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Úvod 
 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá konflikty v partnerských vztazích.  

Ke konfliktu můţe dojít při jakékoliv interakci, zvláště mezi partnery, protoţe spolu interagují 

často a jejich názory, hodnoty, cíle a touhy se mohou lišit. V takovém konfliktu pak záleţí na 

kaţdém jedinci, jak jej bude řešit. Vyvstává zde důleţitý aspekt, kterým je dominance. Míra 

dominance můţe předpokládat, jak se jedinec při konfliktu zachová, zda bude dominantní  

a neustoupí, nebo nebude dominantní a naopak ustoupí. Tudíţ se dá očekávat, ţe reakce 

partnerů a výsledek konfliktů záleţí zrovna na dominanci. Budu se zde zabývat tématikou, 

která je hojně zkoumaná, avšak zaměřím se na oblast zatím příliš neprobádanou. Pokusím se 

najít pravidelnosti a pojmenovat prvky či vzorce chování při konfliktech, tedy strategie, podle 

kterých se partneři při konfliktu chovají.  

Pojem dominanční strategie byl zkoumán dříve, avšak já se na něj podívám z nové 

perspektivy, a to tak, ţe partneři sami podrobně popíší své konflikty. Nebude tedy záleţet na 

pozorování, ale na autentických retrospektivních výpovědích obou partnerů z dlouhodobého 

vztahu. Pokusím se tedy zanalyzovat tyto výpovědi, najít pravidelnosti a určit  

a charakterizovat dominanční strategie. 

Teoretickou část práce ještě doplním dalšími aspekty, které mohou ovlivnit tyto 

strategie.  

Zaměřím se i na charakteristiky vztahů, které se pokusím definovat a popsat 

jednotlivými prvky, taktéţ na základě výpovědí partnerů. Pokusím se zjistit, jestli je nějaká,  

a pokud je, tak jaká souvislost mezi dominančními strategiemi a těmito charakteristikami.  
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Teoretická část 

Dominance a uchopení pojmu dominance 
 Dominance je součástí všech mezilidských vztahů. Kaţdý jedinec se snaţí více či 

méně prosadit a není tomu jinak ani v partnerských vztazích. Protoţe má dominance 

v partnerských vztazích velmi důleţitou úlohu, budu se jí věnovat právě v první kapitole. 

Dominance je koncept do jisté míry nejasný, protoţe je komplikovaný a je nahlíţen z mnoha 

úhlů. V této kapitole představím rozlišná uchopení pojmu dominance, představím i dominanci 

v partnerských vztazích a postavím ji do souvislosti s mocí, coţ je konstrukt, který je 

s dominancí spjat a někdy mylně zaměňován. Dále představím verbální a neverbální ukazatele 

dominance, které jsou klíčové, protoţe mi v této práci jde o behaviorální strategie. 

Jak jsem před chvílí zmínila, dominance se vyskytuje ve všech formách lidských 

vztahů, tj. skupinových, a to formálních i neformálních, osobních - intimních. Nadto, se 

s dominancí zjevně setkáváme i ve zvířecí říši (např. u paviánů, kočkodanů, makaků). 

V tomto případě můţeme mluvit o hierarchiích ve skupinách, které jsou právě na dominanci 

zaloţeny a jsou s těmi lidskými pozoruhodně podobné, a to navzdory velkým rozdílům 

v sociálním chování (Brown, 1975; Wilson, 1795). V etologických studiích se s pojmem 

dominance setkáme v pojetí postavení jedince ve skupině (Chase, 2002). Příkladem můţe být 

„klovací řád“ (vyskytující se u většiny společensky ţijících tvorů), coţ je uspořádání 

zaloţené na konfliktech, kdy po střetu bude jeden vítěz a jeden poraţení, kteří si tento zápas 

zapamatují a díky tomu v budoucnu vědí, komu ustoupit (Sokol, 2007). 

Dominanci lze nahlíţet ze sociobiologického hlediska, které zdůrazňuje, ţe tendence 

k dominantnímu chování je dána evolučně. Podle Wilsona (1975) je dominance fylogenetický 

znak, který se nemění a který se vyskytuje u všech druhů primátů. Vývoj dominanční 

hierarchie se dá vysvětlit tak, ţe čím je samec dominantnější, tím je sexuálně atraktivnější  

u samiček a tím pádem zvyšuje svůj reprodukční úspěch (Darwin, 1871) a celkově má vliv na 

jedincův přístup ke zdrojům (Liska, 1988). 

Dominance jako osobnostní rys 

Z tohoto pohledu je dominance podmíněna geneticky, hormonálně  

a environmentálně a ovlivňuje jedincův charakteristický temperament a behaviorální 

predispozice (Cattell, Eber a Tatsuoka, 1970).  

Názor, ţe dominance je stálý osobností rys zastává Cattell. Zařadil ji do svého 

šestnácti - faktorového modelu osobnosti – 16 PF, coţ je škála se 187 poloţkami, které 
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hodnotí 16 jednotlivých skórů, pro kaţdý faktor odděleně. 16 PF vznikl na základě jeho 

zjištění, ţe osobnost a její individuální odlišnosti tvoří míra zastoupení šestnácti primárních 

faktorů osobnosti. Dominanci samotnou definuje určitými osobnostními charakteristikami, 

přičemţ velmi dominantní jedinci jsou nepoddajní, energičtí a asertivní a méně dominantní 

lidé jsou uctiví, kooperativní a nekonfliktní (Cattell, Mead, 2008). 

 S dominancí jako stálým osobnostním rysem bývá často spojován i testosteron, a to 

jak u muţů, tak u ţen. Touto souvislostí se zabývali Booth a Dabbs (1993), kteří uvádějí, ţe 

hladina testosteronu v klidovém stavu je stálá charakteristika, která má vliv na chování muţe 

a kdyţ je tato hladina vysoká, má sklon k dominantnímu chování, které můţe být agresivní, 

jakoţto viditelný záměr někomu ublíţit, ale často je vyjádřeno neagresivně (Mazur, Booth, 

1997). Později přišli Booth a Mazur (1997) s jiným názorem – hladina testosteronu ovlivňuje 

dominantní chování, avšak i dominantní chování ovlivňuje hladinu testosteronu.  

Dominance jako výsledek sociální interakce 

Naproti hledisku, ţe je dominance neměnný osobnostní rys, stojí sociokulturní teorie, 

která naopak klade důraz na socializaci a očekávané chování v určitých genderových rolích 

(Sadalla a kol., 1987). 

Podle dalších je dominance jednou z nejdůleţitějších dimenzí sociální interakce 

(Gifford, 1991; Wiggins, 1979). Ta proběhne hladce pouze v případě, kdyţ jedinec vyjádří 

vlastní dominanci a zároveň správně přečte míru dominance partnera. Při tom mu můţe 

pomoci sledování verbálních (délka řečnění, skákání do řeči) a neverbálních (úsměv, přímý 

pohled do očí) projevů (Schmid Mast a Hall, 2004). Schmid Mast a Hall (2004) navíc 

rozlišují celkem pět druhů dominance: 

1) dominance jako osobnostní rys – dominance měřená sebehodnocením, vypovídá o obvyklé 

míře jedincovy dominance 

2) preferovaná dominance – míra dominance, kterou by jedinec při interakci s partnerem chtěl 

zastávat  

3) přidělená dominance – očekávaná míra dominance 

4) vnímaná dominance – jak jedinec působí na ostatní 

5) pocit dominance – do jaké míry se jedinec během interakce cítí být dominantní 

Podle Hawleyho (1998) je dominance výsledkem situace, ve které se členové sociální 

skupiny liší ve své schopnosti získávání zdrojů v přítomnosti ostatních členů této skupiny. 

Podobné přístupy navíc zdůrazňují nátlakové chování, ovšem s tím, ţe dominantní jedinci 

jsou přesto povaţováni za atraktivnější, jsou tzv. „sociálně centrální.“ 
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Názor, ţe dominance je výsledek sociální interakce zastávají i Dunbar a Burgoon 

(2000). Navíc se domnívají, ţe lepší perspektivy při nahlíţení dominance lze dosáhnout tím, 

ţe se zkombinují prvky osobnostních charakteristik, situace a vztah, který mezi sebou jedinci 

při interakci mají. Osobnostní charakteristiky vedou k tendencím neměnit chování  

a reprezentují je „dispoziční pohnutky“, neboli jedincovy tendence reagovat stejným 

způsobem na odlišné situace. Situační faktory, které vyvolávají rozdílné dominantní  

a submisivní vzorce, reprezentují „situační pohnutky“, čili jedincovy tendence reagovat na 

danou situaci stejným způsobem, ale napříč situacemi systematicky měnit chování. Interakce 

mezi dvěma jedinci představuje přiměřený vliv osobnosti na situační vlivy a naopak. Tato 

interakční perspektiva sahá nejdále, protoţe zahrnuje mezilidské vztahy jako další faktor. To 

dobře dokládá práce Kennyho (1988; Kenny a LaVoie, 1984) o variabilitě mezilidského 

vnímání a chování, kterou rozdělil mezi aktéra, partnera a vliv jejich vztahu. Tento vliv 

znamená, ţe povaha a kvalita vztahu mezi dvěma lidmi vyvolává jedinečný vliv na projevy 

chování. S ohledem na to, prvek vztahu, stejně jako situační prvek, přinášejí variabilitu 

jedincova vystupování. A proto má interakční teorie za to, ţe základem dominance jsou jak 

osobnostní charakteristiky a situace, tak vztah, ve kterém se nachází. 

Dunbar a Burgoon (2000) svou interakční teorii (zmíněna výše) empiricky podpořily 

experimentem, kterého se zúčastnilo 64 vysokoškolských studentů. Polovina z nich si měla 

přivést kamaráda či známého stejného pohlaví, kterého zná déle neţ 6 měsíců a jsou s ním 

pravidelně v kontaktu. Zbylí účastníci byli spárováni s pro ně cizími studenty stejného 

pohlaví, čímţ vzniklo 32 ţenských a 32 muţských párů. Několik dní před samotným 

experimentem participanti vyplnili soupis sociálních schopností (Social Skills Inventory, 

Riggio, 1986), který je navrţen k měření šesti dimenzí sociálních schopností, tři se týkají 

verbálního chování a tři neverbálního chování. Mezi verbální patří sociální expresivita, 

sociální kontrola a sociální senzitivita. Neverbální chování reprezentuje emocionální 

expresivita, emocionální kontrola a emocionální senzitivita. Participanti byli náhodně 

rovnoměrně rozděleni do rolí vysílatelů (osoba A) a příjemců (osoba B) a měli vést buď 

dialog, nebo monolog. Instrukce pro ty, kteří měli vést dialog, zněla, aby vedli diskuzi na 

kaţdé z pěti témat, dokud jej úplně nevyčerpají a neporozumí všemu, co kdo odpověděl. 

Jedincům, kteří měli vést monolog, bylo řečeno, ţe první osoba A přečte a odpoví na všechna 

témata, aniţ by nechala osobu B, aby ji přerušila, a potom se vymění. Ve skutečnosti byla 

diskuze ukončena hned poté, co osoba A dokončila své odpovědi. Osoba A byla informována, 

ţe „někdy není v nejlepším zájmu člověka být úplně upřímný“ a ţe jim následující interakce 

umoţní procvičit si schopnost „neříkat celou pravdu“. Vysílatelé měli tedy u některých témat 
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mluvit pravdu a u jiných měli lhát. Příjemci o tom nevěděli a bylo jim řečeno, ţe hlavním 

cílem je, aby udrţovali plynulou konverzaci. Témata, o kterých měli diskutovat, se skládala 

z těchto úkolů: 1) Dokončete větu: „Když jsem ve velké skupině, tak…“, 2) Povězte  

o nejdůležitější osobě ve vašem životě, 3) Povězte o nějaké vaší nedávné chybě, 4) Popište 

práci, která vám byla dosud nejnepříjemnější, 5) Mluvte o zodpovědnosti. Všichni vysílatelé 

odpověděli na lehkou první otázku pravdivě, aby si všichni přivykli na úkol, zadání  

a partnera. Další čtyři témata byla rozdělena do bloků po dvou, které určovaly vysílatelovu 

pravdomluvnost. Témata byla barevně označena tak, aby vysílatelům signalizovala, kdy říkat 

pravdu a kdy klamat. Z této interakce byl pořízen audiovizuální záznam. Na konci byli 

všichni participanti rozděleni do dvou místností, kde shlédli pořízenou videonahrávku a měli 

na desetibodové škále zhodnotit komunikační chování, důvěryhodnost a dominanci svého 

interakčního partnera. Nahrávku obou partnerů hodnotili také nezávislí hodnotitelé, kteří 

hledali specifické ukazatele dominance. 

Z této studie vyplynulo, ţe participanti, kteří se na začátku experimentu označili za 

dobré v sociálních schopnostech, jsou jak ostatními participanty, tak školenými hodnotiteli 

označováni za více dominantní. To souvisí s tím, ţe díky lepším sociálním schopnostem 

jedinec lépe kontroluje a přizpůsobuje své sociální a emocionální projevy a daří se mu 

úspěšněji rozluštit verbální a neverbální signály druhých. Studie také prokázala, ţe situační 

kontext můţe utlumovat nebo naopak posilovat predispozice k dominantnímu chování. Vyšší 

míra dominance byla také však přisuzována těm, jiţ mluvili pravdu, vedli dialog a mluvili 

s kamarádem a ne s cizí osobou, coţ vypovídá o tom, ţe se participanti přizpůsobovali 

proměnlivým podmínkám i vztahu, který mezi sebou měli. 

Partnerská dominance a moc 

Dominance a moc jsou koncepty, které se napříč různými obory definují rozdílně. 

Často jsou spojovány ještě spolu s dalšími, například statusem. Ačkoliv spolu moc  

a dominance souvisí (Burgoon, Dunbar, 2000; Burgoon, Johnson a Koch, 1998; Dunbar, 

2004), měly by být nahlíţeny jako rozdělené konstrukty, jak ukazuji níţe. 

 Mnoho vědců z odlišných oborů se shodují na obecné definici moci jako schopnosti 

záměrně dosahovat svého a částečné schopnosti ovlivnit chování jiné osoby (Bachrach, 

Lawler a kol., 1981). Oproti moci, která můţe být skrytá (Komter, 1989), je dominance nutně 

projev. Odkazuje k partnerským vzorcům, ve kterých má jeden partner povoleno řídit 

druhého, který to přijímá (Rogers-Millar a Millar, 1979). I kdyţ je mezi dominancí a mocí 

rozdíl, evidentně spolu souvisí, protoţe dominance je behaviorální manifestace moci. Ačkoliv 
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je dominance obecně chápána jako účelné chování, při kterém jedinec uţívá prostředky, aby 

uplatnil svou moc, Huston (1983) tvrdí, ţe jedinci s větší mocí mohou tuto moc vyjadřovat 

zcela nezáměrně. Tato osoba můţe ve sledu kaţdodenních událostí ovlivnit partnera, aniţ by 

to měla nutně v úmyslu. To má na svědomí asymetrie, která je dána rozdíly mezi partnery. 

Lidé se od sebe liší mírou potřeb, jako je potřeba spánku, jíst nebo potřeba dotyku. Kdyţ se 

potkají dva lidé, je nepravděpodobné, ţe budou mít úplně stejné potřeby, a tím mezi nimi 

vznikne nerovnováha. Psychologie odhalila, ţe některé potřeby mají na stabilitu a spokojenost 

párů zásadní vliv. Mírná asymetrie je přirozená a neškodná, škodlivé jsou pouze její extrémy. 

Základem v odhalování asymetrií ve vztazích je hledání „zrcadlově převrácené rétoriky 

partnerů“. Partneři tvoří celek, takţe v případě asymetrie extremismus jednoho musí 

vyvaţovat druhý. Pokud si například jeden stěţuje, ţe se mu druhý neustále vzdaluje, druhý 

bude tvrdit zrcadlový obraz tohoto tvrzení, tedy, ţe mu nenechává ţádný prostor. Tato dvě 

tvrzení k sobě neodmyslitelně patří. Asymetrie dominance a submisivity není nikterak 

problematická. Lze nalézt dobře fungující a zároveň spokojené páry s poměrně vysokou 

mírou asymetrie, nicméně je pravda, ţe vztahy lze rozbít boji o moc, kariéru nebo vyšší 

vzdělání (Klimeš, 2010). 

Dyadická teorie moci 

Dominance je mnohými vědci, kteří se zabývají společností, povaţována za základní 

dimenzi interpersonálních vztahů (Burgoon a Hale, 1984). Ani v této práci neopomenu citovat 

Russelův výrok: „Moc je v sociálních vědách podobná tomu, čemu ve fyzice říkáme síla“ 

(Russel, 1938, citováno podle Dunbar, 2005). Moc a dominance jsou důleţitými aspekty 

všech vztahů, ale zvláště těch partnerských, protoţe lidé v partnerských vztazích jsou závislí 

na cílech toho druhého. Pokud jsou tyto cíle rozdílné, dominantnější partner můţe dosahovat 

svých cílů na úkor svého partnera (McDonald, 1980). Jednou z teorií, která toto ilustruje je 

Dyadická teorie moci (Dyadic Power Theory – DPT). Tato teorie vysvětluje rozdíl mezi 

dominancí a mocí. 

