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Anotace: 

Tato diplomová práce se věnuje výzkumu chování a prožívání žen, které mají zkušenost s 

rolí milenky v milostném trojúhelníku. Soustředí se na to, jak žena takovou roli a zkušenost 

prožívá.  

Výzkumu se zúčastnilo 5 respondentek, se kterými byly udělány hloubkové 

polostrukturované rozhovory.  

Studie je dělena na dvě části. První část se věnuje teoretickým poznatkům vztaženým k 

tématům partnerských vztahů, lásky, závislosti v partnerství, nevěry. Druhá, empirická, část 

je zaměřena na výzkumné šetření a jeho výsledky. Sesbíraná data byla analyzována pomocí 

interpretativní fenomenologické analýzy.  

 

Klíčová slova: partnerské vztahy, paralelní partnerské vztahy, láska, zamilovanost, nevěra, 

milenka, závislost 

 

 

Abstract: 

This thesis focuses on the analyzing of women which have experience in the role of a 

mistress in a love triangle. It concentrates on how a woman percieves this situation and role. 

5 participants joined the study with each of whom were conducted deep, mildly structured 

interviews. The study is divided into two parts. The first dedicates itself to theoretical 

concepts that play a part in romantic relationships, love, dependence in a relationship, and 

infidelity. The second, empirical part of the study zooms in on the results of the research. 

Gathered data has been analyzed with the help of interpretive phenomenological analysis. 

 

Key words: romantic relationships, parallel romantic relationships, love, being in love, 

infidelity, mistress, dependence 
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ÚVOD 

 

Dle agentury STEM/MARK se nevěry dopouští 39 % populace, z toho 42 % mužů a 

36 % žen. Jedná se tedy o fenomén, který ve společnosti v nemalé míře figuruje. Další šetření 

ukazuje, že ze 707 ženatých mužů a 732 vdaných žen 65 % mužů a 46 % žen uvedlo, že měli 

alespoň jednu epizodu nevěry za trvání manželství (Matějková, 2007).  

Naše životy jsou tvořeny vztahy a jejich vliv na kvalitu života je nesporný. Dosavadní 

zkoumání nevěry se věnuje například definování nevěry. Jasná definice je zásadní pro 

teoretické zakotvení a dále například i pro terapeutický proces. Ovšem výzkum na toto téma 

je omezený. Existuje celá řada názorů na to, co pojem nevěra znamená. Rozmanitost definic 

použitých v průzkumech a výzkumných studiích vedla k významným rozdílům v odhadech 

významu nevěry. Definice běžně používané ve výzkumu nevěry mohou být seskupeny do 

tří širokých kategorií: (a) nevěra jako pohlavní styk, (b) nevěra jako extradyadické sexuální 

aktivity a (c) nevěra jako emoční zrada (Moller & Vossler, 2015). Dále se ve výzkumy 

vztažené k tématu nevěry věnují dopadům nevěry na podváděného a na motivy k nevěře 

podvádějícího.  

Při nevěře, jinými slovy v milostném trojúhelníku, byl úhel pohledu zaměřen na roli 

podváděného či podvádějícího, ovšem třetí článek, tedy role milence či milenky, byl 

ponechán v ústraní. Proto se na problematiku nevěry podívám z dalšího úhlu pohledu, z 

pozice milenky, bez které by nevěra nebyla možná.  

V rámci partnerských vztahů a běžného dění života je možné, že se žena dostane do 

situace, kdy je možné navázat partnerský vztah s ženatým mužem, což může být následně 

faktor, který do značné míry ovlivňuje její život ve více úrovních. Domnívám se, že pohled 

široké veřejnosti na pozici milenky je stigmatizující, což vnímám jako zjednodušující pohled 

na danou problematiku, v této práci se na ni pokouším nahlédnou v celistvé hloubce.  

V této diplomové práci se snažím porozumět prožívání ženy, která je v pozici 

milenky. Práce je dělena na dvě části, přičemž první část teoreticky mapuje témata spojená 

s partnerskými vztahy, láskou, nevěrou a pozicí milenky. Část druhá, empirická, je tvořena 

samotným výzkumem. Tato empirická část obsahuje výzkumnou otázku, metodiku a 

výsledky výzkumného šetření. 
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1 PARTNERSKÉ VZTAHY 

V této kapitole se budu věnovat tématu atraktivity, která hraje při navazování a 

udržování partnerských vztahů důležitou roli. Tato krátká část, podkapitola vztažená 

k atraktivitě člověka, je vyňata z mé bakalářské práce nesoucí název: „Líčení ve vztahu 

k psychickým proměnným“ z roku 2019. Dále se v této kapitole budu věnovat tématu lásky 

a jejím fázím a tématu nenaplněné lásky, která, jak se domnívám, je pro vztah milenky a 

jejího ženatého partnera charakteristická. V další podkapitole je možné nalézt část 

věnovanou pojetí lásky a závislosti Ericha Fromma, kterou je možné chápat jako most 

k podkapitole vztažené k partnerství a závislosti. V následujících řádcích se budu věnovat 

tématu forem partnerských vztahů, manželství, nesezdanému partnerství a fenoménu singles. 

Partnerský vztah lze definovat podle Jandourka (2001, s.182) jako „[v]ztah, který́ 

je na rozdíl od přátelství orientován nikoli k osobnosti partnera, ale ke společnému cíli. Je 

dán společnou účastí v nějakém podnikaní́, sdílením povolaní́, zájmu, úkolu.“. Člověk je 

závislý na vztazích, které během svého života navazuje a prožívá. Partnerské vztahy jsou 

charakteristické silným citovým připoutáním k druhému člověku a mají vliv na prožívání 

štěstí v životě jedince (Demir, 2008). Takové vztahy jsou charakteristické mimo jiné i 

vzájemnou závislostí a sebeodhalováním (Sillars & Scott, 1983). Zásadním poznatkem 

v chápání jedinečných vztahů přinesl Harold H. Kalley, který zavedl pojem osobní vztahy. 

Toto označení je vztaženo k individuálně významným vztahům. V takových vztazích 

vyhledáváme pocit bezpečí, porozumění, oporu a možnost vyjadřovat své pocity (cit. 

z Výrost & Slaměník, 2008). Pro partnerské vztahy je charakteristický vliv lásky, jakožto 

silné citové vazby mezi dvěma lidmi.  

1.1 Formy partnerských vztahů 

Společenské změny lze pozorovat i na změnách ve formách partnerských vztahů a 

z hlediska forem takových vztahů je možné sledovat větší množství alternativního fungování 

párů. Formy partnerství však rozdělujeme především na nesezdané partnerství, kohabitaci a 

manželství (Slaměník & Hurychová, 2010). Zvyšuje se počet těch jedinců, kteří chtějí žít 

bez jednoho stálého partnera, rozšiřuje se tendence, kdy manželství odkládáme do 

pozdějšího věku, nebo do nich vůbec nevstupujeme a žijeme v nesezdaných partnerstvích. 
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Dále také vzrostla rozvodovost, nicméně trendem posledních let je stoupání počtu 

uzavíraných manželských svazků (Hamplová, 2007). 

Manželství je forma partnerského svazku mezi mužem a ženou, která je 

v současnosti chápána jako rozhodnutí dvou partnerů spolu strávit určitou část života 

(Katrňák, 2011). Soužití této formy je podmíněno uzavřením společné smlouvy podmíněné 

právem. Část tohoto zákonu zní takto: „Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné 

povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, 

pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí.“ (Zákon o rodině 

89/2012 Sb., § 18). Je tedy patrné, že v rámci této úmluvy přebíráme v určitém směru 

zodpovědnost nejen za své jednání ve svazku, ale svým způsobem i za partnera, což 

v současnosti vnímám jako problematické, jestliže přihlédneme k faktu, že jako jedinci ve 

společnosti toužíme být autonomními bytostmi (Bauman, 2013). Baštecká a Vysekalová 

(2009) upozorňují na význam ceremoniálů, které jsou s manželstvím, a tedy především se 

svatbou spojeny, například výměna prstenů, jakožto metafora sjednocení páru. Uzavírání 

takových svazků stojí především na základě svobodného rozhodnutí dvou partnerů. Dále je 

možné také tvrdit, že je to stav, který pojí dvě cizí rodiny novým příbuzenstvím. Tento 

svazek s sebou většinou přináší sdílení prostoru, tedy sdílení domova. S příchodem 

manželství si na psychologické rovině partneři nastavují nový životní styl a osvojují si nové 

role (Vágnerová, 2007). Dle Giddense (2013) stojí za rozhodnutím k uzavření manželství 

především přesvědčení, že se k sobě partneři navzájem hodí. Na konci minulého století 

Česká republika obsazovala přední příčky v četnosti uzavírání manželských svazků, což 

bylo pravděpodobně dáno tlakem společnosti na dodržování takových pravidel. Později se 

začal počet uzavíraných manželství snižovat, ovšem dle statistik trend v uzavírání 

manželství opět vzrůstá (Šmolka, 2005). Dle Rataje (2020) je tento trend vysvětlitelný 

vědomějším rozhodováním. Manželství už není svazek, do kterého je na základě tlaku 

společnosti nutné vstupovat, ale stává se svazkem, pro který se dobrovolně vědomě 

rozhodujeme. Specifickým druhem manželství, je manželství formální, kdy je manželství 

udržováno i přes to, že spolu partneři nežijí. Jedná se o mrtvé manželství, ve kterém tímto 

způsobem dále setrvávají. Pro tento druh manželství je charakteristická závažně narušená 

komunikace a rozpad emočních interakcí (Plzák, 1988). 

Určitou moderní formou partnerského života je nesezdané soužití, které není nutné 

dále formalizovat. Rabušic (2001) tvrdí, že nesezdané soužití charakteristické přítomností 

větší svobody, seberealizace a autonomie ve vztahu. Hamplová a Pikálková (2002) dělí 
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takové partnerství na dva druhy. Prvním je partnerství partnerů v nesezdaném partnerství, 

kteří mají v úmyslu manželství uzavřít, druhým je partnerství nesezdaných párů, které to 

v úmyslu nemají. Blackwell a Lichter (2000) dělí tyto páry taktéž na dva druhy, přičemž 

jeden typ takových párů je ten, kdy se partneři zdají být vhodnými partnery vstupujícími do 

manželství, zatímco druhý typ se zdá být nevhodný, ale setrvá ve formě nesezdaného soužití. 

Předpokládá se, že na rozdíl od manželství se lidé v nesezdaných partnerstvích cítí a chovají 

více individualisticky. Na rozdíl od manželství se v nesezdaném partnerství očekává větší 

mentální vklad partnera (Brines & Joyner, 1999). Giddens (2013) definuje kohabitaci jako 

partnerské soužití v sexuálním vztahu, bez uzavírání manželského svazku. Možný (2002) 

k tomuto tématu dodává, že takový typ partnerství je orientován spíše na prožitky svobody 

a na seberealizaci. Lze sledovat, že v takových párech se ocitají spíše jedinci s méně 

stabilním zaměstnáním, nižším vzděláním a příjmem (Manning & Lichter, 1996). Dále je u 

těchto párů méně pravděpodobné, že vytvoří dlouhotrvající vztah (Bumpass & Sweet, 1989, 

cit. z Blackwell & Lichter, 2000. Dle Hamplové a Pikálkové (2002) nesezdaná soužití 

nemohou být považována za významného konkurenta manželství. „Jedná se spíše o 

přechodné partnerské uspořádání „na zkoušku“, které předchází vážnějšímu závazku a 

založení rodiny“ (Hamplová & Pikálková, 2002, s. 145). Nesezdaná partnerství oproti 

manželství méně často uznávají rozdělené role můžu a žen v domácnosti, tradiční hodnoty. 

Také je u těchto párů menší pravděpodobnost vzniku dlouhotrvajícího vztahu, zároveň chtějí 

méně často děti (Hamplová & Pikálková, 2002). Sociální prostředí je k takovému typu 

partnerství více tolerantní. Ačkoliv bylo dříve takové partnerství vnímáno spíše negativně, 

dnes už je veřejností více přijímáno (Vítečková & Brabcová, 2010).  

Možnou variantou k partnerskému vztahu je fenomén žití singl, tedy singles. Toto 

označení používáme pro lidi, kteří žijí bez partnera. Uvažuje se nad tím, že právě tento trend 

je způsobem, jak oddálit vývojové období dospělosti u jedince. Tuto životní fázi je možné 

označovat například termíny: „pozdní mladost“ či „post-adolescence“ (Tomášek, 2006). 

Tento termín se ovšem nevztahuje pouze na mladé dospělé, kteří jsou dobrovolně bez 

partnera, ale i další jedince, kteří jsou sami například proto, že vhodného partnera nenašli či 

se takovýmto způsobem zasazují o svůj životní styl, který jím vyhovuje (Stein, 1981). 

Singles a doba zaměřená na výkon takové jedince vede k tomu, že se z velké části svého 

života soustředí na pracovní kariéru (Vágnerová, 2007). Dle Tomáška (2006) proti 

pozitivům takového žití, jako jsou například čas na ujasnění si vlastní identity, či zkušenost 
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se soběstačností, stojí negativa, jako například pocit osamělosti či ztráta schopnosti 

partnerského soužití.  

Paralelní́ vztahy jsou dlouhodobé́ interakce založené́ na intimitě̌ s partnerem jiným, 

než̌ je partner oficiální́. Vysoce pravděpodobně v těchto vztazích dochází stejně jako u 

vztahů „běžných“ k budování společného světa. Kratochvíl (2009) vymezuje závažnost 

paralelního mimomanželského partnerství dle délky trvání, povaze a charakteru vztahu a dle 

toho, ve kterém stádiu manželství k navázání mimomanželského vztahu došlo. Šmolka 

(2005) charakterizuje takové partnerství jako dlouhodobý sexuálně-eroticky zaměřený 

vztah. Plzák (2003) poukazuje na rysy mimomanželského vztahu, kdy se muž bojí, aby ho 

milenka neopustila, či nepodvedla, a zároveň trpí soucitem k milence i k rodině.  

Od běžných spíše jednorázových nevěr, tak jak je vnímá většinová společnost, se 

paralelní vztahy liší svou délkou, podobou i průběhem. K vysvětlení existence a udržování 

paralelních vztahů nestačí vysvětlení založené na faktu, že některý z partnerů není 

dostatečně saturován v oblasti sexuálních styků, a to i přes to, že v soudobé společnosti 

můžeme pozorovat sexualizaci světa častěji (Zatloukalová, 2007). 

Pro vysvětlení podstaty paralelních vztahů, nestačí vysvětlení vztažené k sexuální 

nevěře jednoho z partnerů, ač hraje v těchto paralelních vztazích sex pravděpodobně 

důležitou roli. Jestliže by byl jeden z partnerů sexuálně frustrován v primárním oficiálním 

vztahu právě tím faktem, že sex pouze s jednou osobou ho nedokáže dostatečně uspokojit, 

pak by pravděpodobně ani paralelní vztah nebyl dostatečnou satisfakcí, protože pro tento 

druh vztahu je charakteristické spíše dlouhé trvání (Zatloukalová, 2007). 

„Nové zážitky a objevy by aktéra čekaly při poznávání více partnerů, nikoliv při 

zůstávání s jedním, i když neoficiálním partnerem“ (Zatloukalová, 2007, s. 30). Jestliže tedy 

nejsou vztahy tohoto charakteru akcelerovány primární touhou po sexuální aktivitě, je na 

místě klást si otázku, zda jsou paralelní vztahy mezi dvěma partnery založeny na lásce? 

V současnosti je stav chápání a poznání takových vztahů značně limitován. I kdybychom 

brali v úvahu skutečnost, že typ paralelního vztahu stojí především na lásce, pak je otázkou, 

z jakého důvodu není ten méně naplňující vztah ukončen (Zatloukalová, 2007). 

Podnětný poznatek v oblasti tématu paralelních vztahů přináší Giddens (1997), který 

přichází s pojmem „sbíhající se lásky“. Toto označení patří emocionálnímu poutu čistého 

vztahu, který neexistuje z jiného důvodu než kvůli němu samotnému. „Sbíhající se láska“ 

existuje jen pro samotné potěšení, které přináší, a trvá tedy pouze tak dlouho, dokud tuto 
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satisfakci nabízí, dokud tuto potřebu živí. Právě proto, že takový vztah nenabízí nic dalšího, 

není navázán na další životní aspekty jedince, není spojen se závazky, není tak nákladné 

tento vztah opustit. Giddens (2013) na sexuální složku nezapomíná a reflektuje tedy, že 

v paralelních vztazích jsou saturovány potřeby sexu i emocionální blízkosti. Opět se tedy 

vracím k otázce, zda jsou paralelní vztahy stavěné na lásce a přidávám citaci Becka a Beck-

Gernsheima (2004, s. 173): „ten, kdo ve jménu lásky obětuje manželství, rodinné vazby, 

rodičovství, ...nepáchá hřích, ale spíše pouze poslouchá hlas svého srdce a hledá naplnění 

pro sebe i ostatní. Nesmíme jej odsoudit, protože by bylo nesprávné držet se řádu, který si 

nedostatečně váží lásky“.  

1.2 Dělení paralelních vztahů  

Plzák (1988) přichází s rozdělením mimomanželských paralelních vztahů. Ač se 

jedná o zdroj starší, domnívám se, že je stále v tomto tématu nosný. Konfliktogenní 

mimomanželský vztah – vztah, kdy je jeden z partnerů ve svazku, přičemž po odhalení 

nevěry se chová debaklově. Ochromující milenectví a superslast – je postaveno na 

výrazném sexuálním porozumění, které následně přerůstá do vysoké intenzity v oblasti 

sexuálně-erotické emotivity (superslast). Partneři takový vztah prožívají jako jedinečný, 

neporovnatelný a často přerůstá do nového manželství. V 98 % se ochromující milenectví 

rodí na pracovištích. 

Šmolka (2003) rozlišuje dva druhy takových vztahů: mimomanželský kontakt a 

mimomanželský vztah, přičemž lze mimomanželskému kontaktu rozumět jako první fázi 

mimomanželského vztahu. Mimomanželský kontakt se může označovat i jako rekreační 

nevěra. Jedná se o příležitostný sexuální styk. Jestliže je takové setkávání provozováno 

jednou osobou, pak se vztah může přerodit ve vztah dlouhodobější a zásadnější v oblasti 

emoční angažovanosti. Mimomanželský vztah je dlouhodobý eroticko-sexuální vztah se 

silnou emoční vazbou. U tohoto druhu paralelního vztahu se zvyšuje možnost, že ženatý 

partner začne uvažovat o oficializaci partnerství skrývaného. 

Dle Vágnerové (2006) netřeba hledat příčinu rozpadu primárního vztahu v nevěře. 

Domnívá se, že zahájení paralelního mimomanželského vztahu dochází důsledkem 

nespokojenosti partnera v manželství. Nevěra tedy není příčinou rozpadu, ale důsledkem. 

Tato tvrzení dokazuje následným řešením odhalení či přiznání nevěry. Jestliže se jedná o 

manželství uspokojující, pak podvádějící ukončí paralelní vztah. Pokud ale opouští 

manželství a odchází za novým partnerem, nebyl v manželství uspokojen. 
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2 LÁSKA 

W. Jankowiak (1986) vnímá aspekty lásky v drtivé většině kultur. Je tedy možné 

tvrdit, že se jedná o univerzální psychosociální fenomén. 

Lásku je možné definovat jako specifickou sílu, která nabízí radost z bytí druhého 

člověka (Hargašová & Novák, 2007). Dále můžeme o lásce mluvit jako o kladném, silném 

emocionálním vztahu k další osobě, věci, k sobě samému či k ideji (Kolektiv autorů, 2011). 

Psychologie lásku řadí do vyšších citů a rozděluje ji na 3 složky. Těmi jsou: kognitivní, 

emotivní a konativní. Lásku je dále možné dělit na interpersonální (láska k někomu) a 

impersonální (např. láska k hodnotám či normám). Dle Livingstona (2010, s. 27) je láska 

„cit, který staví potřeby a touhy druhých naroveň naším vlastním“.  

Zásadní teorií vztaženou k partnerským vztahům a lásce je Sternbergova 

Triangulární teorie lásky, která rozděluje vztahy na tři složky. První z nich je složka emoční, 

která se vyznačuje propojeností a blízkostí mezi partnery, tedy intimitou. Druhou složkou 

vztahu je složka motivační, která v sobě zahrnuje obdiv k partnerovi, vášeň a fyzický kontakt 

a charakteristické pro tuto složku lásky je to, že převládá především v počátcích vztahu. 

Třetí, poslední složkou vztahu, je složka kognitivní, která představuje určitý závazek, který 

k partnerovi chováme. Tím může být například společné překonání úskalí, sdílení 

společného zažívání světa a to, do jaké míry se dva partneři ve společném vztahu angažují 

(Sternberg, 1999). 

2.1 Atraktivita  

Podle Výrosta a Slaměníka (1997, s. 294):  

„Atraktivita (v literatuře uváděná jako interpersonální atraktivita) má mnoho podob 

a podílí se nejen na navázání vztahů, ale především na jejich utváření, kvalitě a trvání. Je 

mnohem snazší atraktivitu rozpoznat než definovat, a to především pro její neobyčejnou 

rozmanitost projevů i mnohé transkulturální rozdíly. Přesto bychom mohli atraktivitu 

vymezit jako ocenění jiné osoby, mající směr (pozitivní či negativní) a intenzitu (hloubku 

emocionální vazby)“.  
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Atraktivitu (přitažlivost) lze vymezit ve třech rovinách. Jednou z nich je atraktivita 

fyzická, neboli tělesná přitažlivost, která se pojí s aktuálním ideálem krásy. Dále je to 

přitažlivost osobní, která zahrnuje především vlastnosti individua, přičemž do pozitivně 

hodnocených vlastností řadíme otevřenost, ochotu pomáhat a veselost. Určitým neosobním 

rozměrem atraktivity je přitažlivost statutární, která souvisí se sociálním postavením daného 

jedince, s jeho sociální perspektivitou (Benesch, 2001). Kategorizace atraktivity dle Výrosta 

a Slaměníka (1997) sleduje primárně osu fyzickou, tedy atraktivitu vyjádřenou zevnějškem, 

a atraktivitu osobní, do které spadají osobnostní vlastnosti, rysy, přesvědčení, názory, 

postoje, potřeby atd. Osobní atraktivita se úzce pojí s atraktivitou fyzickou. Právě tato 

kombinace je klíčová pro vznik dlouhodobých interpersonálních vztahů.  

