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Anotace 
Bakalářská práce se snaží přiblížit tomu, jakou zkušenost s vlastní žárlivostí mají ženy, 

které jsou společně s partnerem součástí swingers komunity. Teoretická část je zaměřená 

na teorie žárlivosti a skýtá i nahlédnutí do světa partnerů s alternativními styly sexuálního 

vztahu. Snahou výzkumu je prohloubit naše znalosti o žárlivosti a nahlédnout na tuto 

problematiku z jiného úhlu pohledu než je v dosavadních publikacích zvykem. Jedná se o 

kvalitativní výzkum, jehož data byla získána s použitím polo strukturovaného rozhovoru 

a zpracována pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. 
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Abstract 
This bachelor’s thesis deals with mechanism of coping with jealousy of women who are 

with their partner part of swingers community. The theoretical part describes theories of 

jealousy and takes a look into the world of couples that live in the open sexual 

relationship.  The objective of the research is to deepen the knowledge about the jealousy 

and take a look into this issue different way than is usual in previous publications. It is 

a qualitative research and its data were acquired with the use of a semi-structured 

interview and processed with the use of an interpretative phenomenological analysis.	
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ÚVOD 
	

Napříč staletími inspirovala žárlivost spisovatele poezie, románů i divadelních her. 

Nalézáme ji v mýtech i na malířských plátnech, není tedy divu, že se časem stala i 

předmětem psychologie. Žárlivost je stav, který většina z nás zná z vlastní zkušenosti. 

Nese s sebou povětšinou negativní emoce, pocity vzteku či smutku, pocity nejistoty. 

Během několika desetiletí vznikla nejedna teorie o původu a průběhu různých forem 

žárlivosti, ale dodnes není jednotná teorie, která by byla všeobecně přijímána. Odborníci 

rozlišují několik druhů žárlivosti, přičemž tato práce se bude zabývat čistě žárlivostí 

v partnerských vztazích.  

V dnešní době je mnoho publikací, které se zaměřují na chorobně žárlivé jedince. 

Tato práce skýtá jiný pohled na problematiku žárlivosti a jejím cílem je zmapovat oblast 

partnerských vztahů, která je na našem území ještě málo probádaná. Zaměřuje se na 

jedince v dlouhodobém partnerském vztahu nebo manželství, kteří mají nemonogamní 

partnerský vztah.  

Výzkum je zaměřen na ženy, se kterými jsou vedeny polo strukturované rozhovory, 

které mají přiblížit jejich smýšlení o partnerskému vztahu ve spojitosti se sexuální 

aktivitou. Cílem je zjistit zda tyto ženy vůbec pociťují někdy žárlivost, pokud ano, tak za 

jakých okolností a jak se s ní vyrovnávají.  

Teoretická část obsahuje vymezení pojmu žárlivost a uvedení některých 

významných teorií žárlivosti. Následně je definován pojem nemonogamní partnerský 

vztah a jeho okolnosti. K fenoménu žárlivosti je velké množství výzkumů a literatury, 

proto si tato práce nedává za cíl uvést veškeré teorie. Hlavním cílem je pochopení 

mechanismu vyrovnávání se s pocitem žárlivosti u nepatologických jedinců, který mají 

otevřený sexuální vztah se svými partnery a tím vnést do dosavadní řady výzkumů jiný 

úhel pohledu na problematiku žárlivosti. 

Praktická část bakalářské práce informuje o zvolených metodách výzkumu a o 

postupu při sběru dat. Následně je popsáno samotné výzkumné šetření společně 

s výsledky výzkumu, které jsou zpracovávány za pomoci interpretativní fenomenologické 

analýzy.  



11	

 

 

 
 

I. TEORETICKÁ ČÁST 
 

  



12	

1. Žárlivost 
 

Jsou láska a žárlivost nerozlučitelně propojeny? Někteří tvrdí, že žárlivost je 

důkazem lásky, jiní zas, že žárlivost musí nutně způsobit rozpad vztahu. Jak je možné, že 

někdo žárlí na svého partnera i bez zjevné příčiny a pak jsou tu tací, které nechává zájem 

potenciálních soků ledově klidným? Máme žárlivost geneticky naprogramovanou či snad 

naučenou? Pro lepší pochopení tématu je nutné specifikovat pojem žárlivosti a zmínit 

několik teorií, které popisují její vznik a průběh. Dodnes se autoři neshodují na tom, zda 

se jedná o emoci či snad druh chování. S jistotou ovšem lze tvrdit, že se všechny 

jednotlivé definice v jistých ohledech překrývají. 

Uvedeme výklad pojmu žárlivost podle různých autorů a zmíníme některé její 

druhy. Následně blíže popíšeme významné teorie žárlivosti z hlediska jejího vzniku a 

tady se již zaměříme na žárlivost partnerskou. 

 

1.1. Definice pojmu žárlivost  
 
Podle Velkého psychologického slovníku je žárlivost záporný emoční stav 

projevující se úzkostí, která vyvěrá z pocitu nejistoty a strachu z možné ztráty milované 

osoby (Hartl a Hartlová, 2010). R. Merkle definuje žárlivost spíše jako soubor pocitů, 

které se objevují v určitých situacích. Připodobňuje žárlivost k vysoce výbušnému 

koktejlu pocitů, mezi něž spadá strach, pocit méněcennosti, vztek a někdy až nenávist 

(Merkle, 1997). G. L. White a P. E. Mullen vnímají žárlivost také jako komplexní proces 

a navrhují o ní přemýšlet jako o určitých vzorcích emocí, myšlenek a činů (White a 

Mullen, 2005). Hupka tvrdí, že romantická žárlivost je kognitivní, psychologický a 

sociální jev. „Je to stav mysli, založený na názorech ohledně toho, jak by se jednotlivci 

měli chovat s úctou k sobě navzájem, na kulturních normách a osobních motivech“ 

(1981, s. 316 in White a Mullen, 2005, s. 24.) 

Z výše vybraných definic žárlivosti je zřejmé, že se jedná o negativní prožitek. 

Podle průzkumu manželských poraden, bývá žárlivost hlavním tématem diskuze pro asi 

jednu třetinu párů do 50 let věku (White & Devine, 1989). Je to tedy velice rozšířený jev. 

I to je důvodem těžkého rozeznání „normální“ a „patologické“ žárlivosti. Jelikož v nás 
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může vyvolat myšlení a jednání, které bývá jinak pro naši osobnost zcela atypické. 

„Podobně jako láska může se žárlivost jevit jako dočasné šílenství“ (White & Mullen, 

2005, s. 19) 

 

1.2. Druhy žárlivosti 
 

Projevy žárlivosti lze pozorovat v jakýchkoli mezilidských vztazích. Setkáváme se 

s ní na pracovišti mezi kolegy, bývá ale i velmi častá v těch nejužších kruzích rodinných. 

Naprosto běžným jevem bývá to, že sourozenci bojují o přízeň a pozornost svých rodičů. 

Někteří autoři mluví i o žárlivosti mezi rodiči a prarodiči či žárlivosti otce na kojení 

(White a Mullen, 2005)  

Spojuje je vždy jedno, a tím je pocit nejistoty. Stejně tak je tomu v případě 

partnerské nebo také romantické žárlivosti. Ta bývá vždy pociťována vůči třetí osobě, 

která je vnímána jako ohrožující prvek pro partnerský vztah. 

Může mít různé podoby. Podle Hartla a Hartlové existuje žárlivost situační, která se 

objevuje v případech, kdy k ní je skutečný důvod, například, pokud je prokázána 

partnerova nevěra. Pokud se oběma povede krizi překonat, žárlivost časem odeznívá. 

Dalším druhem bývá žárlivost patologická, která vzniká bez jakéhokoli podnětu 

z partnerovy strany. Obsahuje prvky paranoidního bludu, který v tomto případě 

nazýváme blud emulační (Hartl a Hartlová, 2010) 

V publikaci autorky Pascal de Lomas je dále zmíněna tzv. retrospektivní žárlivost, 

která je způsobena myšlenkou na bývalé partnery. Jedná se o nepříjemné pocity 

zapříčiněny myšlenkou na to, že nejsme první ani jedinou osobou, kterou náš partner kdy 

v životě miloval (Pascal de Lomas, 2007) O tomto druhu žárlivosti se zmiňuje i Plzák 

(1999), který tvrdí, že může být i naprosto nevinným jevem, který zmizí stejně rychle 

jako se objeví.  

Freud (1991) se pokusil roztřídit žárlivost do těchto tří skupin: 

 

1. Konkurenční žárlivost 

Jedná se o nejčastější formu žárlivosti, kdy podle autora jedinec prožívá znovu 

pocit rivality vůči další osobě, se kterou bojuje o přízeň matky. Podle Freuda se partner 
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stává jakýmsi symbolem matky a dotyčný žárlivec se úpěnlivě snaží o získání partnerovy 

bezpodmínečné lásky. Doprovází jej většinou pocit strachu ze ztráty této lásky a jejího 

přesunu na svého soka.  

2. Přenesená žárlivost 

Tento druh žárlivosti je vysvětlován potlačování touhy být partnerovi nevěrný. 

Z toho podle Freuda jedinec dojde k závěru, že stejné myšlenkové pochody má i partner. 

V podstatě se jedná o přenesení svých potlačovaných představ na partnera.  

3. Patologická žárlivost 

V tomto případě žárlivec trpí tím, že má utkvělé představy o tom, že jej partner 

podvádí a podle toho také mění své chování vůči němu. Snaží se nad partnerem mít 

naprostý dohled. Tyto představy nejsou skutečné, přesto je jedinci nelze vyvrátit. 

 

Jiný pohled na dělení projevů žárlivosti přinesli Rydel a Bringle (2007), kteří nebyli 

toho názoru, že by žárlivost byla jednotný konstrukt. Rozlišovali tedy mezi žárlivostí 

reaktivní, která reprezentovala emoční prožívání a žárlivostí podezíravou, ta zahrnuje 

behaviorální a emoční aspekty žárlivosti. Jejich studie ukázala, že osoby s vyšší mírou 

reaktivní žárlivosti měli častěji ve vztahu větší důvěru a větší vztahovou závislost. 

Nebyly pozorovány projevy žárlivosti patologické. Zatímco lidé s tendencí k podezíravé 

žárlivosti trpěli z velké části nízkým sebevědomým, větší nejistotou, často úzkostně či 

vyhýbavě připoutaní jedinci a v neposlední řadě měli sklony k patologické žárlivosti. 

 

1.3. Původ žárlivosti 
	

Je nám žárlivost vrozená? Nebo se ji během života učíme? A jaké faktory ji vlastně 

způsobují? Na tuto otázku mělo odpověď mnoho autorů 

Margaret Meadová (1931 in White a Mullen, 2005) tvrdí, že žárlivost je průvodním 

jevem nízké sebedůvěry. Měla z to, že žárlivé projevy jsou jen reakcí na ohrožené ego. 

Varena Kast píše ve své knize: „Žárlivost je emoce dvojí pochybnosti: pochybnosti o 

sobě samém a pochybnosti o druhém člověku.“ (Kast, 2016, s. 154). 
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Jsou dále autoři, kteří mají za to, že žárlivost vyvolává strach ze ztráty, ve smyslu 

materiální i emocionální. Například Grold (1972), v podstatě tvrdí, že pociťujeme 

žárlivost v případech, kdy vnímáme ohrožení v podobě ztráty svého zdroje zajištění.  

Jiné teorie zdůrazňují snahu výlučně vlastnit toho druhého, kupříkladu Ausubel, 

Sullivan a Ives (1980) popisují žárlivost jako strach či hněv objevující se v případech, že 

někdo jiný ohrožuje výlučné vlastnění zdroje zabezpečení či přízně. William James 

(1890) se zase stavěl k názoru, že žárlivost je instinkt. 

Myslet si, že je za tímto fenoménem jen jedna hlavní příčina je příliš přímočaré. 

Plzák (1999) rozpracoval teorii, podle které je třeba přítomnost hned několika jevů, aby 

se systém žárlivosti rozběhl. V souvislostí s tím uvedl pojem abeceda vstupů, který 

reprezentuje několik faktorů s určitou intenzitou, které způsobí rozběhnutí určitého 

jednání. V našem případě tedy žárlivosti. Faktory, ovlivňující žárlivý postoj jedince jsou 

následující: 

1. Dědičnost 

Přestože se může žárlivost často v rodinách tajit, z průzkumů je zřejmé, že více než 

třetina velkých žárlivců toto zdědila po svém rodiči. 

2. Konstituce osobnosti 

Nejčastěji žárlí vrozeně nedůvěřiví a podezíraví jedinci nebo naopak lidé samolibí. 

3. Partnerská situace 

Žárlí častěji partneři závislí 

4. Výběr partnera vůbec 

Častokrát si lidé volí partnery, kteří mají určité sklony i nevědomky budit v tom 

druhém žárlivecké chování.  

5. Biologické faktory osobnosti 

Jakékoli oslabení organismu působí neblaze na psychický stav člověka. 

Dlouhodobé vyčerpání či nemoc tedy může žárlivost posilovat. 

6. Uzavřené soužití v rodině 

Čím více se partneři uzavírají vůči okolí, tím více roste žárlivost. Odloučenost 

partnerů naopak oslabuje žárlivecké napětí. 
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Plzák (1999) ještě mimo tyto faktory uvedl tzv. nepsychogenní aferenci, kterou 

myslí veškeré působení vnějších nepsychologických faktorů. Tato aference potom vede 

k nepsychogennímu vyladění pro žárlivost. V takovýchto případech jedince ovlivňuje 

denní doba, premesntruační období u žen či nedostatečné sexuální uvolnění. Velký vliv 

na žárlivecké chování má ale i alkohol či jiné návykové látky.  

Dalším významným autorem, který se zabýval žárlivostí je Paul Hauck (1996). A 

uvedl několik typických vlastností žárlivého člověka: 

 

1. Pocit méněcennosti 

Jedinec vnímá svoji hodnotu jen pokud se cítí být milován. Proto se ztráty lásky tak 

bojí, a proto žárlí. 

2. Mentalita otrokáře 

Žárlivec drží svého partnera v otroctví. Nezáleží mu na pocitech druhých, ale 

hlavně na těch svých. Má různá pravidla pro sebe a pro ostatní a je schopen si jejich 

dodržování vynutit i násilím. 

3. Sebezničující chování 

Je typickým znakem žárlivého jedince. Tolik se totiž bojí ztráty partnera, až jej od 

sebe nakonec většinou odežene svých chováním. 

4. Potíže v přijímání odpovědnosti 

Žárliví lidé nejsou schopni náhledu na své chování. Viní z něj svého partnera, 

přitom si za něj může jen oni sami. Nejsou schopni tuto situaci sami řešit a raději ubíjí 

partnera neustálými zákazy a podmínkami čímž ze sebe sejímají odpovědnost a 

přesouvají ji na partnera. 

5. Sobeckost a nevyspělost 

Žárlivec je sobecký pokud získá pocit, že v jeho milostném životě něco skřípe. Pokud 

partner projeví i minimální zájem o někoho jiného, začne myslet jen na své dobro. 

6. Bázlivost 

Tito jedinci pociťují ohrožení i v docela nevinných situacích. Opět je hlavním 

motorem strach z odmítnutí. 
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1.4. Teorie žárlivosti 
 

V průběhu let vznikla nejedna teorie popisující úlohu žárlivosti. Zabývala se jí 

psychoanalýza i evoluční psychologové. Zkoumala se z hlediska genderu i kultury. 

V následující kapitole si blíže popíšeme různé teorie žárlivosti. 

 

1.4.1. Sociobiologické teorie 
 

Sociobiologie je v celku mladý obor, který má za cíl vysvětlit sociální činnost 

všech sociálních tvorů včetně člověka, a to za použití biologických principů. Dle jednoho 

ze zakladatelů sociobiologie, Edwarda O. Wilsona (1975) jsou různé aspekty našeho 

sociálního chování zakořeněny v našich genech. Dala nám některá vysvětlení lidského 

chování především co se týče větší dominance u mužů a submise u žen. Odráží velkou 

měrou z Darwinovy teorie přirozeného výběru, podle které máme zděděné potenciály 

k určitému chování.  

Co se týče problematiky žárlivosti, již Darwin měl za to, že muži jsou přirozeně 

stavění pro takovéto chování, především svojí tělesnou stavbou. Projevy žárlivosti 

dnešních lidí je velmi blízká žárlivosti našich předků (Darwin, 1970) 

Novodobé zkoumání romantické žárlivosti vychází z teorie „rodičovské investice“ 

(Trivers, 1972) Tato teorie je zaměřená na množství energie, kterou rodiče vynaloží na 

plození potomků a péči o ně. Čím více energie vynaloží na výchovu současného 

potomka, tím méně energie zbývá na plození dalších dětí. Investice je tedy vysoká, a 

proto je pro rodiče evolučně výhodné zajistit přežití současného potomstva. Samci jsou 

obdařeni velkým množstvím spermií, ale samice jen několika málo vajíčky, proto je 

rodičovská investice každého odlišná. U samců je rodičovská investice poměrně nízká 

což je vede k tendenci míti co nejvíce potomků s co nejvíce samicemi.  Toto je ale také 

důvodem samčího soupeření o přístup k samičce. Samice naopak mají velmi vysokou 

rodičovskou investici a proto si vybírá toho nejschopnějšího	(Wilson, 1993) 

Sociobiologové si pak kladli otázky na problematiku otcovství. Čím vyšší má 

samec jistotu, že je skutečným biologických otcem potomka, bude se o něj starat, pokud 
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ovšem ne, je pro něj vysoce nevýhodné o něj pečovat, protože by tím zvyšoval 

pravděpodobnost přežití a rozšíření genů jiného samce (White a Mullen, 2005) 

Tento obor se setkal s velkou mírou kritiky ze strany psychologů, antropologů, 

feministek i evolučních biologů. Sociobiologická teorie nevysvětluje kupříkladu to, proč 

bývá žárlivecká agrese směřována k milované osobě častěji než k rivalovi. Je nespočet 

útoků a vražd, které pramení právě ze žárlivosti. Dále je zpochybňována generalizace na 

veškeré sociálně žijící savce. Lancasterová (1985) zkoumala sexuální chování primátů a 

zjistila, že občas velmi vybočuje. Existuje mnoho důkazů o tom, že samice primátů 

bývají promiskuitní, sexuálně agresivní a tedy nejsou pouhým pasivním objektem samce. 

Dále Durham (1979)  připomíná vliv kultury na lidský genotyp. Zdůrazňuje, že kultury 

mají různou potřebu konzumovat různé potraviny a podle toho sílí geny, které řídí 

enzymy zapojené do metabolismu  prvků dané stravy (In White a Mullen, 2005). 

 

1.4.2. Psychoanalytické teorie 
 

Pro psychoanalytiky je fenomén žárlivosti velmi zajímavý. Tato škola pracuje 

s předpokladem, že se jedinec snaží neustále zbavovat bolesti, kterou mu život přináší 

tím, že je drží ve svém nevědomí. Žárlivecké myšlenky jsou ale jakýmsi vědomým 

trýzněním sebe sama, což je dosti paradoxní. Proto pohlíží na žárlivost jako na obranu 

před ještě více znepokojujícími myšlenkami (Fenichel, 1935; Jones, 1937; in White a 

Mullen, 2005).  

Freud (1922/1955) uvedl tři typy žárlivosti, které se podle něj značně překrývají a 

vytváří tak „komplexní nevědomé determinanty vědomého afektu, myšlenky a činu.“ (In 

White a Mullen, 2005). Jedná se o již zmiňovanou žárlivost „normální“, „projekční“ a 

„bludnou“ nebo také paranoidní. Normální žárlivost popisuje jako smutek nad skutečnou 

či potenciální ztrátou partnera, z „narcistického zranění“ a ze sebekritiky. Projekční 

žárlivost je způsobena vlastní touhou po nevěře nebo již vykonané nevěře. Freud uvádí ve 

svých Přednáškách k úvodu do psychoanalýzy případ třiapadesátileté vdané ženy, která 

začala velice žárlit, když obdržela anonymní dopis, že je jí její manžel nevěrný. Přestože 

nevěřila tomu, co se v dopise psalo, nemohla přestat žárlit. Freud to vysvětloval 

potlačovanou touhou navázat sexuální vztah se svým zetěm proti které se bránila právě 
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projekcí na svého manžela (Freud, 1917/1991). Nakonec bludná žárlivost je také 

založena na projekci vlastních myšlenek na partnera, rozdíl je ovšem v tom, že bludnou 

žárlivost vždy zapříčiní homoerotické podněty.  

Měl za to, že se v nás vytváří už v dětství a že úzce souvisí s Oidipovým 

komplexem. Dítě podle něj prochází v určitém období fází, kdy chová silné city k rodiči 

opačného pohlaví a rodiče stejného pohlaví vnímá jako svého rivala. Tento konflikt bývá 

po čase potlačen a dítě se identifikuje s rodičem stejného pohlaví. Freud tvrdí, 

v případech kdy dospělí žárlí, tak vlastně nevědomě znovu prožívají pocity, které měli 

spojeny s touto dětskou ztrátou svého rodiče jakožto potenciálního partnera. Právě proto, 

že jsou pocity žárlivosti tak silně spjaty s touhou a zklamáním, které zažil člověk 

v dětství. Freud uvádí, že tyto pocity nejsou racionální, nebývají přiměřené situaci a 

nejsou vůbec pod vědomou kontrolou. Nevnímal ale žárlivost jako něco špatného, tvrdil, 

že v jisté míře je naprosto normální. Pokud ale jedinec žárlí ve vztahu velmi často, je to 

známka nevyřešeného Oidipova komplexu. Ti co naopak žárlí málo, prošli zvlášť 

bolestivým potlačením konfliktů z dětství.  