Tuto teorii poprvé navrhli Rollins a Bahr (1976), později ji upravila Dunbar (2000, 

2004). Teorie klade důraz na dyadickou podstatu moci a tvrdí, ţe moc je nedílnou součástí 

všech vztahů, zvláště těch partnerských, protoţe určuje, jak se k sobě partneři vztahují a jak 

činí rozhodnutí. Přepokládá, ţe vnímání autority při rozhodování a přístupu k různým 

zdrojům zvyšuje jedincovo vnímání jeho vlastní moci oproti partnerově. Vnímání moci 

zvyšuje míru pokusů o uplatnění dominance. Pokud jsou tyto pokusy úspěšné, jedinec je 

dominantnější a tudíţ má větší vliv na rozhodování. Ačkoliv Rollins a Bahhr (1976) původně 
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tvrdili, ţe mocnější lidé uplatňují více dominance, je pravděpodobnější, ţe vztah mezi 

vnímanou mocí a projevovanou dominancí je křivočarý, a to v tom smyslu, ţe partneři, kteří 

vnímají svou poměrnou moc jako extrémně vysokou nebo nízkou se nebudou tolik pokoušet  

o kontrolu neţ partneři, kteří vnímají svou poměrnou moc jako nízkou nebo průměrnou. Je to 

proto, ţe extrémně mocní jedinci nepotřebují činit tolik pokusů o ovládání. Skrytá moc je 

jejich přednost a díky ní mohou dosáhnout kontroly, aniţ by dominanci projevili. Jedinci bez 

moci zvaţují potencionální zisk nebo ztrátu plynoucí z konfliktu a ví, ţe tolerance nebo 

vstřícnost je výhodnější neţ riskovat pokračování konfliktu a narušit tak vztah (Leung, 1988). 

McDonald (1980) poznamenává, ţe je nepravděpodobné najít partnery, kteří si jsou ve vztahu 

z hlediska moci stejně rovni, protoţe lidé mají různé odbornosti a k dispozici mají různé 

zdroje, které mohou, ale nemusí být hodnoceny stejně. Předchozí výzkum ovšem ukazuje, ţe 

některé páry si jsou na nějaké globálnější úrovni relativně rovny, zvláště pokud uvolněně 

chápou své genderové role (Dunbar, 2000; Scanzoni, 1980). Stejně jako partneři s velkými 

rozpory v moci, je pravděpodobnější, ţe tyto páry při vyjednávání nebo v případě, kdyţ parter 

zpochybní jejich rozhodnutí, uţijí pokusy o ovládání. Jinými slovy, téměř rovnostářské vztahy 

budou mít za následek více pokusů o kontrolu neţ extrémně nevyváţené vztahy. 

 Dyadickou teorii moci Dunbar a Burgoon (2005) podpořily výzkumem, který měl 

zkoumat vztah mezi dominancí, mocí a behaviorální manifestací moci ve vztazích. Výzkum 

měl ověřit hypotézu, ţe jedinci budou vykazovat vyšší dominanci, kdyţ budou vnímat, ţe jsou 

relativně stejně mocní jako partneři, neţ kdyţ budou vnímat, ţe mají více nebo méně moci 

neţ jejich partner. Participanti (194) se skládali z 58 heterosexuálních manţelů a 39 

heterosexuálních párů ve společném souţití, mezi 19-79 lety. Průměrná délka vztahu činila 

7,65 let. Páry byly rozděleny a vyplnily dotazník, jenţ hodnotil relativní moc. Poté měli 

partneři rozhodnout, jak by utratili hypotetických 1000 dolarů. Nejprve měli samostatně 

vytvořit seznam pěti věcí, za které by peníze utratili. Následně byli partneři poţádáni, aby 

prodiskutovali a seřadili věci (od 1 do 5, kde 1 je nejdůleţitější) do společného ţebříčku. 

Během toho byli natáčeni dvěma videokamerami. Kdyţ se partneři dohodli na řešení, byli 

opět rozděleni a opět dostali dotazník, který hodnotil dominantní chování jejich partnera. 

Pořízené nahrávky analyzovalo 6 kodérů, a to z hlediska verbálních a neverbálních pokusů 

převzít kontrolu, spolu s přerušováním, gesty, vokálními charakteristikami a celkového 

vnímání dominantního chování. Výsledky této studie svědčí o tom, ţe konstrukty dominance 

a moci, ačkoliv spolu souvisí, nejsou stejné. Výzkum také odhalil, jak moc při komunikaci 

mezi partnery ovlivňuje dominanci a jak se liší vnímání dominance z pohledu participantů, 

z pohledu hodnotitelů, či muţi a ţenami.  
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DPT předpokládá křivočarý vztah mezi dominancí a mocí. Tento vztah, přerušování, 

názorná gesta a hodnocení moci partnera naznačují, ţe jedinec bude přerušovat a gestikulovat 

více, pokud je jeho partner velmi mocný. I kdyţ jsou tyto křivočaré tendence statisticky 

významné, důkladnější pohled však ukazuje, ţe tento vztah mezi dominancí a mocí je značně 

lineární. Data dokládají, ţe ti nejmocnější jedinci jsou velmi expresivní v oblasti obličeje, 

málo kontrolují pohyby svého těla a jejich partneři je hodnotí jako velmi málo dominantní. 

Pokud byli partneři relativně stejně mocní, měli tendenci navzájem se vyrovnávat jak 

v pokusech o ovládání při komunikaci, tak v přerušování a v gestikulaci. Dunbar (2004) 

v rámci DPT rozdělila moc na tři sloţky: zdroje moci, způsoby moci a výsledky moci, které 

rozvádím níţe. 

Zdroje moci 

Zdroje moci odkazují na zdroje, jako zisky a znalosti získané od rodiny, které tvoří 

základ pro kontrolu nad druhými. French a Raven (1959) určili pět zdrojů moci: 

1) moc na základě odměn a 2) donucovací moc, které reprezentují jedincovo právo na odměnu 

a trest, 

3) legitimní moc, pramenící z vysokého statusu, 

4) nahlížená moc, kdyţ jedince druzí obdivují a berou si z něj příklad, 

5)odborná moc, která pramení ze znalostí v potřebném směru. 

Někteří odborníci přidali navíc moc nad informacemi (Raven, Centers, Rodrigues, 1975)  

a důvěryhodnost (Aguinis, Simonsen, Pierce, 1998). 

Způsoby moci 

Způsoby moci odkazují na konkrétní strategie, uţívané k uplatnění moci při 

interakcích jako je rozhodování, řešení problémů a zvládání konfliktů. Tyto interakce mohou 

zahrnovat určité dominantní chování jako je udrţování pohledu do očí nebo naklánění se 

(Dunbar, Burgoon, v tisku), zdrţování nebo ukončení (Gottman, Levenson, Woodin, 2001) 

nebo nevyjednávání (Fitzpatrick, Winke, 1979). 

Výsledky moci 

 Výsledky moci odkazují na výsledné ovlivnění myšlení, přesvědčení a jednání 

druhých, včetně výsledného prohlášení, kdo učiní konečné rozhodnutí nebo kdo „zvítězí“ 

(Olson, Cromwell, 1975). 

 Dominance v partnerských vztazích závisí na mnoha aspektech a jedním z nich je 

rozloţení zdrojů moci, které partnerům ve vztahu zajišťuje rozdílnou míru moci. Pro měření 



 

14 

 

míry moci ve vztahu navrhl Wang (2006) „Škálu moci v partnerských vztazích“ 

(„Relationship power scale“ - RPS). První měření pomocí této škály provedl Wang při 

zkoumání moci ve vztazích adolescentních ţen. Takový vzorek vybral, protoţe jsou tyto ţeny 

nezkušené a teprve začínají se sexuálním ţivotem. Proto je pro ně toto období poměrně 

riskantní, co se týče pohlavních chorob a těhotenství.  Podle Wanga mají tyto ţeny ve stálých 

vztazích problém prosadit sexuální abstinenci nebo chráněný pohlavní styk a často podlehnou 

partnerovu naléhání. Výzkum byl proveden na 689 adolescentních ţenách (17-19 let), z toho 

414 ţen mělo stálý vztah, zbytek krátkodobý. Škála obsahuje 15 otázek, které popisují různé 

situace, ve kterých se ţeny se svým partnerem shodnou, nebo neshodnou, například: „Dokážu 

svého partnera přimět, aby nedělal věci, které si nepřeji“ nebo „Oblékám se jak chci, ať se to 

partnerovi líbí nebo ne“. Mezi výsledky ţen v dlouhodobém vztahu a ţen v krátkodobém 

byly rozdíly. Ţeny v dlouhodobém vztahu měly v partnerství výrazně niţší moc neţ 

respondentky z krátkodobých vztahů. To se projevilo na rozhodování o pouţívání kondomu 

při souloţi – zatímco dívky z dlouhodobého vztahu nechávaly rozhodnutí spíše na partnerovi, 

dívky z druhé zkoumané skupiny se na rozhodování podílely a navíc se ve vztahu povaţovaly 

za stejně rovnocenné jako jejich partneři. 

  Další škálu, která měří partnerskou dominanci ve vztahu, navrhla Pulerwitz (2000)  

a pojmenovala ji „Škála moci v sexuálních partnerských vztazích“ (Sexual relationship power 

scale – SRPS). Tato škála měří tři roviny partnerské dominance. První z nich je subškála 

Kontrola ve vztahu (Relationship control subscale). Skládá se z patnácti výroků, například: 

„Většinu času děláme to, co chce dělat partner.“ Odpovědi se zaznačují na pětibodové škále 

(1 - velmi souhlasím, 5 – velmi nesouhlasím). Minimální počet bodů získaných z této části je 

15, maximální 75. Druhá subškála má název Dominance při rozhodování (Decision-Making 

dominance subscale). Skládá se z osmi otázek, například: „Kdo více rozhoduje o tom, jak 

často se budete vídat?“ Škála na odpovědi je pětibodová (1 – vţdy partner, 2 – většinou 

partner, 3 – oba stejně, 4 – většinou já, 5 – vţdy já). Minimální počet bodů získaných z této 

části je 8, maximální 40. Třetí rovina je Celková partnerská dominance, tedy celkový skór 

obou subškál. Škálu Pulerwitz navrhla v souvislosti s výzkumem HIV a jiných pohlavních 

chorob. 

Jako další příklad kvantitativního výzkumu, který se zabýval rozloţením moci 

v partnerských vztazích, uvedu studii Sprecher a Felmlee (1997). 101 heterosexuálních párů 

ve věku 18 - 26 let mělo vyplnit dotazník sestavený ke měření moci. Dotazník páry vyplnili 

během čtyř let celkem pětkrát. Výsledky ukázaly, ţe v případě rozloţení moci, povaţuje svůj 

vztah za rovnocenný 47% muţů a 48% ţen, v případě rozhodování 33% muţů a 35% ţen.  
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Neverbální a verbální ukazatelé dominance 

 Mnoho vědců uţ po nějakou dobu prosazuje, ţe k získání přesného a úplného 

porozumění relačních definic, je nezbytné studovat verbální i neverbální signály relačních 

stavů (např. Higginbotham a Yoder, 1982; Jones a LeBaron, 2002).  Jeden způsob, jak 

rozdělit neverbální signály je rozdělit je pomocí obecného kódu, který se ke klasifikaci 

pouţívá (kinezika, tón hlasu, komunikační vzdálenost, doteky, atd.). Kinezika je nejbohatším 

kódem a zahrnuje výraz ve tváři, pohled do očí, postoj, pohyby těla, gesta a další aspekty. 

Bylo prokázáno, ţe s dominancí souvisí postoj, uvolněnost, vzpřímenost (Burgeon a Hoobler, 

2002; Cashdan, 1998; Schwartz a kol., 1982), sklon těla, gestikulace, úsměv, pohled do očí 

(Burgoon, Buller, Hale a deTurk, 1984; Kimble a Musgrove, 1988; Lamb, 1981) a vyšší míra 

přímého pohledu při mluvení neţli při poslouchání (Dovidio a Ellyson, 1982, 1985; Ellyson, 

Dovidio, Corson a Vinicur, 1980; Exline, Ellyson a Long, 1975).  V případě úsměvu je však 

velmi důleţité ujasnit, ţe je celá řada nejednoznačných výsledků, které při zkoumání vztahu 

mezi úsměvem a dominancí vyšly (Feldman, 1995; Henley, 1977; Lippa, 1994). Lidé mohou 

být například nabádáni, aby se neusmívali, pokud chtějí, aby je druzí povaţovali za vůdce. 

Navíc, mohou nastat takové situace, při kterých spolu budou úsměv a dominance negativně 

korelovat, nebo je negativní korelace prostě pro některé lidi typická. 

Unikátní studie, ve které se s neverbálním chováním pracovalo jako s nezávislou 

proměnnou, také potvrdila, ţe uvolněnost a pohled do očí jsou projevy dominantního chování 

s tím, ţe uvolněný výraz ve tváři zvýší hodnocení všech Frenchových a Ravenových (1959) 

zdrojů moci. Signály spojené s hlasem mají s dominancí také co dočinění, Lamb (1981) 

dospěl k závěru, ţe jedinci s vyšší kontrolou hlasu mají skutečně vyšší kontrolu nad zdroji  

a výsledky.  Z dalšího výzkumu vyplynulo, ţe při vnímání dominance a důvěryhodnosti hraje 

roli hlasový projev, jako je délka mluvení, hlasitost, tempo a intonace (Burgoon a Hoobler, 

2002; Cashdan, 1998; Gregory a Webster, 1996; Kimble a Musgrove, 1988, Lamb, 1981). Ty, 

kteří zahájili a uspěli s pokusy o ovládání, budou partneři i nezávislí pozorovatelé vnímat jako 

dominantní. Při tom záleţí na patrných neverbálních projevech, dominantní jedinci by měli 

být vnímáni jako ti, co pouţívají dominantní styl neverbální komunikace. Proto bude typický 

dominantní neverbální komunikátor kynezicky a hlasově dynamický (bude více gestikulovat, 

více se dívat druhému do očí, více mluvit a měnit barvu hlasu), a tím bude budit dojem 

uvolnění a vzbuzovat důvěru.  
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 Ve verbální oblasti jsou různé podoby ovlivňujících strategií, které mohou jedinci 

vyuţít, aby se pokusili změnit partnerovo chování, od řešení problémů a kompromisů po 

jednostrannou dohodu, uráţky, výhruţky a uţití fyzické síly (Fitzpatrick a Winke, 1979; Klein 

a Johnson, 1997). Canary a Spitzberg (1987) rozlišují tři typy těchto strategií: integrační 

strategie, které jsou zaloţeny na kooperaci; distribuční taktiky, které jsou soutěţivé  

a nepřátelské; a vyhýbací strategie, které se snaţí celý konflikt zastřít. Sillars a další (1982) 

určili to neverbální chování, které percepčně koreluje s verbálními taktikami integrace-

distribuce-vyhýbání. Pro upřesnění, zvýšení hlasu a přímý pohled do očí se spojuje 

s integračními verbálními taktikami, časté uţívání adaptorů se spojuje s vyhýbacími 

verbálními taktikami a přímý pohled do očí partnera se spojuje jak s vyhýbacími, tak 

s distribučními verbálními taktikami. Pouţívání ovlivňujících verbálních strategií můţe být 

nahlíţeno jako typ pokusu o ovládání. Frieze a McHugh (1992) mluví o šesti typech 

verbálních strategií: pozitivní – přímá (řešit problém), jiná – přímá (naráţet na minulou 

zkušenost nebo na to, co jiní dělají ve stejné situaci), nátlaková – přímá (verbální a fyzický 

nátlak), pozitivní – nepřímá (býti milující a milý), ignorující – nepřímá (ignorovat problém, 

nebo předstírat, ţe nedošlo k neshodám), odtaţitá – nepřímá (emoční odtaţitost, odmítat sex  

a vyhroţovat opuštěním). Jejich výzkum ukázal, ţe jak manţelé, tak manţelky, nejčastěji 

uţívají nepřímou – pozitivní strategii, následovanou přímými strategiemi. Falbo a Peplau 

(1980) rovněţ navrhli dvojdimenzionální model mocenských strategií v intimních vztazích. 

Podle tohoto modelu existují dvě dimenze, podle kterých se mocenské strategie mění a ty jsou 

označeny jako „přímost“ a „oboustrannost“. Dimenze přímočarosti se pohybuje od přímých 

strategií jako pokládat partnerovi otázky a mluvit s ním o vysněných plánech na jedné straně, 

po nepřímé strategie jako je naznačování a zlepšování partnerovy nálady na straně druhé. 

Oboustranná dimenze zase má co dělat s interaktivním přístupem a sahá od dohadování se  

a přemlouvání po nepřístupnost. Přímé strategie bývají normálně povaţovány za 

dominantnější neţ ty nepřímé (např. Rogers a Farace, 1975). Jedinci, kteří mají větší vliv na 

ostatní (např. jsou dominantnější a méně rovnostářští), uţívají spíše oboustranné strategie 

(Falbo a Peplas, 1980).  

 Cílem kapitoly o dominanci nebylo pouze její vymezení, ale hlavně ukázat, jak 

hluboce je vlastně součástí partnerských vztahů. Předpokládám totiţ, ţe výsledky mé 

kvalitativní analýzy budou záviset právě na dominanci jednotlivých participantů a také na 

jejich partnerech, jakoţto na partnerech při interakci. 
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Dominanční strategie 

 Nyní se chystám představit výzkum, který také určil dominanční strategie, 

ovšem  tomto případě se však výzkumnice zabývaly neverbálními projevy dominance.  

Průšová a Lindová (2010) zrevidovaly model dominance a moci Dunbar a Burgoon (2005)  

a vytvořily vlastní model dominance v intrapersonálních vztazích, který zaloţily na 

neverbálních projevech dominance. Podle tohoto modelu jsou čtyři různé typy neverbálních 

projevů dominance podle míry moci (schopnosti jedince, která můţe, ale nemusí být pouţita 

k prosazování vlastní vůle), kterou jedinec disponuje a podle stupně jeho sociality. Průšová  

a Lindová pracovaly se dvěma osami. Na horizontální ose se vlevo nacházely osoby silně 

asociální (nepřátelské, destruktivní projevy, ať uţ k sobě, nebo partnerovi), vpravo silně 

prosociální (přátelští, otevření komunikaci s partnerem). Na vertikální ose se nahoře 

nacházely osoby s vysokou mírou moci a dole s nízkou. Zkříţením těchto os vznikly čtyři 

sektory v prostoru a v kaţdém z nich se tak nacházel jeden ze čtyř typů dominantů, přičemţ 

ke kaţdému typu se dá přiřadit specifický druh dominování, změřených pomocí určitých 

neverbálních projevů. Tyto typy jsou: 

1) Silný asociální typ dominanta – silná a přirozená autorita, která prosazuje svou vůli bez 

ohledu na diskuzi a v případě potřeby je schopná vyuţít své verbální i fyzické převahy. Jeho 

neverbální projevy mají aţ agresivní nádech, výrazně gestikuluje, zasahuje partnerovi do 

osobního prostoru. Partner respektujícího přijímá představu, ţe jeho vůle je důleţitější a snaţí 

se mu zavděčit. 