Atraktivita hraje během navazování a udržování partnerství velmi důležitou roli. 

Dobrým příkladem může být to, že jednou z hlavních příčin, proč opouštíme stávajícího 

partnera, může být fakt, že jsme objevili partnera atraktivnějšího. Při těchto procesech hrají 

roli nejen psychologické činitelé, ale například i vliv kultury (Výrost & Slaměník, 1997).  

2.2 Zamilovanost 

Dle Vágnerové (2007) láska na rozdíl od přátelství nabízí erotický, sexuální prvek. 

Právě pudové, instinktivní chování probíhá především v počátcích vztahu. Zamilovanosti 

můžeme rozumět jako citovému vzplanutí, spíše krátkodobého charakteru. 

Peck (1993) zamilovanosti nerozumí jakožto lásce, právě z toho důvodu, že má 

především sexuální povahu. Zamilovanost vnímá jako geneticky determinované chování 

směřující především k rozmnožování. Jako jeden z hlavních znaků pravé lásky uvádí 

duchovní růst, kterého není možné v období zamilovanosti dosáhnout právě proto, že 

zamilovanost vnímáme jako samotný vrchol bytí. 

Fázi zamilovanosti můžeme jinak říkat láska vášnivá či romantická. Vášnivá láska, 

zamilovanost, je charakteristická častému generování myšlenek a fantazií směřované 

k partnerovi. V konturách každodenního života může zamilovanost jedince ovlivňovat tak, 

že problémy všedních dní se zdají být naprosto malicherné (Vágnerová, 2007). Dle Stárky 

(2007), zamilovanosti můžeme rozumět jako romantické lásce, která je z evolučního 

hlediska naprogramována do genů z toho důvodu, že pomáhá udržovat páry spolu, dokud 

není jejich potomek schopen se emancipovat. Předpokládáme, že se jedná o čtyřleté období, 

což můžeme pozorovat na rozvodovosti.  
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Z biologického hlediska je romantická láska především o hře hormonů a transmiterů, 

můžeme tedy tvrdit, že se jedná o dynamický proces (Stárka, 2007). Kernberg (1999) dále 

tvrdí, že toto prvotní období lásky je charakteristické idealizací našeho protějšku.  

V pojmologii názvů fází lásky však nastává drobná potíž. Například Fromm (1966) 

za romantickou lásku označuje určitou osobní zkušenost lásky, která by následně vedla 

k uzavření manželství. Jedná se o univerzální pojem západního světa, který pojmenovává 

fenomén lásky založen na svobodném výběru partnera. Zamilovanost Fromm (1966) chápe 

jako opojný pomíjivý typ lásky založený na náhlém citu spojení s druhým člověkem. Jedná 

se o splynutí dvou lidí v jednoho. Mizí zde určitá bariéra/stěna, a tak se otevírá obšťastňující 

prostor pro blízkost, který je podnícen sexuální aktivitou. Ovšem po uplynutí tohoto typu 

lásky nastává krutý střet s realitou, kdy společná intimita ztrácí svou zázračnost, rozpory 

mohou být zdrojem zklamání a nastávající nuda zabíjí vzrušení, které bylo tak silné, 

omamné. Tento typ lásky Fromm (1966) neuznává jako ten pravý, ve své podstatě zásadní 

cit. Upozorňuje, že aktivní charakter lásky rozhodně nespočívá v setrvávání a v upadání. Dle 

Fromma (1966, s. 23) je „láska aktivita, nikoliv pasivní afekt: je „setrvávání v“, nikoli 

„padání do“. (V angličtině „to fall in love“– upadnout do lásky – znamená „zamilovat se“.“ 

2.3 Nenaplněná láska 

Typ této lásky je možné definovat jako nenaplněný cit vůči druhému, kterým jsme 

byli vášnivě přitahování, ale nebylo možné spolu žít (Hayes, 1998). Je pravděpodobné, že 

nenaplněná láska a zamilovanost mají podobný především ten fakt, že se dva partneři natolik 

neznají a významnou roli tak hraje projekce osobního ženského či mužského ideálu na 

vybraný protějšek (Vágnerová, 2007). Jestliže je to tak, že v období zamilovanosti do 

partnera projektujeme vlastní ideje, očekávání a přání, pak ta skutečnost, že nedojde ke 

zkušenosti, kdy vytváříme prostor proto, abychom mohli partnera poznávat v jeho 

jedinečnosti, je formující a rámující. Je to z toho důvodu, že v nás samých následně přežívají 

fantazie, které jsou pravděpodobně velmi často přijatelnější či sympatičtější než samotná 

skutečnost. Domnívám se, že v nenaplněné lásce se jedná především o lásku k vlastní 

fantazii o druhém člověku, se kterým se nám nepovedlo žít a nahlédnout ho ve své 

unikátnosti.  
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2.4 Pojetí lásky E. Fromma 

Jako zásadní vnímám detailní rozpracování teorie lásky dle Ericha Fromma. I přes 

to, že jeho dílo patří do minulého století, domnívám se, že i dnes má na úrovní psychologie 

co nabídnout. Fromm (1966) se věnuje lásce, jakožto fenoménu obecně a později 

rozpracovává jednotlivé druhy lásky. Zároveň mapuje vztah mezi láskou a závislostí. 

Frommovo pojetí lásky lze chápat jako postoj, nikoliv jako cit k jedné osobě 

(objektu). Jestliže člověk miluje jediného člověka, ale k druhým dokáže být odmítavý, 

lhostejný, pak se nejedná o lásku, ale o rozšířené sobectví z vlastního prožívání na další 

bytost. Lásce rozumí jako aktivitě osobnosti, která je schopností, nikoliv citem upínajícím 

se k jedinému objektu. Právě tento aspekt aktivního charakteru lásky je možné pozorovat i 

na produktivním charakteru člověka, který svět vytváří. Nejedná se o bytost, která touží 

malovat obrazy, ale nedělá to, protože se domnívá, že musí čekat na správný objekt, který 

až přijde, tak tak půjde vše samo od sebe (Fromm, 1966). 

Erich Fromm považuje cit lásky za takový cit, který je nutno se učit. Upozorňuje, že 

akt, cit a prožitek lásky spočívá především v aktivním charakteru lásky, tedy v dávání, které 

není dávající osobou vnímáno jako vlastní ochuzovaní. Pro toto dávání je charakteristické 

dávání z toho nejcennějšího, co má. Tedy ze sebe samého, ze sebe samé. Nejedná se o dávání 

hmotných statků, ovšem o vlastní nitro, kreativitu, energii, radost, vědomosti, humor, 

smutek, jedná o to, co je v člověku živé (Fromm, 1966).  

Dalšími zásadními komponenty lásky jsou kromě aktivního charakteru dávání dále 

znalost, péče, úcta a odpovědnost. Péče o růst toho, koho milujeme, je bytostným důkazem 

lásky. Odpovědnosti lze v partnerských vztazích rozumět jako odpovědnosti za duševní 

potřeby partnera, na které jsme schopni reagovat, tedy odpovídat (Fromm, 1966). „Milující 

člověk odpovídá“ (Fromm, 1966, s. 27.) A právě i k reakci, či odpovídání partnerovi je 

potřeba úcty a respektu, což podněcuje znalost člověka v jeho jedinečnosti. Slovo respekt je 

ve shodě s kořenem slova „respicere“, což znamená dívati se na. Nahlížet druhého takového, 

jaký je ve své unikátnosti, a k tomuto mít úctu a respekt, nikoliv vidět druhého takového, 

jakého bychom ho chtěli mít, a zlobit se, když neodpovídá vlastním představám. A právě 

pro tuto schopnost, kdy partnera vnímám jako jedinečného a miluji ho v jeho unikátnosti, ke 

které chovám úctu a respekt, je zásadní nezávislost vlastního já. Svoboda v partnerství a 

právě ona úcta a respekt ke svobodě partnera v sobě objímá bytostnou formu lásky. Respekt 

a úcta ke svobodným rozhodnutím a jednáním druhého, je láska. Jestliže jsem nezávislou 
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osobností, pak netrestám, neubližuji, nevykořisťuji partnera za jeho svobodné jednání a 

v lásce, která je přesahující přízemní sobecké pohnutky miluji svobodu druhého (Fromm, 

1966). „Je jasné, že taková úcta je možná jen tehdy, dosáhl-li jsem já nezávislosti: umím-li 

stát i chodit bez berlí, nemusím-li ovládat či vykořisťovat kohokoli jiného“ (Fromm, 1966, s. 

27). Ve vztahu ke znalosti individuality partnera Fromm (1966) upozorňuje na důležitost 

role sebepoznání. Právě v aktu lásky poznáváním druhého člověka poznáváme sami sebe. 

Nacházíme, objevujeme a transformujeme vlastní osobnost. Může existovat zoufalá cesta za 

poznáním druhého, a tedy i sebe skrze manipulující sadismus různých forem. Toto lze 

pozorovat například u dětí, kteří mnohdy rozbíjí a rozebírají objekty za účelem jejich 

poznání. Další zcela odlišnou cestou k plnému poznání je láska. Právě prostřednictvím lásky 

poznáváme, co je v člověku živé. Skrze poznání druhého získáváme zážitek, nikoliv generaci 

nových myšlenek, které zůstávají na poli vyřčeného, na kognitivní úrovni. Poznání skrze akt 

lásky překračuje omezení dané myšlením. Jedná se o bytostné propojení vyžadující mimo 

jiné i odvahu a poskytující zážitky, prožitky. 

Za nejklamnější formu lásky Fromm (1966) označuje lásku erotickou. Domnívá se, 

že lásku erotickou často nesprávně zaměňujeme se zamilováním, jakožto s krátkodobým 

výbuchem zážitků propojení dvou partnerů. Důvěra hraje v partnerských vztazích zásadní 

roli a například výbuchy hněvu projevované ve vztahu mohou být důkazem vzájemné 

důvěrnosti. Stejně tak i sexuální sblížení dvou bytostí. Problém ovšem nastává, jestliže vztah 

dvou partnerů je omezen na důvěrnost v sexu a výbuchy hněvu, nenávisti. Právě tehdy se 

nabízí, že partner začne hledat jiný, další objekt své lásky s přáním, že dosáhne oné 

důvěrnosti, blízkosti, která se neomezuje pouze na sex a výbuchy negativních emocí. 

S tendencí pátrat po novém partnerovi či partnerce souvisí i pohlavní, sexuální touha, která 

je mimo jiné i láskou, jakožto citem, stimulována.  

Pohlavní touhu netřeba chápat, jako určitou tělesnou potřebu, ale také jako možnost 

k uvolnění bolestného napětí, unikem ze samoty, či úzkosti. Fromm (1966) tedy upozorňuje 

na fakt, že sexuální touha může být podnícena například i marnivostí či touhou ubližovat. 

Jestliže je incentiva jedince taková, je jasné, že pohyb směrem k sobě, ke sblížení, i přes to, 

že jsou si fyzická těla během sexuálního aktu nejblíže, není možné uskutečnit na 

existenciální, bytostné úrovni. A to i přes to, že v okamžicích může poskytovat iluzi spojení. 

 Nesprávnou interpretací Fromm (1966) uvádí při chápání erotické lásky jakožto 

lásky k jednomu jedinému objektu, partnerovi. O tomto mluví pouze jako o rozšířeném 

sobectví. Pokud opravdu dochází k prožívání lásky k druhému partnerovi, zároveň v něm 
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miluje celý svět. Erotická láska v pojetí Fromma (1966) vysvětluje, že je žádoucí, prožívat 

druhého člověka (partnera) v podstatě jeho bytí, a právě v podstatě bytí jsme všichni totožní. 

My všichni jsme součástí jednoho celku. A právě proto by nemělo záležet na tom, koho 

milujeme. O erotické lásce je možné uvažovat jako o vůli k závazku. Z vícero kultur známe 

manželství, které bylo předem domluvené, a na svobodné volbě partnerů nezáleželo. 

Předpokládalo se, že v průběhu vztahu se začnou partneři milovat. Jestliže erotické lásce 

rozumíme jako vůli, je tedy možné se pro lásku rozhodnout. City přicházejí a odcházejí. 

Vůle a z ní plynoucí sliby a závazky zůstávají. 

Pojetí lásky Ericha Fromma se vztahuje i k závislost mezi dvěma partnery, kterou 

označuje určitým druhem masochismu či sadismu. Člověk s masochistickými tendencemi 

nepřipouští svou vlastní jedinečnost a podřizuje se partnerovi. Sadistická závislostní 

tendence v partnerství se projevuje touhou vést, být tím silnějším (Fromm, 1996).  
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3 PARTNERSTVÍ A ZÁVISLOST 

Z biologické hlediska lze hledat paralelu romantické lásky – zamilovanosti – 

s pochody typickými pro závislost, při nichž neurohormony hrají významnou roli (Stárka, 

2007).  

Pojetí lásky Ericha Fromma se vztahuje i na závislost mezi dvěma partnery, kterou 

označuje určitým druhem masochismu či sadismu. Člověk s masochistickými tendencemi 

nepřipouští svou vlastní jedinečnost a podřizuje se partnerovi. Sadistická závislostní 

tendence v partnerství se projevuje touhou vést, být tím silnějším (Fromm, 1996). 

Citové závislosti je možné rozumět, jako závislosti, která se „projevuje stálými 

nároky na partnerovu přítomnost a projevy lásky, což vyvolává často opačnou reakci, pak 

následuje citové vydírání a výhružky; časté při odhalení nevěry např. u osob s hysterickým 

syndromem“ (Hartl & Hartlová, 2000, s. 289).  

Dle Kernberga (1999) je také závislost ve vztahu nutné spojovat s poruchami 

osobnosti. Z těchto poruch zmiňuje například infantilní osobnost, osobnosti 

s masochistickým sklonem či například osobnost s hraniční poruchou. K takovým 

osobnostem přisuzuje určitý primitivní typ zamilování, přičemž objekt této lásky, tedy 

partner není vnímám ve své celistvé hloubce a jedinečnosti, ale naopak je poznán velmi 

povrchně. 

Livingston (2010), který se ve své praxi zaměřuje na párovou terapii závislost na 

lásce přirovnává k závažnosti závislosti na intoxikaci organismu. Domnívá se, že se 

závislostí je nutně spojena porucha osobnosti, nebo alespoň rysy takové osobnosti, která 

vlivem tohoto komplikuje vytváření dalších mezilidských vztahů. Příkladem takových 

osobností může být například osoba s hraniční poruchou osobnosti, která velmi často 

performuje strach z opuštění partnerem. Dále zmiňuje například narcistickou poruchu 

osobnosti, kdy se domnívá, že tento jedinec je na sobě závislý a v partnerství se může 

projevovat například nesnášenlivostí ke kritice, arogancí a závistí.  

Peck (1993) přiznává, že závislost ve vztahu není vždy ukazatelem disfunkčního 

vztahu. Domnívá se, že pociťovat určitou vzájemnou závislost ve vztahu, je běžné. Moment, 

kdy je možné závislost ve vztahu chápat jako destruktivní, nastává ve chvíli, kdy jsme vlastní 
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závislostí ovládání a s námi i celý náš život. Osobnost takové bytosti postrádá vlastní 

identitu, nerespektuje druhého a s ním i jeho právo na soukromí a opakovaně vyžaduje 

důkazy oddanosti. Motivem k setrvání v takovém vztahu není cit lásky, ale tendence 

přivazovat k sobě ostatní proto, aby o ně následně mohla pečovat. Prototypickým důkazem 

tohoto mohou být těhotenství za účelem udržení si partnera, a to i například formou lží a 

intrik, kdy se jeden z partnerů vlivem příchodu potomka paradoxně stává závislým a 

přivázaným k manipulujícímu závislému partnerovi, který používá potomka k udržení 

partnerství. Takový jedinec dle Pecka (1993) touží žít pasivním způsobem v otázce 

naplňování vlastního života a nezná svou hodnotu. 

K závislosti a partnerství se vyjadřuje i Riemann (2009), který k sobě vztahuje 

závislost a blízkost. Čím více toužíme po blízkosti, tím závislejšími jsme. Jedná se tedy o 

určitou emocionální závislost. K ekonomické závislosti v partnerských vztazích se Riemann 

(2009) vyjadřuje ve smyslu ekonomické závislosti především ženy na muži a připodobňuje 

toto partnerství ke vztahu otce a dcery. Do závislostní pozice je možné partnera dostávat 

skrze obětavou lásku očekávající vděčnost. 

Velmi zajímavé poznatky přináší Hemfelt, Minirth a Meiser (2009) ve své práci 

Závislosti srdce představují nově popsaný druh závislosti v partnerství. Jedná se o 

spoluzávislost. Spoluzávislý jedinec ovládá ostatní lidi a vnější události tak, aby pro něj bylo 

možné mít své vlastní prožívání pod kontrolou. 

Dle Baumana (2020) je podstata závislosti jednoznačná: začal jsem a nedokáži 

přestat. Touha se stává vlastním cílem. Domnívám se, že je nutné i partnerské vztahy a 

závislost vztáhnout ke konzumní společnosti, ve které žijeme. Dle Baumana (2020) právě i 

konzum může iluzorně sloužit k lásce či k boji proti závislosti na partnerovi, či těm 

aspektům, které mu partner, partnerství a svazek dopřává. 

Podle Baumana (2020, s. 101):  

„Nakupujeme kvůli věcem, které nám mají zajistit život, ale také kvůli 

určitému typu „image“, kterou bychom si přáli mít, a kvůli způsobům, jak přesvědčit 

druhé, aby uvěřili, že jsme tím, co na sobě nosíme: kvůli způsobům, jak si udělat nové 

přátele, jež potřebujeme, i způsobům, jak se zbavit přátel, které již nepotřebujeme: 

kvůli způsobům, jak upoutat pozornost, i způsobům, jak se skrýt před bedlivým 

zkoumáním: kvůli způsobům, jak z lásky vyždímat maximum uspokojení, i způsobům, 

jak se zbavit „závislosti“ na milovaném či milujícím partnerovi: kvůli způsobům, jak 
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si zajistit lásku milovaného člověka, i tomu nejméně nákladnému způsobu, jak svazek 

utnout, jakmile láska opadla a vztah přestal být příjemný.“ 

Ovšem není nutné o závislosti v partnerství uvažovat pouze jako o negativním vlivu. 

Vzájemná závislost mezi partnery s sebou přináší i odpovědnost za prožívání a pohodu 

partnera, přičemž se snaží o vzájemnou podporu a porozumění (Výrost & Slaměník, 2008).  

3.1 Teorie vzájemné závislosti 

Dle Dudové (2019) je zásadní Teorie vzájemné závislosti, které lze rozumět jako 

velmi dobře rozvinutému modelu fungování vztahů. Pro teorii vzájemné závislosti je zásadní 

právě interakci mezi partnery. Tato interakce nabízí určitá negativa i pozitiva, avšak tato 

teorie používá pro definici pozitiv a negativ specifické označení z oblasti ekonomie: užitek 

a zisk vs. náklady a oběti. Jedinec se snaží, aby mu vztahy poskytovaly prospěch, což 

znamená, že následně tyto důsledky v podobě zisků či nákladů z mezilidské interakce 

porovnává a hodnotí tak, aby náklady spojené se vztahem nebyly vyšší než přinášené zisky, 

užitky, přičemž zisku můžeme rozumět jako vysoké míře uspokojení vlastních potřeb, 

zatímco nákladům či ztrátám rozumíme jako míře vynakládaného úsilí, intrapsychických 

konfliktů, negativním emocím, zkrátka tomu všemu, co jedinec do vztahu investuje proto, 

aby vztah fungoval dál. Investice vynaložené do vztahu může být i emocionální vklad a 

společný čas. Dále můžeme investice chápat jako nepřímé faktory, kterými mohou být 

vzpomínky, společní přátelé, ale i osobní identita, která může mít vazbu na vztah 

s partnerem. Dalším aspektem závislosti ve vztazích může být kognitivní závislost, kdy náš 

partner může složit jako „náhradní“ paměť, když si například nemůžeme vzpomenout na 

jménu autora oblíbené knihy (Výrost & Slaměník, 2008).  
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4 NEVĚRA 

V úvodu této kapitoly je nutno zmínit, že samotnou jednoznačnou definici tohoto 

termínu budeme hledat s obtížemi, a to i přes to, že v párové terapii důsledky nevěry 

terapeuti řeší často. Důkazem časté přítomnosti nevěry v partnerských vztazích může být 

poznatek, který odkazuje k devadesátým létům minulého století. Tehdy dle průzkumu byl 

nevěrný alespoň jeden z partnerů v devadesáti procentech (Plaňava, 1994). Dle studie z roku 

2005 se odkazujeme k 25 % mužské a 15 % ženské nevěry. Je ale důležité brát tato číselná 

data pouze jako orientační. Informace o nevěře jsou vysoce pravděpodobně informacemi 

velmi citlivými (Allen, Atkins, Baucom, Snyder, Gordon, & Glass, 2005).  

4.1 Definice 

Existuje debata o tom, jak nejlépe definovat konstrukt nevěry. Jasná definice nevěry 

je důležitá pro teoretické zakotvení a pro terapeutický proces. Ovšem výzkum na toto téma 

je omezený. Existuje celá řada názorů na to, co pojem nevěra znamená. Rozmanitost definic 

použitých v průzkumech a výzkumných studiích vedla k významným rozdílům v odhadech 

významu nevěry. Definice běžně používané ve výzkumu nevěry mohou být seskupeny do 

tří širokých kategorií: (a) nevěra jako pohlavní styk, (b) nevěra jako extradyadické sexuální 

aktivity a (c) nevěra jako emoční zrada (Moller & Vossler, 2015). 

