 

k manţelkám, pevnými pravidly ohledně pohlavního styku (ţ) 

Neţárlivost  
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IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Formen 

Název článku: Psychický teror 

Vydání: Zima 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Marie Vavroňová organizace ROSA, psycholoţka, terapeutka Petra 

Vyhlídalová, internetová diskuze, příběhy ţen ze ţivota, policejní 

psycholoţka Ludmila Čírtková, psycholog, manţelský poradce Petr 

Šmolka 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Součást psychického násilí; součást snahy o kontrolu nad ţivotem 

druhé osoby; součást touhy po vlastnění partnera/ky; porušení 

podmínky zdravého vztahu-rovnocennost a rovnoprávnost obou 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Nezískávání dostatku informací o partnerce, vytváření prostoru pro 

spekulace, věta: uţ mě nepřitahuješ, hledám si z toho důvodu někoho 

jiného (m) 

Projevy ţárlivosti  Podezírání z nevěry, pochybování o otcovství vlastních dětí (m) 

Touha vlastnit, kontrolovat partnera/ku 
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Důsledky 

ţárlivosti  

Domácí násilí (fyzické i psychické); Konec vztahu 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Pokus o ovládnutí partnera/ky 

Neţárlivost  

 

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Formen 

Název článku: Kamarádství s benefity 

Vydání: Léto 2012 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Doktorka Jocelyn Wentlandová, osobní zkušenosti ţen, psycholoţka 

Laura Janáčková 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Problém, Logická (m) 

Ţárlivá osoba   
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Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Člověk zjistí, ţe kamarád/ka s benefity má takových přátel více 

 

Partner se dozví, ţe si ţena těsně před seznámením uţívala 

s kamarádem (m) 

Projevy ţárlivosti  Myšlenky na partnera/ku v náručí cízí/ho ţeny/muţe 

 

Nejistota ohledně věrnosti partnerky (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost Vztah, který není partnerský, hluboký, jde čistě o přátelství a jen o sex 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Joy 

Název článku: Kdy uţ to je nevěra? 

Vydání: Únor 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz Statistické údaje, příběhy skutečných párů 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 
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Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Zdravá, nedovolí vztahu padnout do stereotypu; Projev toho, ţe je 

partnerka důleţitá; Nedůvěra (m) 

Pochybnosti; Velice nepříjemný pocit; Zbytečná (ţ)  

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Intimní tělesný kontakty s jinou osobou, Povídání si s cizími ţenami, 

flirtování; Partnerova práce; Kolegyně v partnerově práci; Partner 

tráví v práci hodně času; Kdyţ partnera svádí jiná ţena; Partner jde na 

s kolegyní na skleničku; SMS od kolegyň (ţ) 

Líbání s cizím muţem; Projevení zájmu o partnerku ze strany jiných 

muţů; Polibek s expartnerem; Přílišné flirtování s jiným muţem; 

Kdyţ partnerka myslí při sexu na někoho jiného (m) 

Projevy ţárlivosti  Ostraţitost, Zuření (m) 

vztek, podezírání; zvýšený hlas (ţ) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Kontrolování, podsouvání nevěry partnerovi (ţ) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Zahánění myšlenek na ţárlivost; Otevřená promluva s rivalkou (ţ) 

 

nezdávat příčinu k podezírání, Bliţší poznání přítelkyně a získání 

důvěry (m)  

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Joy 

Název článku: SOS průvodce pro čerstvě zamilované 

Vydání: Březen 2012 
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KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz Vztahová expertka, příběhy skutečných párů 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Pochybnost, muţům lichotí (ţ) 

Signál, ţe partner není vhodný pro ţivot (m) 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Netrávení dostatku volného času s partnerkou; jiná potřeba blízkosti 

partnera; časté mluvení o bývalé partnerce (ţ) 

Projevy ţárlivosti  Obava, ţe chce partner svou bývalou partnerku zpět; obava, ţe přátelé 

a koníčky jsou pro partnera důleţitější neţ partnerka; obava ze ztráty 

vztahu (ţ) 

Důsledky 

ţárlivosti  

 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Pochopení, ţe jiná potřeba blízkosti neznamená, ţe partner svou 

přítelkyni nemiluje; odvedení pozornosti od myšlenek; přiznání 

ţárlivosti partnerovi; upřímná komunikace (ţ) 

Neţárlivost  
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IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Joy 

Název článku: Chce si přece jen hrát 

Vydání: Duben 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Vlastní zkušenosti ţen i redaktorky 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Mobil, nedostatek pozornosti partnera (ţ) 

Projevy ţárlivosti   

Důsledky 

ţárlivosti  

 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  
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IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Joy 

Název článku: Úplně to neskončí nikdy! Ex faktor. 