2) Slabý asociální typ dominanta – nevyjadřuje svou vůli otevřeně, ale trvá na ní. Neguje  

a vyvrací návrhy partnera, nespolupracuje s ním a můţe dojít aţ ke psychickému vydírání. 

Jeho neverbální projevy jsou nevýrazné. Partner afiliativního v rámci zachování klidu ve 

vztahu raději ustoupí. 

3) Silný prosociální typ dominanta – silná a přirozená autorita, která je otevřená, nekonfliktní 

a vlídná. Zohledňuje partnerovy potřeby, ale snaţí se vysvětlit i ty své. Udrţuje přímý oční 

kontakt, usmívá se, dotýká se partnera. Jeho neverbální projevy jsou dobře čitelné. Respektuje 

prostor ostatních a udrţuje si i ten svůj. Jeho partner k němu chová respekt, nedělá mu 

problém přijmout jeho názor a ztotoţnit se sním, protoţe pro něj můţe být inspirací.  

4) Slabý prosociální typ dominanta – vůli vyjadřuje vlídně a nekonfliktně, ale zase 

nepřesvědčivě. Partnera chválí a lichotí mu. Působí nevýrazně a vzbuzuje v partnerovi pocit, 

ţe potřebuje jeho pozornost a péči. Neverbální projevy jsou přátelské. Partner se tak můţe 

cítit důleţitý, ale můţe u něj vzbuzovat pocit dluhu nebo lítosti.  
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Tento model zkoumá způsoby moci, zaloţené na neverbálních projevech a ukazuje, ţe 

jedinec, který je pozorovateli nahlíţen jako submisivní, můţe vykazovat styl dominování, 

který je pokusem o převzetí kontroly při interakci, a tak přináší objasnění vztahu mezi 

dominancí a dominováním. 

 Model čtyř dominančních strategií (Lindová a Průšová, 2012) se můţe pouţít při 

kaţdém druhu dlouhodobého vztahu, včetně toho romantického. Tento model je postaven na 

myšlence, ţe moc není nutně podmínkou pro dominování. Pro příklad, jedinci, kteří nejsou 

tak mocní jako jejich protějšky mohou být stále dominantnější, a to tak, ţe budou uţívat více 

nepřímých strategií. Respektující strategie (vyšší – moc – vyšší prosocialita) je 

charakterizována dobrými sociálními dovednostmi, jedinec je ve svém okolí oblíbený, okolí 

jej respektuje a dokonce obdivuje a i sám jedinec respektuje okolí. Koercivní/nátlaková 

strategie (vyšší – moc – niţší – prosocialita) je charakterizována nátlakem a jedinec tak 

ukazuje sílu, která je obvykle následována ústupkem protějšku. Další dvě strategie typicky 

pouţívají jedinci, kteří mají v partnerství menší moc. Afiliativní strategie (niţší – moc – vyšší 

– prosocialita) se dá popsat pevným poutem a vyjadřováním lásky a závislosti, kde protějšek 

reaguje pochopením (soucitem), coţ ho vede k pocitům dluhu, které vedou ke štědrosti. 

Ignorující strategie (niţší – moc – niţší – prosocialita) je charakterizována negací, odmítáním 

a ignorováním, kde protějšek reaguje rezignací nebo hledáním alternativních řešení. 

Řešení konfliktů 
Jelikoţ se v empirické části této práce zabývám konflikty v partnerských vztazích  

a snaţím se mezi nimi najít pravidelnosti, nemohu na tomto místě nezmínit Matějkovou 

(2007), která ve své knize „Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích“ tvrdí, ţe 

konflikty provázejí emocionální vztahy uţ odedávna, ale přesto jedinci mohou tvrdit, ţe 

konflikty nemají a nikdy neměli. Jiný jedinec zase můţe mít jeden konflikt za druhým. Oba 

však mají přibliţně stejnou pravděpodobnost, ţe se do názorových střetů dostanou. Rozdíl je 

ve způsobu řešení konfliktů a přístupu k nim. Lidé se konfliktům nemohou vyhnout, a to je 

přirozené, jde v nich o střet zájmů, postojů, potřeb, cílů a dalších. Konflikty slouţí k zaujetí 

postojů a jejich ujasnění, k ujasnění hodnot a etických norem, coţ přispívá k sebeuvědomění, 

posílení vlastního sebevědomí a posílení identity. V tomto kontextu rozděluje konflikty na 

konstruktivní a negativní. V konstruktivním konfliktu jde o sdělení obsahu, odlišného postoje, 

cílů. Partneři nezatahují do hádky emoce, hodnocení osobnosti druhého ani jej 

neznehodnocují a nezesměšňují. V negativním konfliktu začne nad obsahem převaţovat 
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emocionální hodnocení, hodnotí druhého na základě jeho osobnosti a znevaţují jej. Matějková 

také rozlišuje styly řešení konfliktu, jsou jimi: 

1) Vyhýbavost – jedinci, kteří řeší konflikty vyhýbavou technikou se do otevřených konfliktů 

příliš nepouští. Konfliktní téma ignorují a říkají, ţe o tom nechtějí přemýšlet ani mluvit. Mění 

téma rozhovoru, neradi se dostávají do konfliktu a zdůvodňují to tím, ţe jsou flegmatici  

a mají jiné starosti. Můţe za tím stát strach z odmítnutí jejich názorů, nedostatek sebevědomí 

nebo vlastní identity. Partneři těchto jedinců se mohou cítit osamělí, protoţe jsou na všechno 

rozhodování sami. 

2) Přizpůsobím se – takoví jedinci bývají velmi oblíbení. Při konfliktu jsou vstřícní  

a akceptují názor druhého. Kladou důraz na dosaţení shody aţ tak, ţe ustupují od svých 

vlastních postojů, takţe je u nich patrný naprostý nedostatek snahy prosadit svou vůli. 

Nechtějí riskovat poškození vztahu, také mají strach z odmítnutí. Zachování dobrých vztahů 

je pro ně důleţitější neţ momentální osobní zisk. Partneři takových jedinců se mohou nudit  

a partnera si nemusí mít za co váţit. 

3) Soupeřím – lidé jednající touto taktikou, vidí konflikt jen ve smyslu, ţe z něj odejdou 

pouze buď jako vítězové nebo jako naprosto poraţení. Proto dělají vše proto, aby právě oni 

nebyli ti poraţení. Jsou konfliktní a v prosazování svých názorů jsou důrazní aţ agresivní. 

Kompromis chápou jako poráţku, záleţí jím více na výsledku hádky neţ na samotném vztahu. 

Pouţívají věcné argumenty, ale pokud se hádka nevyvíjí v jejich prospěch, mohou se uchýlit 

k vyhroţování, zesměšňování, znevaţování a dalším.  

4) Dělám kompromisy – jedinci, kteří řeší konflikty tímto způsobem, se snaţí balancovat mezi 

snahou prosadit svůj názor, ale zároveň nepoškodit vztah. Partnerovi dávají najevo, ţe ho 

chápou a snaţí se mu vyjít vstříc, ale střídají to s tlakem k zajištění své pozice. Jejich partneři 

si na ně nestěţují, protoţe se s ním vţdy nakonec dohodnou. 

5) Řeším problém – v případě, ţe partneři řeší problémy, je jejich vztah většinou bez napětí. 

Hádají se, ale vţdy se snaţí zachovat dobré vztahy a spolupracovat. Naslouchají si a ví, ţe 

kdyţ jeden vyhoví jednomu, tak i druhý vyhoví druhému. Při hádkách pouţívají věcné 

argumenty, nezatahují do nich emoce ani útoky. Nejdůleţitější je pro ně perspektivní vztah  

a spokojenost kaţdého z nich. 

  Paleari, Regalia a Fincham (2009) přidávají mezi strategie pro řešení konfliktu navíc 

ještě odpuštění. To má dvě dimenze, jmenovitě neprominutí (negativní dimenze)  

a benevolence (pozitivní dimenze). Neprominutí je trvalá negativní reakce, jako je 

vyhýbavost, pomstychtivé nebo rozhořčené myšlenky, pocity nebo chování. Benevolenci 

vystihují naopak smířlivé myšlenky, pocity, motivace a chování (Finchman, Hall a Beach, 
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2006). Být benevolentní ale nemusí nutně vést ke kompromisu: jeden z partnerů můţe 

odpouštět a být tolerantní aniţ by zpochybňoval stanovisko druhého. Kompromis naopak 

nemusí nutně odráţet smířlivost. Jeden můţe například hledat kompromis jednoduše proto, 

aby předešel vyhrocení konfliktu, aniţ by měl váţný zájem na tom projevit partnerovi 

odpouštějící postoj. 

 Jak zde vidíme, určité strategie při řešení konfliktů jiţ popsané jsou, ovšem nejsou 

popsány v souvislosti s dominancí. 

Komplementarita (vzájemné doplňování se) versus podobnost  
 Mnoho studií zkoumajících mezilidské vztahy se po léta snaţilo popsat vztah mezi 

dvěma lidmi při interakci (např. Benjamin, 1974; Horney, 1945; Kiesler, 1983, 1996; Strong  

a Hills, 1986; Sullivan, 1953; Wiggins, 1982). Ačkoliv se tyto teorie v podstatných ohledech 

liší, většina z nich obsahuje dvě základní tvrzení. Jedno z těchto tvrzení říká, ţe mezilidské 

chování můţeme popsat dvěma dimenzemi. Ta první je dimenze přilnutí, pod kterou spadá 

škála přátelský aţ nepřátelský. Druhá je dimenze ovládání, která zahrnuje dominanci aţ 

submisivitu. Mezilidské chování reflektuje kombinace těchto dvou hlavních dimenzí. Kritika 

například spadá do sféry nepřátelský – dominantní, dávání rad do sféry přátelský – 

dominantní, ustupování do přátelský – submisivní a trucování do nepřátelský – submisivní. 

K popsání mezilidského chování se navíc (Kiesler, 1983; Strong a Hills 1986) k popsání 

mezilidských problémů pouţívají dimenze přilnutí a ovládání (Horowitz, 1979), osobnostní 

znaky (Conte a Plutchik, 1981; Wiggins, 1979) a mezilidské vztahy (Wish, Deutsch a Kaplan, 

1976). Druhé tvrzení říká, ţe se lidé při interakci navzájem předvídatelným způsobem 

ovlivňují (Carson, 1969; Kiesler, 1983; Leary, 1957; Sullivan, 1953). Toto tvrzení se nazývá 

princip komplementarity a říká, ţe kaţdé mezilidské chování vyvolává určitý druh reakce. 

Chování a reakce, kterou vyvolá, jsou komplementární. Komplementární chování je podobné 

dimenzi přilnutí (přátelskost vyvolá přátelskost, nepřátelskost vyvolá nepřátelskost) a je 

reciproční s dimenzí ovládání (dominance vyvolá submisivitu, submisivita vyvolá 

dominanci). Podle toho lze proto předpokládat, ţe dávání rad vyvolá úctu a trucování vyvolá 

nadávky. 

Komplementarita v interakci 

 Výzkumníci zkoumali princip komplementarity tak, ţe určovali, zda se při 

mezilidském chování děje to, ţe při interakci jeden doplňuje druhého. Strong a další (1988) 

například pracovali s participanty, kteří spolupracovali s partnery na tom, jak vyřešit určitý 

problém. Hodnotitelé kódovali veškeré mezilidské chování a veškeré reakce na chování 



 

21 

 

pomocí modelu pro vnímavost, organizovanost, hodnocení chování, charakteristik a motivů 

(Wiggins, 2003), v angličtině známého jako Interpersonal circumplex.  Model se skládá ze 

dvou na sebe kolmých os: vertikální osy (osa statusu, dominance, moci nebo ovládání)  

a vertikální osy (osa solidarity, přátelskosti, vřelosti nebo lásky; Horowitz, 2004). Tito 

badatelé předpokládali, ţe mezilidské jednání má tendence (s pravděpodobností značně vyšší 

neţ náhodnou) vyvolat z interakce doplňující reakce (Keisler, 1983). Formulace této hypotézy 

navrhuje mechanický pohled na mezilidské chování. Chování jednoho je stimul, který vyvolá 

další, jako reflexivní reakci. Mezilidské chování se však různí, coţ tuto mechanickou 

interpretaci popírá. Strong a další (1988) například zjistili, ţe určité chování (nepřátelská 

submisivita) obvykle vyvolá nekomplementární reakce, třebaţe jiné chování (přátelská 

dominance) obvykle vyvolá komplementární reakce. Taková zjištění ukazují, ţe mezilidské 

chování nemusí být komplementární. Teoretikové tvrdí, ţe individuální rozdíly jako styl 

chování (Bluhrn a další, 1990) nebo cíle (Horowitz a další, 1991; Orford, 1986) zčásti 

ovlivňují chování. Z tohoto pohledu mezilidské chování vyvolá komplementární reakce 

(Horowitz, Dryer a Krasnoperova, 1997). Lidé mohou také odmítat takové výzvy. Dominantní 

lidé například mohou odmítat výzvy být submisivní a submisivní lidé mohou odmítat výzvy 

být dominantní. Nekomplementarita, která se objevuje, kdyţ jeden partner odmítne 

poskytnout vyvolanou reakci, můţe mít typické důsledky, kterými jsou za a) zabraňování 

společné produktivitě (Estroff a Nowicki, 1992; Kiesler, 1983, Sullivan, 1953) a za  

b) vyústění v nespokojenost s interakcí (Horowitz a další 1991, Sullivan, 1953). Některé 

studie tyto důsledky zkoumaly. Například Estroff  a Nowicki (1992) zjistili, ţe 

komplementární páry zvládli lépe skládání puzzle neţ ty nekomplementární. Stejně tak 

Nowicki a Manheim (1991) sledovali 75 minutové interakce mezi ţenami 

z komplementárního a nekomplementárního páru a zjistili, ţe ţeny z komplementárních párů 

si rozuměly více. Tyto výsledky naznačují, ţe komplementarita mezi dvěma partnery zvýší 

vnímání vzájemné atraktivity. 

Podobnost v interakci 

 Naproti tomu stojí hypotéza atraktivity na základě podobnosti (Barry, 1970; 

Blankeship, Hnat, Hess a Brown, 1984; Duck, 1973; Duck a Craig, 1978; Jellison a Zeisset, 

1969; Novak a Lerner, 1968), která říká, ţe jedince přitahují ti, kteří vykazují podobné 

osobnostní charakteristiky. Manţelé a manţelky s podobnými charakteristikami uvádějí vyšší 

manţelskou spokojenost (např. Richard, Wakefield, a Lewak, 1990). Hypotézu podobnosti 

také podpořila definice podobnosti jako sdílení demografických a fyzických charakteristik  
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a postojů (Moon, 1996). Základní myšlenkou této teorie je, ţe podobnost mezi osobou A  

a osobou B je potěšující, protoţe kaţdá osoba potvrzuje, zlepšuje nebo posiluje sebepojetí té 

(podobné) druhé (např. Byrne, 1971; Clore a Byrne, 1974). 

 Zdá se, ţe si principy podobnosti a komplementarity v některých ohledech odporují  

a v jiných ne. Obě hypotézy říkají, ţe přátelští nebo pečovatelští lidé by měli preferovat 

přátelské a pečovatelské partnery. Tyto dva principy jsou navíc slučitelné i v jiném smyslu. 

Například muţ, který není asertivní a není s tím spokojený, můţe preferovat partnerku, která 

mu umoţní být asertivnější. Principem komplementarity můţe neasertivní partnerka v muţi 

vyvolat asertivní chování, čímţ mu pomůţe uspokojit jeho vlastní cíle. Muţ, který není 

asertivní a jeho neasertivní partnerka, jsou si tudíţ podobní, ale mechanismus, který 

vysvětluje muţovy cíle, je komplementární (Horowitz a další, 1997). Tento princip by 

vysvětloval, proč lidé trpící depresemi preferují partnery, kteří mají také depresi, před 

partnery bez ní (Locke a Horowitz, 1990). 

  I v knize Close Relatioships: Key Reading, Reis a Rusbult (2004) píší, ţe někteří 

vědci tvrdí, ţe nás přitahují lidé s podobnou osobností, zatímco jiní odhalili nepatrné  

a nekonzistentní zjištění (hlavně v případě dominance a submisivity), která podporují 

komplementaritu. Někteří se tuto nekonzistentnost snaţí vysvětlit teorií filtrace ve vývoji 

vztahu. Tato teorie předkládá, ţe za a) některé proměnné ovlivňují atraktivitu ve vztahu jiţ 

brzy (ne během pozdějších stádií) a slouţí k odfiltrování nevhodných partnerů (například těch 

z rozdílného prostředí nebo těch s jinými hodnotami), zatímco za b) jiné proměnné ovlivňují 

atraktivitu ve vztahu aţ později (ne během dřívějších stádií), coţ podporuje posílení vztahu 

(například doplňující se potřeby, slučitelnost rolí; Murstein, 1976). Další vědci se to snaţí 

vysvětlit tím, ţe přezkoumávají moţné chyby s klíčovými proměnnými. Insko a jeho 

kolegové například navrhují, ţe tím skutečným problémem v porozumění vlivu podobnosti je 

podobnost s ideálním já. To znamená, ţe nás přitahují lidé, kteří jsou podobní naším ideálním 

já a ne nutně ti, o kterých si myslíme, ţe jsou podobní naším skutečným já (Wetzel a Insko, 

1982). 