 Rozdílné chápání nevěry je závislé na subjektivnosti prožívání, což je mimo jiné 

založeno i na roli, kterou jedinec v milostném trojúhelníku zastává. Nevěru lze definovat, 

jako tajné sexuální jednání. Romantickou nebo emocionální angažovanost, kterou porušuje 

závazek k oficiálnímu vztahu (Hall & Fincham, 2006). Dále můžeme nevěru definovat jako 

porušení partnerské exkluzivity páru, přičemž exkluzivitě rozumíme jako jednání, které 

existuje jen mezi dvěma partnery (Luo, Cartun, & Snider, 2010). Tato exkluzivita se často 

váže k sexualitě. Jestliže se tedy jedná o sexuální kontakt s další osobou, která je mimo 

oficiální partnerský vztah mluvíme o extradyadickém sexu (Mark, Janssen, & Milhausen, 

2011). 

Dle Fife, Weeks a Gambescia (2008) jsou partnerské vztahy charakteristické 

intimitou emocionální a sexuální. Autoři potvrzují, že porušení této exkluzivity bez souhlasu 

oficiálního partnera je nevěra. Podobnou definicí vysvětluje nevěru Uzel (2010), popisuje 



24 

 

nevěru jako fyzický i citový vztah k jinému než oficiálnímu partnerovi. Hartl a Hartlová 

(2009) se k takové definici nevěry přidávají a tvrdí, že se jedná o porušení partnerské 

výlučnosti v oblasti tělesnosti (sexuální nevěra) a emocionální vazby. Šmolka (2005) 

poukazuje na fakt, že za nevěru můžeme považovat jak dokonaný pohlavní styk s další 

osobou, stejně tak i pouhé fantazie a myšlenky o jiné osobě. 

V oblasti sexuality je v zásadě jednodušší se shodnout na tom, co nevěra znamená i 

přes to, že komplikací může být sexuální jednání, přičemž jeden typ může být vnímán jako 

nevěra, zatímco druhý ne. Jedná se především o flirt, polibek, mazlení, pohlavní, anální styk. 

Nevěra vztažena k emoční angažovanosti je hůře definovatelná. Může se jednat o zamilování 

se, sdílení tajemství či intimních detailů apod. (Luo a kol., 2010). Dle Guitara, Gehera, 

Krugera, Garcia, Fishera a Fitzgeralda (2017) je jednodušší se shodnout na definici nevěry 

sexuální, ale nevěra emoční angažovanosti je méně snadně uchopitelná. To značí, že emoční 

nevěra je pro respondenty výzkumu složitější téma. 

4.2 Dělení nevěry 

Při dělení nevěry se nejčastěji objevují pojmy nevěra krátkodobá, dlouhodobá, 

emocionální, sexuální a další.  

Dělení dle délky trvání bychom mohli také pojmenovat dělení dle závažnosti. Čím 

delší je trvání nevěry, tím závažnější je. Mimomanželské, paralelní vztahy, nutně odráží 

určitý problém ve vztahu oficiálním, zatímco nevěra jednorázová tak závažná není (Plaňava 

1994).  

Dělení nevěry z hlediska podvádění emocionálního či sexuálního je důležité 

především díky rozdílnosti chápání nevěry ženou a mužem. Výzkumy zaměřené na 

odpouštění nevěry zjistily totéž. Ženy komplikovaněji odpouští nevěru emocionální, zatímco 

muži nevěru sexuální (Buss a kol., 1999). Výzkum z roku 2012 se věnuje různým druhům 

sexuální nevěry. Vznikly tedy kategorie vztahující se k sexuálním aktivitám, těmi jsou: 

líbání, heavy petting, orální sex, pohlavní styk (Ruza & Ruza, 2010). 

Zajímavým příspěvkem v oblasti definice nevěry přichází Brownová (2001), která 

rozdělila nevěru na více druhů pro potřebu párové terapie, kterou provádí. V zásadě se 

definice vztahují k motivům nevěry. Jedná se například o vyhýbání se konfliktům, sexuální 

závislost, touhu po intimitě, hledání exitu. Tyto termíny by měly páru pomoci více pochopit 

stav jejich partnerství. Například vyhýbání se konfliktům se vztahuje k „chci, aby sis mě 
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všiml/všimla“ a dále například motivace hledání exitu, přichází s otázkou „můžu tě přimět 

opustit mě?“. 

Šmolka (2005) dělí nevěru na: flirt, dobrodružství, virtuální nevěru, swingování. Flirt 

není nutné chápat přímo jako nevěru, dokonce může vztah před nevěrou ochránit. Na druhou 

stranu flirt může k nevěře vést, především ve chvíli, kdy oficiální vztah prochází krizí, nebo 

například vlivem alkoholu, a tedy povolených zábran. Dobrodružstvím Šmolka 

pojmenovává nevěru typu paralelního vztahu. Pro takový vztah je charakteristická dlouhá 

doba trvání a emoční angažovanost bez úvah nad společnou budoucností a transformací 

vztahu ze vztahu mileneckého na vztah oficiální. Virtuální nevěra je typická absencí 

osobního kontaktu. Existuje pouze ve virtuálním prostředí prostřednictvím seznamek, či 

chatů a ve fantazii dotyčného. Zajímavé je, že může mít podobně destruktivní důsledky 

stejně jako nevěra probíhající osobně. Swingování je vztaženo k nevěře sexuální, kdy 

probíhá určitá výměna partnerů mezi partnerskými páry pro účel zpestřování sexuálního 

života.  

Matějček a Dytrych (2002) rozdělují nevěru na fiktivní, psychickou a fyzickou. 

Fiktivní nevěra je demonstrativní chování, kdy se jeden z partnerů snaží navodit dojem toho, 

že ho podvedl například tím, že chodí domů později nebo se nápadně obléká. Psychická 

nevěra je spojena s mimomanželským vztahem a silnou emoční vazbou na 

mimomanželského partnera. Tento druh nevěry negativně ovlivňuje oficiální partnerství, 

které se tak začne rozpadat. Nevěra fyzická vztažena k sexuálnímu chování, kdy podvádějící 

partner sexuální styk mimo partnerství oficiální vyhledává. 

Moller a Vossler (2015) přichází s dalšími možnými děleními nevěry, především pro 

potřebu párové terapie. Jasná definice a dělení nevěry je důležité pro teoretické zakotvení a 

pro terapeutický proces. Výsledky výzkumu naznačují, že pro párové poradce je definování, 

dělení nevěry obtížné, protože jejich klienti tvoří více protichůdných definic nevěry.  

Autoři komentují dvě základní kategorie. První kategorie: Nevěra jako pohlavní 

styk – může se zdát, že definování nevěry jakožto pohlavního styku může být v zásadě 

jednoduché, ovšem není to bezproblémové. Těžko mohou takovou definici přijmout páry, 

které nespojuje závazek vztahu se sexuální věrností. Dále je samozřejmě sporné, zda je 

pohlavní styk pro všechny příslušníky různých kultur a kontextů, totožný termín. To 

zdůrazňuje, že definování nevěry z hlediska pohlavního styku nemusí být příliš užitečné pro 

pochopení toho, co nevěra pro lidi ve skutečnosti znamená. Druhá kategorie: Nevěra jako 
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(emoční) zrada – další běžně používaná definice nevěry v literatuře je z hlediska emočního 

(vztahového, nesexuálního) pouta. Emoční nevěra byla popisována různými, ale nejasnými 

způsoby, včetně „hluboké emocionální připoutanosti“ a „zamilování do jiné osoby“ (Buss a 

kol., 1999, s. 132); pocit „hluboce propojeného“ (Sabini & Silver, 2005, s. 721); investice 

do romantické lásky, času a pozornosti u osoby jiné, než je primární partner (Shackelford, 

LeBlanc, & Drass, 2000); sdílení důvěrných údajů; sdílení stížností na primárního partnera 

a setkání spojeno s konzumací alkoholického nápoje (Luo a kol., 2010). V literatuře je také 

definována z hlediska utajení chování a zkušenosti zrady od partnera (např. Hertlein & 

Piercy, 2008). Takové definování je však problematické, protože teoreticky lze každé 

chování, které je udržováno v tajnosti nebo vyvolává pocit zrady, definovat jako nevěru. 

Mnoho z dotázaných respondentů ve studii Mollera a Vosslera (2015) uvedlo, že u 

heterosexuálních klientů byla nejčastější definicí nevěry sex, tedy zejména „penetrativní 

sex“, provozovaný mimo oficiální vztah. Většina z klientů řekla, že nevěra je provozování 

sexuálních aktivit s jiným partnerem. Tato definice se zdá být všudypřítomná. Někteří klienti 

se ale bránili proti obviněním z nevěry z toho důvodu, že nedošlo k žádnému sexuálnímu 

chování. Výsledky studie považují kategorii nevěry, jakožto pohlavního styku, za kulturně 

zastaralou. Není ve skutečnosti úplně jasné, jak účastníci chápali frázi pronikavý, 

penetrativní sex, ale často se zdálo, že vylučují rozdíl mezi souloží a jinými typy sexuálního 

chování. Z analýzy dále vyplynulo, že účastníci definovali nevěru z hlediska širší kategorie 

sexuálního chování. Dále se ukázalo, že nefyzický sex je také nevěra, například sexting. 

Zatímco sexuální nevěra byla účastníky běžně diskutována, hovořili také o heterosexuálních 

párech, které projevovaly obavy z nevěry, které byly spíše emocionální než sexuální. Patřilo 

mezi ně rozvíjení romantických pocitů nebo zamilování do někoho jiného: „Myslím, že 

nejobtížnější je vypořádat se s tím, kdy se druhá strana zamilovala do někoho jiného... je to 

jako největší zrada“ komentovali účastníci výzkumu prožitek takové nevěry. Jeden 

z poradců uvedlo, že nevěra zahrnuje vytvoření intimního, ne nutně fyzicky intimního 

vztahu s jinou osobou, které bylo zcela jasně založeno na základě vyloučení partnera. Jinými 

slovy, takové přátelství můžete mít, pokud se jedná o společné přátelství, ale v okamžiku, 

kdy se z něj stane tajné skryté přátelství, stane se nevěrou. 

Nevěru lze dále dělit na nevěru žen a nevěru mužů. Dle Šmolky (2003) jsou ženy 

nevěrné především těm mužům, kteří jsou despotičtí, žárliví a těm, kteří chtějí přehnaně 

uzavřený model soužití. Dále také může jít o muže, kteří poskytují nadměrnou jistotu, jsou 

neimponující, slušní, spolehliví, slabí. Muži zase podvádějí spíše ty ženy, které jsou přes 
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příliš obětavé, pro které je rodina na prvním místě. Dále ty, kterým chybí odvaha pro 

seberealizaci. Přes příliš výkonově orientované ženy, které jsou schopny si vše zařídit samy, 

jsou další skupinou žen, které mají větší pravděpodobnost, že se jejich partner dopustí 

nevěry. Dále ženy, kterým jejich partner slouží pouze jako prostředek k reprodukci, a 

v neposlední řadě ženy, které poskytují sex pouze jako odměnu, a ženy frigidní.  

Muldorf (1973, cit. z Kratochvíl, 2009) dělí muže, kteří se dopouštějí nevěry, do tří 

kategorií. Lovec žen, ten muž, který je řízen především pudy. Prostřednictvím více 

sexuálních styků si potvrzuje svou mužnost. Neustále nespojený muž, který dokola hledá „tu 

pravou“ novou lásku a nedaří se mu navázat dlouhodobý vztah. Posledním typem je 

dochuán. Muž, který je nezralý, a právě nevěra živí jeho narcistické rysy.  

Tento přehled definičních kategorií používaných v této oblasti výzkumu zdůrazňuje 

nedostatek konzistentní definice a dělení nevěry (Blow & Hartnett, 2005) a ilustruje 

problémy a nedostatky definic. Lze předpokládat, že zmatení kolem definic a dělení je nejen 

problematické pro výzkum a vývoj teorie, ale také pro terapeutickou praxi s páry v nouzi 

(Blow & Hartnett, 2005). Existuje překvapivý nedostatek výzkumu, který by zkoumal, jak 

odborníci a klienti (spíše než výzkumníci) definují nevěru (Moller & Vossler 2015). 

4.3 Milenka  

Z důvodu nedostatku odborných zdrojů k tomuto tématu tato kapitola čerpá převážně 

z populárně naučných zdrojů. Pojmenování „milenec“ či „milenka“ se může zdát zavádějící. 

Pro účely této práce se pokusím vymezit pojem milenka. Ač je tento pojem široké veřejnosti 

znám, z vědeckých poznatků nemáme o takové roli či pozici široká zjištění. 

Zdroj Wikipedia (2020) milenkou pojmenovává ženu, která je sexuální partnerkou. 

Dále poukazuje na roli takové ženy v milostném trojúhelníku, přičemž vystupuje jako třetí 

článek takového trojúhelníku. Převážně toto označení využíváme pro označení osoby 

v nemanželském poměru. Dále toto označení používáme pro zamilované jedince 

(Wikipedia, 2020). Dle Wikislovníku (2019) je synonymem tohoto označení milá a 

antonymem nenávistnice. Významově popisuje milenku jako ženu v milostném vztahu 

k muži. 

Pro účel této práce zůstávám u definice milenky jakožto ženy, která je ve vztahu se 

zadaným mužem v oficiálním partnerství s jinou ženou, přičemž milenky mohou být 

příležitostné či vytvářet dlouhodobé vztahy vedle manželství (Trávníčková, 2012).  
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Trávníčková (2012) ve své práci porovnává postavení současné milenky a 

konkubíny. Sociální status mají obě stejně nízký. S financemi je na tom lépe milenka, kterou 

popisuje jako „vydržovanou“, na rozdíl od konkubíny, která neměla žádný přístup k majetku 

a nemohla s ním ani nijak operovat. Právní status nemá milenka žádný, zatím co konkubína 

měla status institucionalizované konkubíny. Jde tedy o status manželky–otrokyně. Status 

potomků konkubín je plně legální, oproti dětem milenky, které jsou nelegální, přičemž 

později se mohou stát legálními.  

S poznatky o milenkách přichází internetový portál www.psychologie.cz s článkem 

„Ta třetí“. Ševčíková (2019) upozorňuje na častou stigmatizaci v pohledu na milenky a na 

nedostatek vědeckých poznatků a odborné literatury a vyzdvihuje zásadní roli milenek, bez 

kterých by milostný trojúhelník vůbec nemohl vzniknout. Ze své praxe upozorňuje na 

rozdílnost milostných trojúhelníků v závislosti na genderu. Ševčíková (2019) v rozhovoru 

zmiňuje, že se za jedenáct let praxe nesetkala s mužem, který by byl v milostném 

trojúhelníku „tím třetím“ tak, že by v osamělosti a věrně čekal sedm let, až se jeho zadaná 

milenka rozvede. Nepotkala muže, který by se v padesáti letech smířil s tím, že bude do 

konce života v utajeném partnerském vztahu trávit Vánoce sám a na veřejnosti vystupovat 

jako single. 

Ševčíková (2019) abstrahuje z příběhů jejích klientek. V jednom příběhu se milenka 

vyrovnává s pocitem, že milenky ženatých mužů jsou méně než prostitutky. Dále si 

uvědomuje, že ve všech scénářích bude vždy tou druhou. Vždy se bude cítit, že je „něco 

méně“. Klientka pracovala na tématu vlastní sebehodnoty a sebevědomí. Po terapii od 

ženatého muže odchází, protože jak sama tvrdí, „nechce olizovat zbytky z kelímku, ale chce 

jíst celý jogurt“. Druhým příběhem Ševčíková dokazuje, že vztah s ženatým mužem může 

poskytovat jistou formu bezpečí, bezpečnou vzdálenost v partnerství.  

I přes to, že všechny příběhy milenek jsou individuální, Ševčíková (2019) podotýká, 

že v poli milostného trojúhelníku je milenka někým, kdo z tohoto pohledu „neexistuje“, nebo 

existuje jen někdy, což je právě náročné. 
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5 METODOLOGIE VÝZKUMU 

5.1 Výzkumný cíl a výzkumná otázka 

Praktická část této práce se věnuje kvalitativnímu zkoumání žen, které byly nebo jsou 

součástí milostného trojúhelníku v roli utajované milenky. Cílem mé práce je co nejhlouběji 

porozumět prožívání takového vztahu u žen.  

V rámci analýzy IPA je stěžejní získat co nejhlubší vhled do případu. Proto je 

výzkumná otázka položena tak, aby tuto možnost poskytovala (Smith & Shinebourne, 2012). 

Výzkumná otázka v rámci analýzy IPA by měla především explodovat, proto se 

soustředí především na proces a význam zkušenosti. I proto jsou výzkumné otázky 

formulované jako otázky otevřené (Řiháček, Čermák, & Hytych, 2013). 

Výzkumná otázka byly položena takto:  

VO1: Jak tuto situaci – roli – dotyčná žena prožívá/prožívala? 

5.2 Výzkumná metoda 

Jako vhodnou výzkumnou metodu pro takový kvalitativní výzkum, kdy je stěžejní 

vhled a co nejlepší porozumění specifické zkušenosti, jsem zvolila interpretativní 

fenomenologickou analýzu (IPA). Tato metoda nabízí šířku v rámci sdílení specifické 

životní zkušenosti a analýzu sesbíraných dat, přičemž samotná analýza funguje dle předem 

daných postupů (Smith, 2004).  

Interpretativní fenomenologická analýza neboli IPA se především soustředí na žité 

zkušenosti a jejich význam pro dotyčného. Těžiště této analýzy spočívá v jedinečném 

prožitku respondenta. Jedná se tedy o idiografický přístup. Fenomenologická složka je 

filozofické uchopení zaměřené na lidskou zkušenost, kterou je nutné chápat v jejím 

specifickém kontextu. Samozřejmě ale není možné zkušenost pochopit a pocítit ve své 

jedinečnosti. Proto IPA využívá interpretací výzkumníka. K této interpretační složce se váže 

hermeneutika. Výzkumník se snaží nahlédnou za text, za to, co je řečené, pokouší se odhalit 

skryté významy. IPA se nejčastěji zaměřuje na menší počet případů, které prochází analýzou 

postupně. Menší počet respondentů je volen zejména proto, že podrobné zkoumání případů 
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je komplikované a časově náročné. Následně se výzkumník snaží hledat vynořená témata 

napříč případy, přičemž zachovává individuální podrobnosti a nuance případu. Díky 

detailnímu vhledu lze IPU efektivně používat u výzkumných témat, která jsou relativně nová 

a nevíme o nich mnoho. Sběr dat vyžaduje metodu, která účastníka vyzívá, aby nabídl bohaté 

a podrobné informace (Smith & Shinebourne, 2012). 

5.2.1 Postup analýzy IPA 

V analýze dat postupuji dle navrhovaných kroků Koutné, Kostínkové a Čermáka 

(2013). 

0. fáze: Reflexe zkušenosti výzkumníka: tato část se vztahuje k roli výzkumníka, 

který do značné míry ovlivňuje celý proces, především interpretaci sesbíraných dat.  

1. fáze: Poslech a několikero čtení a přepis nahraných rozhovorů: zde rozvíjíme 

jakousi vnitřní perspektivu – to znamená, že se snažíme se dostat do respondentovi 

kůže a co nejlépe nacítit a pochopit jeho specifickou zkušenost. 

2. fáze: Tvorba poznámek a komentářů: výzkumníkovi komentáře dělíme do tří 

skupin:  

a) deskriptivní poznámky – zaměřují se na obsah 

b) lingvistické – zaměřují se na specifické používání jazyka a volbu metafor 

c) konceptuální –povaha komentářů a poznámek je interpretativní. 

3. fáze: Tvorba rodících se témat: výzkumník pracuje především se vzniklými 

komentáři a poznámkami. Přetváříme komentáře a poznámky do výstižných témat, 

která zachycují esenci respondentovi zkušenosti.  

4. fáze: Hledání vztahů mezi vynořenými tématy: zaměřujeme se na vznik 

hlavních témat a jejich podtémat. Hledáme tedy souvislosti napříč tématy.  

5. fáze: Analýza dalších případů: dle totožného postupu. 

6. fáze: Hledání vztahů mezi vynořenými tématy napříč individuálními případy: 

v této fázi se zaměřujeme na souvislosti mezi vynořenými tématy (Řiháček a kol., 

2013). 

5.3 Výzkumný vzorek  

Výzkumný vzorek této studie je tvořen souborem 5 žen. Tyto ženy měly nebo mají 

zkušenost s rolí milenky ženatého či zadaného muže s minimálně jedním biologickým 

dítětem a se stálou partnerkou. Ženy se pohybují v rozmezí 20 do 35 let. Všechny oslovené 
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ženy během takového partnerství byly nebo jsou bezdětné a nemají či neměly dalšího 

partnera. Další podmínky byly: nepřítomnost psychopatologické diagnózy a minimální 

trvání vztahu 7 měsíců. Podmínka vztažena k přítomnosti psychopatologických potíží byla 

stanovena kvůli bezpečí respondentky a výzkumnice. Vzhledem k tomu, že jsem se chystala 

zkoumat velmi citlivou životní zkušenost ženy a doposud nemám žádný terapeutický výcvik 

ani výcvik v krizové intervenci, nechtěla jsem riskovat případný přešlap během vedení 

rozhovoru, který by mohl mít různé důsledky, jež bych obtížně řešila. Minimální trvání 

vztahu bylo stanoveno, protože jsem chtěla oslovit ženy, které byly ochotny v takovém 

vztahu setrvat více než půl roku, a mají tak hlubší životní zkušenost.  

5.4 Výběr respondentek  

Jelikož se jedná o studii, která se zaměřuje na detailní vhled a porozumění specifické 

životní situaci analýza IPA doporučuje pracovat přibližně s menším počtem respondentů. 

Zásadní je, aby dobře reprezentovali zkoumaný fenomén (Řiháček a kol., 2013). Pro účel 

této diplomové práce jsem zvolila 5 respondentek. 

Zprvu jsem oslovila ženu, kterou jsem znala z okolí svých přátel. Jednalo se tedy o 

výběr na základě dostupnosti. Následně jsem použila metodu sněhové koule. Takový způsob 

se vzhledem k povaze tématu zdá být nejvhodnější například proto, že samotná žena je 

oslovena svou přítelkyní, která její příběh zná, a není tak vystavena případnému velmi 

necitlivému kontaktu s výzkumnicí, která danou ženu nezná. Jestliže žena souhlasila, získala 

jsem na ni telefonický kontakt a kontaktovala jsem ji. Během prvního telefonátu jsem 

detailně vysvětlila účel a postup výzkumu. Dále jsem si ověřovala, zda povaha vztahu 

odpovídá stanoveným parametrům výzkumného vzorku. Jestliže žena souhlasila a 

odpovídala podmínkám kladené na respondentky, sjednaly jsem si schůzku, během které 

jsme provedly rozhovor.  

