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Autorka se ve své práci zabývá tématem subjektivního prožívání a porozumění partnerské 

žárlivosti v době těhotenství. V popředí autorčina zájmu je, jak těhotné ženy rozumí fenoménu 

žárlivosti, zda vůbec a případně jak v těhotenství prožívají partnerskou žárlivost, jak si své žárlení 

či naopak nežárlení na partnera zdůvodňují a zda reflektují nějaké proměny v žárlivosti oproti době 

před těhotenstvím či během něj. V teoretické části pojednává různá vědecká východiska a přístupy 

k žárlivosti, řeší definici a kategorizaci žárlivosti.  Autorka volí čtyři přístupy k žárlivosti: Freudovu 

psychoanalýzu, která kořeny žárlivosti dává do souvislosti s dětskou sexualitou, Jungovu analýzu, 

která žárlivost přisuzuje míře ženské a mužské stránky v jedinci, dále sociálně-fenomenologický 

přístup, který žárlivost pojímá jako výsledek aktuálního interpretování a konstruování významu 

dané situace, a sociobiologický přístup, který v pojímání žárlivosti pracuje v rámci evoluční teorie. 

Autorka se dále stručně věnuje otázce žárlivosti s ohledem na fáze menstruačního cyklu a 

hormonální změny žen. Teoretická část je psána čtivě, srozumitelně, přesto mi trochu chyběly 

výzkumy, které by naznačovaly, jak je to s žárlivostí právě v době těhotenství, jaké otázky si 

výzkumníci kladou a jakou evidenci doposud předložili. 

Empirická část je zaměřena na porozumění zkušenosti žárlivosti v době těhotenství. Popis 

vzorku, výběr metody i techniky šetření je popsán srozumitelně. Autorka věnuje značnou pozornost 

i etickým otázkám. Výsledky šetření naznačují řadu zajímavých zjištění: primárně negativní 

konotaci a tabuizaci žárlivosti a skutečnost, že žárlivost není v těhotenství tématem, kterou autorka 

pečlivě komentuje a interpretuje možné důvody ažárlivosti v těhotenství a také antikritičnosti vůči 

partnerům. 

Celkově se mi práce Andrey líbí. Neklade si vysoké nároky, je relativně jednoduchá, ale tím 

přináší cennější zjištění. Práci hodnotím jako výbornou. 
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