Vydání: Květen 2009 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Terapeutka Kamila Vostřáková, příběhy ţen v partnerských vztazích 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Nenávist, rivalita, zbytečná (ţ) 

Ţárlivá osoba   

 

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Bývalá partnerka, častý kontakt s ní (ţ) 

Projevy ţárlivosti  klesnutí nálady (ţ) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Konec vztahu (ţ) 

 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Vzájemné seznámení bývalé a současné partnerky, otevřená 

komunikace s partnerem (ţ) 

Neţárlivost  



15 
 

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Joy 

Název článku: Friends with benefits 

Vydání: Prosinec 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Příběhy párů friends with benefits 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Součást klasického vztahu 

Ţárlivá osoba  Dělá si nároky na partnera/ku 

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

 

Projevy ţárlivosti   

Důsledky 

ţárlivosti  

Výslech partnera/ky, hádky, rozchod 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 
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Neţárlivost Menší kontrola ze strany partnera, volnost ohledně scházení se 

s dalšími muţi (m) 

 

Nevidí budoucnost v partnerském vztahu, nepovaţují se pár, Není ten 

pravý/ta pravá, Nedělají si na sebe nároky 

 

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Joy 

Název článku: Kolik volnosti potřebuje láska? 

Vydání: Srpen 2012 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz Odborníci na partnerské vztahy, Martin Neumann, párový terapeut a 

poradce, příklady párů a jejich vztahů 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

peklo, nedůvěra, temperament, hrozba, narušuje partnerský vztah; 

důkaz lásky, zabíjí lásku; něco, co lze přiznat (ţ) 

Ţárlivá osoba  Ţárlivka (ţ) 
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Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Zjištění, ţe partner ve škole sedává pravidelně vedle stejné ţeny; 

zamlčení maličkosti; partner na akci pije alkohol; partner má hodně 

kamarádek; kdyţ si sám vyjde do společnosti; kdyţ okamţitě 

neodepíše na sms; partner si nenechá procházet mobil (ţ)  

Partnerka má na party intimní kontakt s jiným muţem (m) 

Projevy ţárlivosti  Pocit porušení důvěry; strach, ţe partnera některá z jeho kamarádek 

ukradne; rozčílení; vytočení se, křik, nerozhodnost, rozzlobenost, 

obava ze sexuální nevěry partnera; přemýšlení nad tím, co partner ve 

společnosti právě dělá (ţ) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Omluvy, přehnané reakce, odpuštění, snaha mít partnera pod 

kontrolou, výslech partnera, zahlcení partnera SMSkami , kontrola 

jeho mobilu (ţ) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Drţet ţárlivost na uzdě, zakazovat si ţárlivost, nebýt egoistický; 

scházení se s jinými lidmi, stejně jako partnerka (m) 

 otevřený vztah, ale neříkat si detaily o dobrodruţství toho druhého; 

jasně daná pravidla ve vztahu ohledně nevěry; naučit se suverénně 

přistupovat ke svým obavám, cvičení, ve kterém si pár získá 

vzájemnou důvěru 

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Marianne 

Název 10 důvodů proč nesnášet bejvalku 

Vydání: Srpen 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  
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Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz Ţenský pohled 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Vede partnery k tomu, aby se ve vztahu více snaţili  

 

Nesmysl, člověk nezleniví, nezačne na sebe kašlat, ţeny na to mají 

nárok, závist (ţ) 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Bývalá manţelka/přítelkyně partnera, srovnávání se s ní, časté 

telefonování s expartnerkou (ţ) 

Projevy ţárlivosti   

Důsledky 

ţárlivosti  

Soutěţení s patnerovou expřítelkyní, snaha ji překonat, připomínání 

partnerovi v čem je partnerka lepší neţ ta bývalá, snaha odvést 

partnerovu pozornost od expřítelkyně na sebe (ţ) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  
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IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Marianne 

Název 10 důvodů proč nesnášet bejvalku 

Vydání: Srpen 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Zkušenosti ţen, názor autorky článku 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Sobeckost 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Výměna dvou párů při pohlavním styku 

 

Sexuální kontakt partnera s jinou osobou (ţ) 

Projevy ţárlivosti  Obava, ţe partnerka má sexuální styk i s jinými muţi (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Nedůvěra (m) 

