
9 

 

1 PARTNERSKÉ VZŤAHY 
 

     Partnerský vzťah je vzťahom dvoch osôb. Zaraďujeme ho medzi interpersonálne vzťahy, 

pod ktorými rozumieme vzájomné pôsobenie dvoch a viacerých osôb. Vznikajú medzi nimi  

pozitívne alebo negatívne emócie, záväzky a zodpovednosť. Partnerský vzťah má okrem 

daných všeobecných charakteristík aj špecifické znaky, ktorými sa líši od ostatných 

interpersonálnych vzťahov. Ide o vzťah vždy len medzi dvoma osobami s existenciou určitých 

špecifických, blízkych emocionálnych väzieb medzi nimi. V priebehu času sa pridružujú 

záväzky a zodpovednosť.   

     Do partnerského vzťahu vstupujú dvaja ľudia s individuálnymi vlastnosťami. Zo 

vzájomnej individuality môžu partneri ťažiť a obohatiť svoj vzťah, na jej základe však 

vznikajú aj konflikty oslabujúce vzťah. Pojem vystihujúci podstatu jedinečnosti každého 

človeka je osobnosť. Smékal (2000) uvádza, že pojem osobnosť bol do psychológie zavedený 

pravé kvôli vystihnutiu skutočnosti, že sa ľudia medzi sebou líšia v rôznych aspektoch svojho 

prežívania a správania. Vzhľadom k partnerskému vzťahu je tento fakt dôležitý. Je potrebné, 

aby partneri navzájom poznali svoje osobnosti. Ona a on stoja na začiatku vzťahu. 

Rozhodnutie nadviazať či nenadviazať partnerský vzťah s konkrétnym človekom je kľúčové. 

Křivohlavý (1986) v súvislosti so vzťahmi hovorí, že druhého človeka treba poznať, ak máme 

k nemu voliť správny prístup.  

     Vytvorenie partnerského, blízkeho vzťahu je jednou z vývinových úloh stojacich pred 

každým jedincom v adolescencii, dospelosti i v seniorskom veku. Človek je tvor spoločenský 

a skutočne v každej životnej fáze usiluje o partnerský vzťah. Kvalitný partnerský vzťah 

pomáha zdieľať problémy, umocňuje radosť z dosiahnutého úspechu. V prvom rade je 

nenahraditeľnou základňou pre optimálny psychický, fyzický a sociálny vývin detí. Jedinci 

fungujúci v partnerskom vzťahu sú psychicky a fyzicky zdravší a výkonnejší v práci. Už len 

tieto dôvody tvoria dostatočný základ preto, aby sme osobným vzťahom venovali dostatočnú 

pozornosť. Partnerské vzťahy sú nanajvýš osobné. Pod osobnými  vzťahmi rozumieme 

individuálne významné vzťahy človeka k jemu najbližším osobám. Významnú úlohu 

v skúmaní osobných vzťahov zohrala  teória vzájomnej závislosti Kelleyho a Thibauta 

(Výrost & Slaměník, 2008). Teória vzájomnej závislosti vysvetľuje interakciu medzi 

partnermi ako najdôležitejší znak všetkých foriem blízkych vzťahov. Interakcia prináša 

pozitíva aj negatíva, pre ktoré teória vzájomnej závislosti používa pojmy odvodené z oblasti 

ekonómie. Jedným z pojmov je zisk, chápaný ako odmena, úžitok resp. prospech, ktorý pre 

jednotlivca zo vzťahu plynie. Ďalším pojmom je cena, chápaná ako náklady, negatíva, obete, 
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ktorými jednotlivec „platí“ za udržanie blízkeho vzťahu k inej osobe. Na základe uvedených 

predpokladov sa potom zisk vo vzťahu k inej osobe definuje ako miera uspokojenia potrieb, 

pozitívneho, emocionálneho prežívania a prospechu, ktorú jednotlivec z tohto vzťahu 

dosiahne. Cenu charakterizuje miera vynaloženého úsilia, negatívnych emócií, 

intrapsychických konfliktov a strát, ktoré jednotlivec do vzťahu vkladá z dôvodu jeho 

udržania. Teória vzájomnej závislosti berie do úvahy aj širšie súvislosti, ktorými sú pocit 

zodpovednosti za realizáciu záujmov a cieľov partnera, dlhodobejšie perspektívy vzťahu 

a vplyvy sociálnych noriem. Teória prekročila individualistické chápanie osobného prospechu 

zo vzťahu k inej osobe a vymedzila základné vzťahové charakteristiky. 

