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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá tématem ţárlivosti v kontextu maskulinity a femininity. 

Práce se soustředí na ţárlivost v partnerských vztazích, na kterou pohlíţí z genderového a 

psychologického hlediska. Jejím hlavním cílem je prozkoumání způsobu, jakým je 

ţárlivost v souvislosti s genderem konstruována a jaké se v těchto konstrukcích vyskytují 

rozdíly a podobnosti. Stanovený cíl práce se snaţím naplnit prostřednictvím obsahové 

analýzy vybraných periodik ţivotního stylu, přičemţ některé z nich jsou genderově 

zaměřené na své čtenáře/ky, některé bez genderové orientace na cílovou skupinu.  

Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první, teoretická, se věnuje jednotlivým 

definicím a teoretickým přístupům k ţárlivosti, jejich popisem a vysvětlením původu 

rozdílů v ţárlivosti mezi muţi a ţenami. Ve vlastním výzkumu je pouţita kombinace 

kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy nejčtenějších časopisů v České republice, 

která slouţí k zajištění rozsáhlého vhledu do problematiky a k získání komplexnějších 

informací o souvislosti ţárlivosti s genderem. Věřím, ţe práce přinese větší vhled do 

problematiky konstruování ţárlivosti v kontextu genderu. 

 

Klíčová slova: gender, maskulinita, femininita, psychologie, ţárlivost v partnerských 

vztazích 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the jealousy in the context of masculinity and femininity. The 

work focuses on jealousy in relationships, which is viewed from a gender and 

psychological point of view. Main aim of the thesis is to explore the way of constructing 

jealousy in the context of gender and to find any differences and similarities in such 

constructs. I am going  to fulfill the aim through content analysis of selected lifestyle 

journals, while some of them are gender-focused on their readers and some are not. 

The work is divided into two parts, the first, theoretical part deals with the particular 

definitions and theoretical approaches to jealousy, their description and explanation of the 

origin of differences in jealousy between men and women. In my own research I use a 

combination of quantitative and qualitative content analysis of the most widely read 

magazines in the Czech Republic and therefore I can provide a more  comprehensive 

insight into the topic and gain more comprehensive information about the link between 

jealousy and gender. I believe that the work will bring better insight into the question of 

designing jealousy in the context of gender. 

 

Key words: gender, masculinity, femininity, psychology, jealousy in romantic 

relationships 
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I. ÚVOD 

Ţárlivost je velmi pozoruhodný fenomén, se kterým se v běţném ţivotě v různé formě 

setká téměř kaţdý z nás. V rámci jednotlivých oborů je na ţárlivost pohlíţeno odlišným 

způsobem. Psychologie ji povaţuje za emoci, projev nízkého sebevědomí, pozůstatek 

Oidipovského komplexu nebo důsledek evoluce. Sociologie poukazuje na vliv kulturních 

hodnot, které působí na projevování a vnímání ţárlivosti. Z hlediska práva můţe být 

ţárlivost polehčující okolností trestného činu.  V souvislosti s medicínou je patologická 

ţárlivost povaţována za nemoc, jejímţ projevem mohou být dokonce bludy. 

Proto se v současnosti vyskytuje mnoho teorií ţárlivosti a neexistuje jednotná definice 

tohoto pojmu. Ţárlivost v souvislosti s genderem se většinou objevuje v laických 

příručkách o partnerských vztazích, přičemţ odborných výzkumů zabývajících se přímo 

touto problematikou existuje poměrně málo. Proto jsem se rozhodla ve své práci věnovat 

pozornost tématu ţárlivosti právě v kontextu maskulinity a femininity. 

Ve své práci hodlám vycházet z konstruktivistické tradice (Ramazongolu, Holland, 

2002) a s ţárlivostí v souvislosti s maskulinitou a femininitou budu pracovat jako s 

konstrukty. Jelikoţ je oblast tohoto tématu značně široká, zúţím svou oblast bádání na 

ţárlivost romantickou, tedy tu, která se vyskytuje v partnerských vztazích
1
.  

Analýzu časopisů volím z toho důvodu, ţe obecně média mohou podle tzv. hypotézy 

zrcadlení
2
 odráţet normy, které ve společnosti převládají. Zároveň je zde ještě předpoklad, 

ţe média mohou kulturu a společnost dokonce přímo ovlivňovat a podílet se na vzniku 

společenských norem (Renzetti, Curran 2003: 182).  

 Před sexuální revolucí byla ţárlivost americkými médii presentována jako aspekt 

lásky, který by měl být tolerovaný. Během sexuální revoluce v 60. letech se téma ţárlivost 

v masmédiích téměř nevyskytovalo a znovu se začalo objevovat na začátku 70. let. V té 

době byla ţárlivost médii předkládána jako známka neurotické nebo nesvobodné osobnosti 

(Clanton and Smith in White, Mullen, 2006: 217). V souvislosti s maskulinitou a 

femininitou bylo například zjištěno, ţe zatímco ţárlivé ţeny jsou vyobrazovány spíše 

                                                           
1
 V odborných zdrojích se můţeme setkat s dalším členěním, například ţárlivost alkoholická, patologická 

(chronická), sourozenecká apod. (Zapletalová, 2008). 
2
 Hypotéza zrcadlení (reflection hypothesis)- „…tvrdí, ţe obsah médií zrcadlí chování a vztahy, hodnoty a 

normy, které ve společnosti převládají“ (Renzetti, Curran 2003, s. 182). 
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v komediích, ţárliví muţi se vyskytují obvykle v dramatech, často v souvislosti s násilím 

(White in White, Mullen, 2006: 217). 

Mě by v rámci mého výzkumu zajímalo, jak jsou ţárlivé ţeny a ţárliví muţi 

prezentováni českými médii, konkrétně společenskými časopisy. Věřím, ţe analýza článků, 

zabývajících se ţárlivostí, mi můţe poskytnout určitý náhled na společenský diskurz o 

ţárlivosti. Předpokládám, ţe v rámci femininity a maskulinity získám odlišné výsledky, 

jelikoţ ţenám a muţům jsou ze strany společnosti přiřazovány odlišné role, které se podle 

mého názoru promítají i do ţárlivosti. Například podle sociobiologické teorie ţárlivosti, 

která je na první pohled široce populární v laickém diskursu, je ţenám a muţům 

přiřazovaná odlišná reprodukční motivace a z toho vyplývající odlišný druh ţárlivosti vůči 

partnerovi/ce (White, Mullen, 2006: 86-105). 

Jak jsem jiţ zmínila, rozdíly v ţárlivosti hodlám zkoumat prostřednictvím 

společenských časopisů, přičemţ většina z nich bude přímo určena pro ţeny nebo pro 

muţe. Podle Renzetti a Curan (2003: 193) se kategorie časopisů pro muţe a ţeny většinou 

velmi liší a zároveň vytváří určité normy a ideály toho, co znamená být „správným/ou“ 

muţem nebo ţenou. Mým názorem je, ţe podobné normy mohou být tvořeny 

prostřednictvím periodik také u ţárlivosti. Prvním cílem tedy bude identifikace rozdílů 

v konstruování ţárlivosti „muţské“ a „ţenské“. Následně budu tyto rozdíly analyzovat a 

pokusím se je v kontextu genderových kategorií interpretovat. Předpokládám, ţe toto 

porovnání mi pomůţe blíţe rozkrýt způsob, jakým jsou ţenská a muţská ţárlivost 

konstruovány a jakou mají tyto konstrukce podobu při pouţití kategorie gender. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. Emoce 

Ještě, neţ představím jednotlivé definice ţárlivosti, ráda bych čtenáře/ku blíţe 

seznámila s termínem emoce. Důvodem této volby je skutečnost, ţe z teoretického hlediska 

většinou bývá ţárlivost povaţována buď za samostatnou emoci nebo za soubor několika 

různých emocí. 

Emoce podle sociální psychologie představuje hypotetický konstrukt, který označuje 

proces reakce organismu na významné události. Není přímo pozorovatelná, ale je 

vyvoditelná z řady příznaků a komunikace (Hewstone, Stroebe, 2006: 194). V souvislosti 

s emocemi je popisován samostatný emoční systém, který je sloţen ze čtyř komponent. 

Těmi jsou 1) podnětová situace, vyvolávající emoční reakci, 2) vědomý proţitek, v 

pozitivním nebo negativním ladění, 3) tělesný stav fyziologické aktivace, navozené 

autonomním nervovým systémem a ţlázami s vnitřní sekrecí a 4) chování, které je emocí 

vyvoláno (Slaměník, 2011: 9). 

Emoce jsou různými způsoby tříděny. Obvyklou klasifikací je třídění na 1)primární 

emoce (vrozené), 2)emoce vyvolávané senzorickou stimulací, 3)emoce vztahující se 

k sebeoceňování (např. stud nebo pýcha), 4)emoce vztahující se k ostatním lidem (láska, 

závist), 5)hodnotící emoce (humor, krása) a 6)nálady (déletrvající stavy) (Krech, 

Crutchfield in Nakonečný, 2012: 96). 

Nakonečný (2012: 397-419) ţárlivost přiřazuje k citovým vztahům (kam patří např. 

přátelství, láska apod.). Podle výše uvedené klasifikace by se dala ţárlivost povaţovat za 

emoci vztahující se k ostatním lidem. Ovšem v samotném pojetí ţárlivosti jako emoce 

existují rozpory. Podle autora se nelze shodnout, jestli se jedná o emoci sloţenou nebo 

jednoduchou, tedy emoci skládající se z více emocí nebo emoci samu o sobě. Freud 

popisuje ţárlivost jako směs zármutku a nenávisti (Freud in Nakonečný, 2012: 412). Další 

autoři/ky ji popisují např. jako směs hněvu a strachu (Plutchik in Nakonečný, 2012: 412). 

Hattinberg popisuje ţárlivost jako přirozenou komponentu lásky, která se v jednodušší 

podobě objevuje i u zvířat (Hattinberg in Nakonečný, 2012: 411). 

Podle mého názoru při řazení ţárlivosti mezi emoce záleţí na tom, s jakou 

perspektivou je na ţárlivost nahlíţeno a jak je definována. Pokud by se jednalo o 

perspektivu sociobiologickou či evoluční, kde je ţárlivost povaţována za vrozenou, 
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univerzální odpověď na určité situace, mohla by být ţárlivost povaţována za primární 

emoci. Pokud by šlo o např. o psychologické pojetí ţárlivosti, které připisuje sklony 

k ţárlivosti nízkému sebepojetí ţárlivého jedince, mohla by být přiřazena k emocím 

vztahujícím se k sebe-oceňování (nejsem dost dobrý/á pro vztah) nebo emocím hodnotícím 

(porovnávání s rivalem/kou). Z toho důvodu je obtíţné ţárlivost jednotným způsobem 

definovat, a to i v případě, pokud se shodneme na tom, ţe se jedná o emoci. 

Dalším dokladem této skutečnosti je kognitivní sloţka u konstruktu emocí. Jedná se 

o proces vyhodnocení situace, který kognitivně zpracovává kaţdou vzniklou situaci. 

Zhodnocení probíhá na více rovinách centrálního nervového systému, na základě určitých 

kritérií hodnocení, která jsou vrozená či automaticky osvojená. Jejich definitivní podoba se 

odvíjí od potřeb a hodnot jedince. Lze očekávat rozdíly ve vyhodnocování situace u 

rozdílných etnických a národnostních skupin a kultur (Hewston, Stroebe, 2006: 38-48). 

 Rozdíl je moţné očekávat i mezi příslušníky/icemi stejné skupiny, jelikoţ na cíle a 

hodnoty mají vliv také např. sociální vrstva nebo generace, do které se jedinec řadí či 

politický názor, který vyznává. Tím je myšleno, ţe totoţná událost nemusí vyvolat ve 

všech lidech stejné emoce (Hewston, Stroebe, 2006). Dalo by se tedy předpokládat, ţe i 

proţívání ţárlivosti se bude lišit v závislosti nejen na kulturním prostředí, ve kterém se 

jedinec vyskytuje, ale také v souvislosti s genderem jedince. 

Při výzkumu, zaměřeném na rozdílné emoční proţívání hypotetické ţárlivosti 

v souvislosti s genderem (muţům a ţenám byly předkládány hypotetické ţárlivostní 

situace), bylo zjištěno, ţe muţi dávali více najevo hněv, kdeţto ţeny spíše pociťovaly 

úzkost, zmatenost, sklíčenost, bázlivost a rozzlobenost na partnera (Bryson in White, 

Mullen, 2006: 170). V případě, kdy se pracovalo se skutečně ţárlivými subjekty (subjekty 

proţívaly skutečnou ţárlivost, vůči své/mu nevěrné/mu partnerce/ovi), rozdíly v ţárlivosti 

mezi muţi a ţenami v rámci jednoho výzkumu potvrzeny nebyly (Amstutz in White, 

Mullen, 2006: 170). V rámci dalšího obdobného výzkumu se muţi opět hodnotili jako 

nahněvanější, kdeţto ţeny jako sklíčenější (White in White, Mullen 2006: 170). 

Rozdílné emoce mezi muţi a ţenami při proţívání ţárlivosti by mohly odkazovat na 

projev symbolické nadvlády autora Bourdieho (2000). Podle autora se symbolická 

nadvláda prosazuje skrze nevědomě získaná schémata vnímání, hodnocení a jednání, které 
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v jedincích vytvářejí určité dispozice. Nadvláda spočívá v tom, ţe ona schémata jsou 

androcentrická, přestoţe se zdánlivě jeví jako neurální.  

Vztah nadvlády je určován podle základního principu dělení na aktivní, tento pojem 

je spojován s maskulinními vlastnostmi, a pasivní, kde je spojení s vlastnostmi 

femininními. Muţ podle těchto předpokladů vytváří a vyjadřuje touhu po ţeně a ţena touţí 

po nadvládě muţe a muţe pasivně přijímá (Bourdieu, 2000: 21-22). To by mohlo vysvětlit 

skutečnost, ţe muţi pociťují při ţárlivosti především hněv, jelikoţ tato emoce je spojena 

s aktivitou.  

Hněv je původně vrozenou reakcí na překáţku, kdy provázel její rozbití či násilné 

odstranění. Často je také spojován s agresí, přičemţ kulturní normy spojené se 

sebeovládáním agresivní projevy hněvu omezují a umoţnují ovládat. Nicméně všechny 

fyziologické změny při proţívání hněvu slouţí ke zvýšení fyzické síly organismu, která je 

potřebná pro následný boj (Nakonečný, 2000: 259-264). Uvedený popis hněvu je 

bezpochyby moţné spojit s aktivitou, stejně jako agresi, která jej doprovází. 

Naproti tomu sklíčenost neboli smutek, který doprovází ţeny při pociťování 

ţárlivosti, je moţné dát do souvislosti s pasivitou. Smutek je popisován jako stav jakési 

rezignace, při které se člověk uzavírá světu, je tichý a odevzdaný. Intenzita je tím větší, 

čím větší ţivotní hodnotu mělo to, co bylo ztraceno (Nakonečný, 2000: 251-255). 

V případě ţárlivosti by onou ztrátou mohla být důvěra k partnerovi nebo sníţení vlastní 

sebeúcty. 

 Dalším moţným vysvětlením je, ţe jelikoţ jsou ţenám vštěpovány pasivita a 

submisivita, nepociťují vůči svým partnerům moc, proto se obvykle nedostavují pocity 

vzteku. White totiţ zjistil, ţe partneři, kteří mají ve vztahu relativně větší moc, při ţárlení 

pociťují spíše hněv, kdeţto lidé s menší mocí se cítí spíše smutní a deprimovaní (White in 

White, Mullen, 2006: 170). 

Je zajímavé, ţe v některých výzkumech se genderové rozdíly v emocích v rámci 

proţívání ţárlivosti potvrdily, v jiných nikoliv. Podle mého názoru je to tím, ţe jak 

samotné emoce, tak i vzniklá ţárlivost, jsou ovlivněny mnoha faktory. Jejich podoba se 

zároveň odvíjí od individuálních charakteristik jedince a velmi významnou roli hraje také 

prostředí, ve kterém se jedinec nachází.  
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2. Definice žárlivosti 

Jak jsem jiţ naznačila v předchozích odstavcích, definic ţárlivosti je nepřeberné 

mnoţství. Uvedu jen ty, které povaţuji vzhledem k zaměření práce za hlavní (půjde mi 

především o psychologické a genderové hledisko) a stručně je představím a popíši. Ve 

výzkumné části budu uvedené definice (a s nimi související teorie) pouţívat k porovnání 

akademického diskurzu s diskurzem neodborným, který zastává většinová společnost
3
. Po 

prozkoumání a následném porovnání těchto dvou diskurzů se dozvím více o způsobu, 

jakým je ţárlivost konstruována a zjistím, zda laický diskurz vychází z diskurzu odborného 

nebo zda se od sebe nějak významně liší. Jelikoţ je ţárlivost i z psychologického hlediska 

definována různými způsoby, v nadcházejícím textu jednotlivé popisy pro větší 

přehlednost zvýrazním. 

 

Za stěţejní definici povaţuji popis romantické ţárlivosti Whitem a Mullenem, jelikoţ 

tito autoři se podrobně zabývali ţárlivostí napříč významnými teoriemi a provedenými 

výzkumy, které následně zpřehlednili a vzájemně porovnali. Uvedení autoři formulují 

partnerskou ţárlivost jako „komplex myšlenek, emocí a činů, které jsou následkem ztráty 

či ohrožení sebeúcty a/nebo existence či kvality romantického vztahu“ (White, Mullen 

2006: 27). Pociťovaná ztráta nebo ohroţení sebeúcty vzniká vnímáním skutečné nebo 

potenciální romantické náklonnosti mezi naší/m partnerem/kou a (moţná imaginární/m) 

rivalem/kou (tamtéţ).  

Podle této definice se předpokládá, ţe ohroţení sebeúcty a ohroţení vztahu mohou 

být dvě odlišné psychologické situace, díky kterým dochází ke stejnému následku. Autoři 

White a Mullen (2006) zároveň reflektují fakt, ţe v souvislosti s ţárlivostí stále existují 

neshody ohledně toho, které zkušenosti by se měly označit jako ţárlivost a ţe mnohé 

výzkumy mají problém s nejednotností uţívaných termínů. Coţ je další doklad o tom, ţe 

ţárlivost je spletitý fenomén, na který má vliv mnoho faktorů a na který je moţné nahlíţet 

z mnoha hledisek, s různými výsledky. 

                                                           
3
 Termín většinová společnost uvádím z toho důvodu, ţe budu pracovat s nejčtenějšími periodiky v ČR za 

poslední 4 roky. Ve skutečnosti se tedy jedná o skupinu čtenářů/ek vybraných periodik. Přesto si vzhledem 

k argumentům uvedeným v úvodu dovolím předpokládat, ţe se daná zjištění mohou celospolečensky 

zobecnit. 
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Hartl a Hartlová definují partnerskou ţárlivost jako „záporný emoční stav, formu 

úzkosti, vznikající z pocitu nejistoty, strachu ze ztráty milované osoby“ (Hartl, Hartlová 

2009: 711). Stejně jako White a Mullen tedy spatřují základ ţárlivosti v pocitu ohroţení 

partnerského vztahu. Hartl a Hartlová zároveň uvádí, že se žárlivost vyskytuje u 

partnerů/ek hetero- i homosexuálních a ţe se jedná o úzkost vznikající z 

nedostatečného pocitu jistoty ohledně citů partnera/ky. Tato nedostatečná jistota citů ze 

strany partnera/ky můţe vést nejen ke strachu z jeho/její ztráty, ale ţárlivým jedincům 

můţe také snížit sebevědomí. Proto se základy definic Whitea a Mullena a Hartla a 

Hartlové nevylučují, ale spíše se vzájemně doplňují. 

Podle Hartla a Hartlové (2009: 171) můţe být ţárlivost zaměřena vůči třetí osobě 

nebo osobám, které jsou vnímány jako ohrožující. Hlavním zdrojem ţárlivosti je tedy 

podle této definice vlastní nejistota (např. jiţ zmíněná nízká sebeúcta), která vyvolá pocit 

ohroţení stávajícího vztahu, ale zároveň ţárlivý jedinec zaţívá negativní pocity ke 

vnějšímu spouštěči ţárlivosti (třetí osobě nebo i více osobám, např. přátelům partnera/ky). 

Je tedy třeba rozlišovat, ţe přestoţe ţárlivost jde směrem k partnerovi/ce, spouštěč 

ţárlivosti nemusí být v onom/é partnerovi/ce, ale ţe obvykle vychází z partnerovy/činy či 

vlastní interakce se třetím objektem. 

Oním třetím objektem nemusí být jen lidé. Podle Merkleho (1997: 9-15) se dá na 

partnera/ku žárlit i kvůli jeho/jejím práci či nějaké zálibě, v podstatě na vše, co 

žárlivého/ou „okrádá“ o partnerovu/činu pozornost. Nejde tedy o to, kým nebo čím 

onen třetí subjekt je, ale především o to, co v ţárlivci/kyni vyvolává. Podle autora ţárlivý 

člověk zaţívá trýznivý pocit ztráty lásky (skutečné nebo domnělé) a reaguje tak, ţe se 

snaží objekt své lásky k sobě připoutat. Pocit ohroţení vztahu tedy vybízí ţárlivého 

jedince k určité akci a tou je snaha o získání větší jistoty a důvěry vůči stávající/mu 

partnerce/ovi. 

 Merkle (1997: 15-28) zároveň zdůrazňuje, ţe při ţárlivosti se nejedná o samostatný 

pocit, ale o vícero různých negativních pocitů, které se vynořují v určitých situacích. 

Zmiňovanými pocity jsou strach, pocit nenávisti, vztek, někdy aţ panika. Autor popisuje 

ţárlivost jako negativní postoj k partnerovi/ce. Člověk, který ţárlí, můţe výše uvedené 

pocity proţívat právě jako důsledek proţívání vlastní nejistoty a nedostatečné důvěry 



16 
 

v sebe sama. Dokud nebude spokojený sám se sebou, bude pro něj pravděpodobně obtíţné 

najít jistotu ve své/m partnerce/ovi. 

Hauck (1996: 10-29) konkrétně popisuje chování a charakteristiky ţárlivého člověka 

(zároveň dává ţárlivost do spojitosti s panovačností). Ţárlivý a panovačný člověk podle něj 

působí na své okolí velmi sebevědomým dojmem, zdánlivě také přesně ví, co chce a 

snaží se toho za každou cenu dosáhnout, ve skutečnosti ale zažívá silné pocity 

méněcennosti. Navenek prezentované sebevědomí je podle mého názoru jen určitou 

ulitou, ve které se ve skutečnosti nachází naopak velmi nejistý člověk, který si vůbec 

nevěří. Uvedená definice je proto opět kompatibilní s definicemi uvedenými výše, u 

kterých jsem určila sníţené sebevědomí jako jeden z hlavních faktorů, přítomných při 

vzniku ţárlivosti. 

Hauck (1996: 10-20) ve své knize definuje 6 typických charakterových vlastností 

ţárlivých a panovačných lidí, seřazených sestupně podle významnosti. Nejvýznamnější je 

podle něj jiţ zmiňovaný pocit méněcennosti. Ten je spojován se sebeobviňováním a 

posuzováním sebe vzhledem k porovnávání s okolím. Další měřítko, podle kterého 

posuzuje ţárlivý člověk svou hodnotu, je podle skutečnosti, zda je člověk milovaný či 

nikoli. Další charakterovou vlastnost Hauck nazývá mentalitou otrokáře, která spočívá v 

přesvědčení, ţe partner/ka ţárlivého člověka je jeho majetek a ţe druhého vlastní. 

Následující charakteristikou je sebezničující chování, kdy se jedná o způsob chování, 

kterým ţárlivý člověk svého/ou partnera/ku od sebe vlastně odhání a nevědomě ji/ho 

odrazuje od společného partnerského ţivota. Ţárlivý člověk má podle Haucka potíže s 

přijímáním odpovědnosti za svou žárlivost a téměř vţdy obviňuje ze způsobování 

vlastní ţárlivosti partnera/ku.  

Jako další charakteristiky popisuje Hauck sobeckost a nevyspělost, kdy se ţárlivý 

člověk snaţí být neustále středem zájmu své/ho partnerky/a a zároveň není schopen brát 

ohledy na potřeby ostatních lidí. Posledním bodem je bázlivost, kdy se ţárlivý jedinec cítí 

ohroţen všemi (i nevinnými) událostmi. Člověk, který si nevěří, si je vědom jen svých 

chyb a kvality je schopen ocenit jen u jiných lidí, čímţ se opakovaně utvrzuje ve svém 

pochybování o sobě. Nejvýznamnější je podle autora jiţ zmiňovaný pocit méněcennosti. 

Ten je spojován se sebeobviňováním a posuzováním se, na základě porovnávání se s 

okolím. 
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Také podle autorů Výrosta a Slaměníka (2001: 74-75) je ţárlivost důsledkem 

srovnávání sebe sama s jinými. Ţárlivost je proţívána jako ohrožení vztahu díky 

rivalovi/ce, který/á v očích žárlivého člověka vykazuje převahu v určitých pro něho 

podstatných charakteristikách (např. vzhled, sociální status apod.). Na základě tohoto 

zjištění dojde ke sníţení sebehodnocení ţárlící/ho, coţ v ní/něm vyvolá strach, bolest a 

hněv. Součástí ţárlivosti můţe být podle autorů také závist, coţ je touha mít totéţ co druhý 

(pokud to já nevlastním nebo v tom existuje rozdíl). 

 

Z výše uvedených definic se nabízí moţnost určit jako příčinu romantické ţárlivosti 

nízké sebevědomí (či sebeúctu) ţárlivé/ho partnerky/a. Dalo by se předpokládat, ţe 

nedostatečně vysoká sebeúcta můţe významně ovlivnit partnerské vztahy a vyvolat 

ţárlivost. Pokud se bude člověk domnívat, ţe není dostatečně dobrý (ať uţ sám o sobě 

nebo pro partnera/ku), můţe u něj vzniknout pocit ohroţení vztahu vyvolaný obavou 

z nevěry ze strany partnera/ky s „lepší/m“ rivalkou/em. Ţárlivý jedinec můţe cítit větší 

pocit ohroţení od ostatních konkurentů/ek, které bude povaţovat za vhodnější, vzhledem 

k tomu, ţe sám sobě přikládá nízkou hodnotu. 

Nicméně stanovení souvislosti mezi sebeúctou (popř. sebevědomím) a ţárlivostí je 

podle Zapletalové (2008) velmi problematické z důvodu, ţe existuje mnoho proměnných, 

které je třeba brát na vědomí. Přesto, ţe je ţárlivost velmi často definována jako reakce na 

ohroţení sebeúcty, nemusí to nutně znamenat, ţe lidé s vysokou sebeúctou budou méně 

ţárliví. Nabízí se také moţnost, ţe právě ţárlivost můţe sniţovat sebeúctu a sebevědomí 

(Bush in Zapletalová, 2008: 30). Nízké sebevědomí a sebeúcta by tedy v tomto případě 

byly aţ důsledkem, nikoliv příčinou ţárlivosti. 

Zapletalová provedla výzkum, ve kterém zkoumala korelaci mezi celkovým skórem 

ze škály sebehodnocení a celkovým skórem ze škály interpersonální ţárlivosti. Přestoţe 

v rámci výzkumné hypotézy očekávala, ţe čím niţší bude sebehodnocení, tím vyšší bude 

ţárlivost a naopak, tento předpoklad se nepotvrdil. Mezi ţárlivostí a sebehodnocením 

nebyla potvrzena statisticky významná souvislost. Autorka uvádí, ţe výsledky dalších 

zahraničních studií v této problematice také nejsou zcela jednoznačné (Zapletalová, 2008: 

72). 
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Podle předloţených definic se zdá, ţe ţárlivost je pojímána pouze negativně. Ale je 

moţné se setkat i s pojetím, které na ţárlivosti nachází pozitivní aspekty. Buss (2009: 7-30) 

popisuje ţárlivost jako psychologickou strategii, která se vyvinula k potírání nevěry. 

Ţárlivost popisuje jako instinkt, ze kterého má žárlivý jedinec užitek. „Pradávní lidé, 

kteří se rozlítili při prvních náznacích potenciálního odchodu jejich partnera a kteří 

jednali tak, aby tomu zabránili, získali selekční výhodu nad těmi, kteří ţárliví nebyli“ 

(Buss, 2009: 19). Podle autora lidé, kteří nedokázali zabránit partnerské nevěře, měli menší 

reprodukční úspěch. 

 

3. Schéma žárlivostního procesu 

Pines (1998: 1-23) ve svém popisu ţárlivosti mluví o tom, ţe ţárlivost je záleţitostí 

tří lidí, má tedy triadický základ. Prvním člověkem je ţárlivá osoba, která má určité 

predispozice k ţárlivosti. Tyto predispozice jsou určovány kulturou, ve které vyrůstáme, 

rodinným zázemím, rodinnými konstelacemi a také zkušenostmi, které jedinec v dětství a 

během dospívání zaţil. Podle autorky se predispozice neprojevují, dokud je určitá událost 

nevyvolá. Druhou osobou je partner/ka ţárlivého člověka a třetí je někdo, kdo pro 

ţárlivého jedince představuje ohroţení (a to ať daná osoba skutečně existuje či nikoliv). 

Triadický vztah je moţné vypozorovat u všech uvedených definic ţárlivosti. Pro 

lepší představu níţe uvádím jednoduché základní schéma (viz Schéma 1). Do schématu 

jsem jednotlivě dosadila výše uvedené definice, aby mohla vyniknout jejich základní 

podstata a případné rozdílnosti. U definic jsem vţdy určovala dispozice k ţárlivosti, 

spouštěč ţárlivosti a její projevy vůči partnerovi/ce. Podle některých definic spouštěčem 

ţárlivosti nemusí být vţdy třetí osoba, jak uvedla Pines (1998), ale mohou to být například 

i koníčky partnera/ky, jeho/jí práce apod. (viz níţe). 
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Schéma 1: Psychologický proces žárlivosti
4
 

 

 

 

Z uvedených definic vyplývá, ţe ţárlivost je moţné popsat jako obousměrný proces 

mezi ţárlivou osobou, partnerem/kou, na kterého/ou je ţárleno a třetí stranou (která můţe 

být pouhou představou ţárlivého jedince), která ţárlivost spustí. Obousměrným procesem 

myslím vzájemnou interakci mezi všemi třemi aktéry schématu, kdy ţárlivý jedinec, díky 

vlastním dispozicím, ţárlí na svého/ou partnera/ku z důvodu určité (ať uţ reálné či 

předpokládané) interakce mezi partnerem/kou a třetím objektem (např. jinou osobou, 

jeho/jejím koníčkem apod.). Ţárlivý jedinec se zároveň s třetím objektem porovnává či mu 

přikládá určitou hodnotu nebo význam. Tím se v něm podnítí ţárlivost a objeví se 

negativní emoce, pociťovaná/é vůči partnerovi/ce. Ţárlivý člověk začne na základě 

této/těchto emoce/í jednat, např. vyzve partnera/ku k omezení jeho/jejích styků se třetí 

osobou, čímţ ovlivní oba zbylé aktéry schématu. 