Karen Horenyová se jakožto zástupkyně neopsychoanalýzy také klonila k názoru, 

že žárlivost má původ v dětství. Dítě se totiž rodí do neurotického světa, ve kterém by jej 

měli rodiče chránit, pokud tomu tak není, vyvine se u něj tzv. „základní úzkost“. Aby 

jedinec tuto úzkost skýtající pocit osamělosti a beznaděje překonal, vyžaduje jakousi 

kompenzaci v podobě neurotických potřeb. Jednou z těchto potřeb je také bezpodmínečná 

láska a z této potřeby vyvěrá pocit žárlivosti. Neurotická žárlivost pramení z neustálého 

strachu ze ztráty milované osoby, potom se každý zájem, který spolu nesdílí, stává pro 

žárlivce potenciálním nebezpečím (Horneyová 1937/2007). 

Klein a Rivierová (1964) upozorňovali na to, že žárlivost rekapituluje úzkosti 

z dětství. Málo uspokojené dítě nejprve směřuje hněv na matku, a upadne do deprese, 

protože zničilo i dobrou matku. Stejně tak u dospělých je možné vnímat pocity 

bezcennosti z potenciálního či skutečného ukončení vztahu, poté se stanou depresivní a 

této úzkosti se brání projekcí do rivala. To má za následek žárlivost čí její zintenzivnění. 

Je očividné, že tento přístup vnímá projev žárlivosti jako obranu před pocitem 

bezcennosti. 
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1.4.3. Klinické teorie 
 

Výše zmíněné teorie se dočkaly řady příznivých ohlasů a snahy o zpochybnění 

jejich premisi. Mimo to se zkoumaly možnosti dalších faktorů, které mohou ovlivňovat 

to, zdali a s jakou intenzitou jedinci žárlí. Uvedeme se některé příklady studií, které byly 

na toto téma zrealizovány.  

Abraham P. Buunk (1997) vedl výzkum, kdy zkoumal souvislost mezi žárlivostí a 

osobností jedince, druhem attachmentu (citová vazba vyvinutá v raném dětství s pečující 

osobou) a pořadí narození. Zkoumal u stovky mužů a stovky žen na třech měřeních tři 

typy žárlivosti. Byly jimi žárlivost reaktivní, kterou chápal jako negativní reakci na 

skutečnost partnerovy nevěry s někým jiným. Dále studoval žárlivost preventivní, která 

se projevuje vynaložením úsilí na zabránění intimního kontaktu svého partnera s třetí 

osobou. Posledním druhem žárlivosti, kterou pozoroval je žárlivost úzkostná, a ta se 

projevuje silnými obavami až úzkostnou obsesí z možnosti partnerovy nevěry. Měření 

ukázala následující: 

a) Všechny tři typy žárlivosti korelovaly s neuroticismem, sociální úzkostí, rigiditou a 

hostilismem, nikoli tedy s dominancí a egoismem jak se předpokládalo. 

b) S nízkým sebevědomím korelovala žárlivost pouze u žen, nikoli u mužů. 

c) Co se týče attachmentu, tak účastníci s bezpečným typem připoutání vykazovali 

známky žárlivosti ze všech nejméně a ti s úzkostným typem vazby žárlili ve všech 

třech měřeních více než ti s vyhýbavým typem. 

d) Pořadí narození se ukázalo jako další silný faktor. Výzkum prokázal, že mladší děti 

bývají žárlivější než prvorození. Jedináčci jsou ještě o kousek méně žárliví než 

prvorození a z toho vyplývá, že zkušenost dítěte s výhradní láskou a pozorností 

rodičů vede k menší míře žárlivosti v dospělosti. 

 

Během devadesátých let minulého století se skupina evolučních psychologů v čele 

s Davidem M. Bussem zabývala aplikací Darwinovy teorie právě na téma žárlivost. Podle 

jejich přesvědčení je žárlivost vrozená adaptace, která se vyvinula pro ochranu jedince 

před částečnou či úplnou ztrátou hodnotného vztahu a rozšíření svého genetického 

materiálu. Byly provedeny celkem 3 výzkumy na prožívání žárlivosti u obou pohlaví 

s cílem zjistit rozdíly. Výzkumníci využívali nejen formu dotazování, ale i měření 
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životních funkcí při představě partnerovy nevěry. Výsledkem Bussova zkoumání bylo, že 

muži mají predispozici k žárlení v případě sexuální nevěry své partnerky a ženy naopak 

mají geneticky naprogramováno žárlit, pokud dochází k emoční nevěře u jejího partnera. 

Ženy se podle této teorie bojí rozšíření mužových zdrojů mezi vícero žen a dětí naproti 

tomu muži se obávají výchovy dětí, které biologicky nejsou jeho vlastní. Muži jsou tedy 

orientovaní na krátkodobou nevěru zatímco ženy na tu dlouhodobou. Bylo i potvrzeno, že 

ženy se cítí být ohroženy jinými ženami, které považují za atraktivnější, zatímco muži 

jsou rozrušeni jinými muži, kteří mají více majetků (Buss a Haselton, 2005). Tato 

Bussova teorie bývá nazývána emočně kognitivní.  

 

2. Genderové rozdíly v romantické žárlivosti 
 
Jak již naznačují zmiňované výzkumy, je prokázáno, že existuje rozdíl v prožívání 

žárlivosti u mužů a u žen. Čím to může být způsobeno si uvedeme v následující kapitole. 

Jedním z nejlépe zmapovaných genderových rozdílů je ten, že muži se spíše cítí být 

ohroženi sexuálními aspekty rivalského vztahu, zatímco ženy znejišťuje více potenciální 

ztráta partnerského vztahu. Jedná se tedy o rozdíl v ohnisku ohrožení. Gotschalk (1936) 

dělal průzkum ve střední Evropě, kde zjistil, že celkem 80% žárlivých mužů vyjádřilo při 

rozhovoru obavu ze sexuálního ohrožení. Ženy z velké míry naopak řešily témata jako 

vzájemná komunikace ve vztahu a emocionální výměna mezi partnerem a rivalem (In 

White a Mullen, 2005). 

Sekundárně posuzovací procesy zahrnují hodnocení motivů pro nevěru, sociální 

srovnávání s rivalem, hodnocení alternativ a hodnocení ztráty. Mezi pohlavími je značný 

rozdíl právě v tomto pochodu. Muži si většinou vysvětlují možnou nevěru své partnery 

jako snahu po dosažení věrnějšího vztahu a po pozornosti. Ženy zase hledají motivy jak 

v sexuální potřebě, tak v přitažlivosti rivalského vztahu (In White a Mullen, 2005). Muži 

jsou žárlivější v případech, když připisují partnerčinu nevěru touze po sexu nebo aby se 

jim pomstila. Ženy naopak bývají žárlivější tehdy, když mají pocit, že je vážně ohrožen 

partnerský vztah. (Buunk, 1984; White, 1980a, 1981b, 1986b).   

Dalším rozdílem, který má mít vliv na odlišné prožívání žárlivosti může být různá 

emotivita mužů a žen. White (1985) vedl rozhovory se skutečně podvedenými jedinci a 
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výsledkem bylo zjištění, že ženy se hodnotí jako úzkostné, smutné, sklíčené, zatímco 

muži se hodnotili jako nahněvanější.  

Rozdíly ve zvládajícím úsilí se také ukázaly jako důležité prvky. Z dosavadních 

výzkumů víme, že se ženy orientují více na projevování svých emocí a na řešení 

vztahových problémů zatímco muži míří spíše k hledání alternativních zdrojů odměn a 

úcty. Tyto informace však nejsou zcela shodné. Buunk (1986) vypozoroval, že muži, 

kteří žárlí tímto spíše posilují svoji sebeúctu a mají dominantnější až agresivnější 

chování. U studií se sexuálně otevřenými manželskými páry byly rovněž značné rozdíly 

mezi zvládání pocitu žárlivosti u mužů a u žen. Muži se potřebují ujistit o tom, že 

rivalské vztahy nejsou ohrožující pro manželství, mají tedy potřebu o nich vědět a 

sledovat to, že nejsou intenzivní. Ženy buďto chtěly viditelnu výměnu partnera nebo 

naopak o dalších možných pletkách nevědět (In White a Mullen, 2005). 

 

2.1. Evoluční teorie 
 

Evoluční teorie zastává názor, že rozdíly ve vnímání potenciální či exitující nevěry 

partnera pramení z Darwinovy teorie přirozeného výběru. Tyto mechanismy mají 

pramenit právě z odlišného reprodukčního dilemata, které obě pohlaví mají různá (Buss a 

Schmitt, 1993). Jak je již nastíněno v kapitole popisující sociobiologickou teorii 

žárlivosti, důležitým prvkem je otázka jistoty otcovství. 

Vzhledem k tomu, že mužův reprodukční úspěch souvisí se zajištěním co nejvíce 

partnerek, ženy odedávna porovnává svůj reprodukční úspěch vzhledem k množství 

dosažených zdrojů pro sebe a své potomky, je logické, že každé pohlaví bude mít různé 

strategie v sexuálním vztahu (Buss, 1992 In Wiederman, 1993). Dalo by se říci, že čím 

budou muži sexuálně náruživější, tím více výhod jim z toho plyne. Ženy naopak mají být 

podle této teorie opatrné ve výběru toho nejplodnějšího a nejlépe zabezpečeného 

partnera. Zastánci této teorie upozorňují, že toto chování není a nikdy nebylo vědomé a 

děje se bez jakéhokoli uvažování. Daly a Wilson (1983) uvádí, že právě otázka jistého 

otcovství má hraje velkou roli. Muži nemají otcovství jisté což má vysvětlit mužskou 

žárlivost. Protože investice do cizího potomka je velmi nevýhodná. Ženy mají vždy 
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jistotu, že potomci jsou biologicky její, proto se snaží zařídit jim co nejlepší jim co 

nejlepší zdroje od partnera. 

 

2.2. Sociální teorie 
 

Sociální teorie vysvětluje genderové rozdíly ve vnímání žárlivosti z úplně jiného 

pohledu. Zástupci této teorie mají za to, že zásadní roli hraje především proces sociálního 

učení. Kdyby byly obě pohlaví od počátku vychovávána stejným způsobem a se stejnými 

kulturními podmínkami, nebyly by genderové rozdíly vůbec pozorovatelné.  

V devadesátých letech byla navržena teorie, která vnímá jako důležitý ukazatel 

koncept sebepojetí (Josephs, Markus, a Tafarodi 1992). Během života si nastavujeme 

každý svůj žebříček hodnot, který nám velkou měrou formuje právě výchova. Bylo 

prokázáno, že muži v porovnání se ženami kladou větší důraz na sexuální aktivitu, ženy 

zase přisuzují větší hodnotu emocionální intimitě (Houston, 1981). Podle těchto výsledků 

se zdá, že jsou obě pohlaví vedena k tomu, aby dávala různou hodnotu různých dimenzím 

sexuálního vztahu. Muži tedy cení jako zásadnější právě sexuální aktivitu, což vysvětluje, 

proč muži žárlí častěji při sexuální nevěře. Ženy naopak vnímají větší hodnotu v intimitě 

v partnerském vztahu, což vede k propuknutí žárlivosti v případě potenciální či skutečné 

emocionální nevěry (Peplau a Gordon, 1983). 

 

2.3. Relevantní výzkumy 
 

Doposud není vědecky prokázáno, že by zástupci jednoho pohlaví žárlili více než 

druhého. Předpokládáme tedy, že ženy i muži mohou pociťovat žárlivost se stejnou 

intenzitou ovšem z různých důvodů (Buss, 1989). 

V předchozích kapitolách byl popsán významný výzkum genderového rozdílu 

v prožívání žárlivosti, kterému se věnoval David M. Buss. Ale i dřívější studie se 

věnovaly tomu, kdy obě pohlaví více pociťují žárlivost, zdali přisuzují větší význam 

ztrátě partnerovy pozornosti či sexuální nevěry. Francis (1977) zpovídal patnáct 

studentských párů, kdy byl každý participant požádán o seznam situací, které u něj 

evokují žárlivost. Výsledky opět ukazují to, že muži přisuzují větší význam sexuální 
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nevěře své partnerky zatímco ženy zmiňovaly situace, kdy jejich partner tráví více času 

s potenciální sokyní, jako ty, které u nich evokují žárlivost.   

Christine Harris tvrdí, že tyto teorie mají jisté mouchy. Potvrzuje, že původ žárlivosti 

je dobře vysvětlen právě evoluční teorií, namítá ovšem, že projevy žárlivost v dnešní 

době lépe popisuje sociálně kognitivní přístup, který později blíže popíšeme. Autorka 

připomíná výzkum, který vykonali Sheets a Wolfe (2001). Ptali se jednotlivců jestli by 

jim více vadila nevěra emocionální či sexuální, následně se jich ptali i na míru rozrušení. 

Ukázalo se, že stejně tak mužům i ženám by více vadila emocionální nevěra, přestože 

ženám ve větším měřítku. O rok později proběhl výzkum, kde se participantů ptali jak by 

se cítili kdyby věděli, že jejich partner má uspokojivý sexuální vztah s někým jiným a 

výsledkem bylo, že ženám to vadilo ve stejné míře jako mužům (Buunk & Hupka, 1987). 

Autorka ale upozorňuje, že v tomto ohledu velice záleží i na kultuře a věku. Například se 

ukázalo, že dospělí lidé, přestěji ne studenti, označují emocionální nevěru za bolestivější, 

zatímco studenti častěji volí sexuální nevěru jako horší (Harris, 2002). 

Podle R. B. Hupky, není žárlivost nic jiného než sociální konstrukt způsobený 

gendrovým systémem. Nesouhlasí se sociobiologickým přístupem, tedy teorií 

zastoupenou D. Bussem, v tom, že máme žárlivost vrozenou. Tvrdí, že je kulturně 

naučená v čemž mu dávají za pravdu výše zmiňované studie ukazující velké kulturní 

rozdíly. Například Mangaianové z jižních Cookových ostrovů v centrální Polynésii 

nemají sexuální intimitu vůbec spojenou s láskou či předpokladem pro manželství 

(Marshall, 1971). Gender je jakási představa o tom, jak by měla obě pohlaví vypadat, 

chovat se, jaké by mezi nimi měly být rozdíly a děti se potom vychovávají k tomu, aby 

tuto představu později naplnily. Podle této Hupkovy teorie se kultury, které nemají jasně 

vyhraněné znaky pro každé pohlaví, dovedou žárlivosti úplně vyhnout. 

 

3. Otevřený sexuální vztah 
 

V sedmdesátých letech vyšla kniha s názvem Otevřené manželství, která odemknula 

téma otevřeného sexuálního vztahu mezi partnery (O’Neill a O’Neill, 1972). Zájem o 

tento fenomén rostl, byla popsána filosofie tohoto životního stylu a několik autorů 

pojmenovalo možné druhy takového soužití. Co se ovšem týče fungování v praxi, 
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nacházíme velké informační trhliny. Je v takovémto vztahu žárlivost vůbec téma? Jak se 

s ní jedinci vyrovnávají? A jak ovlivňují sekundární sexuální partneři původní partnerský 

vztah? 

Clanton a Smith (1977)  popsali tři úrovně vyrovnávání se s pocity žárlivosti. 

V každé úrovni je žádoucí změna chování jednoho z milostného trojúhelníku. První je 

osobní úroveň, kde si jedinec zažívající žárlivost musí uvědomit, jaká součást jeho 

osobnosti způsobuje tyto pocity. Druhou úrovní je úroveň vztahová, kde je za pocity 

žárlivosti odpovědný partner. Jeho úkolem je ujišťovat o tom, že další jedinci pro něj 

nejsou ohrožující. Ve třetí úrovni autoři připisují zodpovědnost za pocity žárlivosti i 

sekundárnímu partnerovi, třetí osobě, která se ve vztahu objeví. Podle vzorku 

respondentů, kteří s autory spolupracovali, je nutné zavést si určitá pravidla chování. 

Kupříkladu pomáhá, když společně se sekundárním partnerem tráví méně času, mění se 

druh aktivity, které se společně věnují či místo sexuálního styku s třetí stranou. Vypichují 

také důležitost ochoty provádět změny v případě objevující se rostoucí žárlivosti.  

Páry, které pouští do svého intimního života třetí stranu mívají obvykle jasně 

stanovená pravidla. Ty jim dávají jistotu, schopnost předvídat a především pocit kontroly 

nad celou situací. Toto vše snižuje jedincovy pocity úzkosti a bezmoci (Seligman, 1975 

In Watson, 1981). Z dřívějších výzkumů je zřejmé, že upřímnost, sdělování informací, 

udržení nízké intenzity vztahu s třetí stranou a schopnost být co nejvíce otevřený svému 

partnerovi jsou velice důležité prvky pro schopnost udržení takového sexuálního vztahu. 

Je nutné neustále pracovat na důvěře mezi partnery, která může být velmi vrtkavá. 

Zároveň je zásadní i volba partnera, podle průzkumů Watsonové (1981) si partneři 

vybírají stabilní jedince, kteří nemohou ohrozit primární vztah. Zároveň autorka zmiňuje 

to, že páry, které s ní spolupracovali kladli důraz na vzájemnou komunikaci. Tvrdili, že 

průměrně hodinu denně si povídali o svém otevřeném sexuálním vztahu.  

Toto potvrdily i autorky Bevan a Samter (2004), které nesouhlasily s tím, že studie 

žárlivosti bývají smrsknuty jen na zkoumání hrozby romantickému vztahu v podobě třetí 

osoby. V kontrastu k tomuto pojetí provedli dvě studie ke zjištění možnosti a) že jedinci 

zažívají žárlivost při různých příležitostech a za b) že se žárlivost jakéhokoliv typu 

vyskytuje i v neromantických vztazích jako je přátelství mezi muži a ženami. Výsledky 

ukázaly, že se individuální emoční reakce liší v závislosti na typu zažívané žárlivosti. 
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Participanti vykazovali nejintenzivnější reakce na intimní žárlivost a cítili, že nejlepší 

způsob, jak se s ní vypořádat, byla právě přímá komunikace. 

 

3.1. Sexuální životní styly 
 

V sedmdesátých letech se začali psychologové a sociologové zajímat o alternativní 

styly v partnerském sexuálním životě. Autorky Janet Hardyová a Dossie Eastonová 

(1997) se ve své populárně naučné publikaci zabývaly dilematem, které nahrává 

alternativním způsobům partnerského života, podporují polyamorii i sexuálně otevřené 

partnerské vztahy. Zpochybňují celý ideál monogamie, který podle nich patří do starých 

zemědělských kultur, kde toto soužití mělo svůj užitek. V následující kapitole si 

nastíníme několik významných stylů, které mají své nemalé zastoupení v populaci. 

 

3.1.1. Skupinové manželství 
 

Jedním z možných druhů sexuálního života v partnerství je skupinové manželství. 

White a Mullen (2005) zmiňují, že tu partneři vykazují velkou věrnost svým trvajícím 

vztahům. V tomto druhu vzájemného vztahu nejde jedincům jen o sexuální aktivity, ale 

věnují se společně i výchově dětí či vydělávání peněz. V naší kultuře je tento druh 

rodinného soužití považován za alternativní, ovšem v některých tradičních společnostech 

toto bývá odedávna naprosto běžné. Kupříkladu Brazilský kmen, o kterém píše Murdock 

ve svém Etnografickém atlasu (1949) je skupinové manželství uznávané na stejné úrovni 

jako manželství mezi dvěma lidmi.  

Constantine a Constantine (1976) zkoumali žárlivost ve skupinových manželstvích 

a výsledkem bylo, že pocity žárlivosti je objevují až u 80% jedinců, kteří se výzkumu 

účastnili. Tyto rodiny mají svá pravidla, která se různí podle potřeb jednotlivců a situací. 

Někteří si volí svého vůdce, hlasují o svých rolích. Tato pravidla přináší do vzájemného 

vztahu jistoty, které napomáhají pocity žárlivosti překonávat. V takovémto druhu vztahu 

nemusí být nutně jen páry, jsou zaznamenány případy, kdy se ve skupinovém manželství 

objevují i rodiče samoživitelé. Ve svém výzkumu se Ramey (1972) dotazoval těchto 

jedinců jaké byly jejich motivy k založení tohoto druhu soužití. Respondenti mluvili 
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nejvíce o tom, že chtěli něco víc než jen nezávazný sexuální styk, chtěli se vymanit ze 

swingování a vytvořit vážný vztah, který bude již založený na citech.  

V mnoha zemích naší euroamerické kultury je možnost skupinového manželství 

dodnes zakázána. Proto je také těžké zjistit skutečný počet párů žijící takto pospolu. Po 

legalizaci uzavírání sňatku mezi lidmi stejného pohlaví se rozpoutalo hnutí za legalizaci i 

takové druhu manželství. 

 

3.1.2. Polyamorie 
 

Autoři Munson a Stelboum (1999) označili skupinová manželství za druh 

polyamorie. Polyamorie je dalším ne úplně běžným stylem partnerského soužití. Podle 

polyamoriků je možné milovat více než jen jednoho člověka zároveň. Oproti idee 

skupinového manželství, jedinci praktikující polyamorii nemusí své další partnery sdílet 

s primárním partnerem. To znamená, že nežijí většinou v jedné domácnosti a nemusí se 

ani příliš osobně znát. Podmínkou takového soužití je povědomí všech zúčastněných 

stran o jejich situaci. Potom nebývá sexuální styk se sekundárními partnery považován za 

nevěru. Mezi hlavní stavební kameny takového druhu vztahu patří podle praktikujících 

jedinců komunikace, důvěra, upřímnost a respekt. Někteří autoři mluví o polyamorii jako 

o zodpovědném stylu nemonogamního vztahu. Jelikož, jak již napovídá termín, láska je 

ústředním bodem celého vztahu čímž se liší například od swingerů, kteří naopak city 

s jinými nepodporují. Polyamorikům bylo věnováno mnoho výzkumů, kupříkladu 

Anapolová (2010) se zabývala tím, jakým způsobem jedince determinuje prostředí. Mimo 

tento výzkum se zjistilo, že tito lidé bývají vzdělanější než průměrná populace a dále, že 

tíhnou více k bisexualitě.  