Genderové rozdíly v komunikaci 
 Protoţe se v empirické části zaměřím rovněţ na to, které dominanční strategie uţívají 

muţi, a které ţeny, následující řádky věnuji právě problematice genderu při komunikaci. 

 Cinardo (2011) ve své studii „Rozdíly mezi muţi a ţenami při konfliktech 

v komunikaci“ (Male and Female Differences in Communicating Conflict) připomíná, ţe 

komunikace je proces sdílení informací mezi jedinci skrze společný systém symbolů, znaků  
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a chování. Způsob, jakým lidé komunikují, často závisí na jejich pohlaví. Primární rozdíl 

mezi muţi a ţenami je fyziologický (reprodukční orgány, hormonální rozdíly). Ať je rozdíl 

zakořeněn ve fyziologii (přírodě) nebo v prostředí (výchově), je známo, ţe se obě pohlaví 

chovají rozdílně, coţ je základem známých stereotypů a pozorování. Tyto pohlavní rozdíly 

jsou při komunikaci často odhaleny právě v konfliktech, nebo mohou slouţit jako katalyzátor 

konfliktu. Komunikace je součástí kaţdodenního ţivota a obvykle je sloţité nebo nemoţné se 

mu vyhnout. Konflikt vzniká, pokud lidé sdílejí odlišné mínění o určitém problému. Osobní 

mínění tvaruje mnoho faktorů – jedním z nich je pohlaví, které můţe hrát velmi důleţitou roli 

v názorech.  

Muţi a ţeny se během raného dětství vyvíjí odlišně, jak biologicky, tak sociálně, coţ 

způsobuje odlišné chování. Fáze vývoje jsou kritické při porozumění rozdílných forem 

komunikace. První percepce komunikace začíná ještě před schopností mluvit. Malé děti 

pozorují chování ostatních, a to jim pomáhá identifikovat, kým jsou. Wood (2011) říká, ţe 

„jsme se narodili do genderové společnosti, která nás vede k porozumění genderu a formuje 

naše osobní genderové identity“. V mladém věku děti začínají tvarovat myšlenky o tom, kým 

jsou a jak se mají chovat, které jsou zaloţené na jejich pozorování. Wood hovoří o myšlence 

já-jako-objekt, nebo schopnosti přemýšlet, reflektovat a regulovat sám sebe. Tato pozorování 

spárovaná se společenskými normami genderu, tvarují, kým se staneme a jak se vnímáme. 

Wood vysvětluje, ţe muţi a ţeny vyrůstají v odlišných genderových komunitách řeči, a tudíţ 

se jim vyvíjí odlišný komunikační styl. Wood dále tvrdí, ţe „řeč existuje v komunitě, kdyţ 

lidé sdílejí porozumění cílů komunikace, strategií pro dosáhnutí těchto cílů a způsoby 

interpretace komunikace. Muţi vyrůstají s učením, ţe následující elementy jsou základem 

maskulinity: nebýt ţenami, být úspěšní, být agresivní, být sexuální, být nezávislí, ztělesňovat 

a přesahovat tradiční pohled na maskulinitu. Ţeny se naopak učí, ţe důleţitý je vzhled, 

projevování emocí a starostlivosti, ţe mají od druhých očekávat negativní zacházení, ţe se od 

nich očekávají superženské schopnosti. Wood zkoumala charakteristiky muţské a ţenské 

komunikace. Nejdůleţitější aspekty ţenské komunikace se točí kolem zaloţení a udrţování 

vztahů s ostatními. Další femininní komunikace zahrnuje zaloţení rovnosti, podporu druhých, 

participaci, zodpovědnost. Zatímco se ţeny soustředí na učení komunikačních vzorců, 

maskulinní řeš je poháněna směrem ke splňování konkrétních cílů, k vyjadřování moci, 

nezávislosti, zábavě a k získávání statusu. 

 Na toto téma navazuje Bailey (2009), která tvrdí, ţe muţi a ţeny na konflikty reagují 

rozdílně. Říká, ţe jsou to spíše muţi neţ ţeny, kdo z konfliktů ustupuje, a ţe ustupují o to 

více, pokud se ţeny pokouší konflikt rozebírat. Ţeny jsou přímější neţ muţi a chtějí konflikty 
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řešit. To můţe souviset s tím, ţe ţeny mají tendence být znepokojené s emocionálními 

aspekty vztahu. Ţeny jsou v tomto ohledu také kritičtější. To potvrzuje i Tannen (1990), kdyţ 

vyzdvihuje, ţe hlavní zdroj odlišností mezi muţi a ţenami se objeví právě, kdyţ začnou 

mluvit o konfliktu. Ţeny mluví o svých problémech s ostatními ţenami, aby si mezi sebou 

vytvořily pouto, a očekávají, ţe se muţi zachovají stejně. Muţi, kdyţ slyší ţeny mluvit  

o problémech, však navrhnou řešení a rychle problém nechají být. To je největší pozorovaný 

genderový rozdíl v komunikačních stylech.  

 Výzkum o genderu a interakci však ukazuje, ţe v mezilidské komunikaci existují 

individuální a situační proměnné genderových odlišností. Ţeny a muţi jsou v interakci stejně 

schopní prokázat muţský i ţenský styl komunikace, styl, který je závislý alespoň nějakou 

mírou na osvojené genderové identitě, statusu, roli a cílech (Aries, 1996).  

Charakteristiky vztahů 
Následující přehled se bude týkat toho, jaký by měl zdravý partnerský vztah být. 

Budou zde zmíněny body, které neodmyslitelně patří k fungujícímu a trvalému souţití 

partnerů, jak to vidí výzkumníci, psychoterapeuti a jiní odborníci. Já se v empirické části této 

práce pokusím na tuto problematiku podívat jinak, a to očima samotných partnerů, tedy tak, 

jaké vztahy skutečně jsou. Chci vědět, jak spokojení jsou podle svých definic a zjistit, jakou 

to má souvislost se vzorci komunikace, které pouţívají. Kritéria některých odborníků uvádím 

proto, aby bylo pochopitelné, co v definicích budu hledat. 

Nejprve uvedu Gottmana (1999) a jeho 7 principů, pro fungující manţelství (The 

Seven Principles for Making Marriage Work): 

Princip 1: zlepšit milostné mapy – čím více si jsou partneři podobní, tím blíţe si jsou. Tomu 

se říká mít milostnou mapu partnera. Ta pomáhá k udrţení intimity a lepší přípravě k řešení 

stresových situací a konfliktů. Ti, kteří nemají adekvátní milostnou mapu, zaţívají pokles 

intimity. 

Princip 2: pečovat o lásku a obdiv – bez lásky a obdivu má vztah pramalý základ. Jedná se  

o jakýsi protijed na opovrţení, jsou to nárazníky pro stresory, právě díky pozitivnímu 

nahlíţení jeden na druhého. 

Princip 3: obracet se jeden na druhého a ne pryč – zůstat spojení, obracet se na sebe při 

drobných interakcích; to buduje romantiku a propojenost i při napětí. Při drobných  

a pravidelných interakcích tento princip přispívá „na emoční bankovní účet“ a při konfliktech 

umoţňuje větší uvolnění. 
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Princip 4: ovlivňovat se – pointa tohoto principu je, nehádat se o něčem, co je vysloveno 

drsně, nedohadovat se o partnerově harmonogramu nebo nevyhovujících poţadavcích, spíše 

se jim přizpůsobit. Hlavní není vyjádřit nebo nevyjádřit negativní emoce, ale jak se jim 

partner přizpůsobí. Například přijmutí ţenina vlivu potlačí její drsnost, pro muţe tak bude 

jednodušší zlepšovat milostné mapy, zlepšit lásku a obdiv a obracet se na ni. 

Princip 5: řešit řešitelné problémy – pokud je hádka řešitelná, partneři se musí pokusit řešit ji 

jinak neţ neurčitými argumenty, křikem nebo naštvaným tichem.  

Princip 6: překonání patové situace – patová situace nastane, kdyţ partner nerespektuje 

ţivotní sny (naděje, aspirace, přání) toho druhého. Pokud se tyto sny respektují, jsou páry 

šťastnější. 

Princip 7: tvořit sdílený význam – někteří lidé hledají spirituální spojení, chtějí najít důvod, 

proč být spolu. Pomocné mohou být symboly a rituály. Mohou existovat sny, které si partneři 

nemohou splnit, ale sdílený význam posiluje manţelské přátelství. 

Davis (1996) měřil pomocí „Formuláře partnerského hodnocení“ (The Relationship 

Rating Form – RRF) 7 obecných charakteristik romantických vztahů a nazval je: 

1) životaschopnost – skládá se ze škály akceptace/tolerance, respektu a důvěry 

2) intimita – skládá se ze škály důvěrnosti a porozumění 

3) péče – obsahuje škálu maximálního nasazení a pomoci 

4) vášeň – obsahuje škálu fascinace, exkluzivity, sexuální intimity 

5) spokojenost – skládá se ze škály úspěchu, radosti, vzájemnosti a cti 

6) závazek – čtyř poloţková škála sama o sobě 

7) konflikt/ambivalence – zahrnuje odděleně škálu konfliktu a ambivalence. 

 Matějková (2007) zase definuje šest pilířů dlouholetého vztahu.  

Prvním je tolerance. Tolerovat partnera můţe být s postupem času obtíţné. Partneři zjišťují, 

ţe se navzájem nejspíš nezmění ani nepřevychovají. K toleranci dojdou tehdy, kdyţ zjistí, ţe 

ani oni sami nejsou dokonalí, morální a obdivuhodní.  

Druhým pilířem jsou podobný životní styl a hodnoty. To je důleţité hlavně při kaţdodenních 

maličkostech. Cílem je najít takový způsob, který by alespoň částečně jednomu i druhému 

jeho přání, síle a touhy naplnil.  

Třetí je přátelství, coţ Matějková chápe jako jistotu pomoci a podpory jeden druhému a snahu 

o pochopení partnera i v jeho odlišnostech. Přátelství je výsledek respektu a tolerance. 

Čtvrtým pilířem je sexuální přitažlivost, která pomáhá vztah začít, ale mění se. Úbytek 

sexuální přitaţlivosti nemá co dočinění se sníţením kvality vztahu, coţ si partneři často 

nemusí uvědomovat. 
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Pátým pilířem jsou společné plány, jsou totiţ ţivou půdou vztahu. Právě na společném 

plánování psychologové poznají, zda partneři mají o vztah zájem či nikoliv. Chuť na společné 

plánování se také mění, stejně jako intenzita vztahu, bez společných plánů ale nemá 

partnerský vztah perspektivu.  

Posledním pilířem je emocionální otevřenost. 

 I psychoterapeuti se zabývali otázkou, co je potřeba k tomu, aby byl partnerský vztah 

trvalý a stabilní. Jedním z nich je Jellouschek (2008), který v knize Desatero lásky uvádí deset 

zásad, které zformuloval na základě jeho téměř třicetileté terapeutické práce s páry. 

Jsou to:  

1) Definujte svůj vztah aneb umění závislosti,  

2)Poznávejte dobře jeden druhého aneb umění překonat cizost 

3) Smiřte se s minulostí aneb umění osvobodit se jeden pro druhého 

4) Zdůrazňujte klady svého vztahu aneb umění dělat si navzájem dobře 

5) Učte se odpouštět jeden druhému aneb umění odčinit urážku 

6) Tvořte si příleţitosti pro intimnosti aneb umění blízkosti 

7) Udrţujte vzájemnost a vyváţenost aneb umění rovnováhy ve vztahu 

8) Učiňte své problémy společnými problémy aneb umění spolupráce 

9) Berte krize jako vývojové šance aneb umění přijímat výzvy a zvládat nároky 

10) Tvořte společné světy a ţivotní perspektivy aneb umění dát soužití smysl  
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Empirická část 

Cíle výzkumu a výzkumné otázky 
1) Určit behaviorální dominanční strategie pouţívané v partnerské konfliktní interakci 

v souvislosti s mírou dominance ve vztahu. 

i. Jaké dominanční strategie partneři? 

ii. Pouţívají muţi a ţeny stejné, nebo odlišné dominanční strategie? 

iii. Jaký vliv má na volbu dominanční strategie pociťované a vnímané rozloţení 

dominance ve vztahu? 

iv. Které z těchto strategií jsou úspěšné a které nejsou? 

2) Určit charakteristiky partnerského vztahu. 

i. Jaká je souvislost mezi dominančními strategiemi a tím, jak partneři 

charakterizují/definují svůj vztah? 

Výzkumná strategie 

Druh výzkumu 

Vzhledem k tomu, ţe určování dominančních strategií na základě rozhorů  

o konfliktech mezi partnery je relativně nové, rozhodla jsem se pro kvalitativní výzkum. 

Kvalitativní metodu uţiji k získání nových a neotřelých názorů,  

o kterých toho ještě moc nevíme. Lze díky ní získat i detailní informace o jevech, které se 

kvantitativními metodami obtíţně podchycují (Strauss a Corbin, 1999). Zabývám se 

podrobnými výpověďmi poměrně malého počtu respondentů, na základě kterých popisuji 

dominanční strategie. Behaviorální projevy při konfliktech budu zkoumat obsahovou 

analýzou rozhovorů, ze které se pokusím nalézt dominanční strategie, které nazvu. Totéţ 

provedu s charakteristikami/definicemi vztahů. Ke zjištění výzkumných otázek ii) a iv) budu 

však uţívat i kvantitativní data (gender, pocit dominance, vnímaná dominance), se kterými 

však budu nakládat taktéţ kvalitativně. 

Průběh a popis výzkumu 

Nábor participantů probíhal pomocí letáků, které byly umístěny na fakultách vysokých 

škol a v partnerských poradnách. Dále se případní zájemci mohli o výzkumu dozvědět skrze 

sociální sítě a náborový e-mail. Byla vyuţita metoda „sněhové koule“, jelikoţ se další 

participanti o výzkumu dozvěděli díky jejich napojení na sociální kontakty. Kritériem pro 

účast bylo, ţe se musí zúčastnit heterosexuální partnerská dvojce, která je v partnerském 
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vztahu minimálně 6 měsíců. Výzkum probíhal ve výzkumné místnosti v Praze, v ulici 

Myslíkova (katedra psychologie PaedF). 

Etické hledisko výzkumu 

Párům byla přidělena čísla (v pořadí, ve kterém se výzkumu účastnili) – identifikační 

kódy, totoţnost párů není nikde uvedena. Podle zákona o ochraně údajů 101/2000 Sb.  

s podmínkami o zpracování uvedených dat respondenti dobrovolně souhlasili při úvodu 

výzkumu – podepsali informovaný souhlas, kde byli i seznámeni s tím, jak bude výzkum 

probíhat, a ţe z výzkumu bude pořízena videonahrávka. Data z této nahrávky zůstávají pod 

heslem a jen u výzkumníků, kteří jsou vázání etickým kodexem a podepsanými 

informovanými souhlasy. Anonymity mohou být respondenti částečně zbaveni v případě, 

kdyţ mají zájem být prostřednictvím e-mailu kontaktováni ohledně výsledků výzkumu, či 

ohledně další spolupráce na stejném nebo podobném výzkumu. Stále ale platí, ţe jsou všechna 

data pouţita výhradně k vědeckým účelům a nemá k nim přístup ţádná třetí strana. Zcela 

mohou být participanti zbaveni anonymity, pokud výzkumníci někoho z participantů poznají, 

v takovém případě však okamţitě nahrávku zastavují a začnou analyzovat výpovědi jiného 

páru. 

Výzkumu se zúčastnilo 50 párů, v dlouhodobém partnerském vztahu. Z tohoto počtu 

jsem vybrala 17 nahrávek, které byly nejkvalitnější a zároveň v nich páry odpovídaly 

nejrelevantněji pro můj výzkum. Těchto 17 párů neodbíhalo od tématu a svými odpověďmi se 

drţely pokládaných otázek. Věk parterů se pohyboval od 19 do 35 let (medián 23 let), jejich 

vztah trval 7 aţ 62 měsíců (medián 36 měsíců). Páry byly po čas výzkumu nahrávány 

videokamerou. Průměrná délka rozhovoru trvala 11 minut 34 sekund (viz Příloha 1). 

  

Analýza dat 

Provedla jsem kvalitativní analýzu, kterou podle cílů rozdělím na dvě části.  V první 

části se zaměřím na první cíl, tedy na určení a popsání dominančních strategií. Dále se zde 

zaměřím na výzkumné otázky, které pod první cíl spadají, ve kterých se musím zaměřit i na 

kvantitativní data. V druhé části se zaměřím na analýzu charakteristik vztahů, jak je definují 

sami partneři.  

Analýza dat (část 1) 

Nyní popíšu jednotlivé kroky, podle kterých jsem při analýze postupovala. 



 

29 

 

Krok 1: Přepsala jsem doslovně tu část nahraného materiálu, kde probíhá rozhovor. 

Respondenti volně odpovídali na otázky, přičemţ první dvě se týkají aţ druhé části analýzy, 

zbylé k první: 

„Jaký je váš vztah?“/ „Jak byste charakterizovali váš vztah?“ 

„Charakterizujte společně váš vztah jedním slovem/souslovím.“ 

„Popište typickou konfliktní situaci.“ 

„Jak probíhá ta konfliktní situace?“ 

„Jak konflikt vyřešíte?“/ „Jak hádka dopadne?“/„Kdo ustoupí?“ 

Výzkumnice provádějící rozhovor se podle kontextu případně doptávala.  

Z části, která se týkala konfliktů, jsem si například ve větách: „Takže, prostě,  když mu 

řeknu, jak by to měl udělat, tak, on to na jednu stranu vidí, že to dělá blbě, na druhou stranu 

prostě furt mi jako argumentuje, že prostě, že to ještě nedodělal, nebo, že prostě,  tam je 

nějaký důvod proč to tam neudělal.“ všímala slova argumentuje; „Už jsem věděl, že je zle, už 

jsem viděl, že to, že byla zamlklá, tak..“ jsem si všímala slova zamlklá; „Ne, se vyvzteká, pak 

pochopí situaci a jde se dál.“ slova vyvzteká se. 