Štyri základné  vzťahové charakteristiky: 

 stupeň závislosti - je rozsah, v akom je osobný prospech (zisk), závislý na partnerovi 

a na spoločných aktivitách 

 vzájomná závislosť- je miera zhody závislosti na partnerovi, ktorá môže, ale nemusí 

byť pre oboch partnerov rovnaká 

 totožnosť želaných výsledkov - je miera zhody v uprednostňovaní rovnakých, 

spoločne dosiahnutých ziskov 

 báza závislosti - stupeň vzájomnej kontroly partnerov a ich správania 

Pojem vzájomnej závislosti vyjadruje očakávanie, že v blízkych osobných vzťahoch sa 

partneri ovplyvňujú nielen v rovine vonkajších prejavov správania, ale aj vo svojom 

prežívaní. Samotný vzťah vnímajú a hodnotia obaja partneri určitým spôsobom. Z tohto 

hľadiska teória rozlišuje dve roviny, rovina spokojnosti a rovina závislosti. Rovina 

spokojnosti sa dotýka pozitívneho hodnotenia vzťahu, viery, že vzťah k danej osobe 

uspokojuje moje potreby. Rovina závislosti zasa interpretuje, do akej miery je dosahovanie 

pozitívnych výsledkov a uspokojovania potrieb závislé od partnera (Výrost & Slaměník, 

2008).  

1.1 Zložky partnerského vzťahu 

     V nasledujúcej časti sú uvedené základné zložky partnerského vzťahu: atraktivita, 

záväzok, intimita a láska.  
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1.1.1 Záväzok 

     Rusbult a Buunk (in Výrost & Slaměník, 2008, s. 238) definujú záväzok ako „psychický 

stav, ktorý globálne reprezentuje skúsenosť závislosti v blízkom vzťahu“. Záväzok 

predstavuje trvalú orientáciu rešpektujúcu záujem partnera, ako aj zachovanie pozitívneho 

vzťahu k nemu. Jednotlivci so silným prežívaním záväzku majú intenzívnu potrebu udržania 

blízkeho vzťahu k partnerovi. Autori zosumarizovali existujúce empirické dôkazy a na ich 

základe definovali tri zdroje prežívania záväzku: 

 Prežívanie záväzku za vzťah voči partnerovi ovplyvňuje rovina uspokojenia vlastných 

potrieb. Ak blízky vzťah k inej osobe uspokojuje jedincove potreby lepšie ako 

absencia vzťahu, je to účinný dôvod pre jeho udržanie.  

 Jednotlivec prežíva záväzok silnejšie vtedy, keď je presvedčený, že ostatné alternatívy 

daného vzťahu sú horšie. Typickým príkladom je situácia z oblasti partnerských 

vzťahov, keď hlavnou príčinou ukončenia blízkeho vzťahu je objavenie sa 

zaujímavejšieho partnera.  

 Posledným zdrojom prežívania záväzku za vzťah k partnerovi je miera investície. 

Niektoré z týchto investícií vstupujú do vzťahu priamo. Týka sa to najmä času a 

emocionálneho vkladu. Za nepriame investície sa považujú veci, ktoré priamo do 

vzťahu partnerov nevstupujú (Výrost & Slaměník, 2008). 

Pocit záväzku teda predstavuje subjektívne zhrnutie osobnej závislosti na partnerovi 

a taktiež tvorí pozadie pozitívnej potreby jedinca pokračovať vo vzťahu. Záväzok posilňuje 

negatívne pôsobenie zábran, brániacich jedincovi daný vzťah ukončiť resp. opustiť partnera, 

ale na druhej strane pripútava vynakladanou energiou, prostriedkami a perspektívou ich straty 

jednotlivca k danému partnerovi (investície). V niektorých prípadoch pracujú tieto zdroje vo 

vzájomnej harmónii, inokedy zasa pôsobia navzájom proti sebe. Sami autori upozorňujú, že 

ich koncepcia bola už niekoľkokrát empiricky overovaná a výsledky ukazujú, že miera 

prežívania záväzku pozitívne súvisí s uspokojením potrieb a investíciami a negatívne 

s vnímanou kvalitou prístupných alternatív (Rusbult, Buunk in Výrost & Slaměník, 2008).  