Samotní přívrženci tohoto stylu života se brání negativním předsudkům od okolí, 

vyzdvihují to, že nejsou promiskuitní a mají sexuální styk pouze se svými partnery či 

partnerkami. Hodně se vymezují swingerům a jejich navazování vztahů, které jsou čistě 

jen o sexu pro potěšení a bez emocionálních vazeb. Vyzdvihují to, že muži i ženy 

v polyamorii jsou si více rovni i proto, že obě pohlaví mají blízko k bisexualitě.  
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3.1.3. Swinging 
 

Pro tuto práci je ovšem nejdůležitější skupina swingerů. White a Mullen (2005) 

popisují swinging jako sexuální chování, typické účastí na skupinovém sexu, při němž 

jsou jedinci schopni homosexuálních či jiných deviantních praktik aniž by měli takovou 

orientaci. Dále zmiňují, že tento životní styl iniciují většinou partneři z nudy nebo touhou 

po pestrosti v jejich společném sexuálním životě. Murstein rozlišil dva typy swingerů, 

první typ bere swinging jako rekreační aktivitu zaměřenou na tělo a snaží se nenavazovat 

hlubší vztahy s dalšími zúčastněnými. Druhým typem označil jedince, kteří se svojí 

přítomností ve swingers komunitě snaží získat nové přátele a také navýšit počet 

sexuálních partnerů. Žijí představou, že pokud se jedinci sblíží sexuálně, vzniká i sblížení 

na emocionální úrovni. Ukázalo se ovšem, že pokud se v této komunitě mezi jedinci stane 

z pouhého tělesného styku přátelství, jejich společná sexuální aktivita klesá.  

Tyto páry se snaží vyrovnat s pocity žárlivosti především přijmutím pravidel a 

norem, které zajišťují bezpečí. Gilmartin (1977) uvedl, že swingers páry se kterými vedl 

rozhovory rozlišovali mezi dvěma druhy pohlavního styku. Jednalo se o sex „soustředěný 

na tělo“ a sex „soustředěný na city“. Žárlivost vyvolávaly právě ty situace, kdy měl 

partner podezření, že jde o sex zaměřený na city. Tyto páry věří v monogamii psychickou 

nikoli fyzickou. Ti, kteří měli stabilní swinging styl naopak téměř nežárlili a měli 

spokojené manželství jak v rámci sexuálního uspokojení, tak co se týče vztahového 

uspokojení. Jenks (1985) potom zjistil, že swingeři jsou liberálnější než jedinci, kteří 

nepatří do této komunity, ale mimo swinging nejsou nijak deviantní.  

Jenks (1998) přišel s možnými motivy párů k započetí tohoto sexuálního životního 

stylu. První možnou variantou je uspokojení touhy po různorodosti sexuálních partnerů a 

zážitků, dalším možným motivem podle něj může být vzrušení z deviantního chování a 

jako třetí a nejzajímavější důvod považuje vzrušení z pozorování svého partnera při 

sexuálním styku s někým jiným. Murstein (1978) viděl jejich motivaci spíše 

v osobnostních charakteristikách jedince. Tvrdil, že se swingeři vyznačují touhou po 

velké autonomii a ta je v kombinaci se sexuální náruživostí. 

Obecně ale víme o prožívání žárlivosti jedinců v nemonogamním partnerském 

vztahu jen velmi málo. Otázkou ovládání pocitů žárlivosti u swingerů se zabýval Visser a 



29	

McDonald (2007). Všechny čtyři páry se kterými vedli rozhovor, mluvili o vytváření 

společné párové identity, k čemuž nejvíce podle jejich slov pomáhá neustálá komunikace. 

Dále vyzdvihují důležitost sdílených pravidel a omezení, která právě napomáhají 

zvládání pocitů žárlivosti. Autoři zmiňují, že swingeři se na rozdíl od běžných 

monogamních párů nesnaží žárlivosti úplně vyhnout, spíš se ji snaží ovládnout za účelem 

zvýšení sexuálního vzrušení.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4. Metodika výzkumu 
	

Následující kapitola je věnována vybrané metodě, cíli výzkumu a zvoleným 

postupům. Seznámí nás tedy se samotným výzkumným problémem, s výběrem vzorku 

respondentů, etickými aspekty výzkumu a v neposlední řadě i průběhu sběru dat. 

 

4.1. Použitá metoda 
 

Pro svůj výzkum autorka zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Cílem této práce 

tedy není zobecňovat, ale podrobněji popsat prožívání dané problematiky. Ke zpracování 

sesbíraných dat byla využita metoda IPA neboli interpretativní fenomenologická analýza. 

Zvolena byla pro svou schopnost detailního prozkoumání prožité zkušenosti. Nabízí 

možnost porozumění toho, jak sám jedinec prožívá dané situace. Tato práce se zaměřuje 

na výzkum prožívání žárlivosti u žen s alternativním stylem partnerského soužití, na ženy 

jež jsou společně s partnerem součástí swingers komunity. Kvalitativní metoda byla 

mimo jiné použita i z důvodu ztíženého shánění respondentů.  

Autorka se během analýzy snaží přiblížit co nejvíce samému respondentovi, jeho 

postojům a emocím. Ke každému respondentovi je během rozhovoru přistupováno 

individuálně, bez předsudků či předpokladů díky čemuž má naprostou volnost v 

sebevyjádření. Vzhledem k výše zmíněnému se uplatňuje především při výzkumu na 

malém vzorku populace, Flowers a Larkin (2009) doporučují 3-6 respondentů.  

Samotným zakladatelem tohoto typu analýzy je Jonathan A. Smith, který ji začal 

rozvíjet v 90. letech minulého století. Její teoretický základ stojí na fenomenologii, 

hermeneutice a idiografickém přístupu. Tradiční fenomenologie má za poslání oprostit se 

od zkušeností interpretujícího, má tedy především popisný charakter. Vzhledem 

k obtížnosti oddělení svých zkušeností od analýzy a následné interpretace, využívá 

výzkumník několik metod. Jedna z nich je nazývána „uzávorkování“ a jedná se o detailní 

prozkoumání vlastních předsudků a prekoncepcí. To by mělo vést k možnosti uchopení 

zkoumaného fenoménu v jeho čisté podobě (Čermák, Řiháček, Hytych, a kol., 2013). 

Dalším pilířem interpretativní fenomenologické analýzy je hermeneutika. Ta naopak 

tvrdí, že k zprostředkované zkušenosti nelze přistupovat předpojatě, tedy je tam vždy 

jakési předporozumění.  
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Výzkumník v perspektivě IPA tedy fenomenologicky prozkoumává zkušenost 

konkrétního člověka z jeho perspektivy a zároveň si uvědomuje, že v tomto 

porozumění hraje ústřední roli také výzkumníkova zkušenost a jeho pohled na svět, 

stejně jako interakce mezi ním a participantem (Smith, 2004 In Čermák, Řiháček, 

Hytych a kol, 2013, s.10) 

 

Při samotné analýze se využívá práce s tzv. dvojitou hermeneutikou. Respondent se 

snaží porozumět svému prožívání a zároveň se výzkumník pokouší přijít na to, jakým 

způsobem toto porozumění provádí (Smith, 2004). Dále se využívá i tzv. 

hermeneutického okruhu, který Nørreklit (2006) popisuje jako druh interpretace, kde 

jednotlivým částem můžeme porozumět v celkových souvislostech a současně celku lze 

porozumět až když porozumíme jednotlivostem. Idiografický přístup je třetí důležitou 

součástí základu interpretativní fenomenologické analýzy a vyznačuje se právě 

zaměřením na individuálního jedince prožívajícího určitou specifickou situaci. Jeho 

přínos spočívá v odhalení jedinečné perspektivy, kterou jedinec přináší.  

 

4.2. Předporozumění problematice 
	

Před samotným zkoumáním bylo nutné, aby si autorka ujasnila důvod svého 

zkoumání a pojmenovala své předpoklady a hypotézy. Vybraná metoda vyžaduje, aby 

výzkumník byl od svých hypotéz během výzkumného šetření očištěn, aby neovlivnil 

respondenta v jeho vyjádření. Zároveň bylo nutné zahodit některé předsudky vzhledem 

ke zkoumanému vzorku. 

Prostředí swingers komunity autorce bylo v minulosti již částečně odhaleno, proto 

chtěla nahlédnout hlouběji pod roušku tajemství, kterou je opředeno. Předpoklad je 

takový, že respondentky budou pociťovat žárlivost mimo skupinu swingerů stejně jako 

ženy v běžné populaci. Autorka dále předpokládá, že respondentky budou mít dobře 

vyvinutou sebereflexi a budou při rozhovorech velmi otevřené. 
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4.3. Výzkumný problém a cíl výzkumu 
	

V současné době je swingers komunita v České republice nečekaně rozsáhlá a není 

jí věnováno příliš odborných studií. Cílem této bakalářské práce je nahlédnout do 

mechanismů fungování této komunity a blíže prozkoumat emoční prožívání žen, které 

jsou její součástí. Autorka se zaměřila na žárlivost prožívána v této skupině lidí a chce 

tímto přinést nový pohled na tento fenomén. Tato práce by měla přinést rozšíření znalostí 

z oblasti prožívání žárlivosti u žen i nahlédnutí do partnerského vztahu s takto otevřenou 

sexualitou.  

Hlavním cílem této práce je získat odpověď na výzkumnou otázku: 

 „Jakým způsobem prožívají žárlivost ženy, jež jsou spolu s partnerem součástí swingers 

komunity?“ 

 

4.4. Výběr respondentů 
	

Autorka zvolila pro výběr participantů metodu nepravděpodobnostního výběru, 

přesněji metodu záměrného výběru, kdy cíleně vyhledávala respondentky podle určitých 

kritérií. 

Výzkumný soubor se skládá ze 4 žen, jež musely splňovat následující kritéria: 

a) Účastnice je žena ve věku 20 – 35 let 

b) Vztah s partnerem považuje za vážný a trvá více než 17 měsíců 

c) Je součástí swingers komunity déle než 10 měsíců 
 

Participantky autorka kontaktovala přes sociální sítě sloužící ke komunikaci jedinců 

v této komunitě, kde je seznámila se svým záměrem zkoumání a požádala o rozhovor. 

 

4.5. Etické aspekty 
	

Ženy, jež souhlasily participovat na výzkumu byly nejprve seznámeny s tématem 

práce a účelem výzkumu. Byly předem připraveny na to, jakým stylem bude rozhovor 

veden a byly ujištěny, že mají naprostou svobodu projevu a mohou kdykoli rozhovor 

ukončit. Následně byly informovány o tom, že je celý rozhovor anonymní a zmiňovaná 



34	

jména budou zaměněna pro bezpečí jejich soukromí. Svým podpisem na dokumentu 

„Informovaný souhlas“1 svolily se zpracováním jejich reflexe. Dále souhlasily 

s pořízením audionahrávky celého rozhovoru a jeho následným přepsáním do textového 

dokumentu. Byly obeznámeny s tím, že veškeré informace budou využity pouze 

k výzkumným účelům této práce. 

	

4.6. Průběh sběru dat a scénář rozhovoru 
	

Autorka využila polostrukturovaného rozhovoru. Tento způsob dotazování byl 

zvolen vzhledem k jeho otevřenosti, která dávala respondentkám možnost mluvit o tom, 

co ony považují za důležité. Dává jim tedy možnost sebevyjádření, ale stále udržuje 

hranice tématu.  

Rozhovor obsahoval tři hlavní témata: swingers komunita, žárlivost, partnerský 

vztah. Všechny tyto okruhy jsou vzájemně propojeny, a tak tato osnova nabízela 

přiblížení k respondentce a jejímu světu. Autorka sledovala reakce na otázky a způsob 

jakým nad nimi uvažovaly. Po každém rozhovoru byly zaznamenány pozorované 

emocionální reakce, které autorka považovala za důležité pro další analýzu.  

Rozhovor proběhl vždy v místě podle přání participantek. Dva z nich proběhly 

v kavárně, další dva v soukromí jejich domovů. Celé sezení nebylo nijak časově 

ohraničeno, záleželo jen na přáních a potřebách respondentky. Pro utvoření příjemného 

klimatu a odbourání případné nervozity proběhlo vždy krátké představení se. Po každém 

rozhovoru měla respondentka možnost vyjádřit své pocity a klást dotazy výzkumnici.  

Níže je uveden seznam otázek, které byly při rozhovoru k dispozici. Některé z nich 

byly uvedeny, jiné vůbec nezazněly. Vyvstaly i některé nové otázky, které autorka 

zařadila do repertoáru podle situace. 

 

Osnova rozhovoru: 

1. Jak dlouho jste s partnerem spolu? Jak jste se poznali? 

2. Jak dlouho jste součástí swingers komunity? 

3. Kdo inicioval vstup do komunity? 

																																																								
1	viz Příloha č. 1	
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4. Jak to probíhalo?  

5. Co vám pomáhalo případné negativní emoce zvládat? Měla jste v někom oporu? 

6. Jaká byla vaše první zkušenost s komunitou? Průběh, pocity, ... 

7. Jak se měnil váš postoj k ní? Váš vztah k lidem z komunity? 

8. Měnil se váš vztah k sobě samé? 

9. Ovlivnilo vaše působení v komunitě váš partnerský vztah? Jakým způsobem? 

10. Měla jste někdy s komunitou špatnou zkušenost?  

11. Ovlivnilo toto nějak váš vztah? Či následný vztah ke komunitě? Či následný vztah 

k partnerovi? 

12. Jakým způsobem prožíváte žárlivost? Žárlíte někdy? 

13. V jakých situacích? 

14. Jak se to projevuje? Emočně, tělesně, ...  

15. Co vám pomáhá tyto emoce zvládat? Máte v někom oporu? 

16. Zažíváte někdy žárlivost v komunitě? Jak se to projevuje? Jak se s tím 

vyrovnáváte? 

17. Čím si to vysvětlujete? 

18. Zažíváte někdy žárlivost mimo komunitu? 

19. Čím si to vysvětlujete? 

20. Myslíte, že v tomto budete pokračovat dlouhodobě nebo je to jen přechodná fáze? 

21. Je tu ještě něco, co považujete za důležité a nebylo to zmíněno?  

 

4.7. Postup analýzy 
 

Veškeré audionahrávky byly převedeny do transkripce pro potřeby následné 

analýzy.  

První fází analýzy je opakované čtení rozhovoru, nápomocná může být i nahrávka, 

která doprovází čtený text. Je nutné naladit se na respondentku a vcítit se do ní, jen tak se 

dá nejlépe přiblížit jejímu pohledu na danou problematiku. Následně přichází prostor pro 

psaní poznámek do textu, podtrhávání si důležitých pasáží a doplnění vlastních 

komentářů na stranu. Nejprve autorka vyznačila v textu vše, co jí přišlo alespoň trochu 
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důležité, později začala redukovat informace, které začaly ztrácet na své významnosti. 

Z poznámek které zbyly se před námi otevírají nadřazená témata. Tato témata se k sobě 

jistým způsobem vztahují a my hledáme vazbu mezi nimi. V této fází už pracujeme 

především s vlastními komentáři (Čermák, Řiháček, Hytych a kol, 2013).  

Vzhledem k tomu, že tento způsob analýzy dat vyžaduje co nejhlubší napojení na 

respondenta, je zřejmé, že jedině až jsme hotovi s analýzou jednoho rozhovoru, můžeme 

se přesunout k další analýze. Po dokončení analýz jednotlivých případů se dostáváme do 

poslední fáze praktické části výzkumu a tím je analýza všech případu. Opět hledáme 

souvislosti mezi vzniklými tématy a podobnosti výpovědí. 

 

5. Výsledky analýzy 
	
V následující kapitole se nejprve seznámíme s respondenty a bude následovat 

individuální analýza i analýza všech posbíraných dat.  

 

5.1. Seznámení s respondenty 
	
Jak již bylo zmíněno v kapitole Etické aspekty, jména všech zúčastněných byla změněna 

pro zachování jejich anonymity. 

 

Tamara 

Tamaře je 24 let a žije v Praze. Studuje souběžně dvě vysoké školy. S partnerem je ve 

vztahu tři roky. Často společně cestují za sportem nebo právě za swingers komunitou, 

kde navštěvují různé kluby. Součástí komunity jsou něco málo přes dva roky a neváhají 

v ní zůstat. S partnerem mají hodně otevřený sexuální vztah, navzájem si dávají svobodu 

v tom, že mohou mít oba milence či milenku. Podmínkou je, že je musí znát a nic 

nezůstává tajemstvím. 

 

Simona 

Simoně je 25 let a žije v Praze. Studuje vysokou školu a zároveň pracuje v mateřské 

škole. S partnerem je ve vztahu 2 roky a součástí swingers komunity jsou 10 měsíců. Čas 
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od času chodí na party ale častěji se stýkají mimo ně s určitými páry, které znají ze 

sociální sítě této komunity. Mluví o tom, že hodlá se swingováním pokračovat vyjma 

období těhotenství a prvních měsíců po porodu. Nemají natolik uvolněný vztah jako 

Tamara se svým partnerem, mohou spát s jinými lidmi jen za předpokladu, že jsou oba u 

toho a, jak Simona říká, jsou jako jeden. Ostatní akce mohou být brány jako nevěra. 

 

Ema 

Emě je 32 let a nyní je na mateřské dovolené, dříve ovšem pracovala jako magistra 

v lékárně. Ve vztahu je 7 let a součástí swingers komunity jsou s partnerem dva roky. 

Přestože nyní nejsou v komunitě příliš aktivní, považují se za její součást a těší se na 

návrat. Mluví o tom, že v tomto hodlají pokračovat dlouhodobě. Jejich vztah ke 

swingování se neustále vyvíjí podle situace, tedy nemají jednoznačně nastavené hranice. 

Pro Emu je důvodem žárlivosti především dlouhodobější kontakt jejího partnera 

s osobou, kterou osobně nezná.  

 

Monika 

Monice je 25 let a studuje vysokou školu. Ve vztahu je 4 roky a součástí swingers 

komunity je něco přes tři roky. Rádi se s partnerem účastní různých swingers 

dovolených, kde se poznávají swingery z různých částí světa. Mluví o tom, že v tomto 

hodlají dlouhodobě pokračovat. Jejich hranice a pravidla jsou nastavené podobným 

způsobem jako to má Simona se svým partnerem. Souložit mohou s jinými lidmi pouze 

spolu, v poslední době se Moničin partner snaží pravidla rozvolnit a zkusit i možnost, 

kterou zvolila Tamara ve svém vztahu. 

 

5.2. Analýza jednotlivých případů 
 

5.2.1. Tamara 

Tamara působila od počátku velmi sebevědomě a vyrovnaně. Nebyly jí nepříjemné žádné 

dotazy a s chutí odpovídala velmi upřímně. Nebylo jí nepříjemné ani zvolené prostředí 
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kavárny, kde seděli ostatní lidé velmi blízko. Dokonce několikrát dosti nahlas vyřkla 

slovo „swingers“ čímž dala najevo, že se za svou příslušnost ke komunitě nestydí. 

Měla tendenci spíše popisovat uběhlé události než vyjadřovat své pocity. Občas jí během 

rozhovoru zaběhly myšlenky jinam a odpovídala na otázky tázající se na jejího emoční 

prožívání opět příběhem, který mohl působit až scestně. Během setkání působila 

uvolněně, seděla v pohodlné poloze a nevykazovala žádné známky nervozity. Rozhovor 

s ní trval nejkratší dobu, její odpovědi byly věcné. Působila, že na celou situaci kouká 

velmi pragmaticky. Zmínila, že se již účastnila rozhovoru na toto téma, který sloužil 

k napsání nevědeckého článku, působila proto zvědavě. 

 

I. KOMUNIKACE A PRAVIDLA  

 

Tamara již na začátku rozhovoru kladla důraz na hranice, které si s partnerem 

nastavili před vstupem do komunity. „...spíš jsme si před tím, než jsme šli poprvé na 

party vyjasnili...to nám poradily právě ty „Ještěrky“, abychom si vyjasnili hranice, co 

vlastně chceme tomu druhýmu dovolit a jak to mezi sebou...jako pravidla, jak to každej 

chce.“ (1.24-26) 

Působí, že jí nastavená pravidla dávají jistotu ve vztahu a tedy díky nim není důvod 

k žárlivosti. Necítí se být ohrožena jinými ženami, protože si vždy může říct, kdy chce 

být se svým partnerem sama. „A že jsme si třeba řekli, že na tu party půjdeme třeba tak 

jednou do měsíce, že jsem si ho chtěla užít i samotnýho. Nebo když jsme nešli na party, 

ale měli jsme nějakou návštěvu, tak že si ho chci užít i samotnýho nebo když jsme na 

dovolené, že s ním chci být sama a pak možná tu párty. Je to o komunikaci všechno.“ 

(2.48,49). 

Z Tamařina vyprávění vyšlo jako nejvýznamnější pravidlo, naprostá upřímnost. „A 

víme o tom, co ten druhej dělá nebo kde je nebo s kým je, že tam není tajemství.“ 

(3.61,62) Všechna zmíněná pravidla vnímá jako neporušitelná a nepochybuje o nich. 

 

II. SVOBODA A DOBRODRUŽSTVÍ  
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Zmiňovaná pravidla nejsou vnímána jako omezující, ale jako osvobozující. Slovo 

svoboda zmiňuje za krátký rozhovor mnohokrát, očividně je to pro ni velmi důležitá 

hodnota. A právě svobodu, jí tento životní styl dává. S partnerem nemají příliš hranic. 