V definici podle Whitea a Mullena (2006) bychom ve schématu jako spouštěč 

ţárlivosti určili skutečnou nebo potenciální náklonnost partnera/ky k rivalovi/ce. Tím se 

projeví dispozice ţárlivé osoby, spočívající v pociťování ohroţení vlastní sebeúcty nebo 

obava ze ztráty existujícího vztahu. To vyvolá pocit ţárlivosti vůči partnerovi/ce a vznikne 

popisovaný komplex myšlenek, emocí a činů vůči partnerovi/ce. 

Podle definice Hartla a Hartlové (2009) by spouštěčem ţárlivosti ve výše uvedeném 

schématu byla třetí osoba nebo osoby, které jsou ţárlivou osobou vnímány jako ohroţující. 

                                                           
4 Obdobné schéma nabízí i autoři White a Mullen (2006: 36), nicméně ti berou v rámci schématu v potaz 

ještě další proměnné, např. kulturu, podpůrný systém kaţdé z osob, které mohou mít na ţárlivost vliv. 
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Ačkoliv autor a autorka uvádějí, ţe ţárlivost můţe být zaměřena vůči těmto osobám, já 

povaţuji tuto osobu (tyto osoby) pouze za spouštěče ţárlivosti k romantické/mu 

partnerce/ovi, jelikoţ ţárlivá osoba pravděpodobně proţívá strach ze ztráty partnera/ky a 

tudíţ podle mého názoru pociťuje ţárlivost vůči němu/ní. Dispozicí by v tomto případě ve 

schématu byly úzkost a nízké sebevědomí a na základě toho by jako projev mohly být 

označeny pocit nejistoty ohledně citů ze strany partnera a strach ze ztráty milované osoby. 

Také podle autora Haucka (1996) jsou dispozice ţárlivé osoby pocity méněcennosti, 

sobeckost, nevyspělost a další autorem popisované vlastnosti. Projevem by zde potom byla 

snaha o vlastnění partnera/ky, obviňování partnera z vlastní ţárlivosti, snaha být neustále 

středem pozornosti partnera/ky atd. Jako spouštěč by zde mohlo být označeno posuzování 

sebe vzhledem k porovnávání s okolím. Přesněji tedy výsledek posouzení v neprospěch 

ţárlivé/ho partnera/ky. 

Podle Merkleho definice (1997) můţe být spouštěčem ţárlivosti nejen osoba (osoby), 

ale také například určitý koníček nebo práce (v podstatě vše, co ubírá ţárlivé jedince o 

partnerovu/činu pozornost). Dispozicí by zde byla nejistota a nízká sebedůvěra ţárlivého 

jedince. Projevem by byly popisované negativní pocity, jako strach, nenávist, vztek, někdy 

dokonce panika. Podle definice Výrosta a Slaměníka (2001) by spouštěčem ţárlivosti bylo 

porovnání sebe sama s jinými rivaly/kami. Dispozicemi by v tomto případě bylo sníţené 

sebevědomí. Projevem je potom pocit ohroţení vztahu, proţívání strachu, bolesti a hněvu, 

někdy také závisti. 

 

V předchozích odstavcích jsem se snaţila zachytit základní principy 

psychologického procesu ţárlivosti. Podle jednotlivých definic ţárlivosti jsem určovala 

obecná kritéria, která se na tomto procesu podílí. Tato kritéria bylo moţné určit ve všech 

uvedených definicích ţárlivosti, přičemţ jejich obsah se u některých definic podobá, u 

většiny definic je ale odlišný. 

Podle výčtu výše uvedených definic by se dalo ţárlivost povaţovat za nepříjemnou 

nebo dokonce škodlivou vlastnost. U většiny definic je moţné si povšimnout, ţe ţárlivost 

je spojována pouze s negativními emocemi, jako jsou např. strach, hněv, úzkost apod. 

Ţárlivý jedinec obvykle proţívá pocit ohroţení, ať uţ sebe nebo svého vztahu. Podle výše 

uvedených odborných definic se zdá, ţe psychologie nahlíţí na ţárlivost spíše negativně. 
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Výjimkou je evolučně-psychologické pojetí ţárlivosti, které nepovaţuje ţárlivost za 

známku nevyzrálosti, ale naopak ji popisuje jako prevenci nevěry a způsob vypořádávání 

se s reprodukčními hrozbami (Buss 2000: 1-26). 

Ţárlivost bychom mohli povaţovat také za jakousi pojistku k upevňování vztahu. 

Ţárlení můţe být ve skutečnosti vyjádřením potřeby větší jistoty, ať uţ se sebou samým 

nebo s city partnera/ky. Vzniklé negativní pocity mohou být jakýmsi signálem, který 

naznačuje, ţe bychom měli začít na sobě nebo na vztahu více pracovat. Ţárlivost by  tedy 

mohla teoreticky dopomoci k udrţování dynamiky vztahu a mohli bychom ji tudíţ 

povaţovat za prospěšnou. Negativní emoce, které jedinci při proţívání ţárlivosti pociťují, 

mohou takové lidi nabudit k akci, která má slouţit ke zbavení se těchto nepříjemných 

pocitů. Samozřejmě uvaţuji o ţárlivosti, která není povaţována za chorobnou a také zde 

bude hrát roli mnoho osobnostních faktorů ţárlivého jedince. 

 

4. Teorie žárlivosti 

Teorie ţárlivosti můţeme rozdělit do dvou hlavních větví podle hlediska, kterými je 

na ţárlivost pohlíţeno. První perspektiva je zaloţena na předpokladu, ţe ţárlivost a její 

rozdíly mezi muţi a ţenami jsou vrozené a nezávislé na sexuální orientaci jedince 

(evoluční psychologie a sociobiologie). Druhá větev předpokládá, ţe proţívání ţárlivosti je 

spojeno se sociálními zkušenostmi jedince a ţe se liší v kontextu genderu a sexuální 

orientace. Ţárlivost je v tomto pojetí kulturním fenoménem, který je determinován 

sociálními vlivy (socio-kulturní perspektiva) (Sheets, Wolfe, 2001; Pines, Friedman, 

1998). V některých teoriích jsem zaznamenala i obě hlediska zároveň, kdy ţárlivost a její 

rozdíly byly pokládány za biologicky dané, nicméně byl brán v potaz i vliv socio-

kulturního prostředí (např. neopsychoanalytické teorie ţárlivosti, které více přiblíţím 

v jedné z následujících kapitol).  

V úvodu jsem uváděla, ţe s ţenskou a muţskou ţárlivostí budu pracovat jako 

s konstrukty a budu na ně nahlíţet ze socio-kulturní perspektivy. V teoretické části u teorií 

uvedu zástupce všech zmíněných hledisek, nicméně vzhledem k tematickému zaměření 

práce se budu přiklánět spíše k socio-kulturnímu pojetí ţárlivosti a u sociobiologických a 
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evolučně-psychologických teorií uvedu také argumenty a výhrady, proč jejich vysvětlení 

genderových rozdílů v ţárlivosti hodnotím vzhledem k pojetí práce jako nevyhovující. 

 

4.1. Psychoanalýza 

Psychoanalýza je psychologický směr, který je zaloţený na přesvědčení, ţe na vývoj 

jedince má největší vliv sexuální pud (Hartl, Hartlová, 2009: 471). Tento směr se rozvíjí v 

posledním desetiletí 19. století a zaměřuje se především na rané dětské záţitky, produkci 

snů a volných asociací, díky kterým můţe dojít k odhalení a řešení podvědomých konfliktů 

a komplexů jedince. 

 

Sigmund Freud 

Prvním významným psychoanalytikem, který se zabýval ţárlivostí, byl Sigmund 

Freud. Popsal tři typy ţárlivosti: normální, projekční a bludnou, přičemţ tvrdil, ţe procesy 

kaţdé z těchto jednotlivých ţárlivostí se mohou vzájemně prolínat. Nadměrnou 

emocionalitu spojenou s ţárlivostí Freud vysvětluje tím, ţe je znovu nevědomě vyvoláván 

Oidipovský komplex
5
 (nebo také konflikt). Freud proţívání ţárlivosti, stejně jako zkušenost 

s Oidipovým komplexem, povaţuje za součást normálního vývoje. U ţárlivého jedince se 

nacházejí kořeny vzniku ţárlivosti v jeho dětství a záţitcích, které v tomto období proţije 

(Freud in White, Mullen, 2006: 108-121). 

Pinesová (1998) uvádí, ţe ţárlivost se vyvíjí v tzv. Oidipovském stádiu od 2 do 3 let 

věku dítěte. Podle Freuda dítě v tomto stádiu zaţívá první sexuální vzplanutí, směřující 

k nejbliţší osobě opačného pohlaví (obvykle k rodiči). Dítě chce rodiče pro sebe, ale má 

silného soupeře (obvykle druhého rodiče stejného pohlaví). Soupeř/ka je větší a silnější, 

takţe chlapec neb dívka nakonec „prohraje“. Kdykoliv se potom v dospělosti objeví třetí 

osoba, otevře se stará jizva v podobě ţárlivosti (Freud in Pines, 1998: 45-67). 

                                                           
5
 Oidipův komplex - nevědomé erotické tíhnutí syna k matce a dcery k otci (součást normálního vývoje), 

spojené s bázní z trestu, protoţe rodič stejného pohlaví je povaţován za sexuálního soupeře a proto je 

nenáviděn a je mu přána smrt (Hartl, Hartlová, 2009). 
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Podle Freuda jsou emocionální okolnosti související s Oidipovským komplexem jiné 

pro muţe a jiné pro ţeny. Chlapec miluje svou matku a nenávidí otce-rivala, kdeţto dívka 

miluje matku jako pečovatelku a zároveň ji nenávidí jako rivalku, zatímco miluje otce. V 

dospělosti mohou být z toho důvodu podle Freuda ţárlivé emoce u ţen v souvislosti 

s rivalkami rozpolcenější, neţ u muţů, kteří k rivalům budou cítit spíše jen emoce 

negativní (Freud in White, Mullen, 2006: 108-121).  

Freud tedy počítá s rozdíly mezi muţskou a ţenskou ţárlivostí, především v 

emocionální oblasti, přičemţ tyto rozdíly vznikají podle autora jiţ v dětství a jsou na 

úrovni nevědomí, se sexuálním podtextem. Dalo by se ale namítnout, ţe i chlapci se 

mohou s otci pozitivně identifikovat z důvodu otcovy větší síly a jeho otcovské autority. 

Chlapec potom vůči otci nemusí zaţívat pouze negativní pocity, ale například úctu, obdiv 

apod. Proto by se dalo tvrdit, ţe i v dospělosti budou muţi pociťovat ambivalentní pocity 

k rivalovi, stejně jako ţeny. Pokud budou rivala povaţovat za silnějšího, bude se v nich 

mísit strach ze ztráty vztahu s uznáním (moţná i obdivem) rivalovy síly, popřípadě jiné 

kvality, která je pro ţárlivého jedince významná a díky které vlastně ohroţení pociťuje. 

Ţárlivost normální, jinak nazvána soupeřivá, je podle Freuda „sloţená emoce 

sestávající ze zármutku nad skutečnou či potenciální ztrátou milovaného, z narcistického 

zranění, hněvu na rivala, podnětu k soupeření a ze sebekritiky“ (Freud in White, Mullen 

2006: 109). 

Ţárlivost projekční podle Freuda vzniká jako důsledek vlastní heterosexuální nevěry 

nebo z proţívání nutkání k uskutečnění nevěry s osobou opačného pohlaví, coţ vede k vině 

(vědomé nebo nevědomé). Autor tvrdí, ţe se jedná o určitý druh obrany před vzniklou 

vinou, která vzešla z heteroerotické přitaţlivosti k ostatním osobám (Freud in White, 

Mullen, 2006: 113-141). 

Třetí popisovaný druh ţárlivosti je ţárlivost bludná neboli paranoidní, která stejně 

jako ţárlivost projekční spočívá v proţívání sexuální přitaţlivosti k jiným osobám neţ k 

partnerovi/ce, přičemţ v tomto případě se jedná o přitaţlivost homoerotickou. Podle autora 

se tedy jedná o jakousi obranu proti homoerotickým podnětům a bránění se těmto 

podnětům vyvolává mnohem větší úzkost, neţ boj s podněty heteroerotickými (Freud in 

White, Mullen, 2006: 114-115). 
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Domnívám se, ţe do výše uvedené teorie se promítá tzv. vynález heterosexuality, 

který blíţe popsal autor Katz (2013: 4-8). Katz uvádí, ţe heterosexualita (jako kategorie 

identity) do pozdního 19. století neexistovala. Jelikoţ Freudův koncept Oidipova komplexu 

vznikl aţ těsně na konci 19. století, je moţné, ţe zde existuje určitá souvislost.  

Katz popisuje, ţe heterosexualita je ve skutečnosti konstrukt, který byl vytvořen 

v USA kolem roku 1890. Autor nemá na mysli hetereosexuální pocity a chování jako 

takové, ale kategorii heterosexuality, spojovanou s určitými normami, rolemi, institucemi 

apod. Podle Katze se jedná o určitou ideologii, která působí v mnoha oblastech a dostává 

se tak do povědomí celé společnosti a tím pádem ji také ovlivňuje (Katz, 2013: 4-8). 

Největší význam měl vynález heterosexuality v oblasti medicíny, dalo by se tedy 

předpokládat, ţe i v oboru psychologie tomu nebylo jinak. Medicína vytvořila základní 

normy, kdy určovala, která sexualita je v pořádku a která nikoliv. Oficiálně se určilo, co 

má být v rámci sexualit povaţováno za přirozené a správné a co je „deviantní“ a nevhodné. 

Tyto nově vzniklé normy měly ohromný vliv na celou tehdejší společnost a její celkový 

vývoj (Katz, 2013: 4-8). 

Tímto způsobem si vysvětluji silnou heteronormativitu Freudovy teorie ţárlivosti. 

Jelikoţ popisuje homoerotickou přitaţlivost jako závaţnější a vedoucí k „horším“ 

následkům proţívání homosexuální touhy (proţívání bludné ţárlivosti je spojeno s touhou 

po homosexuální nevěře, která je spojena s mnohem větší úzkostí, neţ nevěra nebo touha 

po nevěře heterosexuální). 

Ačkoliv nemohu vyloučit Freudovo tvrzení, ţe základ ţárlivosti je v raném dětství a 

souvisí s proţitým Oidipovým komplexem, s následujícím rozdělením a charakteristikou 

jednotlivých druhů ţárlivosti, ani s popisovaným rozdílem v proţívání ţárlivosti u muţů a 

ţen z výše uvedených důvodů souhlasit nemohu. Z důvodu biologické determinovanosti 

teorie a pouţívání heterosexuality jako ahistorické, esenciální a neměnné kategorie se 

s výše uvedenou teorií nemohu ztotoţnit a jelikoţ se pravděpodobně její velká část odvíjí 

od tohoto sociálního konstruktu, dalo by se tvrdit, ţe i teorie samotná je určitým sociálním 

konstruktem, který podporuje nastavené normy. 
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Melanie Klein 

Další významnou psychoanalytičkou, zabývající se ţárlivostí, je Melanie Klein, která 

také určuje jako prvotní příčinu ţárlivosti Oidipův komplex. Při svém popisu dává 

ţárlivost do kontrastu k závisti, ale zároveň v nich nachází určitou spojitost. Ţárlivost 

popisuje jako strach ze ztráty něčeho co máme, kdeţto závist je podle ní pocit bolesti při 

pohledu na někoho, kdo má něco, co chceme mít (Klein, 2005: 217). 

Autorka ve své teorii řeší i společenský postoj k ţárlivosti a závisti a upozorňuje na 

rozdílný náhled na ně. Příkladem je podle ní skutečnost, ţe v některých zemích můţe 

člověk, který spáchá vraţdu ze ţárlivosti, získat mírnější trest (oproti vraţdě z jiné příčiny, 

např. právě závisti). Důvodem mírnějšího trestu je podle autorky okolnost, ţe vraţda 

rivala/ky je důkazem o lásce k partnerovi/ce, která/ý byl/a například nevěrný/á. To můţe 

být povaţováno za polehčující okolnost (Klein, 2005: 216). Také autorka Pines (1998: 1-

23) uvádí, ţe závist má negativnější konotace neţ ţárlivost, a já se domnívám, ţe je to 

právě z toho důvodu, ţe ţárlivost je často dávána do souvislosti s láskou, kdeţto závist 

naopak s nenávistí. 

Klein uvádí, ţe ţárlivost je na závisti zaloţena, přičemţ ale závist je ranější, 

primitivnější a více destruktivní emoce neţ ţárlivost. Závist vzniká v období od narození 

do jednoho roku dítěte, jako odpověď na jeho frustraci, vznikající z vlastní bezmoci a 

závislosti na matce (Klein in Pines, 1998: 1-23). Pines vedle triadické ţárlivosti popisuje 

závist jako diadický vztah. Závistivý člověk chce něco, co patří jiné osobě a nechce, aby to 

ten druhý měl. Objektem závisti můţe být cokoliv, např. vztah, něčí partner/ka apod. 

Ţárlivost podle autorky zahrnuje navíc třetí osobu (reálnou či pomyslnou), která pro 

existující romantický vztah představuje v očích ţárlivé/ho partnerky/a ohroţení (Pines, 

1998: 1-23). 

S uvedeným diadickým konceptem závisti a triadickým pojetím ţárlivosti můţeme 

počítat pouze v případě, ţe pracujeme s definicí, která povaţuje za moţný spouštěč 

ţárlivosti osobu. Tím chci říci, ţe toto pojetí platí jen v případě, kdy se zaměřujeme na 

interakci mezi lidmi. Ovšem stejně jako u definic ţárlivosti, které počítají i s moţností 

ţárlení na partnera/ku, kvůli jeho koníčkům nebo času, který ţárlivé/mu partnerce/ovi 

věnuje, by se i u závisti dalo uvaţovat o triadickém konceptu (závistivý člověk - věc, 

kterou závidí - osoba, které tu věc závidí). 



26 
 

Na další rozdíly mezi ţárlivostí a závistí poukázali autoři Parrot a Smith, kteří 

zkoumali konkrétní emoce, vyskytující se u ţárlivosti a závisti. U ţárlivosti se nejčastěji 

objevil strach ze ztráty, nedůvěra, úzkost a vztek, kdeţto u závisti byly vykazovanými 

emocemi zášť, pocit méněcennosti, touha a nesouhlas (Parrot, Smith in Pines, 1998: 1-23). 

Základní rozdíl mezi ţárlivostí a závistí výstiţně popisuje Anderson, kdyţ uvádí, ţe závist 

je spojena s not having, tedy nemít, kdeţto ţárlivost se pojí s having, tedy mít (Anderson in 

Pines, 1998: 1-23). 

 

Karen Horney 

Další významnou neopsychoanalytičkou, která se také zabývala ţárlivostí i závistí, je 

Karen Horney. Autorka nedefinuje rozdíl mezi ţárlivostí a závistí, tyto pojmy v jejím 

pojetí spíše splývají. Ve svých teoriích oproti předchozím autorům přiznává vedle proţitků 

v dětství velký význam také společenským podmínkám
6
 a ţárlivost a závist popisuje 

v kontextu komplexu maskulinity, který proţívají ţeny a komplexu feminity, se kterým se 

podle autorky potýkají muţi (Horney, 2004). 

Ţeny podle Horney proţívají komplex, jelikoţ závidí muţům penis a celkově ţárlí na 

jejich privilegované postavení ve společnosti. Podle autorky si přejí odloţit svou ţenskou 

roli a mají přání stát se muţem. Muţi naopak ţárlí na ţeny, závidí jim schopnost mateřství 

(těhotenství, porod atd.) a díky tomu se cítí méněcenní. Autorka uvádí, ţe komplex 

feminity je zřejmě silnější neţ komplex maskulinity, jelikoţ muţi vykazují silnou potřebu 

ţeny sniţovat. Podle autorky má dogma o méněcennosti ţen původ v těchto nevědomých 

muţských tendencích. U ţen se můţe komplex maskulinity přeměnit na touhu po 

manţelství a dětech (v nejlepším případě), v tom horším mohou komplex maskulinity 

doprovázet pocity viny, které v této přeměně zabrání. U muţů podle autorky moţnost této 

přeměny není, coţ by podle ní mohlo vysvětlit jiţ zmíněnou silnou snahu ţeny poniţovat. 

(Horney, 2004: 39-83).  

Jako příčinu ţárlivosti samotné popisuje Horney (2004: 83-97) společenský 

poţadavek na monogamní vztahy spojené s ideálem věrnosti, které jsou v našich myslích 

                                                           
6
 Horney se řadí mezi představitelky neopsychoanalýzy, coţ jsou teorie, které vznikly jako kritika freudismu 

a jeho biologické determinace, přičemţ tento směr přikládá význam i dalším faktorům (především těm socio-

kulturním) (Hartl, Hartlová, 2009: 348). 
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vytvářeny. Podle autorky tak vzniká touha po výhradním právu někoho vlastnit, coţ je 

vlastně oţivení infantilního přání mít otce nebo matku jen pro sebe (Oidipovský komplex). 

Autorky Klein i Horney určitým způsobem reflektují společenské hledisko u 

ţárlivosti. Horney ţárlivost popisuje přímo jako konstrukt, který byl vytvořen v našich 

myslích, a zároveň svým pojetím komplexů maskulinity a feminity upozorňuje na nerovné 

postavení ţen a muţů ve společnosti. Přesto je její pojetí ţárlivosti a závisti 

heteronormativní, stejně jako u pojetí Freuda. 

 V přístupu Horney heteronormativita vystupuje především v popisu moţného 

vyrovnání se ţen s komplexem maskulinity v případě, ţe si pořídí dítě a manţela. Autorka 

popisuje mateřství a získání manţela jako jedinou záchranu pro ţeny potýkající se 

s komplexem maskulinity. V opačném případě bude ţeny podle Horney (2004) doprovázet 

pocit viny a s vlastním komplexem se nevyrovnají.  

Z autorčina popisu vyrovnání se ţen s komplexem maskulinity implicitně vystupuje 

imperativ předepisující ţenám heterosexuální chování a tradiční roli pečujících matek a 

manţelek. V rámci jejího pojetí je moţné spatřit morální perspektivu péče, která je 

stereotypně spojována s ţenami, kdeţto od muţů je namísto toho očekáváno morální 

uvaţování, zaměřené na spravedlnost (Gilligan, 2001). Pocit méněcennosti muţů, 

vyplývající z jejich neschopnosti rodit a zároveň jejich silnější orientace na spravedlnost, 

můţe v muţích vyvolat snahu o vyrovnání se s komplexem feminity prostřednictvím 

poniţování ţen, o kterém píše Horney (2004). 

Všechny psychoanalytické teorie ţárlivosti mají základ v proţití Oidipovského 

konfliktu v dětství, které se v pozdějším věku projeví větší či menší mírou ţárlivosti. 

Všichni psychoanalytici a psychoanalytičky povaţují proţívání Oidipovského konfliktu za 

součást normálního vývoje člověka, přičemţ rozhodující v kontextu ţárlivosti je, jakým 

způsobem se s tímto komplexem jedinec vyrovnává. Zvládnutí Oidipovského komplexu je 

součástí vývoje vlastní identity, kdy se jedinec musí odpoutat od rodiče, ke kterému přilnul 

a získat v rámci identity vlastní samostatnost a nezávislost.  

Myslím si, ţe ţárlivost skutečně můţe být projevem neschopnosti vyrovnat se 

s proţitým Oidipovským komplexem v dětství, který se promítá do proţívání a chování i 

v dospělosti. Přesto si nemyslím, ţe by ţeny a muţi proţívali ţárlivost odlišnými způsoby 
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z důvodu, ţe díky svému pohlaví zaţili Oidipovský konflikt v dětství rozdílně. Přikláním 

se k tvrzení, ţe pokud mezi muţi a ţenami v proţívání ţárlivosti určité rozdíly existují, je 

to způsobeno jejich rozdílnou socializací a výchovou, které se odvíjí od kulturního 

prostředí, v němţ se muţi a ţeny pohybují a které má vliv na jejich vlastní postoje, názory 

a hodnoty. 

Do výše uvedených teorií se podle mých interpretací promítají společenské 

konstrukce norem. V různých podobách se zde objevují heteronormativita a genderové 

stereotypy, nejen v předepsaných rolích určených pro muţe a ţeny, ale také v předpokladu 

na jejich způsob myšlení a chování. Domnívám se, ţe tento způsob uvaţování v 

(pravděpodobně nereflektovaných) stereotypech se promítá i do způsobů vysvětlování 

rozdílů v ţárlivosti mezi muţi a ţenami. 

 

4.2. Sociobiologie a evoluční psychologie 

Mnoho teorií ţárlivosti předpokládá, ţe se jedná o vrozenou a přirozenou vlastnost, 

která má základ v pudové („zvířecí“) stránce člověka. Obor, na kterém jsou tyto 

předpoklady zaloţeny, se nazývá sociobiologie. Hartl a Hartlová (2009: 549) uvádějí, ţe 

sociobiologie je hraniční komparativní obor, který se snaţí objevit biologické základy 

sociálního chování u široké škály ţivočišných druhů, přičemţ klade důraz na genetický a 

evoluční vývoj. Ze sociobiologie se vyvinul další obor, kterým je evoluční psychologie. Ta 

vedle biologických základů přikládá význam také psychologickým mechanismům a 

přizpůsobivosti člověka (Hewstone, Stroebe, 2006: 49-75).  

V úvodu jsem předeslala, ţe s ţárlivostí budu pracovat jako se společensko-

kulturním konstruktem, coţ se s pojetím sociobiologie a evoluční psychologie přímo 

vylučuje. Argumentem podporujícím mnou zvolené pojetí můţe být zjištění, ţe existuje 

velké mnoţství společností (například některé kmeny v Asii a Africe), kde se ţárlivost v 

podobě, jak ji zde popisujeme, vyskytuje zřídka nebo vůbec (Nakonečný, 2000; White, 

Mullen 2006).  Nicméně i přesto si myslím, ţe v této práci mají následující teorie své 

místo, protoţe zdání „přirozenosti“ a ospravedlňování pudy a genetikou můţe přístup 

společnosti k problematice ţárlivosti významně ovlivnit. 



29 
 

Také autoři White a Mullen (2006:  95-105) uvádějí, ţe nesouhlasí s myšlenkou, ţe 

lidská ţárlivost se vyvinula během evoluce a je pozůstatkem našich zvířecích předků. 

Argumentují tím, ţe pokud je lidská ţárlivost úzce spjata s našimi vzdálenými předky mezi 

savci, měla by vykazovat určitou podobnost s chováním u geneticky blízkého druhu, jako 

jsou např. primáti, coţ se nepotvrdilo. 

Lancaster zkoumala rozdíly mezi primáty ve vzorcích dominance a náklonnosti 

v páření, sexu a morfologii a došla k závěru, ţe „poţadavky na strategie sexuálního výběru 

a otcovské investice dopadají na kaţdé jednotlivé pohlaví (mezi primáty) rozdílně a tyto 

vzorce jsou vysoce druhově specifické“ (Lancaster in White, Mullen 2006: 96). Podle 

uvedené autorky není moţné chování samic a samců jednoduše zobecnit a tudíţ není 

moţné hledat nějakou spojitost s lidským chováním. 

Silveberg navíc kritizuje základní domněnku těchto teorií, ţe současné znaky sahají 

zpět do minulosti k výsledkům přirozeného výběru, které působily na předky před několika 

stovkami tisíců let. Autor uvádí, ţe u tak vzdálených předků existuje velmi málo důkazů o 

jakýchkoliv znacích chování. Sociobiologové/ţky a evoluční psychologové/ţky přitom ale 

počítají s tím, ţe vyvodí obecné závěry od ostatních současných savců, o jejichţ 

vzdálených předcích ţádná svědectví v souvislosti s behaviorálními vlastnostmi nemáme 

(Silveberg in White, Mullen, 2006: 98-99). Navíc podle autorů Whitea a Mullena (2006: 

100) ve skutečnosti neexistují ţádné empirické práce, které by propojení ţárlivosti a genů 

prokázaly. 

V následujících řádcích seznámím čtenáře/ku s konkrétními teoriemi, které vysvětlují 

vznik a příčiny rozdílů v ţárlivosti muţů a ţen ze sociobiologického a evolučně-

psychologického hlediska. K těmto teoriím budu přistupovat kriticky, s přihlédnutím 

k socio-kulturní perspektivě. 

 

4.2.1. Rozdílná sexuální motivace 

Plháková se ve svém popisu ţárlivosti odkazuje na evoluční psychologii a uvádí 

předpoklad, ţe existují odlišné vrozené reprodukční úkoly muţů a ţen a s tím související 

rozdíly v jejich sexuální motivaci. Zatímco u muţů je podle této teorie dominantním cílem 

dosaţení tělesného uspokojení, u ţen sexuální pohnutky těsně souvisejí s láskou a 
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vytvořením osobní vazby k partnerovi (Plháková, 2008: 355-356). Toto vysvětlení můţe 

slouţit také k interpretaci výsledků některých výzkumů, podle kterých jsou muţi ţárlivější 

na sexuální nevěru partnerky (partnerka má pohlavní styk s někým jiným, ale bez citové 

angaţovanosti), kdeţto ţeny jsou více znepokojeny emocionální nevěrou partnera (partner 

cítí k jiné osobě romantickou náklonost). 

Například Buss s kolegy/němi tuto myšlenku potvrdili, kdyţ provedli výzkum, kde se 

přímo ptali studujících VŠ, jestli by byli více znepokojeni sexuální nebo emocionální 

nevěrou. V rámci tohoto výzkumu, byl proveden sub-experiment, kde byl zkoumán 

doprovodný psychologický efekt, který proţívali dotazovaní při samotném experimentu. 

V obou případech byly potvrzeny rozdíly mezi muţi a ţenami. Muţi byli více 

psychologicky reaktivní, kdyţ si představili partnerčinu sexuální nevěru a naopak ţeny 

reagovaly více při představě emocionální nevěry partnera (Buss in Helgeson, 2011: 332-

335). 

