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Anotace 

Tato bakalářská práce nese název vystihující téma, které se v české literatuře 

příliš neobjevuje. Cílem autorky bylo tedy toto téma popsat a případně tak i přispět 

k jeho dostupnosti v českém jazyce.  

Práce se z největší části zabývá problematikou změny sebepojetí vlivem prožitku 

romatické lásky, neboli tím, jak blízké vztahy proměňují pohled na sebe sama. Takové 

procesy pak vedou k operování s pojmy jako sebeúcta a vnímaná osobní účinnost. 

V souvislosti s těmito procesy se práce také orientuje na rozšiřování obsahu Self.  

Autorka se taktéž zaměřuje na samotnou problematiku sebepojetí, v jejímž rámci 

předkládá různé definice sebepojetí, jeho aspekty a dále vysvětluje jeho vznik a vývoj. 

Kapitola o romantické lásce zase obsahuje teoretické pohledy na lásku jako takovou, 

přičemž jsou v práci popsány jedny z nejcitovanějších teorií lásky. Stejným způsobem 

se autorka zabývá tématem romantické lásky, v jehož rámci navíc uvádí různé pohledy 

na délku jejího trvání, kulturní a genderové rozdíly v prožívání romantické lásky a 

pohled na problematiku z hlediska biologie. 

Celá bakalářská práce je ryze teoretická. 
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Abstract 

This bachelor thesis bears the name that articulates the theme that is not 

featured in Czech literature frequently. The goal of the author is to describe the topic 

and possibly to contribute to its availability in Czech language.  

The thesis concentrates on the issues of changes in self-concept under the 

influence of romantic love or in other words how close relationships may change the 

view of Self. These processes then lead to work with terms such self-esteem and self-

efficacy. The thesis also concentrates on expansion of the content of the Self in 

connection with processes described above. 

The author also centers around the issue of self-concept itself and offers 

various definitions of self-concept and its aspects. The author is salso explaining the 

origin and development of self-concept. The chapter concerning romantic love offers 

some theories about love itself whilst also illustrating some of the most cited theories on 

the topic of love. Similarly the author explores the topic of romantic love further and 

offers various points of view on the length of its duration, cultural and gender 

differencis in the experience of romantic love and also biological point of view.  

The whole bachelor thesis is purely theoretical. 
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Úvod 

 

 Romantická láska, jakožto stav prvotní poblázněnosti a zamilovanosti, je 

fenoménem, který se v některé životní fázi dotkne téměř každého člověka. Je to stav 

bytí, který je zažíván jako krásný a euforický, člověku celý svět najednou připadá 

přívětivější a osobní cíle dosažitelnější. Je to silný zážitek, myslím, dokonce jeden 

z nejkrásnějších v lidském životě.  

 Pokud je tomu opravdu tak, že člověk romantickou lásku se svým partnerem 

vnímá intenzivně a jako sebenaplňující, nemůže to na něm nezanechat stopy. A právě 

tyto „stopy“ sleduje tato práce, tedy konkrétně ty, které se promítají do pohledu na sebe 

sama, do vnímání vlastní hodnoty, svých kompetencí a sebedůvěry, zkrátka do vlastního 

sebepojetí.  

 Další části práce jsou zaměřeny na podrobnější výklad pojmů a teorií sebepojetí, 

lásky obecně a romantické lásky zvlášť. V práci je také popsána řada stěžejních 

výzkumů týkajících se našeho tématu. Jelikož se jedná o práci ryze teoretickou, její 

obsah je napsán na základě většího počtu analýz tuzemských i zahraničních textů, 

převážně tedy knih a odborných článků. 

 Vzhledem k tomu, že se tématu romantické lásky a jejímu vlivu na sebepojetí 

věnuje jen několik málo odborníků, a navíc jen zahraničních, byla tato bakalářská práce 

napsána s úmyslem poskytnout základní vhled do této problematiky i v českém jazyce. 
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1 Sebepojetí 
 

1.1 Vymezení pojmu sebepojetí a jeho teorie 

 

Sebepojetí je psychologickým pojmem, který je považován spíše za hypotetický 

konstrukt, než že by označoval některý dokazatelně existující psychický obsah. Jelikož 

pojem konstrukt označuje modelem vystižený a vysouzený jev, který nelze 

experimentálně zkoumat (KLIMEŠ, 1986) a tedy ani jasně vymezit, definice pojmu 

sebepojetí se v podání různých autorů různých psychologických směrů více či méně liší.  

Obecně se dá sebepojetí vymezit jakožto představa o sobě samém, slovy 

Hartlova psychologického slovníku je to „to, jak jedinec vidí sám sebe,“ přičemž „na 

rozdíl od sebeúcty má hodnotící a popisnou dimenzi” a úzce souvisí s mírou sebedůvěry 

(HARTL a HARTLOVÁ, 2000, str. 524).  

Shavelson, Hubner a Stanton definují sebepojetí takto: „V nejširším smyslu je 

sebepojetí percepcí sebe samého. Tyto percepce jsou formovány prostřednictvím 

zkušenosti s prostředím… a jsou ovlivněny zvláště posílením z prostředí a od 

významných druhých“(cit. dle BLATNÉHO, 2010, str. 108). 

 

Pohled na sebepojetí se také z velké části odvíjí od teorie Já amerického 

psychologa Williama Jamese, který je mimo jiné považován za zakladatele psychologie 

Já (BLATNÝ aj., 2010). James rozlišil dvě základní komponenty Já, čímž poukázal na 

dualitu našeho vědomí. Já poznávající (I, self as knower), neboli Já jako subjekt, třídí a 

zpracovává informace, ovlivňuje naše rozhodování a reguluje chování (VÁGNEROVÁ, 

2005).  

Já poznávané (me, self as known), neboli Já jako objekt, je receptivní složkou 

prezentující se jako obraz onoho činného já, tedy jde vlastně o sebepojetí, 

sebeuvědomění. Rozlišení Já a sebepojetí je pak složitou záležitostí, která se děje spíše 

na teoretické bázi. Blatný (1993) vysvětluje, že se tak v anglickém jazyce můžeme 

v této otázce setkat jak s pojmem self-concept (sebepojetí), tak s prostým self (forma já 

– sobě, sebe). 
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 James navíc rozlišuje tři podsložky poznávaného Já, které se různou mírou 

podílejí i na sebepojetí jako takovém. Materiální složka zahrnuje např. vnímání 

vlastního těla (tělové schéma), rodiny i vlastního oblečení. Spirituální složka je jakousi 

psychickou identitou založenou na vlastní sebereflexi. Obsahuje pocitová i kognitivní 

schémata vlastního já. Třetí, neméně podstatnou složkou, je složka sociální (sociální 

identita), která obsahuje obrazy, které o nás mají druzí lidé. James tak upozornil na to, 

že důležitým aspektem sebepojetí je sociální srovnávání, neboť je naše sebepojetí 

ovlivňováno tím, do jaké sociální skupiny patříme, jaké v ní máme role a zároveň jsou 

pro nás důležité názory a postoje ostatních lidí. (VÁGNEROVÁ, 2005). Podle Jamese 

pak takové srovnávání „probíhá s ve vztahu k významným osobám (significant others), 

tvořícím referenční skupinu…Nesrovnáváme se s úplně jinými lidmi, ale s těmi, které 

považujeme za sobě podobné nebo v nichž vidíme zosobnění cílů, kterých bychom chtěli 

dosáhnout.“ (HAYESOVÁ, 2011, str. 21) 

 C. H. Cooley později doplnil, že významnou roli v sebepojetí hraje také zpětná 

vazba od druhých lidí (HAYESOVÁ, 2011), na základě níž si vytváříme tzv. zrcadlové 

já, tedy že naše mínění o nás samých je velmi ovlivněno tím, co si o nás myslí druzí. 

 Co se týče našeho Já, tedy jinak našeho ega1, v souvislosti se sebepojetím cítím 

potřebné ještě zmínit rozlišení reálného (actual self) a ideálního (ideal self) Já. Ideální 

Já je naší představou o tom, jací bychom chtěli v ideálním případě být. Taková 

představa se může týkat našeho charakteru, temperamentu, vlastností, ale i schopností a 

dovedností. Na druhou stranu zde máme naše reálné Já, tedy to, jací opravdu jsme - a 

nebo se to alespoň domníváme. Souhrnný výsledek řady výzkumů říká, že čím menší je 

propast mezi reálným a ideálním já, tím je člověk v životě šťastnější a spokojenější 

(HARTL a HARTLOVÁ, 2000). Opak směřuje k nízké sebeúctě (HAYESOVÁ, 2011). 

 Na Jamesovy myšlenky volně navazuje i pojetí současné kognitivní psychologie, 

která považuje sebepojetí za mentální reprezentaci Já, která je uložena v naší paměti, a 

která vzniká právě na základě sociálních interakcí jedince (BLATNÝ aj., 1993). 

Sociálně kognitivní teorie také akceptují dělení Já na objektivní a subjektivní, nicméně 

zdůrazňují, že se jedná o vzájemně propojené systémy, které od sebe nelze úplně 

oddělit. Bandura mluví o jakémsi dynamickém systému, jehož existence je patrná 
                                                 
1 V Hartlově psychologickém slovníku (2000)  je Já (ego) vysvěteno několika způsoby dle různých 
autorů, např. podle  Jamese se jedná o “vědomí sebe”, dle Adlera je to “vnitřní síla řídící všechny potřeby, 
emoce a funkce” , dle Allporta je ego základem identity a sebepojetí nebo dle Jasperse se jedná o “vědomí 
identity v čase a jedinečnosti vzhledem k druhým.” 
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obzvláště na úrovni seberegulace, kdy nás naše sebepojetí vybízí k určité činnosti, která 

ho pak zase zpětně ovlivňuje. Z hlediska terminologie je tak tento systém označován 

jako Jáský (self-system), některými českými autory také překládán jako „sebesystém“ 

(BLATNÝ aj., 2010). 

 Poslední teorií sebepojetí, kterou v této práci zmíním, je teorie Carla Rogerse, 

který říká, že hlavními potřebami člověka je potřeba sebeaktualizace a také potřeba 

pozitivní zpětné vazby od druhých lidí. Především ona druhá potřeba pozitivní zpětné 

vazby bývá uspokojena u lidí, kteří v životě měli alespoň jednoho člověka, který by jim 

poskytl bezpodmínečné přijetí (ať už se jednalo o rodiče nebo partnera), čímž pádem 

mají tací lidé zkušenost s jejich přijetím takových, jací jsou. Taková zkušenost je dle 

Rogerse základem pro pocit bezpečí a rozvoj nadání a schopností, což nutně ovlivňuje 

také vlastní sebepojetí. U takových lidí pak nebývá velký rozdíl mezi reálným a 

ideálním Já, takže platí již výše zmíněné, totiž že tací lidé nemívají problém se 

sebeúctou. 

Na druhou stranu člověk, jež si pozitivní odezvu od druhých musel vždy něčím 

zasloužit, naučil se odpovídající způsoby chování a odvodil a zvnitřnil si svou hodnotu 

na základě reakcí druhých. „Tyto podmínky hodnoty se stávají součástí sebepojetí, a 

protože často vyjadřují nerealisticky vysoké požadavky, vzniká velký rozdíl mezi 

ideálním a skutečným Já,“ přičemž tento propastný rozdíl pak opět „vede k nízké 

sebeúctě“ (HAYESOVÁ, 2011, str. 22). 

 Rogersova teorie napovídá, že zážitek bezpodmínečného přijetí může blahodárně 

působit i v pozdějším věku, než jen ve věku dětském. Jistě se tak může dít 

v přátelských, partnerských i terapeutických vztazích, pro tuto práci je však stěžejní 

téma romantické lásky, která úzce souvisí právě se vztahy partnerskými. A tak zde na 

základě Rogersovi teorie lze vyslovit předpoklad, že pokud člověk v rámci prožitku 

romantické lásky zažívá pocit bezpodmínečného přijetí, působí tento vztah pozitivně na 

jeho seberozvoj, zvyšuje se sebeúcta a pozitivním způsobem se mění i vlastní 

sebepojetí. 