Mohou se vídat s jinými lidmi, což Tamaře dodává životní energii. „Ale myslím si, že 

určitou míru tý svobody, jako třeba zajít si za klukama na masáž nebo takhle vidět se 

s jinejma lidma... ono je to takový, hrozně povzbuzující takhle vidět ty jiný kluky“ (4.125-

127). Když mluví o mužích, se kterými se stýká, je energická a veselá. Podle jejích slov 

je pro ni chtíč jakýmsi motorem, který jí dodává hromadu síly. V souvislosti se svými 

hranicemi zmiňuje, že tělo a hlava občas chtějí něco jiného, ale když tento minisouboj 

zvládne, odchází z bitevního pole ještě více nabitá. Podle jejích slov je její partner rád, 

když přijde domů v takovémto rozpoložení a ve schůzkách s jinými muži ji podporuje. 

Problém nastává, když se Tamara zakouká do jiného, to pochopitelně vyvolá žárlivost u 

jejího partnera a je tomu i naopak. 

 

 

III. POCITY ŽÁRLIVOSTI ZAHÁNÍ ROZUM 

 

V souvislostí se žárlivostí mluvila Tamara o jedné situaci. Sama tvrdí, že v ní 

vyvolala lítost. „Třeba mi vadí, když byl teď zabouchlej Ondra do Péti. A úplně na něm 

bylo vidět, že je do ní zabouchlej a trošku na mě zapomínal“ (3.65,66). Je tedy zřejmé, že 

jí vadí emoční pouto, které mezi jejím partnerem a třetí osobou vznikl. Dále se k tomu 

příliš nevyjadřovala, bylo pro ni očividně těžké popsat hlouběji její emoční prožívání. Při 

dalším dotazování zmínila, že nejvíce ji zasáhlo to, že se cítila být zanedbávaná. Tedy 

přestože může mít partner milenku, Tamara by měla být vždy důležitější. Později přešla 

k popisu žárlivosti u jejího přítele, která vznikla za podobných podmínek a zakončila to 

racionálním vysvětlením proč by neměla žárlit. „To jsem věděla na čem jsem, že mě 

nechce opustit, ale že chce být i s Péťou někdy sám.“ (4.114,115). Působí, že těmto 

nepříliš příjemným emocím nedává volný průchod a okamžitě si je vysvětlí rozumově. 

Toto potvrzuje i tím, že okamžitě otočí na sebe a na to, že je schopná si to vynahradit 

s jinými muži.  
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IV. ROVNOST MEZI PARTNERY 

 

Když přijde řeč na to, jakou roli hrají v jejich vzájemném vztahu třetí osoby, dbá 

Tamara na to, aby si byli partneři rovni a zažívali stejnou míru zábavy s jinými. Působí to 

tak, že je pro ni důležité, aby měla také program, když její partner věnuje zrovna čas 

milence. Mohl by to být také další mechanismus zvládání pocitů žárlivosti. Sama 

v souvislosti se žárlivostí říká: „A Ondra nežárlí, nebo aspoň to nedává nějak pořádně 

najevo, tak já mu vlastně dovolím to samý k těm holkám. Že je to vzájemný, vlastně když 

můžu já, tak on taky.“ (5.154-156). 

Už se stalo, že Tamara souhlasila s tím, že stráví její partner čas s někým jiným 

přestože ji to rozesmutnělo, v této situaci je pro ni důležité, aby měla možnost udělat to 

samé. „Tak jsem se na chvíli rozmyslela, jakože jo, ale bylo mi to líto, že jsem s ním 

nemohla být zároveň. A pak jsem si to vykompenzovala třeba tím, že jsem jela za 

kamarádem sama bez něj, nebo takhle. A třeba to nebylo úplně fifty – fifty, ale třeba jsem 

viděla kluky samotný, bez Ondry, ale jako nic nebylo, třeba jenom masáž, nedošlo k sexu, 

ale měla jsem i já nějakej svůj volnej prostor.“ (3.79-83). Stále působí, že tento životní 

styl má postavený na férovosti. Pokud nastane doba, kdy nebude mít příležitost stýkat se 

s jinými muži, bude načase nastavit nová pravidla.  

 

 

5.2.2. Simona 
	

Simona od počátku působila velmi zadumaně. Ukázala se jako citlivá žena, která 

často přemýšlí nad svým vnímáním světa a svými pocity. Aktivně odpovídala na otázky a 

na jejím výrazu bylo zřejmé, že se nad vším hluboce zamýšlí a hledá nové souvislosti. 

Zpočátku vypadala nervózní, což mohlo být způsobeno i prostředím kavárny. Usazena 

byla nejdál od ostatních lidí, snad i proto se časem zbavila nervozity a zaujala pohodlnou 

polohu v křesle. Její projev byl pomalý a působil občas nejistě. Přesto na konci 

překvapila svým aktivním zájmem o téma a vyžádala si ještě slovo nahrávané na 

diktafon.  

	
I. „JEDNO TĚLO, JEDNA DUŠE“ 
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Simona mluví o tom, že na swingers party musí být s partnerem v páru, musí být 

jako jedna jednotka. Popisuje příběh, kdy žárlila na jinou ženu na této party kvůli tomu, 

že její partner byl najednou jinde a nebyl psychicky s ní.  

„V tu chvíli jsem to brala trošku jako podvod, prostě mě to ranilo, takže jsem utekla, 

brečela jsem a pohádali jsme se. On neudělal nic špatně nebo nic co by dělal někdy jindy, 

ale já jsem cítila, že není v tu chvíli se mnou a to už nechci nikdy zažít. Je to prostě 

člověk, kterýho mám ráda a miluju a nechci aby on v intimní chvíli zažíval něco 

intimnějšího s někým jiným.“ (4.112-116).  

Potřebuje od svého partnera cítit blízkost, přestože nemusí být fyzická, a když ji 

jednou necítila, vyvolalo to v ní velkou lítost. Upozorňuje, že všechny páry ta pravidla 

nemají stejně nastavená, proto je pro ni důležité před jakýmkoli tělesným sblížením 

poznat druhý pár a zjistit jejich naladění. Očividně se může stát, že by Simona žárlila na 

ženu z druhého páru, kdyby věděla, že pár nesdílí podobná pravidla. 

 

II. POCITY ŽÁRLIVOSTI ZAHÁNÍ DŮVĚRA 

Simona přiznává, že žárlivost se jí nevyhýbá. Vypichuje ovšem důležitost vzájemné 

důvěry a pochopení. „Já žárlím, ale jsem zas taková, že hodně věřím.“ (5.154) 

Svěřila se, že už s partnerem řešili jednou jeho nevěru s jinou ženou, která nebyla 

součástí komunity. Přestože to bylo pro ni velmi těžké období, dost jí pomohlo povídat si 

s partnerem a to tak, že komunikovali na té úrovni, že se snažili jeden druhého pochopit. 

Přestože je potkala tato událost, mluví Simona o tom, jak považuje vztahy swingerů za 

silnější právě proto, že sdílí nejen svoji vlastní, ale i párovou intimitu a to vyžaduje 

značnou dávku vzájemné důvěry. „Oni vlastně nemaj potřebu bejt nevěrný, tohle mají 

mezi sebou a tohle si uspokojej a co horšího se potom může stát, ten vztah je mnohem 

silnější.“ (7.127-129).  

 

III. DVA SVĚTY 

Když přijde na otázky týkající se žárlivosti, odlišuje Simona dva světy. Nazývá je 

„běžný život“ a svět swingers. Podle všeho má každý svět svá pravidla, která jsou pro něj 

specifická a nedají se aplikovat na ten druhý. Po celou dobu rozhovoru si dává pečlivý 

pozor, aby je nepopletla dohromady. I když mluví o svém partnerovi, také rozlišuje dvě 
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pole působnosti a dva různé partnery. „On to má asi opačně než já, on je víc žárlivej 

v běžným životě, když za mnou jde někde na party někdo a chce se se mnou bavit, tak žárlí 

hodně, což já nežárlím. Ale když jsme na swingers tak to nežárlí vůbec, to naopak chce 

abych dělala víc.“ (5.148-151) 

 

 

IV. UPŘÍMNOST SHAZUJE BŘEMENA Z BEDER 

Několikrát Simona zmiňuje to, že na jejich vztahu je hraje pozitivní roli to, že 

mohou být k sobě upřímní až do té míry, že si mohou sdělit své nejtemnější erotické 

fantazie. „Myslím, že z obou spadlo takovýto břemeno, že s někým žiješ a miluješ ho, ale 

každý má v tom vztahu skrytý touhy a bojí se si to říct. Tak jsem hodně cítila z partnera, 

že z něj spadlo to břemeno, že mi to může říct a já jsem s tím v pohodě a dokonce to ještě 

dělám. Takže to bylo takový pozitivní a hodně energetický pro náš vztah.“ (3.79-83) 

Když mluví o tom, že je její partner jediný člověk na světě, který o ní ví naprosto 

všechno, vynoří se na jejím obličeji výraz blaženého štěstí. Podle jejích slov je pro ni 

hodně důležité duševní propojení s partnerem.  

 

5.2.3 Ema 
	

Rozhovor s Emou probíhá u ní doma, u jídelního stolu. Působí během rozhovoru 

velmi klidně, přestože má spící dítě ve vedlejší místnosti. Na veškeré dotazy odpovídá 

pečlivě a naprosto bez ostychu. Byla na ní vidět po celou dobu rozhovoru únava, přesto 

byla ochotná a trpělivá. Sama sebe hodnotí jako flegmatika, říká, že stresovat se je 

zbytečné. Stejně tak působí i během celého rozhovoru. Vzhledem k tomu ovšem byl 

rozhovor s ní nejtěžší, protože na ní byly, až na výjimky, těžko čitelné její emoce.  

 

I. POTŘEBA POZNAT ČLOVĚKA NEŽ SE NÍM SBLÍŽÍ 

Ema se na počátku zmínila o tom, že se necítí příliš komfortně ve velké skupině lidí a 

především ve skupině neznámých lidí. V tento moment vyprávění bylo očividné, jak moc 

jí to musí být nepříjemné, protože se ze svého ležérního posedu přesunula do krátké 

křečovité polohy. Mluvila o tom, že je pro ni důležité postupně si zvykat na nové 
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prostředí i na jedince. Nejprve se potřebuje trochu seznámit s lidmi, se kterými by mělo 

potenciálně dojít k intimnějšímu kontaktu. Tvrdí, že si potřebuje s nimi popovídat než se 

takovému kontaktu otevře. „No takže jsme na to nějak postupně naběhli, že to nebylo 

takový naráz, hrr. A to je pro mě dobře, protože já nerada moc jakože cizích lidí  a když 

je hodně lidí kolem mě, tak mě...ze začátku, když jsme tam chodili, tak jsem se necítila 

úplně dobře tím, že tam bylo, nevím no, strašně blízký kontakt s těmi lidmi. To mi nedělá 

dobře, já si potřebuju zvyknout. Takže takovej postupnej náběh byl pro mě lepší.“ (2.32-

34, 3.35-37) 

 

II. „NEVADILO MI TO“  

Ema může na první pohled působit tak, že se veze na vlně svého partnera a 

swingers komunita ji zase tolik nezajímá. Působí, že tuto situaci přijímá a neprožívá ji 

nijak intenzivně. „Když já už jsem měla nějakou takovou zkušenost, tak ať si i on zažije 

prostě něco takovýho. A zase jako, mě to nevadilo. Prostě neměla jsem s tím problém.“ 

(2.41.-43) 

Za popisy různých zážitků, které jejich vztahu swingování přineslo často dodává, že 

„je to dobrý“ způsobem, jako by sebe nebo výzkumnici ujišťovala. Toto působí téměř po 

celou dobu rozhovoru poněkud matoucně. „Tak byla to zas taková zkušenost no, ale 

dobrý, jako v pohodě, jsme v pohodě, nic se nestalo mezi náma, že je všechno dobrý.“ 

(5.149-151) 

 Ovšem i přes nevýrazný tón jejího hlasu nacházíme v přepsaném textu několik 

známek toho, že se jí celá situace v nejednom dotýká. „Hmm myslím, že se to zlepšilo. Že 

se tak otevřel ten vztah. Jsme se víc začali bavil o těchhle věcech, protože předtím jsme se 

vůbec nebavili o tomto“ (3.75,76). Mimo toto také poznamenala, že jí působení 

v komunitě zvedlo sebevědomí a začala mít více ráda své tělo. Při těchto slovech se 

v obličeji rozzářila, podle všeho ji toto v minulosti tížilo. 

 

III. NÁTLAKY PARTNERA 

Ema několikrát zmínila, že v během návštěvy swingers klubu byla zpočátku často 

unavená a její partner byl na ni občas příliš horlivý. „A on že tam chce být pořád dlouho 

a neuměl jít domů a furt mě tam jakože tlačil, že pojďme ještě tam a tam.“ (2.53,54). Tyto 
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situace ji znepříjemňovaly jinak příjemné noci v klubu. „Takže ze začátku to bylo blbý 

tím, že to bylo blbě načasovaný, takže možná jsem i měla takový negativní myšlenky. Ale 

postupně se to zlepšovalo, čím víc jsme tam chodili, tím to bylo lepší. Jsem si nějak 

zvykala na to no.“ (2.57-60) 

Souvislostí může být to, že si předem nestanovili žádná pravidla. Podle jejího 

vyprávění je ovšem zřejmé, že si stavěli hranice časem a to neustálou komunikací. Proto 

dále mluví o tom, že čím déle do klubu chodili, tím lepší zážitek to byl. 

Přestože Ema několikrát zmínila, že její partner tlačil občas až příliš, zůstala 

v těchto situacích stále klidná a nenechala se tím rozhodit. „Víš on potom ještě chtěl 

abych ho tam pouštěla, tak říkám „Ty ses zbláznil, já budu sama sedět s břichem doma 

s dítětem a ty budeš chodit na swingers jako? To zase ne, buď rád, že jsem tě tam pustila 

jednou, že to ode mě bylo fakt jako velké gesto no a stačí ne, zase?“ (5.144-147). Je si 

sílou jejich vztahu jistá.  

S tímto souvisí i následek jeho chování. Partneři si slíbili upřímnost a Ema si to 

velmi pochvaluje. „My jsme si i hodně potom povídali, po tom co se staly všechny ty věci, 

že i já jsem měla různý všelijaký, jakože tu trojku a nějaký předtím blbosti jsem dělala, 

tak potom to všechno přešlo a my jsme si řekli, že si budem všechno říkat, že i kdybych já 

chtěla nějakýho jinýho chlapa, mám mu to říct a že se nějak dohodneme a prostě je to tak 

lepší. Že jsme si zažili nějaký věci a přežili všechno (smích) a teď je to v pohodě, že si fakt 

povídáme a jak jsme si řekli, že si budem všechno říkat.“ (5.166-169, 6.170,171) 

 

 

IV. POTŘEBA DOHLEDU NAD SITUACÍ 

Ema sama o sobě tvrdí, že nemá žárlivost v povaze, že je na žárlení moc velký 

flegmatik. Ovšem zmiňuje situaci, která jí tyto pocity stejně přivodí. Popisovala situaci, 

kdy byl její partner ve swingers klubu s jinou ženou s čímž Ema předem souhlasila. Ema 

se ten večer party nezúčastnila jelikož byla už v pokročilé stádiu těhotenství. Sama tvrdí 

že jí nevadilo to, že si užil sex s jinou ženou, dokonce působila, že za něj měla radost, on 

si ale s ní dlouho poté psal zprávy a často mluvil o tom, jaký to pro něj byl skvělý 

zážitek. „To víš, to už byla taková žárlivost. A já jsem ještě taková, že nemám ráda, když 

nevím, co se děje, o čem si píšou.“ (4.119,120)  
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Situace, kdy si její partner psal s jinými ženami, se párkrát za jejich vztah 

opakovala. Ema se svěřila, že si psal s ženami, které potkal na internetové seznamce. “A 

s jednou si psal takovou jako delší dobu, tak to mi zase vadilo, že nevím co si píšou a že je 

to cizí osoba, kterou jsem neviděla, tak takhle mi to jako vadí. Když si hodně píše, ale 

když jsme někde a s někým se baví tak to ani ne. Že když ho mám pod dohledem, že vidím, 

co dělá, tak to mi nevadí.“ (5.162-165).  

Ema tedy nemá problém s tím, že má její partner zájem občas i o jiné ženy, ale 

musí si být jistá, na čem je. Přestože sama tvrdí, že ví, že by ji neopustil, pociťuje 

žárlivost, když nemá celou situaci pod dohledem. 

 

5.2.4. Monika 
	

Monika se již představila slovy, že je lehce nervózní. Zmínila, že přestože je 

zvědavá, má obavy z hloubky otázek. Z toho důvodu proběhl rozhovor v bezpečí jejího 

domova. Zpočátku opravdu byla nervózní, ovšem po krátkém představení na ní byla znát 

úleva. Zaujala místo na koberci v obývacím pokoji, bylo zřejmé, že jí je příjemná 

neformálnost celého rozhovoru. Odpovídala na otázky velmi přirozeně a upřímně. 

Z jejích odpovědí lze usoudit, že se již nad problematikou zamýšlela. Sama přiznala, že je 

tomu tak vzhledem k tomu, že její partner chce posunout hranice jejich vztahu dál a ona 

právě prochází jistým bilancováním. 

 

I. NÁTLAK A POTŘEBA NAVÁZAT DELŠÍ KONTAKT 

Monika již na začátku zmínila, že její vstup do komunity doprovázel pocit nátlaku. 

Nejprve ze strany jednotlivých členů v klubu a později i partnerův. „Pamatuju si, že mě 

Kuba furt uklidňoval, že tam nemusím nic dělat, že je tam hlavně bar a místnosti, kde se 

všechno děje jsou schovaný a vůbec tam nemusíme, když se nebudu cejtit. Ale stejně jsem 

se cítila pod hrozným tlakem.“ (1.32-34) Sama hodnotí lidi, které potkala v klubu jako 

ohleduplné lidi, kterým tímto tvrzením trošku křivdí, má ale přesto slabost více pro 

swingery, které potkala v zahraničí než ty české. Tvrdí, že s těmi, které potkala 

v zahraničí měla vždy větší možnost seznámení a podle všeho občas i přátelství. Právě 
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tím, že ji netlačí čas, jde totiž vždy o dovolené s komunitou, je snadněji schopná se těmto 

lidem otevřít.  

Vypíchla tedy pro ni důležitost delšího kontaktu s lidmi z komunity, potom se cítí 

uvolněná a nikoli pod tlakem. Očividně je pro Moniku stejně jako pro Emu důležité lidi 

více poznat, než je schopna bližšího intimního kontaktu. „Týden trávíš s nějakejma 

lidma, pozoruješ jak se partneři chovají k sobě, máš prostor na to, je víc poznat a pak 

poslední večery můžete strávit společně. To mi přijde super.“ (2.55-57) 

Zmínila i to, že dřív trpěla sociální fobií, což může být příčinou právě toho pocitu 

nátlaku, přesto jí stálo za to ji překonávat. Přestože o ní měli přátelé pochybnosti, zda to 

dělá ze svého přesvědčení, působí, že to má srovnané a ví, že je to něco, co ji baví. 

Nejspíš proto jí stálo za to, tento strach překonat. Dalším možným důvodem k překonání 

obav může být i důvod, že jí tato komunita zvedla sebevědomí. 

 

II. SEX S CITY 

Monika zmiňuje příběh, kdy si s partnerem našli společnou milenku, která v ní 

časem začala vyvolávat žárlivost. Při jejím vyprávění je očividné, že ji to trápí a neví si 

s tím rady. Podle všeho by nechtěla mít pocity žárlivosti, ale nemůže si pomoci. Přichází 

během rozhovoru na to, že jde nejspíš o to, že tam hrají roli city mezi partnerem a 

milenkou, které nemůže překonat.  

Podle jejich slov se zdá, že jí vadí, když si její partner vytvoří přátelský vztah 

k někomu, koho původně měli pouze za někoho pro zábavu. Zároveň vypíchla i fakt, že 

když spí s partnerem ještě s jeho kamarády ve třech, ona k nim také chová city a 

partnerovi to navidí. „Ale je to vlastně dost nefér, protože můj kluk mi dovoluje trojky 

s ním a jeho kámošema, a já ty kluky mám taky vlastně ráda.“ (5.162,163) 

V komunitě swingerů prý žárlivost nepociťuje, protože se v ní setkávají pouze 

s páry. „A páry, aby mohli swingovat musí mít podle mě krásnej vztah, takže tam není 

skutečně žádnej prostor pro pochyby.“ (6.174,175) 

 

III. „ŽÁRLIVOST JE IRACIONÁLNÍ“ 

Jak je již zmíněno v předchozím tématu, je očividné, že ji její žárlivost trápí a 

chtěla by se jí zbavit. Mluví o tom, že důvěřuje jak milence, tak svému partnerovi, a proto 
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by neměla být žárlivost na místě. „Já vlastně vůbec nemám důvod vyšilovat, protože ona 

mě tisíckrát ujistila, že se jí rozhodně nemusím bát, že by mi ho nikdy neodvedla a já jí 

věřím. Dokonce i vztah s partnerem je tak krásnej, že ho jiná holka nemůže ohrozit a to 

taky vím. Ale furt se tý emoce prostě nemůžu zbavit.“ (5.146-150) 

Působí až bezradně. Tvrdí, že si to snaží racionálně vysvětlit. „No snažím se to 

racionálně si všechno vysvětlit. To jako pomáhá, ale jen někdy.“ (5.154-155)  

 

 

IV. KOMUNIKACE MEZI PARTNERY 

Několikrát vypíchla důležitost komunikace mezi partnery. Tvrdí, že jí hodně 

pomohla před vstupem do komunity a že jí pomáhá si popovídat pokaždé, když má 

jakékoli obavy. „Samozřejmě jsme to hodně řešili a Kuba o tom se mnou mluvil neustále 

a uklidňoval mě, že mě rozhodně nikdo do ničeho nenutí a nutit nebude.“ (2.36-38) 

„Asi to budu muset ještě probrat s ním, tohle se mi zatím osvědčilo. Vždycky když 

jsem byla na pochybách, vyšla jsem se svýma strachama ven a on to pokaždý pochopil a 

podržel mě.“ (6.182-184) 

Vzájemná komunikace se ukazuje jako stěžejní v Moničině vztahu. Mluví o svém 

partnerovi jako o její zdi, která ji podrží, když bude padat.  