 

4.2.2. Rozdílná reprodukční strategie 

Další teorie ţárlivosti operuje s faktem, ţe samci savců (a také muţi) mají mnohem 

větší mnoţství spermatu neţ samice (a také ţeny) vajíček. Z tohoto důvodu musí samičky 

(a tedy i ţeny) vynaloţit větší energii k zajištění přeţití vlastních potomků, kdeţto samci 

savců (muţi) svou reprodukční strategii realizují tak, ţe se snaţí vzhledem k nejistotě 

otcovství zplodit co největší mnoţství svých potomků (White, Mullen, 2006. 88-91).  

Zde je třeba zmínit, ţe díky zdánlivě „přirozené“ snaze muţů (samců savců) o 

zajištění co největšího mnoţství vlastních potomků, jak uvádí White a Mullen (2006), bývá 

v současné společnosti muţská sexuální nevěra ospravedlňována jako něco, co není moţné 

vlastní vůlí ovlivnit a vina je dávána genetice a pudům (všeobecně pouţívané věty: „muţi 

jsou od přírody rozsévači“ nebo „muţi si prostě nemohou pomoci“ apod.). Naznačovaná 

závislost ţen na muţích (na jejich zdrojích) a muţská „přirozená touha“ po získání co 

největšího počtu dětí, staví ţeny a muţe do velmi nevyrovnaných pozic a tím, ţe jsou tyto 

domněnky předkládány jako vědecká fakta, mohou slouţit i k ospravedlnění a dalšímu 

utvrzení celkového znevýhodnění ţen ve společnosti. 
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Navíc při popisu sociobiologických a evolučně-psychologických teorií dochází k 

procesu tzv. naturalizace, kterou popisuje Šmaus jako chybný proces, při kterém jsou 

společenská kritéria a zákonitosti aplikovány na biologii, přesněji na přírodu. Jde o 

dvoustupňový proces, který přesunuje lidský způsob myšlení na chování zvířat a následně 

zpětně uplatňuje tyto popisy přírody na společnost (Šmaus, 1999: 433-446). V případě 

ţárlivosti se obvykle hledá chování podobné lidské ţárlivosti u zvířat a následně popisuje 

lidská ţárlivost jako přirozeně a pudově daná. Během tohoto procesu bývá často ignorován 

historický vývoj lidstva a jeho specifické uspořádání společnosti, díky kterému se lidé 

vymanili z prosté přírodní determinace a díky kterému se od zvířat značně liší.  

 

4.2.3. Jistota mateřství vs. nejistota otcovství 

Podle evolučního hlediska je ţárlivost vrozenou a univerzální odpovědí, která je 

odlišná u muţů a ţen. Rozdíly v ţárlení muţů a ţen mají podle tohoto pojetí základ v 

jejich rozdílné jistotě rodičovství. Jelikoţ muţi a ţeny v této souvislosti čelí odlišným 

rizikům, je z evolučního hlediska očekáváno, ţe ţeny budou méně ţárlivé neţ muţi a méně 

znepokojené sexuální nevěrou partnera a muţi naopak (Pines, Freidman, 1998: 54-71). Jak 

jiţ bylo uvedeno výše, předpoklad, ţe muţi vykazují větší ţárlivost při partnerčině sexuální 

nevěře, kdeţto ţeny ţárlivěji proţívají emocionální nevěru partnera, byl potvrzen 

některými výzkumy (např. Buss et al. in Sheets, Wolfe, 2001:261, White, Mullen, 

2006:167-175). Ovšem neobjevila jsem výzkum, který by přímo potvrdil, ţe ony rozdíly 

jsou vrozené a zaloţené na odlišných podobách rodičovství.  

Větší muţská ţárlivost na sexuální nevěru má podle Busse (2000: 49-73) původ 

v tom, ţe muţ si nikdy nemůţe být jistý otcovstvím dítěte, o které se stará, kdeţto ţena, 

vzhledem k tomu, ţe oplodnění i vývoj potomka probíhá v jejím vlastním těle, o svém 

mateřství pochybovat nemusí. Autor dále popisuje, ţe pokud je muţ ţeně nevěrný sexuálně 

a ne emocionálně, ţena nepřichází o zdroj zajištění přeţití vlastních dětí, kdeţto v případě 

nevěry emocionální je moţné, ţe ji muţ opustí a přesune tak své zdroje směrem k rivalce, a 

proto je toto partnerovo chování pro ţenu více ohroţující (Buss, 2000). 

Podle mého názoru jsou sociobiologické a evolučně-psychologické teorie ţárlivosti 

heteronormativní, jelikoţ pracují pouze s heteroerotickou formou sexuality a sex je zde 
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spojován především s rozmnoţovací funkcí. Vzhledem k tomu, ţe za základy ţárlivosti 

jsou povaţovány snaha o zajištění otcovství ze strany muţů a zabezpečení potomků ze 

strany ţen, jak by se potom vysvětlovalo, ţe k ţárlivosti dochází i mezi homosexuálními 

páry, jako to popisovali Hartl a Hartlová? Je zde také ignorována skutečnost, ţe sex 

v rámci partnerského vztahu nemusí mít za cíl pouze zplození vlastních potomků, ale můţe 

mít také mnoho dalších funkcí, jakými můţe být například fyzické proţití vzájemné lásky, 

společná relaxace, vzájemné uspokojení potřeb apod. 

 

4.2.4. Žárlivost a násilí 

Ţárlivost bývá v rámci sociobiologických a evolučně-psychologických teorií dávána 

do souvislosti s násilím, především, co se týká ţárlivosti muţů. Buss uvádí, ţe násilí můţe 

být jednou z reakcí na sexuální ţárlivost, kterou popisuje jako zdroj násilí muţů vůči 

ţenám (Buss, 2009: 158-180). Evoluční teorie navrhuje vysvětlení, ţe násilí muţe vůči 

partnerce (v rámci ţárlivosti) slouţí ke kontrole sexuálního chování ţeny. Muţi tak 

prokazují svou dominanci nad ţenami a zvyšují svou šanci na reprodukční úspěch a 

investici zdrojů do vlastního potomka (Rudman, Glick, 2008: 257-285). Westermarck zase 

uvádí, ţe muţská ţárlivost je instinktivně agresivní a ţe vzniklé násilí má slouţit k tomu, 

aby zabránilo promiskuitě (Westermarck in White, Mullen, 2006: 87). 

Pokud je tedy zdrojem muţské ţárlivosti a násilí snaha o zajištění reprodukce 

vlastních potomků, proč jsou ţárlivé ţeny, které tuto nejistotu nezaţívají a proč při ţárlení 

nemají oproti muţům sklony k násilí? Evoluční psychologie tuto otázku vysvětluje tak, ţe 

ţenská ţárlivost má jiný význam, neţ ta muţská. Podle těchto teorií jsou ţeny závislé na 

zdrojích partnera, a proto si vyvinuly ţárlivost z důvodu, aby zabránily partnerově citové 

investici do jiné osoby (Rudman, Glick, 2008: 257-285). 

Otázku proč ţeny nemají při ţárlení sklony k násilí, bychom mohli vysvětlit také 

z emočního hlediska, které jsem uváděla v jedné z předchozích kapitol. Podle výzkumů 

ţeny při proţívání ţárlivosti vykazují nejčastěji smutek nebo sklíčenost (Bryson in White, 

Mullen, 2006: 170), přičemţ tato emoce bývá spojena s pasivitou. Naproti tomu muţi při 

proţívání ţárlivosti pociťují především hněv. Ten je původně vrozenou reakcí na překáţku, 

která můţe být díky vzniklému hněvu a agresi jej doprovázející rozbita či násilně 
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odstraněna (Nakonečný, 2000: 259-264). Pociťovaný hněv při ţárlivosti u muţů můţe vést 

k vysvětlení jejich větší tendence k násilnému chování muţů vůči partnerkám. Proţívaná 

sklíčenost a pasivita ţen můţe vést k vysvětlení, proč ţeny při ţárlení takové skony k násilí 

nemají. 

 

4.3. Socio-kulturní teorie žárlivosti 

Abych mohla blíţe popsat socio-kulturní teorie ţárlivosti, nejprve představím, co 

termíny kultura a společnost znamenají a jaký je jejich vzájemný vztah. Mnoho socio-

kulturních teorií ţárlivosti je moţné dát do souvislosti s genderovým řádem a v některých 

případech je ţárlivost spojována s vlastnictvím a manţelstvím. Ráda bych zmínila, ţe níţe 

uvedená hlediska se mohou v některých teoriích vzájemně doplňovat nebo dokonce 

prolínat, proto je třeba o nich uvaţovat spíše v podobě celku, nikoliv jako o striktně 

oddělených jednotlivostech. Z toho důvodu není následující text členěný do takové míry, 

jako u popisu předchozích teorií. 

 

4.3.1. Kultura a společnost  

Podle sociologického hlediska kultura odkazuje na nebiologické aspekty lidské 

společnosti. Patří sem společenské hodnoty, zvyky a způsoby chování, které si lidé 

internalizují. Tyto aspekty jsou předávány společností, nikoliv genetickým přenášením 

z generace na generaci. Berger v této souvislosti uvádí, ţe společnost tvaruje lidskou 

identitu, myšlení a emoce. Struktury společnosti se stávají strukturami našeho vlastního 

vědomí. Společnost nás podle autora neovlivňuje jen povrchně, ale celé nás obklopuje a 

pohlcuje a dostává se do hloubky (Berger in Marsh, 2000: 24-31). 

Kultura a společnost jsou podle sociologického pojetí neoddělitelné koncepty, kdy 

jeden bez druhého nemůţe existovat. Kultura je spojena se sociálním chováním, kam patří 

morální cíle společnosti, postavení jednotlivých členů/ek a specifická pravidla chování, 

spojená se společenskými hodnotami a rolemi, které jsou známy jako normy. Tyto hodnoty 

a role jsou ve společnosti všeobecně přijímány a odráţejí se v normách řídících naše 

kaţdodenní chování a postoje. Uvedené kulturní aspekty jsou vštěpovány prostřednictvím 
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procesu socializace. V rámci sociologie se jedná o proces, díky kterému se učíme a tím 

pádem si zmíněné normy, hodnoty a role, uznávané v naší společnosti osvojujeme. 

Úspěšná společenská organizace tohoto procesu je velmi významná, a to nejen pro přeţití 

dětí do dospělosti, ale také pro celkovou budoucnost kultury (Marsh, 2000: 24-31). 

V rámci psychologického pojetí kultury a společnosti se autoři White a Mullen 

odkazují na model kauzálních podmínek interakce (Kelley et al. in White, Mullen, 2006: 

185-186). Kultura je zde definována jako opakované vzorce intrapersonálních a 

interpersonálních řetězců myšlenek, pocitů a chování. Tyto vzorce je moţné předpovídat 

na základě socializačních praktik a jsou společné pro velké mnoţství členů/ek kultury. 

Hodnoty, přesvědčení a představy dávají smysl vzorcům chování, organizaci určitých 

myšlenek, pocitů a chování, přičemţ dovolují člověku, aby si vybral mezi různými 

moţnostmi pro intra- a interpersonální chování (White, Mullen, 2006: 184-220). 

Mnoho sociologů/ţek nahlíţí na kulturu moderních společností, jako na roztříštěnou 

a vzájemně se lišící. Podle tohoto pojetí moderní společnosti obsahují mnoho rozličných 

přesvědčení, hodnot a zvyků. Naopak jiný sociologický pohled předpokládá, ţe existuje 

určitá dominantní kultura nebo ideologie, které současné společnosti podléhají a vytvářejí 

sjednocený kulturní systém (Marsh, 2000: 24-42). Psychologičtí autoři White a Mullen 

uvádí, ţe skupiny se liší do té míry, do jaké členové/ky sdílejí (ať uţ vědomě nebo 

nevědomě) jisté hodnoty, představy a přesvědčení se členy/kami jiných skupin. Vzniklé 

rozdíly potom pomáhají jednotlivé kultury mezi sebou navzájem ohraničit (White, Mullen, 

2006: 184-220). Podle tohoto pojetí se autoři spíše přiklánějí k první verzi sociologické 

představy o kultuře. V kontextu tématu práce vyvstává otázka, jak se v souvislosti 

s kulturou projevuje ţárlivost? Zda v rámci jednotlivých společností nabývá ţárlivost 

rozdílných podob nebo jestli je tento jev spíše součástí onoho předpokládaného jednotného 

kulturního systému? 

 

4.3.2. Kultura a žárlivost 

Pokud jde o výzkumy kultury a podoby ţárlivosti, Hupka a spol. zkoumali ţárlivost 

prostřednictvím dotazníků u 2091 univerzitních studujících. Výzkum se týkal studujících 

v Maďarsku, Irsku, Mexiku, Nizozemí, USA a tehdejším Sovětském svazu a bývalé 
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Jugoslávii. Při vyhodnocování výzkumu byly objeveny tři faktory, které se vyskytovaly ve 

všech zkoumaných kulturách: 1) Ohroţení výlučného vztahu, 2) Závislost
7
  a 

3)Sebepodceňování/Závist. Některé kultury měly faktory ojedinělé, např. u Mexičanů byl 

zjištěn faktor nedůvěry, u Nizozemců faktor ohroţení sexuální výlučnosti. Hupka a spol. 

tyto výsledky vysvětlují tak, ţe faktory ohroţení výlučného vztahu uvedené výše, 

zachycují jakési obecné interpersonální lidské starosti, ale ţe jednotlivé kultury se odlišují  

v situacích, které jsou s těmito starostmi spojeny nebo které je vyvolávají (Hupka et al. in 

White, Mullen, 2006: 207-209). 

Uvedené výsledky se shodují s předpoklady Whita a Mullena, ţe ţárlivost má určité 

univerzální charakteristiky napříč všemi kulturami, nicméně její konečná podoba a projevy 

se mění v souvislosti s ţárlivostními situacemi, ve kterých jednotlivé kultury reagují různě. 

White a Lutz uvedená zjištění interpertují tak, ţe některé interpersonální otázky mají 

podobný význam napříč různými kulturami, kdeţto jiné otázky mají význam partikulární 

(Lutz, White in White, Mullen, 2006: 208). 

Také při zaměření výzkumu přímo na situace, které vyvolávají ţárlivost, se výše 

uvedené předpoklady potvrzují. Dotazovaným byly předloţeny různé situace, u kterých 

měli určit, jakou míru ţárlivosti by v nich vyvolaly. V průměru ve všech kulturách 

vyvolaly silně negativní reakce flirtování a souloţení partnera/ky s jinou osobou, zatímco 

ostatní situace vyvolaly reakce neutrální (ani silně pozitivní, ani negativní). Mezi 

jednotlivými kulturami však bylo u ostatních situací objeveno mnoho rozdílů. Například 

jugoslávské studenty/ky zvlášť rozčilovalo flirtování, ale nejméně je znepokojovalo líbání 

a sexuální představy partnera/ky. Naopak pro nizozemské studující byly sexuální představy 

velmi zraňující a zároveň byli poměrně nedotčeni líbáním, tancováním a objímáním 

partnera/ky s jinou osobou. Nejvíce negativně reagující skupinou byli ruští studující, a to 

bez ohledu na specifickou situaci (Hupka in White, Mullen 2006: 209). 

 

4.3.3. Genderový řád 

V předchozích podkapitolách jsem se zabývala vztahem ţárlivosti a kultury. 

V následující části textu bych chtěla podrobněji rozebrat ţárlivost v souvislosti 

                                                           
7 Jedinou výjimkou byl maďarský vzorek, kde se faktor Závislosti neobjevil. 
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s genderem. Nejprve podrobněji popíši genderový systém (neboli řád), který jsem 

naznačila jiţ v kapitole zabývající se emocemi (Bourdieu, 2000).  

Millet uvádí, ţe genderový systém je zaloţený na patriarchální ideologii, která 

zdůrazňuje biologické rozdíly mezi muţi a ţenami a dává tak vznik rozdílům dalším (např. 

odlišná morálka pro muţe a ţeny, kterou se zabývá jiţ zmiňovaná Gilligan, 2001). Tento 

systém ospravedlňuje dominantní postavení muţů, které je dále zajišťováno 

prostřednictvím institucí (např. školou, rodinou atd.). Instituce zároveň slouţí k udrţování 

souhlasu ţen s podobou a fungováním tohoto systému (Millet in Oates-Indruchová, 1998: 

69-88).   

Také Šmaus se zabývá vznikem genderových rozdílů a popisuje, ţe zdůrazňování 

biologických rozdílů mezi muţi a ţenami má společenskou, nikoliv biologickou funkci. 

Biologické rozdíly jsou zdůrazňovány, přičemţ morfologická shoda většiny znaků je 

potlačována. Tak vzniká představa o diametrální odlišnosti muţů a ţen. Při zdůrazňování 

rozdílů je kladen důraz na přirozenou reprodukci, u které je nutný předpoklad dvou 

pohlaví. Podle autorky jsou dvě pohlaví skutečným předpokladem k trvání společnosti, 

nicméně samotný ţivot jednotlivců tímto předpokladem determinován není. Díky vytváření 

zdánlivých rozdílů na biologických základech, se společenská konstrukce symbolicky 

odvolává na svou údajnou přirozenost a jakousi „samozřejmou viditelnost". Tak vzniká 

představa o rozdílnosti mezi muţi a ţenami nejen na biologické, ale také na společenské 

úrovni (Šmaus, 2002: 15-27). 

Harding uvádí, ţe v západním světě se vyskytuje tendence nahlíţet na svět ve dvou 

protikladných dichotomických kategoriích, které jsou přiřazovány k muţskému nebo 

ţenskému principu. Podle Harding údajné „muţské“ a „ţenské“ vlastnosti (maskulinní a 

femininní) fungují jako hierarchicky uspořádané kategorie (Harding in Šmaus, 2002: 17-

21). Toto dělení do kategorií Šmaus popisuje jako sociokulturní genderový dualismus a 

upozorňuje, ţe se nejedná o neutrální konstrukci, zaloţenou na přírodě, nýbrţ jde o 

výsledek hegemonních praktik muţských mocenských spolků. Oproti patriarchálnímu 

pojetí Millet, podle níţ jsou v podstatě všichni muţi mocensky nadřazeni všem ţenám, 

Šmaus upozorňuje, ţe existují hierarchické struktury i v rámci mocenských pozic mezi 

samotnými muţi. Právě hegemonní muţi podle tohoto pojetí vládnou nad ţenami a 

zároveň nad ostatními muţi (Šmaus, 2002: 15-27). 
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White a Mullen se odkazují na genderový řád Millet, kdyţ vysvětlují jeho spojitost 

se ţárlivostí. Ţárlivost můţe slouţit k udrţování muţské kontroly nad socioekonomickými 

a politickými strukturami, jako je např. kontrola nad rodinou a přístup k oceňovanému 

zaměstnání.  Muţi podle tohoto pojetí cítí ţárlivost nad moţností ţen setkat se s jinými 

atraktivními muţi na pracovišti, a proto poţadují, aby ţena zůstala doma nebo aby její 

podmínky v zaměstnání takovou moţnost minimalizovaly (např. aby pracovala pouze 

s ţenami nebo dětmi). Ţenská ţárlivost zase můţe slouţit k minimalizaci ohroţení muţské 

dominance tím, ţe jsou ţeny vzájemně znepřátelovány a tím pádem od sebe odtrhovány. 

Autoři vyslovují předpoklad, ţe právě ve společnostech, ve kterých jsou tradiční vzorce 

muţské dominance ohroţeny, jsou muţská i ţenská ţárlivost relativně silné a 

všudypřítomné a mohou tvořit předmět zvláštního zájmu ze strany členů/ek společnosti 

(White, Mullen, 2006: 184-220). Dalším vysvětlením ţárlivosti prostřednictvím 

genderového řádu je argument, ţe muţi postupně monopolizují zdroje a ţeny se tak na nich 

stávají čím dál více závislé. Tím roste jejich motivace k potřebě udrţení a získání těchto 

zdrojů od partnerů (Rudman, Glick, 2008: 257-285). 

V kaţdé společnosti dochází podle předepsaného genderového řádu k tzv. genderové 

socializaci. Ta je součástí procesu socializace a týká se norem a hodnot vztahujících se k 

tomu, jaká je „správná“ (femininní) ţena a jaký je „správný“ (maskulinní) muţ. Jak jiţ 

bylo uvedeno výše, tyto dvě kategorie jsou protikladné. Z těchto důvodů je jiţ od dětství 

k dívkám a chlapcům ze strany společnosti přistupováno odlišným způsobem. Od chlapců 

a dívek jsou například očekávány různé vlastnosti, ke kterým jsou skrze genderovou 

socializaci vedeni/y. U chlapců mezi tyto vlastnosti patří např. nezávislost, asertivita a 

zvídavost. Dívky naopak bývají vedeny k tomu, aby byly domácké, závislé a pasivní 

(Renzetti, Curran, 2003: 93-123). Phillips tvrdí, ţe v naší společnosti stále vychováváme 

chlapce tak, aby se realizovali v tom, ţe působí silně, nezávisle a aby si to dokazovali v 

soutěţích. Naproti tomu dívky jsou vedeny k tomu, aby se orientovaly na vztahy a více se 

rozvíjely v druţení (Phillips in Marsh, 2000: 327-381). Podle dalšího pojetí k dominantním 

představám o femininitě patří ještě emocionálnost a pečující vlastnosti, naproti tomu 

k tradičním představám o maskulinitě patří rozum a objektivita, přičemţ muţská 

emocionalita je povaţována za slabost (Seidler in Marsh, 2000: 327-381).  

Vlastnosti vštěpované chlapcům jsou přitom společensky více oceňované, neţ 

vlastnosti, ke kterým jsou směrovány dívky (Renzetti, Curran, 2003: 93-123). Podle 



38 
 

feministického pojetí tradiční maskulinita oslabuje ţeny a vede k jejich podřízenosti. Tomu 

napomáhá i jejich socializace k rolím, pro které má význam romantika, manţelství a 

mateřství, která zajišťuje způsob, jak dosáhnout dobrovolné ţenské podřízenosti. Mnoho 

rozdílů mezi muţi a ţenami je produktem sociálních a kulturních procesů, které se učíme 

jako sady chování, jak být femininní nebo maskulinní (Marsh, 2000: 327-381). 

 

4.3.4. Žárlivost a instituce 

V této podkapitole bych chtěla stručně popsat souvislost ţárlivosti se společenskými 

institucemi. Jak jsem jiţ zmiňovala v kapitole Genderový řád, instituce podle Millet slouţí 

k zajištění dominantního postavení muţů ve společnosti a k udrţování souhlasu ţen 

ohledně uspořádání tohoto systému (Millet in Oates-Idnruchová, 1998: 69-88). Podle 

sociologického hlediska je instituce souhrnem vzorců jednání a vztahů, které jsou 

předávány ve společnosti. Jedná se o souhrn morálních zvyklostí a hodnot, popř. o jejich 

kombinaci se sociálními rolemi. Také se můţe jednat o kulturní činnosti nebo společenské 

rituály (Jandourek, 2001: 108). V rámci ţárlivosti povaţuji za nejvýznamnější instituce 

manţelství a vlastnictví, jelikoţ obě tyto instituce mohou být dány do souvislosti s 

romantickými vztahy a poţadováním věrnosti a lze tedy předpokládat spojitost se 

ţárlivostí. 

Manţelství je podle Jandourka: „právní vztah, zavazující muţe a ţeny ke společnému 

ţivotu. V moderní západní společnosti, je povolena pouze monogamie, ovšem s vyšší mírou 

tolerance k rozvodu a uzavírání nového manţelství. Společnost vytváří i přes historické 

změny normy, podle kterých manţelství vzniká, probíhá a zaniká“ (Jandourek, 2001: 147). 

Z hlediska západní perspektivy převládají v otázce manţelství představy svobodné volby a 

romantické lásky a vzniká zdání, ţe monogamie je přirozená a existuje jiţ od nepaměti. 

Krátké nahlédnutí do jiných kultur nebo do naší vlastní historie ukazuje, ţe tato představa 

je mylná (Marsh, 2000: 31-41). Jedním z příkladů můţe být tradice dohodnutých 

manţelství. Předem dohodnutá manţelství měla do první světové války politické důvody a 

byla velmi důleţitým aspektem evropské historie. U bohatých rodin slouţila k navýšení či 

udrţení rodinného majetku, v historii královských manţelství fungovala dohodnutí předem 

jako akt určité formy mezinárodní diplomacie, k udrţení spojenectví a míru mezi státy, 

národy a kulturami (Beaignent et al. in Marsh, 2000: 32). 
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Pokud jde o monogamii, Horney dává v rámci psychoanalytického hlediska 

monogamní manţelství do souvislosti s vlastnictvím. Uvádí, ţe touha po vlastnění se 

projevuje tak, ţe partner/ka ţárlí i na partnerovi/činy přátele, práci nebo zájmy. Stejně jako 

při touze po vlastnění otce/matky v dětství, i v dospělosti není moţné tuto touhu zcela 

naplnit, tím pádem dochází k frustraci a zklamání. Frustrace vzniklá v dětství zranila 

sebeúctu jedince a kaţdý si tak podle autorky z raného ţivota nese tzv. narcistickou jizvu, 

přičemţ míra ţárlivosti se odvíjí od míry citlivosti této jizvy. Právě ona narcistická jizva je 

podle Horney příčinou doţadování se monogamního vztahu s partnerem/kou a uvádí, ţe 

onen poţadavek monogamie je vlastně taková pojistka proti trápení, které způsobuje 

ţárlivost (Horney, 2004: 83-97). 

Buss (2009) nahlíţí na monogami ze sociobiologického hlediska a spatřuje v ní jiný 

význam. Podle autora má monogamie slouţit muţům k zajištění většího reprodukčního 

úspěchu. Díky tomu, ţe muţi vyţadují po partnerce věrnost (kterou si ještě pojišťují 

manţelstvím), podstatně zvyšují pravděpodobnost jistoty otcovství dětí, které s partnerkou 

vychovávají. Důvodem pro toto „pojištění“ je podle autora skrytá ovulace ţen, kvůli které 

si muţ v případě nemonogamního vztahu nemohl být nikdy jistý, jestli investuje 

prostředky do vlastních nebo cizích dětí. 

V souvislosti ţárlivosti s vlastnictvím a kulturou jsou rozlišovány dva koncepty: 

„ţárlivostí z rivalství“ a „ţárlivostí z narušení majetkových práv“. V kontextu druhého 

konceptu se podle Davise kultury mohou lišit ve třech předpokladech: 1) v míře, do jaké se 

sexuální sluţby partnera/ky pokládají za „majetek“ druhé/ho partnera/ky, 2) kaţdá kultura 

má pravidla ohledně toho, jak lze takový majetek půjčovat nebo narušovat, 3) kaţdá 

kultura má předpisy týkající se důsledků narušení sexuálního majetku (Davis in White, 

Mullen, 2006: 212). Podle Whita a Mullena můţe toto vyjádření naznačovat, ţe normy o 

sexuálním vlastnictví vytvářejí příklad obecnějších majetkových norem. Tím je myšleno, 

ţe zacházení se sexuálním majetkem a majetkem nesexuálním by mělo být určitým 

způsobem vyrovnané. Např. v kultuře Apačů, kde jsou normy o soukromém vlastnictví 

velmi přísné, by mělo být pravděpodobné, ţe budou projevovat častou a intenzivní 

ţárlivost, neţ např. v kultuře Todů, kde je soukromé vlastnictví minimální (White, Mullen, 

2006: 212). 
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4.3.5. Genderové rozdíly v žárlivosti 

Sociologické pojetí vidí příčinu rozdílné ţárlivosti muţů a ţen v jejich rozdílných 

genderových rolích
8
. Genderová role představuje označení odlišného normativního 

očekávání toho, jak by se měli muţi a ţeny chovat, myslet a cítit v určitých situacích, coţ 

se promítá do způsobu, jakým jsou muţi a ţeny socializováni/y (White,Mullen, 2006: 146-

167). 

 

Ţárlivost a nevěra 

Jak jiţ bylo zmíněno, podle výzkumů ţeny vykazují větší znepokojení neţ muţi, 

kdyţ uvaţují o partnerově emocionální nevěře, zatímco muţi jsou více znepokojeni 

představou sexuální nevěry partnerky. Jedním ze socio-kulturních vysvětlení je rozdílná 

socializace ţen a muţů. Jelikoţ jsou ţeny socializovány k větší tendenci se druţit a k větší 

orientaci na vztahy, můţe je emocionální nevěra partnera zasáhnout více (Phillips in 

Marsh, 2000: 327-381). Další vysvětlení zní, ţe ţeny díky socializaci k závislosti a 

druţení, mohou pociťovat větší hrozbu ze sociální izolace, neţ muţi. Z toho důvodu se 

můţou více obávat, ţe je partner, který se dopustí emocionální nevěry, s větší 

pravděpodobností opustí, neţ v případě, kdy by šlo jen o sex (Pollak, Gilligan in Sheets, 

Wolfe, 2001: 255-276). Muţi, kteří jsou jiţ od malička vedeni spíše k nezávislosti a 

samostatnosti, nemusí pravděpodobně obavy z osamocení proţívat tak silně, a proto pro ně 

nemusí být představa emocionální nevěry partnerky tak stresující. 

Některé výzkumy ţárlivosti objevily genderové rozdíly v citlivosti a reakcích na 

podněty, které ţárlivost vyvolávají. Podle některých interpretací mohou rozdíly vznikat 

z rozdílných potřeb intimity a sociální podpory. Podle výzkumů má intimita význam jak 

pro ţeny, tak i pro muţe, nicméně muţi jsou více socializováni k emocionální nezávislosti, 

přičemţ ţeny jsou vedeny k tomu, aby své emocionální vztahy spíše rozvíjely (Wood in 

Sheets, Wolfe, 2001: 255-276). Obecně by se dalo říci, ţe ţeny se díky své genderové 

socializaci zaměřují při setkání s ţárlivostí na vztahy, zatímco muţi se orientují na svou 

vlastní individualitu (White, Mullen, 2006: 167-175). 

                                                           
8 Autoři White a Mullen (popř. překladatel Micka) pouţívají termín sexuální role, nicméně podle definice 

tohoto pojmu  bych si dovolila přiklonit se spíše k termínu genderové role, aby nedošlo k záměně se sexuální 

rolí, která byla pouţívána v rámci sociobiologického a evolučně-psychologického pojetí ţárlivosti. 