 

 V současné době je na problematiku sebepojetí méně pohlíženo jako na globální 

představu sebe sama, konzistentní v situacích a čase. „V současnosti je zdůrazňována 

jeho multifacetová, hierarchicky uspořádaná struktura a dynamika fungování,“ což 
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znamená, že sebepojetí tvoří řada samostatných mentálních reprezentací Já (percepce, 

prototypy či schémata) a také generalizované poznatky o sobě samém, které jsou navíc 

hierarchicky uspořádány dle míry abstrakce (BLATNÝ aj., 2010, str. 111). Self je 

z dnešního pohledu tedy spíše paměťovou strukturou tvořenou paměťovými uzly, při 

jejichž aktivaci dojde k aktivaci sebepojetí, přičemž jednotlivé uzly jsou spojovány 

různě silnými spoji, s kterými pak souvisí intenzita naší reakce na danou situaci 

(HNILICA, duben 2013). 

 

1.2 Základní aspekty sebepojetí 

  

 Podle Vágnerové jsou součástí postoje, jaký k sobě samému zaujímáme a jak 

vidíme svou vlastní osobu, čtyři základní hlediska: sebehodnocení, sebedůvěra, 

sebeúcta a v neposlední řadě sebeláska (VÁGNEROVÁ, 2005).  

  

Sebehodnocení 

 Pojem sebehodnocení vyjadřuje dle Hartlova slovníku (2000) vědomé prožívání 

své společenské pozice. Pro sebehodnocení je stěžejní vlastní sociální zkušenost, na 

základě které se pak ale mohou stát společenské normy hodnotícím kritériem. Nicméně 

vlastní hodnoty ve spojení se svědomím jsou pak rozhodující v tom, zda se člověk 

hodnotí pozitivně či nikoliv. Člověk, nejednající v souvislosti se svým svědomím, si jen 

těžko bude zvyšovat pocit sebehodnoty (VÁGNEROVÁ, 2005). 

 Další způsob, který používáme pro hodnocení sebe sama, je srovnávání. 

Porovnáváme se s druhými lidmi a to buď s naší referenční skupinou, nebo s nějakým 

osobním vzorem, idolem (tamtéž, str. 256). Takové srovnávání pro nás může být i 

přínosné, neb nás může motivovat. V případě, kdy je ale porovnávaným objektem 

nějaký ideál, kterému se lze jen těžko vyrovnat (ať už z jakýchkoli důvodů), můžeme se 

dostat do neustálého boje v honbě za něčím nedostižitelným, což může být velkým 

zdrojem frustrace, nespokojenosti až pocitů méněcennosti (HNILICA, duben 2013). 
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Sebedůvěra a sebeúcta  

 Zdravá míra sebedůvěry je jedním ze základních předpokladů vyrovnané 

osobnosti a to především z toho pohledu, kterým se na sebe sám jedinec dívá. Jinak 

řečeno, ke kladnému sebepojetí patří pozitivní postoj k vlastní osobě, dále také 

k vlastním možnostem a k výkonnosti (HARTL a HARTLOVÁ, 2000). Člověk s nízkou 

sebedůvěrou přeceňuje náročnost situace a naopak podceňuje své schopnosti ji 

zvládnout nebo řešit, často se tak staví do pasivnější role, než je třeba (VÁGNEROVÁ, 

2005).  

 Sebeúctu chápu jako respekt k sobě samému, přijetí se jak se svými klady, tak i 

zápory, vědomí vlastní hodnoty. Ačkoliv je sebeúcta se sebedůvěrou velmi úzce 

propojena, více možná souvisí se vztahy s druhými lidmi. Hodnocení druhých musí být 

nevyhnutelně ovlivněno a zkresleno tím, jak člověk hodnotí sám sebe. A tak ten, kdo 

odmítá a devalvuje sám sebe, může tíhnout k černobílému smýšlení o druhých lidech a 

také k předsudkům, což rozhodně nemívá pozitivní dopad na sociální vztahy. 

 Podle Arthura Arona a jeho výsledků některých výzkumů jsou právě sebeúcta 

(self-esteem) a vědomí vlastní účinnosti (self-efficacy) složkami sebepojetí, které jsou 

nejvíce ovlivňovány prožitkem romantické lásky (více viz třetí kapitola). 

 

Sebeláska 

 Každý psycholog a snad i každý student psychologie ví, že láska k sobě samému 

je veledůležitá věc, na které by měl každý člověk s deficitem sebelásky pracovat. Ale u 

mnoha „běžných“ lidí převládá pojetí sebelásky jakožto sobeckosti, která je ve 

společnosti samozřejmě nežádoucí. Erich Fromm se ale výstižně ptá, „Je sobeckost 

totožná se sebeláskou, nebo nevzniká snad právě tím, že člověku sebeláska chybí?“ 

(FROMM, 2010, str. 60)  

Nedostatek sebelásky je často podhoubím duševních problémů a i problémů 

sociálních. Sebeláska je psychickým základem, na němž se dá všelicos stavět - ve 

smyslu psychologické léčby, rozvoje osobnosti, sebepojetí, ale i ve smyslu navazování a 

udržování vztahů. Fromm dále cituje ideu z Bible, která říká: „Budeš milovat svého 

bližního, jako sebe samého“ (cit. dle FROMMA, 2010, str. 61). Tento výrok dále rozvíjí 

v myšlenku, že člověk, který není schopen milovat sám sebe, nemůže být ani schopen 
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v pravdě milovat druhé. Sebeláska je tedy mimo jiné základem lásky k druhým, tedy i 

k partnerovi, a tak se nevyhnutelně promítá i do romantických vztahů. 

 

1.3 Vznik a vývoj sebepojetí 

  

 K tomu, abychom byli schopni sami sebe pojímat, musíme si také sami sebe plně 

uvědomovat. Vědomí Já je tedy podmínkou pro vznik sebepojetí (NAKONEČNÝ, 

2009). Dle teorie Margaret Mahlerové se naše ego dotváří kolem třetího roku života, 

který je tedy pro sebepojímání jako takové výchozím bodem. 

 Z uvedeného vyplývá, že se schopností sebepojímání se člověk nerodí, nýbrž se 

začíná objevovat v období, kdy si dítě začíná uvědomovat odlišení své vlastní osoby od 

okolí. Nejprve si začne uvědomovat vlastní tělo, poté vlastní jedinečnost, přičemž 

„výsledkem tohoto procesu je správné užívání osobního zájmena já“ (HOLEČEK a 

JIŘINCOVÁ, 2003, str. 4). Tvorba pocitu vlastního já následně pokračuje po celý život 

„postupným narůstáním informací o sobě“ a to během procesu socializace jedince a 

během interakce se sociálním prostředím (BLATNÝ aj., 2010, str. 118).  

Informace o sobě člověk získává formou zpětných vazeb od ostatních nebo díky 

vlastní introspekci, tedy na základě vlastního úsudku (tamtéž, str. 118). Leary přímo 

říká, že sebeúcta je jakýmsi sociometrem, který nám ukazuje, „jak moc jsme sociálně 

akceptováni či odmítáni“ (cit. dle ARONA, 2003, str. 443), což znamená, že pokud je 

naše sebepojetí negativní, pravděpodobně se pohybujeme v prostředí, které nám příliš 

nelichotí. Reakce druhých na naši osobu se do nás tedy jaksi vtiskují a to obzvláště v 

případech, kdy tyto reakce pocházejí z úst nebo z chování pro nás významné osoby. 

Pokud je např. dítěti jeho rodiči neustále předhazováno, že je budižkničemu, dítko si 

toto označení může velmi lehce vzít za své (tzv. si ho zvnitřnit), od čehož se pak odvíjí 

jeho další chování a samozřejmě i prožívání.  

Podle stejného principu to funguje i naopak, totiž pokud si námi milovaná osoba, 

např. partner, cení našich určitých schopností či kladných vlastností a dává nám to 

určitým způsobem najevo, jeho obraz nás samých si zvnitřníme a naše sebepojetí se 

tímto směrem mění. 
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Prostor pro pozitivní zpětnou vazbu se naskytuje mimo jiné právě ve stádiu 

romantické lásky, kdy je kritické smýšlení o druhém jaksi zmraženo (často pak roztává 

s přibývajícím časem společného soužití). Tomuto tématu se však budu více věnovat ve 

třetí kapitole. 

  

 Jak jsem již zmiňovala výše, u dítěte se nejprve vyvíjí vědomí tělového Já, tedy 

rozlišení mezi fyzickým Já a ne-Já. Děje se tak prostřednictvím vnějších i vnitřních 

receptorů. Tímto procesem vzniká vlastní tzv. tělové schéma, které hraje důležitou roli 

v dospívání a v dospělosti. (HOLEČEK a JIŘINCOVÁ, 2003) 

 Ve vývoji sebepojetí pak následuje sebekategorizování dle pohlaví a věku 

(NAKONEČNÝ, 2009) a postupný vznik sociálního Já, jehož zdrojem jsou různé 

„sociální zkušenosti a vnímání sama sebe jako sociální bytosti“ (Nakonečný, cit. dle: 

HOLEČKA a JIŘINCOVÉ, 2003, str. 5). K vývoji sebepojetí, ve smyslu vnímání sebe 

jakožto jedinečné bytosti, pak významně přispívá  identifikace s vlastním jménem a také 

to, že je dítě bráno (vlastními rodiči i okolím) jako individualita, jako jedinečná bytost 

odlišná od ostatních. Dalším aspektem vývoje v sociální bytost je identifikace 

s hodnotami společnosti, kde dítě vyrůstá (tamtéž, str. 5), neboť „identita2 jedince je 

definována i příslušností k určité sociální skupině“ (VÁGNEROVÁ, 2005, str. 262). 

V první fázi života je onou bazální sociální skupinou rodina, s nástupem do školy pak 

nabývá na důležitosti vrstevnická skupina, což se ještě zvýrazňuje v období dospívání.  

Od nástupu do školy je dítě hodnoceno za výkon a srovnáváno s ostatními 

spolužáky, což opět může výrazně ovlivnit jeho sebepojetí (VÁGNEROVÁ, 2005) a to 

oběma směry, jak pozitivním, tak i negativním. 

Období dospívání je podle Erika Eriksona (1999) obdobím hledání vlastní 

identity. V ideálním případě začne jedinec svou identitu vytvářet, v opačném případě 

dochází ke zmatení rolí, což následně negativně ovlivňuje především oblast sociálních 

vztahů. Tento proces je typický mimo jiné tím, že dochází k většímu osamostatňování 

se jedince (tzv. individuace) a zároveň k důležitým změnám zevnějšku, které se 

                                                 
2 Identitou se v psychologii rozumí „prožívání a uvědomování si sebe sama, své jedinečnosti a odlišnosti 
od ostatních”, ale na rozdíl od sebepojetí i „soubor rysů, podle nichž je jedinec znám v určité specifické 
skupině” (HARTL a HARTLOVÁ, 2000, str. 221). Sebepojetí vzniká již v ranném dětství, ale identita se 
tvoří až v období dospívání, přičemž svým vznikem zásadně sebepojetí ovlivňuje. Sebepojetí na rozdíl od 
identity obsahuje sebehodnotící složku (tamtéž). 
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projevují tělesně (druhotné pohlavní změny) a i důsledkem většího zaměřování se na 

svůj vzhled, tedy jako experimenty v oblasti oblékání, účesů, líčení atd. Díky nedávno 

získané schopnosti hypotetického myšlení je také dospívající schopen uvažovat o sobě 

v podobě otázek „Coby, kdyby“. To vše hraje v sebepojetí jedince významnou roli. 

Jelikož jde ale v této fázi především o hledání vlastní identity „sebepojetí bývá v této 

době nejasné a proměnlivé“ (VÁGNEROVÁ, 2005, str. 263). 

V dospělosti hraje důležitou roli, zda předchozí stádium proběhlo úspěšně a zda 

již mladý člověk ví, kým je. Jeho identita se pak dále může rozvíjet a proměňovat 

v souvislosti s novými životními fázemi a rolemi, jako je soužití s partnerem, 

rodičovství a nakonec i stáří. Důležité ovšem je, že „aby sebepojetí mohlo plnit svou 

funkci, musí být relativně stabilní“ (VÁGNEROVÁ, 2005, str. 264). 

  

1.4 Význam sebepojetí 

 

 Základní potřebou člověka je rozumět světu kolem sebe a také sobě samému. 

Pocit, že tomu tak je, pak vede k lepší orientaci v sobě samém i ve světě, ve kterém žije 

a k s tím souvisejícím pocitům bezpečí a jistoty, které jsou pro lidské bytí stěžejní 

(VÁGNEROVÁ, 2005). 