 

5.3. Společná analýza 
 

Pro lepší pochopení problematiky provedla autorka společnou analýzu všech čtyř 

případů. Nalezla několik společných témat, která se ukázala jako důležitá pro většinu 

respondentek. Tyto společná témata se autorka pokusila propojit a najít případné nové 

souvislosti. Dalším úkolem pro autorku bylo zjistit, která témata jsou nadřazená a která 

méně.  

Autorka postupovala stejně jako při analýzách jednotlivých případů. Opakovaným 

čtením a psaním si poznámek hledala společné prvky. Zajímavým úkazem bylo, že 

přestože se na první pohled zdála každá respondentka jiná, bylo nalezeno hned několik 

témat, které spojovaly všechny. 
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Citace uvedené v původních osobních analýzách již nebudou ve společné analýze 

zmiňovány. 

 

I. ŽÁDNÁ TAJEMSTVÍ 

Všechny respondentky vyzdvihovaly důležitost naprosté upřímnosti. Každá z nich 

alespoň jednou během rozhovoru mluvila o tom, že musí oba partneři vědět na čem jsou a 

co se děje s tím druhým, jinak mohou začít pociťovat žárlivost. Zdá se, že bez upřímnosti 

k sobě navzájem by nebylo možné provozovat tento druh partnerského vztahu. Partneři si 

podle všeho musí naprosto důvěřovat, čímž se vyhnou pocitům žárlivosti.  

Tato upřímnost ve vztahu je hodnocena všemi účastnicemi výzkumu velmi 

pozitivně. Všechny působí hrdě na to, že mohou být ve vztahu takto otevření a svěřovat 

se svému partnerovi s touhami, které v běžném vztahu zůstávají často skryté. Mluvily i o 

tom, že jim vzájemná upřímnost obohatila vztah, pravděpodobně začali být partneři 

k sobě upřímní nejen v otázkách erotických fantazií, ale i v otázkách prožívání běžného 

života. Několikrát uvádějí, že právě komunikace s partnerem mívá „ozdravný“ efekt. 

Podle jejich výpovědí, když je trápí nepříjemné emoce, mluví o tom se svým partnerem. 

Často zakončují popis krizovějších okamžiků slovy „vyříkali jsme si to“ čímž jen 

potvrzují, že v této komunitě bude pravděpodobně časté vzniklé problémy řešit 

rozhovorem.  

 

II. CITY KE TŘETÍ OSOBĚ 

Po sesbírání rozhovorů měla autorka pocit, že každá z respondentek je naprosto 

jiná a má k celé problematice úplně jiný postoj. Měla dokonce obavy, že nebude schopná 

najít žádné společné rysy. Až po důsledné analýze každého případu a následné společné 

analýze vyšlo najevo, že přestože každá respondentka popsala jako situaci hodnou žárlení 

jinak, jedno mají společné. Vždy tam hrají roli city vzniklé mezi partnerem a milenkou. 

Každá zpovídaná žena ovšem vnímá jako citové vzplanutí něco jiného. Kupříkladu Emě 

nejvíce vadilo dlouhodobější výměna zpráv mezi partnerem a milenkou či potenciální 

sokyní. Tamaře bylo nepříjemné až to, že její partner dával občas přednost milence a jak 

sama říká, na ni zapomínal. Simona byla nejvíce vyvedená z míry v případě, kdy její 
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partner trávil čas s jinou ženou a Monice přivozovaly žárlivé pocity situace, kdy se 

z původního tělesného kontaktu vyklubalo přátelství. 

Každá má očividně jinak nastavené hranice, ovšem citové vzplanutí vždy hraje 

zásadní roli při vzniku pocitů žárlivosti.  

 

III. ZNALOST JEDINCŮ, SE KTERÝMI DOCHÁZÍ K INTIMNÍMU SBLÍŽENÍ 

Autorku překvapilo, že je pro respondentky důležité znát jedince, se kterými by 

se měly intimně sblížit. To samé platí pro ženy, se kterými by se měl sblížit jejich 

partner. Uvádí, že jim vadí, když tyto ženy neznají. Simona zmiňovala to, že ne všechny 

páry ve swingers komunitě mají nastavená stejná pravidla, a proto je důležité nejprve oba 

poznat a zjistit, zda to mají podobně. Opět jde o to, že potřebují důvěřovat potenciální 

milence partnera aby se nepotkaly se žárlivostí. Pokud tuto ženu neznají, nemohou věřit 

tomu, že je jejich vztah v bezpečí a to i přesto, že svému partnerovi důvěřují a jak samy 

udávají, vědí, že by je neopustil. 

Stejně tak to často mají i se svými potenciálními milenci. Tamara udává, že 

všechny muže, se kterými se vídá dobře zná. Ema i Monika říkají, že potřebují páry se 

kterými se setkají za účelem intimního sblížení nejprve poznat, a aby se jim mohly 

otevřít. Simona také udává důležitost bližšího seznámení se s potenciálním mileneckým 

párem, sama proto nebyla dlouho dobu v klubu, protože tam není tolik příležitost páry 

poznat. 

 

IV. ZAMÝŠLENÍ SE NAD BUDOUCNOSTÍ 

Na otázku, zda ve swingování hodlají pokračovat i v budoucnu odpovídají často, 

že se nad tímto nedávno zamýšlely. Kromě Emy, která je teď na mateřské dovolené, tím 

pádem není aktuálně aktivní členkou komunity, se zbylé respondentky zamýšlí často nad 

budoucností tohoto stylu partnerského života. Sama Ema udává, že už by šla do komunity 

znovu a působí, že se tam těší. Simona, Tamara i Monika mají nejasno v tom, co se 

s jejich postojem bude dít až otěhotní a budou mít dítě, ovšem všechny s jistotou 

podotýkají, že v tomto hodlají pokračovat i do budoucna. Tamara zmiňovala, že dokud ji 

to baví, bude v tom pokračovat. Simona jasně řekla, že pokud bude těhotná a bude mít 

malé dítě nehodlá toto provozovat, protože jí tyto dva styly života k sobě jednoduše 
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nekorespondují. Monika má podobný názor v tom, že v dalekém budoucnu bude se svým 

partnerem ve swingování pokračovat, ale během těhotenství by měl v komunitě přestat 

působit i její partner.  
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6. Diskuze 
	

Autorka vnímá jako výhodu své práce v tom, že přináší nezvyklý pohled na 

problematiku žárlivosti v partnerských vztazích. Díky polo strukturovaným rozhovorům 

se podařilo zachytit autentickou zkušenost žen, jež jsou v nemonogamním partnerském 

vztahu a nabídlo nám to možnost blíže pochopit jejich vnímání své vlastní žárlivosti. 

Autorka si uvědomuje velký limit své práce v malém počtu respondentů, přesto doufá, že 

může být i tak alespoň drobným přínosem pro bližší pochopení párů jež jsou součástí 

swingers komunity. 

Na základě získaných informací uvedla autorka několik hlavních témat, jež 

považují za důležité respondentky výzkumu. K analýze rozhovorů využila interpretativní 

fenomenologickou analýzu, pátrala tedy nejprve po důležitých tématech pro každou 

respondentku zvlášť a následně hledala souvislosti mezi výpověďmi všech zúčastněných. 

Z počátku měla autorka pocit, že je každá z vybraných žen natolik jiná, že nebude 

možné najít společná témata. Ovšem po důkladné analýze byly nalezeny celkem čtyři 

okruhy, jež všechny považovaly za stěžejní pro tento druh vztahu. 

Podle všech žen je v jejich partnerském vztahu stěžejní naprostá upřímnost a 

důvěra. Kladou důraz na vzájemnou komunikaci, která zamezuje vzniku žárlivosti či 

napomáhá jejímu překonání. Prvotní předpoklad, tedy že i tyto ženy dovedou pociťovat 

žárlivost se potvrdil. Každá z respondentek ovšem má nastavený vztah jiným způsobem a 

tedy i hranice mezi partnery se lišily významným způsobem.  

Gilmartin (1977) uvedl na základě rozhovorů se swingery, že tito lidé rozlišují mezi 

dvěma druhy pohlavního styku. Jednalo se o sex „soustředěný na tělo“ a sex „soustředěný 

na city“. Žárlivost vyvolávaly právě ty situace, kdy měl partner podezření, že jde o sex 

zaměřený na city. Uvádí, že tyto páry věří v monogamii psychickou nikoli fyzickou. 

Výsledky jeho výzkumu se autorce potvrdily. Všechny respondentky potvrdily, že toto 

skutečně rozlišují a pouze když cítí z partnera jakési hlubší city vůči milence, začínají 

žárlit. Jedna z respondentek, Tamara, dokonce upravila původní Gilmartinovo názvosloví 

a přejmenovala tyto dva druhy intimního styku na sex a milování. Sex je podle jejích slov 

čistě tělesná záležitost, milování je styk s emocemi, který mívá jen se svým partnerem.  

Přesto, že by neměl mít jejich partner s milenkou hlubší vztah, uvedly všechny 

respondentky, že by měly tuto ženu alespoň znát. Toto tvrzení autorku překvapilo, bylo jí 
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ovšem vysvětleno. Přestože svým partnerům účastnice výzkumu důvěřují, potřebují 

jistým způsobem důvěřovat i potenciální milence. Aby se vyhnuly pocitům žárlivosti, 

musí tedy ženu, se kterou se má jejich partner intimně sblížit alespoň částečně poznat. 

Důvěra se ukázala být v těchto vztazích velice důležitá. Všechny respondentky dále 

mluvily o tom, jak je tato společná aktivita sblížila a utužuje jejich vztah, což se na první 

pohled zdá zvláštní, ovšem po absolvovaných rozhovorech autorka pochopila, že tato 

absolutní upřímnost, na které vztah stojí dává oběma partnerům svobodu, kterou by 

v jiných vztazích postrádali.  

Autorku k volbě tématu inspiroval především výzkum Vissera a McDonalda 

(2007), kteří vedli rozhovory s oběma z páru a poté s každým jednotlivcem zvlášť a 

ústředním tématem bylo jejich prožívání žárlivosti. Původně chtěla autorka provádět 

výzkum také s oběma z páru, ale pro těžké shánění respondentů se rozhodla zpovídat 

pouze ženy. Jejich výzkum ukázal, že ženy mimo swingers komunitu žárlí jako každá 

jiná, což se v tomto výzkumu ukázalo jako nepravdivé. Většina respondentek uvedla, že 

v běžném životě také téměř nepociťují žárlivost.  

Autorka si je vědoma limitu, jež skýtá věková skupina respondentek. Původně 

chtěla zkoumat vyšší věkovou skupinu, ovšem tyto ženy nebyly příliš ochotné se 

výzkumu účastnit. Přesto byly výpovědi respondentek velmi pestré v čemž autorka 

spatřuje velký přínos. 
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7. Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit jakým způsobem prožívají žárlivost ženy, jež 

jsou společně s partnerem součástí swingers komunity. Autorka si kladla za cíl především 

prohloubit poznatky o této specifické skupině žen jelikož jim na našem území není 

věnováno příliš odborných publikací. 

V teoretické části se autorka zaměřila na obecné teorie žárlivosti a následně se 

rozhodla specifikovat genderové rozdíly v prožívání těchto emocí. Třetí a závěrečná 

kapitola teoretické části je věnována alternativním životním stylům v partnerství, pro 

bližší seznámení se s cílovou skupinou výzkumu.  

Autorka pro svou práci zvolila kvalitativní výzkum a pro analýzu polo 

strukturovaných rozhovorů s respondentkami zvolila interpretativní fenomenologickou 

analýzu. Soubor respondentek čítal 4 ženy, jež splňovaly podmínky pro vstup do 

výzkumu. 

Účastnice výzkumu se během rozhovorů snažili popsat své působení ve swingers 

komunitě, dále svůj vztah s partnerem a v neposlední řade jejich samotné prožívání 

žárlivosti. Jednotlivé analýzy ukázaly odlišná témata, jež respondentky považovaly za 

důležitá ovšem byly nalezeny i okruhy témat, ve kterých se shodují.  

Díky tomuto výzkumu se autorka mohla setkat s ženami, které mají specifický 

pohled na soužití v partnerském vztahu, se kterým se nikdy dřív nesetkala. Uběhlé 

rozhovory ale autorce nabídly nahlédnutí do jejich světa a pomohly jí bližší pochopení 

jejich smýšlení a prožívání. Respondentky mluvily často o důležitosti naprosté 

upřímnosti ve vztahu, důvěry a neustálé komunikaci. 

Výzkum může sloužit k bližšímu pochopení žen, jež s partnerem mají otevřený 

sexuální vztah a především jejich prožívání žárlivosti. Může být přínosem pro partnerské 

poradny i pro širokou veřejnost. 
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Příloha 1. Informovaný souhlas 

	
Byla jste přizvána k rozhovoru za účelem získání dat a informací pro kvalitativní 

výzkum k bakalářské práci Michaely Adamovičové. Výzkum probíhá v rámci 

bakalářského studia v oboru psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 

v Praze.  

Tématem práce je zkoumání prožívání žárlivosti u žen, které jsou společně se 

svým partnerem součástí swingers komunity. 

Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá v 

nahrávaném rozhovoru. Vaše identita, případně identita dalších lidí zmíněných v 

rozhovoru, zůstane v plné anonymitě. Vaše odpovědi jsou důvěrné, určené pouze pro 

potřeby této výzkumné práce. Rozhovor bude nahráván na diktafon a do jednoho roka od 

ukončení projektu budou nahrávky i poznámky k němu zničeny. Na jakoukoliv otázku 

můžete odmítnout odpovědět a kdykoliv můžete od rozhovoru odstoupit. Vaše účast na 

projektu pro Vás nenese žádná rizika. V případě dotazů mě můžete kontaktovat na email 

michaela@adamovicova.cz.  

 

Svým podpisem souhlasíte s poskytnutím rozhovoru a s využitím získaného 

materiálu, za výše uvedených podmínek, pro účely bakalářské práce Michaely 

Adamovičové.  

Jedna kopie tohoto formuláře náleží Vám.  

 

 
V:……………….... 

Dne……………...... 

 

Jméno:………….....     Jméno: Michaela Adamovičová 

Podpis:………….....     Podpis:……………. 
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Příloha 2. Rozhovor s Tamarou 

	
	
Jak jste se s partnerem poznali? 1	

V horolezeckém oddíle. Už jsme se znali předtím, ale byli jsme kamarádi a pak se to 2	

nějak vyvinulo. 3	

 4	

Jak dlouho jste součástí swingers komunity? 5	

No swingerské komunity jsme součástí skoro od začátku. Tak dva roky, něco přes dva 6	

roky. 7	

 8	

A kdo inicioval vstup do komunity? 9	

Tak to je na dlouhý vyprávění (smích). No asi já. Nebo ne úplně já. Jsem doma, mi ujelo 10	

pár zážitků no a Ondra chtěl začít taky, a tak to swingers bylo k tomu jako prostředek no. 11	

Jak sehnat nějaký jiný holky a prožít nějaký zajímavý zážitky. 12	

 13	

Takže jste oba k tomu měli nějak blízko? 14	

Ano, přesně tak. 15	

 16	

A řekli jste si to hned na začátku? 17	

No že zkusíme nějakou takovou party, to jsme si řekli na začátku a vlastně jsme se pak 18	

seznámili s „Ještěrkama“, kteří nám doporučili Fantasy. A tak jsme šli takhle do Fantasy2 19	

a tam se nám to jako líbilo, a tak jsme začali prozkoumávat další zákoutí swingers. 20	

 21	

Takže žádné negativní emoce? 22	

Ne, spíš jsme si před tím, než jsme šli poprvé na party vyjasnili...to nám poradily právě ty 23	

„Ještěrky“, abychom si vyjasnili hranice, co vlastně chceme tomu druhýmu dovolit a jak 24	

to mezi sebou...jako pravidla, jak to každej chce. Pravidla mezi sebou, jestli třeba chceme 25	

být v jedný místnosti nebo jestli je nám úplně jedno co druhej dělá a tak.  26	

 27	

																																																								
2	Pražský	swingers	klub	
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Měli jste i nějakou negativní zkušenost na párty? Že třeba jeden z vás porušil pravidla 28	

nebo někdo třetí překročil vaše hranice? 29	

To úplně ne. Tam ti lidi docela poslouchaj, když jim řekneš ne, tak tě nechaj bejt. Jenom 30	

teď na těch Kanárech. Tak ty místnosti byly rozdělený tak, že do jedný mohly jen páry a 31	

do jiný zase mohli úplně všichni, třeba i samotní muži. A pak se tam udělal takovej 32	

kroužek, kolečko okolo jenom chlapů nadrženejch, kteří jenom jakoby koukali a to bylo 33	

takový nepříjemný, že jsme se pak přesunuli do tý soukromý místnosti a tam už to bylo 34	

v pohodě.  35	

A ještě jsme se shodli na tom, že byl problém třeba na těch party najít dvojici, kde mě se 36	

líbil kluk a Ondrovi holka a aby chtěli oba dva. Tak jak to nějak zaonačit, abychom byli 37	

spokojení oba dva, že na nějaký party si užiju víc já, na nějaký Ondra no.  38	

 39	

Ale nevyčítáte si to nějak nebo ano? 40	

Ne. To já mám spíš s Ondry srandu, když nemůže sbalit nějakou holku a pak zjistí, že ona 41	

je na holky (smích). 42	

 43	

Jak se změnil váš vztah? 44	

Se od začátku tak nějak víc a víc vyvíjel, k lepšímu mi přijde. Že to spíš okořeňuje. Vztah 45	

se prohluboval. A že jsme si třeba řekli, že na tu party půjdeme třeba tak jednou do 46	

měsíce, že jsem si ho chtěla užít i samotnýho. Nebo když jsme nešli na party, ale měli 47	

jsme nějakou návštěvu, tak že si ho chci užít i samotnýho nebo když jsme na dovolené, že 48	

s ním chci být sama a pak možná tu párty. Je to o komunikaci všechno. 49	

 50	

Měnil se tvůj vztah k sobě samé? 51	

(Krátká pauza) No úplně mi nepřijde, já už jsem to takhle měla dřív nastavený, že vlastně 52	

úplně nevlastním toho druhýho a dokud se mi to líbí, tak si to jako „nechám líbit“, dalo 53	

by se říct. Takže jako asi ne. Ale diví se třeba kamarádky, že Ondra je takovej, že se mu 54	

líbí jiný holky a je takovej na veřejnosti, že to jde i poznat. Že je objímá nebo lidi z akra3, 55	

a vlastně mi to nevadí, protože mi to dává tu svobodu. Takhle se já můžu chovat i k jiným 56	

																																																								
3	Akrojóga	
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klukům, můžu jít ke kamarádovi na masáž, a tak. Že je vzájemná ta svoboda. A víme o 57	

tom, co ten druhej dělá nebo kde je nebo s kým je, že tam není tajemství. 58	

 59	

A jak to máš se žárlivostí? Žárlíš v některých situacích? 60	

Třeba mi vadí, když byl teď zabouchlej Ondra do Péti4. A úplně na něm bylo vidět, že je 61	

do ní zabouchlej a trošku na mě zapomínal. Tak to jsem jakože...můžeš mít Péťu, ale 62	

nezapomeň i na mě, že jako můžeš mít druhou holku v posteli, ale musíš uspokojit obě 63	

dvě. 64	

 65	

Četla jsem, že lidé ze swingers komunity rozdělují sex „zaměřený na tělo“ a sex 66	

„zaměřený na emoce“, souhlasíš s tímto výrokem? 67	

Já tomu říkám milování a sex (úsměv). Milování je to i s emocema a sex je prostě 68	

s cizíma klukama. 69	

 70	

Takže ty říkáš, že nežárlíš, pokud nemáš pocit, že jsi...? 71	

Zanedbávaná. A nebo to musí být nějak vykompenzovaný. Jsem byla někde pryč a věděla 72	

jsem, že u nás bude kamarádka, kterou nějak plánujeme expedici, taky s náma někdy 73	

měla trojku. A když se mě ptal vždycky jestli s ní může být sám předtím než jsme byli 74	

společně. Tak jsem se na chvíli rozmyslela, jakože jo, ale bylo mi to líto, že jsem s ním 75	

nemohla být zároveň. A pak jsem si to vykompenzovala třeba tím, že jsem jela za 76	

kamarádem sama bez něj, nebo takhle. A třeba to nebylo úplně fifty – fifty, ale třeba jsem 77	

viděla kluky samotný, bez Ondry, ale jako nic nebylo, třeba jenom masáž, nedošlo 78	

k sexu, ale měla jsem i já nějakej svůj volnej prostor. Máme svobodu, ale pak se k sobě 79	

zase vrátíme. To je to hlavní. 80	

 81	

Takže tím, že si dáváte svobodu, si vysvětluješ to, že na sebe nežárlíte? 82	

No třeba Ondra trošku žárlil, když jsem jednou měla zamotanou hlavu, Tomáš se 83	

jmenoval ten kluk a už jsem vlastně ani nevěděla kam chci domů nebo co chci. A to ho 84	

dovádělo k té žárlivosti, že vlastně nevěděl, co chci, jestli chci Ondru nebo toho Tomáše. 85	