41 
 

V této souvislosti vzniklo mnoho studií hypotetické ţárlivosti, s různorodými 

výsledky. Ţeny u hypotetického setkání s nevěrou partnera spíše předpovídaly, ţe budou 

hledat sociální pomoc a pouţijí metody jako uchránění si prestiţe, popření nebo se budou 

snaţit oplácet stejnou mincí (Bryson in White, Mullen, 2006: 170-171). Podle jiných 

zjištění se budou ţeny situaci spíše vyhýbat a přitom samy sebe obviňovat (Buunk in 

White, Mullen, 2006: 170-171). Muţi při představě nevěry partnerky říkali, ţe se spíše 

opijí, ţe budou sexuálně průbojnější s jinými osobami nebo ţe se vynasnaţí přimět přátele, 

aby jejich partnerce domluvili (Bryson in White, Mullen, 2006: 170-171). Jiná zkoumání 

přinesla informace, ţe muţi budou spíše pouţívat poniţování a pokusí se najít alternativní 

partnerku/ky (Amstutz in White, Mullen, 2006: 170-171). Buunk zkoumal údaje z velkého 

počtu klinických a výzkumných zdrojů a došel k závěru, ţe muţi při ţárlení oproti ţenám 

spíše posilují svoji sebeúctu a chovají se oproti ţenám dominantněji a agresivněji (Buunk 

in White, Mullen, 2006: 170-171).   

 

Emocionální vs sexuální nevěra 

Jedním z nejlépe dokumentovaných genderových rozdílů v ţárlivosti je větší pocit 

ohroţení ohledně sexuální nevěry partnerky u muţů, kdeţto u ţen je pociťována větší 

obava při emocionální nevěře partnera (White, Mullen, 2006: 167-175). Oproti evolučně-

psychologickému a sociobiologickému hledisku, které vidí základ uvedených rozdílů 

v odlišné vrozené sexuální motivaci muţů a ţen (biologický původ rozdílů), socio-kulturní 

pojetí vidí původ těchto rozdílů v genderovém řádu (sociální původ rozdílů). 

Podle Whitea a Mullena existují genderové rozdíly ve vztahových charakteristikách, 

které mají na rozdílnou ţárlivost vliv. U ţen je pravděpodobnější, ţe budou více investovat 

emoce a váţit si vztahové intimity, kdeţto u muţů je větší pravděpodobnost, ţe budou 

investovat peníze a cenit si vztahů sexuálních (Frieze et al.; Huston, Ashmore in White, 

Mullen, 2006: 167-175). Proto budou ţeny dávat své investice do spojitosti spíše 

s důvěrností, kdeţto muţi je spíše spojují s materiálními vklady a sexuální dosaţitelností. 

Z toho důvodu se mohou ţeny více obávat potenciální ztráty intimity, kdeţto muţi budou 

spíše znepokojeni potenciální ztrátou sexuálních sluţeb (Ashmore et al.; Gross; Maccoby, 

Jacklin; Peplau, Gordon in White, Mullen 2006: 167-175). 
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Jelikoţ jsou ţeny vedeny k větší orientaci na vztahy a emoce, zároveň k pasivitě a 

podřízenosti, mohou mít tendenci v případě sexuální nevěry (bez emoční angaţovanosti 

partnera) partnera omlouvat odkazováním se na biologickou stránku sexu, např. „Šlo jen o 

pouhý sex, ale skutečnou lásku cítí ke mně“. Sheets a Wolfe tuto strategii nazývají 

kognitivní adaptací, kdy ţeny díky rozšířené domněnce, ţe muţi jsou přirozeně 

promiskuitní, rezignují na očekávání sexuální věrnosti partnera, i přestoţe s ní nesouhlasí 

(Kinsey, Pomeroy, Martin in Sheets, Wolfe, 2001: 259). 

V této souvislosti Buss (2000) v rámci evolučního hlediska uvádí, ţe muţi inklinují 

k větší promiskuitě neţ ţeny kvůli reprodukční strategii, spočívající ve snaze o zplození co 

největšího počtu potomků. Podle Horney (2004: 83-97) je velmi těţké říci, zda muţi mají 

od přírody větší polygamní sklony neţ ţeny, jelikoţ o otázce přirozené povahy toho lze 

zjistit velmi málo. Proto povaţuje toto tvrzení za pouhou tendenční smyšlenku ve prospěch 

muţů. Autorka zřejmě naznačuje, ţe v případě větších sklonů muţů k nevěře se jedná o 

vykonstruované tvrzení, které se zdánlivě tváří jako „přirozený fakt“. Dalo by se tedy říci, 

ţe jde o určitý druh obecné maskulinity, která slouţí k legitimizaci určitého chování muţů 

a zároveň k umoţnění jiného posuzování v případě, kdy se tohoto chování dopouští ţeny 

(dvojí měřítko Millet). Naopak Buss (a evoluční hledisko) povaţuje muţské sklony 

k promiskuitě za vrozené a stojící na pudových základech, které souvisí se zajištěním 

reprodukce. 

Ono dvojí měřítko genderového řádu, můţe být základem pro další vysvětlení 

rozdílné ţárlivosti u muţů a ţen. Sheets a Wolfe uvádějí, ţe rozdílné vnímání nevěry ze 

strany muţů a ţen můţe být důsledkem rozdílných konotací muţské a ţenské nevěry 

v kontextu západní kultury (DeStenno, Salovey; Harris, Christenfeld in Sheets, Wolfe, 

2001: 259). Muţům je udělena větší svoboda neţ ţenám ohledně praktikování sexu mimo 

partnerský vztah a také existuje společenský předpoklad, ţe muţi na rozdíl od ţen jsou 

schopni provozovat sex bez lásky. Z toho důvodu mohou být ţeny méně znepokojeny 

partnerovou sexuální nevěrou. U ţen existuje předpoklad, ţe jsou schopny sexu pouze při 

emocionální angaţovanosti, proto mohou muţi partnerčinu sexuální nevěru brát jako 

silnější, dvojitou (nevěru emocionální a zároveň sexuální), oproti nevěře, která je pouze 

emocionální bez sexuální roviny. Z toho důvodu se můţe pro muţe sexuální nevěra ze 

strany partnerky jevit jako více ohroţující (Sheets, Wolfe, 2001). 
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Proţívání ţárlivosti 

Nyní se dostávám k  proţívání ţárlivosti ze strany ţen a muţů. Emocionální rovině 

ţárlivosti jsem se podrobněji věnovala jiţ v kapitole Emoce, nyní bych chtěla blíţe popsat 

existující předpoklad, ţe ţárlivost můţe znamenat pro muţe něco rozdílného neţ pro ţeny. 

Mnoho studií potvrdilo, ţe ţeny se stávají ţárlivými v případě, kdy je narušen jejich vztah, 

kdeţto muţi mají větší předpoklad ţárlivosti v případě ohroţení vlastní sebeúcty (Pines, 

Friedman, 1998: 54-71). 

Uvedené zjištění je vysvětlováno tak, ţe muţi jsou prostřednictvím socializace 

vedeni k tomu, ţe úspěchy jsou základem jejich maskulinní identity. To odpovídá 

předpokladu, ţe budou reagovat ţárlivěji v případech, kdy bude ohroţena jejich sebeúcta. 

Tento předpoklad potvrzují také klinické a experimentální studie, které zjistily, ţe ţárliví 

muţi se pravděpodobně budou oproti ţárlivým ţenám snaţit zvýšit své sebevědomí (Pines, 

Friedman, 1998: 54-71). 

Větší ţárlivost ţen při narušení vztahu můţe odkazovat na jiţ několikrát zmiňovanou 

socializaci ţen k větší orientaci na vztahy (viz podkapitola Genderový řád). V rámci 

výzkumů bylo zjištěno, ţe ţenské proţívání ţárlivosti je spojeno s vykazováním mnohem 

vyššího stresu, neţ u muţů. Moţné vysvětlení těchto výsledků zní, ţe pro ţeny můţe být 

společensky přijatelnější projevovat stres. Muţi mohou proţívat obdobný stres jako ţeny, 

nicméně díky socializaci podle genderového řádu je u nich menší pravděpodobnost, ţe 

proţívaný stres projeví, jelikoţ by podle norem působili jako slabí a zranitelní (Pines, 

Friedman, 1998: 54-71). Domnívám se, ţe projevení stresu u ţen neohroţuje jejich 

femininitu, a proto mohou působit tak, ţe při ţárlení proţívají větší ohroţení. Naproti tomu 

odkrytí vlastní emoční stránky (přiznání stresu) můţe ohrozit (maskulinní) identitu muţů. 

 

4.4. Shrnutí a porovnání teorií žárlivosti 

Ve výše uvedeném výčtu teorií se tedy objevily tři hlavní přístupy k ţárlivosti 

v souvislosti s maskulinitou a femininitou. Psychoanalytické teorie určovaly jako základ 

vzniku ţárlivosti Oidipův komplex, jehoţ proţívání povaţovaly za součást normálního 

psychického vývoje jedince.  Rozdíly v ţárlivosti u muţů a ţen vysvětluje Freud odlišným 

způsobem proţívání Oidipova komplexu dívkami a chlapci v dětství. Podle Freuda ţeny 
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v dospělosti proţívají ambivalentnější pocity vůči rivalkám, oproti čistě negativním 

pocitům, které proţívají muţi vůči svým rivalům. 

Klein a se vyloţeně nezabývá rozdíly ţárlivosti u muţů a ţen, ale spíše zkoumá 

rozdíly mezi ţárlivostí a závistí. Klein uvádí, ţe ţárlivost je na závisti zaloţena, přičemţ 

závist je oproti ţárlivosti ranější, primitivnější a destruktivnější emoce.  Horney vysvětluje 

rozdíly v ţárlivosti muţů a ţen jejich odlišnými původy. Muţská ţárlivost je podle ní 

zaloţena na komplexu feminity a ţenská vychází z komplexu maskulinity. Ţárlivost 

muţská a ţenská podle autorky vzniká z odlišných důvodů, projevuje se rozdílně a jsou 

také různé způsoby, jakými se s ţárlivostí mohou muţi a ţeny vyrovnat. 

Další teoretický přístup, zabývající se ţárlivostí a jejími rozdíly, jsou teorie 

sociobiologické a evolučně-psychologické. Tyto teorie určují v ţárlivosti biologický 

základ, který je v některých aspektech společný u lidí i zvířat. Jedna z teorií vidí jako 

důvod rozdílů v ţárlivosti mezi muţi a ţenami v rozdílné sexuální motivaci. Podle této 

teorie se vrozené reprodukční úkoly muţů a ţen liší, a proto u nich vyvolávají ţárlivost jiné 

situace a podněty. Další teorie povaţuje za příčinu rozdílů v ţárlivosti muţů a ţen odlišnou 

reprodukční strategii.  Samci mají větší mnoţství spermatu, neţ mají samice vajíček (stejně 

jako muţi a ţeny). Z těchto důvodů se samci snaţí zplodit co největší mnoţství potomků, 

kdeţto samicím jde především o zajištění jejich přeţití. 

Další teorie vidí důvod rozdílnosti v ţárlení muţů a ţen v míře jistoty biologického 

rodičovství. Jelikoţ muţi si nikdy nemohou být jisti otcovstvím svých potomků, ţárlí 

z jiného důvodu, neţ ţeny, které mají jistotu mateřství stoprocentní. Ţárlivost je 

povaţována za vrozenou a univerzální odpověď, kdy ale muţi a ţeny odpovídají ţárlivostí 

na jiné podněty. Také existuje předpoklad, ţe muţi mají v souvislosti s ţárlivostí mnohem 

větší sklony k násilí. Podle Busse se jedná o reakci na sexuální ţárlivost, kterou podle 

tohoto pojetí proţívají více muţi. Ţárlivecké násilí muţů vůči partnerkám je podle 

evoluční teorie vysvětlováno tak, ţe slouţí ke kontrole sexuálního chování partnerky. 

Poslední série teorií jsou označovány jako sociokulturní teorie. Jedna tato teorie 

zkoumá ţárlivost v kontextu kultury a vyslovuje tvrzení, ţe ţárlivost má určité 

charakteristiky napříč všemi kulturami, ale na druhou stranu se objevují některé jednotlivé 

aspekty, ve kterých se různé kultury mezi sebou liší. Moţným socio-kulturním vysvětlením 

rozdílů v ţárlivosti je předpoklad, ţe ţárlivost slouţí k udrţení muţské kontroly nad socio-
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ekonomickými a politickými strukturami. Podle této teorie muţi cítí ţárlivost vůči svým 

partnerkám, a proto se objevuje tendence vést ţeny k tomu, aby zůstávaly doma nebo 

popřípadě, aby pracovní podmínky minimalizovaly moţnost setkání partnerky s rivalem. 

Ţenská ţárlivost se podle této teorie objevuje v podobě vzájemného znepřátelování ţen 

mezi sebou, coţ vede k minimalizaci ohroţení dominantního postavení muţů. Další blízká 

teorie uvádí, ţe muţi postupně monopolizují zdroje a ţeny se tak na nich stávají čím dál 

více závislé. Tím roste jejich obava ze ztráty přístupu k těmto zdrojům a tím pádem i 

ţárlivost na potenciální rivalky. 

Dalším vysvětlením rozdílů v ţárlivost můţe být odlišná genderová socializace muţů 

a ţen. Tato socializace se týká norem a hodnot ohledně toho, jaká je „správná“ ţena a jaký 

je „správný“ muţ. Ony kategorie jsou protikladné a podle uvedené teorie se tyto rozdíly 

promítají i do proţívání a vnímání ţárlivosti. Feministické pojetí této teorie uvádí, ţe 

tradiční maskulinita oslabuje ţeny a vede k jejich podřízenosti. Tato podřízenost má vliv i 

na ţárlivost a její rozdílnost u muţů a ţen. 

Do rozdílného pojímání ţárlivosti se mohou promítat společenské normy. 

Monogamie má podle některých teorií společenskou funkci, konkrétně zabránění 

(omezení) proţitku ţárlivosti, která je pro jedince nepříjemná a bolestivá. Zároveň se zde 

ale v souvislosti s genderem vyskytuje dvojí měřítko nahlíţení na nevěru. Pro muţe je 

podle některých výzkumů nepříjemnější sexuální nevěra partnerky, kdeţto pro ţeny nevěra 

emocionální. Zároveň je muţská nevěra obecně povaţována za něco méně ohroţujícího 

pro existující vztah, neţ nevěra ţenská. 

Výše uvedené teorie tedy vidí základ rozdílů v ţárlivosti velmi rozdílně. 

Psychoanalytické teorie vidí původ ţárlivosti v rozdílně proţitém Oidipovském komplexu, 

teorie sociobiologické a evolučně-psychologické vidí za rozdíly v ţárlivosti odlišné 

vrozené reprodukční motivace a strategie, socio-kulturní vidí hlavní příčinu v rozdílných 

společenských normách a hodnotách. 
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4.5. Kritika dosavadních výzkumů žárlivosti 

Heteronormativita 

Objevuje se kritika, ţe většina výzkumů ţárlivosti v romantických vztazích se 

zaměřuje pouze na páry heterosexuální (Sheets, Wolfe, 2001). Sociobiologická a evolučně-

psychologická pojetí ţárlivosti jsou heteronormativní jiţ ve své podstatě, kdyţ jako základ 

ţárlivosti povaţují rozdílné vrozené reprodukční role muţů a ţen. Nicméně i teorie socio-

kulturní vykazují prvky heteronormativity. Jelikoţ výzkumy pracují pouze 

s heterosexuálními páry, také jejich interpretace výsledků jsou sestavovány pouze v rámci 

heterosexuality. Ze vzniklých studií potom vyplývá implicitní předpoklad, ţe pouze 

heterosexuální ţárlivost si zasluhuje vědeckou pozornost badatelů/ek nebo ţe výsledky se 

vztahují i na ţárlivost u homosexuálních párů. 

Mezi výjimky patří studie autorů/ek Sheets a Wolfe (2001), kteří/é se vedle ţárlivosti 

u heterosexuálních párů zaměřují také na páry homosexuální. Autoři/rky dále kritizují, ţe 

předchozí studie se zabývaly pouze heterosexuálními předpoklady, přičemţ nereflektovaly 

sociální zkušenosti nebo přesvědčení, které by mohly genderové rozdíly v ţárlivosti 

vysvětlit. Tato studie se přímo zaměřuje na zkoumání rozdílů v ţárlivosti a hledá 

psychologické aspekty skupinových rozdílů v ţárlivosti (mezi skupinami homosexuálních 

muţů, homosexuálních ţen, heterosexuálních muţů a heterosexuálních ţen), přičemţ bere 

ohled na jejich sociální zkušenosti. Z výsledků studie vyplynulo, ţe heterosexuální muţi, 

oproti všem ostatním skupinám, vykazují větší znepokojení při sexuální nevěře partnerky, 

zároveň ovšem vykazují stejné znepokojení u emocionální nevěry partnerky. Ostatní 

skupiny, tedy gayové, lesby a heterosexuální ţeny vykazovaly vyšší znepokojení u 

představy emocionální, neţ u sexuální nevěry partnera/ky. K obdobným výsledkům došly i 

další studie (Bailey et al. in Sheets, Wolfe: 2001: 261-262). 

Tímto zjištěním se vyvrací předpoklad evolučního hlediska, ţe ţárlivost je vrozená 

vyvinutá odpověď, která je univerzální a váţe se na biologické pohlaví, bez ohledu na 

sexuální orientaci. Jelikoţ gayové a lesby se v ţárlivosti neliší a zároveň se liší ţárlivost 

heterosexuálních a homosexuálních muţů, lze říci, ţe rozdíly v ţárlivosti nejsou vázané na 

biologické pohlaví jedince. Také se nepotvrzuje evoluční předpoklad, ţe ţárlivost je 

vázána na reprodukční úkoly muţů a ţen, a proto by genderové rozdíly měly zmizet u 

skupin, které moţnost reprodukce nemají, tedy jedinců s homosexuální orientací. Podle 
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tohoto předpokladu by členové/ky této skupiny neměli/y vykazovat rozdíly v ţárlivosti na 

sexuální a emocionální nevěru a dala by se očekávat odlišná podoba rozdílů v ţárlivosti. 

Výše uvedené výsledky tento předpoklad vyvracejí, mezi skupinami homosexuálních ţen a 

muţů a heterosexuálních ţen nebyly objeveny ţádné rozdíly. 

Autoři/rky se tedy přiklání spíše k vysvětlení sociálně-konstruktivistickému. 

Výsledky interpretují tak, ţe gayové, lesby a heterosexuální ţeny necítí takové ohroţení při 

sexuální nevěře partnera/ky z důvodu, ţe ţeny a homosexuální muţi se více bojí opuštění a 

samoty, neţ heterosexuální muţi. Heterosexuální ţeny si jsou více vědomy hrozby ze 

sociální izolace a více senzitivní k moţné události (Pollak, Gilligan in Sheets, Wolfe, 2001: 

255-276). Lesby a gayové kvůli své sexuální orientaci často zaţívají zavrţení ze strany 

blízkých přátel a členů/ek rodiny a z toho důvodu mohou být také citlivější k představě 

sociální izolace a partnerově/čině emocionální nevěře, která tak pro ně můţe představovat 

větší hrozbu (Morris in Sheets, Wolfe, 2001: 260-261).  

Nicméně je třeba zmínit, ţe výsledky studií na toto téma jsou nejednotné. Např. Buss 

a kolektiv zjistili, ţe muţi jsou více znepokojeni při představě sexuální nevěry partnerky 

(Buss et al. in Sheets, Wolfe, 2001: 261), zatímco další studie ţádné tyto rozdíly mezi muţi 

a ţenami neobjevily (Thompson in in Helgeson, 2011: 332-335; Berman, Frazier in Edlund 

et al., 2006: 464). Hupka a Bank v jedné studii zjistili, ţe určité genderové předpoklady 

v sexuálních rolích, sexualitě a závazku souvisely s větším znepokojením ohledně sexuální 

nevěry. Druhá obdobná studie ale tato zjištění nepotvrdila (Hupka, Bank in Sheets, Wolfe, 

2001: 261). 

 

Pojetí výzkumů 

Výše jsem uvedla, ţe výsledky výzkumů v ţárlivosti jsou někdy v rozporu. Pines a 

Friedman zrealizovali celkem čtyři rozdílně pojaté studie, jejichţ společným cílem bylo 

zjistit, zda se genderové rozdíly v ţárlivosti skutečně vyskytují nebo nikoliv. Celkově bylo 

v této studii objevení genderových rozdílů v ţárlivosti spíše výjimkou. Ani jedna ze čtyř 

studií neobjevila ţádné hlavní genderové rozdíly, a to i přes rozdílné vzorky a metody 

výzkumu (Pines, Friedman, 1998: 54-71). 
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Další kritika uvádí, ţe při objevení některých genderových rozdílů v ţárlivosti 

mohou být výsledky ovlivněny tím, ţe muţi oproti ţenám méně přiznají, ţe ţárlí 

(Helgeson, 2012: 332-335). Ukazuje se, ţe rozdíly v muţské a ţenské ţárlivosti se 

nevyskytují, kdyţ jsou pouţity více nenápadné způsoby měření. Kdyţ byl pouţit test 

implicitních asociací ke zjištění, jak negativně nahlíţejí muţi a ţeny na emocionální a 

sexuální nevěru, nebyly objeveny ţádné rozdíly mezi muţi a ţenami (Thompson et al. in 

Helgeson, 2012: 332-335). To naznačuje pravděpodobnost, ţe genderové rozdíly 

v ţárlivosti mají spíše socio-kulturní, neţ vrozený původ. 

Další kritika vytýká samotný způsob zkoumání rozdílů v ţárlivosti v souvislosti 

s genderem, jelikoţ většina teorií genderových rozdílů je zaloţena na zkoumání 

hypotetických scénářů o nevěře a jejich předpokládanou odezvou. Kritizuje také to, ţe 

rozdíly vycházejí z měření vynucených voleb, nikoliv skutečné ţárlivosti (Edlund et al., 

2006). Byl zrealizován výzkum, který se zabýval proţíváním ţárlivosti při skutečné 

nevěře, kdyţ do vzorku zahrnuli pouze jedince, kterým byl/a skutečně jejich partner/ka 

nevěrný/á. Podle výsledků nebyly objeveny ţádné rozdíly v ţárlivosti mezi muţi a ţenami 

(Berman, Frazier in Edlund, 2006: 464). Edlund a kolektiv navrhují, ţe by bylo vhodné 

udělat výzkum na bázi vyprovokování skutečných ţárlivostních situací a zkoumání 

aktuálních reakcí. Samozřejmě zde vyvstávají etické a praktické otázky, ale pokud se je 

podaří vyřešit, taková metodologie by mohla slouţit k prozkoumání skutečné ţárlivosti 

jako takové (Edlund et al., 2006). 
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III EMPIRICKÁ ČÁST 
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1 Cíl a výzkumné otázky 

Jak jsem jiţ psala v úvodu práce, na ţárlivost je moţné pohlíţet mnoha způsoby. Já 

bych v rámci svého výzkumu chtěla ţárlivost analyzovat s pouţitím genderové optiky. 

Mým hlavním cílem je zjistit, jak je ţárlivost v souvislosti s genderem konstruována a zda 

a jakým způsobem se do ní promítá genderový řád. 

Tuto oblast výzkumu jsem zvolila z toho důvodu, ţe mi umoţní bliţší probádání 

ţenské a muţské ţárlivosti, tedy fenoménu, který je obvykle povaţován za jakýsi přirozený 

pud, který se v návaznosti na pohlaví liší ve své příčině a projevech, ačkoliv některé 

výzkumy potvrzují přesný opak. Tím, ţe budu zkoumat ţárlivost v rámci femininity a 

maskulinity, bude moţné hlouběji popsat způsob, jakým je v našich myslích vytvářena 

zdánlivá vrozenost a neměnná přirozenost, která podle mého názoru ve skutečnosti vzniká 

sociální determinací a můţe se tudíţ proměňovat.  

Konstrukci muţské a ţenské ţárlivosti jsem se rozhodla zkoumat prostřednictvím 

nejčtenějších společenských časopisů v České republice. Zaměřím se především na 

časopisy určené přímo pro ţeny nebo pro muţe a věřím, ţe tak získám vhled do způsobu, 

jakým je ţárlivost v rámci maskulinity a femininity konstruována.  

V kontextu výše uvedených cílů výzkumu jsem stanovila následující výzkumné 

otázky: 

Hlavní výzkumná otázka: Jakým způsobem je v časopisech konstruována ţárlivost 

muţů a ţárlivost ţen? 

 Vedlejší výzkumná otázka 1: Jakou podobu a konotace má konstrukt muţské 

ţárlivosti? 

 Vedlejší výzkumná otázka 2: Jakou podobu a konotace má konstrukt ţenské 

ţárlivosti? 

 Vedlejší výzkumná otázka 3: S jakými charakteristikami maskulinity a 

femininity je pojetí ţárlivosti muţů a ţen spojováno? 

 Vedlejší výzkumná otázka 4: Jaké diskurzy jsou při konstruování ţárlivosti 

v časopisech uplatňovány? 
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2 Metodologie a metody sběru a analýzy dat 

 

2.1 Paradigma výzkumu 

V následujícím výzkumu hodlám vycházet z konstruktivistického paradigmatu. 

Paradigma představuje určitý způsob nahlíţení na okolní svět, coţ se promítá do způsobu 

jeho zkoumání. Jedná se o elementární soubor představ o světě, který vychází z určitých 

ontologických, epistemologických a metodologických předpokladů, které odpovídají na 

základní otázky o podobě, podstatě a poznatelnosti reality (Guba, Lincoln, 1994: 105-117).   

Konstruktivismus je zaloţen na předpokladu, ţe existuje mnohonásobné mnoţství 

realit, které mají podobu nehmotných mentálních konstrukcí. Tyto reality jsou zaloţené na 

sociálních zkušenostech a jsou specifické svou povahou, kdy určité prvky jsou sdíleny 

mezi mnoha jedinci nebo dokonce napříč kulturami. Nelze říci, zda tyto konstrukce jsou 

nebo nejsou pravdivé, ale jednoduše jsou více či méně informované nebo sofistikované. 

Z toho důvodu jsou konstrukce proměnitelné, stejně jako „reality“ s nimi spojené (Guba, 

Lincoln, 1994: 110-111). Konstruktivistické paradigma jsem zvolila proto, ţe maskulinitu 

a femininitu, stejně jako ţárlivost, povaţuji za konstrukty, na základě kterých si lidé 

konstruují významy reality. 

 

2.2 Proč jsem zvolila analýzu časopisů 

K výzkumné práci jsem si vybrala společenské časopisy, tedy média. McQuail uvádí, 

ţe média jsou významným zdrojem výkladu a představ o sociální realitě a také zdrojem 

veřejně sdílených a uspořádaných soustav, které hodnotově vymezují, co je normální 

(McQuail, 2002: 21). V rámci genderu jsou podle autora v médiích přiřazovány odlišné 

hodnoty muţství a jiné ţenství. Texty médií mají způsobem svého zakódování 

genderovaný a normativní charakter, který obvykle odpovídá názorům předpokládaného 

publika (McQuail, 2002: 127).  V rámci konstruktivistického paradigmatu by se dalo říci, 

ţe média pracují s určitými konstrukcemi reality, které jsou ve shodě s předpokládaným 

publikem, zároveň ale média určité individuální konstrukce formují. Došla jsem k 
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předpokladu, ţe společenské časopisy a časopisy ţivotního stylu mohou slouţit jako zdroj 

společenských představ o ţárlivosti, a to i v souvislosti s maskulinitou a femininitou. 

Podle autora mají média socializační funkci a je pravděpodobné, ţe se podílí na 

utváření prvků, které sdílíme s ostatními a které zajišťují organizované fungování 

společnosti. Média produkují a distribuují „vědění“ (knowledge) a mají vliv na naše 

přisuzování smyslu vlastním zkušenostem se sociálním světem a konstituují společenskou 

realitu. Autor v tomto kontextu zároveň naznačuje, ţe média pravděpodobně mají vliv i na 

naši vlastní identitu (McQuail, 2002: 87-88). Domnívám se, ţe také socializační a 

normativní funkce médií mi díky zkoumání časopisů pomůţe rozkrýt způsob konstruování 

muţské a ţenské ţárlivosti v naší společnosti. 

 

2.3 Výzkumné metody 

Abych co nejlépe dosáhla svých vytyčených cílů, jako metodu výzkumu jsem zvolila 

obsahovou analýzu, která bude převáţně hermeneutická (kvalitativní), nicméně pro bliţší 

seznámení se vzorkem a komplexnější přehled o stanovené problematice, pouţiji také 

obsahovou analýzu kvantitativní. Nicméně stěţejní v mé práci bude kvalitativní obsahová 

analýza a analýza kvantitativní bude mít pouze doplňující funkci a zároveň bude slouţit 

k výběru vzorku, který bude následně podroben obsahové analýze kvalitativní. 

Mediální obsahová kvantitativní analýza je podle Schulze a kol. (2004) selektivní a 

strukturovaný proces, ve kterém se zkoumá obsah médií s ohledem na několik vybraných 

znaků. Tato metoda má vysokou míru strukturovanosti a tedy i ověřitelnosti. Výsledky je 

moţné znázornit v grafech, tabulkách a číselných hodnotách. Naproti tomu hermeneutická 

(kvalitativní) mediální obsahová analýza vychází z literárně vědní textové interpretace. 

Odhaluje v textu hlubší struktury a důkladný rozbor jednotlivých mediálních obsahů. Tento 

způsob rozboru je subjektivní a nelze je tak snadno ověřit, jako analýzu kvantitativní 

(Schulz et al., 2004: 29-30). Já bych ve svém výzkumu ráda vyuţila vlastností obou druhů 

analýz, jelikoţ vzhledem k zaměření výzkumu povaţuji kvantitativní i kvalitativní 

informace za přínosné. Při kvantitativní i kvalitativní analýze budu vycházet ze stejných 

kategorií, které vzniknou při otevřeném kódování. Analýza článků tím pádem dosáhne 

vyšší komplexnosti. 
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3 Výzkumný vzorek 

V následujících podkapitolách popíši, jakým způsobem jsem vybírala základní 

výzkumný vzorek. Dále seznámím čtenáře/ku s podrobnější charakteristikou vybraných 

časopisů a také popíši způsob, jakým jsem vybírala články, které budu následně 

podrobovat další analýze. 

 

3.1 Výběr časopisů 

Výběr periodik, se kterými budu v rámci výzkumu pracovat, určím podle míry 

čtenosti v České republice, kterou pravidelně statisticky zpracovává Unie vydavatelů
9
. 