 Skutečnost, jak pojímáme sami sebe, je také jakýmsi filtrem, šablonou nebo 

schématem, skrz který se díváme, slyšíme a hodnotíme vše, co se děje kolem nás 

(HNILICA, duben 2013). Z uvedeného vyplývá důležitost adekvátního sebepojetí. 
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2 Romantická láska 
 

Láska - termín všem lidem tak jasný a přesto těžce popsatelný. Každý člověk 

může lásku zažívat i vyjadřovat jiným (svým vlastním) způsobem, láska se může 

vztahovat k různým objektům (od lidí, přes zvířata až věci a činnosti), zkrátka láska 

může mít mnoho podob. V této kapitole rozebírám několik teoretických přístupů k lásce 

samotné a obzvláště pak se zaměřením na jednu její obdobu, kterou je láska romantická. 

Tato kapitola je, stejně jako kapitola předchozí, důležitá pro porozumění hlavnímu 

tématu této práce, totiž propojení pojmů sebepojetí a romantické lásky a jejich 

vzájemný vztah. 

 

2.1 Co je to láska? 

 

 Otázka „Co je to láska?“ je na poli filosofickém stará již několik tisíciletí, na 

poli psychologických výzkumů však jen několik málo desetiletí. Jürg Willi se ve své 

knize Psychologie lásky (2006) zamýšlí nad otázkou, zda tomu tak není právě z důvodu 

obtížného uchopení pojmu láska; anebo zdali se snad jedná o jakousi pokoru 

psychologů před samotným tímto citem, jež by zvědečtěním mohl přijít o své kouzlo.  

Evoluční teorie na úkor jakémukoli kouzlu praví, že láska „byla zřejmě 

naprogramována do našich genů, protože pomáhá udržovat pospolu lidský pár po dobu 

nezbytnou pro výchovu potomků až do prvních známek jejich samostatné 

životaschopnosti3“ (STÁRKA, 2007, str. 13).  

Ať je to tak či onak, láska se vědeckým výzkumům s cílem její objektivizace 

stejně v posledních letech nevyhnula (např. viz níže téma Láska a hormony) a ačkoliv se 

o to mnozí jistě snaží, podle Schindlera, Hahlwega a Revenstorfa přinesla bádání 

posledních dvaceti let jisté teoretické základy, ale „naše závěry o tom, co tvoří tajemství 

lásky, jsou stále chabé a výsledky výzkumu působí suše a skromně“ (WILLI, 2006, str. 

18). 

                                                 
3 Tento názor se mimo jiné opírá o rozsáhlé výzkumy rozvodovosti. Dle výsledků z až 62 různých kultur, 
nezanedbatelné množství manželství končí po čtyřech letech svazku, v případě druhého dítěte se tato doba 
posouvá na sedmý rok (Fisherová, in: Stárka, 2007). 



19 
 

Jiří Růžička upozorňuje na to, že v psychoterapii dochází až k trestuhodnému 

psychologizování lásky, kdy je láska redukována na „obyčejné“ instinkty, pudy, funkce 

biosociálních systémů či jen vzorce chování. „Existuje hranice mezi žádostivostí, tedy 

psychologickými potřebami, a láskou. Láska, na rozdíl od potřeb, si je svým 

nejvlastnějším smyslem, zatím co potřeby je možné redukovat na další, například 

biologické podstaty“ (cit. dle TAVELA, 2008, str. 6). 

  

 V oblasti teorie lásky se ujala např. Typologie lásky Johna A. Lee, který vymezil 

šest základních stylů lásky, Shaver, Hazan a Bradshaw se zabývali druhy lásky 

v závislosti na stylu rané vazby (attachmentu) mezi dítětem a matkou. Další významnou 

teorií je Triangulární  teorie lásky Roberta J. Sternberga a v neposlední řadě 

nezanedbatelně přispěl i Erich Fromm, který svůj pohled na lásku vysvětlil ve své 

známé knize Umění milovat nebo Viktor E. Frankl, jehož chápání lásky významně 

ovlivnily bolestné zkušenosti z koncentračního tábora. 

 Z uvedených příkladů některé rozvádím podrobněji: 

 

2.1.1 J. A. Lee: Typologie šesti stylů lásky 

 John Lee ve své knize Colors of Love (1973) popsal šest variant vztahů, které by 

bylo možno označit slovem láska: Eros, Ludus, Storgé, Pragma, Mania a Agape 

(STERNBERG, 1997). 

• Eros je typ lásky, který dnes chápeme jako lásku romantickou, přičemž 

charakteristickou roli zde hraje fyzická přitažlivost a hledání ideálního typu 

partnera. 

• Pojem Ludus reprezentuje jakousi neangažovanou lásku plnou hraní vztahových 

her, jejichž součástí často bývá i lež. 

• Výraz Storgé zase označuje lásku založenou na přátelství. Z tohoto typu lásky 

často vzejde dlouhodobý vztah, ve kterém vášeň a sex nemusí hrát významnou 

roli. 

• Pragma je láskou, která je založena na praktičnosti a účelnost, z čehož vyplývá 

častá neromantičnost. 
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Intimita se pojí v partnerských vztazích s pocity důvěry, blízkosti a 

propojenosti, ukazuje se např. jako prožitek štěstí s milovaným, společné porozumění, 

sdílení svých pocitů s milovaným člověkem nebo třeba oceňováním druhého či 

poskytováním emoční podpory (tamtéž). Vášeň zase vede k romantice, fyzické 

přitažlivosti a sexuálnímu chování a je často doprovázena fyziologickými reakcemi 

(např. bušení srdce). Poslední složka oddanost (rozhodnutí, závazek) pojednává 

z krátkodobého hlediska o rozhodnutí jednoho milovat, z dlouhodobého hlediska tuto 

lásku udržovat, přičemž tyto dvě složky spolu nemusejí jít ruku v ruce (tamtéž).  

Sternberg dále vysvětluje, že jednotlivé komponenty se navzájem ovlivňují a 

vytyčuje osm druhů lásky na základě různých kombinací těchto tří složek, jež jsou sice 

nejčastěji součástí většiny druhů lásky, jde ale o to, v jakém množství. Vymezuje např. 

tyto druhy lásky: prázdná láska (Empty love) obsahuje složku rozhodnutí někoho 

milovat, ale chybí složka vášně i intimity, bláznivá láska (Infatuated love) naopak 

obsahuje pouze složku vášně, fatální láska (Fatuous love) je složena z kombinace 

rozhodnutí milovat a vášně, romantická láska (Romantic love) obsahuje složku 

intimity a vášně, chybí jí ale rozhodnutí milovat a také potřebná oddanost. Celistvá 

láska (Complete love) obsahuje všechny tři složky oproti nelásce (Non-love), která 

neobsahuje ani jednu (tamtéž). 

Sternberg dále podotýká, že každý člověk má většinou hned několik takových 

„trojúhelníků lásky“, které mohou být i ve vzájemném kontrastu, jako jsou např. reálný 

a ideální trojúhelník (tedy to, jak bychom si přáli milovat a jak ve skutečnosti milujeme) 

nebo trojúhelník vnímaný námi v kontrastu s tím, jak ho vnímá naše okolí (tamtéž). 

 Sternberg svou teorii ověřoval pomocí Rubinova testu Love Scale (Stupnice 

lásky). Výsledky testování jeho teorii podpořily (více Sternberg, Construct validation of 

a triangular love scale, 1997). 

 

2.1.3 Druhy lásky podle Ericha Fromma 

 Erich Fromm ve své knize Umění milovat (2010) velmi poutavě popisuje 

problematiku lásky v dnešní (převážně západní) společnosti. Název knihy vystihuje 

hlavní Frommovu myšlenku, totiž že láska je uměním, pro jehož osvojení je třeba, 

stejně jako se to má s jinými druhy umění, zvládnout teorii, praxi a zároveň pro člověka 

musí mít nejvyšší důležitost. Zkrátka je nutná znalost a úsilí. 
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 Fromm dále popisuje problém, že se lidé starají o to, jak být milováni (muži 

formou osobní úspěšnosti, ženy se zaobírají svou krásou) namísto toho, aby se zajímali 

o to, jak milovat. Lidé totiž často žijí v přesvědčení, že milovat je lehké a naopak 

nesnadné je najít správnou osobu, kterou by milovat mohli nebo která by milovala je 

(FROMM, 2010). 

 Autor také poukazuje na fakt, že dříve se sňatky uzavíraly z jiných důvodů, než 

je láska. Předpokládalo se totiž, že ta se zrodí následně ze vzájemného soužití a 

interakce novomanželů. Dnes naopak páry uzavírají manželský svazek na základě 

vzájemné (romantické) lásky. Podle Fromma tato skutečnost svědčí o zvýšeném 

významu objektu namísto důležitosti funkce. 

 Fromm dále zastává názor, že „Láska není především vztah k jedné osobě; je to 

postoj, orientace charakteru, určující spřízněnost se světem jako celkem a nikoli 

s jedním objektem lásky“ (tamtéž, str. 49). Pokud člověk tvrdí, že miluje jen jednu 

osobu, je to podle Fromma jen „symbiotické připoutání či rozšířené sobectví“ (tamtéž, 

str. 49). Opravdová láska vychází z lásky k životu, ke světu, ke všem lidem. Podle 

předmětu lásky pak dělí Fromm typy lásky následovně: 

• Bratrská láska je láskou ke všem lidem a je základem pro všechny další typy. 

Jedná se o lásku, o které mluví Bible slovy „miluj svého bližního, jako sebe 

samého“ (cit. dle FROMMA, 2010, str. 50). 

• Mateřská láska je láska matky ke svému dítěti, která spočívá v nezištné 

podpoře dítěte, jíž představuje péče a odpovědnost, ale také postoj matky, který 

ovlivňuje budoucí lásku k životu dítěte. 

• Erotickou lásku označuje Fromm za nejklamnější formu lásky vůbec. Důrazně 

odlišuje zamilování od lásky pravé. Dále říká, že erotická láska je výsledkem 

citového vzplanutí, ale i aktem vůle, milovat jednoho člověka je i rozhodnutí, 

soud a slib. 

• Sebeláskou Fromm rozumí schopnost milovat sám sebe, přičemž je třeba 

rozlišovat mezi sebeláskou a sobeckostí, případně narcizmem. Doslova píše „Je-

li ctností milovat bližního svého jako lidskou bytost, musí být též ctností – a 

nikoli neřestí – milovat sám sebe, protože i já jsem lidská bytost“ (tamtéž, str. 

60). Sebeláska významně souvisí s láskou k druhým. 

• Láska k bohu vyplývá z potřeby dosáhnout spojení a překonat odloučenost 

stejně jako předešlé druhy lásky.  
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Jmenované teorie, jak je vidno, nabízejí pro vysvětlení lásky mnoho pohledů, 

více či méně si podobných. V dalších teoriích bychom jistě našli další a další vysvětlení. 

V čem se ale asi všechny shodují, je fakt, že se jedná o subjektivně pozitivně vnímaný 

vztah (ať už k sobě, k druhým lidem, k neživým nebo dokonce nehmotným věcem). 

Osobně považuji lásku za jeden z nejdůležitějších fenoménů, s kterým se člověk během 

svého bytí potkává, a bez něhož by svět nebyl takovým, jaký je. 

 

2.2 Co je romantická láska?  

 Výraz romantický znamená podle slovníku cizích slov „mající v sobě prvky 

nevšednosti, neobyčejnosti, fantastičnosti, dobrodružnosti“ a dále také „silně citově 

působící“ (KLIMEŠ, 1986, str. 621). Myslím, že je to velice přiléhavá definice i ve 

slovním spojení romantická láska, neboť to jsou právě ty výjimečné pocity, které člověk 

může prožívat zejména na začátcích nového partnerského vztahu, tedy ve fázi 

romantické zamilovanosti. 

 Branden definuje romantickou lásku jako „velmi silné pouto mezi dvěmi 

osobami, v rámci kterého v doprovodu vášně dochází k oboustranné hluboké citovo-

sexuálně-spirituální propojenosti, odrážející vysoký stupeň uvědomování si hodnoty 

romantického partnera“ (cit. dle GREGORA a ŠPAJDELA, 2013, str. 1). 

 Shaver a Hazan zase v souvislosti se svou teorií lásky a attachmentu pojímají 

romantickou lásku jako „integraci třech behaviorálních systémů: formování a 

stabilizování citového pouta (attachment), poskytování starostlivosti a náklonnosti 

romantickému partnerovi (caregiving), sexuálně zaměřené chování a milostné akty 

(sexualmating)“ (cit. dle GREGORA a ŠPAJDELA, 2013, str. 1). 