																																																								
4	Společná	kamarádka,	se	kterou	provozují	čas	od	času	sex	ve	třech	i	se	s	ní	Ondra	
vídá	sám.	
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Pak jsem si trošku srovnala v hlavě, že chci vlastně Ondru, ale chci si to i užít to 86	

dobrodružství. Když už jsem věděla co chci a koho, jak to vlastně chci, tak pak je to 87	

v pohodě. Ale když je tam takováta zamilovaná bezmyšlenkovitost, tak to je... (výraz 88	

lítosti). 89	

 90	

A jak jsi prožívala to, že jsi najednou nevěděla? 91	

No mě ten kluk prostě okouzlil a to jsem věděla, že to bude tak jako dobrodružství a 92	

věděla jsem, že úplně nechci ztratit Ondru. Tak jsme si to vyříkali, že jsem mu řekla, že 93	

ho prostě nechci ztratit a že prostě momentálně jsem tady v tý situaci. A pak jsme jeli 94	

s Tomášem na závody a tam se to nejvíc vyjasnilo. Protože on spal s náma v pokoji a 95	

Ondra si z nás dělal legraci ráno, že jsme jako dvě hrdličky, protože na nás zbyly jen dvě 96	

místa někde vzadu u stolu. Tak se nějak kluci poznali a já už jsem v tý době měla jasno. 97	

 98	

Trvalo ti dlouho než sis to uvědomila? 99	

Pár dní, týdnů. Ono stačilo jít pryč od obou dvou kluků a nějak si v sobě srovnat, co 100	

vlastně chci.  101	

 102	

Srovnala sis to v hlavě sama nebo ti k tomu dopomohl rozhovor s Ondrou? 103	

Já si to uvědomila tou cestou...když jsem jela s Ondrou domů tenkrát, z toho jednoho 104	

kafe, jak jsem pak nevěděla kam půjdu, tak jsem jela s Ondrou domů a on byl hrozně 105	

žárlivej a naštvanej a jel hrozně rychle jako závoďák a tehdy jsem si vlastně uvědomila, 106	

co to s ním dělá. Že mu nevadí, že jsem s jinýma klukama, ale musím mu to říct a musí 107	

vědět na čem je. A ne takhle, když neví, to ho jako štve. A to jsem vlastně měla pak to 108	

samý s tou Péťou, když byl do ní zabouchlej. To jsem věděla na čem jsem, že mě nechce 109	

opustit, ale že chce být i s Péťou někdy sám.  110	

 111	

A to jsi dovedla respektovat? 112	

Já znám Péťu už dýl, to je kamarádka z oddílu a pak jsme si nejvíc utahovaly z Ondry, 113	

když jsme někde byly samy dvě. To byla největší provokace (úsměv). 114	

 115	

Myslíš, že v tomto stylu partnerského života budeš dlouhodobě pokračovat? 116	
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To jsem si taky pokládala tuto otázku, jestli budu pokračovat i když budu mít děti nebo 117	

takhle. Protože kamarádka s tím přestala co se jí narodilo děcko, a já si říkám, že dokud 118	

budu chtít, tak jo. Teď to úplně nedokážu říct, protože ta situace ještě nenastala. Ale 119	

myslím si, že určitou míru tý svobody, jako třeba zajít si za klukama na masáž nebo 120	

takhle vidět se s jinejma lidma... ono je to takový, hrozně povzbuzující takhle vidět ty 121	

jiný kluky. Třeba v práci jsem potkala jednoho chlapa z Fantasy, kterej vedl svoje děcko 122	

do školy. Odvedl ho do třídy a pak se šel se mnou líbat a já úplně vytlemená, že co on 123	

tam dělá (smích). (Napodobuje rozhovor dítěte s otcem) : 124	

Dítě: „Tati a ty ji znáš? 125	

Otec: „No tu znám.“ 126	

Dítě: „A odkud?“ 127	

Otec váhavě: „Z lezení?“ 128	

 129	

Působíš, že to máš vyřešené, působíš sebevědomě. Byla jsi vždycky takto sebevědomá? 130	

To až postupem času. 131	

 132	

Myslíš, že až s Ondrou? 133	

Ne, to mě naučil už David, kluk se kterým jsem chodila předtím. A ten je taky takovej, že 134	

se třeba o mě podělil nebo já o něj. A tehdy jsem přišla na to, že je to třeba fajn takhle ve 135	

třech a pak to swingers byl další level. Dřív to bylo ve třech, ale ty lidi jsme znali, že to 136	

byli kamarádi. To jsme se vždycky podělili on nebo já, aby tomu třetímu to nebylo líto, 137	

že je tam třeba bez holky nebo bez kluka. 138	

 139	

Myslíš, že s jiným klukem by nešlo takto žít? 140	

To určitě, málokterej kluk je takhle sdílnej, nebo jak to říct. Ale já jsem měla štígro na ty 141	

kluky, že byli takovýhle. Možná vyhledávám takovýhle typy no. A když začnou trošku 142	

žárlit tak maj problém se mnou, protože jak jsem v komunitách se samýma klukama, 143	

v lezení nebo ve škole. Prostě FTVS jsou samý kluci a MatFyz taky, tak to maj těžký no 144	

(smích). 145	

 146	

Je tu ještě něco, co považuješ za důležité a nezaznělo to? 147	
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Jak teď přemejšlím o tý žárlivosti, že jak se sama dostávám do těch situacích, kdy by 148	

jinej kluk žárlil, tím že si jiný kluky takhle blízko k sobě pustím nebo tak. A Ondra 149	

nežárlí, nebo aspoň to nedává nějak pořádně najevo, tak já mu vlastně dovolím to samý 150	

k těm holkám. Že je to vzájemný, vlastně když můžu já, tak on taky.  151	

 152	

To je i tím, že se ti také líbí holky? 153	

No asi jo, já spíš říkám, že jsem na lidi, co mi jsou příjemný. A úplně funguje to 154	

afrodiziakum, že když tam jsou nějaký jiný holky a jsou pěkný a líbí se mi, že když je 155	

třeba Ondra už unavenej nebo se mu třeba už nepostaví no a jedna holka je zajímavá tak 156	

se jí dotkne a už mu okamžitě stojí, žejo. Prostě čím víc holek, tím dýl vydrží.  157	

 158	

Četla jsem, že swingers páry si vytváří nějakou společnou identitu, která jim pomáhá 159	

žárlivost překonávat, cítíš, že byste to měli stejně? 160	

No my můžeme jít každej jinam, ale s tím, že ten druhej o tom ví, ale třeba jsem ráda, 161	

když jdeme na tu party, že je tam Ondra jako taková ochrana před těma chlapama, který 162	

já nechci a oni chtěj, že třeba pak jdu k němu.  163	

(úsměv) Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Ale vypadá, že dlouho. 164	

 165	

Máte často rande každý zvlášť s někým jiným? 166	

Nojo, ale to většinou bývá sportovní, že on jde třeba lízt s nějakejma holkama nebo na 167	

akro a já jdu třeba na brusle nebo tohle.  168	

 169	

Takže tělesno a emoce máš oddělený? 170	

No spíš se mi teď vybavily vzpomínky jak jsme třeba fungovali s Lůcou ve třech a on byl 171	

s ní a já za něma přijela a věděla jsem, že s ní sexoval, tak jsem jako přijela, že chci 172	

vlastně taky a bylo to v pohodě. A byli jsme třeba ve třech, že jsme dělali nějaký akty ve 173	

skalách, tak to bylo příjemný pro všechny. A právě si říkám, že když máme takhle 174	

v plánu sex s někým jiným, tak většinou je to člověk, kterýho ten druhej zná, že je právě 175	

z nějaký trojky.  176	

 177	

Když tedy jdete sami s někým jiným, vždy je to někdo koho znáte? 178	
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Jo.  179	

 180	

A bylo by možné jít i s někým cizím? 181	

To nevím, asi jako jo (váhá). Ale musela bych si to znova nějak vyjasnit s Ondrou nebo 182	

bych třeba toho týpka někam vzala nebo tak. Bylo by to nějak o tý komunikaci a srovnat 183	

si, jestli to chci a tak. Ono většinou ke sblížení s někým cizím dochází právě na tý party, 184	

ono je to takový neutrální území asi. 185	

 186	

Je pro tebe těžké udržet si hranice? 187	

Když si je stanovím předem, třeba že k ničemu nedojde, třeba jenom masáž, kalhotky 188	

nesundám, a že jsme jenom kamarádi a kamarádi zůstaneme a nic víc, tak (přemýšlí)...no 189	

jak kdy, že třeba někdy říká tělo něco jinýho než mozek a pak je to takovej boj, že tělo 190	

chce něco jinýho než hlava. Ale pak jsem jako hrozně nabitá, hyperaktivní z toho, že 191	

když se to povede, že skončíme jen jako kamarádi a nic víc, tak mě to nadrží, nabije a 192	

pak se vybiju doma a Ondra je rád. Pak tu energii využiju doma.  193	

 194	

A nechala sis posunout své hranice od někoho jiného? 195	

Spíš jsem měla tu svoji míň přísnou. Třeba se snažej a pak zdrhnou nebo když mi něco 196	

není příjemný tak z toho prostě vycouvávám. To mám právě i s tím spolužákem, kterej 197	

vím že po mě jede a vím, že do tohohle chce taky proniknout, ale vím, že nemá holku, tak 198	

jsem řekla na rovinu, že s ním nejdu. Když nemá holku, tak na swingers nic nezmůže. 199	

Ani bych tam nešla s Ondrou a s nim dohromady. Tak z toho byl takovej trošku uraženej 200	

a byl pořád dotěrnej. A nerozešli jsme se nakonec v dobrým a pak šel domů. S ním to 201	

mám prostě jasný, že mě vůbec nepřitahuje, že je to jen kamarád ze střední.202	
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Příloha 3. Rozhovor se Simonou 

	
Jak jste se poznali? 1	

Na koncertě, na party. 2	

 3	

Jak dlouho jste součástí swingers komunity? 4	

Od září? (počítá na prstech) deset měsíců. 5	

 6	

Kdo inicioval vstup do komunity? 7	

Partner 8	

 9	

A jak to probíhalo? 10	

Ze začátku o tom mluvil a potom nám udělal účet na Spicy Match5  a tak jsem se to 11	

vlastně dozvěděla. Já jsem to nejdřív nevěděla, potom jsme se o tom bavili, já s tím 12	

souhlasila a šli jsme se podívat do klubu a tam jsme se setkali s pár párama ze Spicy 13	

match. 14	

 15	

Jaké to v tobě vyvolalo emoce? 16	

No nejdřív jsem byla naštvaná, protože bez nějakýho mýho vědomí založil ten profil. Ale 17	

potom, když jsme se o tom začali bavit, tak mě to přitahovalo. Přišlo mi to nějak 18	

zajímavý a když jsme to poprvé šli zkusit, tak jsem s tím neměla žádnej problém. Ale 19	

nikdy předtím jsem na to nemyslela, nikdy před tím, než jsem poznala Honzu, jsem 20	

neměla takovou potřebu ani jsem o tom nikdy nepřemýšlela.  21	

 22	

Co ti pomohlo zvládat ty prvotní negativní emoce? 23	

Já jsem byla naštvaná za to, že mi o tom neřekl. Že jsme najednou měli na Spicy match 24	

profil, kde byly moje fotky a já to nevěděla, takže to mi nebylo příjemný. (Váhá) My 25	

jsme vlastně byli už předtím na swingers. A to bylo právě tak, že jsme se o tom bavili a já 26	

řekla, že bych to zkusila a tak jsme šli a tam to bylo fajn, potkali jsme se s dobrejma 27	

																																																								
5	Spicy	match	je	sociální	síť	pro	swingery		
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lidma, takže se mi to líbilo, takže jsem řekla, že mi to nevadí a klidně půjdu znova. Ale o 28	

Spicy jsem moc nevěděla, to jsem se dozvěděla až po tom, co mi řekl, že nám udělal 29	

profil. A na to jsem reagovala špatně. Se mi nelíbilo, že je něco o čem nevím. Ale tam 30	

jsme se sešli s lidma a ti byli hrozně fajn takže jsem nakonec byla nadšená. Prostě jsme 31	

narazili na fajn lidi, to bych se vystrašila, kdyby to byli nějaký úchyláci nebo nějaký 32	

divní lidi, který vyžadujou věci, který se mi nelíběj. Tak to by určitě tak nedopadlo.  33	

 34	

Říkáš, že první zkušenost byla dobrá, byla jsi nervózní? 35	

Hodně nervózní jsem byla. Moje první zkušenost byla, že jsme tam šli a já jsem byla 36	

nabuzená, ale když jsme vešli do swigers klubu, tak jsem začala být děsně nervózní, že 37	

tam byli cizí lidi a starší lidi, který byli nahatý nebo byli v nějakých sexy oblečkách a já 38	

jsem na to vůbec nebyla připravená a styděla jsem se hrozně. Takže jsem se opila, docela 39	

dost a potom jsem byla schopná i se s někým bavit a něco dělat. A fyzickej projev to 40	

mělo takovej, že jsem se nakonec opila tak, že jsem se pozvracela. Ale ta nervozita byla 41	

určitě hodně poprvé. 42	

 43	

I přesto jsi měla chuť pokračovat? 44	

Jojo. 45	

 46	

A měnil se nějak tvůj postoj ke komunitě? 47	

Tak ti lidi v tom klubu už jsme nikdy neviděli, to prostě byla záležitost na jednu noc, 48	

takže to nebyl ani žádnej postoj, spíš taková vzpomínka. A potom na tom Spicy match 49	

v tý komunitě, tam jsme se potkali s dvouma párama, kdy oba dva byly hrozně fajn s tím, 50	

že s jedním se vídáme do teď a s druhým ne. Tam se mi nelíbilo na tom, že ten chlap 51	

v tom druhém páru mi prostě vypisoval bez vědomí tý ženský. Chtěl něco mít jen se 52	

mnou, prostě my jsme měli společnou komunikaci a místo, aby psal tam, psal jenom mě. 53	

A to mi nepřišlo fajn. A ta žena otěhotněla a on začal vypisovat jenom mě, což se mi 54	

hnusilo, takže jsme ukončili naprosto...I když, když jsme byli všichni spolu, byli moc fajn 55	

a hrozně milý, tak tohle chování prostě... 56	

 57	

Takový porušení pravidel celé té věci...? 58	
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Přesně tak! A ještě, že ta ženská byla těhotná a on mi psal za jejími zády, prostě to mi 59	

nepřišlo v pohodě.  60	

 61	

Měnil se nějak tvůj vztah k sobě samé? 62	

Tak začala jsem o sobě pochybovat, jestli je to správný, jestli v tom chci pokračovat. 63	

Protože, já to vidím tak, že nemám předsudky vůči ničemu, kdybych takovou touhu 64	

neměla, tak to neudělám, ale vím, že kdyby to třeba ve mě partner neprobudil, tak tohle 65	

nedělám. Takže jsem hledala samu sebe v tom, jestli je to vůbec to co chci dělat, jestli mě 66	

to baví nebo jestli je to jenom kvůli tomu partnerovi. A zjistila jsem, že mě to baví, že mi 67	

to v ničem nevadí a že i kdybych třeba teď byla bez toho partnera a byla bych s někým 68	

jiným, tak bych v tom pokračovala. Ale pochybovala jsem o sobě...takovýto co říkaj 69	

ostatní lidi, že toho partnera nemůžeš milovat jestli tohle děláš a že je to něco špatně. 70	

Kvůli tomu jsem začala pochybovat a hledat se v tom jestli opravdu toho partnera miluju 71	

a jestli je to tak správně. A přišla jsem na to, že jo, že tohle nemá s láskou a citama nic 72	

společnýho.  73	

 74	

Měnil se váš partnerský vztah od vstupu do komunity? 75	

Já myslím, že se náš vztah nezměnil, že to co probíhalo doma, ten intimní život, to bylo 76	

pořád stejný. Hlavně to nebylo častý, my jsme tam opravdu byli jen párkrát a mezi námi 77	

se nezměnilo. V negativním slova smyslu ne, spíš v pozitivním. Myslím, že z obou 78	

spadlo takovýto břemeno, že s někým žiješ a miluješ ho, ale každý má v tom vztahu 79	

skrytý touhy a bojí se si to říct. Tak jsem hodně cítila z partnera, že z něj spadlo to 80	

břemeno, že mi to může říct a já jsem s tím v pohodě a dokonce to ještě dělám. Takže to 81	

bylo takový pozitivní a hodně energetický pro náš vztah. A vlastně, když jsme to začali 82	

dělat, tak jsme se cejtili jak puberťáci, který dělaj něco zakázanýho a byli jsme z toho 83	

úplně nadšný a byl to kus vztah, kterej byl hodně hezkej. Vzpomínám, že to bylo takový i 84	

hodně intimní mezi náma, jsme si začali i o hodně víc věřit a jsem si uvědomila, že můj 85	

partner je jedinej člověk, kterej o mě ví úplně všechno a nemusím mít před ním žádný 86	

tajemství. 87	

 88	

Četla jsem, že si swingers partneři vytváří společnou identitu, souhlasíš s tímto výrokem? 89	
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S tím naprosto souhlasím, když jsme tohle řešili nebo jsme někde spolu byli, tak jsem to 90	

brala tak, že jsme jakoby za jednoho. Že jsme jeden prostě, a ne já a on zvlášť. To 91	

souhlasí. 92	

 93	

A měla jsi někdy v komunitě špatnou zkušenost? Pohádali jste se například kvůli nějaké 94	

situaci v komunitě? 95	

To jsem měla právě s tím mužem, kterej mi psal a nebylo mi to příjemný. Pohádali jsme 96	

se právě když jsem zjistila, že založil ten účet, že jsem o tom nevěděla, ale potom jsme si 97	

to vysvětlili, takže to už bylo v pohodě. A vlastně jednou, když jsme byli v klubu, kde 98	

jsme byli s párem, kterej jsme neznali, to nebyl pár ale samostatná ženská a vedle ní 99	

nějaký chlapi. A vlastně jsme se pohádali. A bylo to kvůli mě, protože já jsem to tak 100	

trošku neunesla, protože jsem....no jak jsme se bavily o tý identitě, tak vždycky jsme byli 101	

za jednoho. A já jsem vždycky koukala na něj a veděla jsem, že on je se mnou, že jsme 102	

v tom spolu a cejtila jsem, že jsme jedno tělo jedna duše. Ale tady jsem z něj cejtila, že i 103	

když nedělal nic špatně, on se pořád choval stejně, ale viděla jsem, že ta ženská se mu 104	

prostě hodně líbila, byl hodně hezká, byla sexy, byla atraktivní, byla aktivní. A on se 105	

upnul jenom na ni a strávil s ní docela dlouhej čas. I když já jsem byla s někým jiným, 106	

tak jsem věděla, že on na mě nekouká a nic o mě neví a že je jenom s tou jednou paní a 107	

mě to prostě přišlo hrozně líto. A přislo mi to líto nejvíc, když se udělal a byl mimo mě a 108	

v tu chvíli jsem tam nebyla s ním, ale on byl s někým jiným. V tu chvíli jsem to brala 109	

trošku jako podvod, prostě mě to ranilo, takže jsem utekla, brečela jsem a pohádali jsme 110	

se. On neudělal nic špatně nebo nic co by dělal někdy jindy, ale já jsem cítila, že není v tu 111	

chvíli se mnou a to už nechci nikdy zažít. Je to prostě člověk, kterýho mám ráda a miluju 112	

a nechci aby on v intimní chvíli zažíval něco intimnějšího s někým jiným. 113	

 114	

Ovlivnilo tě to v tom smyslu, že už nemáš chuť něco takového zkoušet? 115	

To jsme byli na poslední party v klubu a potom už jsme byli jenom s párem, se kterým 116	

jsme se domluvili. Od té doby už jsme v klubu nebyli. Ale myslím si, že ještě půjdeme. 117	

Už je to docela dávno a vyříkali jsme si to, takže já jsem jako schopná nebo jsem s tím 118	

v pohodě jít znova do klubu a bejt tam. Ale právě po tom už jsme v tom klubu nebyli, 119	

protože hned potom on založil ten účet a už to bylo klasicky jako seznamka, že jdeš 120	
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někam s nějakým párem a když vidím, že jsou na tom stejně a berou to stejně jako my, a 121	

že mi nehrozí to, co se mi stalo tam v tom klubu, že on bude s ženskou, která vlastně 122	

k sobě neměla chlapa, kterej by ji hlídal a se kterým by ona měla to souznění, tak ona 123	

byla vlastně v tu chvíli jen pro mýho partnera. A to když se sejdeš s párem není, protože 124	

tam jsou dva a dva a jsou nějaký pravidla, který se prostě dodržej a vím, že když to tak je, 125	

tak to funguje. Proto už jsem potom nechtěla jít do toho klubu. A přišlo mi to takhle 126	

mnohem lepší a mě přirozenější a příjemnější. Ale do klubu se chystám (úsměv). 127	

 128	

Už jsi nakousla jak to máš se žárlivostí. Můžeš mi blíž popsat v jakým situacích ji 129	

pociťuješ a jak to emočně prožíváš? 130	

Tak my když jdeme s partnerem někdy na party, tak mě i baví, když je někde na baru a 131	

vidím, že za ním jde nějaká holka a povídá si s ním, tak nemám pocit žárlivosti. Tak mě 132	

to baví pozorovat, vím, že on nikdy nic neudělá a že si to jenom užívá a honí si nějaký 133	

svoje chlapský ego a mě baví to pozorovat. A stejně to má i on, takže nemáme žádný 134	