Z jednotlivých kategorií
10

, do kterých jsou časopisy tříděny při zpracovávání čtenosti, budu 

vzhledem k potřebám výzkumu pracovat s následujícími třemi vybranými kategoriemi: 1) 

Časopisy ţivotního stylu pro ţeny, 2) Časopisy ţivotního stylu pro muţe a 3) Společenské 

časopisy. Jak vyplývá ze samotných názvů kategorií, první dvě jsou zaměřené na určitou 

genderovou kategorii, třetí je bez genderové orientace. Předpokládám, ţe genderové 

zaměření se určitým způsobem promítne do obsahu, jelikoţ jak jsem jiţ uvedla výše, text 

médií je genderovaný a normativní a odpovídá názorům předpokládaného publika 

(McQuail, 2002). 

Důvodem, proč jsem zvolila práci s daty ohledně čtenosti, je předpoklad, ţe 

nejčtenější časopisy budou obsahovat konstrukce vyskytující se v širší části populace, neţ 

u časopisů čtených méně. Kategorie časopisy ţivotního stylu a společenské časopisy jsem 

zvolila proto, ţe kategorie s obecnějším názvem Časopisy pro ţeny nemá svou obdobnou 

podobu zaměřenou na muţe a navíc jsem zjistila, ţe se v této kategorii vyskytují 

specializovaná periodika na určitou skupinu ţen, např. Maminka nebo Paní domu. Naproti 

tomu kategorie Časopisy ţivotního stylu pro ţeny má svou obdobu zaměřenou na muţe: 

                                                           
9
 http://www.unievydavatelu.cz/cs/home 

10
 Všechny kategorie: Časopisy Bydlení, bytová kultura/ Informační a komunikační technologie/ Péče o 

zdraví/ Vaření/ Časopisy zahrada a hobby/ Časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování/ Časopisy 

počítačových her/ Časopisy pro děti a mládeţ/ Časopisy pro ţeny/ Časopisy pro ţeny-čtení kříţovky a 

soutěţe/ Časopisy programové/ Časopisy ţivotního stylu pro muţe/ Časopisy ţivotního stylu pro ţeny/ 

Motoristické časopisy/ Společenské časopisy/ Časopisy hudba, film a foto/ Sportovní časopisy. 
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Časopisy ţivotního stylu pro muţe a v obsahu těchto periodik se vyskytují obecná 

společenská témata, která se často zaměřují na partnerské vztahy.  Kategorii Společenské 

časopisy jsem zvolila proto, ţe jsou bez zaměření na muţe a ţeny a věnují se 

společenským tématům. 

Práci s daty Unie vydavatelů jsem zvolila proto, ţe  se má jednat o jediné 

reprezentativní sdruţení podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického 

tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Byla zaloţena 

roku 1990 a v současnosti sdruţuje aţ na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a 

regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Unie 

vydavatelů je také členem mezinárodních organizací, kterými jsou např. Mezinárodní 

federace periodického tisku (FIPP) nebo Asociace evropských časopiseckých médií 

(EMMA) (Základní, 2014). 

Unie vydavatelů se zabývá výzkumem odhadů čtenosti tisku Media projekt (MP) a je 

na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím 

sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let. Výzkum realizují společnosti 

GfK Praha a MEDIAN, jeho zadavateli jsou Unie vydavatelů a Asociace komunikačních 

agentur (AKA), metodickým koordinátorem je Sdruţení komunikačních a mediálních 

agentur v ČR (SKMO) (Základní, 2014). 

Při realizaci praktické části výzkumu jsem ze zveřejněných výsledků čtenosti vybrala 

v rámci kaţdé kategorie nejčtenější časopisy za posledních 5 let a pomocí aritmetického 

průměru jsem vybrala tři nejčtenější časopisy celkově
11

 (viz Tabulky 1, 2, 3). 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 U všech sekcí jsem vyřadila čtrnáctideníky a týdeníky, věnuji se pouze měsíčníkům. 
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Tabulka 1: Čtenost časopisů kategorie Časopisy životního stylu pro ženy 

název periodika 

Čtenost 

v roce 

2007 

Čtenost 

v roce 

2008 

Čtenost 

v roce 

2009 

Čtenost 

v roce 

2010 

Čtenost 

v roce 

2011 

Průmě

rná 

čtenost 

Umístění 

podle 

čtenosti 

DIETA 55 000 85 000 127 000 76 000 99 000 88 400 4 

ELLE 148 000 181 000 194 000 177 000 181 000 176 200 1 

IN STYLE 0 0 0 48 000 63 000 22 200 9 

JOY 157 000 147 000 177 000 164 000 178 000 164 600 2 

MARIANNE 138 000 157 000 186 000 168 000 161 000 162 000 3 

MARIE CLAIRE 0 0 80 000 55 000 53 000 37 600 8 

MOJE 

PSYCHOLOGIE 

0 82 000 109 000 123 000 101 000 83 000 5 

FASHION CLUB 28 000 31 000 0 0 0 11 800 10 

JUICY 84 000 106 000 97 000 0 0 57 400 6 

YELLOW 128 000 141 000 0 0 0 53 800 7 

Zdroj: Ročenky Unie vydavatelů 2007-2011, vlastní výpočty 

 

Tabulka 2: Čtenost časopisů kategorie Časopisy životního stylu pro muže 

název 

periodika 

Čtenost 

v roce 

2007 

Čtenost 

v roce 

2008 

Čtenost 

v roce 

2009 

Čtenost 

v roce 

2010 

Čtenost 

v roce 

2011 

Průměrná 

čtenost 

Umístění 

podle 

čtenosti 

FORMEN 0 51 000 105 000 92 000 85 000 66 600 2 

MAXIM 122000 126 000 158 000 159 000 190 000 151 000 1 

PLAYBOY 93 000 81 000 0 0 0 34 800 3 

Zdroj: tamtéţ, vlastní výpočty 
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Tabulka 3: Čtenost časopisů kategorie Společenské časopisy 

název 

periodika 

Čtenost 

v roce 

2007 

Čtenost 

v roce 

2008 

Čtenost 

v roce 

2009 

Čtenost 

v roce 

2010 

Čtenost 

v roce 

2011 

Průměrná 

čtenost 

Umístění 

podle 

čtenosti 

21. 

STOLETÍ 

335 000 335 000 353 000 353 000 331 000 341 400 1 

ENIGMA 0 0 0 90 000 111 000 40 200 6 

HISTORY 

REVUE 

0 0 117 000 147 000 223 000 97 400 3 

READER'S 

DIGEST 

182 000 179 000 186 000 159 000 147 000 170 600 2 

SEDM 100 000 59 000 83 000 60 000 0 60 400 4 

XANTYPA 47 000 59 000 46 000 57 000 0 41 800 5 

VTM 

SCIENCE 

31 000 41 000 0 0 0 14 400 7 

Zdroj: tamtéţ, vlastní výpočty 

 

Výše uvedeným způsobem jsem pro pouţití do výzkumné části vybrala vţdy 3 

nejčtenější periodika v rámci jednotlivé kategorie. Za sekci Časopisy ţivotního stylu pro 

muţe byly jako nejčtenější vyhodnoceny tituly Maxim, Formen a Playboy (řazeno 

sestupně). Nejčtenějšími měsíčníky v sekci ţivotní styl pro ţeny byly v letech 2007 aţ 

2011 Elle, Joy a Marianne. V sekci Společenské časopisy jsou ve zmíněných pěti letech 

nejčtenější měsíčníky s názvem 21. století, Reader‘s digest a History revue. Vybrané 

tituly následně podrobím kvantitativní obsahové analýze, která bude slouţit jednak 

k výběru vzorku pro hermeneutickou obsahovou analýzu, zároveň se při ní zaměřím na 

tyto kategorie: výskyt tématu ţárlivosti, genderový kontext ţárlivosti, postoj k ţárlivosti a 

ţárlivostní diskurzy. 
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3.2 Profily vybraných časopisů 

3.2.1 Časopisy životního stylu pro muže  

Maxim 

Maxim se popisuje jako časopis, který není určen kaţdému muţi, ale který zároveň 

není elitářský. Má oslovovit všechny muţe, jejichţ smysl pro humor je zaloţený na ironii, 

sarkasmu a zpochybňování uznávaných hodnot a dělá si legraci ze všeho, i sám ze sebe. 

Časopis se prezentuje, ţe je sebevědomý, nebojácný a úspěšný, stejně jako jeho čtenář. 

Podle popisu Maxim poskytuje přesné informace, uţitečný servis a dokonalé grafické 

zpracování a fotografie. Tento časopis klade důraz na detaily a má přinášet nadčasový 

pohled na svět. Má se jednat o čistě autorský časopis, tedy to, o čem jeho reportéři píší, 

údajně také sami proţívají (O společnosti, 2013).  

Můj vlastní dojem z časopisu je takový, ţe vyznění obsahu časopisu je skutečně 

ironické a s nadsázkou. Ve vztahu k ţenám ovšem časopis přistupuje velmi sexisticky, 

z obsahu časopisu implicitně vyplývá jakýsi vnitřní boj mezi pozicemi muţů a ţen, který 

se projevuje obecnou snahou ţeny v článcích poniţovat nebo se nad ně naopak nadřazovat. 

 

Formen 

Časopis Formen má být podle vlastního popisu časopisem výhradně jen pro muţe. 

Má se jednat o jediný pánský magazín, který je určený skutečným muţům, kteří nemají 

potřebu posilovat si ego autem nebo odbarvenou blondýnou. Stejně jako Maxim, tento 

časopis charakterizuje svého muţského čtenáře, který má svůj ţivot postaven na 

skutečných základech, má stabilní příjem, fungující vztah, úspěšnou kariéru a koníčky, 

které ho baví. Podle tvrzení časopisu zde nejsou k nalezení laciné rady, návody nebo nahá 

ţenská těla. V tomto periodiku se podle popisu mají vyskytovat zajímavá nadčasová 

témata, nečekaně otevřené rozhovory a nezaujaté pohledy (Produkty, 2007). 

Tento časopis oproti předchozímu titulu skutečně působí v oblasti vztahu muţů k 

ţenám dojmem vyrovnanosti, bez potřeby se nad ţenami nějakým způsobem povyšovat. 

Podle vyznění časopisu muţi povaţují ţeny za rovnocenné partnerky, kterých by si muţi 

měli váţit, stejně jako sami sebe. Coţ potvrzuje i skutečnost, ţe v časopise se nevyskytují 
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fotografie nahých ţen, které mohou být díky tomuto zpodobnění vnímány jako pouhé 

sexuální objekty, slouţící k uspokojení muţe. 

 

Playboy 

Playboy má být časopisem pro muţe a nositelem exkluzivního ţivotního stylu. Má to 

být průvodce aktivních muţů ve všech zajímavých oblastech. Podle popisu jsou součástí 

kaţdého čísla fotografie krásných ţen od předních fotografů. Časopis Playboy by měl být 

nepostradatelným společníkem kaţdého ambiciózního muţe. Jsou zde k nalezení 

informace z oblasti módy, luxusního zboţí, sportu, cestování, také obsahuje informace o 

automobilech a nejnovějších technických vymoţenostech, profily a rozhovory s 

významnými osobnostmi. Hlavní doménou časopisu mají být erotické fotografie ţen, 

mnohdy známých osobností, a to jak světových, tak i tuzemských (O časopisu, 2009-

2014). 

Základem tohoto časopisu jsou nahá ţenská těla, nicméně obsahem článků 

neprostupuje nadřazenost muţů nad ţenami, ani potřeba s ţenami „soupeřit“. Implicitní 

vyznění časopisu napovídá, ţe ţeny jsou povaţovány za bytosti, které se od muţů značně 

liší, ale mezi těmito dvěma skupinami není naznačován hierarchický vztah. 

 

3.2.2 Časopisy životního stylu pro ženy 

Elle 

Tento časopis je popisován jako průvodce ţivotního stylu sebevědomých a 

spokojených ţen, které dokáţí ocenit kvalitu. Je zde moţné získat informace o módě, 

kosmetice, novinkách z kultury, designu nebo o nových technologiích. Měsíčník Elle má 

pomoci v rozšíření přehledu v tématech, jako je politika, kariéra, rodinné vztahy nebo 

partnerský ţivot. Elle má pomáhat svým čtenářkám najít jejich vlastní osobitý styl, podle 

popisu tento časopis svým čtenářkám nediktuje, ale inspiruje je, motivuje a probouzí jejich 

kreativitu a vizuální cítění (O společnosti, 2013). 

http://www.magaziny.cz/
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Tento časopis je v oblasti partnerských vztahů jakýmsi rádcem, který ţenám 

napovídá, jak mají rozumět muţům. Často se v této oblasti obrací na názory odborníků a 

odbornic specializujících se na mezilidské vztahy a zároveň ilustruje příklady na příbězích 

„obyčejných“ ţen. Nevystupuje zde nějaký výrazný vztah mezi muţi a ţenami, časopis je 

skutečně spíše pomocníkem, který radí ţenám ve všech různých oblastech. 

 

Joy 

Tento časopis je určen pro ţeny a zaměřuje se na módu, krásu, osobnosti a má 

nabízet nový pohled na muţe, sex a lásku. Joy se popisuje jako mimořádný v tom, ţe má 

blízký vztah ke čtenářkám a je prý výjimečný svými exkluzivními a propracovanými 

fotoprodukcemi. Podle popisu je zde k nalezení více módy, kosmetiky a V. I. P., neţ 

v jiných časopisech (Portréty, 2014). 

V oblasti partnerských vztahů se časopis Joy skutečně snaţí přiblíţit čtenářkám tím, 

ţe uvádí příklady údajně skutečných párů, kde mají prostor k vyjádření obě strany, muţi i 

ţeny. Oproti předchozímu titulu, kde jsou příběhy a příklady ze ţivota spíše ilustrační, 

v časopise Joy dostávají největší prostor. Zároveň jsou vyobrazovány obě strany, coţ 

pomyslně dává muţe a ţeny do rovnocenných pozic. 

 

Marianne 

Tento časopis se prezentuje sloganem: „Ţivot začíná ve třiceti“. Má se jednat o čtení 

pro dospělé ţeny, které vědí, co chtějí. Čtenářky tohoto časopisu jsou dále popisovány jako 

ţeny, které mají svou profesi, rodinu i zájmy a vědí, proč je důleţité pevné zázemí nebo 

přátelství a proč je také občas nutné se zastavit a začít třeba úplně od začátku. Redakce má 

být schopna díky zkušenému redakčnímu týmu, který je čtenářkám blízký věkem, 

ţivotními zkušenostmi i prioritami, vytvářet časopis, který je zdrojem uţitečných 

informací, pomocníkem a také přítelkyní. V tomto měsíčníku jde o zajímavé osobnosti, 

inspirující příběhy ţen, které ţijí vedle nás. Podle popisu se články dotýkají všech oblastí 

ţivota a nevyhýbají se ani osobním a společensky oţehavým tématům, včetně gender 

problematiky (O společnosti, 2013). 
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Časopis Marianne se oproti předchozím titulům zaměřuje především na ţenský 

pohled, ţenské zkušenosti a rady od ţen ţenám. V obsahu je ponecháván největší prostor 

ţenským názorům a problémům, které jsou s nimi spojovány. Podle obsahu článků se 

časopis snaţí ţenám zvýšit sebevědomí a to i ve vztahu k muţům. To by mohlo naznačovat 

implicitní podřízenost ţen vůči muţům. 

 

3.2.3 Společenské časopisy 

21. století 

Jedná se o měsíčník, který populární formou přibliţuje poznatky ze světa vědy a 

techniky. Věda je představována jako dobrodruţství, kdy díky časopisu je moţné 

nahlédnout do výzkumných ústavů, přírodních laboratoří, operačních sálů a míst 

archeologických objevů. Časopis podle svého popisu také přináší zcela nové, překvapivé 

pohledy na známé kauzy (Společnost, 2014). 

Tento časopis je svým obsahem zaměřený na vědu a také k oblasti partnerských 

vztahů přistupuje s vědeckým náhledem a odkazuje na výsledky různých odborných studií 

z oborů, které jsou zaměřeny na tuto oblast. 

 

Reader‘s digest výběr 

Tento časopis se podle popisu skládá z těch nejlepších zahraničních i domácích 

článků. Svým čtenářům/kám má přinášet vybrané informace, poučení a zábavu z celého 

světa (Kdo jsme, 2012). 

Reader’s digest se vyskytuje v podobě jakéhosi mixu různých článků zaměřených na 

různá témata. V některých případech se zabývá i mezilidskými a partnerskými vztahy, 

které jsou prezentovány v podobě lidských příběhů a zkušeností. V časopise jsem 

nerozpoznala ţádné převaţující tendence k sexismu nebo přiklánění se k určitému druhu 

témat v souvislosti s maskulinitou nebo femininitou. 
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History revue 

Tento časopis se podle popisu zaměřuje výhradně na světovou i českou historii, se 

kterou seznamuje čtenáře/ky neotřelým způsobem. Měsíčník podle vlastního popisu 

dokáţe vtáhnout čtenáře/ky přímo do středu velkých historických událostí, seznámí je 

s nejmocnějšími vládci světa a s polozapomenutými skutečnostmi z minulosti. Podle 

tohoto časopisu ţádné téma není tabu a ţádná historická éra nezůstane bez povšimnutí (O 

časopisu, 2009-2014). 

History revue se ve svých obsazích skutečně zaměřuje především na historické 

hledisko, kde partnerské vztahy jsou spíše upozaděny a popisovány jen povrchně, bez 

nějakých podrobnějších detailů. 

 

3.3 Porovnání časopisů 

Přestoţe se časopisy z kategorie ţivotní styl svým obsahem a implicitním vyzněním 

značně liší, dalo by se říci, ţe mohou cílit na stejnou věkovou skupinu a podobný ţivotní 

styl. Časopisy ţivotního stylu pro muţe prezentují svého čtenáře jako sebevědomého, 

úspěšného, „skutečného“ muţe, se smyslem pro humor a schopností nadhledu. Podle mého 

názoru se jedná o znázornění představ, jak by měl vypadat a chovat se ideální muţ a s ním 

spojená maskulinita. Jedná se vlastně o jakési rádce, které pomáhají muţům utvrzovat se 

ve vlastní maskulinitě. 

Časopisy ţivotního stylu pro ţeny své čtenářky rovněţ prezentují jako sebevědomé 

ţeny s vlastním vkusem, které jsou „dospělé“ a ví, co chtějí. Všechny ţenské časopisy se 

snaţí být svým čtenářkám blízké a opět na mě působí jako jakési návody či průvodci 

k správné ţenské femininitě. Obě kategorie tedy cílí na jakýsi ideál dospělé ţeny a 

dospělého muţe, tedy zhruba ve věku plné dospělosti a zralosti (18-45 let), jejichţ ţivotní 

styl je spojen s normami a charakteristikami běţné maskulinity a femininity. 

V poslední kategorii, Společenské časopisy, nejsou v profilech periodik čtenáři a 

čtenářky popisováni výčtem vlastností, ale spíše svým koníčkem nebo zájmem (historie, 

věda a technika) nebo univerzálností (výběr těch nejčtenějších článků bez konkrétního 

zaměření). 
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4 Analytická část 

4.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Jak jiţ bylo zmíněno, kvantitativní obsahová analýza bude provedena za účelem 

zúţení základního vzorku, aby bylo moţné následně aplikovat kvalitativní obsahovou 

analýzu. Kvantitativní obsahová analýza bude dále slouţit k základnímu přehledu o 

výskytu a podobách tématu ţárlivosti ve vybraných titulech. 

 

4.1.1 Postup analýzy 

U výše vybraných nejčtenějších periodik v ČR jsem jednotlivě prošla všechna 

vydaná čísla v období let 2009-2012
12

. U jednotlivých vydání časopisů jsem vţdy 

procházela kompletně celý textový obsah a zaměřovala jsem se na jakoukoliv zmínku o 

ţárlivosti. V rámci analýzy jsem vybrala články, které zahrnovaly téma ţárlivosti 

explicitně, stejně jako články, které se tímto tématem primárně nezabývaly, ale kde bylo 

téma ţárlivosti zmíněno jen okrajově nebo vystupovalo v implicitní rovině. Při určování 

implicitních ţárlivostních obsahů jsem vycházela z jednotlivých definic ţárlivosti, které 

jsem uvedla v teoretické části. Pokud například z obsahu v článku implicitně vystupoval 

pocit ohroţení vztahu způsobený výskytem rivala/ky, označila jsem jej jako ţárlivost. 

Implicitní ţárlivost se také vyskytovala v některých článcích, zaměřených na téma nevěry. 

Následně jsem u vybraných obsahů určovala genderový kontext (tedy, zda je 

ţárlivost spojována s maskulinitou, femininitou nebo je pojímána obecně), dále jsem 

určovala celkový postoj k ţárlivosti plynoucí z obsahu kaţdého článku a diskurzy, v rámci 

kterých je ţárlivost vyobrazována. 

 

4.1.2 Výskyt tématu žárlivosti 

Na základě výše popsaného výběru byly prozkoumány 3 nejčtenější časopisy ve 3 

kategoriích společenských časopisů a časopisů ţivotního stylu, v období 4 let (viz Tabulka 

                                                           
12

 Časopisy jsem procházela v průběhu roku 2013, proto jsem zvolila období v rozmezí let 2009-2012, jelikoţ 

z roku 2013 ještě nebyla vydána všechna čísla pro tento rok. 
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4). V prozkoumaném vzorku bylo nalezeno celkem 27 článků obsahujících téma ţárlivost 

(scany článků dostupné v Příloze 2). Z celkového počtu čísel se tedy téma vyskytlo 

přibliţně v 6%.  Z toho můţeme vyvodit, ţe ţárlivost je v časopisech ţivotního stylu téma 

s poměrně řídkým výskytem. 

 

Tabulka 4: Přehled kvantitativních údajů o základním výzkumném vzorku 

Celkem prozkoumaných čísel 432 

Prozkoumaná čísla v rámci kategorie 144 

Prozkoumaná čísla v rámci každého periodika 48 

Roky vydání prozkoumaných čísel 2009-2012 

 

Nalezené články se vyskytovaly pouze v sekcích časopisů zaměřených na muţe a 

ţeny, kdy v Sekci časopisů ţivotního stylu pro muţe bylo objeveno celkem 10 článků, 

v Sekci časopisů ţivotního stylu pro ţeny bylo nalezeno celkem 17 článků a v sekci bez 

zaměření se nevyskytovaly ţádné články, obsahující téma ţárlivost v jakékoliv textové 

formě (viz Tabulka 5). Podrobnější a grafické znázornění je pak moţné spatřit v Grafech 1, 

2 a v Tabulce 6. 

 

Tabulka 5: Výsledky kvantitativní obsahové analýzy zaměřené na téma žárlivost 

Zkoumaná kategorie Počet nalezených článků obsahujících 

téma žárlivost 

Časopisy životního stylu pro ženy 17 

Časopisy životního stylu pro muže 10 

Společenské časopisy 0 

Celkem nalezeno článků 27 
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Graf 1: Poměr výskytu tématu žárlivosti v periodikách pro muže a pro ženy 

 

 

Tabulka 6: Téma žárlivost v jednotlivých periodikách 

Název periodika Počet článků s tématem žárlivost 

MAXIM 4 

FORMEN 3 

PLAYBOY 3 

JOY 6 

ELLE 4 

MARIANNE 7 

HISTORY REVUE 0 

21. STOLETÍ 0 

READER‘S 

DIGEST VÝBĚR 
0 
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Graf 2: Poměr výskytu žárlivosti v jednotlivých periodikách 

 

 

Z výše uvedených grafů a tabulek jasně vyplývá, ţe tématem ţárlivosti se nejvíce 

zabývají časopisy určené ţenám (Graf 1). Při porovnání výskytu ţárlivosti v obsahu 

ţenských a muţských časopisů, časopisy zaměřené na ţeny výskytem tohoto tématu 

převaţují. U přehledu, který se zaměřuje na výskyt zvoleného tématu v jednotlivých 

titulech, vyšlo najevo, ţe v ţenské sekci se téma ţárlivosti nejvíce vyskytuje u časopisu 

Marianne a nejméně v časopise Elle (viz Tabulka 6, Graf 2). 

V periodikách určených muţům byl objeven největší výskyt tématu v titulu Maxim, 

u zbylých muţských titulů byl výskyt stejný. Je ovšem třeba zmínit, ţe u periodika Formen 

byly všechny nalezené články o ţárlivosti součástí speciální půlroční přílohy (Formen 

Léto/Zima- speciál pro ţeny). I přesto jsem tento druh článků zařadila do muţské sekce, 

jelikoţ časopis Formen patří mezi 3 nejčtenější Časopisy ţivotního stylu pro muţe (viz 

Tabulka 2) a podle vlastního popisu je určen výhradně muţům. Lze tedy očekávat, ţe i se 
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speciální přílohou časopisu (např. v případě předplatného) se budou setkávat ve většině 

případů spíše muţi neţ ţeny
13

. 

Také při bliţším pohledu na obsah článků ve speciální příloze vyplývá, ţe články 

nejsou určeny výhradně ţenám. Články se zabývají tématy mnohoţenství, přátelství s 

benefity a domácí násilí a v textu se nejčastěji vyskytuje generické maskulinum a chybí 

explicitní oslovení čtenářské skupiny v ţenském rodě. Rovněţ celkové pojetí článků se 

soustředí na muţský i ţenský pohled, taktéţ jsou zde uváděny příklady ze ţivota muţů i 

ţen
14

. 

Co se týče kategorie Společenské časopisy, u ţádného čísla, spadajícího do této 

kategorie, nebyl objeven ţádný článek, zabývající se ţárlivostí či na ní odkazující, a to ani 

v explicitní, ani implicitní textové rovině. 

Při porovnání výše uvedených výsledků by se tedy dalo vyvodit, ţe ţárlivost je 

spojována s genderem a ţe dochází k jejímu konstruování především ve spojení s 

maskulinitou a femininitou. Tím by se dalo vysvětlit zjištění, proč se téma ţárlivosti 

v časopisech bez genderového zaměření na čtenáře vůbec nevyskytovalo. Další moţné 

vysvětlení můţe být takové, ţe obecné společenské časopisy se příliš nezabývají 

vztahovými otázkami a tudíţ ani takovým okrajovým tématem, za které bychom mohli, 

vzhledem k celkovému výskytu tématu, ţárlivost povaţovat. 

 Převaha výskytu tématu v kategorii časopisů pro ţeny by se mohla interpretovat tak, 

ţe ţárlivost je povaţována za záleţitost ţen a zřejmě se tedy předpokládá, ţe především 

ţeny se s tímto tématem často potýkají nebo ţe by pro ně mohlo být více atraktivní. 

Otázkou je, zda je v této souvislosti na ţeny ţárleno nebo zda ţárlí ony samy. Touto 

záleţitostí se budu zabývat aţ v následující kvalitativní obsahové analýze, která mi umoţní 

prozkoumat stanovený problém více do hloubky.  

                                                           
13

 Samozřejmě jsem si vědoma faktu, ţe časopisy určené pro muţe nečtou výhradně jen muţi a naopak, 

nicméně lze očekávat, ţe u Časopisů ţivotního stylu pro muţe bude muţské čtenářstvo převaţovat nad 

ţenským a naopak. 
14

 Např. u tématu domácího násilí je upozorněno, ţe se týká i muţů a popis jeho projevů je psán s generickým 

maskulinem a u konkrétních příkladů je zastoupeno domácí násilí na muţích i na ţenách. U tématu 

mnohoţenství není zmínka o jeho moţné opačné verzi, a proto jsou zde uvedeny pouze příklady 

polygamních muţů a dále jsou zde popisovány výhody, nevýhody a historický kontext mnohoţenství. Článek 

o přátelství s benefity také dává stejný prostor muţům i ţenám. 
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 Důvod, proč je ţárlivost ve větší míře spojována se ţenami, můţe být ten, ţe 

ţárlivost úzce souvisí s emocemi (nebo je dokonce sama povaţována za emoci). A podle 

genderového řádu emoce k maskulinitě nepatří. Naopak, jak jsem uvedla jiţ v teoretické 

části, emoce u muţů jsou ve společnosti pokládány spíše za slabost. 

 

4.1.3 Genderový kontext žárlivosti 

Další kategorie, kterou jsem se v rámci kvantitativního výzkumu zabývala, je 

genderový kontext ţárlivosti. U všech obsahů, které byly označeny jako související 

s ţárlivostí, jsem určovala, zda jsou spojeny s maskulinitou, femininitou nebo zda jsou 

uvedeny bez genderového kontextu. Stanovovala jsem, zda se genderový kontext vyskytuje 

u kategorií, které byly vytvořeny při otevřeném kódování. Zástupce kategorií, vyskytující 

se v obsahu jednotlivých článků jsem zaznamenala do samostatných tabulek, které 

poslouţily k dalšímu postupu analýzy (viz Příloha 1). Kategorií, u kterých se vyskytl 

genderový rozměr, bylo celkem sedm: 

Charakteristika ţárlivosti 

Do této kategorie jsem zařadila všechny obsahy článků, které se vázaly na popis 

ţárlivosti. Pomocné otázky, vedoucí k přiřazení obsahu k této kategorii zněly: „Jaká je 

ţárlivost?“ a „Co je to ţárlivost?“. 

Ţárlivá osoba 

Do této kategorie spadají obsahy, které se vztahují přímo na pojmenování ţárlivé 

osoby. Pomocná otázka pro určení této kategorie zní: „Kdo je ţárlivá osoba?“. 

Důvod, spouštěč ţárlivosti 

V této kategorii se vyskytují obsahy, které popisují, co vedlo ke spuštění projevů 

ţárlivosti. Zástupci této kategorie odpovídají na pomocnou otázku: „Co nebo kdo je 

spouštěčem projevů ţárlivosti?“. 
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Projevy ţárlivosti 

Tato kategorie zaštiťuje popisy projevů ţárlivosti, které se vztahují na osobu, která 

ţárlí. Pomocná otázka u této kategorie zní: „Jakým způsobem proţívá ţárlící osoba svou 

ţárlivost?“. 

Důsledky ţárlivosti 

Uvedená kategorie se soustředí na události a činy, které vznikají na základě vlastního 

proţívání ţárlivosti. Otázka, vedoucí k zařazení obsahu do této kategorie zní: „K jakému 

chování nebo následkům vyúsťuje proţívaná ţárlivost?“. 

Způsob vyrovnávání se se ţárlivostí 

Tato kategorie se soustředí na doporučení nebo způsoby, kterými se jedinci 

s ţárlivostí vyrovnávají nebo se snaţí vyrovnat. Pomocná otázka této kategorie zní: 

„Jakým způsobem se člověk vyrovnává nebo by měl se ţárlivostí vyrovnat?“. 