Seznam respondentek je v následující tabulce společně s počtem let či měsíců, kdy 

byla nebo stále je dotyčná respondentka milenkou, zda došlo k rozchodu a jestliže ano, zda 

se ona rozešla s ním či on s ní. 
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5.5 Sběr dat 

S respondentkami byl proveden hloubkový polostrukturovaný rozhovor. Ten byl se 

souhlasem respondenty nahrán a následně přepsán. Rozsah rozhovorů je mezi 1 hodinou 30 

minutami a 2 hodinami.  

5.6 Scénář rozhovoru 

Vzhledem k fenomenologické povaze IPA je důležité, aby tvorba dat probíhala 

způsobem, který poskytne bohatý a detailní popis respondentovy zkušenosti v první osobě. 

Účelem sběru dat je vstoupit do světa účastníka výzkumu (Řiháček a kol., 2013). 

Proto jsem oporu pro rozhovor koncipovala tak, aby umožňoval co nejautentičtější 

vhled do specifické zkušenosti ženy. Na základě toho byla opora pro rozhovor koncipována 

tak, že se vztahovala k několika okruhům a případné konkrétní otázky přicházely až během 

rozhovoru za účelem hlubšího proniknutí do této problematiky a lepšímu pozorumění 

respondentce a její specifické zkušenosti.  

Na začátku setkání za účelem provedení rozhovoru jsem se snažila navodit příjemnou 

a přátelskou atmosféru. Dále jsem znovu upozornila na pravidla, jakým způsobem budu s 

daty bezpečně pracovat, a ujistila jsem tak respondentku, že nemusí mít stres z případného 

autentického sebeotevření, protože veškerá místa a jména následně v přepisu rozhovoru 

pozměním a záznam rozhovoru bude smazán.  

Většina rozhovorů díky omezením plynoucím z opatření proti COVID-19 probíhaly 

u mě doma, kde nebyl přítomen nikdo jiný než já a participantka. Během navazování 

atmosféry před rozhovorem ve všech případech došlo k úmluvě na neformálním oslovování, 

takže jsme si během rozhovorů tykaly.  

5.6.1 Výsledný scénář: 

Úvod rozhovoru:  

„Prosím mohla by si mi vyprávět, jakou s tím máš svoji vlastní zkušenost?“ 

Průběh rozhovoru:  

„Měnil se ten vztah v čase?“ 

„Co jste dělali, když jste byli spolu?“ 
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„Mluvili jste o jeho rodině?“ 

„Jaké to pro tebe bylo, když trávil čas se svou rodinou?“ 

„Když by si měla vybrat pár nejkrásnějších momentů, jaké by to byly?“ 

„Když by si měla vybrat nějaké nejhorší chvíle, jaké by to byly?“ 

„Jak ses během toho vztahu cítila?“ 

„Jaké to je být milenka?“ 

„Jak ten vztah vnímalo tvé okolí?“ 

„Za jakých okolností vztah skončil?“ 

Závěr rozhovoru: 

„Jaký je tvůj názor na nevěru?“ 

„Jak ten vztah hodnotíš?“ 

„Co by si řekla ženě, která stojí před rozhodnutím, zda dát takovému vztahu prostor 

ve svém životě?“ 

5.7 Etické aspekty výzkumu 

Téma, kterému si v této práci věnuji, je velice citlivé. Samozřejmě především proto, 

že ženy v takovém vztahu mohou zažívat silné pocity bezmoci či smutku. Dotazy, které jsem 

kladla, a způsob, jakým jsem vedla rozhovory, často kladly nároky na vysokou otevřenost, 

například i v tématech intimního života ženy. Dále je téma citlivé samozřejmě i proto, že 

takový vztah s mužem, který žena zažívá či zažívala, je v primárním partnerství utajován. 

Takové okolnosti kladou nároky na etiku celé práce. Každá z respondentek byla tázána k 

participaci na výzkumu bezpečně, a to především skrze kamarádky, které o její zkušenosti 

věděly. Pokud žena přítelkyni schválila případnou účast ve výzkumu, kontaktovala jsem ji 

já. Každá z respondentek byla předem detailně obeznámena s účelem výzkumu a jeho 

průběhem. Před nahráváním rozhovorů každá z respondentek podepsala informovaný 

souhlas, který je možné dohledat v přílohách této práce. Tento informovaný souhlas dává 

svolení pro nahrání rozhovoru, jeho přepsání a následném smazání z nahrávacího zařízení. 

Dále informovaný souhlas umožňuje odstoupení od výzkumu, a to i po provedení rozhovoru. 

Veškerá jména a místa jsou v rozhovorech pozměněna. Přepisy rozhovorů jsou v neveřejném 

režimu.   
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5.8 Reflexe vlastní zkušenosti s tématem a očekávání 

Reflexe vlastní zkušenosti s tématem a očekávání vztažená k výzkumu mohou do 

značné míry ovlivňovat celý proces kvalitativního výzkumu a jeho výsledky. Proto je v 

rámci analýzy IPA toto první fáze, kdy výzkumník reflektuje své postoje, zkušenosti a 

očekávání. Jestliže se výzkumník podrobí kvalitní sebereflexi spíše odhalí vliv vlastních 

postojů a předporozumění na celý proces zkoumání a ohledávání tématu (Smith & 

Shinebourne, 2012).  

Během celého procesu sběru dat a vyhodnocování těchto dat jsem si vedla deník 

výzkumníka, kam jsem zaznamenávala vlastní myšlenky, postoje, předporozumění, nápady 

a pocity vztažené k tématu této práce. Zásadním úsekem tohoto deníku je část věnovaná 

předporozumění tématu, před vznikem metodologického plánu empirické části této práce.  

Důvodem výběru takového tématu je prvotní zájem o téma, které společností 

rezonuje, avšak je stále velmi kontroverzní a pravděpodobně vzbuzuje obavu. Téma nevěry 

se s přibývajícím věkem okolo mě objevovalo čím dál častěji. Zároveň jsem také 

zaznamenala zvýšený společenský zájem o párovou terapii či o obecná pravidla fungování 

zdravého partnerství. Je o otázkou, zda jsem tento zvýšený společenský zájem zaznamenala 

proto, že lidé si více uvědomují vliv vztahů na kvalitu vlastních životů či proto, že já sama 

se ocitám ve stádiu střední dospělosti, kdy se partnerství stává významnější. Já sama mám 

zkušenost s nevěrou, a to z různých rovinách. Domnívám se, že tuto práci má osobní 

zkušenost ovlivnila především v zájmu o problematiku a v porozumění respondentkám.  

V rámci rozhovorů se svým okolím jsem často narážela téma nevěry. Častokrát 

přicházela řeč na nejasnost termínu nevěra, kdy jsem zjišťovala, že se lidé na definici nevěry 

jednoznačně neshodují. V každém případě jsem si během této neorganizované sondy 

uvědomila, že je toto téma zajímavé pro většinu lidí, které jsem s ním konfrontovala. Také 

jsem zjistila, že nemálo lidí s tím má vlastní zkušenost, a to ať v roli podvádějícího, 

podváděného či milence, milenky. Zajímavé pro mě bylo, že pro roli podvádějícího či 

podváděného měli lidé často větší pochopení než pro roli milence či milenky. V rámci 

hodnocení takového chování jsem zaznamenávala jakési černobílé vidění. Ve veřejném 

prostoru jsem také zaznamenala zvýšenou informovanost o vlivu nevěry a motivech k ní v 

rámci hlavního stabilního páru, ovšem role milenců, milenek a jejich motivech k navazování 

a udržování takového vztahu nebyla dle mého názoru prozkoumána dostatečně. Domnívám 
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se, že je krátkozraké nahlížet na roli milence či milenky jen negativně, jako na zlou postavu 

s cílem škodit.  

Skrze prvotní vhled do této problematiky jsem se začala setkávat s příběhy milenek, 

vnímala jsem jejich vlastní utrpení, zvlášť pokud se jednalo o dlouhodobé udržování 

takového vztahu. Zajímavé pro mě bylo, že jsem se nepřímo setkala s příběhem ženy, která 

opakovaně navazovala vztahy se zadanými muži, a tuto svoji zkušenost neprožívala 

primárně pozitivně. Dokonce se tato dotyčná žena opakovala, když tvrdila, že má v rámci 

těchto vztahů smůlu a že ji „normální“ (myšleno nezadaní) muži nechtějí. Dle mého názoru 

je mylné se domnívat, že nezadaní muži o ni nejevili zájem, ale že pravděpodobně její vlastní 

vnitřní nastavení ji vedlo k tomu, že byla otevřená pouze těm vztahům, které nenabízely 

komplexní uspokojení jejích potřeb. Domnívám se, že v takovém vztahu se žena neocitne 

náhodou. Věřím, že nejsme životem vláčeni, ale že si vlastní život vytváříme. Myslím, že 

jedním z důvodů, proč do takového vztahu ženy vstupují a jsou mu otevřeny souvisí s tím, 

že chtějí vztah, ale ne však zcela. Jedním z důvodů může být i nevědomá obava z bytostné 

intimity, který zdravý vztah nabízí. Dále se domnívám, že jedním z vlivů může být 

submisivní pozice ženy, která je v takovém vztahu závislá na muži určujícímu pohyb hranic 

v rámci toho, co je a není možné. Také může být určující i touha či otevřenost ke zkušenosti, 

která může být takové ženě vlastní. Velký vliv na udržování takového vztahu může mít i 

zvyk, kdy žena po čase o takovém vztahu uvažuje jako o vztahu zcela běžném. 

Přidanou hodnotu ve zpracování toho tématu vidím především v hlubším náhledu na 

zkušenost milenky s takovým vztahem, což může ve veřejném prostoru obohatit a rozproudit 

diskusi, která se může mnohých lidí dotýkat a ovlivňovat je i přes to, že s takovou zkušeností 

nemají přímý vztah. Nálepkování a černobílé hodnocení lidského jednání vnímám jako 

nebezpečné a je důležité šířit vědomí toho, že i ke zdánlivě „špatnému chování“ nás může 

vést vlastní zoufalství, či nedostatečná introspekce. Dále samozřejmě porozumění takové 

specifické zkušenosti nabízí další směry, jak takové téma ohledávat a zkoumat. Snad není 

ani natolik troufalé vidět to jako případnou přidanou hodnotu například pro psychoterapeuty, 

kteří následně s ženou s takovou zkušeností pracují.  
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

Se sesbíranými daty jsem nejprve pracovala v rámci každého případu zvlášť. 

Vytvářela jsem hlavní témata a jejich podtémata a vlastní interpretaci. Následně jsem pátrala 

po společných tématech napříč všemi případy. 

6.1 Analýza a interpretace jednotlivých respondentů 

6.1.1 Sofie 

 Sofie je v současnosti milenkou 6 let a 4 měsíce. S partnerem se seznámila v práci, 

kam tehdy nastoupila a kde pracuje dodnes. Současný partner, který žije s další ženou v 

manželství a má 3 děti, je zároveň Sofiiným prvním partnerem.  

TÉMATA A PODTÉMATA 

1. DOBROVOLNĚ DO PASTI 

Sofie svůj vztah prožívá jako velmi náročný. Uvědomuje si nutnou konečnost 

takového vztahu. Do nastalé situace se dostala v podstatě náhodou. Během navazování 

vztahu nepromýšlela možné důsledky. Netušila, že se z prvotních příjemných pocitů a 

zamilovanosti dostane do situace, kdy naváže silnou citovou vazbu s někým, s kým nebude 

moct být tak, jak bude potřebovat, ale zároveň se k němu připoutá natolik, že nebude schopná 

odejít.  

Pasivita při namlouvání – Sofie věděla, že je ženatý a že má děti. I přes to, že po 

něm toužila, tak byla pasivní, ale na jeho aktivitu reagovala pozitivně. „A vlastně pak on mě 

pozval někam na jednu akci, která byla tak z poloviny pracovní, že tam byli lidi z práce. No 

a tam vlastně my jsme spolu tancovali (smích) a vlastně pak jsme jakoby jeli domů a on mi 

jakoby dal pusu a to já už jsem se jakoby zamilovala“. „No já jsem ho totiž chtěla jako asi, 

ale nevěděla jsem, jestli chce on, a nechtěla jsem ho jakoby nějak uhánět, zvlášť když jsem 

prostě jako věděla, že je ženatej“, „...hrozně jako sympatickej chlap, pak jsem se jako 

dozvěděla, že má teda tu rodinu, takže pak jsem jako teda nic nevyvíjela. Nebo jako byl mi 

furt sympatickej, ale prostě jsem si neuměla představit, že bychom spolu něco měli“ „...no a 

pak už mě začal furt někam jakoby zvát“. 
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Zamilovanost – Sofie na začátku vztahu pociťovala silnou zamilovanost: 

„Spokojená prostě, no. Celá šťastná, pro mě to bylo takový jako nový celý no“.   

Na začátku vztahu manželství není překážka – Sofii na začátku vztahu nevadilo, 

že je ženatý: „A já se musím přiznat, že jsem nad tím jako vůbec nepřemýšlela, víš, že jsem 

prostě jako byla fakt zamilovaná a že mi to bylo jakoby jedno“, „To mi fakt bylo na začátku 

úplně jedno“. 

Pocit tehdejší naivity – „...jsem byla taková dost jako naivní, že já jsem si myslela, 

že se budem jako líbat a nic víc nebude“, „...jako kdybych byla tenkrát někdo uplně jinej. 

Tak jsem si říkala, že se budem jako líbat a že to bude takový jako hezký jo, že mě nenapadlo, 

že by jako mohlo něco bejt, vlastně jsem si jako říkala, že my vlastně nemáme ani jakoby 

kam jít jo.“  

Zlomový bod – chci být jeho hlavní a jediná: „…tam možná potom jako nastal jako 

zlom. To myslim, že to bylo tak po roce a půl, nejdřív to bylo v pohodě, že mně to jako vůbec 

nevadilo, ale vůbec jako..a po tom roce roce a půl, řekla bych, že mi to začlo vadit. Že jsem 

byla třeba jakoby nějak smutná prostě, jakoby když on šel pryč…“ 

Touha po standardizaci vztahu – „Asi že jako bych chtěla s nim bejt normálně. Že 

teď jsem si to uvědomila, což jsem si na začátku vůbec neuvědomovala. Takže teď si mnohem 

víc uvědomuju, že bych s ním skutečně chtěla jako normálně bejt.“ 

2. ILUZE BĚŽNÉHO VZTAHU  

Sofii se zdá, že prožívá v zásadě běžný vztah. Mají na sebe s partnerem sexuální 

exkluzivitu, tráví společně čas. Seznámil ji se svými dětmi, ovšem pod falešným jménem. 

Sofie se domnívá, že její potřeby jsou saturované, v rozhovoru ale také poznamenává, že 

není spokojená se stávající situací. Nejedná se tedy o vztah běžný, ale o iluzi běžného vztahu.  

Exkluzivita ve vztahu – „...mu věřím v tom, že prostě nikoho jinýho nemá“, „...a 

věřim mu i v tom, že jakoby nikoho jinýho jakoby neměl co jsme spolu.“  

Společný čas – „...jdeme dřív z práce, jsme spolu třeba hoďku a půl každej 

den...jdeme třeba jako i sportovat spolu, chodíme, nebo na koncerty a fesťáky a v podstatě i 

s jeho kamarádama mě hnedka seznámil, což mě jako překvapilo.“  

 Seznámení s dětmi – „...no…já jsem je teda poznala jo...jako řekli jsme, že se 

jmenuju jinak jo.“ 
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Seznámení s kamarády – „...nebo na fesťáky a v podstatě i s jeho kamarádama mě 

hnedka seznámil, což mě jakoby docela překvapilo.“ 

Souznění – „…protože si s nim fakt rozumím jo“, „Jako normálně, né jenom v tom 

sexu. Prostě si povídáme, mně je hrozně jakoby blízkej jo…“, „...nemusím se s ním 

přetvařovat.“ 

Saturace potřeb – „…jako kdybychom spolu jen spali, tak by mi to asi jako vadilo, 

ale tim, že my spolu děláme jako dost věcí aktivit a tak, tak já jsem dost saturovaná.“ 

Názor na nevěru – je to normální – „Že to je prostě normální. To já zas jako neberu 

jako nějakou uplně negativní vlastnost. Já si spíš myslim, že je to prostě jejich přirozenost. 

Že prostě oni takový jsou…“ 

Pocit standardního vztahu – ,,…mně se nezdá, že by se to nějak extrémně lišilo od 

normálního vztahu.“ 

3. ZÁVISLOST 

Sofie je na svém partnerovi závislá. Poznamenává, že si neumí představit, že spolu s 

partnerem nejsou. Důvodem může být fakt, že její partner je jejím partnerem prvním, s čímž 

se pojí určitá silná citová vazba. Dalším akcelerátorem k závislosti může být Sofiin strach 

ze samoty. Toto vede k tomu, že i přes to, že ve vztahu není zcela spokojená, setrvává v něm 

a přizpůsobuje se. 

První partner – Sofiin partner je jejím prvním partnerem. Hned v úvodu rozhovoru 

na tento fakt upozorňuje. Domnívá se, že je to velmi důležité a že tento vztah je tímto faktem 

do vysoké míry ovlivněn. „…jestli tě jako zajímá třeba i jako počet těch partnerů. ,,Ale 

hlavně jakoby on byl můj první. Že já jsem nikoho neměla jako před tim, že tim to bude asi 

dost ovlivněný.“, „…všechno jsem s nim jakoby objevila.“ 

Citová vazba – „…Prostě si povídáme, mně je hrozně jakoby blízkej jo…“, 

„...nemusím se s ním přetvařovat…“ 

Pocit výjimečnosti – „…že jako říkal že ji má rád, že má rád ty děti, ale že semnou 

je mu prostě skvěle.“ 

Strach ze samoty – „No tak hlavně, že nebudu sama…“ 

Závislost – „…jako my mezi sebou máme takový to dominantní, submisivní…“, 
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„…prostě on mě jako ovlivňuje a já mu prostě jakoby strašně podlíhám…“, „… nevim 

no, když prostě když on mi něco řekne, tak já udělám to, co on chce. Nevim prostě, už jsem 

na něm taková strašně závislá. Taková určitá forma závislosti, což on jako uznává a je za to 

jako rád.“, „...neumím si představit, že bychom spolu nebyli.“ 

Zavedený proces zvažování situace – „...on pak mi napíše nějakou hezkou zprávu 

a pak už na to zapomenu nějak a už je to dobrý.“ 

Přizpůsobování – „A navíc jako já mám i ten život dost jakoby… a to mu taky 

vyčítám, že si ho musim jako dost plánovat podle něj, že jo. Protože samozřejmě toho času 

má míň než já. A já se mu musím přizpůsobovat, to je jasný.“, „...já jakoby musim být pořád 

ve střehu, kdy on má čas.“ 

4. HEREČKOU BĚŽNÉHO DNE 

Sofie se svým partnerem pracuje. Zásadně z rozhovoru vystupuje téma těžkého 

zvládání přetvařování se v práci. Kolegové nemají vědět, že spolu mají poměr, proto se k 

sobě v práci chovají jako kolegové. Sofie zmiňuje, jak těžké to pro ni několik let bylo, než 

si na to zvykla.  

Negativní prožívání ze zatajování – hra v práci – „V práci se k sobě chováme jako 

kolegové… vůbec jsem nevěděla, jak to hrát...tyjo to je strašně těžký, to takhle hrát. Hrozně 

těžký. To byla jako jedna z nejtěžších jako věcí i na tomhle vztahu.“, „…jako trvalo to několik 

let, než jsem se dostala tady do tý fáze, kdy jako už je to v pohodě.“ 

5. SMUTEK, HNĚV, STRACH 

Sofii vztah z určité části saturuje potřeby, které má. I přes to se často cítí špatně a 

vztah prožívá především negativně, což je možné pozorovat na negativních emocích 

směřovaných k partnerovi, a to především ve chvílích, kdy je pod vlivem alkoholu. Tento 

hněv pramení z jeho manželství, což je také často příčinou jejich konfliktů. Zároveň Sofie 

cítí obavu ze zveřejnění jejich vztahu, protože má strach z toho, že pak by bylo nutné vztah 

ukončit. Tyto emoce se projektují do jejího odmítavého vztahu k jeho dětem. Odsuzování 

sociálním prostředím a jeho odcházení domů jsou pro Sofii často zdrojem smutku.  

Náročné emocionální prožívání vztahu – „Je to svým způsobem náročný..protože 

pak příjde ten moment, kdy ti to začne vadit a pak už je to fakt náročný psychicky, jako..je to 

fakt..jako bolí to. Je to těžký, těžký.“, „No jako to je strašný. To já se s nim chci někdy jako 

rozejít. Zvažuju to.“, „...psychicky je to těžký.“, „Ale jako určitě se připravit prostě na to, že 
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budou prostě smutný po určitý době a nespokojený. Ale jako rozhodně se připravit na to, že 

to bude těžký no. Je to prostě jiný v porovnání s normálním vztahem, jsou tam prostě věci, 

který budou strašně bolet.“ 

Negativní emoce vůči partnerovi – po určitém čase začalo Sofii vadit, že její partner 

je ženatý. „…tam možná po tom jako nastal takovej jako zlom. To myslim, že to bylo tak po 

roce a půl..nejdřív jako v pohodě, třeba to bylo tim, že jsem ho ještě jakoby úplně tak neznala 

a jako nepotřebovala jsem s nim bejt nějak dýl, jako. Neměla jsem takovou potřebu. Po tom 

roce a půl mi to začlo vadit... že jsem byla třeba smutná prostě, jakoby když on šel pryč a já 

jsem prostě taky musela pryč.“, „…že jsem z toho byla taková smutná. Jako furt jsem byla 

zamilovaná, ale prostě (pauza) no, jakože jsem na něj byla občas taková třeba i hnusná.“ 

Manželství jako překážka – po určitém čase Sofii začalo vadit, že je ženatý. 