žárlivý scény ani nejsme žárliví vůči kamarádkám nebo kamarádům. Když jsme na 135	

swingers a jsme přesně domluvený s nějakým párem, tak tam žádná žárlivost není a za 136	

celou dobu co jsme s nějakým párem nemám nikdy pocit žárlivosti. A měla jsem ho 137	

pouze jednou, právě když on byl s tou jednou ženskou, kde to bylo intimnější než mi bylo 138	

příjemný, tak to jsem žárlila hodně. A žárlila jsem na to, že ta ženská se mu prostě líbí a 139	

přišlo mi v tu chvíli, že se mu líbí víc než já a že je pro něj atraktivní. Jako kdyby tam šel 140	

za ní prostě a na to jsem žárlila. Že v tu chvíli nebyl se mnou. Tak to jsem žárlila hodně. 141	

Na to, že na ni sahá, že se mu hodně líbí, že je z ní prostě úplně hotovej, tak to....se mi 142	

nelíbilo. A on to s žárlivostí myslím, že má tak, že je hodně žárlivej, ale v tom běžným 143	

životě. On to má asi opačně než já, on je víc žárlivej v běžným životě, když za mnou jde 144	

někde na party někdo a chce se se mnou bavit, tak žárlí hodně, což já nežárlím. Ale když 145	

jsme na swingers tak to nežárlí vůbec, to naopak chce abych dělala víc. 146	

 147	

Žárlíš někdy i mimo swingers komunitu? 148	

Já žárlím, ale jsem zas taková, že hodně věřím. A snažím se věřit a nechci si připustit, že 149	

by mi mohl něco udělat, jako že mám na někoho žárlit. Ale když něco třeba zjistím 150	

(váhá)...tak setkali jsme se třeba s nevěrou, kdy jsem o tom nevěděla, tak to žárlím hodně, 151	
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to můžu puknout žárlivostí a hrozně mě to mrzí. A to, že nejsem celej ten vztah tolik 152	

žárlivá a snažím se bejt k němu vstřícná i on ke mě, ale potom když jsem se to dozvěděla, 153	

tak to jsem žárlila neskutečně. V životě jsem se nepotkala s tím, že bych takhle moc 154	

mohla žárlit a mohlo by mě něco takhle moc ranit. 155	

 156	

Co v tobě tu žárlivost vyvolalo? 157	

S tou nevěrou to bylo opačně oproti tomu swingers. Na swingers jsem žárlila na to, že ta 158	

holka je krásná a on na ni šahá má s ní tu intimitu. Tady jsem věděla, že s tou ženou nejde 159	

o to že by byla krásná nebo se mu líbila, ale žárlila jsem na to, že tráví čas s někým 160	

jiným. A že lže.  161	

 162	

Co ti pomáhá se s tím vyrovnat? 163	

Musím si to vyřešit nějak v sobě. Pomáhá mi, když si o tom povídáme, když prostě s tím 164	

jdu ven a řeknu partnerovi co mi vadí, na co žárlím. A on se mě snaží pochopit, já se 165	

snažím pochopit jeho, popovídáme si o tom a on udělá všechno pro to, aby už se to 166	

nestalo, tak to mi pomáhá. Ale jinak se s tím musím vyrovnat sama se sebou. 167	

Samozřejmě s kamarádkama řešíme nějakou malou žárlivost, ale rozhodně neřešíme 168	

swingers, takže o tom se vlastně ani nemám s kým pobavit. Takže to co se stalo v tom 169	

klubu, s tím jsem se musela vyrovnat pouze já se svým partnerem. Abysme se pochopili a 170	

už se to nikdy nestalo. 171	

 172	

Když se vrátíme zpět k běžnému životu, když si povídá s holkama na baru, čím si 173	

vysvětluješ to, že nežárlíš? 174	

Tak já mám radost, že září, že je žádanej a cejtí se fajn a vím, že v tu chvíli je šťastnej, že 175	

se někomu líbí. A samozřejmě každá ženská ráda vidí svého chlapa, že o něj mají zájem i 176	

jiný ženský, že prostě je i pro ostatní atraktivní a že já ho můžu mít. Na swingers se tohle 177	

neděje, že by seděl na baru, to bylo spíš tak, že jsme si vyhlídli společně někoho za kým 178	

půjdeme oba dva společně. To tak nikdy nebylo, že on by byl sám a já bych koukala jak 179	

někde někoho to. Ale jak si to vysvětluju...to je tím, že se mi líbí, že je žádanej a potom 180	

celkovej ten akt, tak to si vysvětluju tím, že je to o tý touze. O tom, že ten člověk má 181	

nějakou sexuální touhu. 182	
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 183	

Souhlasila bys s výrokem, že swingeři rozlišují „sex orientovaný na tělo“ a „sex 184	

orientovaný na lásku“? 185	

Jo. Stoprocentně. 186	

 187	

Myslíš, že ve swingování budeš pokračovat dlouhodobě? 188	

Nedávno jsem nad tím přemýšlela, že s tím budu pokračovat. Asi rozhodně přestanu až 189	

budu třeba těhotná nebo budu mít malý dítě. Tohle mi s tím vůbec nekoresponduje a 190	

neumím si představit, že bych tohleto dělala. Už jenom vůči tomu, že prostě máš malý 191	

dítě nebo seš těhotná, tak to vím, že dělat nebudu. Tím jsem si jistá, ale rozhodně si 192	

myslím, že to člověk v sobě má, tuto touhu. Tak s tím budu pokračovat třeba až potom 193	

dýl. Je spousta páru, kterým je přes 40 a dělá to, takže to si myslím, že taková budu. 194	

 195	

Je tu ještě něco pro tebe důležité, co nezaznělo? 196	

No že partner inicioval to, že by tohle chtěl dělat a já jsem s tím souhlasila. A on je 197	

vždycky ten iniciátor, on něco najde, přesně založil ten účet, vyhledá vždycky co kde je, 198	

s někým se seznámí...Ale potom, když tam jsme, jsem já vždycky ten aktér, kterej dělá ty 199	

věci. On na to rád kouká a to ho nejvíc přitahuje. Takže je to spíš o tom, že já jsem víc ta, 200	

která na tý akci něco dělá než on. 201	

 202	

Může mít tohle nějakou souvislost s tím, že na těchto akcích nežárlíš? 203	

Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlela, ale asi jo. Ano, protože když jsme byli v těch 204	

klubech, tak většinou jsem to byla já a on se spíš tak koukal a tady to bylo o tom, kdy 205	

jsem žárlila na tu cizí holku, že to bylo vlastně poprvé, kdy on dělal to stejný co já. Tak 206	

proto jsem žárlila a na to jsem přišla až teď když jsem nad tím začala takhle nahlas 207	

přemýšlet. Takže to bude vono.  208	

 209	

Doplněk: Po chvíli povídání Simonu ještě napadlo něco, co považovala za důležité pro 210	

rozhovor. 211	

 212	
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Když je normální pár, viz. moje kamarádky, a setkaj se v tom vztahu s nevěrou, malou 213	

nevěrou, dejme tomu líbání někde na diskotéce, tak moje kamarádky, jedna moje 214	

kamarádka, i přesto, že byla s klukem tři roky a on ji jednou podved úletem, tak se s ním 215	

okamžitě rozešla. A už mu to neodpustila. A samozřejmě jsou věci, který každý bere 216	

jinak, ale zároveň si myslím, že ten vztah nemohl bejt tak silnej, protože ona ho vlastně 217	

kvůli jednomu úletu okamžitě opustí. A že tyhlety lidi v tý komunitě v sobě mají takovou 218	

důvěru a tak jsou jako se sebou spojený a tak si musí rozumět a musej mít asi i stejný 219	

myšlenky a pocity, že jsou jako pár mnohem silnější, protože , když se setkaj s tou 220	

nevěrou, teda ne s nevěrou. Oni vlastně nemaj potřebu bejt nevěrný, tohle mají mezi 221	

sebou a tohle si uspokojej a co horšího se potom může stát, ten vztah je mnohem silnější. 222	

Tím, že spolu jsou a tohle spolu sdílej, tak ten vztah není tak křehkej si myslím, protože 223	

už někomu dáš velkej kus svý intimity. Kdyby ses s tím člověkem rozešla, se kterým 224	

děláš tohleto na swingers a našel si někoho jinýho, kterej je dejme tomu v některých 225	

ohledech lepším partnerem a nebude s ním sdílet tohleto, tak v tom vztahu vždycky bude 226	

chybět něco, co tomu člověku prostě chybí a po čem on touží. V intimním životě 227	

s partnerem, kterýho miluje ale na tohle občas myslí a nebude mu to moct říct, protože se 228	

toho bude bát nebo protože ví, že ten partner ačkoli je v jiných ohledech úžasnej, ale 229	

s tímhle nesouhlasí, tak vždycky tam bude takovej ten střet zlomu toho, že na to stejně 230	

jednou přijde, protože ten člověk to nějakým způsobem potřebuje. A nějakým způsobem 231	

na to trošku myslí a s tím člověkem, se kterým tohleto může provozovat, tak to je strašná 232	

úleva, že někoho takovýho můžeš mít a můžeš to s ním dělat a víš, že ten vztah je pevnej, 233	

hlavně i díky tomu, že on o tobě fakt ví všechno a s tímhletím souhlasí. Jsou lidi, který 234	

nesnesou aby jejich partner měl tělesnej styk s někým jiným a to já vím, že bych někoho 235	

takovýho mít nemohla, protože by stejně na to jednou přišlo. Nevim, byla bych někde 236	

s kamarádkama, líbala bych se s nima a on by s tím měl problém a já vím, že taková jsem 237	

a že tohle dělám a baví mě to a jsem ráda za to, že taková jsem tak vím, že tohle by mi 238	

vadilo. I kdyby ten člověk byl úžasnej, měl by skvělý vlastnosti, tak stejnak by došlo na 239	

ten střet, kdy tohle bysme museli řešit a jestli on by s tím nedokázal žít, tak já asi taky ne. 240	
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Příloha 4. Rozhovor s Emou 

	
Jak dlouho jste s partnerem spolu? 1	

My jsme spolu 7 let. 2	

 3	

A jak jste se poznali? 4	

Přes partu. My jsme byli na Vltavě na vodě a pak jsme se ještě potkali na jiné takové akci 5	

na podzim a potom vlastně po roku jsme se náhodou zase potkali na jedné akci a dali 6	

jsme se dohromady. To tak jako trvalo od té doby. Že jsme o sobě věděli rok a pak jsme 7	

se dali dohromady. 8	

 9	

A jak dlouho jste součástí swingers komunity? 10	

Od 2017 jsem byla těhotná, takže od 2016. Podzim 2016 bych řekla. To tak může být no. 11	

 12	

Kdo inicioval vstup do komunity? 13	

Určitě Ondra. 14	

 15	

Jak to probíhalo? Jak jsi to prožívala? 16	

On o tom dlouho mluvil. Tak nějak mi ukazoval ty stránky a tak nějak všechno. No a pak 17	

vlastně se stalo to, že zjistil, že já jsem měla trojku o které on nevěděl a na to vlastně řekl, 18	

že se půjdeme podívat na swingers. No a my jsme byli v tom jednom klubu a byly jsme 19	

ve středu a to tam nikdo nebyl, středy bývají takové, že tam nikdo není. Ale bylo to fajn 20	

tím, že jsme si to prohlídli a tak jsme si to jako vyzkoušeli a byl to dost dobrý zážitek pro 21	

nás, že jsme si tam poseděli, dali jsme si drink. Takže jsme zjistili jak to tam vypadá no a 22	

pak jsme šli....On prostě řekl, že když já jsem měla něco tak i on chce tohle zažít, tak 23	

jsme tak šli asi na nějaký ten pátek no a tak prostě jsme tam šli a bylo to fajn. Jo já už 24	

vím, to bylo v létě, protože tam bylo míň lidí a v tom to bylo dobrý, že tam bylo pár párů 25	

a potkali jsme tam takový manželský pár se kterými jsme si hodně porozuměli a s nimi 26	

jsme šli ve čtveřici do jedné místnosti. A to bylo super, že i já jsem z toho měla takovej 27	

dobrej zážitek i to tak jako pěkně klapalo, že všechno bylo fajn. No a tím pádem jsme 28	
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potom šli i na další akce, na ten podzim už tam bylo víc lidí. A s nima jsme se pak ještě 29	

setkali v soukromí. A i doteď jsme s nimi v kontaktu. No takže jsme na to nějak postupně 30	

naběhli, že to nebylo takový naráz, hrr. A to je pro mě dobře, protože já nerada moc 31	

jakože cizích lidí  a když je hodně lidí kolem mě, tak mě...ze začátku, když jsme tam 32	

chodili, tak jsem se necítila úplně dobře tím, že tam bylo, nevím no, strašně blízký 33	

kontakt s těmi lidmi. To mi nedělá dobře, já si potřebuju zvyknout. Takže takovej 34	

postupnej náběh byl pro mě lepší. 35	

 36	

Když ti to navrhnul, vnímala jsi to i nějak negativně? 37	

Negativně ne. Tak takových věcí se nebojím, takže jsem si řekla, že to zkusím. I kvůli 38	

němu, on to očividně moc chtěl zkusit, tak jsem si tak řekla proč ne. Když já už jsem 39	

měla nějakou takovou zkušenost, tak ať si i on zažije prostě něco takovýho. A zase jako, 40	

mě to nevadilo. Prostě neměla jsem s tím problém. Jenom ten postupnej náběh byl u mě 41	

potřeba, protože mám problém, když je hodně nebo celkově velká skupina lidí, tak se 42	

necítím dobře. Líp se cítím, když je míň lidí kolem mě a ještě když jsou cizí, tak to je 43	

ještě horší pro mě. A ještě v takhle intimní situaci (smích). Takže já se s nima potřebuju 44	

tak jako poznat, trošku si popovídat, abych se jim pak mohla otevřít.  45	

 46	

Měnil se tvůj postoj ke komunitě v průběhu? 47	

No já jsem to měla tak, že jsme chodili vždycky v pátek a já jsem v sobotu šla do práce a 48	

tím pádem to bylo pro mě takový, že jsem byla nervózní už z toho, že chci jít pryč, že 49	

jsem věděla, že se nevyspím a byla jsem, víš jak jsi v práci v pátek  pak v sobotu, tak 50	

jsem z toho unavená a tak. A on že tam chce být pořád dlouho a neuměl jít domů a furt 51	

mě tam jakože tlačil, že pojďme ještě tam a tam. Tak to mi ze začátku bylo tak jakože 52	

nepříjemný no v tom smyslu, že to nebylo dobře načasovaný. Že když jsme tam pak šli 53	

někdy, prostě měli jsme víkend před sebou a nebo když už jsem pak byla těhotná, že už 54	

mi to tak nějak bylo jedno, tak už to bylo takový lepší. Takže ze začátku to bylo blbý tím, 55	

že to bylo blbě načasovaný, takže možná jsem i měla takový negativní myšlenky. Ale 56	

postupně se to zlepšovalo, čím víc jsme tam chodili, tím to bylo lepší. Jsem si nějak 57	

zvykala na to no.  58	

 59	
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Takže to nebylo negativní vůči komunitě, ale kvůli špatnému načasování? 60	

No tím načasováním, jakože jsem se tam necítila úplně vyloženě nepříjemně, ale jsem si 61	

na to potřebovala celkově zvyknout, jak to tam prostě funguje, přece jenom je to úplně 62	

jiný styl toho celého (úsměv), jsem nic takovýho nezažila úplně. Takže jen takovým tím 63	

zvykem no a hodně to bylo o té mé náladě a pohodě. A taky tím, že fakt bylo vidět na 64	

tom Ondrovi jak on strašně chce zažít úplně všechno naráz a to se taky nedá. Prostě když 65	

to tam tak nevychází, ne vždycky to tak vyšlo, že jsme....furt chtěl mít trojku a prostě 66	

trojka furt nevycházela, protože to tam holt takhle nebylo, tak on z toho byl tak jako 67	

vždycky špatnej. To tak analyzoval, co všechno ještě nezažil a co by chtěl, tak jsem 68	

prostě řekla, že nemůže mít všechno naráz. Takže jsme se tak postupně do toho dostali a 69	

už to teďkom je dobrý.  70	

 71	

Ovlivnilo vaše působení v komunitě váš vztah? 72	

Hmm myslím, že se to zlepšilo. Že se tak otevřel ten vztah. Jsme se víc začali bavil o 73	

těchhle věcech, protože předtím jsme se vůbec nebavili o tomto. Že vždycky když něco 74	

takovýho řekl, tak jsem to brala tak, že si dělá srandu. Takže jsem to nebrala vážně. Ale 75	

od tý doby se o tom bavíme a je to určitě lepší. (úsměv) No teď teda máme jiné 76	

problémy, ale tehdy nás to fakt spojilo, bych řekla. Se nám zlepšil vztah určitě. 77	

 78	

Měnil se tvůj vztah k sobě samé? 79	

Může být, že jsem se začala mít ráda, tak jako tělo. Protože předtím jsem to tak jako...víš 80	

jak mají ženy pořád nějakej pocit, že maj nedostatky. A určitě mi to zvedlo sebevědomí. 81	

Takže změna k lepšímu. 82	

 83	

Měli jste ve komunitě i nějakou špatnou zkušenost? 84	

Ne ne. Akorát teda, když už jsem pak byla těhotná a už jako víc těhotná, jakože už jsem 85	

měla velký břicho, tak on chtěl jít...prostě chtěl tam jít. Tak já jsem si řekla, že teda 86	

dobře, že ho pustím, že nebudu prostě blbá, že i já jsem si zažila svý, ať si i on zažije. 87	

Tak jsem si jako řekla, že když on tam půjde sám tak to taky pro něj bude zase jinej 88	

zážitek. No a vyšlo to tehdy hrozně super, že tam šel s těma jedněma známejma a oni tam 89	

měli s sebou takovou kamarádku a oni tam šli spolu jak tam musí jít chlap a žena, tak tam 90	
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šli jako spolu a s tou holčinou to tehdá strašně dobře dopadlo, že prostě měli dobrej sex a 91	

celý to bylo takový intenzivní no a on se z toho nemohl vzpamatovat strašně dlouho, tak 92	

to mi potom vadilo. Jakože už jsem potom žárlila, protože ty tu sedíš sama doma v noci, 93	

ještě jsem samozřejmě nemohla spát, protože mi šlo furt hlavou, co se tam děje a tak. 94	

Samozřejmě zase přišel později než jsem se domluvili, takže to potom bylo takový, že 95	

jsem to musela hodně dlouho zpracovávat a prostě jsem na něho žárlila. No a mě nešlo 96	

ani tak o to, že s ní měl sex, to je jako v pohodě, však pro to tam šel, ale kdyby on to bral 97	

tak jakože, stalo se a hotovo. Ale on to prostě strašně prožíval a furt to řešil a furt si psal 98	

s ní a s těma ostatníma co tam byli. Víš a furt byl, jaký to bylo skvělý a všechno, tak 99	

říkám, tak se to jako stalo, tak už je to za náma, víš na co se v tom jako bude pitvat. 100	

Swingers je o tom, že si to zažiješ a jdeš dál a nebudu se o tom teď měsíc bavit jaký to 101	

bylo skvělý prostě. Takže to byla taková jediná věc, na které jsme se trošku chytili no.  102	

 103	

A tobě nevadilo, že tam šel s jinou? 104	

Tak on tam musel jít s nějakou holkou, jinak by ho tam nepustili. (váhá) Asi mi to 105	

nevadilo. Necejtila jsem se ohrožená, to já zase vím, že on to má v hlavě vyrovnaný, že 106	

on by tohle neudělal, že by se najednou zamiloval anebo pobláznil do nějaké jiné a nechal 107	

by mě takhle, to ne, to zas vím, že on je, proto jsem ho tam i pustila, protože jsem věděla, 108	

že to bude jenom o tom sexu no. Akorát se teda trošku dlouho v tom montoval, tak to 109	

bylo trošku blbý, ale jsem věděla, že to není o tom, že mě tu teď nechá samotnou 110	

s dítětem a půjde za ní. To ne, takže jako to jsem věděla, že mu v tomhle věřím, on není 111	

takovej, že by šel za jinýma ženama. Takže proto to bylo v pohodě.  112	

 113	

Když si s ní potom psal, co to s tebou dělalo? 114	

To víš, to už byla taková žárlivost. A já jsem ještě taková, že nemám ráda, když nevím, 115	

co se děje, o čem si píšou. Nevím, on mi to potom asi i říkal, ale to no... tak potom chtěl, 116	

abychom se spolu setkaly, tak jsme se nakonec i setkaly protože mi říkal, že ona je taková 117	

super a že jí vůbec nemám cítit ohrožená a nevím co, tak jako byla to pravda, že je taková 118	

obyčejná holka, co má ráda swingers a sex a to, tak tu nakonec byla a my jsme měli tu 119	

trojku končně (úsměv) tak Ondra si...to už malá byla na světě, tak aspoň měl tu trojku 120	

s dvouma holkama a tím se už trošku uklidnil a ona si potom našla nějakýho frajera a už 121	
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ani nejsou v kontaktu, takže nakonec úplně v pohodě, to vždycky tak je, že chvíli si 122	

s někým píšeš a je to hrozně intenzivní a potom to prostě skončí. Takže je potřeba 123	

uvědomit si to v té hlavě, že to prostě přejde a že si taky chce užít trochu a to no. Ale 124	

vím, že by mě fakt neopustil 125	

 126	

Ty jsi žárlila tedy hlavně proto, že jsi nevěděla co se děje? 127	

Přesně tak, a že on byl takovej strašně hotovej z ní. Jakože úplně brutálně. Kdyby to 128	

udělal tak, že přijde domu a říká: „Tak dobrý, měl jsem sex, měl jsem hodně sexu...“ a 129	

dobrý, ale on furt musel si o tom psát a řešit tak to bylo takový špatný. Jakože já jsem 130	

chtěla vědět potom co se tam dělo, tak on mi to povykládal všechno, ale potom se v tom 131	

ještě víc vrtal a to bylo blbý. Kdyby řekl, že ok, skončilo to, dobrý, tak by to bylo lepší. 132	