Neţárlivost 

Poslední kategorií, která vyplynula z otevřeného kódování obsahů jednotlivých 

článku je „neţárlivost“. Tato kategorie spojuje obsahy, které určitým způsobem 

charakterizují osoby nebo situace či vztahy, ve (u) kterých se ţárlivost nevyskytuje. 

Konkrétně se jedná o obsahy, které nějakým způsobem definují opak ţárlivosti.  

Pokud se v některé z těchto kategorií vyskytla alespoň jedna ukázka s genderovým 

rozměrem, připočetla jsem článku bod. Kaţdý článek tedy mohl získat maximálně 7 bodů 

za maskulinitu a maximálně 7 bodů za femininitu. Podrobný rozpis bodů v oblasti 

vybraných kategorií je k nalezení v Tabulce 7 a Grafech 3 a 4. 
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Graf 3: Genderový kontext v časopisech pro ženy 

 

 

Graf 4: Genderový kontext v časopisech pro muže 
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Tabulka 7: Diskurz, postoj k žárlivosti, genderový kontext, souhrn 

Název 

periodika 

Diskurz Výskyt Postoj k žárlivosti Výskyt Genderový 

kontext 

Výskyt 

MARIANNE Odborný 

Laický 

3 

6 

Pozitivní  

Negativní 

Smíšený 

Nelze určit 

0 

2 

4 

1 

Maskulinita 

Femininita 

8 

20 

JOY Odborný 

Laický 

4 

6 

Pozitivní  

Negativní 

Smíšený 

Nelze určit 

0 

3 

3 

0 

Maskulinita 

Femininita 

8 

22 

ELLE 

 

 

Odborný 

Laický 

4 

4 

Pozitivní  

Negativní 

Smíšený 

Nelze určit 

0 

3 

0 

1 

Maskulinita 

Femininita 

4 

10 

MAXIM Odborný 

Laický 

1 

4 

Pozitivní  

Negativní 

Smíšený 

Nelze určit 

0 

2 

1 

1 

Maskulinita 

Femininita 

15 

2 

PLAYBOY Odborný 

Laický 

3 

1 

Pozitivní  

Negativní 

Smíšený 

Nelze určit 

0 

1 

2 

0 

Maskulinita 

Femininita 

10 

1 

FORMEN Odborný 

Laický 

2 

3 

Pozitivní  

Negativní 

Smíšený 

Nelze určit 

0 

3 

0 

0 

Maskulinita 

Femininita 

15 

2 
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Podle výsledků v časopisech pro muţe převládá ţárlivost spojovaná s maskulinitou, 

v časopisech pro ţeny naopak převaţuje ţárlivost spojovaná s femininitou. Výsledky 

potvrzují, ţe zaměření časopisů na určitou genderovou skupinu se skutečně promítá i do 

samotného obsahu periodik. 

Při porovnání poměru mezi femininním a maskulinním kontextem ţárlivosti lze 

spatřit, ţe ţenské časopisy dávají v obsahu větší prostor maskulinnímu kontextu ţárlivosti, 

neţ jaký prostor dávají muţské časopisy kontextu femininnímu. Toto zjištění by mohlo 

souviset s mou předchozí interpretací, ţe muţské časopisy prezentují ideálního muţe a 

ţenské časopisy ideální ţenu. Ideální maskulinní muţ nemá tolik prostoru pro femininitu, 

jako má ideální femininní ţena pro maskulinitu, jelikoţ je na projevy femininity u muţů ze 

strany společnosti nahlíţeno s menší tolerancí neţ na projevy maskulinity u ţen. 

V časopisech ţivotního stylu pro muţe také můţe existovat menší prostor pro femininitu 

z důvodu, aby nedošlo k ohroţení maskulinity „skutečného, sebevědomého a úspěšného“ 

muţe (viz Profily vybraných časopisů). 

 

4.1.4 Postoj k žárlivosti 

Další kategorie, na kterou se kvantitativní obsahová analýza zaměřovala, byl postoj 

k ţárlivosti. Ten jsem rozdělila do 4 podkategorií: a) pozitivní postoj, b) negativní postoj, 

c) smíšený postoj (přítomny pozitivní i negativní aspekty) a d) články, u kterých ţádný 

jasný postoj z obsahu nevyplýval, jsem zařadila do podkategorie s názvem Nelze určit. 

Podrobný rozpis postojů k ţárlivosti v rámci jednotlivých periodik je k nalezení v Tabulce 

7. 

V následujícím textu představím postoje k ţárlivosti vyskytující se v časopisech 

zaměřených na ţeny a časopisech zaměřených na muţe. Grafické znázornění výsledků je 

k nalezení v Grafu 5. 
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Graf 5: Postoj k žárlivosti  

 

 

Jak je vidět ve výše uvedeném grafu, čistě pozitivní postoj k ţárlivosti se nevyskytl 

v ţádném ze zkoumaných článků. U sekce periodik zaměřených na muţské čtenáře, stejně 

jako u sekce orientované na ţenské čtenářky převládl negativní postoj k ţárlivosti. 

V ţenských časopisech se vzhledem k celkovému počtu článků v této sekci 

vyskytoval smíšený postoj téměř vyrovnaně s postojem negativním a ve vztahu k celku 

také častěji neţ v kategorii muţských časopisů.  U muţů převládal negativní postoj nad 

smíšeným o mnoho více. V ţenské sekci se vyskytly dva články, u kterých nebylo moţné 

určit postoj k ţárlivosti, v muţské sekci se takový druh článku vyskytl jednou. 

Na základě zjištěných výsledků můţeme shrnout, ţe ţárlivost je konstruována 

nejčastěji negativně, popřípadě smíšeně. Ţárlivost v ţádném z časopisů není vnímána jako 

něco čistě pozitivního, ale přesto je moţné na ní nalézt některé pozitivní aspekty. Důvod, 

proč se u ţenských časopisů vyskytují smíšené postoje k ţárlivosti častěji neţ u muţů, 

můţe být ten, ţe ţeny proţívají a nahlíţí na ţárlivost ambivalentněji neţ muţi. Tento 

předpoklad naznačovala Freudova psychoanalytická teorie ţárlivosti, kdyţ tvrdil, ţe 

rozdíly v ţárlivosti mezi muţi a ţenami mají základ v odlišném proţívání Oidipova 

komplexu (viz Kapitola Psychoanalytické teorie ţárlivosti). 
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4.1.5 Diskurzy o žárlivosti 

Poslední kategorií, na kterou jsem se v kvantitativní obsahové analýze soustředila, 

jsou diskurzy, pomocí kterých je ţárlivost v časopisech konstruována. Diskurzy jsem 

třídila do dvou základních skupin, kterými jsou a) diskurz odborný a b) diskurz laický. 

Zajímalo mě, který z těchto dvou diskurzů při konstrukci ţárlivosti převládá a v jakém 

poměru. Do diskurzu odborného jsem řadila obsahy textu, které odkazovaly na některý 

z vědních oborů (např. psychologie, sexuologie), do laického diskurzu jsem řadila obsahy, 

které nebyly spojovány s nějakým oborem, například vlastní názory autorů/ek článku, 

příběhy ze ţivota jiných muţů nebo ţen apod. V některých článcích se vyskytovala 

kombinace obou diskurzů, započítala jsem je tedy jako obsahy s laickým i odborným 

diskurzem zároveň. Podrobné zpracování výskytu diskurzů v jednotlivých titulech je 

k nalezení v Tabulce 7. Výsledky podle zaměření na muţe a ţeny jsou v grafické podobě 

v níţe uvedených Grafech 6 a 7. 

 

Graf 6: Poměr diskurzů v časopisech zaměřených na ženy  
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Graf 7: Poměr diskurzů v časopisech zaměřených na muže  

  

 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, ţe diskurzy byly při konstrukci ţárlivosti 

pouţity v podobném poměru. Kombinace laického a odborného diskurzu byla v kategorii 

časopisů pro ţeny pouţita v 11 případech ze 17, v kategorii časopisů pro muţe v 5 

případech z 10. V kategorii muţských časopisů, i v kategorii ţenských časopisů celkově 

převaţuje laický diskurz nad diskurzem odborným. Podle vyrovnanosti výsledků by se 

dalo vyvodit, ţe do diskurzivního pojetí ţárlivosti v časopisech ţivotního stylu se kategorie 

gender signifikantním způsobem nepromítá.  

Laický diskurz převaţuje nad diskurzem odborným zřejmě z důvodu, ţe se jedná o 

časopisy ţivotního stylu, a proto je o tématu ţárlivosti pojednáváno spíše v podobě 

zkušeností a příkladů ze ţivota neţ z odborného hlediska. Dalším moţným důvodem, proč 

převaţuje diskurz laický, je předpoklad, ţe těmto druhům časopisů jde především o to, aby 

byly čtivé a zábavné.  

V případě kombinace obou diskurzů bylo moţné z obsahu článků vypozorovat, ţe 

laický diskurz pouţívá odkazy na diskurz odborný k podpoře a utvrzování vlastních 

prohlášení. Laický diskurz odkazuje na názory a vyjádření specializovaných odborníků a 

odbornic, nejčastěji z oblasti psychologie a sexuologie. 
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4.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Kvalitativní obsahová analýza byla aplikována na sérii článků, které byly při 

předchozí kvantitativní analýze označeny jako obsahující téma ţárlivost. Kvalitativní 

obsahové analýze tedy bude podrobeno celkem 27 článků, z toho 17 článků ze sekce 

Časopisy ţivotního stylu pro ţeny a 10 článků spadajících do sekce Časopisy ţivotního 

stylu pro muţe. 

 

4.2.1 Postup kvalitativní analýzy 

Při kvalitativní analýze jsem pracovala s jiţ vytvořenými sedmi kategoriemi, 

uvedenými v popisu kvantitativní analýzy.  Mezi uvedenými kategoriemi jsem 

v souvislosti s kontextem článků určovala jejich vzájemný vztah, který jsem následně 

interpretovala skrze perspektivu maskulinity a femininity. V rámci této analýzy jsem 

pracovala s explicitní i implicitní rovinou textu a pomocí axiálního kódování předchozích 

kategorií jsem vytvořila nová témata, která z tohoto pojetí analýzy vyvstala. Témata 

v podobě výsledků představuji v textu následujícím níţe. Text v případě potřeby prolínají 

ilustrační úryvky z obsahů jednotlivých časopisů, které jsou uvedeny v rámečcích. 

 

4.2.2 Výsledky kvalitativní obsahové analýzy časopisů pro ženy 

4.2.2.1 Heteronormativita 

Obsahem časopisů zaměřených na ţeny prostupuje implicitní či explicitní 

heteronormativita. U popisu ţárlivosti se vyskytuje předpoklad, ţe muţ ţárlí na ţenu 

(partnerku) a ţena ţárlí na muţe (partnera). Zároveň samotnou ţárlivost vyvolává vţdy 

rival/ka opačného pohlaví, neţ je ţárlivý/a partner/ka, tedy konkurence. Všechny ukázky či 

příběhy ze ţivota se týkají heterosexuálních párů. Předpoklad heterosexuálního vztahu se 

vyskytuje jak v odborném, tak i laickém diskurzu. 

Podle uvedených zjištění by se dalo vyvodit, ţe ţárlivost je implicitně spojována 

s heterosexuální orientací, jelikoţ se v celém zkoumaném vzorku nevyskytla ţádná 

explicitní zmínka nebo implicitní obsah, který by odkazoval na jinou neţ heterosexuální 
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orientaci. Dalším důvodem, proč by se časopisy ţivotního stylu pro ţeny daly povaţovat za 

heteronormativní je skutečnost, ţe ţárlivost je v textech popisována jako součást 

klasického, zdravého a normálního vztahu. Jelikoţ se v celém obsahu vyskytuje pouze 

ţárlivost směrovaná k jedinci opačného pohlaví, vzniká předpoklad, ţe pouze 

heterosexuální typ romantického vztahu je zdravý a normální. 

 

4.2.2.2 Diskurzy 

U laického diskurzu se nejčastěji objevuje popis zkušeností a příběhů o ţárlivosti 

z pohledu ţen nebo rady od ţen, jak se ţárlivostí naloţit. Je zde dán prostor i muţským 

zkušenostem a názorům. Často jsou zde také uváděny pohledy kaţdé osoby z páru, 

zaměřené na jejich pojetí vztahu a dalších aspektů se vztahem souvisejících, mezi které 

patří i ţárlivost. 

Odborný diskurz je nejčastěji psychologický a psychiatrický, spadá především 

do oblasti vztahového poradenství či léčby ţárlivosti, popřípadě léčby zhroucení, 

způsobeného ţárlivostí. Taktéţ se zde vyskytuje sexuologický diskurz, který je dáván do 

souvislosti s rozdílnou ţárlivostí muţů a ţen a také sexuální poradenství v podobě tzv. sex 

koučky. Dále se zde okrajově objevuje statistický diskurz, kde jsou uváděny kvantitativní 

údaje ohledně nevěry ţen a muţů a historický diskurz, který odkazuje na výskyt 

polygamních typů vztahu.  

Výše uvedené diskurzy slouţí v souvislosti s ţárlivostí ke znázorňování rozdílů mezi 

muţi a ţenami a dochází tak k utvrzování pomyslné hranice mezi maskulinitou a 

femininitou. Na druhou stranu se v časopisech vyskytuje i kritický přístup, především k 

odborným diskurzům, který se staví nesouhlasně k přirovnávání lidí ke zvířatům a z toho 

plynoucí legitimizaci nevěry. 
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4.2.2.3 Ženská/mužská žárlivost 

Ţenská ţárlivost v časopisech pro ţeny 

Ţárlivost související s femininitou je v časopisech pro ţeny popisována výčtem 

určitých emocí a způsobem jejich projevování v chování ţen. 

Ţárlivost z emočního hlediska je u ţen popisována také jako záchvat, hysterie nebo 

přecitlivělost, zároveň je spojována s negativními pocity, jako je trápení, nenávist, 

zoufalost, vztek a závist.  Tyto pocity jsou doprovázeny pláčem, chvěním, křikem a 

celkově nepříjemným vystupováním ve vztahu k okolí. Ţárlivé ţeny podle obsahu časopisů 

pociťují především obavy z partnerovy nevěry.  

Ţárlivost ţen můţe podle obsahu článků vést aţ k jejich psychickému zhroucení, po 

kterém následuje psychologická či psychiatrická péče. Podle explicitního obsahu časopisů 

má ţárlivá ţena vysokou potřebu kontroly nad partnerem, která se projevuje výslechy 

partnera, hádkami a pátráním (tajným i neskrývaným) v partnerových osobních věcech, 

kterými je například telefon, osobní účet na sociální síti apod. 

Na druhou stranu je na ţenskou ţárlivost pohlíţeno i pozitivně. Ţárlivost ţen můţe 

být z pohledu jejich partnerů povaţována za důkaz lásky nebo projev temperamentu. Podle 

dalšího popisu to můţe být intuice (v podobě nedůvěry), která můţe ţenu ochránit před 

tím, aby jí partner ublíţil. Další pozitivní funkcí ţárlivosti je stimulace k vynaloţení větší 

snahy ve vztahu (například při porovnávání se s expartnerkou současného partnera). 

Ţárlivost ţen by se podle výše uvedeného výčtu a popisu projevů emocí dala 

interpretovat jako jakési silné zahlcení negativními emocemi, u kterého se můţe stát, ţe 

nad ním ztratí kontrolu. Z toho by se dalo vyvodit, ţe časopisy ţivotního stylu pro ţeny 

v rámci konstruování ţenské ţárlivosti implicitně naznačují, ţe zahlcení a případné 

podlehnutí ţárlivým emocím patří k přirozené tendenci ţen. 

Vysoká potřeba kontroly nad partnerem, doprovázená obavou z jeho nevěry, by se 

dala vysvětlit jako implicitní nedůvěra partnerovi, z širšího hlediska jako nedůvěra k 

muţům ze strany ţen. S tím by mohl souviset i popis ţenské ţárlivosti jako intuice vedoucí 

k její ochraně. Dalším moţným vysvětlením můţe být ţenina obava ze ztráty vztahu a tedy 
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i citových investicí, vloţených do partnera. Stimulující funkce ţenské ţárlivosti můţe být 

dalším dokladem tendence o své citové investice nadále pečovat a rozvíjet je.  

Jako důvod partnerova kladného náhledu na projevy partnerčiny emocionality 

(ţárlivosti), by se dalo určit jeho (pravděpodobně nevědomé) oceňování partnerčiny 

tradiční femininity. Jelikoţ je tradiční femininita úzce spojována s emocionalitou a 

orientací na vztahy, můţe partnerčin projev ţárlivosti pro partnera představovat potvrzení 

správné „ţenskosti“ u partnerky. Tradiční femininita je tradiční maskulinitě symbolicky 

podřízena, coţ můţe být důvodem, proč partnerčiny ţárlivé projevy získávají pozitivní 

zpětnou vazbu. Partner můţe díky partnerčiným projevům ţárlivosti získat pocit 

dominance, která bývá spojována s tradiční maskulinitou. 

  

Muţská ţárlivost v časopisech pro ţeny 

Ţárlivost muţů je podle časopisů ţivotního stylu pro ţeny popisována spíše skrze 

výčet jejich chování při ţárlivosti, neţ jako soubor určitých emocí. Jediné emoce, 

spojované s muţskou ţárlivostí, jsou zuřivost a vztek. Ţárliví muţi se podle popisu chovají 

systematicky a precizně, ale také úskočně a ostraţitě. Ţárlivost u muţů se, stejně jako 

v popisu u ţen, projevuje pátráním. Jako jedna z forem hledání důkazů můţe být testování 

partnerky přes sociální síť, kdy se ţárlivý partner přihlásí pod jinou identitou a pokusí se 

svou partnerku svést. Ţárlivý muţ tak své důkazy nenachází, nýbrţ se snaţí je sám 

vytvořit. Ţárlivý muţ údajně svou ţárlivost nejdříve tají a potom vybuchne. V tomto 

případě můţe dojít k nadávkám partnerce aţ fyzickému napadení partnerky nebo 

potenciálního rivala.  

Ve výše uvedeném popisu lze spatřit hned několik prvků tradiční maskulinity. 

Vzhledem k tomu, ţe muţská ţárlivost je popisována pouze jedinou (a tradičně 

maskulinní) emocí, kterou je vztek aţ zuřivost, vyplývá, ţe muţská ţárlivost není tak 

významně dávána do souvislosti s emocionalitou, jako ta ţenská. S tím souvisí i implicitní 

racionalita, která vystupuje z popisu konkrétního chování muţů při proţívání ţárlivosti. 

Oproti ţenám, nejsou ţárliví muţi spojováni s hroucením a následnou odbornou 

pomocí. Z toho můţeme vyvodit odkaz na tradiční muţskou samostatnost, kdy muţ si se 



79 
 

situací poradí sám bez potřeby pomoci druhých. Také explicitně popsaná souvislost 

muţské ţárlivosti s agresivním a násilnickým chováním můţe napovídat na dominantní 

postavení muţů ve vztahu, které je v kontrastu s proţíváním smutku a hroucením, které se 

objevují u popisu ţárlivosti ţen. 

 

4.2.2.4 Věrnost a nevěra 

Nejčastěji je vznik ţárlivosti podle ţenských časopisů dáván do souvislosti 

s potenciální nebo skutečnou nevěrou partnera/ky.  

Podle obsahů časopisů pro ţeny se obava z partnerovy nevěry objevuje při fyzickém 

odloučení partnera (např. v případě, kdy odjede na sluţební cestu nebo si sám vyrazí do 

společnosti). Ţeny se v těchto případech snaţí odvést pozornost od svých ţárlivých obav a 

představ. Z hlediska poradenské stránky časopisu je ţenám doporučeno nepátrat po 

důkazech nevěry a zároveň si s partnerem ujasnit pravidla ohledně toho, co je a co není 

povaţováno za nevěru a co by komu mohlo být nepříjemné. 

V případě zjištění výskytu skutečné nevěry se podle obsahu časopisů ţeny s nevěrou 

a vzniklou ţárlivostí vyrovnávají tak, ţe nevěru popírají. Dále se snaţí přikládat větší 

význam jiným aspektům vztahu, které povaţují za důleţitější neţ partnerovu věrnost. 

Dalším popisem naloţení s partnerovou nevěrou je snaha posílení vlastní nezávislosti nebo 

oplácení stejnou mincí. 

V následujícím ilustračním příkladu je popisován partnerský vztah, ve kterém má 

muţ sexuální styk i s jinými ţenami a partnerka si je této skutečnosti vědoma. Partnerka, 

přestoţe předtím přiznává, ţe jí partnerova nevěra byla velmi nepříjemná, popisuje, ţe s 

postupem času se s touto skutečností vyrovnala tím, ţe změnila priority a věrnost pro ni ve 

vztahu ztratila na důleţitosti. Zároveň začala pracovat na pocitu větší samostatnosti. 
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Partnerka: 

„…věrnost mi nepřijde tak zásadní. Důleţitější je, ţe spolu máme dvě krásné a 

zdravé děti, jezdíme na pravidelné dovolené a rozumíme si i po deseti letech…jsem to 

přece koneckonců já, ke komu se vţdycky vrací.“ (Elle, 2009a: 66). 

„Kdyţ máte svoji vlastní kariéru, koníčky, partu přátel a nejste na partnerovi 

závislá- takţe máte pocit, ţe kdykoliv můţete zvednout kotvy a vyplout jinam…“ (tamtéţ) 

 

U všech výše uvedených popisů a příkladů přístupů ţen k partnerově existující 

nevěře můţeme implicitně identifikovat určitou snahu o „odcizení se“ od partnerovy 

nevěry. Tím ţe partnerka nevěru popře nebo jí nepřikládá takovou důleţitost, popřípadě 

zaměří svou pozornost více na svou vlastní nezávislost, v podstatě odstraní nebo zmírní 

důvody ke vzniku ţárlivosti. Stejně tak oplácení nevěry nevěrou vlastní, vede vedle 

vytvoření jakési „vztahové rovnováhy“ k zastínění partnerovy nevěry, a sníţení potřeby se 

jeho nevěrou tolik zabývat a ţárlit. 

Z výše uvedeného předpokladu „odcizení se“ od partnerovy nevěry můţe plynout 

interpretace, ţe tento mechanismus slouţí k udrţení představy o fungujícím vztahu. Ţeny 

se mohou od partnerovy nevěry odcizovat záměrně, aby se vyhnuly jeho ukončení a 

následné sociální izolaci. Dokladem můţe být i skutečnost, kterou jsem uvedla výše, ţe 

ţeny se obecně při proţívání ţárlivosti nejvíce obávají právě nevěry ze strany partnera, po 

které i samy pátrají. 

 

4.2.2.5 Potenciální a skutečná rivalka 

Podle obsahu časopisů pro ţeny je nejčastější potenciální rivalkou pro ţeny 

partnerova bývalá přítelkyně (nebo manţelka). Dalšími moţnými rivalkami mohou být 

partnerovy kolegyně v práci, popřípadě spoluţačky nebo blízké kamarádky, tedy veškeré 

osoby ţenského pohlaví, se kterými přichází partner do kontaktu a je mezi nimi určitý 

potenciál zájmu z jedné, druhé či obou stran. Ţárlivé ţeny berou podle obsahu časopisů 

tyto rivalky jako konkurenci, srovnávají se s nimi, v některých případech s nimi i soutěţí. 
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U potenciální rivalky podle popisu časopisů by mohlo k vyřešení ţárlivosti postačit 

její bliţší poznání a zjištění, ţe ze strany partnera není o rivalku jeven zájem (popřípadě i 

ze strany rivalky o partnera). Zajímavé je, ţe se při popisu potenciálních rivalek objevila i 

jakási „obecná“ potenciální rivalka, v podobě představy nekonkrétní ţeny- rivalky 

(zástupkyně všech ţen). Jinými slovy, ţena se v rámci ţárlivosti srovnává s touto rivalkou 

tím způsobem, ţe ona sama ţárlí, ale všechny obecné potenciální rivalky ne, proto můţou 

partnerovi připadat atraktivnější. Pro jasnější představu uvádím přímo konkrétní úryvek. 

 

Ţena v článku popisuje obecnou podobu vlastní ţárlivosti: 

„Přemýšlím o něčem, co neexistuje. Často ani v náznaku. Pokud něco existuje, i 

kdyţ jen v náznaku, tím, ţe budu ţárlit, náznak změním ve skutečnost (protoţe ta, na 

kterou ţárlím, rozhodně nebude dělat ztrápené obličeje, a tudíţ bude přitaţlivější)“ 

(Marianne, 2012: 62). 

 

Se skutečnou (konktrétní) rivalkou se podle některých příkladů v časopise pro ţeny 

vypořádala ţárlivá ţena tím, ţe iniciovala verbální konfrontaci se ţenou, která projevila 

zájem o jejího partnera. Rivalce dala verbálně jasně najevo, ţe je její snaţení o partnera 

zbytečné. 

Výše uvedené popisy by se daly interpretovat tak, ţe za ţárlivostí ţen stojí obavy 

z partnerovy nevěry s rivalkami. Tyto obavy se snaţí podle situace různými strategiemi 

sníţit. Ţeny implicitně projevují touhu být (v souvislosti se vztahem) pro partnera 

atraktivnější, neţ jejich rivalky. V případě bliţšího poznání rivalky a skutečného ujištění se 

o nezájmu ze strany partnera by měla jejich ţárlivost ustat. V případě skutečné rivalky 

(která projevuje o partnera zájem) pouţívají verbální konfrontaci s rivalkou, která můţe 

být ukázkou snahy o převzetí kontroly nad partnerovou nevěrou. Opět bychom zde mohly 

vyvodit jakousi implicitní obavu z partnerovy nevěry a ztráty vztahu, která můţe vést 

k následné sociální izolaci ţen. V souvislosti s uvedenou konkrétní ukázkou z článku lze 

opět vyvodit obavu o to, zda je ţena pro partnera dostatečně atraktivní na to, aby s ní 

nadále udrţoval partnerský vztah. 
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4.2.2.6 Sex a láska 

Dalším tématem, vystupujícím z kontextu ţárlivosti, je souvislost sexu a lásky. U 

vztahů typu “friends with benefits“ je popisováno jako výhoda, ţe partneři na sebe neţárlí. 

Zároveň je ale uvedeno, ţe se jedná o neklasický vztah, který je charakteristický tím, ţe 

partner a partnerka nevidí společnou budoucnost a své vzájemné pocity popisují tak, ţe se 

nejedná o lásku, ale pouze o přátelskou rovinu. Uvedený popis se objevuje u ţen, stejně 

jako u muţů, nacházejících se v tomto typu vztahu. Pro ilustraci uvádím několik příkladů 

definování vztahu „friends with benefits“. 

 

Téma perspektivy vztahu: 

„ ‚Náš ţivotní styl je příliš odlišný‘…‘nejsem ta pravá‘… Gita moc dobře ví, ţe 

vztah by neměl ţádnou budoucnost, na čemţ se oba shodují…“ (Joy, 2010: 55). 

„Lidé, kteří spolu mají stálý vztah, plánují budoucnost, představují svého partnera 

rodičům a přemýšlí, jak se budou jmenovat jejich děti…s Pavlou je to úplně jiné. O 

budoucnosti spolu nikdy nemluvíme!“ (Joy, 2010: 58). 

 

Téma romantických pocitů vůči partnerovi/ce: 

„Je to zvláštní, takové to vzrušení, to jiskření, které napovídá: ‚Jsem zamilovaná, to 

nikdy necítím, zdůrazňuje Alena…‘‚Jirku mám moc ráda, ale prosně s ním nezaţívám ty 

motýlky v břiše‘“. (Joy, 2010: 56). 

 

Z výše uvedených informací by se tedy mohlo zdát, ţe samotná ţárlivost je vázána 

na romantické city k partnerovi/ce a na představy o společné budoucnosti a její plánování. 

Podle výše uvedené charakteristiky vztahu „friends with benefits“ se nabízí interpretace, ţe 

muţi i ţeny dokáţí oddělit lásku a sex, coţ bývá obecně předpokládáno především u muţů. 

Nicméně i přátelství by se dalo povaţovat za určitý druh lásky, která se sice nemusí 

projevovat pocity zamilovanosti, ale můţe vykazovat určitý způsob citové angaţovanosti 
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k partnerovi/ce. Implicitní obsah textů na toto téma naznačuje nejasnou hranici mezi 

přátelstvím a láskou (partnerka tvrdí, ţe má partnera moc ráda, ale necítí k němu 

zamilovanost). Nabízí se tedy otázka, zda partneři nezaměňují lásku za přátelství, aby 

zapadali do předem daného schématu vztahu „friends with benefits“ a mohli tak těţit 

z jeho dalších specifik (např. předpoklad, ţe si partneři na sebe nedělají nároky, ţe se 

nemusí chovat monogamně apod.). 

 

4.2.2.7 Monogamie a polygamie 

V rámci těchto témat je popisován další vztah označovaný podle obsahu ţenských 

časopisů jako neklasický. Jedná se o triadický vztah jedné ţeny a dvou muţů. Také tento 

vztah je spojovaný s „neţárlivostí“ a neděláním si nároků na partnera/ku, dalo by se tedy 

říci, ţe je „nevlastnický“. Vztah je na rozdíl od tolerované nevěry popisován jako reálné 

souţití tří lidí, kteří o sobě vědí a navzájem se respektují. 

Muţi ţijící v tomto vztahu jsou popisováni jako velmi tolerantní, svobodomyslní a 

nedělající si nároky na partnerku, bez potřeby o ni bojovat. U tohoto druhu vztahu je 

popisováno, ţe není pro kaţdého a ţe málokdo dovede neţárlit. Nicméně je třeba opět 

upozornit na heteronormní povahu vztahu, jelikoţ je popisován pouze sexuální styk mezi 

ţenou a jednotlivými muţi. 

V souvislosti s teoriemi ţárlivosti by se dalo vyvodit, ţe tento druh vztahu vylučuje 

sociobiologickou teorii ţárlivosti, podle které muţi ţárlí na sexuální nevěru partnerky. 

Podle sociobiologického a evolučně-psychologického pojetí by se mělo jednat o muţskou 

přirozenost a jakýsi vrozený pud, a tudíţ by měli automaticky a bez výjimky ţárlit na 

skutečnost, ţe partnerka má pohlavní styk i s jiným muţem. To se ovšem podle tohoto 

popisu neděje, proto nelze povaţovat muţskou sexuální ţárlivost za univerzální a 

vrozenou, jak ji charakterizují sociobiologické a evolučně-psychologické teorie. Výše 

uvedený popis by mohl naznačovat skutečnost, ţe ţárlivost má socio-kulturní původ a ţe je 

ve skutečnosti velmi individuální a nezobecnitelná a ne vţdy se do ní musí promítat 

genderový řád. 