 Tavel ve svém referátu o lásce (2008) poukazuje na často užívanou polaritu mezi 

láskou romantickou a láskou přátelskou. Láska romantická se vyznačuje emotivitou 

(nadšení, bolest, žárlivost), vášní, sklonem k obětavosti, ale i k velkým očekáváním a 

požadavkům, tendencemi k idealizaci partnera a k iluzím, kdy velkou roli hraje fantazie. 

Přátelská láska je oproti tomu relativně klidným a pokojným stavem s dlouhou dobou 

trvání (díky tomu, že emoce již nejsou takové intenzity) a s notnou dávkou oddanosti 

druhému. Toto dělení by se dalo přirovnat k dělení na zamilovanost (romantická láska) 

a lásku (přátelská láska). 
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 D. B. Wile rozděluje ještě lásku na romantickou a na reaktivní. Romantická 

láska je podle něj charakteristická pro lidi s vyhýbavým chováním, kteří si udržují pocit 

intimity „bez ohledu na to, co se ve vztahu skutečně děje. Když se objeví rozpory a 

neshody, jsou připraveni je nevidět, nezaobírat se jimi a nadále udržovat zdání 

bezproblémové pohody“ (cit. dle TAVELA, 2008, str. 5). Reaktivní typ lásky je naopak 

typický pro ty, kteří bez vyjadřování negativních pocitů nemohou ve vztahu existovat. 

Harmonický vztah je pro ně vztahem, kde má člověk možnost si postěžovat a sdílet s 

partnerem své starosti. „Pocit intimity přichází a odchází, stoupá a klesá v závislosti na 

tom, co se ve vztahu děje“ (TAVEL, 2008, str. 5). 

 Psychologický slovník manželů Hartlových (2000) uvádí romantickou lásku 

spolu se zamilovaností jako dvě možnosti projevu lásky vášnivé. Mnozí autoři (např. R. 

A. Johnson, J. Willi) ale považují romantickou lásku a zamilovanost za identické 

pojmy. Pohledům těchto autorů se podrobněji věnuji níže, protože mi je jejich pojetí 

romantické lásky blízké, ačkoliv jsou to pohledy navzájem poněkud odlišné. 

 

2.2.1 Robert A. Johnson: Věčný příběh romantické lásky 

 Johnsonova stejnojmenná kniha rozebírá pohled na romantickou lásku 

v kontextu se starověkým příběhem Tristana a Izoldy, jež autor zároveň považuje za 

zrození romantické lásky jako takové5, neboť považuje tento mýtus za hluboké 

vyjádření západní duše. Příběh Tristana a Izoldy vykládá pomocí jungovských 

interpretací symbolů mýtu, a ačkoliv se jedná o velice zajímavé čtení, pro tuto práci je 

stěžejní, co z toho vyplývá pro romantickou lásku. 

  Romantická láska je podle Johnsona „největší a jedinečnou energií, se kterou se 

lidská duše setkává v současné západní kultuře. Nahradila v ní náboženství a stala se 

prostorem, v němž muži i ženy hledají smysl, transcendenci, nedotčenost a vytržení“ 

(JOHNSON, 2003, str. 7). Dále dodává, že romantická láska není pouze formou lásky, 

ale „je to celý psychologický soubor jevů – kombinace přesvědčení, ideálů, přístupů a 

očekávání“ (tamtéž, str. 7). Romantickou lásku důrazně odlišuje od prosté lásky a 
                                                 
5 Britský sociolog Anthony Giddens vysvětluje zrod romantické lásky zase v souvislosti se vznikem 
románů v období romantismu na přelomu 18. a 19. století. V předromantické době byly manželské svazky 
uzavírány z ekonomických důvodů, jelikož takový svazek napomáhal organizaci zemědělské práce. Láska 
mezi mužem a ženou pak byla jaksi vzájemnou povinností, kdy „každý ji musí konat vůči tomu 
druhému“(F. M. Cancian, cit. dle GIDDENSE, 2012, str. 54). Romantická literatura byla prostorem pro 
naději a fantazijní představy, které byly ženám v realitě odepřeny (GIDDENS, 2012). 
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pokládá ji za masový jev západní společnosti, který je typický velkými očekáváními a 

požadavky (které vkládáme do našich vztahů) a který mění i náš celkový pohled na svět 

(JOHNSON, 2003).  

 Johnson v knize rozvíjí myšlenku, kterou se zaobíral i např. C. G. Jung, totiž že 

romantická láska je dnes jakousi variací na středověkou dvorskou lásku, což má pro 

dnešní prožívání romantické lásky několik úskalí. Muž (udatný rytíř) se dvořil krásné 

dámě, jakožto své inspiraci, jako symbolu dokonalosti a veškerého půvabu, jako ideálu, 

jež ho přivedl k duchovnosti a vznešenosti. Tehdy vyjadřoval zamilovaný trubadúr svou 

neskonalou lásku prostřednictvím poezie či hudby. Dáma se tomu těšila a taktéž svého 

obdivovatele milovala. Takováto (dvorská) láska pak mohla trvat mnoho let, byla velmi 

intenzivní, dech beroucí a pohlcující. Jenže byla zároveň i trýznivá, protože ji 

vystihovaly tři charakteristiky: za prvé byl sexuální styk mezi rytířem a jeho dámou 

nemyslitelný (jejich vztah byl duchovní, měl v nich kultivovat spiritualitu a vytříbené 

city), za druhé nikdy nešlo o vztah manželský (žena byla obvykle již provdána za 

někoho jiného) a za třetí musel být žár jejich lásky spalující a vášnivý a přesto museli 

usilovat jen o jeho nefyzickou rovinu.  

 „My jsme v dnešní době zamíchali tuto dvorskou lásku do sexuálních vztahů a 

do manželství,“ (tamtéž, str. 9) praví Johnson, „romantická láska je láska z knihy 

pohádek“ (tamtéž, str. 53), kterou se ale lidé západního světa snaží žít v pozemském 

světě v rámci svých praktických životů a to i navzdory nedávné sexuální revoluci a 

současné tendenci sexualizace každého vztahu. Jak z výše uvedeného vyplývá, 

romantická láska je v Johnsonově pojetí právě kultem lásky, který vyloženě oponuje 

manželství a navíc podporuje vášnivý (ač ne fyzicky) mimomanželský vztah.  

Johnson dále vysvětluje, že naše ideály odvozené z dvorské lásky můžou zasít „semínko 

věčné nespokojenosti, která nikdy nenajde hledanou dokonalost“ (tamtéž, str. 54) a tak 

není divu, že je takového názoru, že „když se láska osvobodí od systému hodnot 

romantické lásky, neutrpí tím. Její postavení se jen zlepší, protože láska je něco jiného, 

než romantický dvorský příběh“ (tamtéž, str. 55). 

 

2.2.2 J. Willi: Romantická láska jako první fáze partnerského vztahu 

 Jürg Willi používá slovo zamilovanost jako synonymum pro romantickou lásku. 

Zamilovanost je podle jeho názoru prvotní fází partnerského vztahu, která však není 
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nijak méněcenná oproti pozdějším fázím, naopak je to „jeden z nejsilnějších podnětů 

osobního vývoje v životě dospělého člověka“ (WILLI, 2006, str. 114). Zamilovanost 

dokáže člověka vytrhnout ze zažitého stereotypu a rigidity, naplnit ho novou energií 

realizovat dosud odsouvané (nebo potlačené) plány, může dodat člověku odvahu 

osamostatnit se od rodičů, mohou se na jejím základě vytvořit nové hodnoty, životní 

plány a osobní cíle. V souvislosti s partnerem může dojít k rozvolnění zažitých 

osobnostních struktur apod. Na druhou stranu se může stát i to, že člověk pocítí, že on 

sám je právě ten, kdo druhému daný vývoj umožní prostřednictvím své podpory, důvěry 

a lásky (tamtéž). 

 Protože zamilovanost souvisí s idealizací partnera i vztahu samotného6, dříve 

nebo později přijde jakési prozření, které nás zbaví našich růžových brýlí a my se tak 

následně ocitneme ve fázi zklamání, která je však nutná pro další zrání vztahu. Člověk 

se musí vyrovnat s realitou; bilancuje, zda je onen partner opravdu „ten pravý“, 

objevuje se vztek, bolest i zklamání. Pokud tuto fázi ustojí, můžou oba partneři začít 

budovat tu pravou důvěru, podporu a lásku, která ustojí i partnerskou konfrontaci a 

vzájemnou kritiku. 

 Willi se se svým týmem zabýval také výzkumem, ve kterém mimo jiné zjistil, že 

u více než poloviny probandů láska po prvním roce vztahu zůstala stejná (nehledě na to, 

v jak dlouhém vztahu již jsou), u 30% dotazovaných zeslábla. Naopak ale ze 75% 

případů zesílila identifikace s partnerem. V oblasti intimity polovina dotazovaných 

potvrdila úpadek sexuálního života a něhy (tamtéž, str. 23, 24). 

 

2.3 Doba trvání romantické lásky 

 

 Doba trvání romantické lásky je stále sporem vědců, který se ale také odvíjí od 

faktu, jak který autor romantickou lásku pojímá. U J. Williho jde o počáteční fázi 

vztahu, kterou je nutno úspěšně projít, aby vztah mohl postoupit do dalšího vývojového 

období - do fáze Zklamání a osamělosti v lásce (WILLI, 2006). Podle Williho navíc 

                                                 
6 Idealizace vztahu je podle Williho důsledkem strachu z toho, že láska mezi partnery jednoho dne skončí. 
Idealizace se pak objevuje ve formě vyhýbání a popírání všeho, co oba zamilované odděluje a co by 
případně mohlo způsobit nějaký konflikt. Takto to může fungovat i několik desetiletí. Neurobiologické 
studie zase ukázaly, že snížená tendence utváření negativních sociálních úsudků souvisí se sníženou 
aktivací oblastí amygdaly (GREGOR a ŠPAJDEL, 2013). 



27 
 

harmonii a štěstí zamilovanosti nelze udržet nadlouho, protože tak intenzivní pouto 

vede k přesycení a „partnerova idealizace nás zavazuje k chování, které se dá udržet jen 

s velkým úsilím“ (WILLI, 2006, str. 117). 

Názor, že romantická láska je „jen“ začátkem, který trvá kolem jednoho roku až 

dvou let, se v literatuře objevuje poměrně často. Američtí badatelé A. Aron a B. P. 

Acevedo ale na základě četných studií tvrdí, že romantickou lásku mohou prožívat i 

partneři v dlouhodobém vztahu, na rozdíl od lásky vášnivé, která trvá obvykle jen krátce 

(PAULÍK, 2010). Pro dlouhodobé trvání romantické lásky je podle nich důležitá 

„nepřítomnost nutkavé naléhavosti, nejistoty či úzkosti“ (tamtéž, str. 135), které jsou 

typické právě pro lásku vášnivou. Uvedení autoři na základě provedené metaanalýzy 

dále shrnují, že „romantická láska koreluje se spokojeností ve vztahu bez ohledu na 

jeho trvání, kdežto korelace obsesivního vášnivého vztahu se spokojeností je jen nízká“ 

(tamtéž, str. 135), zejména tedy co se dlouhodobého vztahu týče. 

 Na problematiku udržení si romantické zamilovanosti z hlediska biologických 

procesů se zaměřuji v kapitole 2.3.1, z hlediska expanze a růstu sebepojetí pak 

v kapitole 3.1.1. 

  

2.3 Kulturní a genderové rozdíly v prožívání romantické lásky 

  

 Vědci, zabývající se problematikou výskytu romantické lásky, zjistili, že se 

jedná o jev univerzální, prostupující všechny kultury od malých afrických kmenů po 

obyvatele Grónska (DEWEY, 2010). Zamilovanost tedy není specifikem západních 

(ekonomicky a sociálně vyspělých) společností a navíc není ani specifický důrazem na 

jedno pohlaví. 

 Tým výzkumníků kolem Arthura Arona se v letech 1991 až 1992 jal srovnat 

různé druhy lásky v řadách univerzitních studentů ve třech odlišných kulturách: v USA, 

v Rusku a v Japonsku. Studentům byly předloženy dotazníky k vyplnění v rámci 

předmětu sociologie a psychologie. Základní otázky, které si výzkumníci pokládali, 

byly, zda existují transkulturní a genderové rozdíly v pojímání lásky a zda jsou tyto 

genderové rozdíly či podobnosti konzistentní i přes kulturní odlišnost (ARON aj., 

1994). Výsledky, co se týče konkrétně romantické lásky, uvádějí, že Američané a 
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Rusové skórovali oproti Japoncům výrazně výše v souvislosti s mírou romantičnosti, 

přičemž nebyl zaznamenán žádný významný rozdíl mezi pohlavími7 a to ani v rámci 

srovnání mezi jednotlivými kulturami (tamtéž). Výsledek nižší romantičnosti mladých 

Japonců si autoři vysvětlují tím, že jejich národ není tolik ovlivněn evropským 

dědictvím romantické lásky. Další nabízené vysvětlení říká, že Japonsko je výrazně 

kolektivisticky orientovanou společností, což se vyznačuje menším důrazem na 

intimitu, na svobodu jednotlivce, závislostí na organizaci či na skupině apod. (tamtéž). 