 

Rozbití přátelství, manţelství, Vyčítání 
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Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  

 

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Marianne 

Název článku: Čtyři pod peřinou 

Vydání: Březen 2009 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Zkušenosti ţen, názor autorky článku 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Sobeckost 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Výměna dvou párů při pohlavním styku 

 

Sexuální kontakt partnera s jinou osobou (ţ) 
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Projevy ţárlivosti  Obava, ţe partnerka má sexuální styk i s jinými muţi (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Nedůvěra (m) 

 

Rozbití přátelství, manţelství, Vyčítání 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Marianne 

Název článku: Ţárlím jako všichni 

Vydání: Leden 2012 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz psychologické příručky, sexuolog Plzák, vlastní zkušenost autorky 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

-nesmysl, nedostatek sebevědomí, neúcta k sobě, vlastní blbost, 

pitomost, hloupá, bezdůvodná, uţitečná, důkaz lásky a zájmu (ţ) 
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Ţárlivá osoba  -pitomec, trotl, hysterky, přecitlivělé, skrytě nedůvěřivé, nadměrně 

podezíravé, zoufalkyně (ţ) 

ustavičný ţárlivec, násilný, chorobný ţárlivec, systematičtí, precizní, 

úskoční (m) 

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

-muţ se dívá na rivalku před partnerkou, návštěva atraktivní ţeny u 

partnera, kdyţ se objeví potenciální rivalka, partner někomu 

telefonuje, kdyţ ho něco trápí, partner někoho objímá, cesta partnera 

na školení (ţ) 

Projevy ţárlivosti  jsem protivná na sebe i okolí, pocit ohroţení, trpím, uţírám se, 

vztekám se, trápím se, vztek, vnitřní chvění, naskakují mi 

katastrofické scénáře, přemýšlím nad tím, co ani neexistuje, brečím, 

nadávám, kyselé obličeje na okolí, šílí nad potenciální zradou, vidí 

všude potenciální milenky partnera (ţ) 

věří, ţe aţ zjistí „pravdu“ ţárlit přestanou, ze začátku ţárlivost tají, 

potom vybuchne (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

facka rivalce, sledování partnera, ublíţení sám sobě, návštěva 

psychiatrické ambulance, blázinec, pátrají, tiše trpí/dramatické scény, 

hází talíři, křičí, sníţení atraktivity v očích partnera (ţ)  

Vyhroţují, násilí vůči partnerce (m) 

 

zničení vztahu, rozvod 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

nedělat scény příteli, vědomí, ţe pokud něco existuje, vědomí, ţe ţárlí 

kaţdý, nejsem v tom sama, přiznám si, ţe je to pitomost, přecitlivělé-

domluvit, ţe pátráním nic nezmůţou, hysterky lze jedině léčit (ţ) 

-lze léčit psychiatrem a léky (m) 

Neţárlivost  
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IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Marianne 

Název článku: Ničí Facebook lásku? 

Vydání: Listopad 2012 (a) 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz Psycholoţka Lenka Čadová, psycholoţka Anna Ševčíková, 

psycholoţka Lenka Dědková, americká studie, zkušenosti ţen, 

statistika 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

 

Ţárlivá osoba  Zhroucená klientka psycholoţky (ţ) 

 

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Manţel tráví veškerý volný čas na sociální síti a je v kontaktu s jinými 

ţenami (ţ) 

Kontakt na FB s osobou, se kterou jsme měli vazbu v minulosti (m/ţ) 

Flirt s první láskou přes FB (m) 

Projevy ţárlivosti   
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Důsledky 

ţárlivosti  

Ztráta dlouholetého vztahu, rozvod; Sledování virtuálního pohybu 

partnera na FB a vykládá si jeho (její) chování po svém 

 

Přečtení FB konverzace partnerem (m) 

 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  

 

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Marianne 

Název článku: Nevěra jako sport? 

Vydání: Listopad 2012 (b) 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

Nelze určit 

Diskurz Sexuolog Radim Uzel, psycholoţka Marta Boučková, psycholog 

Christopher Ryan, spisovatel Fráňa Šrámek, Aristoteles, média, 

statistika 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  
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Charakteristika 

ţárlivosti 

Dvojí měřítko nevěry: Větší tolerance k muţské nevěře neţ ţenské 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

 

Projevy ţárlivosti   

Důsledky 

ţárlivosti  

 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  

 

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Marianne 

Název článku: Jste normáln? 