Na druhou stranu se genderový řád projevuje v tom, ţe uvedená „neţárlivost“ je 

v časopise označena jako společenská výjimka a podle jejího popisu tento druh atypických 
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vztahů funguje jen určitou dobu a potom zanikne. Dalším dokladem působení norem je 

názor psychologického odborníka na triadické vztahy, který tvrdí, ţe tento druh vztahu je 

ve skutečnosti pouhou kompenzací nevyhovujícího partnera/ky, kdy si jedinec hledá 

dalšího, aby doplnil určité nedostatky ve vztahu. Jinými slovy, v tomto případě jsou ve 

vztahu se ţenou pro partnerku dva ne zcela vhodní muţi, kteří mají nahradit jednoho 

vyhovujícího. 

 

Psychologický názor na triadické vztahy, uvedený v článku u výše popisovaného vztahu: 

„Pro psychologa Slavomila Hubálka je vztah ve třech vůbec proti lidské 

přirozenosti. ‚Normální vztah včetně sexuálního je dyáda (ve dvou). Kdyţ vztah není 

kvalitní, hledají si jeho aktéři záminky k tomu, aby mohl fungovat jinak, třeba právě ve 

třech, vysvětluje“. (Elle, 2009b: 86). 

 

Normativní tlak na dyadickou podobu vztahů je tedy v tomto článku podpořen 

odborným diskurzem a navíc ještě muţem. To můţe ţeny-čtenářky přimět k tomu, ţe tento 

druh vztahu označí za špatný a nevhodný. Zároveň jsou ţeny implicitně vedeny k tomu, 

aby si jako partnery hledaly tradičně maskulinní muţe, kteří si partnerku nárokují, „bojují“ 

o ni s ostatními rivaly. V této podobě vztahu se vyskytuje implicitní nadřazenost muţe nad 

ţenou, a toto pojetí vztahu více splývá s nerovnoměrně nastaveným genderovým řádem 

společnosti. 

 

4.2.2.8 Hranice 

Dalším tématem, které vyplynulo z analýzy obsahu ţenských časopisů je hranice 

ţárlivosti. Ta určuje, které podněty či situace ţárlivost nevyvolají a které ano. Ţenskou, 

stejně tak jako muţskou ţárlivost podněcuje iniciativa ze strany partnera/ky, stejně tak 

iniciativa ze strany potenciální/ho rivalky/a. U muţů i ţen spouští ţárlivost intimní kontakt 

s osobou opačného pohlaví. Nejniţší hranice ţárlivosti pro ţenu je podle ţenských 

časopisů kontakt partnera na sociální síti s jinou ţenou (z jeho iniciativy) nebo projevený 
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zájem o partnera od jiné ţeny (jiná neţ partnerova iniciativa). Nejniţší hranicí u muţské 

ţárlivosti je situace, kdy partnerka myslí při sexu na jiného (partnerčina iniciativa), u 

iniciativy z okolí je to taktéţ zájem ze strany jiných muţů (i bez partnerčiny iniciativy). 

Podle uvedeného popisu se na straně ţen i na straně muţů projevuje ţárlivost určitou 

soutěţivostí nebo nárokováním partnera/ky (kdyţ se objeví zájem ze strany okolí). U 

iniciativy ze strany partnera nebo partnerky lze práh ţárlivosti povaţovat za rovnocenný (u 

obou se jedná o předpoklad pouhé myšlenky na potenciální/ho rivalku/a), nicméně podle 

významu příkladů by se dalo říci, ţe ţárlivost muţská více souvisí se sexem, kdeţto 

ţenskou ţárlivost lze pravděpodobně spojit i s ţárlivostí emocionální. Nicméně nevíme 

jistě, zda by i ţeně stejným způsobem vadily myšlenky partnera na jinou ţenu během 

pohlavního styku, stejně tak nevíme, do jaké míry by partnerovi vadil kontakt partnerky 

s jiným muţem na sociální síti. 

 

4.2.2.9 Důvěra a nedůvěra 

Dalším tématem, vyvstávajícím z analýzy ţenských časopisů, je otázka důvěry a 

s tím související jistoty ve vztahu. Podle obsahu časopisů se u ţenské ţárlivosti vyskytuje 

ţárlivost vyvolaná nedostatkem pozornosti od partnera nebo jeho menší potřebou blízkosti. 

Dále u ţen vzniká ţárlivost, kdyţ partner tráví příliš času na sociální síti nebo kdyţ věnuje 

velkou část svého času mobilnímu telefonu. Dalším popsaným spouštěčem ţárlivosti (a 

předpokládané nedůvěry), je sebemenší odhalená leţ partnera. Řešením uvedeným 

v časopisech pro ţeny je posílení vzájemné důvěry v páru, které by mělo proţívanou 

ţárlivost omezit. 

Jako společný prvek by se zde v rámci interpretace dala určit ţenina nedůvěra 

v dostatečnost citů partnera a z toho vzniklá nejistota ohledně její důleţitosti pro partnera. 

Uvedenými příklady se potvrzuje teoretický předpoklad, ţe je moţné ţárlit nejen kvůli 

jiným osobám (rivalům/kám), ale také kvůli koníčkům nebo společně tráveném čase 

s partnerem/kou. Taktéţ se v tomto případě potvrzuje triadická podmínka ţárlivosti, kde 

místo lidí mohou být zastoupeny neţivé či abstraktní elementy, které vyvolávají ţárlivost. 
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4.2.2.10 Přistupování žen k vlastní žárlivosti 

V rámci normativního pojetí obsahu časopisů pro ţeny vyplynuly v přistupování ţen 

k vlastní ţárlivosti tři základní přístupy: 

Omlouvání 

Podle časopisů pro ţeny je ţárlivost ţen popisována jako něco, za co se stydí a tají 

to. Zároveň se ale objevuje výzva k tomu, aby se ţeny nebály ţárlivost přiznat, jelikoţ je u 

kaţdé ţeny běţnou záleţitostí. Podle dalšího časopisu mají ţeny na ţárlivost přímo nárok. 

Z kontextu obsahů článků se zdá, ţe ţenská ţárlivost je prostřednictvím časopisů pro ţeny 

určitým způsobem omlouvána a ospravedlňována. 

Vyplývající norma ohledně ţárlivosti ţen tudíţ napovídá, ţe ţárlivost je běţnou 

součástí femininity, kterou se i přes její negativní zatíţení nemusí bát ţeny přiznat a 

otevřeně projevit. Důvodem můţe být úzké spojení ţárlivosti s emocemi, které jsou 

v rámci genderových stereotypů dávány do souvislosti s tradiční femininitou. 

Léčba 

V souvislosti s obsahem článků, které často dávají ţenskou ţárlivost do souvislosti s 

psychologickou a psychiatrickou léčbou a v kontextu výše uvedené výzvy k ţenám „nebát 

se ţárlivost přiznat a projevit“ můţeme vyvodit další výzvu k tomu, aby se ţeny nebály 

vyuţít odbornou pomoc a předešly tak moţnému zhroucení. 

Zde hraje roli také jiţ dříve popsaný předpoklad, ţe jsou ţárlivé ţeny zavaleny 

emocemi, na které se psychologie a psychiatrie specializují. Zároveň zde vyvstává 

implicitní výzva k tomu, aby se ţeny nebály obrátit na pomoc z vnějšku, jelikoţ nejsou 

tolik jako muţi vedeny k samostatnosti a tendenci potlačovat své emoce. 

Komunikace  

Častým řešením ţenské ţárlivosti v obsahu ţenských časopisů je její přiznání 

partnerovi a snaha problém vyřešit pomocí vzájemné otevřené komunikace. Opět se zde 

projevuje rovina svěření se s vlastními emocemi a řešení problému pomocí komunikace 

s druhými. Ţenino projevení a přiznání emocí je v souladu s tradiční femininitou, stejně 

jako její nesamostatnost a závislost na druhých.  
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Implicitní normativní vyznění časopisů pro ţeny ohledně ţárlivosti ţen je takové, ţe 

je v pořádku, kdyţ ţeny proţívají ţárlivost, ţe se jí nemusí bát projevit a ţe se mohou 

v rámci jejího řešení spoléhat na pomoc druhých. Je v pořádku, kdyţ svou ţárlivost řeší 

verbálně, pomocí komunikace, popřípadě i s vyuţitím odborné pomoci. 

 

4.2.3 Výsledky kvalitativní obsahové analýzy časopisů pro muže 

4.2.3.1 Heteronormativita 

Také v muţských časopisech vystupuje implicitní i explicitní heteronormativita. Ve 

všech článcích se objevuje jakýsi samozřejmý předpoklad, ţe muţi v romantických 

vztazích ţárlí na ţeny a ţeny na muţe. Pouze v jednom článku byl zmíněn muţ 

s homosexuální orientací, který vyjadřoval svůj názor v debatě ohledně počtu předchozích 

sexuálních partnerů (viz ilustrační ukázka). 

 

V redakci časopisu probíhá debata ohledně názorů na počet bývalých sexuálních 

partnerů/ek současné/ho partnerky/a: 

“Do debaty se vmísil redakční gay, jehoţ názory bychom podepsali i my, co jsme na 

holky“.  (Maxim, 2011: 66). 

 

Z výše uvedené ilustrační ukázky je moţné interpretovat přístup k homosexuálnímu 

muţi jako k tokenovi („redakční gay“), tedy s předpokladem, ţe je povaţován za zástupce 

a „mluvčího“ homosexuálních muţů (jedinců). Zároveň lze zdůraznění sexuálních 

orientací („my, co jsme na holky“) povaţovat za tendenci vymezení se vůči „tokenské 

homosexualitě“, slouţící k potvrzení vlastní majoritní („standardní“) heterosexuality. 

Dalším příkladem potvrzujícím heteronormativitu časopisů ţivotního stylu pro muţe 

můţe být popis v článku zabývajícím se mnohoţenstvím. I v tomto případě je popsáno 

praktikování výhradně heterosexuálního pohlavního styku, kde muţi ţijící v polygamním 
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vztahu mají sex s kaţdou ţenou zvlášť, ale ţeny, přestoţe jsou s ostatními ţenami ve 

společném svazku, mezi sebou sex nemají a vyskytuje se mezi nimi spíše rivalita, neţ 

partnerství. 

Z tohoto pojetí vztahu vystupuje genderový řád, kdy je partner svým partnerkám 

nadřazen a ony mezi sebou soupeří o jeho pozornost. Zajímavé je, ţe v opačném pojetí 

polygamie v ţenských časopisech uvedené v předchozí kapitole, kde měla jedna ţena vztah 

s více muţi, se genderový řád neprojevoval a partneři na svou partnerku neţárlili, ani 

neměli potřebu o ni bojovat. 

 

4.2.3.2 Diskurzy 

Laický diskurz v muţských časopisech nejčastěji popisuje zkušenosti či příběhy 

muţů v souvislosti s ţárlivostí. Velmi často se zde objevují rady, jak s ţárlivostí naloţit, 

nicméně není odkazováno na poradenský diskurz, tudíţ bych tento druh diskurzu nazvala 

jako laický poradenský. V časopisech ţivotního stylu pro muţe je dáván prostor i 

ţenskému pohledu a názorům na ţárlivost, nicméně v mnohem menší míře, neţ dávají 

ţenské časopisy prostor muţskému pohledu na ţárlivost. Vyskytuje se zde také odkaz na 

laický názor veřejnosti. 

Odborný diskurz stejně jako v ţenských časopisech odkazuje vedle psychologického 

a psychiatrického diskurzu také na diskurz sexuologický. Dále je odkazováno na pojetí 

ţárlivosti v různých kulturách, v rámci historie i ve vztahu k legislativě. I v muţských 

časopisech se vyskytuje určitý nesouhlasný postoj k odbornému diskurzu, který muţům 

doporučuje, ţe přestoţe psychologické příručky radí se s vlastní ţárlivostí partnerce svěřit, 

je tento přístup k muţské ţárlivosti hodnocen jako nevhodný. 

Zajímavé je zjištění, ţe oproti ţenským, časopisy orientované na muţské čtenáře 

nedávají popisu ţenské ţárlivosti tolik prostoru. Vysvětlení můţe být takové, ţe se 

časopisy skutečně soustředí jen na „muţská“ témata a proţívání ţenské ţárlivosti je aţ tak 

nezajímá. Jiná interpretace by mohla spočívat v mém předpokladu, ţe časopisy ţivotního 

stylu pro muţe slouţí k prezentaci či konstrukci tradiční hegemonní maskulinity, ve které 

pro případnou femininitu není místo.  
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Naopak, jakékoliv známky femininity by v souvislosti s maskulinitou byly 

povaţovány za slabost, jelikoţ tradiční maskulinita je konstruována jako „ne-femininita“. 

U femininity se tak striktní vymezení nevyskytuje, jelikoţ známky maskulinity u ţen jsou 

ve společnosti více tolerované neţ v opačném případě. Dokladem o konstruování 

maskulinity jako „ne-femininity“ můţe následující ukázka z časopisu pro muţe. 

 

Rada muţům, jak se chovat, po odhalení partnerčiny nevěry: 

„…nedělejte vůbec nic, nevyvozujte ţádné důsledky, nerozčilujte se, nesmutněte, 

nerozcházejte se. Vţdyť se přece vůbec nic neděje. Nebudete ze sebe zbytečně dělat 

hysterika“ (Maxim, 2010: str. 50) 

 

Z analýzy ţenských časopisů vyplynulo, ţe ţárlivost spojená s femininitou je 

konstruována především skrze emoce a jejich otevřené projevování. Výše uvedená ukázka 

ilustruje, ţe ţárlivost související s maskulinitou je konstruována odlišně, dalo by se říci, ţe 

dokonce opačně. Muţi jsou vyzýváni k tomu, aby se zdrţeli projevů jakýchkoliv emocí, 

jelikoţ by to mohlo být dokladem jejich femininity. Hysterie, spojovaná s prudkými 

emocionálními reakcemi, je v rámci genderových stereotypů dávána do souvislosti 

s ţenami. Také samotný starořecký původ tohoto slova „hystera“, znamená v překladu 

termín „děloha“. 

 

4.2.3.3 Ženská/mužská žárlivost 

Muţská ţárlivost v časopisech pro muţe 

Ţárlivost související s maskulinitou je také popisována jako určité chování či 

proţívání. Stejně jako u ţen v ţenských časopisech se ţárlivost muţů projevuje jako určitá 

intuice nebo tušení, nicméně oproti ţárlivosti ţen nemá přiřazenu pozitivní ochrannou 

funkci. 
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Oproti ţenským časopisům je muţská ţárlivost mnohem častěji popisována 

v metaforách a u emocí popisovaných v souvislosti s ţárlivostí muţů se ve většině případů 

objevuje především jejich fyzický dopad (viz ilustrační ukázky níţe). 

 

Popis muţské ţárlivosti s pouţitím metafor: 

„Přízraky temných vidin…někdy oţívají a začínají vás strašit…“ „Je to jed, který se 

stává nebezpečným koncentrátem“ (Playboy, 2010a: 56). 

„Je to ingredience ostrá jako chilli paprička“ „Nicméně existuje pár pravidel a rad, 

které nám umoţní dostat ţárlivost pod kontrolu a proměnit ji z ničivého ţivlu v uţitečný 

nástroj. Jako kdyţ na říčce, která občas zaplavuje a ničí příbytky, postavíte malou 

přehradu a sílu vody vyuţijete na výrobu elektřiny.“ (Playboy, 2010b: 118-120). 

 

Popis fyzických projevů muţské ţárlivosti vyvolané v souvislosti s bývalým partnerem 

současné partnerky: 

 „…nezbude vám, neţ se vyrovnat s návalem krve do hlavy, který pocítíte vţdy, 

kdykoli ji „bratrsky“ obejme. (Playboy, 2010a: 58). 

„Cítíte, jak vám tuhnou rysy, kdykoliv vaše přítelkyně zmíní, kde všude s ním byla“ 

(tamtéţ). 

 

Důvod, proč je muţská ţárlivost znázorňována v podobě metafor a popisu fyzických 

projevů, by mohl být podle mého názoru takový, ţe muţi se popisu své ţárlivosti (ať uţ 

vědomě nebo nevědomě) vyhýbají proto, aby se vyvarovali přiznání svých emocí. Přiznání 

nebo projevení vlastních emocí by muţe implicitně spojovalo s tradiční femininitou, která 

se přímo vylučuje s konstruováním tradiční maskulinity. 

 Dalším moţným vysvětlením je, ţe muţi skutečně nejsou schopni konkrétní emoce 

rozpoznat, jelikoţ k nim v rámci tradiční maskulinity obvykle nejsou vedeni, a tudíţ u nich 
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emocionální stránka není rozvinuta tolik, jako v případě ţen. Za oběma způsoby vysvětlení 

můţe stát odlišná genderová socializace muţů a ţen, díky které vznikají rozdíly v jejich 

celkovém chování a proţívání. 

Stejně jako v ţenských časopisech ţenská ţárlivost, je i muţská ţárlivost popisována 

negativně, jako cosi nepříjemného a degradujícího. Ţárlivá osoba je v muţských 

časopisech popisována jako závislejší na druhém a zamilovanější, coţ by se dalo v rámci 

interpretace označit jako určitý druh slabosti či podřízenosti. 

Stejně jako u ţen v ţenských časopisech se i u muţů ţárlivost projevuje pátráním po 

nevěře partnerky, procházením osobních věcí partnerky, vyptávání se jejích přátel apod. U 

popisu muţské ţárlivosti se taktéţ objevují i její pozitivní aspekty, jako ţe se jedná o 

známku zájmu o partnerku, logický, přirozený, pochopitelný a neškodný jev.  

Jak jiţ bylo uvedeno, ţenské ţárlivosti dávají časopisy pro muţe velmi malý prostor, 

ve vztahu k muţům je ţenská ţárlivost popisována jako něco negativního, co přináší 

muţům především problémy a starosti, zatímco muţská ţárlivost má ţenám podle obsahu 

časopisů pro muţe přinášet především pozitiva. Významnou roli ale v tomto případě hraje 

míra muţské ţárlivosti. V následujících ukázkách představuji ilustraci odlišného pohledu 

muţů na ţenskou ţárlivost a pohledu ţen na muţskou ţárlivost, které se vyskytují 

v časopisech ţivotního stylu pro muţe. 

 

Muţ ţijící v polygamním svazku s pěti manţelkami hovoří o ţárlivosti svých ţen jako o 

problému a starosti: 

„‘Oţenit se s pěti ţenami není ţádný hřích…ale uţ bych to znovu neudělal, dodává a 

vyjmenovává problémy, které s tak početnou rodinou má...právě ţárlivost mezi jeho 

ţenami mu působí největší starost.“ (Formen, 2011: 41). 

Ţena hodnotí muţskou ţárlivost jako pozitivní, nicméně zdůrazňuje její míru: 

„Lehký náznak ţárlivosti sice potěší jako známka zájmu, ale tahle ţárlivost musí být 

opravdu letmá a nesmí se moc často opakovat.“ (Maxim, 2009: 29). 
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Z výše uvedených popisů i příkladů by mohla vyplývat genderová asymetrie ve 

významu ţárlivosti pro partnera/ku, coţ by mohlo být dokladem existence rozdílů 

v ţárlivosti v souvislosti s genderem. 

 

Ţenská ţárlivost v časopisech pro muţe 

Ţenská ţárlivost se podle muţských časopisů projevuje hádkami s rivalkami, 

třenicemi a celkovou řevnivostí, jsou tedy popisovány pouze její projevy ve vztahu 

k dalším ţenám, které by se daly povaţovat za rivalky. I ve spojitosti s femininitou se 

vyskytuje aspekt soutěţivosti, který bývá obvykle spojován spíše s maskulinitou.  

Nicméně v souvislosti s touto interpretací je třeba zmínit, ţe tento popis je uveden 

v souvislosti s mnohoţenstvím a ţenskou soutěţivost lze tedy vysvětlit i tak, ţe jsou do ní 

ţeny v podstatě nuceny okolnostmi. Ona „nucenost“ spočívá ve skutečnosti, ţe podle 

článku zabývajícím se mnohoţenstvím (ke kterému se znovu vrátím níţe), se tento druh 

polygamie často vyskytuje v zemích, kde ţeny ve vysokém počtu převaţují počet místních 

muţů a často jsou vystaveny hrozbě značné chudoby, pokud se nevdají. Je moţné, ţe právě 

z toho důvodu přistupují na tento druh svazku, jelikoţ bohatí muţi, kteří si mohou dovolit 

více ţen, pro ně představují šanci k zajištění vlastního ţivobytí.   

 

4.2.3.4 Věrnost a nevěra 

V rámci těchto témat se objevil velmi zajímavý spouštěč muţské ţárlivosti, kterým 

byla vlastní sexuální nevěra partnerce. Tento druh ţárlivosti je popisován tak, ţe nevěrný 

muţ předpokládá, ţe pokud je on sám nevěrný, je velká pravděpodobnost, ţe je nevěrná i 

jeho partnerka. Proto v muţi vzniká ţárlivost i v případě, kdy jej sama partnerka obviňuje 

z nevěry, jelikoţ předpokládá, ţe partnerka uvaţuje stejně.  

Vysvětlení tohoto způsobu uvaţování můţe mít čistě psychologický základ. Nevěrný 

partner má výčitky svědomí a proto se snaţí ze stejného způsobu chování obvinit i 

partnerku, aby měl pocit, ţe jsou jejich „účty vyrovnané“. Zároveň ale sám proţívá vlastní 

ţárlivost, jako kdyby mu partnerka byla skutečně nevěrná. 



93 
 

Tento předpoklad potvrzuje i další popis ţárlivosti v souvislosti s nevěrou. Nevěra je 

v tomto článku implicitně hodnocena jako negativní hodnota, zároveň ale z obsahu článku 

vyplývá předpoklad, ţe muţská nevěra je naprostou samozřejmostí a ţe se jí dopouští 

všichni muţi. Muţ, který odhalí partnerčinu nevěru, se podle explicitního vyzvání článku 

má radovat. Důvodem k jeho radosti má být podle článku skutečnost, ţe od této chvíle se 

nad ním jiţ partnerka nemůţe svou věrností povyšovat (viz ilustrační ukázka níţe). 

 

Článek radí muţům, aby svým partnerkám nevěřily a pátrali po důkazech jejich nevěry: 

„A aţ získáte všechny usvědčující důkazy a naprostou jistotu, ţe vám 

zahýbá…nedělejte vůbec nic…Vás přece hřeje radost z poznání a také zadostiučinění, ţe 

uţ se nad vás nemůţe vyvyšovat. Ani ta vaše současná, ani ţádná jiná.“ (Maxim, 2010: 

50). 

 

Z uvedeného příkladu implicitně vyplývá jakýsi boj mezi muţi a ţenami o 

nadřazenou pozici nebo určitý strach muţů z toho, ţe by mohli být podřízeni ţenám. 

Z daného popisu by se dalo také vyvodit, ţe muţská ţárlivost je v tomto případě dávána do 

úzké souvislosti s vlastní nebo partnerčinou sexuální nevěrou, coţ by potvrzovalo 

předpoklad, ţe muţi jsou v souvislosti s ţárlivostí citliví především na sexuální nevěru 

partnerky. 

 

4.2.3.5 Potenciální a skutečný rival 

V muţských časopisech je tento druh muţské ţárlivosti spojován především 

s osobami z partnerčiny minulosti, nejčastěji s expartnery, ale oproti ţenským časopisům 

se vyskytuje ţárlivost i na pouhé bývalé sexuální partnery (partnerka s nimi nemusela být 

v klasickém vztahu, pouze v intimním kontaktu). V muţích vyvolává ţárlivost pouhé 

pomyšlení na mnoţství sexuálních partnerů, které měla partnerka před současným 

partnerem. 
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Z tohoto popisu pravděpodobně vyplývá potvrzení teoretického předpokladu, ţe 

ţárlivost spojovaná s maskulinitou je více sexuálně orientovaná, neţli emocionálně. Muţi 

jako důsledek tohoto druhu ţárlivosti popisují sníţení partnerky v jejich očích (při vyšším 

počtu bývalých sexuálních partnerů). Z psychologického a genderového hlediska se můţe 

jednat o jakousi snahu o odcizení od partnerky za účelem omezení proţívání negativních 

pocitů nebo o cílené zasazení se do nadřazené pozice nad partnerku, aby byl jejich vztah 

v souladu s genderovým řádem. 

Tento druh muţské ţárlivosti se dále projevuje srovnáváním s expartnerem a snahou 

s ním soutěţit a „zvítězit“ nad ním. Ilustrační příklad tohoto jevu je uveden v následující 

ukázce. 

 

Muţský časopis radí muţům jak naloţit s ţárlivosti na expartnera současné partnerky: 

„Nezáleţí na tom, kolik má její bývalý na kontě nebo jaký má objem hrudníku. 

Podstatné je, ţe ona není s ním, ale s vámi. Respektujte její volbu a vaţte si sám sebe. A 

kdyţ ho zahlédnete, vyšlete za ním (v duchu!) svůj vítězný pokřik.“ (Playboy, 2010a: 59). 

 

Podle tradiční maskulinity se v tomto případě můţe projevovat tendence k 

soutěţivosti a je moţné zde spatřit i boj o nadřazené postavení muţů nad ostatními muţi. 

To potvrzuje teoretický předpoklad genderového řádu, ţe muţi nebojují o nadřazenou 

pozici pouze nad ţenami, ale také sami mezi sebou. Z širšího hlediska by se dala vyvodit 

interpretace, ţe muţi proţívají vztahy jako boj o pozice. Tento boj zaţívají jak v samotném 

partnerském vztahu (snaţí se v něm dominovat), ale také ve vztahu k potenciálním či 

skutečným rivalům. 
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4.2.3.6 Sex a láska 

Také v časopisech pro muţe se objevuje pojetí vztahu „friends with benefits“, který 

je charakteristický tím, ţe na sebe partner a partnerka neţárlí. Ţárlivost je v tomto případě 

povaţována za nevýhodu klasického romantického vztahu. V této souvislosti je u 

klasického vztahu ţárlivost označena jako logická, z toho by se dalo vyvodit, ţe ţárlivost 

je spojována s romantickými vztahy k partnerovi/ce. 

Oproti pojetí vztahu „friends with benefits“ v časopisech pro ţeny se u pojetí tohoto 

vztahu v muţských časopisech vyskytuje dělení vztahů na ty, ve kterých se vyskytují city 

k partnerovi/ce (to je stejné pojetí „kamarádů s benefity“, tak jak ho popisovaly ţeny) a ty, 

kde jde čistě jen o sex a partneři k sobě necítí ţádné city ani přátelství. Tento poddruh 

vztahu se nazývá: „sexuální kamarád/ka“. Zároveň se v kontextu článku explicitně 

objevuje předpoklad, ţe pro muţe je z biologického hlediska snazší, provozovat sex bez 

emocionální angaţovanosti, neţ pro ţeny. 

Uvedený biologický předpoklad snazšího oddělení sexu a citů pro muţe by opět bylo 

moţné interpretovat jako konstruování tradiční maskulinity skrz spojování muţského 

chování s racionalitou a logickým uvaţováním, coţ můţe být pro ţeny v rámci jejich 

tradiční femininity obtíţnější v souvislosti se stereotypním předpokladem, ţe ţenino 

chování má emocionální základ, a tedy ţe i k provozování pohlavního styku potřebují 

k partnerovi „něco“ cítit. 

 

4.2.3.7 Monogamie a polygamie 

Podle časopisů pro muţe za ţárlivostí stojí nevhodné monogamní nastavení 

společnosti. Monogamie údajně není pro lidstvo přirozená, a proto nefunguje. 

Příkladem nemonogamních vztahů, které se v časopisech pro muţe vyskytly, bylo 

praktikování mnohoţenství.   S mnohoţenstvím úzce souvisí téma vlastnictví a nadřazená 

pozice muţů nad ţenami. Jelikoţ větší mnoţství ţen si podle popisu můţe dovolit pouze 

bohatý muţ, lze předpokládat, ţe bere své ţeny jako majetek slouţící k reprezentaci jeho 

bohatství. Přitom o opačné verzi tohoto typu vztahu (mnohomuţství) se nevyskytla ani 

zmínka. 
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Mnohoţenstvím si muţi pravděpodobně potvrzují svou nadřazenou pozici nad 

ţenami. Jelikoţ muţi mají obecně lepší přístup ke zdrojům, ţeny se podrobují jejich 

pravidlům, aby mohly jejich zdroje sdílet. Přesto, ţe ţeny na tento druh vztahu přistupují, 

bylo uvedeno, ţe na sebe navzájem ţárlí a probíhají mezi nimi konflikty. Tato skutečnost 

odkazuje ne teorii monopolizace zdrojů, kterou jsem uváděla v teoretické části. Podle 

tohoto popisu by se dalo vyvodit, ţe ţeny na tento druh svazku přistupují i přesto, ţe jim je 

nepříjemný, jelikoţ jim nic jiného nezbývá. 

Zajímavé je, ţe obdobná verze mnohomuţství, která byla uvedena v časopisech 

ţivotního stylu pro ţeny, byla implicitně označena jako vztah nevhodný a nefungující. 

V případě této verze polygamie se však ţádné takové hodnocení (ani odborné ani laické) 

nevyskytuje. Tento atypický druh vztahu je popsán jako fungující a pro všechny výhodný i 

přesto, ţe jsou zde popsány případy, kdy ţeny ţijící v tomto svazku proţívají ţárlivost. K 

potvrzení funkčnosti a vhodnosti tohoto pojetí vztahu jsou v článku prezentovány i názory 

ţen, které ţijí v polygamních manţelstvích (viz ilustrační ukázka níţe). 

 

Názory ţen, ţijících v manţelstvích s manţelem a  několika dalšími ţenami, na polygamní 

pojetí vztahu: 

„Slyšely jsme, ţe mnoho muţů má jiné ţeny a aféry s prostitutkami, protoţe jedna 

manţelka je pro ně málo. Polygamie taková sociální napětí pomáhá překonat“ (Formen, 

2011: 42). 