 

2.4 Romantická láska z pohledu biologie 

  

 2.3.1 Hormony a láska 

 Endokrinologie se snaží pochopit lásku z hlediska hormonálních změn v těle, 

které se liší dokonce i v různých fázích lásky.  

 Ve fázi romantické zamilovanosti se zprvu předpokládalo, že hrají hlavní roli 

látky zvané katecholaminy (adrenalin, noradrenalin) a amfetaminy, neboť tyto látky 

vyvolávají podobné stavy euforie, které zamilovaný člověk prožívá. Nakonec se však 

ukázalo, že jsou katecholaminy „spíše známkou psychické nepohody, jak o tom svědčí 

jejich vyšší hladina u mužů a žen v rozvodových situacích, v manželských hádkách 

apod.“ (STÁRKA, 2007, str. 13). 

Později se věnovala pozornost tzv. biogenním aminům, jež se svými účinky podobají 

amfetaminům. „Amfetaminy mají typický charakter návykových drog a tak 

zamilovanost skutečně může být jistou formou narkomanie“ (tamtéž, str. 14). 

Společnými charakteristikami pro zamilovanost a intoxikaci omamnými látkami jsou 

např. absence vnímání negativních důsledků, euforická nálada, nápadnost projevu nebo 

silné vzpomínky (GREGOR a ŠPAJDEL, 2013). 

 Profesorka Marazziti dále dokázala, že se zamilovaností jde ruku v ruce porucha 

nedostupnosti serotoninu (jako je tomu u patologické žárlivosti a některých psychóz) a 

zvýšená hladina nervového růstového faktoru (NGF), který dokonce pozitivně koreloval 

s fází zamilovanosti, s jejímž úpadkem se na normální hladinu snížilo i množství NGF. 

                                                 
7 Nejmenší rozdíl mezi ženami a muži se objevil v Japonsku, největší v USA. 
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Dalším zajímavým poznatkem je, že hladina tohoto hormonu se zvyšuje při líbání 

(STÁRKA, 2007).  

 Marazzity také zjistila, že hormonální změny v těle romanticky zamilovaných 

odpovídají stavu ve stresové situaci (tamtéž). 

 Výše zmíněná nízká hladina serotoninu je způsobena naopak zvýšenou hladinou 

dopaminu a noradrenalinu, což je podle Fisherové (GREGOR a ŠPAJDEL, 2013) 

typické pro období romantické lásky. Jelikož ale není z dlouhodobého hlediska možná 

tvorba takovéhoto množství dopaminu, v případě, že spolu partneři zůstávají, vzájemná 

vášeň postupně slábne. Zajímavým zjištěním dále je, že „aktivita dopaminu souvisí 

s objevováním a s poznáváním nových věcí, které se můžou zdát jednotlivci subjektivně 

vzrušující. Proto je pochopitelné, že společné angažování se partnerů v nových, předtím 

nevyzkoušených aktivitách, (…) má vliv na neurobiologické mechanizmy, které stimulují 

prožívání romantické lásky“ (tamtéž, str. 2). 

  

2.3.2 Romantická láska z pohledu sociální neurovědy 

 Od roku 2000 se uskutečnilo několik studií, které se zabývaly souvislostí mezi 

mozkovou aktivitou a prožitky romantické lásky. Výzkumy byly prováděny pomocí 

zobrazovacích technik, jako je pozitronová emisní tomografie a funkční magnetická 

rezonance.  

 Z výsledků vyplývá, že romantická láska nejenže „aktivuje subkortikální oblasti 

mozku, které zprostředkovávají rozličné emoce, které souvisejí s motivací po získání 

odměny, ale stejně tak aktivuje vyšší kortikální oblasti, které se podílejí na sociální 

kognici pozornosti, paměti, mentální asociaci a sebereprezentaci“ (GREGOR a 

ŠPAJDEL, 2013, str. 1).  
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3 Změna sebepojetí vlivem romantické lásky 
 

  

 Jak bylo avizováno v kapitole o sebepojetí, k jeho vývoji dochází během celého 

ontologického vývoje člověka. To, jakým způsobem se mění, je ovlivňováno mnoha 

faktory, kterými jsou např. primární rodinné vztahy, vrstevnické vztahy apod. Ve 

zkratce se dá vlastně říci, že to, jak sami sebe pojímáme, můžou ovlivňovat všechny 

naše blízké vztahy. Ne nadarmo Arthur Aron (2003) píše, že architekty našeho 

sebepojetí jsou ti, s kterými jsme v blízkém vztahu. Jedním z takových nejbližších 

vztahů, který může člověk v dospělosti či v dospívání obvykle zakusit, je právě 

romantická láska.  

 Na druhou stranu ale nutno podotknout, že tento proces funguje i naopak: 

„Vztahy hrají centrální roli (…) ve formování a přetváření Self; a Self hraje centrální 

roli (…) ve formování a přetváření vztahů“ (ARON, 2003, str. 455).  

V této kapitole podrobněji rozebírám důsledky romantického zamilování na 

sebepojetí člověka a zároveň i jeho dopad, pokud člověk takovýto sebe-rozvíjející vztah 

ztratí.  

 

3.1 Historie a teoretická východiska problematiky 

 

 Teoretické bádání, v rámci problematiky změny sebepojetí vlivem romantické 

lásky, má kořeny ve vzdálenější minulosti než je tomu u empirických výzkumů, které 

jsou záležitostí až několika posledních desítek let. 

 Arthur Aron (1995) poukazuje na dvě rozdílné školy klinických teoretiků, kteří 

se tímto tématem v minulosti zabývali a položili tak první základy pro následné (i když 

doposud vcelku vzácné) výzkumy. První škola, zastoupená např. C. G. Jungem, E. 

Eriksonem a O. F. Kernbergem, zastávala názor, že „zamilování je hodnotnou 

zkušeností, přispívající k rozvoji identity a osobnostní integraci“ (ARON, 1995, str. 

1102). Druhá škola, reprezentovaná např. E. Frommem, I. Yalomem, či D. Tennov, se 

zaměřovala „na nežádoucí aspekty zamilování se“ (tamtéž, str. 1102) a to převážně na 

jeho extrémní formy jako je iracionalita a závislost, tedy známky neurózy.  
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 Aron dále podotýká, že teprve v  devadesátých letech minulého století se mezi 

psychology začal objevovat obšírnější zájem o problematiku romantické lásky, 

nicméně, co se týče jejích vlivů na sebepojetí, objevila se před Aronovým výzkumem 

pravděpodobně pouze jedna studie, kterou realizoval v roce 1988 Clyde Hendrick se 

svou ženou Susan. Badatelé tehdy dospěli k závěru, že zamilovaní jedinci mimo jiné 

disponují menší mírou sebemonitorování8 (self-monitoring) a v padesáti procentech se 

objevuje vyšší míra sebeúcty (ARON, 1995). 

 Aron a jeho kolegové se v devadesátých letech rozhodli na zmíněné myšlenky 

navázat a podpořit je empirickými daty. Ve svém výzkumu vycházejí z teoretických 

předpokladů, že existují minimálně dva způsoby, jakými zamilovanost ovlivňuje 

sebepojetí. Prvním způsobem byl předpoklad, že v souvislosti se zamilovaností se 

celkově rozšiřuje obsah sebepojetí (expansion of the content of the self), druhým 

předpokladem bylo zvyšování sebeúcty (self-esteem) a vnímané osobní účinnosti (self-

efficacy)9. 

 

3.1.1 Zamilovanost a rozšiřování obsahů Self 

 Jednou z možností vlivu romantické lásky na sebepojetí je změna Self ve smyslu 

jeho expanze. Tento proces může vyvolat jakákoliv interakce s druhými lidmi, neboť se 

předpokládá, že naše Self se odvíjí od toho, jak nás vidí ostatní (tamtéž). Toto tvrzení 

vychází z předpokladu, že se „lidé chovají tak, aby potvrdili očekávání ostatních“ 

(ARON, 2003, str. 444). Příkladem může být studie, ve které se vystupování žáků 

zlepšilo na základě toho, že jim jejich učitel řekl, že by mohli být akademičtí sprinteři 

(tamtéž).  

V širším pojetí lze i říci, že všechny druhy lásky (např. k dětem, ke svým domácím 

mazlíčkům, láska ke svému domovu) nějakým způsobem sebepojetí zasahují (ARON a 

ARONOVÁ, 1996). 

 Jak bylo již zmíněno v první kapitole, proces změny sebepojetí je umocněn tím 

spíše, čím bližší a důležitější je pro nás daný člověk, s kterým jsme v kontaktu. 

Romantický vztah pro tento proces poskytuje ty nejlepší podmínky: vytváří podporující 

                                                 
8 Sebemonitorování je podle psychologického slovníku výrazem pro „zaměřování pozornosti na vlastní 
psychické procesy a na vlastní chování“ (Hartl a Hartlová, 2000, str. 523). 
9 Vysvětlení termínu vnímaná vlastní účinnost (self-efficacy) viz kapitola 3.1.2. 
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a bezpečné prostředí, v kterém je prostor pro vyzkoušení si nových, potlačených či 

ideálních aspektů Self a pro jejich následnou aplikaci v nových sociálních situacích 

(ARON, 1995). Tyto aspekty se mohou rozkrývat a rozvíjet na základě toho, jaké jejich 

specifické formy daný partner zrovna pozitivně hodnotí. Dá se tedy říci, že 

zamilováním se nastartuje perioda sebeobjevování, obzvláště pak u mladých lidí 

(tamtéž), kteří jsou ve fázi hledání sebe samého a jejich přístup k sobě i ke světu je 

flexibilnější. 

 Na základě výše uvedených důvodů je pak lépe pochopitelné, proč Aron mluví 

spíše o expanzi sebepojetí, než o jeho změně.  

 Dalším způsobem, jakým sebepojetí jedince může expandovat, je díky procesu, 

který Aron nazval jako “zahrnutí druhého do svého Self“ (including other in the self), 

který se stal sám o sobě předmětem jeho bádání.  

 Výzkumem v této oblasti se zabýval i Constantine Sedikides, který díky svým 

výsledkům shledal, že participanti, kteří byli v době výzkumu v blízkém vztahu, použili 

v rámci popisu svého Self (self-description) zřetelně více termínů, tedy dokázali popsat 

sami sebe ve větší rozmanitosti, než jejich kolegové, kteří se v blízkém vztahu 

nenacházeli (ARON, 1995). 

 

Láska jakožto motivace zahrnout druhého do svého Self 

Aron se se svou manželkou nejprve zabývali obecnou lidskou motivací, v rámci 

čehož uskutečnili několik výzkumů. Na základě získaných dat konstatovali, že lidé se 

snaží rozvíjet nejen své materiální možnosti, ale také své poznání, tělesnou a sociální 

identitu a povědomí o své pozici v celém univerzu (ARON a ARONOVÁ, 1996). Tato 

„sebe-expanze“ je povětšinou způsobem, jak lépe poznat sám sebe a své schopnosti 

(tamtéž). 

 Podle Gregora a Špajdela obraz mozkové aktivity během prožívání romantické 

zamilovanosti poukazuje „na její výrazný motivační charakter“ (2013, str. 3). A jelikož 

se tato motivace uplatňuje na principu expanze a růstu osobní identity, romantická láska 

může být „zároveň chápána jako klíčový princip expanzivní činnosti Self, který má 

přivést jednotlivce k rozšiřování svých potenciálů, možností a objevování své hlubší 

identity“ (tamtéž, str. 3).  
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Celý tento proces rozvoje Já pak funguje skrze pojmutí oné blízké osoby do 

vlastního Já; v zásadě jde o proces překrývání kognitivních reprezentací Self dvou a 

více lidí (ARON a ARONOVÁ, 1996). Děje se tak díky vzájemné empatii, otevřenosti, 

vzájemnému sebeodkrývání (self-disclosure)10 a prostřednictvím sdílení intimity. 