„Nejdřív jako to bylo v pohodě, že mě to jako vůbec nevadilo, ale vůbec jako..a po tom roce 

a půl řekla bych, že mi to začalo vadit…“, „…asi protože to beru jako překážku, abychom 

spolu mohli bejt jo…“, „…že spolu nejsme pořád.“, „Nebo tam spíš jde i vo to, co my spolu 

můžeme dělat, jakože nemůžeme spolu jet třeba na dovolenou, což jako bych chtěla…“, 

,“…Ale asi to beru jako tu překážku, abychom byli spolu. Jí beru jako takovou překážku.“, 

„…teď se mi zdá být nejhorší, když o tý manželce mluví.“ 

Manželství jako zdroj konfliktu – „No, třeba když jsem byla naštvaná, tak pak 

nějak z toho vyplyne, že mu třeba něco vyčítám, že třeba už jde pryč…“, „…že já mu 

řeknu..Hele já jsem chtěla ještě bejt na tý akci a on řekne, ale já jsem nemohl, já jsem musel 

jít domů, protože pak by se manželka ptala, prostě proč jsem nepřišel,  že jo.“ 

Obava ze zveřejnění – „…že teď když se to provalí, tak už spolu prostě nebudem.“, 

„Tohohle se bojim, protože já s nim chci bejt, že jo.“ 

Odsuzování – Rozvracečka rodiny – Sofii na začátku vztahu nevadilo, že je ženatý. 

Poprvé, kdy si uvědomila, že se pravděpodobně dopouští něčeho špatného, nastalo, když se 

jejich utajovaný vztah omylem zveřejnil v práci. „Ale prostě že celý to bylo takový jako 

nepříjemný a že vlastně jsem si jako poprvé uvědomila to, že jako to není moc dobrý třeba. 

Jako fakt, to nebylo příjemný prostě jo, že já jsem s nima musela pracovat, že prostě v tý 

práci a teď oni se se mnou nebavili…že prostě to bylo takový jako napětí.“, „…že na mě 

koukala jako negativně i v tom smyslu, že jako rozvracím nějakou rodinu, i když tohle já jsem 

nikdy jakoby nechtěla.“ 
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Odmítavý vztah k dětem – „…je to asi tak rok, co mi začalo vadit, že o nich 

mluví..jako i o těch dětech, když mluví tak mi to jakoby vadí jo, jakoby já nevim no, jako já 

jsem pak naštvaná kvůli tomu.“ 

6. VÍM, ŽE MUSÍM, ALE NEVÍM JAK Z TOHO VEN 

Sofie si uvědomuje nutnost konce jejího vztahu. I přes to ale touží po standardizaci 

jejich vztahu a chce tak být na pozici hlavní partnerky. Sofie se domnívá, že partnera opustí, 

až se seznámí a zamiluje do jiného muže. Ovšem v zápětí dodává, že trávení jejího času se 

omezuje na čas s partnerem v práci a kamarádkami, není tedy tolik příležitostí se seznámit, 

což není překvapivé, protože Sofie se nerada seznamuje. Tedy šance, že se seznámí, zamiluje 

se a odejde od ženatého partnera, je nízká. Sofie ví, že z takového vztahu musí pryč, ovšem 

neví jak. 

Vědomí konečnosti – „…No já spíš vim, že to nebude s nim trvat na furt.“, „…dřív 

nebo pozdějc se prostě jako musíme rozejít prostě jakoby. Já mám v sobě tady to vědomí 

teďkon.“ 

Touha po standardizaci vztahu – „Asi že jako bych chtěla s nim bejt normálně. Že 

teď jsem si to uvědomila, což jsem si na začátku vůbec neuvědomovala. Takže teď si mnohem 

víc uvědomuju, že bych s ním skutečně chtěla jako normálně bejt.“ 

Nerada se seznamuje – „…protože jako já nemám ráda takovýto seznamování 

s lidma…“ 

Zvyk – „…už jsme toho spolu hodně zažili..kamarády máme společný..spoustu věcí, 

který dělám jenom s ním.“, „…no tak jak mi je no..(pauza) jako v pohodě (pauza) normálka.“ 

7. NEDŮVĚRA V PARTNERSTVÍ 

Pro Sofii je zásadní téma nedůvěryhodnosti partnerství vlivem její zkušenosti s pozicí 

milenky a vzhledem k tomu, že její ženatý současný partner je jejím prvním partnerem. 

Nedůvěra v partnerství – „…všichni jakoby podváděj svoje manželky musím říct a 

já jsem třeba jako mně to docela jako jakoby uplně teda jako zklamalo jo, že jsem z toho 

měla takovej jako šok jsem z toho měla, protože já jsem to netušila. A teď od tý doby, co jsem 

s nim, tak prostě skoro všichni jeho kamarádi, známí prostě jako podváděj jo, což jsem vůbec 

nevěděla. Tak jako musím říct, že mi ten vztah jako musim říct změnil pohled na ty chlapy 

teda jako v negativním.“ 
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INTERPRETACE 

 Klíčové téma, které prostupuje rozhovorem, je ambivalentní postoj k partnerství, 

které Sofie zažívá, a jakýsi chaos v detekci a naplňování vlastních potřeb a okolností, ve 

kterých se vztah odehrává. Na jednu stranu velmi touží se svým partnerem být úplně, tedy 

netajit to a být na pozici manželky. Ovšem vliv samotné zkušenosti s nevěrou z pozice 

milenky, ji v tom brání, protože nechce být následně podváděna. Za stávajících okolností 

Sofie cítí určitou vlastní výjimečnost, že je tou ženou, se kterou on se cítí skvěle a utíká od 

manželky, a neobává se tedy, že je partnerem podváděna. I přes to, že by se mohlo zdát, že 

je v pořadí druhou ženou, o kterou partner pečuje, právě díky tomuto pocitu výjimečnosti se 

může domnívat, že ve skutečnosti je právě ženou na místě prvním. Zajímavé je, že soulož s 

manželkou není explicitně vnímána jako nevěra. Vyjádření, kdy Sofie upozorňuje na to, že 

si není zcela jistá, že chce být na pozici manželky, rozumím jako určitému obrannému 

mechanismu. Sofie ví, že on svou rodinu neopustí, také že se nerozvede. To komunikoval 

už v počátcích vztahu, kdy to Sofii nevadilo, nebo jí na tom nezáleželo, což se později 

změnilo. Sofie ví, že by s ním chtěla být úplně a také mu to otevřeně říká. On stále tvrdí, že 

svou rodinu neopustí.  

Jeho manželství zprvu Sofii nevadilo. Nepřikládala mu důležitost. Potom ale došlo 

k určitému bodu zlomu, kdy Sofie začala cítit, že ji to vadí. Uvědomila si to především při 

odchodech domů, kdy cítí silný smutek. Nejhorší chvíle, tedy největší tíhu skutečnosti, že je 

ženatý a má jinde primární partnerský vztah, nejvíce cítí, když se on večer vrací od Sofie 

domů. Během rozhovoru jsme se tomuto tématu věnovaly a bylo možné pozorovat silný 

smutek, který nad situací Sofie cítí. Právě tehdy nejčastěji cítí potřebu vztah ukončit. On ale 

často po příchodu domů Sofii napíše zprávu, kde vyjadřuje lítost nad jejím smutkem a Sofie 

se dále necítí tak špatně a myšlenky na rozchod zahodí.  

Sofie touží sice po vztahu s jinými, ale vliv zvyku, citové vazby atd. ho k němu poutá, 

a proto, i přesto, že trpí, s ním setrvává. Zásadní roli v tomto hraje určitá forma závislosti, 

kterou Sofie k partnerovi cítí. Dokonce si je vědoma jeho manipulativního chování, které ji 

dohání k tomu, že dělá to, co on chce. Tedy, že s ním setrvává i přes to, že vztah, který 

prožívá, je pro ni toxický.  

Jako důležité vnímám strategie, kterými se Sofie možná podvědomě snaží partnera 

získat výhradně pro sebe. Často tomu dochází po požití alkoholu, kdy se boří určité bariéry 

a Sofie je na něj, jak sama tvrdí „hnusná“ a snaží se ho k „něčemu“ vyprovokovat. Na otázku, 

k čemu má být vyprovokován odpovídá, že k hádce, protože se nikdy nehádá. V závěsu 
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tohoto vyjádření dále samovolně poznamenává, že se nesnaží ho vyprovokovat k ničemu 

konkrétnímu, jako třeba k tomu, aby se rozvedl. Vliv alkoholu na agresivní výpady 

interpretuji jako potlačené negativní emoce směrem k partnerovi. Sofie ví, že je ve vztahu 

dobrovolně, protože ji nic nenamlouvá, neslibuje a tedy, že ji ve vztahu nedrží. Zde je 

důležité upozornit na jeho manipulativní chování, které Sofie zmiňuje. Partner se staví do 

pozice oběti, která by případným rozchodem nesmírně trpěla, což Sofii k partnerovi znovu 

připoutává. Upřednostňuje jeho potřeby nad potřebami svými.  

Jakousi bezmoc nad situací lze vnímat i v jazykové rovině. První dva roky chodili do 

hotelů za účelem sexu. Poprvé Sofie netušila, kam jdou a celé to bylo jasné, až když se ocitli 

v hotelu. Zde proběhl její první sexuální styk, který popisuje jako lehce traumatizující 

událost. Později si na chození do hotelů zvykla: „...že jsem jako už věděla, co mě čeká.“ 

Vyjádření, že „vím co mě čeká“ napovídá, že nebyla pánem situace a nerozhodovala se na 

základě vlastního rozhodnutí, ale byla situací vláčena. Také je možné z tohoto vyjádření 

usuzovat, že se nejednalo o příliš libé zážitky.  

Chaos, který Sofie prožívá, osciluje mezi touhou být s ním a mezi vědomím nutné 

konečnosti tohoto vztahu, protože vzhledem k její budoucnosti, kterou plánuje, je vztah 

nedostačující. Sofie tvrdí, že se s ním rozejde, až se zamiluje do někoho jiného. Sama ale 

přiznává, že se nerada seznamuje a svůj volný čas tráví především s ním. Konstruuje tedy 

sama pro sebe jakýsi začarovaný kruh. Sofie tedy nevytváří příležitosti k tomu, aby se 

seznámila s někým jiným. Když se s partnerem seznámila bylo jí 25 let, dnes ji je 32 let. 

6.1.2 Kristýna 

Kristýna byla milenkou 6 měsíců. S partnerem se seznámila v práci, kde působil jako 

její ředitel. Právě i toto hrálo v jejich vztahu nemalou roli. Po šesti měsících se Kristýna 

rozhodla vztah ukončit. Věděla, že je potřeba, aby tedy zároveň opustila své zaměstnání, což 

udělala. V současnosti je v partnerství se svým svobodným přítelem a sama tvrdí, že je dobře, 

že včas bývalého partnera opustila. 

 

TÉMATA A PODTÉMATA 

1. VSTUP DO VZTAHU – POTŘEBUJE OPEČOVAT 

Kristýna zažívala náročný vztah před tím, než potkala ženatého muže a stala se jeho 

milenkou. Tento muž jí nabídl pocit bezpečí a určité finanční jistoty, také ji zahrnoval dárky. 
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Tím, že z bývalého vztahu Kristýna odcházela vyčerpaná a zraněná, byla ráda, že se objevil 

někdo, kdo o ni pečoval.  

Náročný předešlý vztah – Kristýna se domnívá, že jedním z důvodů, proč se 

rozhodla do takového vztahu vstoupit, je fakt, že její předešlý vztah byl velmi náročný a 

ublížil jí. „…já jsem byla po rozchodu, takže jsem nechtěla přemýšlet nad vztahy a byla jsem 

ráda, že mě z toho něco dostane jakoby z těch vzpomínek že jo.“ 

Pocit bezpečí a finanční jistota – „…nějakej pocit bezpečí..že jsem jako safe. I po 

tý finanční stránce jo…“ 

Dárky – „…on si mě začal i svým způsobem jako kupovat.“ 

2. DOBROVOLNĚ DO PASTI 

Kristýna byla při namlouvání pasivní, ale budoucího partnera neodmítala. Četnost 

kontaktu se zvyšovala a Kristýna navazovala vztah bez reflexe toho, že je partner ženatý. 

Vytvořila si tak citovou vazbu, která ji k partnerovi připoutala, a tak potom nebylo 

jednoduché odejít. Začala toužit a mít naději společné budoucnosti. 

Pasivita při namlouvání – „Já jsem myslela, že to byl úlet a uzavřela jsem to... ale 

on tam začal z ničeho nic chodit a já si začala všímat toho, že si mě víc všímá a začal mi 

vypisovat.“ 

Počáteční nepromýšlení budoucnosti – „…ty první 3 měsíce, tak to jsem nějak 

nevěděla, kam to vede a co to vlastně je. A ani jsem nad tim nepřemýšlela.“ 

Počáteční příjemné pocity – „…jsem byla ráda, měla jsem pozornost.“, „…prostě 

mi to lichotilo.“  

Zamilovanost – „No a po těch nějakých 3 měsících jsem se jako zamilovala…“ 

Zlomový bod – „…jako ten vztah začínal být jinej a to byl možná ten zlomovej 

bod…poznala jsem, že to dokáže být i jako normální vztah, že by to šlo.“ 

Naděje na společnou budoucnost – „…na začátku mi možná dával takovou větší 

naději jakoby jo a pak už to bylo takový, že ta naděje se z toho vytratila…“, „…on strašně 

hlasitě mluvil o tom, jak to s ní nemá dobrý.“, „…že maj spolu dítě, ale není šťastnej…“  
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3. ILUZE BĚŽNÉHO VZTAHU 

Kristýna čas od času vztah s partnerem prožívala jako vztah běžný. Seznámil ji s jeho 

kamarády a měli na sebe sexuální exkluzivitu. Po ukončení vztahu Kristýna ale zjistila, že 

během jejich vztahu počal se svou manželkou další dítě. 

Pocit standardního vztahu – „…fakt to bylo chvilkama jako normální vztah… takže 

tam bylo prostě všechno, co ti ten vztah dává, tak tam bylo.“, „…já jsem si připadala, že 

máme jako vztah i sem to z něho cítila, že byl hodně otevřenej a byl takovej dost 

upřímnej..chtěl mi bejt oporou… že to byl fakt vztah…“ 

Exkluzivita ve vztahu – „…že mi říkal, že s ní nespí…“ 

Seznámení s kamarády – „…že on mě vlastně jako seznámil i s jeho kamarády.“ 

Počali další dítě – „Že on, prostě to dítě počali, když jsme byli spolu…“ 

4. CHAOS MEZI POCITEM VINY A POZICÍ OBĚTI 

Kristýna procházela určitým morálním dilematem kvůli pociťované vině. Právě i 

díky tomuto se ve vztahu přizpůsobovala partnerovi, aby nedošlo k nechtěnému prozrazení 

jejich tajného vztahu. Zároveň ale reflektuje, jak se vztah vyvíjel a upozorňuje na určitou 

pozici oběti, ve které je milenka polapena. Tento konflikt protichůdných postojů způsobil 

určitý chaos v chápání situace a sebe. 

Pocit viny – „Takže jsem jsem se vrátila do práce, i když teda s takovym černym 

svědomím…“, „Určitě si to vyčítám.“ 

Milenka je oběť – „…on mě svedl, protože kdyby to nepokračovalo, kdyby on neměl 

zájem, kdybychom se po tom večírku vrátili do tý práce a nevypisoval mi a nezval mě a 

nekupoal mi věci, aby si mě nějakym způsobem omotal, tak si myslím, že to nijak 

nepokračuje.“, „Vůbec, že mě takovýma různýma krokama zmanipuloval. Pak jsem se 

samozřejmě zamilovala, ale než k tomu došlo, než těch několik měsíců uběhlo, tak si myslím, 

že jsem byla dost nad věcí celou dobu a že jsem vlastně jako nechtěla ten vztah.“ 

Odsuzování – rozvracečka rodiny – „…že tu vinu vždycky jako nese ta milenka, 

mám pocit, že to takhle u nás ve společnosti je jako postavený, že ta mladá, prostě že ho 

prostě svedla, že chlapy jsou v tomhle prostě jednodušší, že to takhle je postavený.“ 

Přizpůsobování – „…vlastně jako nechtěla být ta rozvracečka…přistupovala jsem 

na ty jeho pravidla.“ 
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Racionalizace – Nechci být vinná – „Jako kdybych byla v budoucnu ta, co rozvrátila 

rodinu, tak asi si to vyčítám vlastně někdy. Určitě si to vyčítám…myslím si, že bych se vinila 

za tu rozvrácenou rodinu.“ 

5. STŘÍZLIVÝ POHLED – REFLEXE VZTAHU A SVÉ POZICE 

Kristýna začala reflektovat realitu a začala si všímat toho, jak je manželka pro jejího 

partnera důležitá. Skrze lži, kterých si všímala, k němu začala ztrácet důvěru, a právě skrze 

toto uvědomování zjistila, že pozice milenky jí nevyhovuje. Zároveň také ze svého sociální 

prostředí vnímala, jak často takové vztahy končí a následně se rozhodla vztah ukončit. 

Je pro něj důležitá – „…a pak si odběhl zavolat s tou jako ženskou, a to mi bylo 

trapný, že prostě začla jsem vidět ty poslední měsíce, že ta jeho partnerka je tam důležitá...“ 

Ztráta důvěry – „…to jsem mu na začátku jako věřila…“ 

Pocit tehdejší naivity – „…takže jsem přestala být nějak naivní po těch 5 měsících.“ 

Lži – „…začla jsem prostě prokoukávat také ty jeho malé lži…“, „…protože on na 

začátku jako říkal, že tam je strašně nešťastnej a já z něho měla pocit, že neví jak z toho ven. 

Ale pak jsem měla pocit, že vlastně tak nešťastnej tam není.“  

Role milenky – „…nebylo mi vůbec pohodlně v roli milenky, takže jsem prostě těch 

4-5 měsíců byla nespokojená a po tom půl roce jsem to ukončila.“ 

Vliv cizí zkušenosti – „A já už jsem znala jako různý scénáře i kamarádek a takhle, 

no prostě, že to prostě ty chlapy většinou neudělají…“ 

Akceptace – adaptace na konec vztahu – „…jsem teď šťastná, že to dopadlo, jak 

to dopadlo…že bychom to měli oba těžký…protože on s ní měl i nějaký majetkový závazky, 

takže šel tou snazší cestou a je to dobře.“ 

6. OHNISKO KONTROLY UVNITŘ 

Kristýna si všimla zlomového momentu, kdy začala od vztahu chtít více. Bylo jí 

nepříjemné, že musí v práci předstírat, že jsou jen kolegové, a proto reflexe svých potřeb 

směřovala k sestupnému konci jejich vztahu. Kristýna ve vztahu nebyla spokojená, proto se 

rozhodla vztah ukončit, aby spokojená být mohla. Ohnisko kontroly je tedy uvnitř ní. Vytváří 

si svět takový, ve kterém chce být. Nečeká, až ji svět nabídne, co by mohla chtít.  
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Zlomový bod – chci být jeho hlavní a jediná – „…i z jeho strany jsem cítila, že pro 

něho to bylo uplně něco, jako ten vztah začínal být jinej a to byl možná ten zlomovej bod…že 

to dokáže být i jako normální vztah, že by to šlo.“ 

Nárokování více společného času – „…jsem se jako zamilovala že jo, i jako i s tim, 

že jsem si začala nárokovat víc času.“ 

Neuspokojování potřeb – „…že už mi nevyhovovalo jenom to, že se potkáváme 

párkrát do týdne po práci.“ 

Negativní prožívání ze hry v práci – „…to mi bylo nepříjemný, že musim jakoby 

dělat, že teď jsme v práci, že to je vo něčem jiném…ponižující jako, hrozný, hrozný..vůbec 

mi ta role jako nevyhovovala vůbec jsem se v ní necítila dobře.“ 

Sestupný konec – „…no mysim si, že se dostal do situace, kdy si musel vybrat. A 

vlastně si uvědomil, že se musel zachovat racionalně, že se jako stáhnul...než jsem se s tim 

smířila, tak to byly asi nejtěžší dny...od tý doby to šlo zase jako dolu...jako sestupná konec.“ 

Proces rozhodování – „A tím to začlo vlastně, že jsem si říkala, že než do toho 

spadnu uplně, tak bude lepší to ukončit.“ 

7. ZKUŠENOST, KTERÁ MĚNÍ POSTOJ K NEVĚŘE 

Zkušenost, kterou Kristýně přináší období, kdy byla milenkou ji ovlivnilo v jejím 

postoji k partnerství a nevěře. Kristýna nevěří, že dlouhodobý vztah dokáže fungovat bez 

nevěry. Zároveň se proměnil její názor na nevěru, kterou dřív odsuzovala. Zkušenost s 

nevěrou z pozice milenky proměnila její vnímání nevěry tak, že od dřívějšího odsuzování 

přešla k názoru, že nevěra může být přínosná a nutně nemusí vypovídat o zvráceném 

charakteru podvádějícího. 

Nedůvěra v partnerství – „Jakoby já věřím i teď svýmu příteli věřim, ale třeba na 

co už teď nevěřim, že ten vztah dokáže dlouhodobně fungovat bez nějaký nevěry. Tomu 

nevěřim.“ 

Dřívější odsuzování nevěry – „Jako mně (pauza)…já jsem ji vždycky strašně 

odsuzovala, než jsem byla sama milenkou.“ 

Vliv vlastní zkušenosti – porozumění nevěře – „A teď daleko víc chápu a myslím 

si, že může člověku jako otevřít oči, že mu může něco přinýst často a že nevěra nemusí nutně 

být, že ten člověk je jako křivej a (ee) bez charakterní. To může být tak, že je prostě ztracenej 

a najednou neví. Neví, co se sebou.“ 
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INTERPRETACE 

Během celého rozhovoru je z Kristýny cítit nadhled a smíření, oboje pravděpodobně 

plyne z toho, že tento vztah již skončil. Kristýna sama upozorňuje na důležitost minulého 

vztahu, ze kterého byla, jak sama tvrdí, zničená a zlomená. Z tohoto zranění jí pomohl právě 

její tehdejší ženatý partner. Ten ji dodával pocit bezpečí, jistoty a až otcovsky o ni pečoval. 