Z části, kdy páry hovořily o usmiřování, šlo například ve větách: „Jako vím určitě, že 

když už se pohádáme, tak to jako docela dlouho trvá, já se z toho většinou musím vyspat, 

protože já jsem samozřejmě tvrdohlavá, tak se to ve mně pere a já už jako potom chci, 

abychom byli zase za dobře, ale furt to jako nejde a pořád mám v sobě takový to, že jsem 

třeba uražená, tvrdohlavá a už jako nejde mi to, že to trvá dýl než to a Kuba spíš přijde první 

a…“  o to, ţe on přijde první; „Jo, pak se prostě uklidníme, každej zvlášť, sejdem se za deset 

minut, v klidu si to vyříkáme a dobrý.“ o vyříkáme si to; „No, řekne něco, ten druhej řekne 

něco a pak to prostě eskaluje …to není tak, že bysme jako hned okamžitě a prostě 

brutálně…ne, vždycky to bejvá, někdy prostě ta hádka skončí tak, že já ustoupím prostě  

a řeknu si prostě buď pro ten klid nebo..“ o výraz  ustoupím, abych měl klid. 

Krok 2: Tato klíčová slova jsem si označila, jakoţto podklad pro kódování. Z 

klíčových slov jsem vytvořila vzorce chování, které při hádkách pouţívají. Tyto vzorce 

začínají spouštěčem, tedy něčím, co hádku vyvolá, a zpravidla mají  2– 4 po sobě jdoucích 

reakcí. Kaţdý vzorec má nějaký výsledek, například kompromis, ústupek apod. Reakce ve 

vzorcích se mohou opakovat nebo měnit.  

Například: Nespolupráce v domácnosti vyvolá hádku – partnerka začne křičet – partner 

odejde, aby se uklidnil – partnerka se uklidní a snaţí se převést řeč na něco jiného anebo si to 

s partnerem snaţí vyříkat – partner utíká od rozhovoru. Konflikt dopadá zpravidla vţdy stejně  

- partner přijde a omluví se. Na tomto příkladu vidíme, ţe partnerka je zpočátku agresivní, 
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zatímco partner se z konfrontace snaţí utéct. Partnerka se v další fázi snaţí buď vyhnout 

konfliktnímu tématu, nebo provede vstřícný krok a snaţí se si o tom promluvit, zatímco 

partner opět před konfliktem utíká. Uvedu další příklad: Hádku vyvolá rodinný příslušník – 

partner si chce promluvit – partnerka se rozčílí kvůli jeho přístupu – parter začne 

argumentovat. Vţdy nakonec ale dojde k usmíření. Na tomto příkladu opět vidíme vstřícnost 

partnera mluvit a agresivní reakci partnerky. Partner ale začne argumentovat a dojde 

k usmíření. 

Krok 3: Tímto způsobem jsem tedy rozdělila reakce partnerů a hledala jsem, zda se 

opakují. Vytvořila jsem tabulku, kam jsem zadala klíčová slova, která mi vytvořila řetězec 

reakcí. Poté jsem začala hledat podobnosti mezi reakcemi všech (individuálních) jedinců. 

Nejprve jsem se soustředila na zjevné podobnosti, tedy na stejná slova (či slova se stejným 

kořenem), které respondenti/respondentky pouţili.  

Například: Několikrát se ve výpovědích objevilo je ticho, ztichne. 

Všechna slova ticho jsem si označila a k sobě přiřadila. Dále jsem stejně označila takové 

výpovědi, které jsou stejné významově – zablokuje se, nemluví, je uzavřený, ignoruje. 

Všechny tyto a několik dalších výrazů jsem sjednotila pod tichou dominanční strategii. 

Stejným způsobem jsem k sobě přiřazovala takto spolu související reakce a objevovala 

pravidelnosti a uspořádala jsem je do osmi kategorií. Ty jsem následně podle jejich povahy 

pojmenovala. Vytvořila jsem tak obsáhlou tabulku, ţe jsem se ji nakonec pro přehlednost 

rozhodla rozdělit na 17 malých tabulek (pro kaţdý pár zvlášť). Dále jsem se pomocí výsledku 

konfliktu pokusila určit, které strategie jsou úspěšné a které neúspěšné. Viz Příloha 2, kde je 

tato tabulka se zestručněnými výroky. Na tomto místě představím tabulku s kódy:  

Tabulka 1 

Pár č.6 Ona On 

Příčina nepořádek, přetěţování 

Reakce    vztek 

Reakce  zoufalé odmítnutí verbálního pokračování   

Reakce    vztek 

Výsledek vzájemná interakce 

Typ 

strategie 
tichá agresivní 
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Pár č.8 Ona On 

Příčina nezodpovědnost 

Reakce  
zoufalé odmítnutí verbální komunikace, 

fyzický odstup - útěk 
  

Reakce    ignorace problému 

Reakce  poţadavek verbálního komunikace   

Reakce    vstřícnost 

Výsledek vysvětlení 

Typ 

strategie 
útěku + vstřícná vyhýbací + vstřícná 

   
Pár č.12 Ona On 

Příčina nezodpovědnost 

Reakce argument   

Reakce   neústupnost 

Výsledek "Tak si dělej, co chceš." 

 Typ 

strategie 
argumentační neústupná 

  

 

 

Pár č.13 Ona On 

Příčina koníčky, rodina 

Reakce naštvané drţení fyzického odstupu   

Reakce   vstřícnost 

Reakce naštvané odmítnutí verbálního pokračování   

Výsledek oba se uklidní, omluva 

Typ 

strategie 
tichá vstřícná + agresivní 

   Pár č.19 Ona On 

Příčina neposlouchání 

Reakce vztek   

  hádka 

Reakce   kapitulace 

Reakce vstřícnost   

Výsledek kompromis 

Typ 

strategie agresivní + vstřícná kapitulační 
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Pár č.23 Ona On 

Příčina odlišná komunikace 

Reakce vztek   

Reakce   ignorace 

Výsledek 

ustoupí ten, kdo nedokáţe říct lepší argument, kaţdý se zvlášť uklidní, vyříkají si 

to 

Typ 

strategie agresivní + argumentační tichá + argumentační 

   Pár č.27 Ona  On 

Příčina porušování pravidel, vyjadřování nespokojenosti na veřejných místech, stěhování 

Reakce   kapitulace 

Reakce neústupnost   

Reakce   kapitulace 

Výsledek konfrontace - ticho - mluvení 

Typ 

strategie neústupná  kapitulační 

 

 

 

 Pár č.33 Ona On 

Příčina úklid, nedorozumění, plánování 

Reakce   odmítnutí verbální komunikace 

Reakce vstřícnost   

Reakce   argumentace 

Výsledek ústupek 

Typ 

strategie vstřícná tichá + argumentační 

   

  

 

 

Pár č.34 Ona  On 

Příčina pozdní příchod 

Reakce   drţení fyzického odstupu 

Reakce vztek   

Reakce   vstřícnost 

Reakce vstřícnost   

Výsledek oboustranné usmiřování, ústupek 

Typ 

strategie agresivní + vstřícná tichá + vstřícná 
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Pár č.36 Ona On 

Příčina nespolupráce 

Reakce vztek   

Reakce   fyzický odstup - útěk 

Reakce vztek, ignorace problému, vstřícnost   

Výsledek omluva 

Typ 

strategie agresivní + vyhýbací + vstřícná útěku 

   Pár č.42 Ona On 

Příčina nedonesení večeře, plánování 

Reakce odmítání verbální komunikace   

Reakce   poskytnutí prostoru 

Reakce   vstřícnost 

Výsledek nechtějí se stresovat, nechají to být 

Typ 

strategie tichá tichá + vstřícná 

 

 

 

 Pár č.44 Ona On 

Příčina rodina, úklid 

Reakce jízlivý styl komunikace   

Reakce   fyzický odstup - útěk 

Reakce prosté odmítnutí verbálního pokračování   

Reakce   

prosté odmítnutí verbálního 

pokračování 

Výsledek stejný problém uţ se nevyskytne 

Typ 

strategie tichá útěku + tichá 

 

 

 

 Pár č.45 Ona  On 

Příčina nepořádek, finance 

Reakce vstřícnost   

Reakce   argument 

Reakce argument   

Výsledek dohoda 

Typ 

strategie vstřícná + argumentační argumentační 
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Pár č.50 Ona On 

Příčina nekomunikativnost, zvíře 

Reakce   

kapitulační odmítnutí verbální 

komunikace  

Reakce jízlivý styl komunikace, vztek   

Reakce   kapituluje 

Výsledek nechají to být 

Typ 

strategie útěku + agresivní tichá + kapitulační 

   Pár č.51 Ona On 

Příčina nedostatek času jeden na druhého  

Reakce   vstřícnost 

Reakce vztek   

Reakce   argument 

Výsledek on se to snaţí zlepšit 

Typ 

strategie agresivní vstřícná + argumentační 

 

 

 

 Pár č.60 Ona On 

Příčina nepořádek, úklid 

Reakce přímé sdělení problému   

Reakce   vztek 

Reakce naštvané odmítnutí verbálního pokrčování   

Reakce   

naštvané odmítnutí verbálního 

pokračování 

Výsledek navázání konverzace 

Typ 

strategie vstřícná + tichá agresivní + tichá 

 

 

 

 Pár č.61 Ona  On 

Příčina nedostatek času jeden na druhého 

Reakce naštvané odmítnutí verbální komunikace   

Reakce   poskytnutí prostoru 

Reakce fyzický odstup - útěk   

Reakce   vstřícnost 

Výsledek omluva 

Typ 

strategie tichá + útěku vstřícná 
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Osm kategorií, které jsem objevila v analýze rozhovorů, jsem pojmenovala: tichá 

(kód: prosté odmítnutí verbální komunikace/pokračování, zoufalé odmítnutí verbální 

komunikace/pokračování, naštvané odmítnutí verbální komunikace/pokračování, kapitulační 

odmítnutí verbální komunikace/pokračování, naštvané drţení fyzického odstupu, ignorace, 

poskytnutí prostoru, jízlivý styl komunikace), agresivní (kód: vztek), útěku (kód: odmítnutí 

verbální komunikace/pokračování, fyzický odstup – útěk), vstřícná (kód: poţadavek 

verbálního pokračování, vstřícnost, poskytnutí prostoru, přímé sdělení problému), vyhýbací 

(kód: ignorace problému, jízlivý styl komunikace), argumentační (kód: argument), neústupná 

(kód: neústupnost), kapitulační (kód: kapitulace) dominanční strategie; přičemţ někteří se při 

konfliktech drţí jen jedné strategie a někteří jich v průběhu konfliktu vyuţijí více. 

Behaviorální projevy kódu jsou vypsány u popisu dominančních strategií. 

V následujících řádcích tyto strategie popíšu. 

1) tichá dominanční strategie – vyskytla se celkem 13x. Lidé, kteří uţívají tuto strategii, se při 

konfliktu zablokují, urazí se, ztichnou, mlčí, urazí se, nereagují nebo jen odsekávají, jsou 

odtaţití a uzavření, nechtějí dál konflikt řešit, mohou odejít, nevšímají si partnera a vyčkávají. 

Respondenti tuto strategii pouţívají buď samostatně (4x) anebo nejčastěji v kombinaci 

se  vstřícnou strategií (3x), útěku (2x), argumentační (2x), kapitulační (1x) a agresivní (1x). 

Konflikt končí vzájemnou interakcí, většinou přichází druhý partner, případně uţ se tomuto 

tématu nevěnují. Na základě toho, ţe většinou musí přijít druhý partner můţu říct, ţe je tato 

strategie úspěšná. 

2) agresivní dominanční strategie -  vyskytla se celkem 10x Lidé s touto strategií často 

„přetečou“, vybíjí své emoce a doţadují se odpovědí, rozčilují se, zvyšují hlas, případně křičí, 

jsou naštvaní, případně se vztekají. Respondenti ji pouţívají buď samostatně (2x), nebo 

v kombinaci s téměř všemi ostatními strategiemi (se vstřícnou 4x, s argumentační 1x,  tichou 

1x, vyhýbací 1x, útěku 1x). Tyto konflikty končí vzájemnou interakcí, uklidněním se, 

kompromisem, nebo to partneři nechají být. V některých případech si však prosadí svou. 

Proto nelze jednoznačně určit, zda je tato strategie úspěšná nebo ne. 

3) dominanční strategie útěku - vyskytla se celkem 5x. Takoví lidé mají při konfliktu tendenci 

odejít, být mrzutí nebo brečet, přičemţ očekávají, ţe za nimi partner přijde. Mají také 

tendenci do partnera „rýpat“. Samotnou strategii útěku pouţívá jeden respondent (1x), ale 

vyskytuje se i se strategií tichou (2x), vstřícnou (1x) a agresivní (1x). Konflikt se následně 

řeší vysvětlením, nemluvením o tom, a omlouvá se a přichází druhý partner, ale i sám partner, 

který odchází. Proto tuto strategii nemohu označit ani jako úspěšnou ani jako neúspěšnou. 
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4) vstřícná dominanční strategie – celkem se vyskytla 14x. Lidé, kteří pouţívají při 

konfliktech tuto strategii, si chtějí o problému promluvit a řešit ho, poslouchají partnera, snaţí 

se partnera chápat a být ohleduplní, akceptovat ho, snaţí se přijít na to, co partnerovi vadí, 

narovinu mluví o svých problémech a přichází k partnerovi jako první. Vstřícná strategie v mé 

analýze objevila samostatně 2x. S agresivní strategií se objevila 4x, s tichou 3x, s útěku 1x, 

s vyhýbací 2x, s argumentační 2x. Konflikty se vstřícným partnerem končí vysvětlením, 

kompromisem, ale většinou ustoupí partnerovi. Proto je tato dominanční strategie neúspěšná.  

5) vyhýbací dominanční strategie – celkově se objevila pouze 3x. Lidé, kteří pouţívají tuto 

strategii, při konfliktech problém ignorují, převedou řeč na něco jiného a rychle odpouští. 

Tato strategie se samostatně nevyskytuje, vyskytuje se se strategií vstřícnou a vstřícnou  

a agresivní současně. Konflikt končí vysvětlením, nebo ústupem partnera, takţe se dá 

povaţovat za úspěšnou. 

6) argumentační dominanční strategie – celkem se vyskytla 7x. Lidé s argumentační strategií 

prostě argumentují a oponují. Samostatně se vyskytla 2x.  Jinak se vyskytla s tichou strategií 

(2x), agresivní (1x) a vstřícnou (2x). Konflikt končí vyříkáním si problému nebo ustoupí ten, 

kdo nedokáţe říct lepší argument. Proto nelze jednoznačně určit, zda je strategie úspěšná nebo 

ne. 

7) neústupná dominanční strategie – vyskytla se 2x. Lidé s touto strategií si dělají, co chtějí, 

bez ohledu na přání partnera, dokonce se nepodřizují ani tomu, co si o nich partner myslí. 

Tuto strategii nepouţívají lidé v kombinaci s ţádnou další strategií. Tuto strategii určitě 

povaţuji za úspěšnou, protoţe výsledek konfrontace končí slovy: „Dělej si, co chceš.“, nebo 

tichem a aţ pozdějším mluvením. 

8) kapitulační dominanční strategie – tato strategie se vyskytla celkovým počtem 3x. 2x 

z toho samostatně a jednou v kombinaci s tichou strategií. Lidé s touto strategií při 

konfliktech raději neřeknou svou verzi, přijde jim to zbytečné, beze smyslu, nechají partnera 

se vypovídat a myslí si svoje. Tato strategie je neúspěšná, konflikt sice můţe končit 

kompromisem, ale spíše skončí tichem, nebo partneři nechají problém být.  

  

Shrnutí 

Určila jsem osm dominančních strategií na základě rozhovorů parterů o svých 

konfliktech. Přitom jsem odpověděla i na výzkumnou otázku iv) Které z těchto strategií jsou 

úspěšné a které nejsou? 
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Mezi úspěšné strategie řadím strategii tichou, vyhýbací a neústupnou. Mezi neúspěšné 

řadím vstřícnou a kapitulační. Agresivní, argumentační a strategii útěku povaţuji za obojetné, 

tedy někdy mohou být úspěšné, ale někdy úspěšné být nemusí. 

Nejčastější dominanční strategie je vstřícná (14x), dále tichá (13x) a agresivní (10x).  

Největší podobnosti vidím u tiché dominanční strategie se strategií útěku. Pokládala jsem ale 

za důleţité rozlišit „mlčení“ od „odchodu“. Vstřícná a argumentační dominanční strategie si 

jsou také v něčem podobné. Obě poukazují na vůli řešit problém, avšak jiným způsobem. 

Abych odpověděla na otázku iv) Používají muži a ženy stejné, nebo odlišné 

dominanční strategie?, budu také zde pracovat s kvantitativními daty (gender) a určím, jaké 

dominanční strategie pouţívají ţeny a jaké muţi. Pro tento účel jsem vytvořila následující 

Tabulku 2: 

Tabulka 2 – Dominanční strategie a četnost jejich používání muži a ženami 

Dominanční strategie ţena muţ 

Tichá 6 7 

vstřícná 7 6 

agresivní 6 3 

Útěku 3 2 

vyhýbací 1 1 

argumentační 3 4 

kapitulační 0 3 

neústupná 1 1 

 

Z Tabulky 2 vyplývá, ţe tichou strategii pouţívají více muţi, a to tak, ţe ji uţívá 6 ţen  

a 7 muţů. Vstřícnou dominanční strategii naproti tomu uţívá více ţen – 7, muţů 6. Agresivní 

dominanční strategii uţívá také vice ţen, v tomto případě 6 ţen a 3 muţi. Argumentační 

dominanční strategii uţívají 3 ţeny a 4 muţi. Strategii útěku pouţívají 3 ţeny a 2 muţi. 