Jedinec, který je takto pojímán svým partnerem, pak může cítit, že je jeho 

nejvnitřnějšímu Já rozuměno, že je partnerem uznáváno a že je o něj pečováno (tamtéž). 

Aron na základě této myšlenky také říká, že to, kdo jsme, se dá odvodit z toho, kdo je 

náš partner (ARON, 2003). 

Někteří lidé by si mohli myslet, že takovéto ztotožnění se s partnerem musí vést 

ke ztrátě vlastní identity, ale jak proklamuje Erik Erikson (1999), v souvislosti se svou 

teorií osmi vývojových stádií, pokud dojde během dospívání k řádnému nalezení a 

upevnění osobní identity, člověk o ni žádným vztahem nepřijde, naopak, nalezení 

identity je základem pro zdravý a fungující partnerský vztah a možnost zažívání 

intimity. Erich Fromm (2010) celou myšlenku vystihuje (na první pohled paradoxními) 

slovy, že dosáhnout jednoty může člověk pouze splynutím s jinou osobou a to na 

principu lásky. Vyspělí jedinci by tak měli být schopni v partnerském vztahu utvořit 

jednotu a přesto zůstat každý individualitou. 

 

V souvislosti s expanzí a růstem Self znovu narážíme na teorii, jak si udržet stav 

romantické zamilovanosti. Podle manželů Aronových (1996) se pár může vyhnout 

poklesu vztahové spokojenosti tím, že si budou partneři vědomě spojovat svůj protějšek 

či vztah samotný s procesem své osobnostní expanze. To se může povést v případě, že 

se spolu oba partneři angažují v takových aktivitách, které přispívají jejich rozvoji. 

Takovéto aktivity bývají typické tím, že se zdají být jejich provozovatelům vzrušující a 

neobvyklé a jsou zdrojem nových informací či zážitků. Obecně řečeno, každá nová 

aktivita je určitou měrou vzrušující a nabuzující, svou roli zde ale hrají i aktivity 

„nenové“ jako třeba nějaký druh fyzické námahy či vysoká visuální stimulace (tamtéž). 

Zdá se tedy, že zkrátka jakékoliv vysoké (ale snesitelné) nabuzení vytváří pocit 

vědomého rozvoje self a pocit kompetentnosti a to dokonce ve větší míře, než je tomu u 

aktivit, které by se daly označit slovem „příjemný“ (tamtéž). 
                                                 
10 Vzájemné otvírání se a postupné odkrývání jednotlivých slupek naší osobnosti je základním procesem, 
který přispívá k rozvoji romantického vztahu. Lidé se více otvírají těm, které mají rádi, což zase 
způsobuje, že jsou svými důvěrníky více milováni (ARON, 2003). Podle Reise a Shavera je ve vztazích 
nejdůležitější, aby člověk odkrýval ty emoční informace, za které je blízký druhý zodpovědný (tamtéž). 
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Tuto tezi se jali Reissman, Aron a Bergen (1993) ověřit experimentem. Vytvořili 

tři skupiny z náhodně vybraných heterosexuálních manželských párů (celkem 53 párů), 

přičemž páry v první skupině měly za úkol společně trávit hodinu a půl týdně 

vzrušujícími a nabuzujícími aktivitami z připraveného seznamu (každý pár měl seznam 

s jinými položkami), páry ve druhé skupině měly také trávit hodinu a půl týdně 

společného času, ale tentokrát aktivitami pouze příjemnými. Třetí skupina byla 

kontrolní, to znamená, že neměla žádné specifické instrukce. Jak výzkumníci 

předpokládali, první skupina v porovnání s druhou vykazovala „podstatně větší nárůst 

spokojenosti ve vztahu již po deseti týdenní lhůtě studie“ (ARON a ARONOVÁ, 1996, 

str. 55). Co ale překvapující je, že ve srovnání druhé experimentální skupiny s kontrolní 

skupinou nebyl žádný významný rozdíl. Jinými slovy, „spokojenost nezvyšuje pouhé 

společné trávení času, ale dělání něčeho vzrušujícího, a podle všeho také sebe-

expandujícího, je to, co vztahovou spokojenost zvyšuje“ (tamtéž, str. 55). 

O dva roky později tuto teorii Aron znovu potvrdil ve spolupráci s CH. C. 

Norman dalším experimentem, který pro změnu proběhl v laboratorních podmínkách 

(tamtéž).  

 

3.1.2 Zamilovanost a nárůst vnímané osobní účinnosti a sebeúcty 

 

Vysvětlení pojmu vnímaná osobní účinnost 

 Termín vnímaná osobní účinnost je překlad anglického pojmu self-efficacy, 

který byl do psychologie zaveden Albertem Bandurou v souvislosti s jeho sociálně 

kognitivní teorií lidského chování (PASTORELLI aj., 2001). Toto slovo je do českého 

jazyka obecně těžce přeložitelné, někteří autoři ho tedy nepřekládají vůbec, další 

používají různé ekvivalenty jako sebeuplatnění (Janoušek), osobní zdatnost (Smékal), 

obecná vlastní efektivita (Křivohlavý) apod. (HOSKOVCOVÁ, 2009). Pro tuto práci 

přejímám překlad Simony Hoskovcové „vnímaná osobní účinnost,“ někdy také 

„vnímaná vlastní účinnost“. 

 Vnímaná osobní účinnost, čili jedincovo přesvědčení o schopnosti docílit 

požadovaného výsledku (PASTORELLI aj., 2001), hraje důležitou roli v mnoha 

sociálních situacích, např. významně souvisí se zvládáním či nezvládáním psychické 

zátěže (HOSKOVCOVÁ, 2009). „Vnímání vlastní účinnosti se vztahuje k přesvědčení 
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individua o kontrole nad událostmi, o možnosti ovlivňovat svůj život“ (tamtéž). Pokud 

jedinec disponuje tímto druhem sebedůvěry, s velkou pravděpodobností u něj dochází 

k tvorbě optimistických postojů k sobě i k životu jako takovému, k lepšímu zvládání 

těžkých životních situací a úkolů, což v konečném důsledku koreluje s celkovou 

kvalitou života. Jedinci s vyšší mírou osobní úspěšnosti také disponují větší vytrvalostí 

a troufají si na vyšší cíle, zároveň jsou odolnější proti neúspěchům (HOSKOVCOVÁ, 

2009). Naopak „nízká vnímaná vlastní účinnost je považována za osobnostní rys, který 

zakládá psychickou zranitelnost – tendenci k depresím a k podléhání stresu. Tito lidé 

trpí sebeobviňováním za vlastní špatnost, ztrácejí víru v sebe, snadno všechno vzdávají“ 

(HOSKOVCOVÁ 2009). 

 

 Započetí procesu zvyšování těchto dvou aspektů sebepojetí je opět spojováno s 

více důvody. Swidler např. předpokládá, že jelikož je zamilovanost v naší kultuře 

jednou z hodnot a zážitků, po které většina lidí touží, samotný fakt toho, že se 

zamilovanosti a blízkého vztahu podaří „dosáhnout“, může zvyšovat vnímanou 

sebeúctu a vnímanou osobní účinnost (ARON, 1995). Aron v této souvislosti zase 

předpokládá, že mohou být tyto procesy spuštěny samotným uvědoměním si, že nás 

někdo miluje, což pro nás samé znamená, že miluje to, jací jsme, tedy i naše Self 

(tamtéž)11. Následkem tohoto zážitku pak může růst pocit vlastní sebehodnoty (self-

worth). Další teorie říkají, že samotné uvědomění si, že se po psychické stránce 

rozvíjíme, tedy že naše Self expanduje, může utvořit základ pro růst pocitů sebeúcty a 

vnímané osobní účinnosti a zároveň zvyšovat spokojenost s probíhajícím vztahem 

(ARON, 1995). 

  

3.1.3 Seberealizace v lásce podle Jürga Williho 

 Willi je taktéž zastáncem postoje k milostným vztahům jakožto k prostoru pro 

rozvoj jedinců. Doslova říká, že „milostné vztahy jsou médiem pro rozvoj, vývoj a 

uskutečnění nejintimnější osobní oblasti,“ a že lidé doufají, že jeho prostřednictvím 

                                                 
11 Toto tvrzení potvrzuje Eliottův výzkum z roku 1996, v jehož rámci systematicky sledoval mladé ženy 
po dobu sedmi let. Výsledkem byl nárůst sebeúcty u těch žen, které se během této doby vdaly nebo se 
staly matkami (ARON, 2003). 
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„uskuteční svůj osobní potenciál a vyrazí k novému rozvoji. Seberealizace získává díky 

partnerově reakci jinou kvalitu“ (WILLI, 2006, str. 25). 

 Rozdílné jsou však jeho základy, na kterých svou teorii rozvíjí. Willi totiž 

vychází z Darwinovy evoluční teorie, která praví, že všechny organismy jsou přirozeně 

naprogramovány tak, aby jejich jednání bylo vždy prospěšné v rámci svého druhu a 

jeho zachování. I ve vztahové otázce mezi mužem a ženou tak jde podle této teorie o 

otázku výběru chování, které by mohlo znamenat větší pravděpodobnost přežití 

(tamtéž). 

 S Darwinovou teorií souvisí starost o zachování vlastní genové informace, která 

je jakýmsi rozšířením nás samých do budoucnosti. Takto pojatá teorie ale nevysvětluje 

fakt, proč ženy a muži utvářejí svazky trvající celý život, vždyť obzvláště u mužů se to 

zdá být, z hlediska co největšího rozšíření vlastního genofondu, nevýhodné. Willi tento 

problém vysvětluje záměnou, kdy na místo prosazování osobních genů dosazuje 

„realizaci osobního potenciálu v partnerském vztahu a skrze něj. Lidé se chovají tak, 

aby mohli uplatnit a rozvinout co nejvíce ze svých osobních možností“ (tamtéž, str. 29). 

K tomu však potřebují druhé. 

 Partnerský vztah se, oproti vztahům např. obchodním a pracovním, zaměřuje na 

nejintimnější a nejosobnější oblast jedincova rozvoje, na Self (Já), z kterého se později 

stane Ty (tamtéž). Milovaný partner se může stát obrovskou podporou, ale i tím, který 

může vyslovovat konstruktivní kritiku, nesouhlas nebo podnětné výzvy, což je ve svém 

důsledku pro osobnostní rozvoj velkým pozitivem. Stěžejní roli hraje blízkost partnerů, 

díky níž si za prvé dovolí otevřeně hovořit a dávat zpětné vazby, za druhé se vyslovené 

nedá jen tak přejít, neboť vliv partnera a jeho chování druhého nutně zasahuje, osobně 

se ho dotýká. Je důležité ještě zmínit, že kvalita rozvoje samozřejmě koreluje s kvalitou 

partnerových reakcí (tamtéž). 

 Tento způsob rozvoje funguje nejlépe, když jsou oba partneři pozitivně 

nakloněni nejen vlastnímu rozvoji, ale také rozvoji druhého. „Představa, že můžeme 

podpořit druhého v hledání jeho cesty, může mít zvláštní přitažlivost“ (tamtéž, str. 30), 

ovšem člověk si musí (jako ve všem) udržet zdravou míru. Zdravá míra znamená 

nutnost respektovat partnerovu autonomii a jeho vlastní odpovědnost za sebe. Zároveň 

není možné plně se odevzdat do partnerovy péče, jeho zájmy přijmout za vlastní 

(tamtéž) a potlačit tak svou vlastní identitu. 
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3.2  Výzkumy  na  poli  vzájemných  vztahů  mezi  sebepojetím  a 

romantickou láskou 

 

Problematikou změny sebepojetí vlivem blízkých vztahů, včetně romantické 

lásky, se zabýval (a možná stále zabývá) zejména americký, v této práci již zmiňovaný, 

psycholog Arthur Aron. Aron s pomocí dalších kolegů uskutečnil v této oblasti několik 

stěžejních výzkumů, které považuji za vcelku ojedinělé a proto i cenné. V této kapitole 

je mým cílem tyto (a další) výzkumy a jejich výsledky představit. 

Každá podkapitola se věnuje jednomu z nich, přičemž zdrojem čerpání 

informací pro mne byl vždy článek napsaný autory experimentu. Abych v textu každé 

podkapitoly neuváděla stále dokola stejný zdroj, je tento zdroj připnut k nadpisu 

podkapitoly jakožto poznámka pod čarou. 