Vydání: Září 2011 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz Osobní zkušenosti ţen 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 
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Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Odporná, potupná, dělají to i ostatní, mlčíme o tom, mlţíme nebo 

lţeme, fuj, to se přeci nedělá, alespoň jednou v ţivotě to udělá kaţdá 

ţenská (ţ)  

Ţárlivá osoba  Nedůstojná (ţ) 

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

 

Projevy ţárlivosti  Pocit ohroţení vztahu (ţ) 

 

Důsledky 

ţárlivosti  

Kouknutí se do partnerova mobilu; Pátrání po informacích o neznámé 

osobě z partnerova telefonu (ţ) 

 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Maxim 

Název článku: Co by ţeny od nás asi tak chtěly? 

Vydání: Únor 2009 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 
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Diskurz Zástupkyně ţen hovoří obecně o ţenách 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

otravná, nepříjemná, degradující, známka zájmu, potěší partnerku (m)  

 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

 

Projevy ţárlivosti  bere partnerku jako majetek, střeţí partnerku před ostatními (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

lehký náznak potěší partnerku, příliš častá ne (m) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Maxim 

Název článku: Šmírujte ţeny 

Vydání: Říjen 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 
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Diskurz Muţský pohled, muţi radí muţům 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

bolestivá (m) 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

 

Projevy ţárlivosti  Nedůvěra ve věrnost ţeny (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Snaha o odhalení partnerčiny nevěry, prohledání mobilu a počítače, 

vyptávání se lidí z jejího okolí, sbírání indicií o nevěře (m) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Nedělat nic, nevyvozovat důsledky, nerozčilovat se, nesmutnit, 

nerozcházet se, nedělat ze sebe hysterika, radovat se ze zjištění 

partnerčiny nevěry, ţe je nevěrná stejně jako vy, nemůţe se nad vás 

povyšovat, ani ţádné jiné ţeny (m) 

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Maxim 

Název článku: Červi v hlavě 

Vydání: Březen 2011 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  
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Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz praţský sexuolog Trojan, názory muţů a ţen 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

Kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Hlodání v mozku (m) 

Ţárlivá osoba  Pokrytec, sobec (m) 

 

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

předchozích sexuální partneři/rky, minulost 

 

nedostatek sebevědomí (m) 

Projevy ţárlivosti  Uvaţování o počtu bývalých sex. Partnerů; pocit, ţe je něco špatně, 

pocit zraněnosti (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Nedůvěra partnerce, sníţení partnerky v očích partnera/ky 

 

Ztráta pocitu jedinečnosti (ţ) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Smíření se s minulostí (m)  

Tolerování partnerovy nevěry (ţ) 

Neţárlivost  
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IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Maxim 

Název článku: Jak poznat, ţe zahýbá? 

Vydání: Červenec 2011 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

Kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

Nelze určit 

Diskurz Rady muţům od autora (ů) článku 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

 

Ţárlivá osoba   

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Partnerka obviňuje partnera z nevěry (m) 

Projevy ţárlivosti  „tušení“ ţe partnerka je nevěrná (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Pořízení teleskopického obušku (m) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  
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IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Playboy 

Název článku: Stíny bývalých milenců 

Vydání: Srpen 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

- 

Diskurz Psychologové/ţky, sexuologie, muţi radí muţům 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Přirozená, hloupá, šílená, Přízraky temných vidin, někdy oţívají a 

začínají strašit, jed, trudnomyslnost, rozbouřené city, podezíravost, 

destruktivní síla, pud (m) 

Ţárlivá osoba   

 

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Bývalí partneři současné partnerky; přítelkyně řekne nebo udělá něco, 

co nemůţe mít od současného partnera; osobní kontakt partnerky 

s bývalým přítelem; „bratrské“ obejmutí přítelkyně s někým jiným 

z minulosti; srovnání s bývalým expřítelem (m) 

Projevy ţárlivosti  Představa sexu partnerky s jejími expříteli; nával krve do hlavy, 

ztuhnutí rysů, kdykoliv se přítelkyně zmíní o expříteli, vyvedení 

z míry, napnutí jako struna (m) 

Důsledky 

ţárlivosti  

Rozbití vzájemného vztahu (m) 
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Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Poznání rivala, spřátelení se s ním, předstírat, ţe neţárlíte, řešit to 

sám, dokázat partnerce svou vyzrálost, nadřazenost nad jejími ex, 

pohrození expartnerovi, představit si situaci z partnerčiny perspektivy, 

uvědomit si, ţe zdroj je ve vlastní hlavě, brát to ţe je s partnerkou 

jako výhru nad jejími ex (m) 