Tento její partner byl zároveň jejím šéfem v práci, což se z počátku zdálo být jako okolnost 

spíše pozitivní, například už jen proto, že to Kristýně lichotilo. V průběhu času však došlo k 

tomu, že se Kristýna začala cítit jako v kleštích, právě vlivem svého ředitele.  

Celý intimnější vztah začal na firemní akci, kde se spolu líbali. Kristýna to nebrala 

nijak vážně a přisuzovala to alkoholu. Brala to tehdy jako úlet a bez dalších záměrů šla druhý 

den do práce. Od té doby se ale on snažil na sebe více upozorňovat, více si Kristýny všímat 

a zvát ji ven. Začali spolu trávit čím dál více času, během kterého se Kristýna zamilovávala 

a zároveň získávala naději, že existuje možnost společné pozitivní budoucnosti. On se totiž 

o své ženě vyjadřoval negativně a v zásadě tvrdil, že nebýt toho, že na něj jeho žena udělala 

past s antikoncepcí a dítětem, tak by s ní nebyl. Tvrdil tedy, že je s ní jen kvůli dětem. 

Zároveň tvrdil, že se svou ženou nespal, což se později ukázalo jako lež, protože se svou 

ženou zplodil dalšího potomka. Toto byla pro Kristýnu poslední kapka.  

Vztah Kristýna hodnotí jako pěkný, důvěrný a otevřený. Společný čas spolu trávili 

různě, hlavně sportem, který měli oba rádi. On ji dokonce seznámil se svými kamarády, což 

Kristýna vnímala jako krok vpřed. Když se bavili o společné budoucnosti, tak říkal, že když 

na něj několik let, než děti půjdou do školy, počká, tak že spolu budou. S nadhledem a 

smíchem Kristýna komentuje, že si tenkrát během silného zamilování říkala, že vážně počká. 

V závěsu dodává, že to vydržela jen měsíc. Právě faktor zamilovanosti, který je svým 

způsobem zaslepující, byl v tomto vztahu důležitý. Když Kristýna začala přicházet o růžové 

brýle, docházelo jí, že musí ze vztahu co nejdřív pryč. Toxické pocity, které cítila, když si 

její partner odcházel vyřizovat hovory se svou ženou, vnímala jako další a další důvod, proč 

ze vztahu odejít. Smutek a nenávist, kterou cítila, jí ubližovaly. Byla polapena nadějí a 

manipulací, kterou včasně detekoval, a proto dala výpověď v práci a vztah po šesti měsících 

ukončila. Potom, co vztah ukončila, jí partner znovu kontaktoval a nabídl, aby spolu žili v 

USA, kde má práci. Myslela to tak, že by měl dvě rodiny, jednu v ČR a druhou v USA, právě 

s Kristýnou. To odmítla. 

Jako nejtěžší momenty vnímala, když byl se svou rodinou a když v práci předstírali, 

že spolu nic nemají. Tehdy se Kristýna cítila poníženě.  
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V průběhu času si Kristýna začala, čím dát tím častěji, všímat rozporu mezi tím, co 

partner říká a co dělá. Hlasitě vyprávěl o tom, jak se svou ženou nechce být, ale musí kvůli 

dětem, čemuž nejdříve Kristýna věřila. Časem ale viděla, že jeho manželka je pro něj 

důležitá. Mohlo to samozřejmě být tím, že ho držela v šachu dětmi nebo z jiného důvodu, 

Kristýně bylo časem velmi nepříjemné, jak moc ho jiná žena ovlivňuje. I proto je ráda, že se 

s ním rozešla a má přítele, který je svobodný, nerozvedený, volný.  

Zkušenost s tím, jaké je být něčí milenkou, ji ovlivnila na několika úrovních. Svým 

způsobem se cítila být v pozici milenky jako v pozici oběti. Domnívá se, že byla do vztahu 

vmanipulována různými způsoby: skrze dostávání významných dárků, falešnou nadějí na 

společnou budoucnost, skrze degradující postoj k vlastní ženě atp. Dalším důsledkem 

zkušenosti s rolí milenky je fakt, že nedůvěřuje v partnerství. Je přesvědčena, že dlouhodobé 

partnerství nemůže fungovat bez nevěry.  

Po šesti měsících se Kristýna rozhodla, že kvůli sobě musí partnerství ukončit. Dala 

tedy výpověď v práci, vztah ukončila a je za to náležitě ráda.  

6.1.3 Jasmína 

Jasmína byla milenkou 10 let. Během této dlouhé doby se stala chůvou dvou dětí 

jejího ženatého partnera, přičemž jedno z dětí se narodilo během jejich mileneckého poměru, 

i přestože partner tvrdil, že se svou ženou nemá sexuální styk. Po deseti letech se partner s 

Jasmínou rozešel, nebo spíše jen ukončil jejich fyzický vztah, což znamená, že se rozhodl, 

že spolu nebudou mít dál sexuální styk. Zůstali přáteli. Jasmína tvrdí, že pokud by naznačil, 

že se chci opět s Jasmínou sbližovat intimněji, šla by do toho. 

TÉMATA A PODTÉMATA 

1. DOBROVOLNĚ DO PASTI 

Jasmína ve svých 25 letech nereflektovala do jaké situace se pouští a partnerovo 

manželství a děti zpočátku nevnímala jako překážku. Navazovala vztah, jako kdyby její 

partner nebyl v manželském svazku. Po určité době to Jasmíně začalo vadit, ovšem opustit 

přítele už nešlo, protože k němu byla citové připoutaná. 

Počáteční nepromýšlení budoucnosti – „…byl to takovej úlet...“, „…prostě jsme 

spolu spali a vlastně to bylo to primární co jsme oba dva chtěli z toho.“, „…před tim mi to 

bylo prostě jedno…“ 
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Význam sexu na počátku vztahu – „…to bylo hodně vo tom fyzickym…“, „…nic 

jsme neřešili…“, „A u nás to bylo tak, že byl ten sex a pak teprve vzniklo to další.“ 

To neplánuješ – „…já jsem to jako neplánovala, ani jsem nikomu nechtěla ublížit…“ 

Zlomový bod – chci být jeho hlavní a jediná – „Myslim, že ten zlom byl to, že jsem 

chtěla odejít a on řekl, že mě miluje.“ 

Naděje na společnou budoucnost – „…já jsem prostě samozřejmě jako mládě jsem 

si říkala jako jo, tak on od ní odejde…“ 

2. ILUZE BĚŽNÉHO VZTAHU 

Jasmína se domnívá, že zažívala běžný vztah. Připadalo jí, že nejsou milenci, ale 

běžný pár. Ve vztahu na sebe měli sexuální exkluzivitu, i přes to ale její partner počal během 

vztahu další dítě. Seznámil ji se svými přáteli, ovšem hráli ve společnosti, že jsou jen přátelé. 

Jedná se tedy pouze o iluzi běžného vztahu. 

Exkluzivita ve vztahu – „…a to bylo hrozně příjemný, takže jsem vlastně jakoby ho 

podvedla…“, „My jsme nespali s nikym jinym. On nespal se svojí ženou a já jsem nespala s 

nikym jako jinym. My jsme měli jenom sebe.“ 

Seznámení s kamarády – „Máme spousty společných přátel, takže se vyráželo na 

různý akce společný…“ 

Normální vztah – „Mně přišlo, že to je jako vztah.“, „…nepřipadala jako že jsme 

milenci, ale jako, že jsme pár.“ 

3. MÉNĚCENNOST  

Většinu času rozhovoru Jasmína mluvila o ostatních. O sobě mluvila minimálně. 

Proto, aby mohla se svým partnerem trávit více času, začala dělat jeho dětem chůvu v jejich 

domácnosti. Chůvu dělá do dnes i po rozchodu. I přes to, že jí ubližuje ve vztahu skrze péči 

o jejich děti setrvávat, dělá to, protože se domnívá, že ty děti to potřebují. Když vážně 

přemýšlela nad tím, že vztah ukončí, neudělala to, protože o něj měla strach. Sama 

poznamenává, že místo svého života žila jeho život. Vlastní život byl méněcennější než život 

druhých. Jasmína otevřeně přiznává, že vztah ji snížil sebevědomí. Fakt, že byla po 10 let v 

pozici milenky, ji ovlivnil natolik, že si připadá druhá i v jiných úrovních života. Pocit 

výjimečnosti postavený na tom, že byla milenkou, kterou měl 10 let, a nebyla jen úletem, 

potvrzuje méněcennou pozici, kterou prožívá.  
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Chůva – „…že já jsem byla vlastně byla účastna těch jejich dětí, že jsem tak vlastně 

jako vstoupila do tý rodiny (aa) kdy jsem vlastně se stala takovou jako chůvou…ale bylo to 

vlastně proto, že jsme chtěli být spolu no. A tohle bylo nějaký vlastně jako řešení, kdy spolu 

můžeme bejt ještě víc, no.“ 

Strach o něj – „…já nevim to trvalo třeba jako pět měsíců, kdy já jsem o něj měla 

fakt jako strach, že když ho jako opustim, že si něco udělá a teď jako…“  

Žila jsem cizí život – „Tak já jsem vždycky jako žila život někoho jinýho.“, „Jako já 

jsem těch 10 let jako žila jeho život.“ 

Můj život je mi jedno – „Podřizovala jsem se jeho časovejm možnostem, protože já 

jsem neměla nic. Já jsem měla jenom jeho. Teda měla jsem svůj život, ale ten mi byl 

jedno..takže jsem postupně ztrácela všechno ze svého života…“, „…jako myslim, že jsem se 

neposunula nikam moc no, protože jsem se prostě věnovala jemu, nebo tomu jako abychom 

byli spolui.“ 

Pocit výjimečnosti – „Tak on vždycky prcal, co mohl. Takže jako já jsem věděla, že 

jeho život je o milenkách, ale tohle bylo jako výjimečný, protože nikoho neměl 10 let.“, „Tak 

já jsem si připadala tak jako exkluzivně, jo chvíli jo, protože mě měl dlouho.“ 

Ta druhá – „A taky mám od tý doby to, že se cítím být všude jako druhá. Že prostě 

jsem přestala věřit v to, že bych někde mohla být jako první…“, „Že jsem si říkala, že kdyby 

nás teď postavil do řady, tak já budu ta druhá. A ten pocit mám do dneška.“ 

Snížené sebevědomí – „Srazilo mě to na kolena i to sebevědomí.“ 

On opustil – „Takže to tak jako vyšumělo, kdy on se pak jako vyjádřil, že vlastně 

jakoby ukončuje náš fyzickej vztah a tim skončil náš vztah, protože jsme spolu přestali spát.“ 

4. OHNISKO KONTROLY VNĚ 

Odpovědnost za situaci Jasmína přenáší na svého partnera. Situace jí nevyhovovala, 

ale během 10 let situaci nezměnila tak, aby se cítila dobře. Místo toho čekala a 

přizpůsobovala se situaci, do které ji ''svět'' uvrhl. 

Jeho zodpovědnost – „…já jsem prostě v tu chvíli nemyslela na tu rodinu a taky 

jsem si říkala, že to je jeho zodpovědnost.“ 

Přizpůsobování – „…tak jsem se vlastně podřizovala jemu, protože jsem prostě 

chtěla bejt s nim, takže jsem se prostě řídila jeho časovejma možnostma, takže jsem postupně 
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vlastně ztrácela všechno ze svého života.“, „Protože jsem se furt jako srovnávala časově s 

nim. Když jsem měla někam odject, tak jsem si jako řekla, že ne, že radši budu tady, kdyby 

náhodou zavolal, že tady o víkendu bude a rodina tu nebude, tak budeme moct bejt spolu a 

on pak třeba nezavolal, takže jsem jako zůstala sama.“ 

Čekání – „…já jsem si jako začala uvědomovat, že já vlastně už jenom čekám. 

Vlastně čekám na něco, co vlastně asi nikdy nepříjde.“ 

5. SEBEDESTRUKCE 

Sebedestrukční zacházení lze pozorovat na vývoji vztahu, který byl pro Jasmínu 

emocionálně velmi náročný, lituje ztracených let. I přes to ale dodává, že pokud by byl její 

bývalý partner pro, vrátila by se k němu, do pozice milenky. Přiznává, že neumí vztah 

ukončit, i když ví, že jí ubližuje. 

Negativní prožívání – „Bylo to hrozně náročný. Bylo to vlastně hrozně náročný…“ 

Lituji – „Já jsem s nim strávila svoje nejlepší roky, že jo.“ 

Náročné emocionální prožívání vztahu – „To je uplný psycho vlastně, když se na 

to podíváš s odstupem.“, „No pak začaly takový ty situace, když berčíš, že tam jako neni a 

chceš, aby tam jako byl a nutíš ho, aby jako přišel. Někdy máš dost práce a nemyslíš na to, 

pak se ale nudíš a dožene tě to.“ 

Když řekne, vrátím se – „…jako mám pocit, že kdyby jako řek, tak deme na to, tak 

jdu…“, „I když vlastně kdyby by jako teď řekl, tak já se asi zase jako vrátím do těch kolejí.“ 

Neukončené – jsme přátelé – „…jako my se vídáme, takže to není tak, že bychom 

to ukončili jsme vlastně jako přátelé.“ 

Neumím to ukončit – „Trvalo to moc dlouho a já z toho neumim jakoby vyskočit.“ 

„To psychický to vlastně svym způsobem jako žije dál, protože se vídáme a telefonujeme a 

tak jo, takže to jako neskončilo.“ 

6. ZVLÁDACÍ STRATEGIE: POPÍRÁNÍ REALITY 

Jasmína během vztahu popírala realitu, kterou bylo možné pozorovat. 10 let věřila 

jeho slibům, že svou manželku opustí a čekala na něj. Místo toho po deseti letech jejich 

tajného vztahu opustil on ji. Přiznat si, že vztah s Jasmínou udržuje skrze sliby, které 

probouzí naději, by bylo pravděpodobně moc ohrožující. Dalším aspektem, na kterém 

Jasmína mohla reflektovat realitu, byla zásadní událost, kdy i přes to, že její bývalý partner 
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tvrdil, že se svou ženou nemá sexuální styl, tak počali dalšího potomka. Situaci vysvětlil tak, 

že to byl omyl, čemuž Jasmína uvěřila, a ve vztahu dále pokračovala. 

Počali další dítě – zásadní zranění – „Narodilo se to druhý dítě, kdy on jako přiznal, 

že to bylo jako omylem, že oni spolu jako nespali…“, „…když se narodilo to druhý děťátko, 

tak potom nastal takovej zlom, že já jsem vlastně byla jako samozřejmě trošku zraněná, 

protože (ee) jako mi bylo řečeno, že jako spolu nespěj a pak najednou dítě.“  

Exkluzivita ve vztahu – „…a to bylo hrozně příjemný, takže jsem vlastně jakoby ho 

podvedla…“, „My jsme nespali s nikym jinym. On nespal se svojí ženou a já jsem nespala s 

nikym jako jinym. My jsme měli jenom sebe.“ 

Slibuje – „…tak on řekl, že mě jako nechce opustit a že to nějak udělá a že odejde od 

tý svojí ženy a…“ 

7. ADAPTACE NA KONEC VZTAHU: PŘIVLASTŇOVÁNÍ JEHO DĚTÍ 

O jeho a jeho manželky dětech mluví jako o dětech vlastních, zmiňuje silnou citovou 

vazbu, kterou k nim má. Tím, že dětem stále dělá chůvu, zůstává tak v jejich vztahu 

Přivlastňování – „No tak to jsou moje děti. Jako když se narodilo to druhý děťátko, 

tak já jsem hlídala to první.“ 

Silná citová vazba – „…miluju je, jako kdyby to byly moje děti.“ 

Neumím to ukončit – „Trvalo to moc dlouho a já z toho neumim jakoby vyskočit.“, 

„To psychický to vlastně svym způsobem jako žije dál, protože se vídáme a telefonujeme a 

tak jo, takže to jako neskončilo.“ 

Když řekne, vrátím se – „jako mám pocit, že kdyby jako řek, tak deme na to, tak 

jdu…“, „I když vlastně kdyby by jako teď řekl, tak já se asi zase jako vrátím do těch kolejí.“ 

8. NEDŮVĚRA V PARTNERSTVÍ 

Jedním z důsledků Jasmínina vztahu je akceptace nevěry jako naprosto běžného jevu 

a nedůvěry v lásku a partnerství. 

Nedůvěra v partnerství – „Já tady po tomhle nevěřím na to, že existuje láska na 

věky, protože prostě tý nevěry je tolik…“ 

Názor na nevěru – je to normální – „Ta nevěra je všude. Mně to vlastně příjde 

normální…“ 
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INTERPRETACE 

Během prvních několika minut jsem z Jasmíny vnímala, že se necítí dobře. Jako 

jediná z respondentek si vybrala místo v křesle, což připomínalo terapeutickou situaci. 

Nabídla jsem ji různé druhy občerstvení, ale nedala si nic. Měla vlastní kávu v kelímku. 

Jakkoliv se mohou zdát být předešlé řádky nedůležité, během rozhovoru jsem takovou 

situaci vnímala jako metaforickou. Jasmína nechce obtěžovat, zatěžovat, vydrží mnoho a 

nechce být na přítěž. Je otázkou, zda si takové pocity nese od dětství, či jsou získané skrze 

její dlouhý a dle mého názoru velmi traumatický vztah s jejím partnerem, který je ženatý. 

Jak sama tvrdí, jako mládě se s ním seznámila v práci. Moc jí imponoval. Je dobrý 

ve své práci a zkrátka si rozuměli a hlavně, měli rádi sex. Na začátku navazování jejich 

vztahu byl sex hlavním a nejdůležitějším pojítkem. Tím to celé začalo. Jasmína 

nepromýšlela, co bude dál, a jak sama tvrdí, byla sobecká a užívala si, co jí svět nabízel. 

Milovala společnost, o kterou skrze vztah přišla.  

Po různých sexuálních setkáváních vztah začal přecházet do jiných kontur vztahu, 

který začal připomínat běžný vztah. Trávili spolu čas různě, například chozením do kina, do 

divadla, mezi přátelé, ovšem vždy tajně. Ze začátku to nevadilo, později bylo velmi zraňující 

sledovat partnera, jak ostražitě hlídá, aby se jejich vztah nijak neprojevil. Bylo to ponižující 

a bolestivé, a i tak v tomto Jasmína setrvala 10 let. Jak sama dodává, kdyby se rozhodnul 

vztah znovu zažehnout, půjde do toho. Po deseti letech neustálého čekání ji partner opustil. 

Jasmína si připadá ošklivá a stará. Připadá si být jako druhá ve všem. Tato pozice začala 

prosakovat do dalších dimenzí jejího života.  

Jako zlomový označuje moment, kdy si řekla, že i přes to, že ve vztahu trpí, bude 

čekat dál, protože jí partner řekl, že ji miluje. To pro ni bylo dostatečnou satisfakcí a motivací 

k tomu, čekat dál. Když ji přeci miluje, tak opustí ženu a bude žít s ní.  

Během rozhovoru bylo výrazně patrné, jak málo myslí na sebe. Velkou část 

rozhovoru věnovala tomu, jak to měl či má on nebo ona a co jeho vztah s jeho ženou. Ve 

chvílích, kdy jsem Jasmínu vedla k tomu, aby mluvila primárně o sobě a své zkušenosti, byl 

patrný její hluboký stesk, smutek, lítost, pohrdání sebou, akceptace vlastní nedostatečnosti a 

hněv především na to, jak mohl opustit starou ženu (35 let) a jak mohl „zatlouci své pravé 

city.“ 

Její bývalý partner jí často sliboval, že od své ženy odejde. A tak čekala, že se to 

stane. Nestalo se tak. Součástí jejich vztahu byla i vzájemná sexuální exkluzivita. On tedy 
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tvrdil, že nemá sexuální styk se svou ženou. I přes to ale během jejich vztahu on se svou 

ženou počal další dítě. Ani tento zlomový bod nebyl pro Jasmínu dostatečným varovným 

signálem a ve vztahu dále setrvávala.  

Součástí strategie upevňování jejich vztahu byla Jasmínina ochota stát se chůvou 

jejich dětí. Chodila, a dokonce stále i chodí do jejich společné domácnosti, kde se stará o 

děti. Zná se tedy s jeho ženou, která pravděpodobně nic netuší a Jasmínu má moc ráda, stejně 

jako děti. Vztah Jasmíny a dětí je velmi silný a jak Jasmína sama popisuje, jsou to její děti. 

Miluje je, jako kdyby byly její. Domnívám se, že zde se jedná o velmi silně vystupující rysy 

závislé osobnosti. 

Výrazně z rozhovoru vystupuje lítost nad ztraceným časem, který pročekala, 

protrápila se a žila cizí život.  

Součástí jejich vztahu bylo asymetrické rozložení vkladů. Tím, že on měl rodinu, tak 

měl méně času než Jasmína jakožto svobodná mladá žena. Protože velmi toužila s ním trávit 

čas, začala se omezovat z vlastních koníčků a společenského života proto, aby byla dostupná 

ve chvílích kdy on má čas. Nechtěla dopustit, aby trávila čas se svými přáteli, když on by 

zrovna měl čas. Chtěla být za každou cenu s ním. Toto přizpůsobování si po deseti letech 

vybralo svou daň a jak sama Jasmína popisuje, ztratila samu sebe, svou společnost a moc 

toho ve svém životě neuskutečnila.  

Zajímavý je její pocit vlastní výjimečnosti a pocitu té druhé. Na jednu stranu tím, že 

byla milenkou 10 let velmi trpí, na druhou stranu se cítí být výjimečná, protože byla jeho 

milenkou 10 let. Domnívá se, že to je důkaz výjimečnosti jejich vztahu, protože on měl 

milenek více, ale žádnou tak dlouho jako ji samotnou. Osobně se domnívám, že vědomí 

tohoto je alespoň trochu uklidňující.  