 

3.2.1 Aronovy experimenty vlivu romantické lásky na změnu Self12 

 Následující studie vznikly, dle slov Arthura Arona, s úmyslem poskytnout 

experimentálně získaná systematická data, která by pomohla potvrdit či vyvrátit 

dosavadní, převážně jen teoretické předpoklady týkající se dopadu zamilování se na 

sebepojetí člověka. 

 Aron ve spolupráci se svou ženou Elaine a kolegyní Meg Paris provedli dva 

experimenty (ARON aj., 1995), jejichž cílem bylo zjistit, zdali se po zamilování 

vnímaný obsah sebepojetí (dále užíván kratší anglický termín Self) mění či rozvíjí a zda 

se zvyšuje sebeúcta a vnímaná osobní účinnost. Stav zamilovanosti si přitom definovali 

podobně jako Jung, James či Johnson přirovnáním ke zkušenosti básníků a 

středověkých trubadůrů, přičemž předpokládali, že stav zamilovanosti zažije alespoň 

jednou za život většina obyvatel Spojených států. 

 Obě studie byly provedeny mezi vysokoškolskými studenty prvních a druhých 

ročníků, jelikož bylo předpokládáno, že v takovém vzorku se bude vyskytovat dostatek 

zamilovaných jedinců. Výzkumníci poté u svých participantů započali měření aspektů 

jejich sebepojetí a kontrolovali „stav“ každého z nich, totiž zda je daný jedinec 

                                                 
12 Veškerý obsah této podkapitoly je čerpán z článku Falling in Love: Prospective studies of self-concept 
changes napsaným  manžely Aronovými a Meg Paris z roku 1995. 
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zamilován či nikoliv. Tato měření se opakovala každé dva týdny po celkovou dobu 

deseti týdnů, tedy necelých tří měsíců. Nutno také podotknout, že výzkumníci měli pod 

kontrolou i možné změny nálad v průběhu celého testování, nicméně stále zde bylo 

hodně proměnných z životů probandů, které nebylo možno řádně podchytit. Z tohoto 

důvodu jsou dosažené výsledky zřejmě méně signifikantní, než by se mohlo zdát na 

základě pouhé analýzy získaných dat. 

 První studie, týkající se změny a expanze Self v souvislosti se zamilováním, 

proběhla v roce 1989. Zúčastnilo se jí celkem 156 probandů (přičemž stejně jako 

v druhé studii, dvě třetiny byly ženy) ve věku převážně od osmnácti do dvaadvaceti let. 

Druhá studie, zaměřená na otázku růstu sebeúcty a osobní účinnosti, byla zrealizována 

v roce 1993 s celkovým počtem 529 probandů - studentů psychologie -  téhož věku jako 

ve studii číslo jedna, z nichž 138 bylo během celého průběhu testování klasifikovaných 

jako zamilovaných. 

 Na základě získaných dat byly potvrzeny obě výzkumné hypotézy. Zamilovaní 

účastníci studie č. 1 vykazovali jasné změny v obsahu sebepojetí a vyšší různorodost 

jeho oblastí. Jak bylo blíže rozvedeno v kapitole 3.1.1, proces expanze Self probíhá 

skrze ztotožnění se s milovaným partnerem, prostřednictvím něhož člověk přijme také 

jeho charakteristiky, perspektivy, možnosti atd. Podle Arona a jeho kolegů je pro růst 

vědomé vlastní účinnosti stěžejní právě uvědomění si těchto přejímaných fenoménů. 

Podle mého názoru je ale pro toto uvědomování si potřeba jisté introspekce, vnímaní 

sebe sama (self-perception). V tomto výzkumu tedy hraje velkou roli fakt, že byl 

výzkum prováděn mezi studenty psychologie, protože se dá předpokládat, že tací lidé 

jsou v tomto ohledu senzitivnější, či jsou k tomu svým studiem alespoň vedeni. Kdyby 

výzkum probíhal v běžné populaci, možná by výsledky mohly být z jistého pohledu 

jiné. O tomto aspektu však v článku není zmínky.  

Ve studii č. 2 byl zaznamenán signifikantní nárůst jak ve vnímané sebeúctě, tak 

ve vnímané osobní účinnosti a to bez ohledu na věk. Celkem zajímavým zjištěním bylo, 

že počáteční naměřená hodnota sebeúcty byla v průměru vyšší u těch probandů, kteří 

v průběhu experimentu uvedli, že se zamilovali, než počáteční průměrná hodnota těch, 

kteří svou lásku během deseti týdnů testování nepotkali. 

 Pro shrnutí lze citovat konstatování z článku, totiž že „výsledky obou studií jsou 

jasně konzistentní s představou, že zamilovanost je pozitivní zkušeností, alespoň 
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z krátkodobého hlediska. Zdá se, že mění sebepojetí takovým způsobem, který vede 

k pocitu jedince větší způsobilosti dosáhnout svých cílů a také k pocitu větší 

sebehodnoty“ (ARON aj., 1995, str. 1110).  

 

3.2.2 Romantická láska a sebeúcta13 

 Autoři této studie se zaměřili na opačný proces, než nese název této bakalářské 

práce, totiž na to, jaký vliv má lidská sebeúcta na přitažlivost a romantickou lásku. 

Nicméně jsem toho názoru, že stojí za to tuto studii do práce zahrnout. 

 Autoři vycházejí z často citovaného názoru, že individuální míra sebeúcty je 

determinující pro romantickou lásku jako takovou. Jakým způsobem však determinace 

probíhá, není jasné. Některé teorie naznačují, že vysoká míra sebeúcty se podílí na 

„prožívání romantické přitažlivosti, opětování obdivu a respektu k milovanému“ (DION 

a DIONOVÁ, 2006, str. 39). Sebeaktualizační14 teorie zase prohlašují, že 

„sebeakceptující a nedefenzivní jedinci jsou více schopni lásky k druhým, schopni 

zažívat uspokojující a naplňující vztahy„ (tamtéž, str. 39) a do třetice, jedinci s vysokou 

sebeúctou údajně příznivěji reagují na svého romantického partnera, poskytujíce jiné 

city, než jedinci s nízkou úrovní sebeúcty . Na druhé straně stojí v opozici jiní teoretici, 

kteří tvrdí, že jedinci s nízkou sebeúctou mohou disponovat speciální potřebou lásky 

nevědomě směřující ke zlepšení sebehodnocení a potvrzení si vlastní hodnoty. Z toho 

by se dalo odvodit, že tací lidé jsou citlivější k příležitostem týkajících se romantické 

lásky, která by pro ně také mohla být více naplňující a tak by jejich láska, přijetí a 

oceňování partnera mohly být přívětivější, než u osob s vyšší sebeúctou. 

 Z předchozích výzkumů, týkajících se vlivu sebeúcty na romantický vztah, 

autoři zmiňují např. Walsterovu studii z roku 1965, který shledal, že ženám s nižší 

sebeúctou se, oproti ženám s vyšší sebeúctou, více líbili muži, kteří dávali přijetí ženy 

více najevo a kteří byli snaživější v pozváních na schůzky. Nízká sebeúcta zde tedy, zdá 

                                                 
13 Veškerý obsah této podkapitoly je čerpán z článku Self-esteem and romantic love, který byl napsán 
Karen a Kennethem Dionovými v roce 2006. 
14 Sebeaktualizace byla původně termínem z teorie K. Goldsteina, kterým označoval „motiv rozvinout 
všechny osobní potenciály.“  Dnes je pojem sebeaktualizace znám hlavně díky Teorii potřeb A. Maslowa, 
který ji umístil na  samý vrchol své pyramidy, jakožto konečné úrovně „psychického vývoje poté, co byly 
naplněny všechny základní potřeby i metapotřeby“ (HARTL a HARTLOVÁ, 2000, str. 259). Dalšími 
teoretiky, pro které byl pojem sebeaktualizace ústřední v jejich teoriích, jsou C. Rogers a E. Fromm.  
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se, koreluje s potřebou větší jistoty přijmutí partnerem. O několik let později byla studie 

zopakovaná a nutno podotknout, že nedošla ke stejným závěrům. 

 Manželé Dionovy se rozhodli vytvořit studii, která by udělala jasno ve sporech 

ohledně korelace sebeúcty s aspekty romantické lásky.  

Experimentu se zúčastnilo celkem 156 osob, opět studentů psychologie. V první 

části čekal participanty dotazník zaměřný na zhodnocení vlastní sebeúcty, následovalo 

topologické měření pomocí stupnice pro zhodnocení sociální přitažlivosti a 

sebeobranných sklonů (self-defensiveness). Poslední část tvořil dotazník zaměřený na 

různé parametry romantické lásky jako je doba trvání, četnost, intenzita. 

Výsledky výzkumu byly následující:  

Co se týče frekvence romantické lásky, osoby s nízkou mírou obranářství a i osoby 

s nízkou sebeúctou uvedly více zkušeností jak s romantickou láskou, tak s láskou 

neopětovanou, přičemž se neopětovaná láska týkala více žen, než mužů. V otázce 

intenzity prožívání lásky se ukázalo, že jedinci s nižší mírou sebeúcty vykazují 

intenzivnější prožitky. Další část analýzy říká, že „vysoce defenzivní jedinci hodnotili 

svou subjektivní zkušenost s romantickou láskou jako uspokojivější a stabilnější, ale 

zároveň opatrnější a méně přímou, než osoby méně defenzivní“ (DION a DIONOVÁ, 

2006, str. 48). Ženy popsaly oproti mužům podobně svou zkušenost s romantickou 

láskou, tedy jako naplňující a stabilnější. Dále se ukázalo, že lidé s vyšší mírou sebeúcty 

hodnotí romantickou lásku více jako racionální fenomén, vysoká defenzivita se zase 

pojí s cynickým pohledem. A co je ještě důležité, osoby s nízkou sebeúctou souhlasně 

dosahovali vyššího skóre na stupnici měřící lásku obecně (liking), lásku partnerskou 

(loving), ale i míru důvěry ve vztahu. Toto skóre bylo ve všech třech bodech vyšší u 

žen, než u mužů. Stejně tak mají dle výsledků jedinci z nízkou sebeúctou (obzvláště 

ženy) tendenci pozitivněji hodnotit svého romantického partnera. 

 Uvedené výsledky tedy hovoří proti sebeaktualizační teorii. Dionovi však 

předpokládají, že základem role sebeúcty a defenzivity, podněcující jedince k hledání 

romantické přitažlivosti, jsou různé procesy. „Za prvé, namísto nižší vnímavosti lásky, 

osoby s nízkou sebeúctou můžou být jednoduše méně úspěšné (…) ve vtažení svého 

heterosexuálního partnera do vzájemné lásky“ (DION a DIONOVÁ, 2006, str. 51), což 

může být např. z důvodu menší obratnosti v sociálních vztazích. Za druhé, defenzivní 

lidé mívají silnější potřebu chránit svou zranitelnou sebeúctu, což může vést k vyhýbání 
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se takovým interpersonálním situacím, pro které je typické odhalení vlastního nitra, tedy 

i pro romantické vztahy. 

 Dalším přínosem této studie je zachycení rozdílů mezi ženami a muži ve 

spojitosti s vnímáním a prožíváním romantického vztahu. Mimo již výše jmenované, ve 

studii se ukázalo, že ženy jsou k romantické lásce více vnímavé, prožívají ji více 

euforicky, ale s méně idealizacemi, než je tomu u mužů. Ženy dále vnímají své partnery 

jako méně kongruentní se svým ideálním Self, než je tomu naopak. Byly to také ženy, 

které odmítají manželství, které by nebylo založené na lásce. Autoři tyto výsledky 

shrnují v tom smyslu, že studie přispěla k známému zobecňování, totiž že „ženy jsou 

sociálně senzitivnější a vnímavější k ostatním lidem, než je tomu u mužů“ (DION a 

DIONOVÁ, 2006, str. 55). 

  

3.2.3 Výzkumy Jürga Williho15 

Willi a jeho spolupracovníci se sice nezabývali romantickou láskou v kontextu 

se změnou sebepojetí, ale jelikož považuji jejich poznatky za zajímavé a tématu 

bakalářské práce se týkající, zařazuji je do této kapitoly v krátkém shrnutí. 

Předmětem výzkumu pro Williho a jeho spolupracovníky byla otázka, jakou roli 

hraje zamilovanost v manželství. Výzkumné šetření probíhalo dotazníkovou metodou, 

přičemž do něj bylo zahrnuto 605 respondentů, z nichž dvě třetiny tvořily ženy. Téměř 

70% účastníků žilo v manželství, přes 20% jich bylo svobodných a zbytek tvořili již 

rozvedení respondenti. 