Vyhýbací dominanční strategii pouţívá stejné zastoupení, a to v zastoupení 1 ţena a 1 muţ. 

Kapitulační strategii pouţívají 3 muţi, ale ţádná ţena. Neústupnou dominanční strategii uţívá 

z výzkumného vzorku 1 ţena a 1 muţ. 

Abych mohla odpovědět na výzkumnou otázku iii) Jaká je souvislost mezi 

dominančními strategiemi a pocitem dominance a vnímanou dominancí?, musím pouţít data 

kvantitativně získaná za účelem zjištění pocitu dominance a vnímané dominance partnerů. Na 

základě odpovědí respondentů na to, jak se ve vztahu cítí být dominantní a jak dominantního 

vnímají svého partnera, jsem vytvořila následující tabulku v Příloze 3, do které jsem přidala 
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mnou určené dominanční strategie. Bohuţel, u pěti párů informace chybí. Proto budu pracovat 

pouze se zbylými 12 páry. 

Pro přehlednost jsem míru dominance pojmenovala podle následující tabulky v Příloze 4 

Spojením tabulky z Přílohy 3 a tabulky z Přílohy 4 jsem vytvořila tabulku v Příloze 5. 

 

 Nejprve budu pracovat s dominančními strategiemi a s pocitem dominance. 

Respondenti, kteří uţívají tichou dominanční strategii, se sami označili jako: není dominantní 

(1x), spíše nedominantní (3x), středně dominantní (2x), spíše dominantní (1x), dominantní 

(1x). 

Respondenti, kteří uţívají agresivní dominanční strategii se sami označili jako: spíše 

nedominantní (2x), spíše dominantní (3x), dominantní (1x). 

Respondent, který uţívá dominanční strategii útěku, se sám označil jako: středně dominantní 

(1x). 

Respondenti, kteří uţívají vstřícnou dominanční strategii, se sami označili jako: není 

dominantní (1x), spíše nedominantní (2x), středně dominantní (1x), spíše dominantní (4x), 

dominantní (1x). 

Respondent, který uţívá vyhýbací dominanční strategii, se sám označil jako: spíše 

nedominantní (1x). 

Respondenti, kteří uţívají argumentační dominanční strategii, se sami označili jako: spíše 

nedominantní (1x), středně dominantní (2x), spíše dominantní (1x), dominantní (2x).  

Respondenti, kteří uţívají neústupnou dominanční strategii, se sami označili jako: spíše 

nedominantní (2x). 

Respondenti, kteří uţívají kapitulační dominanční strategii, se sami označili jako: spíše 

nedominantní (1x), spíše dominantní (1x). 

 

Znázornění pomocí tabulky vypadá následovně: 

Tabulka 3 

dominanční 

strategie 

není 

dominantní 

spíše 

nedominantní 

středně 

dominantní 

spíše 

dominantní 

dominant

-ní 

tichá 1 3 2 1 1 

agresivní  - 2 - 3 1 

útěku  -  - 1  - -  

vstřícná 1 2 1 4 1 

vyhýbací  - 1 -  -  - 

argumentační - 1 2 1 2 

neústupná - 2  - 0  - 

kapitulační  - 1 -  1  - 
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Na tomto místě budu pracovat s vnímanou dominancí, tedy s tou, která byla 

respondentům připsaná jejich partnery. 

Respondenti, kteří uţívají tichou dominanční strategii, byli svými partnery označeni jako: 

není dominantní (2x), spíše nedominantní (5x), spíše dominantní (2x). 

Respondenti, kteří uţívají agresivní dominanční strategii, byli svými partnery označeni jako: 

spíše nedominantní (1x), středně dominantní (2x), spíše dominantní (2x), dominantní (1x). 

Respondent, který uţívá dominanční strategii útěku, byl svým partnerem označen jako: spíše 

dominantní (1x). 

Respondenti, kteří uţívají vstřícnou dominanční strategii, byli svými partnery označeni jako: 

není dominantní (1x), spíše nedominantní (1x), středně dominantní (3x), spíše dominantní 

(3x), dominantní (1x). 

Respondent, který uţívá vyhýbací dominanční strategii, byl svým partnerem označen jako: 

středně dominantní (1x). 

Respondenti, kteří uţívají argumentační dominanční strategii, byli svými partnery označeni 

jako: není dominantní (1x), spíše nedominantní (1x), středně dominantní (2x), spíše 

dominantní (2x). 

Respondenti, kteří uţívají neústupnou dominanční strategii, byli svými partnery označeni 

jako: není dominantní (1x), spíše nedominantní (1x). 

Respondenti, kteří uţívají kapitulační dominanční strategii, byli svými partnery označeni 

jako: spíše nedominantní (1x), spíše dominantní (1x). 

Znázornění pomocí tabulky vypadá následovně:  

Tabulka 4 

dominanční 

strategie 

není 

dominantní 

spíše 

nedominantní 

středně 

dominantní 

spíše 

dominantní 

dominant

-ní 

tichá 2 5 - 2 - 

agresivní - 1 2 2 1 

útěku - - - - 1 

vstřícná 1 1 3 3 1 

vyhýbací - - 1 - - 

argumentační 1 1 2 2 - 

neústupná 1 0 - 1 - 

kapitulační - 1 - 1 - 
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Shrnutí 

 Ve více, jak v polovině případů (celkově 7x), se pocit dominance s vnímanou 

dominancí neshoduje. I přesto, se však mezi pocitem dominance uţivatelů některých strategií 

a jejich vnímané dominance objevila shoda. Partneři, kteří pouţívají tichou dominanční 

strategii (která je úspěšná) sami sebe nejčastěji ohodnotili jako spíše nedominantní, a byli 

nejčastěji ohodnoceni také jako spíše nedominantní. To stejné se objevuje u vstřícné strategie 

(která je neúspěšná) – participanti se nejčastěji označili jako spíše dominantní a nejčastěji byli 

označeni jako spíše dominantní, spolu se středně dominantní. I uţivatelé argumentační 

dominanční strategie se nejčastěji označili jako středně dominantní (spolu s dominantní)  

a jejich partneři je označili jako středně dominantní (spolu se spíše dominantní). Respondenti 

pouţívající neústupnou dominanční strategii (úspěšnou) se sami nejčastěji označili jako spíše 

nedominantní a jejich partneři je také nejčastěji označili jako spíše nedominantní (spolu s není 

dominantní). Shoda se objevila i u kapitulační strategie (neúspěšná) – participanti sami sebe 

označili jako spíše nedominantní a spíše dominantní, a jejich partneři je označili také tak.  

Výsledky kvalitativní analýzy (část 2) 

Doposud jsem pracovala s partnery jako jednotlivci, nyní se zaměřím hlavně na 

společnou charakteristiku vztahu, jak jej definovaly páry. 

V této části mám v plánu určit charakteristiky vztahu, a to z pohledu samotných 

partnerů. V rozhovorech partneři charakterizovali svůj vztah kaţdý za sebe, poté se měli 

dohodnout na jednom slově nebo sousloví, které nejlépe vystihne jejich vztah. Krok 1: Z části 

o charakteristikách vztahu šlo například ve větách: „Bych ho charakterizoval jako, že se ten 

vztah snaží být zatím co nejvíce nezávazný… v rámci určitých…určitých věcí.“ o slovo 

nezávazný; „No já si myslím, že od spolupráce po partnerství.“ o slova spolupráce  

a partnerství; „No, jak bysme ho charakterizovali….já myslím, že je založenej na naší 

upřímnosti a domluvě.“ o slova upřímnost a domluva. 

Krok 2: Po vyznačení klíčových slov jsem vytvořila tabulku, kde jsem ke kaţdému 

páru a zároveň jedinci přiřadila samostatné charakteristiky jejich vztahu i jejich společnou 

charakteristiku. Z této tabulky budu vycházet, abych splnila cíl č. 2 (viz Tabulka 6). 

Krok 3: Společné charakteristiky se občas zcela shodovaly s jinými páry, pokud ne, 

hledala jsem významovou souvislost a podobnost mezi samostatnými charakteristikami 

jedinců. Tak vzniklo 6+1 charakteristika vztahu. Pod tyto charakteristiky spadají další 

„subcharakateristiky“, které prolínají samotné charakteristiky a mohou se v různých 

charakteristikách opakovat. Dokládám to v následující Tabulce 5: 
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Tabulka 5  – Charakteristiky vztahů 

kód 

páru jak charakterizují vztah společná charakteristika 

6ţ utvářející se, hledající se 

utvářející se 6m nezávazný, nedostatečně projevuje emoce 

8ţ láska, úcta, spolupráce 

spolupráce, úcta 8m spolupráce, partnerství 

12ţ klidný 

klidný 12m pohodový, přátelský 

13ţ 

pevné základy, společná povaha, koníčky, kompromisy, 

komunikace, umí se pohádat 

rovnocenný 13m vyváţený 

19ţ neobvyklý, zábavný příjemný 

v pohodě 19m pohoda, uspokojivý, vyváţený 

23ţ spolupráce, úcta, důvěra, humor, zábava, důvěra 

jistota 23m 

perspektivní, pevný, společné priority, vášně, 

kompromisy 

27ţ 

velký potenciál, shoda, hodnotný, málo času spolu, 

opravdový, klidný 

klidný 27m málo času spolu 

33ţ spokojený, empatický 

naplňující a empatický 33m naplňující 

34ţ kompromis 

důvěra 34m upřímnost, důvěra 

36ţ špatný 

válka 36m býval lepší 

42ţ přístav, bezpečí hezký stroj, který je 

potřeba občas promazat 42m fungující 

44ţ v pohodě, přátelský, důvěra, nekonfliktní, shoda 

hezký 44m nehádáme se 

45ţ zajímavý, zábavný, dobrý 

spokojený 45m hezký, zajímavý, vyváţený, kompromis 

50ţ klidný, líný, sem tam výbuch, porozumění 

klidný 50m klidný pohodový, porozumění 

51ţ rychlý 

sehraní, rychlý vývoj 51m sehraný 

60ţ doplňujeme se 

nestereotypní 60m zábavný, romantický, nestereotypní, jistota 

61ţ společné cíle 

naplňující 61m dokonalý, naplňující, rozvíjející se 

 

1) naplňující vztah – tato společná charakteristika se mezi odpověďmi objevila 3x. Takový 

vztah můţe být nezávazný, ale na druhou stranu je spokojený, empatický, rozvíjející se, 
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hledající se, utvářející se, partneři mají společné cíle. Jednou se u této charakteristiky objevila 

stíţnost, ţe partner nedostatečně projevuje emoce. 

2) spolupráce – tato společná charakteristika se objevila 3x. Vztah zaloţený na úctě, 

rovnocennosti, sehranosti, stojí na pevných základech, společných cílech, povaze, koníčcích, 

kompromisech a na komunikaci. Dvakrát však partneři přiznali, ţe se umí pořádně pohádat. 

3) klidný vztah – vztah, který participanti společně charakterizovali jako klidný, se mezi 

výpověďmi vyskytl 3x. Takový vztah je pohodový, přátelský, partneři si rozumí, shodnou se 

na společných hodnotách. I přesto si však jednou partneři stěţovali, ţe na sebe nemají 

dostatek času. Jednou se zde objevil i jiný negativní faktor, pro autentičnost cituji: „sem tam 

výbuch“.  

4) spokojenost – společná charakteristika vztahu jako spokojeného se objevila 2x. Takový 

vztah je pro partnery zajímavý, neobvyklý, zábavný, vyváţený, příjemný, uspokojivý, partneři 

dělají kompromisy. 

5) důvěra – vztah zaloţený na důvěře a jistotách, společných prioritách i vášních, 

kompromisech, upřímnosti, je nestereotypní, romantický, partneři se doplňují. Tato společná 

charakteristika se objevila celkem 3x. I zde dva páry potvrdily, ţe se umí pořádně pohádat. 

6) hezký vztah – partneři, kteří svůj vztah povaţují prostě za „hezký“ svůj vztah vnímají jako 

přístav, jako bezpečí, vztah, který je fungující, přátelský, důvěrný, nekonfliktní, bez hádek  

a neshod. Jako hezký svůj vztah definovaly 2 páry. 

 Mezi charakteristikami se objevila i sedmá společná charakteristika  - válka – kterou 

partneři popsali jako špatný, který býval lepší. Tato charakteristika se však mezi páry objevila 

pouze jednou. 

 Na tomto místě bych ráda upozornila na to, ţe v některých případech jsou partneři 

v dlouhodobém partnerském vztahu, avšak popisují svůj vztah i negativními prvky či 

charakteristikami, coţ povaţuji za příjemnou proměnu, co se týče popisu charakteristik 

vztahu.  

Nyní se pokusím odpovědět na výzkumnou otázku i) Jaká je souvislost mezi dominančními 

strategiemi a tím, jak partneři charakterizují/definují svůj vztah? cíle 2. Porovnala jsem 

dominanční strategie a charakteristiky vztahu. Zkoumala jsem četnost výskytu dominančních 

strategií a přiřadila jsem je k charakteristikám vztahu.  
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Vznikla Tabulka 6: 

Tabulka 6 (ú=úspěšná, n=neúspěšná, ?= nelze určit) 

↓Strategie/Charakteristika→ naplňující spolupráce klidný spokojenost důvěra hezký válka 

tichá (ú) 3 1 1 0 4 4 0 

agresivní (?) 1 3 1 1 3 0 1 

útěku (?) 1 1 1 0 0 2 1 

vstřícná (n) 2 5 0 2 2 1 1 

argumentační (?) 1 1 1 2 3 0 0 

vyhýbací (ú) 0 1 0 0 0 0 1 

neústupná (ú) 0 0 2 0 0 0 0 

kapitulační (n) 0 0 2 1 0 0 0 

 

Tabulka 6 ukazuje zastoupení dominančních strategií v souvislosti s charakteristikami 

vztahu. 

Partneři, kteří definují svůj vztah jako naplňující, pouţívají nejčastěji tichou dominanční 

strategii (3x), vstřícnou (2x), útěku (1x), argumentační (1x) a agresivní (1x). 

Respondenti, kteří definují svůj vztah jako spolupráci, pouţívají nejčastěji vstřícnou 

dominanční strategii (5x), potom agresivní (3x), tichou (1x), útěku (1x), argumentační (1x)  

a vyhýbací (1x). 

Klidný vztah je zastoupen následujícími dominančními strategiemi: neústupná (2x), 

kapitulační (2x)., tichá (1x), útěku (1x), argumentační (1x), agresivní (1x). 

Partneři, kteří charakterizují svůj vztah jako spokojený, pouţívají nejčastěji vstřícnou 

dominanční strategii (2x) a argumentační dominanční strategii (2x). Dále pouţívají agresivní 

(1x) a kapitulační (1x). 

Partneři, pro které je nejvýstiţnější důvěra, pouţívají nejčastěji tichou dominanční strategii 

(4x), dále agresivní (3x), argumentační (3x) a vstřícnou (2x). 

Respondenti, kteří svůj vztah definují jako hezký, pouţívají nejčastěji tichou dominační 

strategii (4x), dále útěku (2x) a vstřícnou (1x). 

Pár, který svůj vztah charakterizoval jako válku, pouţívá agresivní (1x), útěku (1x), vstřícnou 

(1x) a vyhýbací (1x) dominanční strategii. 

 Nejčastější shoda se vyskytla mezi spoluprací a vstřícnou dominanční strategií. Další 

častá shoda se objevila mezi klidným a hezkým vztahem a tichou dominanční strategií. Na 

toto téma se dále zaměřím v diskuzi. 
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Propojení části 1 a 2 (shrnutí) 

Ke shrnutí údajů z analýz z první a druhé části, jsem vytvořila následující tabulku, 

kterou na řádcích níţe popíšu. 
Tabulka 7 

Pohlaví dominanční strategie pocit dominance vnímaná dominance charakteristika vztahu 

Ţena tichá spíše nedominantní spíše nedominantní naplňující 

Muţ agresivní spíše dominantní spíše dominantní naplňující 

Ţena útěku + vstřícná středně dominantní spíše dominantní spolupráce 

Muţ vyhýbací + vstřícná spíše nedominantní středně dominantní spolupráce 

Ţena argumentační dominantní spíše dominantní klidný 

Muţ neústupná spíše nedominantní není dominantní klidný 

Ţena tichá středně dominantní spíše nedominantní spolupráce 

Muţ vstřícná + agresivní spíše dominantní středně dominantní spolupráce 

Ţena agresivní + vstřícná spíše dominantní spíše dominantní spokojenost 

Muţ kapitulační spíše nedominantní spíše nedominantní spokojenost 

Ţena agresivní + argumentační spíše nedominantní středně dominantní důvěra 

Muţ tichá + argumentační středně dominantní spíše dominantní důvěra 

Ţena vstřícná spíše dominantní spíše nedominantní naplňující 

Muţ tichá + argumentační spíše dominantní spíše nedominantní naplňující 

Ţena neústupná spíše nedominantní spíše nedominantní klidný 

Muţ kapitulační spíše dominantní spíše dominantní klidný 

Ţena agresivní + vstřícná dominantní dominantní důvěra 

Muţ tichá + vstřícná není dominantní není dominantní důvěra 

Ţena tichá dominantní spíše dominantní hezký 

Muţ tichá + vstřícná spíše nedominantní není dominantní hezký 

Ţena vstřícná + argumentační dominantní středně dominantní spokojenost 

Muţ argumentační středně dominantní spíše dominantní spokojenost 

Ţena vstřícná + tichá spíše dominantní spíše dominantní důvěra 

Muţ agresivní + tichá spíše nedominantní spíše nedominantní důvěra 

 

Neţ začnu popisovat tabulku výše, chtěla bych pro přehlednost vyjasnit svou 

terminologii. Slovo shodl/a se, zcela se shodli apod., pouţívám, kdyţ se partneři úplně shodli. 