 133	

Vadilo ti, že prožil takhle intenzivní zážitek bez tebe? 134	

Ne já jsem věděla, že to bude beze mě, mě vadilo jen to, že si s ní potom ještě psal a že 135	

s ní byl ještě v kontaktu. Víš, mělo to být tak, že prostě se s ní vůbec neměl kontaktovat. 136	

Jako na co se s ní kontaktoval, protože on potom chtěl zase další a další. To je přesně to, 137	

co říkám, že jemu je pořád málo co zažije a furt chce další a další a další no. Tak ale 138	

nemůže mít všechno. Víš on potom ještě chtěl abych ho tam pouštěla, tak říkám „Ty ses 139	

zbláznil, já budu sama sedět s břichem doma s dítětem a ty budeš chodit na swingers 140	

jako? To zase ne, buď rád, že jsem tě tam pustila jednou, že to ode mě bylo fakt jako 141	

velké gesto no a stačí ne, zase?“ no tak potom si uvědomil, že už vlastně když se narodila 142	

malá, tak to jako pochopil, že mě nemůže nechat v pátek večer samu doma a si půjde 143	

s někým na swingers. No takže jako dobrý, už to přešlo všechno. Tak byla to zas taková 144	

zkušenost no, ale dobrý, jako v pohodě, jsme v pohodě, nic se nestalo mezi náma, že je 145	

všechno dobrý.  146	

 147	

Žárlíš někdy? 148	

Ne, já nejsem žárlivá. A vím hlavně, jak říkám, on není takový, že prostě....jakože se 149	

podívá na ženu i poví, že je nevím co a když je s mýma kamarádkama, tak je takovej jako 150	

někdy moc kontaktní, ale já vím, že je to prostě sranda. A já nežárlím, já to nemám 151	

v povaze.  152	
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 153	

V jaké situaci bys žárlila? Co by ti nejvíc vadilo? 154	

No to mi vadí, když si píše s někým koho neznám. Jednou měl zas takovou fázi, že začal 155	

si na těch internetových seznamkách jako Badoo psát s nějakýma holkama, tak jsem mu 156	

řekla, že se úplně zbláznil. A s jednou si psal takovou jako delší dobu, tak to mi zase 157	

vadilo, že nevím co si píšou a že je to cizí osoba, kterou jsem neviděla, tak takhle mi to 158	

jako vadí. Když si hodně píše, ale když jsme někde a s někým se baví tak to ani ne. Že 159	

když ho mám pod dohledem, že vidím, co dělá, tak to mi nevadí. 160	

My jsme si i hodně potom povídali, po tom co se staly všechny ty věci, že i já jsem měla 161	

různý všelijaký, jakože tu trojku a nějaký předtím blbosti jsem dělala, tak potom to 162	

všechno přešlo a my jsme si řekli, že si budem všechno říkat, že i kdybych já chtěla 163	

nějakýho jinýho chlapa, mám mu to říct a že se nějak dohodneme a prostě je to tak jako 164	

lepší. Že jsme si zažili nějaký věci a přežili všechno (smích) a teď je to v pohodě, že si 165	

fakt povídáme a jak jsme si řekli, že si budem všechno říkat...no a to swingers je taky 166	

takový, že tam jdeme spolu a víme co se tam děje. I když každý může mít něco s někým 167	

jiným. Takže dobrý, si myslím, že nás to zocelilo všechny ty věci co se staly. 168	

 169	

Ještě mě napadá otázka, zdali jste si nastavovali při vstupu do komunity nějaké hranice? 170	

Nene, tak my jsme nevěděli do čeho jdeme. A já zase nejsem taková, že bych tam dělala 171	

nějaký velký věci s těma chlapama, takže si myslím, že nebylo ani potřeba.  172	

 173	

Je tu ještě něco, co považuješ za důležité a nezaznělo? 174	

No nevím, že tam musí být páry, které jsou fakt vyrovnané, že tam nemůžou jít lidi, co 175	

maj nějaký problémy sami se sebou. To potom nedopadne dobře. 176	

U nás vznikal jedině problémy když on toho chtěl víc a nemohl to mít a nemohl pochopit, 177	

že jako holt to teď nepůjde a že tu trojku nemůže mít když není s kým a prostě....ale jinak 178	

to bylo....já bych zase šla klidně, když budeme mít hlídání. 179	

 180	

Takže v tom hodláte pokračovat do budoucna? 181	

Asi jo. Asi můžeme. No tak ono to bylo v podstatě fajn a věřím, že když jsou ty 182	

manželský páry dlouho spolu, tak je to takový dobrý zpestření, tak uvidíme jak to půjde. 183	
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Příloha 5. Rozhovor s Monikou 

	
Jak dlouho jste s partnerem spolu? 1	

4 roky 2	

 3	

A jak jste se poznali? 4	

No on nejdřív balil moji kámošku a ta kámoška furt nevěděla jestli s ním chce chodit 5	

nebo ne. Víš, na ni byl málo hokejista, ale jinak byl skvělej (úsměv). No a tak jsme 6	

jednou šli s tou kámoškou do baru a já měla toho kluka jít zkouknout a říct jí, co si o něm 7	

myslím. No a tak jsme se poznali. Já v podstatě říkala nějakou historku o tom, jak jsem 8	

měla na střední trojku s dvouma klukama a pak mě všichni kamarádi kvůli tomu zavrhli a 9	

tím jsem prej zaujala jeho pozornost. Do té doby jsme v podstatě neprohodili slovo. 10	

(smích) 11	

 12	

A jak dlouho jste součástí swingers komunity? 13	

No vlastně od začátku, nebo teda skoro od začátku, začali jsme spolu chodit v létě a 14	

v listopadu jsme myslím šli na první swingers party. 15	

 16	

Kdo inicioval vstup do komunity? 17	

Rozhodně partner. 18	

 19	

Jak to probíhalo? 20	

No my jsme začali náš vztah dost netradičně. V podstatě počítáme naše výročí od první 21	

trojky s kámošem. Takže jakoby můj kluk věděl, že k tomu mám nějak blízko. No a 22	

přišel s tím, že už to jednou zkoušel, jít na takovouhle párty s bejvalkou a jestli to 23	

nezkusíme taky. 24	

 25	

Jak jsi na to reagovala? 26	

No vlastně mě na tom nejvíc bolelo to, že tam byl už s bejvalkou a nejde tam poprvé se 27	

mnou. My jsme se o tom pár týdnů už nějak bavili a právě takhleta zpráva, že tam byl 28	
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s bejvalkou ve mě vytvořila jakejsi nátlak, že já teda jako musím. A děsně jsem se bála a 29	

styděla. V tý době jsem neměla příliš vysoký sebevědomí, takže mi vůbec nebyla 30	

příjemná představa takhle vystavovat svoje tělo před cizíma lidma, kteří jsou tam ještě za 31	

účelem sexu. Pamatuju si, že mě Kuba furt uklidňoval, že tam nemusím nic dělat, že je 32	

tam hlavně bar a místnosti, kde se všechno děje jsou schovaný a vůbec tam nemusíme, 33	

když se nebudu cejtit. Ale stejně jsem se cítila pod hrozným tlakem. 34	

Co ti pomohlo ten strach překonat? 35	

No vlastně totální expozice. Samozřejmě jsme to hodně řešili a Kuba o tom se mnou 36	

mluvil neustále a uklidňoval mě, že mě rozhodně nikdo do ničeho nenutí a nutit nebude. 37	

Ale nakonec pomohlo až jít na pár party a překonat ten strach z lidí. Já teda vlastně ještě 38	

mimo to, že jsem se bála, že mě budou osahávat cizí chlapi, co se mi třeba nebudou líbit, 39	

jsem měla v té době ještě slušnou sociální fobii, to mi celou situaci fakt neulehčovalo. 40	

 41	

 A jaká byla ta první zkušenost s komunitou? 42	

Popravdě už je to hodně dávno a mezitím se stalo tolik věcí, že si to úplně přesně 43	

nepamatuju. Jen vím, že jsme šli nejdřív do vířivky a já se snažila vyhnout jakýmukoli 44	

očnímu kontaktu. Ti lidi tam tímto zjistili, že jsem fakt celkem vyděšená a nechali mě 45	

bejt. To mi vlastně dodalo nějakou jistotu. Abych se pak byla schopná kouknout se do 46	

místností, kde všechno děje, musela jsem se ovínit pár sklenkama. Tuším ale, že se mi to 47	

líbilo. Nebo jako rozhodně moje zkušenost nebyla negativní a šli jsme po docela krátké 48	

době do klubu znova, tak se mi to asi muselo líbit. Ale styděla jsem se hodně dlouho. 49	

Vlastně bych se v tomhle klubu asi styděla i dneska.  Já totiž pořád cejtím nějakej nátlak 50	

když tam jsem. Máme pár hodin na to, se dostat do nálady, seznámit se s někým a jít si 51	

užít, ať už sami s partnerem nebo s někým novým. Tohle mi moc nevyhovuje. Když jsme 52	

poprvé jeli na swingers dovolenou, to mi sedlo o dost víc. Týden trávíš s nějakejma 53	

lidma, pozoruješ jak se partneři chovají k sobě, máš prostor na to, je víc poznat a pak 54	

poslední večery můžete strávit společně. To mi přijde super. Vlastně jsme takhle začali 55	

nejedno přátelství, které trvá do teď. A taky je super mít zahraniční kámoše, pak máš za 56	

kým jezdit na dovolenou. Mě zahraniční swingeři stejně nějak sedí víc. Přijde mi, že Češi 57	

to hrozně tlačí. Že jsou nějak víc zaseklí na sexu než jsem na to zvyklá jinde. 58	

 59	
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Jak se tedy měnil tvůj vztah ke komunitě? 60	

No už jsem nakousla to, že jsem trošku zanevřela na českou komunitu swingerů. Do 61	

klasickýho swingers klubu jsme nešli ani nepamatuju. Jednou za měsíc bývá ale taková 62	

akce, kde se schází úplně jiná komunita a ta mi sedí o dost víc. Vždycky se zamluví jeden 63	

klub a je to spíš o tom, že tam hraje Dj a všichni popíjí a povídaj si a čím se to liší od 64	

normální diskotéky je to, že tam můžeš přijít v nějakým sexy oblečku nebo pradýlku. 65	

Takže je to víc taková přehlídka prádla, ale jsou tam lidi co smýšlejí podobně, takže se 66	

tam dá seznámit s někým, kdo je v tomhle na stejné vlně. Jinak zahraniční swingeři jsou 67	

za mě boží lidi. Teda, zatím jsme na ně měli štěstí. Máme takhle kamarády všude možně 68	

po Evropě , v Austrálii i ve Státech. A tam je ten vztah o něčem jiným než v českým 69	

klubu. Prostě se bavíš s lidma co ti přijdou atraktivní nebo nějakým způsobem milí nebo 70	

zábavní a prostě se občas políbíte nebo tak různě. Prostě nejsem pod tlakem a proto mě to 71	

baví.  72	

 73	

Měnil se tvůj vztah k sobě samé? 74	

No měnil se hodně a pořád se mění. Vlastně jsem se zpočátku snažila tenhle vstup do 75	

komunity před kamarádama tajit, nějak jsem se za to asi styděla. Což je podle mě furt 76	

pozůstatek z tý střední. Potom jsem se nechala od Kuby ukecat a šla jsem s pravdou ven, 77	

před nějbližšíma a němělo to překvapivě vůbec negativní ohlas. Samozřejmě jediný s čím 78	

jsem se potýkala bylo, že si dlouho všichni mysleli, že to dělám jenom kvůli tomu 79	

partnerovi a ne proto že chci já sama. A když to člověk poslouchá často, začne 80	

pochybovat. Takže jsem si prošla i tímhle, no a pak jsem zjistila, vlastně až na tý první 81	

dovoleny, že je to moje...jen musím trošku změnit lidi, se kterýma se budu v rámci 82	

komunity vídat. Teď jsem s tím myslím úplně srovnaná a jsem takhle spokojená. 83	

Sebevědomí mi za tu dobu narostlo úplně neskutečně, takže teď už mi ani nevadí jít se 84	

předvádět v prádle.(smích) 85	

 86	

Ovlivnilo vaše působení v komunitě váš partnerský vztah? 87	

Řekla bych že určitě. Teda vlastně nevím jak by vypadal teď kdybychom tam nevstoupili, 88	

protože jsme to udělali už v začátcích, ale vím že nás to hodně sbližuje. I po těch letech je 89	

to stále naše společný dobrodružství, který nás totálně nabíjí. Je to prostě něco, co nás 90	
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sbližuje ještě víc. Třeba ta svoboda, že si můžeme říct, že se nám líbí jiní lidi, který 91	

potkáme na ulici a že si můžeme říct, že chceme spát s někým jiným, to je hrozná 92	

vzácnost. A tohohle já si na swingování nejvíc cením, že si dáváme svobodu a že k sobě 93	

můžeme být upřímní. Popravdě, můj kluk svou bejvalku dost podváděl, ale se mnou to 94	

prý nemá vůbec za potřebí. Sám říká, že je o dost větší zábava balit ty holky společně. To 95	

mi přijde hrozně hezký. Takže bych řekla, že určitě v pozitivním slova smyslu, ano. 96	

 97	

Měla jsi někdy s komunitou špatnou zkušenost? 98	

No pořád se vracím do toho pražskýho klubu, kterej je vlastně skvělej. Znám majitele a 99	

jsou super. I ti lidi na mě vlastně nijak netlačej. Teda vlastně to naní pravda. Kuba na mě 100	

při posledních třech párty v tom místě začal hodně tlačit. Už si totiž myslel, že jsem 101	

odhodila stud a už jsem s tím vším v pohodě, což jsem si dlouho myslela taky, ale 102	

očividně mi fakt nesedlo to, jak to všechno musí být rychlý a nemůžu ty lidi líp poznat a 103	

hned se jde k pokojíčkům. No a tak na mě byl na posledních párty tady naštvanej, že to 104	

celý sabotuju a že to teda asi fakt dělám jenom kvůli jěmu a že to není moc fér ode mě a 105	

tak. Takže to bylo takový negativní. To jsme se i hádali.  106	

 107	

Ovlivnilo to nějak váš partnerský vztah? 108	

No nijak zvlášť nakonec. Nejdřív to bylo blbý, když Kuba začal s nátlakem trochu a já 109	

nebyla schopná ho přesvědčit, že to není samotným swingers ale těma lidma. Nakonec 110	

jsme si to ale vyjasnili a už chodíme jen tam, kde se oběma líbí. Je to prostě o 111	

komunikaci celý. Vyjasnit si co si teda pod tímhle životním stylem každej představuje. 112	

To právě teď nabírá nějaký změny, tak jsem zvědavá, jak se s nímhle vypořádáme. 113	

 114	

O jaké změny jde? 115	

No můj kluk by rád posunul tohle naše swingování na vyšší level. Řekl, že já si vždycky 116	

užiju o dost víc sexu než on, což je pravda, protože kluci do trojky se hledaj snadno a 117	

holky do trojky fakt těžko. A ještě když ji seženem, tak se stává, že nechce spát s Danem, 118	

ale jen něco mít se mnou, protože to bývaj moje kamarádky a tvrdí, že mi nechtěj tímto 119	

ublížit. To chápu, každopádně je z toho Kuba už nějakej špatnej a začal tvrdit, že by bylo 120	

fajn, kdybychom si i dovolovali spát s jinejma lidma jako odděleně. To mě se ale moc 121	
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nezdá. Já si myslím, že když ho s tou holkou neuvidím, když u toho nebudu, že budu 122	

žárlit. Teda vlastně jsem si tím jistá. Zároveň bych mu to ale hrozně chtěla dopřát, tak 123	

nevím co s tím. Nevím moc jak tu žárlivost ovládnout. 124	

 125	

A jak to tedy máš s pocitem žárlivosti? V jakým situacích žárlíš? 126	

V podstatě, když jsem u toho, tak nežárlím. Mě třeba i vzrušuje ho vidět líbat jiný holky, 127	

přijde mi tak hrozně krásnej. Ale když jsem byla minulej rok na chvíli v zahraničí, tak 128	

spal s jednou kámoškou, se kterou už jsme něco měli ve čtyřech s jejím klukem a nějak 129	

jsem to neunesla. Teda vlastně nejdřív to bylo v pohodě. Když mi to oznámil, vůbec jsem 130	

se nezlobila, vlastně jsem hrozně ocenila, že mi to řekl, taky mohl lhát jako jeho 131	

kamarádi svejm holkám, ale on pak udělal zásadní chybu. Začal mi popisovat detaily a to 132	

jsem neunesla. A přitom jsem si vždycky myslela, že to tělesno mám natolik oddělený, že 133	

mě jen takovej náhodnej sex nerozhází. Ale já si to vzala moc osobně, že ona dělá 134	

v posteli něco co jemu se líbí a já to odmítám a najednou jsem v ní asi viděla sokyni nebo 135	

co. Tohle teda ale netrvalo dlouho. Ještě mám jednu historku, mnohem čerstvější. 136	

Podařilo se nám najít si holku do trojky, se kterou jsme se vídali pravidelně, dalo by se 137	

říct takovou naši milenku. Vzali jsme ji na pár víkendů mimo město a bylo to všechno 138	

super, ale pak to samozřejmě přerostlo nějaký mý meze. Kuba začal tu holčinu zvát úplně 139	

na každou akci, na každej výlet kam jsme měli jet ve dvou a dokonce se s ní začal vídat 140	

sám beze mě. Vždycky teda v nějaký partě, ale bylo to když já jsem zrovna na něj neměla 141	

čas, tak napsal jí. Já vlastně vůbec nemám důvod vyšilovat, protože ona mě tisíckrát 142	

ujistila, že se jí rozhodně nemusím bát, že by mi ho nikdy neodvedla a já jí věřím. 143	

Dokonce i vztah s partnerem je tak krásnej, že ho jiná holka nemůže ohrozit a to taky 144	

vím. Ale furt se tý emoce prostě nemůžu zbavit. 145	

 146	

Pomáhá ti něco tyto emoce alespoň utišit? 147	

Jojo, ty emoce nepřetrvávaj dlouhodobě. Vždycky se objeví nárazově. Kdyby trvaly 148	

dlouho to by bylo neúnosný. No snažím se to racionálně si všechno vysvětlit. To jako 149	

pomáhá, ale jen někdy.  150	

 151	
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Někde jsem četla, že swingeři rozlišují mezi „sexem zaměřeným na tělo“ a „sexem 152	

zaměřeným na lásku“, souhlasíš s tímto výrokem? 153	

Jo to rozhodně souhlasím. A právě když cítím, že se můj kluk má s tou milenkou rád, což 154	

já vím, že se mají rádi, je tam najednou moc velkej cit, kterej nejsem asi schopná unýst. 155	

A nebo možná jsem, já nevím. Je to na mě moc čerstvý asi. Třeba ještě potřebuju čas to 156	

nějak zpracovat no. Ale je to vlastně dost nefér, protože můj kluk mi dovoluje trojky 157	

s ním a jeho kámošema, a já ty kluky mám taky vlastně ráda. 158	

 159	

A co žárlivost na swingers? 160	

Tam není ani nikdy nebyla. To je úplně jiný prostředí. Tam jsme mezi lidma, který nám 161	

jsou sympatický, ale vím, že tam nevzniká takovejhle druh citu jako u ty milenky prostě. 162	

 163	

Tím si to vysvětluješ? To, že nežárlíš? 164	

Ve swingers komunitě necítím vůbec žádnej důvod žárlit. Tam naopak mám radost, když 165	

nějaká hezká holka přijde za mým klukem a dá mu nějak najevo, že se jí líbí. Tam je to 166	

čistě tělesná záležitost. Navíc teda ještě může hrát roli to, že tam potkáváme páry a ne 167	

samotný holky. A páry, aby mohli swingovat musí mít podle mě krásnej vztah, takže tam 168	

není skutečně žádnej prostor pro pochyby. Alespoň pro mě. 169	

 170	

Myslíš, že v tomto budete dlouhodobě pokračovat? 171	

Já jsem o tom přesvědčená. Swingers je super prostředí a moc mi vyhovuje. Jestli 172	

budeme pokračovat v hledání společných milenek nebo dokonce jestli dovolím svýmu 173	

klukovi, aby měl milenku beze mě, tak to je ještě ve hvězdách. Nedovedu si představit 174	

totiž, že třeba najednou otěhotním a on bude mít ženu náhradnici. To bych rozhodně 175	

nezkousla. Asi to budu muset ještě probrat s ním, tohle se mi zatím osvědčilo. Vždycky 176	

když jsem byla na pochybách, vyšla jsem se svýma strachama ven a on to pokaždý 177	

pochopil a podržel mě. 178	

 179	

Je tu ještě něco, co tu nezaznělo a považuješ za důležité? 180	

No asi jen to, že lidi mají vůči swingerům hrozný předsudky. Představují si je v orgiích 181	

v klubech, co vypadají jako vykřičený domy, ale o tohle to prostě není. Většina swingerů 182	
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ani nikdy v žádný orgii nebyla. Velká většina se schází s páry a nebo jedním člověkem do 183	

trojky a  jsou k sobě milí a ohleduplní a samozřejmě všichni používají ochranu. Prostě mě 184	

vždycky mrzí, když vidím nějakej článek nebo třeba scénu z francuzskýho filmu, kde to 185	

hází na tuhle komunitu špatný světlo.186	
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