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Playboy 

Název článku: Láska jako vlastnictví 

Vydání: Říjen 2009 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz Autor Dietrich Schwanitz, klasik 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

kvalitativní  

Charakteristika 

ţárlivosti 

Vyplývá z potřeby vlastnit partnera/ku; přirozený, pochopitelný jev; 

touha mít partnera/ku pod kontrolou; neškodný jev 

Ţárlivá osoba  Majetnická; bere partnera/ku jako věc, která nemá právo odejít, dokud 

to nedovolí; citově vydírá; manipuluje; bojí se, ţe přijde o vztah, kdyţ 

neprosadí své poţadavky; vyvine heroické úsilí, aby svůj „majetek“ 

ochránila; zpočátku milá, pozorná, pečovatelská; ví si se vším rady 
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Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

předpoklad: partnerství= synonymum pro soukromé vlastnictví; strach 

ze ztráty partnera/ ky 

Projevy ţárlivosti  Pocit, ţe kdyţ bude o partnerovi/ce vědět všechno, budeme ho/ji 

hlídat a ovládat, neuteče mu/jí, vydírání, vyčítání, manipulace 

Důsledky 

ţárlivosti  

Pročítání emailů, smsek, kontrola a hlídání partnera/ky 

 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

 

Neţárlivost  

 

IDENTIFIKACE 

ČLÁNKU 

Periodikum: Playboy 

Název článku: Ţárlím, tedy jsem (v pohodě) 

Vydání: Únor 2010 

KATEGORIE ZASTOUPENÍ KATEGORIE V ČLÁNKU 

kvantitativní  

Postoj k ţárlivosti  

(+, -, +/-) 

+/- 

Diskurz psychologické příručky, sexuolog Plzák 

Kontext ţárlivosti 

(m,ţ) 

(m)= muţský, (ţ)= ţenský 

kvalitativní  
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Charakteristika 

ţárlivosti 

kladivo na ego (ţ) 

 

pumpička na ego; Nesmyslná, nepodloţená, paradoxní, paranoidní; 

Čím častěji partner zahýbá, tím více na svou partnerku ţárlí; Pocit, 

který nelze předvídat, v oblasti kolem ţaludku, během několika vteřin 

ovládne tělo i duši; Nikam nevede, je zbytečná ztráta času a energie; 

Věci pouze zhorší; Důkaz lásky pro ţeny, náklonosti partnera; důkaz 

lásky a věrnosti, některé ţeny vaši ţárlivost potřebují, ab si udrţely 

své vztyčené ego (m) 

 

Můţe být v genech nebo se musí k ní učit; nesnesitelná závislost na 

partnerovi; pochybný důkaz náklonosti; nejběţnější projev uraţeného 

pocitu vlastnictví; příjemná ingredience hezkého vztahu; má vývoj 

podle pravidelného vzorce: Na začátku a na konci vztahu se ţárlí 

nejméně nebo vůbec; Uraţená ješitnost; Neodmyslitelná součást 

vzájemné komunikace; 

Ingredience ostrá jako chilli paprička, dokáţe dodat správnou příchuť, 

ale nesmí se to s ní přehánět, pouţívat ji s nadhledem a mějte ji 

neustále pod kontrolou Nedílná součást kaţdé velké lásky; Ničivý 

ţivel/uţitečný nástroj 

Ţárlivá osoba  Je na partnerovi/ce závislejší, miluje ho/ji víc 

Důvod, spouštěč 

ţárlivosti  

Vlastní opakovaná sexuální nevěra partnerce (m) 

Projevy ţárlivosti  Obava z nevěry partnerky; vztek, Zuřivost, řev, nepodloţené 

představy o partnerčině nevěře; Někdy se projevuje komickým, 

paradoxním způsobem (m) 
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Důsledky 

ţárlivosti  

Rozchod, otravujete ovzduší, kazíte vztah; Můţe dovést věrnou 

partnerku k nevěře; Vyslýchání a podezírání partnerky; neohlášená 

kontrola partnerky; Fyzické napadení potenciálního rivala, nadávání 

partnerce (m) 

Způsob 

vyrovnávání se se 

ţárlivostí 

Manţelství se silně ţárlivou a temperamentní partnerkou; Projevování 

ţárlivosti co nejméně; Uvaţovat o ţárlivosti s nadhledem, dělat si 

legraci sám ze sebe a být nad věcí, sebezapření (m) 

Neţárlivost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Příloha 2: Analyzované články 
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