Poměrnou shodou apod. míním, ţe se pocit dominance a vnímaná dominance vyskytuje na 

škále z tabulky z Přílohy 4 vedle sebe. Neshodu označuji, kdyţ je naopak úplně odlišný pocit 

dominance a vnímanou dominanci. 

Co se týče ţen, které pouţívají tichou dominanční strategii, jedna se se svým 

partnerem shodla na pocitu a vnímané dominanci, přičemţ vztah definovali jako naplňující. 

Další dvě se na pocitu dominance a vnímané dominanci poměrně shodly se svým partnerem  

a vztah charakterizují jako spolupráci a jako hezký. 

Ţena, která pouţívá argumentační dominanční strategii, se se svým partnerem poměrně 

shoduje na pocitu a vnímané dominanci a vztah charakterizují jako klidný. Muţ, který pouţívá 
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argumentační strategii, se také poměrně shodne se svou partnerkou na pocitu a vnímané 

dominanci a vztah definují jako spokojený. 

Ţena, která pouţívá neústupnou dominanční strategii, se se svým partnerem zcela shodla na 

pocitu dominance a vnímané dominanci. Vztah charakterizují jako klidný. Muţ, který taktéţ 

pouţívá neústupnou dominanční strategii, se svou partnerkou poměrně shodne na pocitu  

i vnímané dominanci a vztah charakterizují jako klidný. 

Ţena, která pouţívá vstřícnou dominanční strategii, se se svým partnerem vůbec neshodla na 

pocitu a vnímané dominanci. Vztah charakterizují jako naplňující. 

Muţ, který pouţívá agresivní dominanční strategii, se se svou partnerkou zcela shodne na 

pocitu a vnímané dominanci. Vztah společně charakterizují jako naplňující. 

Jeden muţ, který pouţívá kapitulační strategii, se s partnerkou zcela shodl na pocitu 

dominance a vnímané dominanci. Vztah definují jako spokojený. Druhý muţ s touto strategií 

se také zcela shodne s partnerkou a vztah charakterizují jako klidný. Oba muţi se přitom 

shodli s partnerkou, ţe jsou buď spíše nedominantní nebo spíše dominantní. 

Ţena, která pouţívá dominanční strategii útěku spolu se vstřícnou strategií, se se svým 

partnerem poměrně shodne na pocitu dominance a vnímané dominanci. Vztah definují jako 

spolupráci. 

Dvě ţeny a jeden muţ pouţívá agresivní spolu se vstřícnou strategií. Ţeny se se svými 

partnery zcela shodují na pocitu dominance a vnímanou dominancí, přičemţ definují vztahy 

jako spokojený a důvěra. Muţ se se svou partnerkou téměř shodne, vztah popisují jako 

spolupráci. 

Ţena, která pouţívá agresivní a argumentační dominanční strategii, se s partnerem mírně 

shoduje na pocitu a vnímané dominanci, vztah spolu s partnerem popisují jako důvěru. 

Ţena, která pouţívá vstřícnou spolu s argumentační dominanční strategií, se se svým 

partnerem vůbec neshoduje na pocitu a vnímané dominanci. Vztah popisují jako spokojený. 

Jedna ţena a dva muţi pouţívají tichou dominanční strategii spolu se vstřícnou. Z toho jedna 

ţena a jeden muţ se shodují s partnerem/partnerkou na pocitu a vnímané dominanci, oba páry 

charakterizují vztah jako důvěru. Třetí muţ se naopak se svou partnerkou vůbec neshodne  

a vztah charakterizují jako hezký. 

Muţ, který pouţívá vyhýbací a vstřícnou dominanční strategii, se se svou partnerkou mírně 

shodne na pocitu a vnímané dominanci. Vztah definují jako spolupráci. 

Dva muţi pouţívají tichou s argumentační dominanční strategii. Jeden, se poměrně shodne 

s partnerkou na pocitu a vnímané dominanci, přičemţ vztah popisují jako důvěru. Druhý se 

naopak vůbec neshodne, vztah charakterizují jako naplňující. 
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Muţ, který pouţívá agresivní dominanční strategii spolu s tichou dominanční strategií, se 

s partnerskou shoduje na pocitu i vnímané dominanci a společně charakterizují vztah jako 

důvěru. 

 

Shrnutí 

Z toho je patrné, ţe nejčastěji se zcela shodnou na pocitu dominance a vnímané 

dominanci ti jedinci, kteří pouţívají tichou strategii (4x), kterou jsem definovala jako 

úspěšnou. Dále se často shodnou ti, kteří pouţívají agresivní (4x) a vstřícnou (neúspěšnou) 

dominanční strategii (4x). U neústupné, argumentační a kapitulační se shodli 1x. U útěku  

a vyhýbací ani jednou. 

Zároveň, pokud se partneři shodli na pocitu dominance a vnímané dominanci, nejčastěji svůj 

vztah charakterizovali jako důvěru (2x), potom jako naplňující (1x) a spokojený (1x). 

Co se týče samotné shody pocitu dominance a vnímané dominanci, nejčastěji se 

partneři shodli na označení spíše dominantní (4x), spíše nedominantní (3x), dominantní (1x), 

není dominantní (1x), spíše nedominantní (1x). 

Nyní se na participanty podívám jako na dvojce. U prvního páru, který charakterizuje 

vztah jako naplňující, se objevila shoda mezi pocitem dominance a vnímanou dominancí, 

přičemţ ţena pouţívá tichou a muţ ji doplňuje agresivní dominanční strategií. Další pár, který 

definuje vztah jako naplňující se na pocitu a dominanci neshodne, přitom ţena pouţívá 

vstřícnou dominanční strategii a partner tichou spolu s argumentační. 

Jeden pár, který definoval svůj vztah jako spolupráci, se poměrně shodne na pocitu a 

vnímané dominanci, přičemţ partnerka pouţívá dominanční strategii útěku a vstřícnou 

dominanční strategii, partner ji doplňuje vyhýbací a také vstřícnou dominanční strategií. 

Druhý pár, který definuje vztah stejně tak jako ten první pár, se shodne také pouze poměrně, 

ţena pouţívá tichou dominanční strategii a muţ vstřícnou spolu s agresivní. 

Teď porovnám dva páry, které definují svůj vztah jako klidný: první pár se poměrně 

shodne na pocitu dominance a vnímané dominanci. Ţena pouţívá argumentační dominanční 

strategii, partner ji doplňuje neústupnou dominanční strategií. Druhý pár se však zcela shodl 

na dominanci, ţena pouţívá neústupnou dominanční strategii a muţ ji doplňuje kapitulační 

dominanční strategií. 

Pár, který definuje svůj vztah jako spokojený, se zcela shodl na dominanci, ţena zde 

pouţívá agresivní a vstřícnou dominanční strategii, muţ ji doplňuje kapitulační. Druhý pár 
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definující vztah jako spokojený se na dominanci shodl téměř, přičemţ ţena pouţívá vstřícnou 

a argumentační dominanční strategii a muţ argumentační. 

Jeden pár, který si nejvíce zakládá na důvěře, se zcela shodl na pocitu a vnímané 

dominanci, přičemţ ţena pouţívá vstřícnou dominanční strategii spolu s tichou a muţ 

agresivní, rovněţ spolu s tichou. Druhý pár se stejnou definicí se poměrně shodne, ţena 

pouţívá agresivní a argumentační dominanční strategii, muţ tichou a argumentační. 

Poslední pár, který definuje vztah jako hezký, se poměrně shodne na dominanci, ţena 

pouţívá pouze tichou dominanční strategii, muţ také tichou, ale navíc se vstřícnou. 

Nyní porovnám pouţívané strategie v páru. Budu zde pracovat s daty všech 17 párů. 

Tichá dominanční strategie bývá nejčastěji ze strany partnera doplňována agresivní 

dominanční strategií (7x), vstřícnou (5x), argumentační (1x), rovněţ tichou (3x) a útěku (2x). 

Agresivní dominanční strategie bývá nejčastěji ze strany partnera doplňována tichou 

dominanční strategií (7x), argumentační (4x), vstřícnou (3x), kapitulační (3x) a útěku (1x). 

Dominanční strategie útěku je doplňována ze strany partnera vstřícnou dominanční 

strategií (3x), vyhýbací (2x), tichou (2x), agresivní (1x), útěku (1x), kapitulační (1x). 

Vstřícná dominanční strategie, je nejčastěji doplňována tichou (6x), agresivní (3x), 

vstřícnou (2x), argumentační (2x), útěku (2x), vyhýbací (1x) a kapitulační (1x) dominanční 

strategií. 

Vyhýbací dominanční strategie je nejčastěji v opozici se strategií útěku (2x) a se 

vstřícnou strategií (1x). 

Argumentační dominanční strategie se nejčastěji setkává s argumentační dominanční 

strategií (3x), agresivní (3x), neústupnou (1x), tichou (1x), vstřícnou (1x). 

Neústupnou dominanční strategii partneři doplňují argumentační (1x) a kapitulační 

(1x) dominační strategií. 

Kapitulační dominanční strategii nejčastěji doplňuje agresivní (3x) dominanční 

strategie. Dále po jedné vstřícná, neústupná a útěku. 

 

Výsledky a diskuze 
Jaké dominanční strategie používají partneři během konfliktu? Jaké jsou behaviorální projevy 

těchto strategií? Které z těchto strategií jsou úspěšné a které naopak nejsou?  Jaká je 

souvislost mezi dominanční strategií a pocitem dominance a vnímanou dominancí? 

Hlavním úkolem této práce bylo na základě rozhovorů partnerů o konfliktech určit  

a pojmenovat vzorce chování při konfliktech, které nazývám dominanční strategie. Určení 
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dominančních strategií se jiţ podařilo Lindové a kol. (2012). Charakterizovaly 4 dominanční 

strategie. Tato studie se však zabývala neverbálními projevy a objasnila vztah mezi dominancí 

a dominováním. Má studie se zabývala převáţně verbálními projevy, avšak zahrnovala  

i projevy neverbální (například mlčení, odtaţitost). Strategiemi při řešení konfliktů se 

zabývala také Matějková (2007) nebo Pealeari, Regalia a Finchman (2009). Ovšem 

nezabývali se těmito strategiemi v souvislosti s dominancí. Proto zde nyní popíšu své 

dominanční strategie a jak souvisejí s pocitem dominance a vnímanou dominancí, které 

popsali Schmid Mast a Hall (2004). 

Tichá dominanční strategie – tato strategie se nejvíce podobá odtaţité – nepřímé 

verbální strategii Frieze a McHugha (1992). Mohla by spadat i pod dimenzi nepřátelský – 

submisivní (trucování). Největší shoda mezi pocitem dominance a vnímanou dominanci 

objevila u participantů právě s tichou dominanční strategií, kdy se jak participanti, tak jejich 

partneři většinově shodli, ţe jsou spíše nedominantní, a to i přesto, ţe tichou dominanční 

strategii povaţuji za úspěšnou. Jinými slovy, lidé uţívající úspěšnou dominanční strategii, 

tedy takovou, která „vyhraje“ hádku, si o sobě myslí, ţe nejsou příliš dominantní a dokonce je 

takto vnímá i jejich partner. To můţe souviset s tvrzením Hustona (1983), ţe jedinci mohou 

moc vyjadřovat zcela nezáměrně, ovlivňují partnera, aniţ by si to uvědomovali.  

Agresivní dominanční strategie – tato strategie se nejvíce podobá nátlakové přímé 

strategii Frieze a McHugha (1992) nebo typu silného asociála Lindové a Průšové (2012).  

U agresivní dominanční strategie se participanti nejčastěji označili jako spíše dominantní  

a i jejich partneři je vnímají nejčastěji jako středně dominantní nebo spíše dominantní.  

I přesto se mi u této strategie na základě výsledků konfliktu nepodařilo určit, zda je úspěšná 

nebo ne. 

Dominanční strategie útěku – tato strategie v literatuře zatím popsána nebyla.  

U strategie útěku se také nevyskytla shoda mezi pocitem dominance a vnímanou dominancí. 

Zatímco participant si sám o sobě myslí, ţe je středně dominantní partner jej vnímá jako spíše 

nedominantního. Zde se mi opět kvůli nejednoznačnosti výsledku konfliktu nepodařilo určit, 

zda je tato strategie úspěšná či ne. 

Vstřícná dominanční strategie – tato strategie se nejvíce podobá verbální strategii 

pozitivní – nepřímá nebo typu silného prosociála. Je shodná s dominanční strategií Lindové  

a kol., a to s afiliativní strategií. Zde je situace zcela opačná, neţ u tiché strategie: jak jsem 

psala v analýze, jedinci se sami označují jako spíše dominantní, přičemţ je tak nejčastěji 

vnímají i jejich partneři. Vnímají je nejčastěji i jako středně dominantní, ale to je na mé škále 

v těsné blízkosti se spíše dominantní. Tuto strategii však povaţuji za neúspěšnou, takţe zde 



 

49 

 

opět vidíme jakýsi nesoulad mezi úspěšnou dominanční strategií a jak pocitem, tak vnímanou 

dominancí. 

Vyhýbací dominanční strategie – tato strategie se nevíce podobá strategii ignorující – 

nepřímá, či ignorující strategii. Také můţe spadat do vyhýbavého stylu řešení konfliktu 

Matějkové (2007). Vyhýbací dominanční strategii povaţuji za úspěšnou, ačkoliv se 

respondent sám označil jako spíše nedominantní. Partner jej však povaţuje za středně 

dominantního. 

Argumentační dominanční strategie – tato dominanční strategie se rovněţ podobá 

pozitivní – přímé strategii. U argumentační dominanční strategie nešlo jednoznačně určit, zda 

je úspěšná nebo ne, respondenti se sami nejčastěji označili jako středně dominantní  

a dominantní. Jejich partneři je určili jako také středně dominantní a spíše dominantní. Zde se 

také vyskytuje zjevná shoda mezi pocitem dominance a vnímanou dominancí. Jinak řečeno, 

respondenti si myslí, ţe jsou docela dominantní, vidí je tak i jejich partneři, ale to neznamená, 

ţe jsou při konfliktu úspěšní. 

Neústupná dominanční strategie – podobá se typu silného asociála. Výsledky  

u neústupné dominanční strategie jsou podobné jako u té tiché. Tuto strategii povaţuji za 

úspěšnou, avšak respondenti sami se povaţují za spíše nedominantní a i partneři je povaţují 

za spíše nedominantní aţ nedominantní. 

Poslední, kapitulační dominanční strategii povaţuji za neúspěšnou. Zde se sami 

respondenti povaţují za spíše nedominantní i spíše dominantní a jejich partneři je vnímají 

stejně. 

Je zajímavé, ţe právě u těch strategií, u kterých se partneři přibliţně shodují na pocitu 

dominance a vnímané dominanci, byl jednoznačný výsledek konfliktu, takţe jsem mohla 

určit, zda jsou úspěšné nebo ne (s výjimkou vyhýbací dominanční strategie). 

Výzkum Frieze a McHugha (1992) odhalil, ţe jako nejčastější verbální strategii 

pouţívají partneři pozitivní – nepřímou, kterou mohu připodobnit své vstřícné. I má analýza 

odhalila, ţe nejčastěji se mezi partnery uţívá právě vstřícná, spolu s agresivní dominanční 

strategií a tichou v patách. 

 Určila jsem celkem osm dominančních strategií. Jsem si jistá, ţe to souvisí právě 

s tím, ţe jsem při analýze zkoumala konflikt jako celek a do vzorců chování jsem mimo 

verbální projevy zahrnula i ty neverbální, pokud se objevily.  
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Porovnání užívání strategií mezi muži a ženami  

Dalším úkolem empirické části bylo zjistit, zda muţi a ţeny budou pouţívat rozdílné 

dominanční strategie, nebo na pohlaví nebude záleţet. Podle Cinardo (2011) muţi a ţeny 

komunikují odlišným způsobem, protoţe se uţ od dětství vyvíjí odlišně, a proto by se dalo 

očekávat, ţe budou i rozdíly v tom, jakou dominanční strategii v interakci s partnerem pouţijí. 

Aries (1996) však tvrdí, ţe přestoţe existuje ţenský a muţský komunikační styl, jsou obě 

pohlaví schopné prokázat oba styly. Z mé analýzy vyplynulo, ţe vyhýbací dominanční 

strategii a neústupnou uţívá stejné zastoupení muţů a ţen. Tichou strategii uţívají však více 

muţi. Vstřícnou strategii zase více ţeny. U agresivní strategie je rozdíl nejmarkantnější, 

zatímco ji uţívá 6 ţen, uţívají ji jen 3 muţi, coţ je dvakrát méně. Nejzajímavější je 

kapitulační dominanční strategie. Všechny ostatní mají totiţ zastoupení jak muţů, tak ţen, 

pouze kapitulační, má zastoupení pouze muţské. Komunikační styly muţů a ţen prolínají 

pouze v jedné čtvrtině případů. U zbytku naopak ne. Tento výsledek zcela nevyvrací, ani 

nepotvrzuje minulá zjištění, avšak podporuje spíše Cinarda (2011). 

Neobjevil se ani ţádná signifikantní rozdíl, mezi úspěšností muţů a ţen. Muţi uţívají 

úspěšné i neúspěšné strategie stejně často, zatímco ţeny uţily o jednu úspěšnou strategii 

méně, ale i o jednu neúspěšnou strategii méně. 

Určení charakteristik vztahů 

Nyní se hodlám dostat k části, ve které jsem z pohledu partnerů určila 6 + 1 

charakteristiku vztahů.  

Naplňující vztah – aby vztah partnery naplňoval je bezesporu velmi důleţité. V literatuře se 

však s takovou charakteristikou zatím nesetkáme. Takový vztah je mimo jiné zaloţen na 

společných cílech, coţ můţe podporovat teorii o principu podobnosti (Barry, 1970; 

Blankeship, Hnat, Hess a Brown, 1984; Duck, 1973; Duck a Craig, 1978; Jellison a Zeisset, 

1969; Novak a Lerner, 1968). 