Ani po ukončení jejich vztahu Jasmína nebere vztah jako ukončený, a kdyby mohla, 

opět by se vrátila do tohoto vztahu. Myslím, že je zde pravděpodobná recidiva, protože 

jestliže on v určité pohnutce zavdá možnost k tomu, aby se k sobě vrátili, Jasmína této 

možnosti využije a bude opět v zamotaném kruhu. Jasmína používá jako metaforu jejich 

vztahu kolotoč a koleje.  

Zdá se, jako kdyby Jasmína zakomponovala svého partnera do své identity a nemůže 

se tohoto vzdát. Nechce ho ztratit, má pocit, že kus ní by někam odešel. Nechce mít život 

bez něj. 
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Když se se svým bývalým partnerem seznámila bylo jí 25 let, dnes je jí 35 let a má 

strach, že už se ani neumí seznamovat. Cítí ale, že se potřebuje o někoho opřít.  

6.1.4 Julie  

Julie byla milenkou 1 rok. S bývalým partnerem se seznámila v práci. Fakt, že je 

milenkou, si větší část vztahu neuvědomovala. Když poprvé svou roli pojmenovala, slovo 

milenka se ji hnusilo. Vztah ukončila, protože v něm nebyla nespokojená. 

TÉMATA A PODTÉMATA 

1. NEJISTOTA VLASTNÍHO ŽENSTVÍ  

Před tím, než se Julie seznámila se svým bývalým partnerem, se necítila být v 

partnerství úspěšná a necítila se být atraktivní, bylo pro ni velmi překvapivé, že o ni projevil 

zájem úspěšný muž. Možná i proto byla ochotná setrvávat v partnerství, které ji 

neuspokojovalo.  

Pocit výjimečnosti – „No a pak časem on mi začal dávat najevo, že se mu líbím já. 

A pro mě to bylo: jako co? Mě nikdo nikdy moc jako nechtěl…“ 

Pasivita při namlouvání – „…prostě za mnou z ničeho nic přišel a začal mě líbat…“, 

„…on mě chtěl doprovodit na ubytovnu no, a tak jsme se spolu poprvé vyspali.“, „…a on mi 

řekl, že za mnou přijede…“ 

Bez předehry – „Prostě jako žádné předehry, to mi furt sliboval.“ 

Kamrlík, nebo ubytovna – „…na tajno v práci, někde jako půjčil nějaký jako 

kamrlík nebo na ubytovně.“ 

Ubližuji sama sobě – „…jakože ubližuju sama sobě, a to bylo tak jako dvakrát třikrát 

tohle…“ 

Snížené sebevědomí – „…že tehdy jsem samu sebe vůbec nevnímala, že jsem měla 

strašně sražené sebevědomí…“ 

Rohožka – „…že jsem ze sebe udělala takovou jako rohožku, že jsem byla taková 

jako rohožka.“, „…na konci já jsem měla ten pocit, že jsem jako cítila, že on ze mě má tu 

rohožku jako.“ 
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2. POPÍRÁNÍM DO PASTI 

Julie mohla situaci reflektovat v její realitě a na základě toho se do vztahu nepouštět, 

nebo se do něj pouštět v určitém bezpečném nastavení. Julie ale popírala fakt, že je jeho 

manželka těhotná. Věděla to celou dobu trvání vztahu, ale i tak v den porodu cítila silný 

smutek a citová vazba k jejímu bývalému partnerovi, tatínkovi novorozeněte, byla 

vytvořena, odejít tedy nebylo jednoduché. 

Popírání těhotenství jeho ženy – „Já jsem to vlastně celou dobu dost popírala, že 

je těhotná.“ 

Pocit viny – „…když jsem ji viděla, tak jsem si říkala: ty brďo, ta už má fakt velkej 

pupek a tohle dělám, to je strašné…“ 

Smutek z porodu – „No a pamatuju si moment, když teda porodila, a to mě jako 

zasáhlo. Pamatuju si, že jsem brečela celou noc.“ 

Vytěsňování manželky – „…to jsem vytěsnila, jako to jsem nechtěla slyšet…“, 

“…vyprávěl mi, jak čekali na ovulaci, a tak a to vím, že jsem mu jako říkala, hej kámo, tohle 

mi neříkej, to jako nechci.“ 

3. NEGATIVNÍ PROŽÍVÁNÍ SAMOTY 

Nejhorší momenty v tomto vztahu Julie zažívala ve chvílích, kdy jí docházelo, že je 

sama a že její partner dává přednost své manželce. Tuto samotu prožívala velmi negativně. 

Ona je důležitější – „A jako pamatuju si, že jako on byl se mnou a ona mu jako 

zavolala, že jí je špatně, a on se zvednul a šel za ní a já jsem prostě jako zůstala sedět sama. 

A jako to byly momenty, kdy mi bylo fakt zle jako. To jsem si připadala jako sama úplně.“ 

Negativní prožívání jeho odcházení – „Všechny odcházečky asi no. Jak se prostě 

sbalil a vyfičel. Fuj, z toho je mi teď uplně blbě. To je hnus. Najednou tam prostě zůstaneš a 

prostě co teď se sebou.“ 

4. PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE Z POTLAČOVANÝCH EMOCÍ 

Náročné situace Julii přinášely náročné emocionální prožívání, které propukalo 

především ve chvílích, kdy po společně stráveném čase odešel domů. Tyto velmi negativní 

emoce si zakázala. Pravděpodobně skrze tyto potlačované emoce onemocněla somaticky. 

Dále se tyto emoce uvolňovaly například po orgasmu. 
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Zakázat si emoce – „No, jako já jsem si zakazovala mít nějaké jako zhruty, protože 

to jsem jako měla, že jsem začala řvát a brečet a úplně mě to, takže tohle jsem si zakázala 

třeba po třech nebo po čtyřech vyspáních, prostě zakázala.“ 

Onemocněla jsem z toho – „No, takže jsem si to zakázala a pak no po roce jsem 

úplně úplně, jako úplně onemocněla.“ 

Nemůžu říct, miluju tě – „…že jsem jako měla problém s tim, že mu to jako nemůžu 

říct. Že jsme spolu prostě jako spali, skončili jsme a já jsem se prostě držela a říkala jsem si 

tak a teď mu to strašně chci říct…“ 

Brek po orgasmu – „…že jako po orgasmu jsem se skoro vždycky jako rozbrečela.“ 

5. TRANSFORMATIVNÍ ZÁŽITEK Z PŘIZNÁNÍ SI, ŽE JE MILENKOU 

Transformativním zážitkem, který Julii začal směřovat k tomu, aby partnera opustila, 

byl zásadní moment, kdy pojmenovala situaci a pozici, ve které byla. Došlo jí, čeho se na 

sobě dopouští, pojmenovala svou roli, uznala že má na víc, a svou vůlí situaci proměnila tak, 

aby ji vyhovovala. Vztah ukončila. 

To neplánuješ – „…aha, ty brďo já asi jsem jako normálně milenka.“, „Až třičtvrtě 

roku, až pak jsem si řekla, jako že jsem milenka.“, „A přišlo mi to jako ze seriálu, jakože 

tohle přece nemůže být můj příběh.“ 

Musela jsem si přiznat, že jsem jen jeho rohožka – „…že jsem ze sebe jako udělala 

takovou jako rohožku jako. Začala jsem procitat. Musela jsem si to přiznat prostě.“ 

Chtěl se mnou vybírat vybavení do jejich domu – „No a pak mi řekl, jakože, hele 

tady je obchod, půjdem se kouknout na nějaký lampy k nám do ložnice. A to už bylo fakt moc 

na mě jako.“ 

Milenka – odpudivé označení – „To bylo najednou jako hnusný slovo. Že jsem si to 

až tehdy jako řekla, že jsem se tak poprvé pojmenovala.“, „A jako najednou mi to přišlo jako 

fujtajbl slovo.“ 

Mám na víc – „…i to, že mně se potom taky jako začalo dařit, že se mi dařilo v práci, 

a tak a já jsem si pak říkala, vlastně všude ve svym životě zažívám úspěch, ale tenhle vztah s 

nim neni úspěch…“ 

Dopis jako strategie ukončování – „…jsem mu napsala, že nechci být nějaká 

náhrada jeho manželského nedorozumění a tak, že mi to vadí…“ 
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6. VZTAH S DALŠÍM MUŽEM JAKO ZVLÁDACÍ STRATEGIE 

Julie během vztahu navázala vztah s dalším mužem, a to se švagrem svého partnera. 

Toto chápala jako určitý způsob pomsty, ale hlavně jako strategii, jak náročnou situaci 

zvládat. Tím, že se zaměřila na jiného muže, se necítila tak špatně.  

Navázat vztah s jiným mužem – „…potom jsem začala spát i jako s jeho švagrem.“, 

„A já jsem prostě strašně jako chtěla, protože oni bydleli v jednom baráku, a já jsem si říkala, 

já strašně chci, ať si jeden večer píšu s oběma na ráz…“, „A já jsem si říkal, jó teď to natřu 

Kamilovi, yes a začnu chodit s timhle a na tamtoho zapomenu a bude to super.“, „A bylo to 

jako dobrý jo, že mi prostě mazal hlavu, jo, že mi prostě vymazával, jakože tamten a ta jeho 

manželka prostě jo.“ 

INTERPRETACE 

Julie je během rozhovoru uvolněná a velmi otevřená. Pravděpodobně tím, že už 

uběhla delší doba od její zkušenosti s takovým vztahem a ona o něm vypráví s nadhledem a 

často se směje. O to výraznější a zarážející jsou propady, kdy vzpomíná na konkrétní situace. 

Ve chvíli, kdy jsem se Julie ptala na konkrétní situace a její prožívání těchto situací, si 

spontánně vybavuje momenty, kdy se její bývalý partner po sexu oblékl, odešel a ona zůstala 

sama. To byly dle ní nejhorší momenty společně s dalšími, kdy právě samota byla 

akcelerátorem k pocitům smutku, agrese, nespokojenosti atp.  

S bývalým partnerem se seznámila v práci, kam nastoupila hned po škole. On měl 

tehdy dobré postavení a svou činností velmi vynikal, což pro ni bylo velmi atraktivní. Cítila 

se být výjimečnou právě proto, že tento talentovaný a úspěšný muž jí naznačil, že by o ni 

měl zájem. Právě tyto faktory společně s tím, že o Julii, jak sama tvrdí, muži předtím nejevili 

zájem, byly důvodem, že se Julie cítila velmi dobře, překvapená a výjimečná.  

Už při navazování jejich vztahu byla manželka tohoto partnera těhotná. Tento fakt 

po celou dobu vztahu Julie vytěsňovala, popírala. Zásadním momentem pro ni bylo, když se 

potkala s manželkou partnera a viděla její těhotenské břicho. V tuto chvíli se u ní dostavil 

pocit viny. Ve chvíli, kdy jeho žena porodila, byla Julie v šoku a celý tento akt prožívala 

velmi negativně. Pocity silného smutku ústily v pláč. Tehdy brečela celou noc.  

Juliin tehdejší partner měl na začátku vztahu tendence určovat přesná pravidla, která 

měla zajistit to, aby nebyl jejich milenecký vztah prozrazen. Ve chvíli, kdy tato pravidla 

určoval, se u Julie objevil určitý pocit vzdoru či nekonformismu a na většinu pravidel 

nepřistupovala. Jestliže na nějaké pravidla přistoupila, pak se v průběhu jejich vztahu začalo 
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stávat, že je záměrně porušovala, což vnímala jako určitý akt pomsty za nepříjemné pocity, 

které ve vztahu prožívala.  

Julie se cítila být ponižována. V průběhu vztahu si, jak sama tvrdí, začala připouštět, 

že je ''rohožkou'' Je velmi zajímavé, že použila právě tuto metaforu. Nejen, že rohožka je 

prostředek, kterým očišťujeme boty od nánosů špíny z venkovního světa, zároveň rohožku 

používáme před tím, než vstoupíme domů, abychom domů nenanosili nepořádek a špínu z 

venku. Julie popisuje, že jeho manželství byl určitý omyl a že byl ve vztahu nepříliš 

spokojený. Můžeme se tedy domnívat, že metaforu rohožky použila právě proto, že se cítila 

být určitým nástrojem k udržování jejich vztahu (při použití rohožky zůstává domov čistý a 

v konečném důsledku tedy bezpečný). Julie se cítila být kompenzací jeho neuspokojujícího 

vztahu. 

Toto dokonce vysvětluje i v dopise, který mu napsala a věnovala, když s ním jejich 

vztah ukončovala. V tomto dopisu osvětluje, proč to dělá a jak se ve vztahu cítila.  

Jednou ze strategií, jak takový vztah unést pro Julii bylo, že navázala vztah s jeho 

švagrem, se kterým měla sexuální styk. Jak sama dodává, tento muž jí sloužil k tomu, aby 

nemyslela na svého ženatého partnera a jeho ženu. Dalším zajímavou strategií, kterou 

použila, bylo určité potlačování emocí, což dělala na uvědomované úrovni. Zakázala si křik 

a pláč.  

To, že je milenkou, si uvědomila až skrze rozhovor, který vedla se svým kolegou a 

kterému prozradila, co a jak se v takovém vztahu odehrává. Ve chvíli, kdy se poprvé 

pojmenovala milenkou, cítila odpor k tomuto slovu a zároveň určité překvapení až 

neuvěřitelnost faktu, že se jí to v životě stalo nebo že se dostala do této role.  

V určitý moment si Julie uvědomila, že si skrze tento vztah ubližuje, což vnímám 

jako velmi pokročilou introspekci a bystrou analýzu jí samotné a jejich vztahu.  

Vztah ukončila po roce, přičemž byly určité tendence k recidivě. Nikdy se do tohoto 

vztahu už nedostala zpět, protože už nechtěla.  

6.1.5 Anna 

Milenkou byla přesně jeden rok. Svou zkušenost hodnotí jako velmi negativní a cítí 

se být využita. Její bývalý partner je ženatý a má dvě děti. Během vztahu uvažovali nad 

realizací společné budoucnosti, ovšem jejich vztah skončil rozchodem, kdy ji partner začal 

ignorovat, neodpovídal na sms a nezvedal telefony.  
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TÉMATA A PODTÉMATA 

1. DOBROVOLNĚ VSTUPUJE DO PASTI 

Na počátku vztahu Anna nereflektovala, že je tento muž ženatý a navazovala vztah, 

jako kdyby neexistovala žádná překážka. Po chvíli došlo k určitému bodu zlomu, kdy ji jeho 

manželství a vztah s jinou ženou začal vadit a začala toužit po standardizaci jejich vztahu. 

Odejít nebylo jednoduché, protože už byla k partnerovi citově připoutaná.  

Popírání manželství v počátcích vztahu – „…možná jsem zaslechla nějakou 

informaci, jakože je ženatý, ale odmítala jsem to nějakým způsobem pojmout, protože se mi 

líbil…“, „…že je ženatej a má děti, nějak to asi zmínil už ten večer, to jsem taky 

ignorovala…“, „…popírala jsem to sama v sobě. Víš, ta informace mi mohla docvaknout 

mnohem dříve, ale prostě nechtěla jsem to přijmout.“ 

Zvyšující se četnost kontaktu – „…tak jsme si jako furt psali, vídali jsme se, až jsme 

pak nakonec spolu prostě byli, tečka.“ 

Počáteční příjemné pocity – „…to byl první víkend, kdy jsme spolu někam jeli a 

bylo to hned takhle ze startu, takže mě hned takhle jako navnadil (pauza), bohužel no.“, 

„…zamilovaná, ale přišlo to strašně rychle.“ 

Počáteční nepromýšlení budoucnosti – „Ze začátku nám to bylo jedno…“, 

„Neřeším to, jak to má doma.“, „Na to jsem se nikdy moc neorientovala na to, jak to má 

doma.“ 

Citová vazba – „…tak já jsem k němu měla hodně velké city už od začátku…“, „…mi 

říkal, jak mě moc miluje, objímal mě, dával mi pusu furt…“ 

Zlomový bod – „…až mě do toho udolal, že jsem si řekla, aha asi ho mám jako i 

ráda, že by to možná bylo fajn, kdybychom byli spolu, a najednou, když si tohle člověk 

uvědomí, tak je těžký se z toho nějakým způsobem zase vyhrabat.“ 

Touha po standardizaci vztahu – „Já jsem chtěla, aby on odešel od svojí ženy…“ 

2. ZRADA: NEOPUSTIL MANŽELKU, ALE MĚ 

Po prvním rozchodu se Anně začal opět ozývat a chtěl, aby se k němu Anna vrátila, 

i přes to, že ji před tím opustil. Na základě jeho snahy a jeho slibů, že manželku opustí a 

bude s Annou, se k němu vrátila. Nikdy ale svůj slib, který Anně dal, nedodržel, a dokonce 

ji znovu opustil. Právě toto Anna chápe jako zradu. 
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On je po rozchodu opět aktivní – „…on mi pak psal hned v neděli, že si se mnou 

chce psát, že nechce ukončit kontakt.“, „…mi dal náramek…“, „…hodně mi psal…“, 

„…novina dvou tří týdnu, dva týdny zpátky mi volal.“ 

Slibuje – „Sliboval, že od ní odejde. To nikdy neudělal.“ 

Recidiva – „…zase začátkem února to začlo celý od začátku.“, „No, začli jsme spolu 

zase spát.“ 

Naděje skrze degradaci vlastní ženy – „…s ženou dlouhodobě nespokojeni, že s ní 

žije vlastně jenom kvůli dětem a že ty děti chtěla jenom jeho žena.“ 

On opustil milenku – „…jako že se semnou rozešel, z jeho strany to bylo…“ 

Negativní prožívání – „Na hovno. Na hovno…“, „…probrečela jsem dlouhou 

dobu…“, „…já jsem ten měsíc proležela doma v posteli, brečela od rána do večera.“ „To 

bylo strašný, už teď se mi derou slzy z očí. Nejde mi o tom ani mluvit.“, „Hrůza jako.“ 

3. CÍTÍ SE VYUŽITÁ 

Anna k partnerovi cítila silnou citovou vazbu a věřila mu. Během vztahu se vlivem 

pozice milenky cítila být tou druhou ženou, a právě toto vnímala velmi negativně. Na konci 

jejich vztahu ji začal partner ignorovat a v zásadě se s ní rozešel tím způsobem, že už se 

nikdy neozval, neodpověděl. Právě toto vede k Annu k tomu, že se partnerem cítí být využitá 

k uspokojení jeho potřeb. 

Citová vazba – „…tak já jsem k němu měla hodně velké city už od začátku…“, „…mi 

říkal, jak mě moc miluje, objímal mě, dával mi pusu furt…“ 

Ta druhá – „Hodně na hovno. Vždycky bejt na druhý koleji. Co druhý, když má dvě 

děti, tak jseš na čtvrtý, že jo. I ta žena je nad tebou. Ty děti, to je pochopitelný, ale hrát druhý 

housle vůči nějaký ženě?“ 

V depresích – „No, byla jsem v depresích (smích). Jako to bylo tak, že se vzbudíš v 

noci jenom kvůli tomu, abys mohla brečet.“ 

On ignoruje – „Zvonila jsem dlouho a pak to típnul.“, „Žádná zpráva, nic.“, „…a 

pak už se ani neozval.“ 

Využitá – „…ale on je hroznej kretén. On mě jenom využíval, což jsem ale zjistila, 

až pozdě…“ 
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Byla to chyba – „Každý dělá chyby, tečka. Já jsem udělala svoji, že jsem se 

zamilovala do ženatýho.“ 

4. SEBEDESTRUKCE 

Určitý druh sebedestrukčního zacházení se sebou lze pozorovat na vývoji vztahu. 

Anna se partnerem cítila být využitá, zrazená a svou zkušenost hodnotí jako chybu. Během 

vztahu prožívala časté negativní emoce, i přes to by do této situace šla znovu.  

On ignoruje – „Zvonila jsem dlouho a pak to típnul.“, „Žádná zpráva, nic.“, „…a 

pak už se ani neozval.“ 

Byla to chyba – „Každý dělá chyby, tečka. Já jsem udělala svojí, že jsem se 

zamilovala do ženatýho.“ 

Negativní prožitky, protože skrývá – „Vadilo mi, když mi nepíše, když je s ní, což 

je pochopitelný, protože před ní se to snaží skrývat, ale to je to, co mi vadilo. Ne ta žena, ale 

to, že to skrývá asi to, že s ní je.“ 

Negativní prožívání – „Na hovno. Na hovno…“, „…probrečela jsem dlouhou 

dobu…“, „…já jsem ten měsíc proležela doma v posteli, brečela od rána do večera.“, „To 

bylo strašný, už teď se mi derou slzy z očí. Nejde mi o tom ani mluvit…“, „Hrůza jako.“ 

Když řekne, vrátím se – „Otevřu dveře a čekám na něho (smích). A možná i kdyby 

byl stále ženatej. Já jsem se asi stále nepoučila…“ 

5. UŽÍVALA SI DRAMA 

Ačkoliv Anna vztah prožívala často negativně a tato zkušenost pro ni byla 

emocionálně náročná, přiznává, že ji právě určitá dramatičnost situace bavila a sytila si tím 

své určité potřeby. 

Náročné emocionální prožívání vztahu – „Což jsme spolu jako několikrát brečeli, 

že ani jeden se nám nelíbilo ta situace.“, „…ale když to vezmu, sečtu, podtrhnu, tak jsme 

většinu probrečeli nad tady touhle situací.“ 

Dramatické – „…sice to bylo strašně vášnivý, strašně hádavý, usmiřovací, neustále 

něco, dramatický.“, „…a užívala jsem si to drama, protože my jsme si neustále psali. 

Neustále se hádali, furt jsem se usmiřovali furt něco, to bylo fakt jak na horský dráze.“ 

Nechci nudu – „A chci vášeň. Já nechci nudu. I to, jak jsme se hádali a usmiřovali 

bylo sice náročný psychicky, ale ty kráso, to byla taková zábava (smích).“ 
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Nesnáším ho a miluju – „Já ho z duše nesnáším a zároveň miluju.“ 

7. MORÁLNÍ DILEMA 

Anna toužila být se svým partnerem v plnohodnotném partnerství, ve kterém by 

nefigurovala, jako milenka, ale jako veřejná partnerka. Vědomí toho, že by musel tedy 

opustit svoji ženu a rozvrátit tak svou rodinu, v Anně spouštělo úvahy nad možnou 

pociťovanou vinou. Prožívala tak morální dilema. 