„Přestoţe ţádná z Ikramových manţelek nevyrůstala v polygamní rodině a 

připouštějí, ţe proţily jistá obobí „rezervovanosti“, shodně tvrdí, ţe by podobný způsob 

rodinného ţivota rozhodně doporučily svým dcerám“. (Tamtéţ) 

 

Podle výše uvedené ukázky hodnotí ţeny z polygamních manţelství toto pojetí 

vztahu kladně. Pokud vezmeme v úvahu implicitní hierarchickou povahu tohoto druhu 

vztahu, kterou jsem naznačovala výše, můţeme uvedený souhlas ţen interpretovat jako 

implicitní přijímání a presentování své tradiční femininity, která spočívá v jejich 

submisivitě a podřízenosti vůči maskulinitě (manţelovi). 
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4.2.3.8 Vlastnictví 

Jak jiţ bylo naznačeno výše, polygamní pojetí vztahu popisované časopisy ţivotního 

stylu pro muţe by mohlo být dáváno do souvislosti s vlastnictvím. Vlastnictví vystupuje i 

v dalších obsazích časopisů pro muţe, souvisejících s tématem ţárlivosti. 

Muţské časopisy popisují, ţe ţárlivá touha po vlastnění partnera/ky vede k vytvoření 

nevyrovnaného a nerovnocenného vztahu. Při proţívání muţské ţárlivosti, spojené 

s touhou po vlastnění, se muţ podle časopisů pro muţe snaţí mít partnerku pod kontrolou, 

střeţí ji před ostatními a povaţuje ji za vlastní majetek. 

Výše uvedené popisy ţárlivosti v souvislosti s vlastnictvím by mohly naznačovat, ţe 

mezi pozicemi muţů a ţen ve vztahu existuje nerovnováha, která je v souladu 

s genderovým řádem. Můţe se jednat o potvrzování tradiční maskulinity, která je 

spojována s dominancí. Právě vlastnické pojetí polygamních manţelských svazků můţe 

být projevem muţské snahy o potvrzení své dominantní pozice.  

 

4.2.3.9 Důvěra a nedůvěra  

Muţská ţárlivost se podle muţských časopisů také projevuje nedůvěrou, která je 

zaměřena především na nejistotu ohledně partnerčiny věrnosti. Zajímavé je, ţe se u 

ţárlivosti, spojené s maskulinitou, objevil popis záměrného vyvolání ţárlivosti ze strany 

partnerky.  

Partnerka v partnerovi různými způsoby záměrně vyvolává nejistotu ohledně své 

věrnosti a úmyslně se tak snaţí ho přimět k ţárlivým reakcím. Tím, ţe v něm vyvolá 

nejistotu, se můţe pravděpodobně snaţit o získání důkazu jeho zájmu a lásky k ní. Toto 

vynucení projevu můţe být zaloţeno na partnerčině vlastní nejistotě ohledně citů partnera, 

partnerka se tedy tímto způsobem snaţí posílit vlastní důvěru k partnerovi. Další moţnou 

interpretací je snaha o to, partnera zmanipulovat do pomyslně podřízené pozice. Opět by 

zde tedy mohl být identifikován implicitní boj mezi muţi a ţenami o pozice ve vztahu. 
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4.2.3.10 Přistupování mužů k vlastní žárlivosti 

V rámci normativního pojetí obsahu časopisů pro muţe, vyplynuly v přistupování 

muţů k vlastní ţárlivosti tři základní přístupy: 

Zakazování, popírání 

Ţárlivým muţům je nejčastěji doporučováno si ţárlivost nepřipouštět, ani ji nedávat 

ţádným způsobem najevo. Ţárlivý muţ by neměl projevovat ţádné emoce a objevuje se 

zde apel na to, aby si muţi uvědomili, ţe ţárlivost je problém v jejich vlastní hlavě a ţe by 

k ní měli přistupovat s nadhledem a sebezapřením. Ţárlivý muţ se má se svou ţárlivostí 

vyrovnat sám.  

V rámci genderového řádu a normativního pojetí časopisů by tedy projevení muţské 

ţárlivosti mohlo být označováno jako jeho slabost, jelikoţ se jedná o emoci. Ţárlivý muţ 

se má se svou ţárlivostí vyrovnat sám, tím, ţe si uvědomí, ţe se jedná o problém v jeho 

vlastní hlavě nebo má ke své ţárlivosti přistupovat s nadhledem. To by se dalo označit jako 

apel na muţskou racionalitu, kde v rámci „správné“ maskulinity není pro „iracionální 

emoce“ místo. 

Kontrola ţárlivosti 

V muţských časopisech se v souvislosti s přístupem k muţské ţárlivosti objevuje 

doporučení mít ţárlivost a emoce s ní související pod kontrolou. Mírná ţárlivost můţe 

partnerku potěšit a mít na vztah celkově pozitivní dopad, ale přehnaná ţárlivost je jak pro 

muţe, tak i pro vztah popisována jako destruktivní. Na rozdíl od popisu ţárlivosti 

v ţenských časopisech, kde se ţárlivé ţeny snaţí mít kontrolu nad svými partnery, 

v muţských časopisech vystupuje spíše tendence mít kontrolu nad sebou samým. 

V rámci genderové normativity se zde tedy vyskytuje implicitní výzva k tomu, aby 

muţi měli své emoce pod kontrolou a nenechávali se jimi zahltit do takové míry jako ţeny. 

Pokud by nad emocemi ztratili kontrolu, byli by implicitně spojováni s femininitou, tedy 

charakteristikou, která pro ně představuje slabost. Zároveň by došlo ke ztrátě tradičně 

maskulinní racionality, která se s pohlcením emocemi vylučuje. 
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Násilí a agresivita 

Ve spojitosti s muţskou ţárlivostí vystupují témata násilí a agresivita. Ty jsou buď 

směrovány přímo k partnerce, nebo ke skutečnému či potenciálnímu rivalovi. V jednom 

článku muţského časopisu se přímo vyskytuje nabádání k násilí při zjištění (vypátrání) 

partnerčiny nevěry, kde je muţ vyzván k pořízení teleskopického obušku (viz ilustrační 

ukázka níţe). Otázkou je, zda má v tomto případě násilí směřovat k partnerce nebo 

rivalovi, se kterým je nevěrná.  

 

Poznámka u popisu konkrétních indicií, podle kterých má muţ poznat, ţe je mu partnerka 

nevěrná: 

„Klid, ani jedna z těchto indicií nemusí sama o sobě ještě nic znamenat. Pokud se 

jich ale sejde víc, měl byste zbystřit a pořídit si teleskopický obušek“ (Maxim, 2011: 146). 

 

Z normativního a genderového hlediska by se výše uvedený popis a ukázka daly 

interpretovat tak, ţe muţi jsou vyzýváni k tomu, aby řešili svou ţárlivost násilím, jelikoţ 

se jedná o projev tradiční maskulinity, který můţe také slouţit jako demonstrace vlastní 

dominance (nad partnerkou či nad rivalem). Na rozdíl od ţen, které jsou vyzývány k řešení 

své ţárlivosti prostřednictvím komunikace, muţi by měli podle vyznění časopisů pro muţe 

o své postavení přímo bojovat. 

 

4.2.4 Porovnání výsledků obsahové analýzy časopisů pro muže a pro ženy 

Heteronormativita 

V rámci kvalitativní obsahové analýzy vyšlo najevo, ţe jak časopisy pro ţeny, tak i 

časopisy pro muţe, prostupuje heteronormativita. Ta je prezentována např. v podobě 

konkrétních příkladů výhradně heterosexuálních párů a hodnocení dyadického vztahu mezi 

muţem a ţenou jako klasického a tradičního. Z normativního hlediska by se tedy dalo říci, 
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ţe časopisy pro ţeny i pro muţe představují heterosexuální dyadický vztah jako jediný 

„správný“ a „normální“. 

 Heteronormativita se projevuje i v charakteristice ţárlivosti, kdy jsou v ţenských i 

muţských časopisech uváděny pouze podoby ţárlivosti, vyvolané jedincem opačného 

pohlaví, neţ je partner/ka. Tím dochází ke vzniku implicitního předpokladu, ţe muţi 

mohou ţárlit pouze na ţeny a ţeny pouze na muţe. Z těchto zjištění by se dala vyvodit 

interpretace, ţe ţenská i muţská ţárlivost jsou konstruovány v kontextu heterosexuality.  

Také samotná ţárlivost je dávána do souvislosti s klasickým a normálním vztahem, 

který ve všech případech časopisů představuje partnerský vztah mezi muţem a ţenou. 

Navíc heteronormativita prostupuje u ţenských i muţských časopisů i v kontextu 

neklasických vztahů, kterými jsou označovány polygamní vztahy a vztahy typu „friends 

with benefits“. I u těchto případů je prezentován pouze heterosexuální pohlavní styk a 

tudíţ by se dal povaţovat za „normu“.  

Z výše uvedených výsledků tedy lze při porovnání s teoretickou částí práce 

konstatovat, ţe heteronormativita v různých podobách prostupuje jak teoretickými přístupy 

k ţárlivosti, tak i obsahem analyzovaných časopisů pro muţe i ţeny, a to v rámci 

odborných i laických diskurzů. 

 

Diskurzy 

V pouţití konkrétních odborných a laických diskurzů nebyl mezi časopisy pro muţe 

a pro ţeny objeven významný rozdíl, nicméně při porovnání prostoru, který časopisy 

poskytly ţárlivosti v kontextu s femininitou a maskulinitou, rozdílobjeven byl. Zatímco 

časopisy pro ţeny se věnovaly ţárlivosti související s maskulinitou a ţárlivosti spojené 

s femininitou přibliţně stejně, muţské časopisy byly téměř výhradně zaměřeny na ţárlivost 

spojovanou s maskulinitou. Z toho můţe plynout interpretace, ţe ţenská ţárlivost je 

konstruována v kontextu maskulinity a femininity, přičemţ muţská ţárlivost pouze 

v kontextu maskulinity. Podrobnější rozbor tohoto zjištění bude uveden níţe, u části texu 

s názvem „Ţenská/muţská ţárlivost“. 
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V časopisech pro ţeny i pro muţe se objevil kritický přístup k psychologickému 

diskurzu. Časopisy zaměřené na ţeny kritizují evolučně-psychologické pojetí, které 

legitimizuje nevěru jako vlastnost vycházející z lidské přirozenosti. V rámci této kritiky se 

vyskytuje i upozornění na dvojí měřítko ohledně nevěry muţů a ţen, kdy na muţskou 

nevěru je pohlíţeno pozitivně, kdeţto na ţenskou negativně. Důvod, proč se tato kritika 

vyskytuje právě v ţenských časopisech, je pravděpodobně takový, ţe toto pojetí staví muţe 

a ţeny do nerovnoměrných pozic. Z širšího hlediska můţeme tuto kritiku povaţovat za 

projevení nesouhlasu s dvojím měřítkem muţů a ţen, na které v teoretické části upozorňuji 

prostřednictvím Millet (Millet in Oates-Inruchová, 1998), zároveň je zde moţné spatřit 

v kontextu teoretických přístupů k ţárlivosti odlišné konotace muţské a ţenské nevěry, 

které diskutují autoři/rky DeStenno, Salovey; Harris, Christenfeld (Sheets, Wolfe, 2001: 

259). 

V časopisech zaměřených na muţe je kritizován poradenský psychologický diskurz 

z důvodu, ţe vybízí muţe k tomu, aby se o své ţárlivosti partnerce svěřili a řešili ji 

prostřednictvím komunikace. Za touto kritikou můţe stát rozpor doporučeného chování s 

představou muţského chování v rámci tradiční maskulinity, kdy je přiznání vlastní 

emocionality povaţováno za slabost a určitou „zţenštilost“, na kterou upozorňuje Seidler 

(Seidler in Marsh, 2000: 327-381). To by mohlo potvrdit můj předpoklad, ţe časopisy 

ţivotního stylu pro muţe skutečně slouţí jako prostředek ke konstruování tradiční muţské 

maskulinity. 

 

Ženská/mužská žárlivost 

Z výsledků analýzy vyplývá, ţe muţská a ţenská ţárlivost jsou pomocí časopisů pro 

ţeny a muţe konstruovány odlišně. Ţenská ţárlivost je konstruována především 

prostřednictvím výčtu konkrétních emocí, které ţena proţívá, kdeţto muţská ţárlivost je 

vyobrazována v podobě fyzických projevů, které doprovází proţívání ţárlivosti, popřípadě 

metafor, zastupujících ţárlivost. Opět docházím k interpretaci, ţe ţenská i muţská ţárlivost 

jsou konstruovány v kontextu tradiční maskulinity a femininity, které jsou podle 

teoretického pojetí v protikladu. Ţenská ţárlivost je spojovaná s tradičně femininní 

emocionalitou, se kterou muţská ţárlivost, vzhledem k protikladnému pojetí těchto 

kategorií, spojena být nemůţe, jelikoţ by byla povaţována za znak femininity a tedy 
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slabosti. Pravděpodobně z tohoto důvodu se popisy muţské ţárlivosti vyhýbají výčtu 

emocí a zaměřují se na popis fyzických projevů. To opět naznačuje konstruování tradiční 

maskulinity, jelikoţ jak uvádí Seidler, tento druh maskulinity je spojován s rozumem a 

objektivitou, se kterými by bylo moţné dát popis fyzických projevů do spojitosti (Seidler 

in Marsh, 2000: 327-381). 

V souvislosti s vyrovnaným výskytem muţské a ţenské ţárlivosti v časopisech pro 

ţeny a výrazně převaţujícím výskytem muţské ţárlivosti v obsahu časopisů pro muţe lze 

vyvodit interpretaci, ţe muţská ţárlivost je konstruována pouze v kontextu maskulinity, 

jelikoţ by jakákoliv známka femininity mohla tuto tradiční maskulinitu ohrozit z důvodu, 

ţe projevy femininity u muţů jsou ve společnosti sankciovány v mnohem větší míře, neţ 

projevy maskulinity u ţen. 

 

Nevěra 

Z výsledků analýzy časopisů pro ţeny a pro muţe vyplynulo, ţe muţská i ţenská 

ţárlivost můţe souviset s představou potenciální nebo skutečné nevěry partnera/ky. 

V rámci obsahů, s tímto druhem ţárlivosti souvisejících, se ovšem v kontextu genderu 

vynořují odlišné přístupy k existující nebo potenciální nevěře. Vyšlo najevo, ţe muţi jsou 

více orientovaní na sexuální rovinu nevěry, kdeţto ţeny na rovinu emocionální.  

U muţů i u ţen se při ţárlivosti související s nevěrou objevuje určitá snaha o 

odcizení se od partnerovy/činy nevěry. V souvislosti s formami tohoto odcizení však lze 

vypozorovat odlišné motivy. Ţeny se snaţí odcizit, aby si vytvořily pocit, ţe jejich vztah 

nadále funguje, kdeţto muţi se snaţí odcizit, jelikoţ se cítí poníţeně. 

Uvedené výsledky ohledně rozdílného vnímání nevěry jsou ve shodě s výsledky 

některých výzkumů, uvedených v teoretické části práce (Buss in Helgeson, 2011: 332-335, 

Buss et al. in Sheets, Wolfe, 2001: 261, White, Mullen, 2006:167-175). V souvislosti 

s výsledky se přikláním k vysvětlení, ţe za uvedenými rozdíly stojí odlišná socializace ţen 

a muţů. Ţeny jsou vedeny k větší orientaci na vztahy a závislost, zatímco muţi jsou 

v souvislosti s ţárlivostí zaměřeni na sebe (White, Mullen, 2006: 167-175). 
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Rivalita 

Podle výsledků analýzy vyvolávají ţárlivost muţů i ţen jejich potenciální či 

skuteční/é rivalové/ky. I v této souvislosti vystupuje při porovnání muţské a ţenské 

ţárlivosti výraznější orientace ţen na vztahovou rovinu, kdeţto u muţů na rovinu sexuální. 

Další rozdíl se projevuje také v tom, kdo je povaţován za rivala/ku. U muţů i u ţen jsou za 

rivala/ky povaţovány osoby, které mají s partnerem/kou společnou určitou minulost. Na 

rozdíl od ţen, které v této souvislosti ţárlí především na partnerovy bývalé přítelkyně (tedy 

ty se kterými měl partner v minulosti romantický vztah), muţi projevují ţárlivost spíše na 

bývalé sexuální partnery (tedy ty, se kterými měla partnerka v minulosti pohlavní styk). 

Ţárlivost související s rivaly/kami, se kterými nemá partner intimní nebo vztahovou 

vazbu z minulosti se u muţů a ţen také projevuje odlišně. Ţeny povaţují za konkurenci 

všechny ţeny, se kterými partner přichází do kontaktu, coţ se projevuje ţárlivostí ve formě 

představy jakési „obecné“ rivalky, která v ţárlivé ţeně vyvolává obavu z toho, ţe bude pro 

partnera nějaká ţena atraktivnější, neţ je ona sama. Muţská ţárlivost podle analýzy 

obdobnou podobu „obecného“ rivala nemá, proto se zdá, ţe jsou ţeny znepokojeny 

představami rivalek ve větší míře, neţ jsou muţi znepokojeni představou rivalů. 

Výše uvedenou asymetrii bychom opět mohli vysvětlit rozdílnou socializací ţen a 

muţů. Jak uvádí Pollak a Gilligan, ţeny vzhledem k socializaci k závislosti a druţení 

mohou pociťovat větší hrozbu ze sociální izolace neţ muţi. Protomohou mít větší obavy 

z toho, ţe je partner opustí (Pollak, Gilligan in Sheets, Wolfe, 2001: 255-276). Muţi jsou 

naopak vedeni spíše k nezávislosti a samostatnosti, nemusí tedy pravděpodobně proţívat 

strach z osamocení tak silně jako ţeny.  

 

Láska a sex 

Výsledky analýzy napovídají, ţe muţi i ţeny dávají ţárlivost do souvislosti s láskou. 

Při popisu pojetí vztahu „friends with benefits“ se vynořuje kategorie „neţárlivost“, která 

je ale podle muţských a ţenských časopisů popisována odlišně. Zatímco ţenské časopisy 

tento typ vztahu popisují jako spojený s určitými city k partnerovi/ce, které jsou v rovině 

přátelství, nikoliv lásky, muţské časopisy tento typ vztahu rozdělují na dva druhy: vztah 
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lidí, mezi kterými se vyskytuje přátelská vazba a vztah čistě sexuální, ve kterém lidé necítí 

ţádné city k partnerovi/ce (ani přátelství, ani lásku). 

Z výše uvedeného popisu vyplývá, ţe také „neţárlivost“ je prostřednictvím časopisů 

pro ţeny a muţe konstruována v souladu s genderovými stereotypy, kdy „neţárlivost“ 

v ţenských časopisech je popisována pouze v rovině vztahů s emocionální vazbou, kdeţto 

„neţárlivost“ v časopisech pro muţe je popisována i ve variantě čisté sexuální potřeby, bez 

citové angaţovanosti. Zároveň je u tohoto pojetí explicitně uvedeno, ţe tuto poslední 

variantu vztahu mohou z přirozených biologických důvodů snadněji provozovat muţi neţ 

ţeny. Opět zde tedy vystupuje předpoklad výraznější emocionální orientace ve vztahu u 

ţen a větší zaměření muţů na sexuální stránku vztahu.  

Výše uvedený předpoklad je také v souladu s jednou z teorií evoluční psychologie, 

která předpokládá odlišnou sexuální motivaci muţů a ţen, kdy dominantním cílem u muţů 

je dosaţení tělesného uspokojení, kdeţto u ţen mají sexuální pohnutky těsně souviset 

s vytvořením vazby k partnerovi (Plháková, 2008: 355-356). Vzhledem k tomu, ţe se 

k evolučně-psychologickým pojetím stavím kriticky (podrobné argumenty jsem uvedla 

v teoretické části práce), povaţuji biologický předpoklad k menší citové angaţovanosti 

muţů za nepravdivý. Opět se přikláním spíše k socio-kulturnímu vysvětlení odlišnou 

socializací muţů a ţen, kdy vzhledem k normativní povaze časopisů můţe právě tento 

obsah být názorným příkladem. 

 

Monogamie a polygamie 

Zajímavé je zjištění, ţe ţenská polygamie v ţenských časopisech je spojována s 

„neţárlivostí“, kdeţto muţská polygamie v muţských časopisech s ţárlivostí souvisí. 

V souvislosti s tímto tématem se vyskytují v ţenských a muţských časopisech další 

asymetrie. Polygamie muţů je popisována jako fungující a přirozená, kdeţto polygamie 

ţen je označena jako snaha o kompenzaci nevyhovujícího partnera ještě jedním partnerem. 

Dalším asymetrickým aspektem je z popisu vyplývající rovnocenné postavení ţeny a muţů 

v polygamním vztahu v časopisech pro ţeny, kdeţto v muţském pojetí polygamie jasně 

vystupuje nadřazená pozice muţe nad ţenami. 
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Na základě výše uvedeného porovnání by se dalo souhlasit s Horney, která uvádí, ţe 

předpoklad od přírody větších polygamních sklonů u muţů, je ve skutečnosti pouhou 

tendenční smyšlenkou (Horney, 2004: 83-97).  Výše uvedený obsah časopisů pro ţeny a 

muţe tomuto předpokladu odpovídá, jelikoţ zde jasně vystupuje tendence konstruovat 

polygamní chování spojené s femininitou jako nepřirozené, kdeţto spojení polygamie a 

maskulinity je označováno jako správné a „normální“. 

Zároveň oběma pojetími prostupuje genderový řád, který ospravedlňuje dominantní 

postavení muţů, tak jak jej popisuje Millet (Millet in Oates-Indruchová, 1998: 69-88).  

Podle Millet je genderový systém zaloţený na patriarchální ideologii, která zdůrazňuje 

biologické rozdíly mezi muţi a ţenami, z čehoţ vznikají rozdíly další. Polygamní chování 

v podobě mnohoţenství je obsahem časopisů schvalováno, jelikoţ je v souladu 

s genderovým řádem, kdeţto „mnohomuţská“ forma polygamie genderový řád podrývá. 

 

Ne/vlastnictví 

V souvislosti s polygamií vystupuje v obsazích časopisů také otázka vlastnictví, 

konkrétně ve spojení s mnohomuţstvím vystupuje téma „nevlastnictví“ a v souvislosti 

s mnohoţenstvím vystupuje téma vlastnictví. V rámci mnohomuţství je zdůrazňovaná 

skutečnost, ţe partneři neprojevovali ţádnou tendenci partnerku vlastnit nebo se o ni 

přetahovat. Naproti tomu u mnohoţenství byla popisována výrazná řevnivost mezi 

partnerkami. Ta sama o sobě naznačuje nerovné postavení mezi muţem a jeho 

partnerkami. Jelikoţ je praktikování mnohoţenství podle muţských časopisů úzce 

spojované s demonstrací vysokého majetku muţe, mohlo by být i k ţenám, představujícím 

partnerovo bohatství, přistupováno jako k majetku.  

Podle Millet jsou jedním ze způsobů, vedoucích k udrţování genderového řádu, 

právě instituce. Ty mají slouţit k zajištění dominantního postavení muţů ve společnosti a 

k udrţování souhlasu ţen ohledně uspořádání tohoto systému (Millet in Oates-Idnruchová, 

1998: 69-88). Pravděpodobně z toho důvodu instituce vlastnictví v rámci praktikování 

mnohomuţství nevystupuje a s praktikováním mnohoţenství je v úzké souvislosti. 
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Ne/Důvěra 

V souvislosti s ţárlivostí vystupuje z obsahu ţenských a muţských časopisů otázka 

důvěry a s tím související jistoty ve vztahu. Opět se zde ale vyskytuje rozdíl, jakým 

způsobem je nedůvěra pojímána. U ţen se objevuje nedůvěra ohledně romantických citů ze 

strany partnera, kdeţto u muţů se vyskytuje spíše nejistotou ohledně sexuální věrnosti 

partnerky. Tím se potvrzují jiţ výše okomentované obdobné výsledky, které uvádějí větší 

zaměření muţů na sexuální stránku vztahu a větší orientaci ţen na emocionální vztahovou 

rovinu. 

 

Přistupování k vlastní žárlivosti 

Přístupy k ţárlivosti, vyplývající z obsahů časopisů ţivotního stylu pro ţeny a muţe, 

jsou v naprostém souladu s genderovými stereotypy. Ţárlivé ţeny jsou vedeny k přiznávání 

a projevování svých emocí. Dále se ţeny mohou v souvislosti s tímto problémem obrátit na 

druhé a mohou vyuţít jejich pomoci, představovaným řešením ţárlivosti je komunikace. 

Muţi jsou však podle výsledku analýzy vyzýváni k přesnému opaku. Mají svou ţárlivost 

popírat a neprojevovat. Vypořádat se s tímto problémem mají sami, bez vnější pomoci a 

zároveň se při jejím řešení nemusí bát fyzické konfrontace. 

Ţárlivost je v souvislosti s tradiční femininitou tedy konstruována skrz emocionalitu, 

nesamostatnost a schopnost komunikace. Ţárlivost s vazbou na tradiční maskulinitu se 

konstruuje v rámci racionality, samostatnosti a násilí. Podle uvedených výsledků tedy lze 

opět dojít k závěru, ţe ţárlivost ve spojení s muţi a ţenami je konstruována v kontextech 

tradiční maskulinity a femininity. 

Z výsledků analýzy znovu vystupuje otázka, kterou jsem diskutovala jiţ v teoretické 

části práce a to „Proč v rámci muţské ţárlivosti významně vystupuje téma násilí, kdeţto u 

ţenské ţárlivosti nikoliv?“. Odpovědí můţe být genderový řád a s ním spojené odlišné 

proţívání ţárlivosti. Jak uvádí Bryson, podle výzkumů ţeny při proţívání ţárlivosti 

vykazují nejčastěji smutek nebo sklíčenost, naproti tomu muţi proţívají spíše hněv 

(Bryson in White, Mullen, 2006: 170). Hněv je emoce, která je podle Nakonečného 

spojena s agresivitou a násilím (Nakonečný, 2000: 259-264). Zároveň můţe hněv při 
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ţárlivosti poukazovat na dominantní postavení ve vztahu, kdeţto smutek a s ním spojená 

pasivita můţe naznačovat podřízené postavení. 

 

IV. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se snaţila prozkoumat ţárlivost v kontextu kategorie 

gender. Práce měla za cíl zjistit, jakým způsobem je ţárlivost v souvislosti s genderem 

konstruována a zda se v této konstrukci nějakým způsobem projevuje genderový řád.  

K naplnění cíle jsem se snaţila dojít prostřednictvím kvalitativní a kvantitativní 

obsahové analýzy nejčtenějších časopisů v České republice. Pro kvantitativní analýzu jsem 

zvolila časopisy ţivotního stylu pro ţeny a pro muţe a společenské časopisy. Následné 

kvalitativní analýze byly podrobeny pouze časopisy ţivotního stylu pro ţeny a pro muţe. 

Z kvantitativní analýzy vyplynulo, ţe ţárlivost je poměrně úzké téma, vyskytující se 

pouze v časopisech zaměřených na muţské nebo ţenské četnáře/ky. Výskyt tématu 

ţárlivosti je četnější v časopisech ţivotního stylu pro ţeny. V obou kategoriích časopisů 

bylo na ţárlivost nahlíţeno převáţně negativně, přičemţ v obou kategoriích výskytem 

převaţoval laický diskurz nad diskurzem odborným. 

V rámci kvalitativního výzkumu bylo zjištěno, ţe ţenská a muţská ţárlivost je 

prostřednictvím obsahů časopisů konstruována odlišně a v souladu s genderovými 

stereotypy. Zároveň bylo zjištěno, ţe v souvislosti s ţárlivostí prostupuje časopisy 

ţivotního stylu pro muţe i pro ţeny heteronormativita. 

Prostřednictvím analýzy jsem získala odpovědi na stanovené výzkumné otázky, které 

zněly následovně: 

„Jakou podobu a konotace má konstrukt muţské a ţenské ţárlivosti?“  

Muţská ţárlivost je konstruována jako určitý způsob chování a fyzického proţívání. 

Zároveň je muţská ţárlivost popisována jako jakási slabost, kterou by se měli muţi snaţit 

skrývat nebo popírat. V případě, kdy se muţi rozhodnou ţárlivost projevit, je to v agresivní 

podobě, která můţe být doprovázena i fyzickým násilím.  
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Ţenská ţárlivost je naproti tomu konstruována jako soubor různých negativních 

emocí. Zároveň je ţárlivost ţen označována jako přirozenost, kterou se nemusí bát přiznat 

ani projevit. Ţárlivost je obvykle projevena a řešena prostřednictvím komunikace. 

„ S jakými charakteristikami maskulinity a femininity je pojetí ţárlivosti muţů a ţen 

spojováno?“ 

Pojetí ţárlivosti muţů a ţen je spojováno se znaky tradiční maskulinity a femininity. 

Ţárlivost spojovaná s femininitou je dávána do souvislosti s emocionalitou, orientací na 

vztahy a jejich citovou rovinu. Naproti tomu ţárlivost související s maskulinitou doprovází 

racionální a objektivní přístup, dále zaměření na sexuální rovinu vztahů a agresivita, 

popřípadě násilí. 

Celým obsahem časopisů prostupuje genderový řád, který odkazuje na hierarchické 

uspořádání muţů a ţen ve společnosti. 

„Jaké diskurzy jsou při konstruování ţárlivosti v časopisech uplatňovány?“ 

Při konstruování ţárlivosti jsou v případě muţských i ţenských časopisů uplatňovány 

laické i odborné diskurzy. U obou kategorií v podobném poměru převaţuje laický diskurz 

nad odborným, v jednotlivých článcích se často objevuje jejich kombinace. Laický diskurz 

nejčastěji pouţívá diskurz odborný k podpoře a utvrzování se o správnosti vlastních 

prohlášení. 

Odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která se ptá, jakým způsobem je 

konstruována ţárlivost muţů a ţen tedy zní, ţe ţenská i muţská ţárlivost jsou 

konstruovány odlišně a v souladu s principy genderových stereotypů a genderového řádu. 

Celkově by se dalo říci, ţe prostřednictvím analýzy se mi podařilo odpovědět na 

všechny stanovené výzkumné otázky a zároveň byl potvrzen můj předpoklad, ţe i do 

konstruování muţské a ţenské ţárlivosti se promítá odlišné pojetí genderových rolí. 

Jsem si ovšem vědoma skutečnosti, ţe analyzovaný vzorek byl poměrně úzký a za 

nevýhodu rovněţ povaţuji nulový výskyt tématu ţárlivosti v časopisech bez genderového 

zaměření na čtenáře/ky. Do budoucna by bylo vhodné prozkoumat i jiné kategorie časopisů 

bez zaměření na muţe nebo ţeny a porovnat je se dosavadními výsledky. 
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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  
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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  
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Příloha 2: Analyzované články 
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Playboy srpen 2010