Spolupráce – partneři, kteří vyzdvihují spolupráci, mají taktéţ společné cíle a k tomu navíc  

i povahu a koníčky. Zde je princip podobnosti zřejmý, protoţe zejména společná povaha  

a vlastnosti jsou podle mnohých (Richard, Wakefield, a Lewak, 1990; Moon, 1996) základem 

partnerské spokojenosti. Umění spolupráce zmiňuje i Jellouschek (2008) a podotýká, ţe 

aspekt spolupráce je důleţitý, moţná dokonce nejdůleţitější. 

Klidný vztah – i partneři, kteří si ve vztahu nejvíce cení klidu, se shodnou na společných 

hodnotách. Vztah jako klidný také zatím nebyl popsán. 

Spokojenost – spokojnost do zdravého vztahu patří jednoznačně. Mluví o ní i Davis (1996), 

který do ní zahrnuje úspěch, radost, vzájemnost a čest.  
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Důvěra – partneři, kteří si nejvíce cení důvěry, svůj vztah zakládají na společných prioritách  

a vášních, ale i na tom, ţe se vzájemně doplňují, coţ můţe podporovat myšlenku slučitelnosti 

principu komplementarity a principu podobnosti (Horowitz a další, 1997). Podle Davise 

(1996) spadá důvěra pod charakteristiku „intimita“, u Gottmana (1999) by se charakteristika 

důvěry dala připodobnit jeho třetímu principu – obracet se jeden na druhého.  

Hezký vztah – tato zdánlivě obyčejná a nicneříkající charakteristika je z mého pohledu 

atypická právě proto, ţe se jeví jako obyčejná a nicneříkající. Obsahuje však popis toho, jaký 

vztah je, přestoţe ve výsledku se jedná o vztah, který je prostě hezký. V literatuře se tento 

popis vztahu prozatím neobjevil, ale poměrně se podobá jednomu z pilířů Matějkové (2007), 

kterým je přátelství. 

Souvislost mezi dominančními strategiemi a charakteristikami vztahu 

 Nejsignifikantnější je souvislost mezi charakteristikou vztahu na základě spolupráce  

a vstřícnou dominanční strategií. Dá se předpokládat, ţe aby spolu partneři spolupracovali, 

musí si umět vycházet vstříc. 

 U charakteristiky vztahu jako naplňujícího se pouţívá nejčastěji tichá dominanční 

strategie. Objevuje se nejčastěji však i u vztahu zaloţeného na důvěře a hezkého vztahu.  

Agresivní dominanční strategie se zase objevuje nejčastěji u vztahu spolupráce a důvěry.  

U charakteristiky vztahu jako hezkého se nejčastěji objevuje dominanční strategie útěku. 

Vztah charakterizovaný jako důvěra je nejčastěji spojen s argumentační dominanční strategií. 

Klidný vztah je nejčastěji spojen s neústupnou a kapitulační dominanční strategií, coţ je 

zajímavé, protoţe stojí v podstatě v opozici. Pravdou ale je, ţe typická partnerova věta, 

pouţívající kapitulační dominační strategii je „Smysl jí něco říkat asi nemá.“, či „nechá 

partnerku, ať se vypovídá a myslí si svoje“, coţ můţe do vztahu vnášet klid. Naopak 

neústupná dominanční strategie vyvolá typickou větu: „Tak si dělej, co chceš.“, coţ opět 

můţe hádku ukončit a mít vztah klidný. 
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Limity práce a návrhy dalších výzkumů 
Ačkoliv byla při náboru participantů pouţita metoda sněhové koule (kdy samotní 

účastníci šíří informaci o výzkumu dále skrze své sociální kontakty), nemusí být zrovna 

ideální, neminula se účinkem, protoţe účastníci výzkumu sami nominovali další participanty 

vhodné pro tento výzkum. Navíc, při kvalitativním výzkumu k této metodě přistupuje 

nejčastěji (Miovský, 2006). 

Pro další výzkum by bylo určitě prospěšné zvýšit počet vzorků zkoumaných osob, aby 

mé kategorie nabily na statistické síle. Také bych navrhla ověřit výsledky z této práce 

kvantitativně, například pomocí dotazníku. 

Co se týče výpovědí partnerů o pocitu dominance a vnímané dominanci, určitě by 

stálo za to, kdyby vyplnili nějaký ze standardizovaných dotazníků, který měří dominanci, 

například RPS (Wang, 2006) nebo SRPS (Pulerwitz, 2000). Porovnal by se zase jiný typ 

dominance, a tím by se rozšířily obzory o něco dál. Dále by bylo určitě zajímavé, provést 

výzkum i na bisexuálních a homosexuálních párech a výsledky porovnat s těmito. 

Dále stojí za povšimnutí, ţe se v některých výpovědích partnerů objevilo smíchání 

přání a motivů s popisem převedení motivů do reality (chce chápat X snaţí se chápat)  

a s partnerovým vnímáním situace a skutečným chováním. Bylo by zajímavé, zaměřit se 

v příští analýze také na to. 

Jelikoţ se výzkumu museli zúčastnit oba partneři, dá se předpokládat, ţe šlo o jedince 

spokojené v partnerství. Vzorek je tedy do jisté míry homogenní. Na druhou stranu, mezi 

mým vzorkem se objevil pár, který spokojený podle charakteristik nebyl a při analýze 

rozhovorů se nijak nelišil od ostatních. Navíc, partneři mluvili o konfliktech, a ty mají jak 

páry spokojené, tak i ty nespokojené (Matějková, 2007). 

Největším limitem této práce je, ţe u 5 párů chybí vyplněný pocit dominance  

a vnímané dominance, takţe jsem v  části analýzy nemohla pracovat se všemi rozhovory. 

Další nevýhodou bylo, ţe páry často výsledek jejich konfliktu popsali tak, ţe nešlo 

posoudit, kdo přichází, například jej popsali vzájemnou interakcí, pouhým vysvětlením, 

kompromisem, vyříkáním si problému nebo ţe problém nechají být. Tudíţ jsem nemohla 

rozlišit, jaká strategie je úspěšná, či neúspěšná, neboť v rozhovorech konkrétně nepopsali, jak 

hádka dopadla. 

Jako výhodu tohoto výzkumu bezesporu povaţuji to, ţe participanti odpovídali bezprostředně 

a autenticky, v rozhovoru sice odpovídali na dané otázky, ale mohli se rozhovořit, do jaké 

míry chtěli. Výzkumnice je usměrňovala, ale jinak do výpovědí nijak nezasahovala. Také 
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bych ráda vyzdvihla fakt, ţe vzorek participantů byl velmi různorodý, jak věkově, tak délkou 

vztahu. 
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Závěr 
 V této práci jsem v teoretické vysvětlila pojem dominance a jeho uchopení. Vysvětlila 

jsem rozdíl, ale i souvislost mezi dominancí a mocí, popsala jsem partnerskou dominanci, 

popsala jsem neverbální a verbální ukazatele dominance a dál jsem popsala partnerské vztahy 

z hlediska dominančních strategií z neverbálního pohledu, řešení konfliktů, partnerskou 

komplementaritu a podobnost, genderové rozdíly v komunikaci a charakteristiky vztahu. 

V empirické části se mi díky tomu podařilo určit a popsat osm dominančních strategií, 

postavit je do souvislosti s pocitem dominance a vnímanou dominancí a u některých určit, zda 

jsou tyto dominanční úspěšné nebo ne, coţ bylo nejdůleţitějším výsledkem této práce. Dále se 

mi podařilo najít podobnosti i rozdíly mezi komunikací při konfliktech mezi muţi a ţenami, 

právě na těchto strategiích. Podařilo se i určit šest charakteristik vztahu, a jejich popis, a to 

z pohledu samotných účastníků interakce a postavit je do souvislosti s dominančními 

strategiemi. 

Pouţila jsem kvalitativní výzkum, přičemţ jsem pracovala i s kvantitativními daty, se 

kterými jsem ovšem pracovala kvalitativně, díky nimţ jsem mohla odhalit osm nových 

kategorií dominančních strategií při konfliktech, a tím se potvrdila vhodnost této techniky při 

výzkumu partnerských vztahů.  

Tato práce by mohla být přínosem z hlediska dalších výzkumů zaměřených na 

partnerské vztahy. 
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Seznam příloh 
 

Příloha 1 

číslo 

páru  

začátek 

nahrávky 

konec 

nahrávky 

začátek 

nahrávky 

konec 

nahrávky celkem 

č.6 1:01:42 1:06:06 0:00 0:07:10 0:11:34 

č. 8 0:35:34 0:43:19     0:07:45 

č. 12 0:47:17 0:50:17     0:03:00 

č. 13 0:37:00 0:45:10     0:08:10 

č. 19 0:47:10 0:51:55     0:04:45 

č. 23 0:58:49 1:05:26     0:06:37 

č. 27 1:11:20 1:23:14 0:00 0:07:19 0:19:13 

č. 33 0:03:48 0:13:30 0:16:08 0:18:17 0:11:51 

č. 34 0:06:40 0:18:05     0:11:25 

č. 36 0:08:45 0:25:16     0:16:31 

č. 42 0:38:19 0:59:09     0:20:50 

č. 44 0:26:53 0:34:34     0:07:41 

č. 45 0:24:05 0:50:47     0:26:42 

č. 50 0:41:30 0:52:50     0:11:20 

č. 51 0:44:54 0:57:26     0:12:32 

č. 60 0:28:53 0:37:31     0:08:38 

č. 61 0:28:03 0:39:31 0:40:39 0:44:18 0:15:07 

     

průměr 

     

0:11:34 

 

 

Příloha 2 

Pár č.6 Ona On 

Příčina nepořádek, ona se přetěţuje 

Reakce    přeteče, vybouchne 

Reakce  
zablokuje se a odmítá v hádce pokračovat, 

ztichne 
  

Reakce    
vybíjí své emoce, doţaduje se 

odpovědi 

Výsledek vzájemná interakce 

Typ 

strategie 
tichá agresivní 
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Pár č.8 Ona On 

Příčina vstávání 

Reakce  
tendence odejít, brečet, je 

mrzutá 
  

Reakce    ignoruje problém 

Reakce  chce si promluvit   

Reakce    
dokud se nerozpláče, nedojde mu to, 

poslouchá 

Výsledek vysvětlení 

Typ 

strategie 
útěku + vstřícná vyhýbací + vstřícná 

 

Pár č. 12 Ona On 

Příčina nezodpovědnost při učení 

Reakce chce, aby se on učil   

Reakce   dělá si co chce 

Výsledek "Tak si dělej, co chceš." 

 Typ strategie argumentační neústupná 

 

Pár č. 13 Ona On 

Příčina sport, bydlení u rodičů 

Reakce je uraţená, odchází   

Reakce   vadí mu, ţe ona nemluví, chce mluvit, ptá se, co jí vadí 

Reakce odsekává   

Výsledek oba se uklidní, on přichází první 

Typ strategie tichá vstřícná + agresivní 

 

 

Pár č. 19 Ona On 

Příčina neposlouchání 

Reakce neposlouchá, část si myslí v hlavě, začne se hádat   

  hádka 

Reakce   

svou verzi raději 

neříká 

Reakce 

nechá si to proleţet v hlavě, uklidní se, začne 

poslouchat   

Výsledek kompromis 

Typ 

strategie agresivní + vstřícná kapitulační 
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Pár č. 23 Ona On 

Příčina odlišná komunikace 

Reakce něco opakuje, aţ zvýší hlas   

Reakce   nereaguje 

Výsledek 

ustoupí ten, kdo nedokáţe říct lepší argument, kaţdý se zvlášť uklidní, vyříkají 

si to 

Typ 

strategie agresivní + argumentační tichá + argumentační 

 

Pár č. 27 Ona  On 

Příčina porušování pravidel, vyjadřování nespokojenosti na veřejných místech, stěhování 

Reakce   

je špatný z jejího chování, stydí se, přijde mu 

to zbytečné 

Reakce 

nepodřizuje se tomu, co si myslí, 

neohlíţí se   

Reakce   nemá smysl na to nic říkat 

Výsledek konfrontace - ticho - mluvení 

Typ 

strategie neústupná  kapitulační 

 

Pár č. 33 Ona On 

Příčina úklid, nedorozumění, plánování 

Reakce   je uzavřený 

Reakce snaţí se vysvětlit, proč potřebuje plánovat   

Reakce   začne oponovat 

Výsledek je po jejím 

Typ strategie vstřícná tichá + argumentační 

 

Pár č. 34 Ona  On 

Příčina pozdní příchod 

Reakce   nechce, aby na něj sahala, nevšímá si jí 

Reakce vzteká se, nechce se bavit   

Reakce   snaţí se to akceptovat a chápat 

Reakce snaţí se to chápat, chce ohleduplnost   

Výsledek oboustranné usmiřování, přichází spíše on 

Typ strategie agresivní + vstřícná tichá + vstřícná 
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Pár č. 36 Ona On 

Příčina nespolupráce v domácnosti 

Reakce začne křičet   

Reakce   

odejde, vychladne, vrátí se, 

není splachovací  

Reakce 

začne mluvit o něčem jiném, rychle odpouští, 

snaţí se to s ním vyříkat   

Výslede

k omlouvá se on 

Typ 

strategie agresivní + vyhýbací + vstřícná útěku 

 

Pár č. 42 Ona On 

Příčina nedonesení večeře, svatební hosté 

Reakce naštve se a nemluví   

Reakce   čeká aţ začne mluvit 

Reakce   začne se vyptávat a zjistit, proč je naštvaná 

Výsledek nechtějí se stresovat, nechají to být 

Typ strategie tichá tichá + vstřícná 

 

Pár č. 44 Ona On 

Příčina její sestra, nezavřená skříň 

Reakce je jízlivá   

Reakce   odejde 

Reakce mlčí   

Reakce   mlčí 

Výsledek stejný problém uţ se nevyskytne 

Typ strategie tichá útěku + tichá 

 

 

Pár č. 45 Ona  On 

Příčina hrníčky všude po bytě, příspěvky na charitu, výběr auta 

Reakce chce něco vyřešit   

Reakce   argumentuje 

Reakce argumentuje   

Výsledek dohoda 

Typ strategie vstřícná + argumentační argumentační 
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Pár č. 50 Ona On 

Příčina nekomunikativnost, kočky 

Reakce   nechce se o tom bavit 

Reakce odchází a je jízlivá, je naštvaná   

Reakce   nechá ji, ať se vypovídá, myslí si své 

Výsledek nechají to být 

Typ strategie útěku + agresivní tichá + kapitulační 

 

Pár č. 51 Ona On 

Příčina jeho sestra 

Reakce   začne mluvit o sestře 

Reakce naštve se, kvůli jeho přístupu   

Reakce   argumentuje 

Výsledek snaţí se to zlepšit 

Typ strategie agresivní vstřícná + argumentační 

 

Pár č. 60 Ona On 

Příčina nádobí, tříděný odpad 

Reakce narovinu řekne svůj problém   

Reakce   naštve se, protoţe ona má dvojí metr, vzteká se 

Reakce ticho   

Reakce   ticho 

Výsledek jeden z nich přijde a začne mluvit 

Typ strategie vstřícná + tichá agresivní + tichá 

 

Pár č. 61 Ona  On 

Příčina málo času jeden pro druhého 

Reakce 

je ticho, odtaţitá, uzavřená, nechce to řešit, 

naštvaná   

Reakce   

čeká na okamţik, aby za ní mohl 

přijít 

Reakce odchází a chce, aby za ní přišel   

Reakce   přichází 

Výsledek on se omluví 

Typ 

strategie tichá + útěku vstřícná 
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Příloha 3 

dominanční strategie pocit 

dominance 

(%) 

vnímaná 

dominance 

(%) 

tichá 40 60 

agresivní  60 40 

útěku + vstřícná  50 50 

vyhýbací + vstřícná  45 55 

argumentační  80 20 

neústupná 45 55 

tichá  50 50 

vstřícná + agresivní 55 45 

agresivní + vstřícná 60 40 

kapitulační 40 60 

agresivní +argumentační 40 60 

tichá + argumentační 50 50 

neústupná  40 60 

kapitulační 60 40 

vstřícná  51 49 

tichá + argumentační 55 45 

agresivní + vstřícná 80 20 

tichá + vstřícná 0 100 

tichá 78 22 

tichá + vstřícná 45 55 

vstřícná + argumentační 80 20 

argumentační  50 50 

vstřícná + tichá 60 40 

agresivní + tichá 40 60 

 

 

Příloha 4 

dominance Škála (%) 

není dominantní 0-24 

spíše nedominantní 25-49 

středně dominantní 50 

spíše dominantní 51-74 

dominantní 75-100 
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Příloha 5 

dominanční strategie pocit dominance  vnímaná dominance partnera 

tichá spíše nedominantní spíše dominantní 

agresivní  spíše dominantní spíše nedominantní 

útěku + vstřícná  středně dominantní středně dominantní 

vyhýbací + vstřícná  spíše nedominantní spíše dominantní 

argumentační  dominantní není dominantní 

neústupná spíše nedominantní spíše dominantní 

tichá  středně dominantní středně dominantní 

vstřícná + agresivní spíše dominantní spíše nedominantní 

agresivní + vstřícná spíše dominantní spíše nedominantní 

kapitulační spíše nedominantní spíše dominantní 

agresivní + argumentační spíše nedominantní spíše dominantní 

tichá + argumentační středně dominantní středně dominantní 

neústupná spíše nedominantní spíše dominantní 

kapitulační spíše dominantní spíše nedominantní 

vstřícná  spíše dominantní spíše nedominantní 

tichá + argumentační spíše dominantní spíše nedominantní 

agresivní + vstřícná dominantní není dominantní 

tichá + vstřícná není dominantní dominantní 

tichá dominantní není dominantní 

tichá + vstřícná spíše nedominantní spíše dominantní 

vstřícná + argumentační dominantní není dominantní 

argumentační  středně dominantní středně dominantní 

vstřícná + tichá spíše dominantní spíše nedominantní 

agresivní + tichá spíše nedominantní spíše dominantní 

 