Jedna část studie se týkala lásky na první pohled. Ta je podle Williho oproti 

zamilovanosti pouhým vzplanutím bez sebemenší znalosti partnera. Zamilovanost je 

oproti ní zralejší a dokonce racionálnější formou vztahu. Výzkum ukázal, že až 25% 

respondentů se do svého partnera zamilovala během prvního dne (na první pohled 

dokonce 13%), 30% až po dvouměsíčním poznávání. „Kupodivu se ukázalo, že lidé, 

kteří se zamilovali na první pohled, nebyli v partnerském vztahu méně spokojení a méně 

šťastní než ti, kdo k tomu potřebovali více času“ (WILLI, 2006, str. 20).  

                                                 
15 Veškerý obsah této podkapitoly je čerpán z knihy Psychologie lásky Jürga Williho, která v České 
republice vyšla v roce 2006.  
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Další část studie se zabývala tím, co se s tehdejší velkou láskou stalo. U jedné 

šestiny dotazovaných nevyústila v žádný vztah, ale u 60% dotazovaných tato láska 

vyústila v současné manželství. U rozvedených jedinců však bylo manželství uzavřeno s 

onou velkou láskou jen v 18% případů, a jen 29% svobodných (byť zadaných) sdílí 

pocit, že by byl jejich současný partner onou velkou láskou.  

Dalším výstupem bylo zjištění, že pouze 6% manželství, uzavřených na základě 

životní lásky, končí rozvodem. Ačkoliv tento výsledek vypadá pozitivně, podle dalších 

výsledků jsou spokojenější se vztahem partneři, kteří spolu žijí mimo manželský 

svazek. Nejméně spokojeni jsou s partnerským vztahem manželé s dětmi. Tyto výsledky 

jsou podpořeny i dalšími výzkumy. Možných vysvětlení, proč tomu tak je, je více. 

Jedním z nich je, že lidé, kteří ještě neuzavřeli manželský svazek, se rozcházejí 

snadněji. Možná na sebe také mají více času, kdežto manželské páry, které už navíc 

mají děti, musí svůj čas rozprostřít mezi více osob a činností. Možná ale také 

nepovažují svého partnera za toho životního a tak vůči němu nemají tak vysoká 

očekávání. Zamilovanost se však ukazuje „jako důležitý stabilizátor životního 

manželského svazku“ (WILLI, 2006, str. 22). 

 

 

3.3 Ztráta romantického vztahu a dopad na sebepojetí 

 

 Ztráta milované osoby je v každém případě velmi těžkou událostí, která se u 

člověka projevuje na psychické i fyzické rovině. Jde o velikou bolest, kterou není 

snadné překonat, v některých případech se to nikdy ani nepovede.  

Ztráta blízké osoby je velmi stresující událostí, která může vyústit v depresivní 

onemocnění, obzvláště jde-li o ztrátu partnera z důvodu úmrtí. Ne nadarmo také úmrtí 

partnera zaujímá první příčku stupnice životních událostí, které nejvíce ohrožují, 

z hlediska deprese, psychické zdraví člověka (PRAŠKO aj., 2012). Jak je známo, 

deprese má veliký (negativní) vliv na sebepojetí člověka, ale jelikož je toto onemocnění 

až krajnějším a patologickým vyústěním ztráty partnera a navíc by toto téma klidně 

obsáhlo další desítky stránek, nebudu se jím v této práci podrobněji zabývat.  
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To, jakým způsobem konec partnerského vztahu ovlivní naše sebepojetí, má 

mnoho proměnných. Pomineme-li ty, jako je naše osobnost nebo současná vnitřní síla a 

zdravotní stav, dalším důležitým aspektem je samotná kvalita zaniklého vztahu. 

Jedna z hypotéz tvrdí, že se zánikem vztahu zanikají a nebo se mění, všechny 

aspekty sebepojetí, které člověk díky vztahu a díky svému partnerovi nabyl 

(LEWANDOVSKI aj., 2006). Tato hypotéza však nebyla žádným výzkumem doposud 

testována. Smith a Cohen ale zjistili, že čím více se vztah podílí na samotné identitě 

jedince nebo jejím formování, tím větší distres16 postihne daného jedince po zániku 

vztahu (tamtéž). Další studie zase ukázala, že důvody pro rozchod související s vlastním 

Já (např. touha po nezávislosti, nuda ve vztahu) pozitivně korelují s pozitivní 

emocionální reakcí a negativně korelují s negativními emocemi vztahujícími se 

k rozchodu (LEWANDOVSKI aj., 2006). 

Lewandovski, Aron, Bassis a Kunak dali dohromady dvě studie, jejichž cílem 

bylo zjistit, zda míra sebe-expanze (studie č. 1) a míra blízkosti (studie č. 2) ve vztahu 

předurčuje jakési smrštění (contraction) sebepojetí po tom, co daný vztah skončí. Autoři 

vycházeli z hypotézy, že čím větším zdrojem expanze Self byl partnerský vztah, tím 

větší je jeho následné smrštění po jeho rozpadu. Výraz smrštění znamená v tomto 

kontextu opak k výrazu expanze, znamená tedy úbytek rozmanitosti a komplexnosti 

sebepojetí (tamtéž).  

 Autoři při konstruování hypotéz vycházeli z modelu sebe-expanze, tak jak ho 

popsali manželé Aronovi. Důležitým aspektem je tedy v tomto ohledu ztotožnění se se 

Self svého partnera. Jak ale autoři sami podotýkají, vliv na kontrakci sebepojetí může 

mít např. i ztráta materiálních prostředků spojená se ztrátou partnera, díky jehož 

finančním dispozicím mohl druhý během vztahu rozvíjet své schopností a znalosti. 

V zásadě jde o to, že se ztrátou vztahu člověk přichází o zdroj oněch nových znalostí, 

zkušeností, prostředků i zdrojů vlastní identity, ke kterým měl během fungování vztahu 

                                                 
16 Distres je zvláštní formou stresu, který je ovšem “vždy vědomý a vede k pozorovaným změnám; 
subjektivně je vnímán jako neschopnost vyrovnat se s kladenými nároky a s pocitem, že subjekt sám nad 
situací, nebo i nad sebou, ztrácí kontrolu; distres tedy navozuje úzkost, depresi a někdy i beznaděj a učí 
člověka vyhýbat se situacím, ve kterých došlo k distresu…“ (HARTL a HARTLOVÁ, 2000, str. 117). 
Vzhledem k této definici, zejména pak ke zmíněným důsledkům v podobě vyhýbání se situacím, které 
distres způsobily, mě napadá, že zde možná narážíme na jednu z příčin toho, proč se někteří lidé vyhýbají 
vážným vztahům nebo se snaží v takovém vztahu emočně jen klouzat po povrchu. Důvodem může být 
strach z opakovaného zklamání a z bolesti, kterou již v podobné situaci zažili. Tato bolest pro ně 
pravděpodobně byla tak nesnesitelná, že pouhá vzpomínka na ni brání (ať vědomě či nevědomě) oddání 
se znovu hlubokým citům a novým nadějím. 
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přístup. Hlavní dopad na sebepojetí se objevuje ve chvíli, kdy si člověk začne 

uvědomovat, že vztah skončil (LEWANDOVSKI aj., 2006).  

 Ačkoliv by se mohlo z textu zdát, že po ukončení vztahu se z člověka jaksi 

vytratí všechno, co během něho získal, takto fatální to rozhodně není. Zmizí zdroj, ale o 

uložený „obsah“ se nedá jen tak přijít (tamtéž). Dovolím si tento proces uvést na 

vlastním příkladu, kdy jsem se svým (dnes již bývalým) přítelem několik let žila 

punkovou hudbou, kterou jsem více méně začala poslouchat až s ním. Od rozchodu 

jsem si již nikdy neopatřila žádný hudební nosič s tímto druhem hudby, ba ani na 

internetu ji nevyhledávám, na punkové koncerty mě to netáhne. Ale přesto mám tuto 

hudbu stále docela ráda a cítím, že je částečně mou součástí. 

 Výše zmíněný experiment Lewandovského, Arona a dalších jejich kolegů se 

tedy snaží zjistit, jaká je korelace mezi intenzitou sebe-expandujícího vztahu a 

intenzitou kontrakce vnímaného Self po jeho rozpadu.  

 Experimentu č. 1 se zúčastnilo 59 jedinců (studentů psychologie), kteří v tu 

dobu byli velmi čerstvě po rozchodu s partnerem. K měření byl použit dotazník SEQ 

(Self-Expansion Questionnaire), díky němuž byla zjištěna míra sebe-expanze během 

vztahu. Experiment č. 2 byl téměř identický s předchozím, s celkovým počtem 63 

studentů. Jeho cílem bylo znovu potvrdit již zmiňovanou hypotézu a navíc ověřit, zda je 

možné použít stejnou zákonitost i v případě blízkosti ve vztahu (namísto sebe-

expandující proměnné). Pro toto měření byl navíc použit dotazník IOS (Inclusion od 

Other in the Self Scale). 

 Výsledky obou studií potvrdily první hypotézu: jedinci, kteří popsali svůj 

zaniklý vztah jako více seberozvíjející, zaznamenali více negativních a méně 

pozitivních efektů na svém sebepojetí po rozpadu onoho vztahu. Jinými slovy, čím větší 

roli hrál tento vztah v rozvoji jejich Self, tím větší zúžení Self nastalo po následném 

rozchodu. Co se týče vlivu intenzity blízkosti obou partnerů na změnu sebepojetí po 

zániku vztahu, výsledek byl podobný, nicméně méně signifikantní. 
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Závěr 

  

 Tématem celkové změny osobnosti vlivem nového vztahu jsem se začala 

zabývat zpočátku jen prostřednictvím vlastních myšlenek na základě pozorování 

určitých změn u mých blízkých přátel. Přemítala jsem o tom, jakým způsobem se 

člověk může změnit, pokud se bezhlavě zamiluje. Tyto úvahy jsem nakonec využila při 

hledání tématu pro bakalářskou práci. 

 Práce je rozdělena na tři základní kapitoly. V kapitole o sebepojetí je k nalezení 

výběr z různých definic a teorií sebepojetí, které mají za úkol objasnit, co se pod tímto 

pojmem vlastně skrývá. Následuje rozbor aspektů sebepojetí tak, jak ho pojímá 

Vágnerová, tedy rozbor sebelásky, sebehodnocení, sebeúcty a sebedůvěry. Závěrem 

kapitoly shrnuji jeho význam. 

 Následuje kapitola věnovaná romantické lásce a lásce obecně. Jelikož je láska 

tématem s nádechem filozofie, opět se v ní zaměřuji na pohledy a teorie z hlediska 

různých odborníků, zmiňuji Sternbergovu Triangulární teorii lásky, druhy lásky podle 

Ericha Fromma či Johna Lee. Na romantickou lásku se v práci dívám očima Roberta 

Johnsona příměrem k dvorské lásce středověkých trubadůrů a básníků, ale také očima 

Jürga Williho, který ji přirovnává k počátečnímu vývojovému stádiu vztahu, tedy 

k zamilovanosti. Za důležité také považuji téma trvání a případného udržování 

romantické lásky, ke kterému významně přispívá i pohled neurobiologů a 

endokrinologie. 

 Třetí, stěžejní kapitola celé práce se zabývá vlivem romantické lásky na 

sebepojetí člověka. Důležitou osobností tohoto tématu je Arthur Aron, na základě jehož 

(ale nejen jeho) teorií a empirických výzkumů je kapitola napsána. V rámci toho tématu 

se předpokládá, že romantická láska prostřednictvím ztotožnění se s partnerem 

podporuje jakýsi rozkvět sebepojetí, zvláště pak vlastní sebeúcty a důvěry ve vlastní 

schopnosti a kompetence. Výzkumy tyto předpoklady potvrzují. Zajímavé je taktéž 

téma opačného procesu, tedy změna sebepojetí vlivem rozpadu romantického vztahu, 

v během kterého dochází ke smršťování té části sebepojetí, která je spojena s daným 

romantickým vztahem. 
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 Jak bylo řečeno v úvodu, tato práce byla mimo jiné napsána s cílem přispět 

k dostupnosti této problematiky v českém jazyce, což shledávám jako splněný úkol. Do 

budoucna by bylo jistě zajímavé doplnit takovou práci o vlastní výzkum a podpořit tak 

nemnoho studií na toto téma, neboť je to téma, které má jistě v psychologii své 

právoplatné místo a v životě lidí dokonce místo stěžejní.  
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