Touha po standardizaci vztahu – „Já jsem chtěla, aby on odejde od svojí ženy…“ 

Morálně zmatená – „Byla jsem naštvaná, že jí nechce opustit kvůli mně. Na druhou 

stranu jsem nechtěla být ten důvod co rozvrátí rodinu. To bylo složitý, komplikovaný ze všech 

stran. Hodně zmatený období.“ 

Názor na nevěru – je to špatné – „No, je to špatná a neměla by se dělat (smích).“ 

Nesouhlas soc. prostředí – „…věděla to moje kamarádka nejlepší. Ta s tím 

nesouhlasila…“ 

INTERPRETACE 

Anna se se svým bývalým partnerem seznámila na dovolené, kde byli každý sám. 

Jak sama tvrdí, vzájemná přitažlivost mezi nimi byla od počátku, tedy od jejich prvního 

kontaktu. Zamilovala se do něj během prvního měsíce jejich vztahu. 

Na počátku u Anny docházelo k popírání faktu, že je tento muž ženatý a má dvě děti. 

Jak sama dodává, několikrát to během dovolené zaslechla, ale snažila se to popřít, vytěsnit. 

Nechtěla si to přiznat. 

Po dovolené si s partnerem často psali a vídali se, až pocítila, že jsou pár a že se stala 

milenkou.  

Během prvního měsíce vztahu společně odjeli na víkend pryč, kde spolu byli sami. 

Anna tento výlet hodnotí jako jeden z nejkrásnějších momentů právě proto, že byli jen spolu, 

nikdo je nerušil. V zápětí dodává, že to byl jediný jejich společný víkend za celou dobu jejich 

vztahu a že ji tímto navnadil. Ukázal jí, jak pěkné to může být, a proto se k němu 

pravděpodobně cítila být více připoutána. Citová vazba k němu se prohloubila. 

Na začátku se Anna jeho manželstvím nezabývala, což se po určité době změnilo. 

Začalo jí vadit, že před svou manželkou tají, že má poměr s Annou. Jak sama dodává, na 

začátku mu neříkala, že chce, aby svou ženu opustil, ale později ano. Jejich vztah dospěl do 
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fáze, kdy uvažovali nad společnou budoucností, a dokonce Anně říkal, že sehnal byt, do 

kterého se přestěhuje. Přemýšleli tedy nad tím, že spolu začnou žít. Nikdy se to ale nestalo. 

Poprvé se s Annou její přítel rozešel po telefonu. Anna cítila, že je odtažitější, ale 

nedával najevo nic konkrétního. O několik dní později Anně po telefonu sdělil, že s ní jejich 

poměr ukončuje v zásadě bez vysvětlení. Pro Annu byla tohle velká rána a velmi trpěla. Po 

několika málo dnech se jí partner znovu ozval. Vysvětlil, že s ní nechce ztratit kontakt. Anna 

si s partnerem tedy začali znovu psát a on ji navštívil ve městě, kde Anna žije. Anna popisuje, 

jak moc se snažil, zahrnoval ji pozorností a dal jí dárek. Snažil se tedy, aby se k němu Anna 

vrátila, což se stalo. O několik dní později se vše vrátilo do stejných kolejí a Anna byla opět 

jeho milenkou. Tentokrát jejich vztah nabral na síle a trávili spolu skoro každý den. Annin 

partner chodil dříve z práce a jezdili spolu na výlety. Často si psali. Tato druhá část vztahu 

ovšem skončila ve chvíli, kdy se Anna vrátila zpět do města, ve kterém žije. Před odjezdem 

partnera navštívila, aby se rozloučili. Vzpomíná, jak ji objímal, říkal jí, že ji miluje a skoro 

brečel. Po tom, co se Anna vrátila, přerušil s ní veškerý kontakt. Několikrát se mu snažila 

dovolat a často mu psala. Nikdy se ozval. Neodpověděl. Po přibližně devíti měsících Anna 

popisuje, jak náročné pro ni toto období bylo, a dokonce stále je. Domnívala se, že spolu 

budou žít, plánovali společnou budoucnost, ve kterou věřila, ale její tehdejší partner přerušil 

veškerý kontakt. Domnívám se, že právě faktor neukončení, je v tomto případě zásadní a jen 

odhaduji, jak náročné toto období pro Annu bylo a stále je. Během rozhovoru se u této část 

Anna rozbrečela a následně přešla do mírné agrese, kdy vysvětlovala, jak nepochopitelné 

pro ni je, že se takto někdo může zachovat.  

Její bývalý partner se jí po přibližně devíti měsících ozval. Našla na telefonu 

zmeškaný hovor. Nezavolala mu zpět.  

Anna dodává, že ho nesnáší a zároveň miluje. Kdyby za ní přišel a chtěl se vrátit, 

vrátila by se k němu. Možná i proto mu nezavolala zpátky. Může být obavu z toho, že by 

došlo k recidivě a ona by se tak do komplikovaného vztahu dostala zpět. 

Komplikovanou situaci jejich vztahu Anna nehodnotila pouze negativně. Annu svým 

způsobem bavilo, jak vášnivý a dramatický tento vztah byl. Anna upozorňuje na fakt, že 

vztah složený z krásných společných chvil protknutý silnou bolestí a chaosem vytvářel velmi 

dramatické situace, které ji bavily. Upozorňuje, že má obavu z nudy, kterou by mohlo 

partnerství přinášet.  
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Významným vlivem na prožívání jejich vztahu měl jejich společný sex, který Anna 

hodnotí, jako nejlepší v jejím životě. 

6.2 Celková analýza a interpretace výsledků 

VO: Jak tuto situaci – roli – dotyčná žena prožívá/prožívala? 

Všichni ženatí partneři respondentek byli muži starší a na lepší pracovní pozici než 

sama milenka. Z jejich pohledu byl muž úspěšný a měl vyšší sociální status.  

6.2.1 DOBROVOLNĚ DO PASTI 

U všech respondentek byl velmi nápadný význam vstupu do takového vztahu. 

Všechny respondentky při navazování vztahu s ženatým mužem málo reflektovaly vliv toho, 

že je jejich partner ženatý a má děti. V zásadě jediné téma, které z rozhovorů vystupovalo v 

rámci ovlivnění vstupu do takového vztahu, bylo to, že při navazování vztahu byly pasivní 

(právě proto, že muž byl ženatý) a ženatý partner byl aktivní v komunikaci, sjednávání 

schůzek a navazování kontaktu, vztahu. Dále ženy zmiňují vliv zamilovanosti a vznik silné 

citové vazby s ženatým mužem. Toto téma jsem pojmenovala jako kategorii Dobrovolně do 

pasti. Všechny ženy věděly, že je muž ženatý a že má děti, ovšem všechny tomuto 

nepřisuzovaly důležitost, nebo to popíraly a nepromýšlely budoucnost takového vztahu. 

Jejich pozornost byla upnuta na situačně příjemné prožitky, načež se zamilovaly a vytvořily 

silnou citovou vazbu směrem k ženatému muži, a i přes neuspokojené potřeby ve vztahu 

vlivem silné citové vazby ve vztahu dál setrvávaly, či setrvávají. 

6.2.2 ZLOMOVÝ BOD 

Dále ve všech případech přišel zlomový bod, kdy ženám začalo vadit, že je muž 

ženatý a že není možné s ním budovat oficiální pevný hluboký vztah, po kterém toužily. 

Tento zlomový bod s sebou přináší velmi negativní a náročné prožívání takového vztahu, 

kdy je žena neustále vystavována jeho lžím, tomu, že pro ni muž nemá tolik prostoru, který 

by ony vyžadovaly a který by uspokojoval jejich potřeby. V několika případech velmi silně 

vyniká téma silného hněvu, smutku ve chvílích, kdy muž (většinou po sexuálním styku) 

odcházel domů, za svou ženou.  
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6.2.3 ILUZE BĚŽNÉHO VZTAHU 

Sofie, Kristýna, Jasmína a Anna vyzdvihují prožívání tohoto vztahu jako vztahu 

běžného. Poukazují na to, že vztah prožívaly, jako kdyby měly běžný vztah s mužem. I přes 

to, že zmiňují takové prožívání, dle jejich dalších výpovědí je jasné, že se jedná pouze o iluzi 

běžného vztahu právě tím, že vliv jeho manželství z takového paralelního tajného vztahu 

činí vztah velmi netradiční všemi vlivy, které paralelní vztah přináší.  

6.2.4 PŘIZPŮSOBOVÁNÍ 

Všechny respondentky, až na Annu, vyzdvihují téma přizpůsobování se partnerovi. 

Toto přizpůsobování se vztahuje především k časovým možnostem. Vlivem mužova 

manželství a rodiny má méně času než muž nezadaný, proto pokud s ním chce žena trávit 

čas, přizpůsobuje se jeho časovým možnostem, což s sebou přináší další negativa, jako 

například ztráta vlastních přátel, či sociální skupiny. Přizpůsobování se ovšem netýká pouze 

z hlediska času, ale například i z hlediska utajování takového vztahu, kdy Kristýna, Sofie, 

Julie a Jasmína ve společném zaměstnání s mužem předstíraly, že spolu žádný vztah nemají.  

6.2.5 ZÁVISLOST – sebedestrukce 

Zajímavé téma, které vyvstává u Sofie, Jasmíny, Anny a Julie se vztahuje k závislosti 

na vztahu, partnerovi. Tato závislost se projevuje silnou touhou s partnerem být, i přes to, že 

jim takový vztah ubližuje. Dokonce i přes to, že Jasmínu a Annu partneři opustili, přiznávají, 

že pokud by muž znovu projevil zájem o to s nimi znovu koexistovat v takovém vztahu, bez 

toho, aniž by se rozvedl, šly by do toho a přijaly by ho do vztahu zpět. 

6.2.6 NADĚJE SKRZE DEGRADACI MANŽELKY ČI VZTAHU S 

MANŽELKOU 

Všechny respondentky toužily, či touží s mužem jejich tajný paralelní vztah 

oficializovat a ve všech případech existovala určitá naděje, že by se to mohlo stát. Například 

i přes to, že Sofiin partner často opakoval, že se rozvádět nebude. Naději v respondentkách 

vzbuzoval ten fakt, že často v rozhovorech s milenkami degradovali své manželky či celé 

jejich partnerství. Nejčastější takovou formou bylo uvádění skutečnosti, že jsou stále se svou 

ženou pouze kvůli dětem, o které nechtějí přijít. Právě toto v respondentkách vytvářelo 

naději, že by od manželky mohl odejít a založit rodinu s nimi. 
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6.2.7 NEDŮVĚRA V PARTNERSTVÍ 

Sofie, Kristýna, Jasmína a Anna uvádějí důsledek zkušenosti s rolí milenky. Tím, že 

měly možnost být v milostném trojúhelníku právě v této roli, kdy vnímaly, jak se muž chová 

a jak silný vztah navazuje s ženou mimo své manželství, vybudovala se u nich jakási 

nedůvěra v partnerství, kdy se domnívají, že například láska neexistuje, či že není možné 

mít dlouhodobý vztah bez nevěry. 

6.2.8 OHNISKO KONTROLY UVNITŘ/VNĚ 

Kategorii vztaženou ke konstruktu J. B. Rotttera vztahuji k milenkám a setrvávání či 

opuštění takového vztahu. Ze všech případů výrazně vystupovalo náročné emocionální 

prožívání takového vztahu a silnou nespokojenost v roli milenky. Kristýna a Julie na základě 

pociťované nespokojenosti udělaly rozhodnutí a ze vztahu odešly, své trápení tak ukončily. 

Annu a Jasmínu ženatí partneři opustili, přičemž respondentky přiznávají, že pokud by se 

muž znovu rozhodl jejich paralelní tajný vztah obnovit, šly by to do toho, a to i přes to, že 

jsem v takovém vztahu nespokojeny. Sofie je ve vztahu 7 let, ví, že by měla vztah ukončit, 

ale neví jak. Domnívám se tedy, že Kristýna s Julií mají ohnisko kontroly uvnitř, zatímco 

Jasmína, Anna a Sofie vně. 
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7 DISKUZE 

K tématu nevěry se vztahují mnohé poznatky. Jsou ovšem cíleny především na 

teoretické vymezení nevěry. Na motivy k nevěře na straně podvádějícího a jeho osobnost, 

dále na důsledky nevěry ovlivňující vztah a osobní prožívání podvedeného. Z českých autorů 

vztahujících se k této problematice vyzdvihuji poznatky Uzla, Kratochvíla a Plzáka.  

Zasadit výsledky této studie do celkového vědeckého poznávání můžeme tedy do 

oblasti nevěry, milostného trojúhelníku, paralelních vztahů, přičemž unikátnost výsledků 

této studie leží především ve specifickém pohledu zkoumání nevěry právě tím, že nazírá tuto 

problematiku z pohledu třetího článku milostného trojúhelníku, tedy z pozice milenky.  

Existuje literatura vztažena k tématu milenek či milenců, ovšem jedná se především 

o romány a biografie, případně‘‘ praktické návody‘‘, jak na partnerské vztahy. Ukázkou 

takového díla může být kniha Muži chtějí milenky, jak být ta jediná od autorky profesorky 

Laury Janáčkové, která zde mimo jiné uvádí typologii milenek a předkládá, jaké jsou 

milenčiny úvahy. Tato kniha je řazena do naučné literatury, psychologie a pedagogiky, i přes 

to ale tuto knihu vnímám z vědeckého hlediska jako naprosto bezpředmětnou a z hlediska 

společenského vlivu za velmi problematickou.  

Přínos této studie spočívá v uchopení tématu a hloubkovém průniku do zkušenosti, 

kterou má třetí článek milostného trojúhelníku, milenka s paralelním partnerským vztahem. 

Současné vědecky podložené poznání této problematiky obohacuji o další poznatky 

sesbírané z jiného úhlu současného zkoumání. Výsledky této studie jsou nové, unikátní 

právě díky úhlu zkoumání této celospolečenské problematiky, která je z určitého hlediska 

nazírána poněkud stigmatizačně. Důkazem stigmatizace této pozice či role mohou být 

mnohé popularizační články, založené na vlastní zkušenosti v různých rolích milostného 

trojúhelníku, nikoliv na vědecké metodologii, v tomto případě na kvalitativním zkoumání.  

Nad čím je nutné vzhledem k výsledkům této studie polemizovat, je v první řadě 

výběr respondentek, které byly vybrány dle několika parametrů. Jedním z nich byla nutnost 

přítomnosti zkušenosti s takovou rolí či pozicí, ať už v minulosti, či v současnosti. A právě 

časové ohraničení této zkušenosti vnímám jako možný nedostatek. Některé respondentky 

jsou v pozici milenky v současnosti, zatímco další podávaly rozhovor retrospektivně. Při 

retrospektivním vyprávění může hrát zásadní roli vliv a funkce paměti, která může 
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vzpomínky do značné míry zkreslovat. Zatímco respondentka, která se ke zkušenosti 

vztahuje retrospektivně, může mít svou zkušenost zkreslenou vlivem paměti, respondentka, 

která je milenkou v současnosti, může mnohem více racionalizovat či využívat jiných 

obranných mechanismů k tomu, jak situaci nahlížet.  

Výsledky této studie je však nutno nahlížet kriticky i z dalších důvodů. V první řadě 

je má vlastní zkušenost s výzkumem, která je limitována mým věkem a dosaženým studiem. 

Tato studie je mou první kvalitativní studií analyzovanou pomocí IPA, domnívám se, že tak 

jako je tomu v dalších disciplínách, vliv zkušenosti, praxe je zásadní a značně ovlivňuje 

kvalitu výsledků zkoumání. Domnívám se, že v sesbíraných rozhovorech je velké množství 

informací, které se mi nepodařilo zachytit v celé své šíři, tedy v této studii pracuji 

se zachycenou výsečí sesbíraných informací.  

Dalším možným limitem může být vliv prostředí, kde byly rozhovory sbírány. Díky 

pandemii COVID19 rozhovory probíhaly u mě doma, kde je z prostředí možné vnímat, že 

se jedná o domácnost, kterou sdílím se svým partnerem, což se domnívám, že může být pro 

ženy v roli milenky frustrující vliv, který může ovlivňovat rozhovor. 

Pravděpodobně by bylo velmi výhodné na studii úzce spolupracovat s dalším 

výzkumníkem, který by přinášel další vhled do prováděné analýzy a kontroloval by 

dosavadní mou analýzu během celého procesu. Pro účely této diplomové práce jsem tuto 

možnost nevyužila a na studii jsem pracovala sama v supervizi vedoucí této studie. 

Ačkoliv jsou výsledky této studie nové, unikátní a jejich validita je vysoká, vím, že 

jsou pro plné nahlédnutí takové zkušenosti nedostačující. Doufám ale, že právě i díky tomuto 

výzkumu, sondě do této problematiky, kterou jsem se snažila nahlédnou ve své hloubce, se 

prostor pro zkoumání tohoto tématu dále rozšířil. Věřím, že šíře představených témat, která 

v sobě zkušenost s rolí milenky přináší, bude inspirací pro další výzkum vztažený 

k milostnému trojúhelníku, nevěře a dalšímu. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této studie, bylo získat vhled do problematiky mimomanželských, paralelních 

vztahů z pohledu milenky a nahlédnou tak jedinečnost takové zkušenosti s touto rolí či pozicí 

ve své hloubce.  

V současnosti se výzkum vztažený k tomuto tématu věnuje především definování 

nevěry, podvádějícího a podvedeného, ovšem třetímu článku tohoto trojúhelníku chybí 

značné rozsáhlé vědecké poznatky, na což se tato studie snaží reagovat a téma této 

problematiky obohatit o další informace.  

Metodologie studie byla stanovena vzhledem k prozatímním vědeckým poznatkům, 

které o milenkách máme. Zvolila jsem tedy kvalitativní metodologický způsob s použitím 

analýzy IPA, právě proto, abych získala co nejhlubší vhled a zmapovala témata, která se v 

tomto směru objevují, což dává dalšímu výzkumu prostor pro detailnější zkoumání tohoto 

tématu.  

Studie se zúčastnilo 5 respondentek s takovou zkušeností, byly s nimi provedeny 

hloubkové polostrukturované rozhovory, které byly tvořeny na základě výzkumné otázky 

této studie. VO zněla takto: Jak tuto situaci – roli – dotyčná žena prožívá/prožívala? 

Výsledky studie se vztahují k několika hlavním tématům této specifické zkušenosti. 

Jako zásadní téma vystupuje určité nepromýšlení budoucnosti při navazování takového 

vztahu. Tuto oblast jsem pojmenovala dobrovolně do pasti. To proto, že žena navazuje vztah 

podobně, jako kdyby neexistovala žádná překážka, ovšem následně partnerovo manželství a 

rodinu vnímá jako problematické, ovšem opustit takový vztah už není jednoduché díky 

navázání silné citové vazby s ženatým partnerem. Moment, kdy milenka začíná vnímat 

partnerův vztah s manželkou jako problematický, jsem pojmenovala jako bod zlomu, který 

se pojí s určitým silným negativním emocionálním prožíváním. I přes to ale milenka 

chvílemi prožívá vztah jako běžný. Oblast tohoto tématu jsem nazvala jako iluze běžného 

vztahu, protože i přes subjektivní prožívání vztahu jako běžného, během výpovědí 

respondentek výrazně vystupuje fakt, že se jedná o vztah netradiční. Další výjimečné je téma 

přizpůsobování, kdy se milenka snaží partnerovi přizpůsobovat nejen z hlediska času, 

kterého má partner díky své rodině méně, ale i z hlediska zatajování vztahu a lží, a to i přes 

to, že tuto skutečnost vnímá jako negativní. Následkem tohoto je například ztráta vlastního 
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okruhu přátel. I s tématem přizpůsobování se pojí určitá závislost ve vztahu se 

sebedestrukčními rysy, kdy milenka cítí a ví, že si takovým vztahem ubližuje, ovšem i přes 

to v něm setrvává a jestliže byla partnerem opuštěna, připouští, že pokud by chtěl, navázala 

by s ním opět vztah ve stejných konturách tak, jak se odehrával před rozchodem.  

Naději, že by se milenka mohla stát partnerovou oficiální partnerkou, milenka 

pociťuje i přes to, že některý z ženatých partnerů opakovaně poznamenává, že svou ženu a 

rodinu nikdy neopustí a nebude se rozvádět. Naději milenka vnímá především skrze téma 

degradace vlastní manželky z partnerovy strany. Výroky o nefunkčnosti manželství a časté 

připomínání skutečnosti, že muž v manželství setrvává pouze, protože nechce opustit své 

děti, milence zvyšuje naději na to, že by se mohla stát jeho oficiální partnerkou.  

Zásadním důsledkem takového vztahu spočívá především v následné nedůvěře v 

partnerství, kdy se milenka domnívá, že vztah bez nevěry není možné dlouhodobě udržet.  

Posledním zásadním tématem je zkušenost milenky vztažena ke konceptu ohniska 

kontroly J. B. Rottera. I když na základě omezené velikosti vzorku není možné toto zjištění 

nijak zobecňovat, milenky z našeho vzorku, které měly ohnisko kontroly uvnitř, 

neuspokojivý vztah spíše ukončily a navázaly vztah uspokojující. Milenky s ohniskem 

kontroly vně měly tendenci ve vztahu setrvat, či v něm nadále setrvávají. Ty milenky, které 

byly partnerem opuštěny, zmiňovaly, že pokud by se jejich partner chtěl do vztahu s nimi 

vrátit, byly by ochotné mu to umožnit. 

Cíl této studie byl naplněn, a rozevírá tak další okruhy a možnosti, jak téma ohledávat 

a výzkumně mapovat. 

 



74 

 

LITERATURA 

Allen, E. S., Atkins, D. C., Baucom, D. H., Snyder, D. K., Gordon, K. C., Glass, S. 

(2005). Intrapersonal, interpersonal, and contextual factors in engaging in and responding to 

extramarital involvement. Clinical Psychology: Science and Practice, 12, 101-130. 
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