1.1.2 Atraktivita  

     Atraktivita má veľa podôb a zúčastňuje sa nielen na nadviazaní vzťahu, ale predovšetkým 

na jeho kvalite a trvaní. 

 Dve podoby atraktivity 

 atraktivita fyzická (vzhľad, zovňajšok) 
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 b) atraktivita osobná, do ktorej patria osobnostné črty a vlastnosti, názory, 

presvedčenia, postoje, záujmy, potreby, ale tiež socioekonomický status (Výrost & 

Slaměník, 2008). 

     Nadviazanie kontaktu najviac ovplyvňuje fyzická atraktivita. Keď niekoho prvýkrát 

stretneme, všímame si črty tváre, farbu vlasov, výšku, váhu, oblečenie, líčenie a etnický 

pôvod. Pri posudzovaní vzhľadu máme tendenciu uplatňovať rôzne presvedčenia, predsudky 

a stereotypy, vytvorené na základe nejakej minulej skúsenosti. Tieto prvé dojmy veľmi 

ovplyvňujú naše rozhodnutie o možnom nadviazaní kontaktu a neskôr aj vzťahu. Predstava 

fyzickej krásy je pre každého iná, do istej miery ovplyvňovaná módou a líši sa v jednotlivých 

kultúrach, takže nie je možné určiť všeobecný ideál krásy (Výrost & Slaměník, 2008).  

1.1.3 Intimita 

     Z ontogenetického hľadiska tvorí intimita „jednu zo základných podmienok zdravého 

emocionálneho a osobnostného vývinu dieťaťa, dospievajúceho i dospelého jedinca“ (Výrost 

& Slaměník, 2008, s.242). Spája sa s osobnými vzťahmi ako je priateľstvo, láska, rodičovská 

láska a podobne. Intimita má niekoľko typických znakov. 

- intimita je prekročenie línie, za ktorou sa nachádzajú privátne oblasti jedinca 

- intimita znamená sebaodhaľovanie, vyjadrenie najhlbších citov 

- intimita je synonymum blízkosti dvoch ľudí. 

     Keďže z uvedených definícií je zjavné, že ich zameranie nie je homogénne, rozhodli sa 

Register a Henley (in Výrost & Slaměník, 2008) uplatniť fenomenologickú metodológiu 

v štúdiu obsahovej stránky intimity. Vo svojom výskume požiadali respondentov, aby si 

pripomenuli niečo, čo by bolo možné označiť slovom „intímna skúsenosť“. Odpovede boli 

zaznamenané na magnetofón a v konečnej podobe vznikol zoznam siedmych tém, ktoré sa 

vyskytovali v reprodukovaných príbehoch a tvorili ich tematickú os. 

Sedem znakov intimity: 

 Neverbálna komunikácia, v mnohých príbehoch neverbálne metódy (pohyby tela, 

gestá, mimika) boli hlavnými znakmi, ktorými respondenti vyjadrovali intimitu 

vzťahu. 

 Prítomnosť (aj prítomnosť inej osoby ako identifikátor intimity) sa prejavuje 

špecificky, nielen fyzicky, ale aj spirituálne. 

 Respondenti vo svojich príbehoch prezentovali faktor času ako osobitnú súčasť 

intímneho deja, a to nielen vo význame utvárania istého emocionálneho zážitku, ale 

tiež ako oblasti, v rozsahu ktorej sa dej uskutočnil. 
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 Prekračovanie prirodzených hraníc, ktoré existujú medzi ľuďmi, v zmysle fyzickom aj 

psychologickom. 

 Téma tela ako symptóm intimity sa vyskytla v dvoch podobách. Nielen ako 

uvedomovanie si vlastného tela, ale aj ako telesné dotyky. 

 Osud a prekvapenie sa vyskytli v príbehoch na opis skúsenosti, že to, čo sme ako 

vzťah poznali určitým spôsobom, sa zmenilo. Zmena sa však pociťovala ako niečo, čo 

bolo akoby „predurčené“.  

 Transformácia je istým spôsobom pokračovanie témy hraníc v tom zmysle, že od toho 

momentu partneri viac nevystupujú ako dve nezávislé bytosti (Výrost & Slaměník, 

2008). 

1.2 Láska 

 

     Človek sa z lásky rodí, žije pre ňu, túži po nej, umiera pre lásku. Láska je nepochybne 

najčastejšou témou básnikov, spisovateľov, hudobných textárov a v rôznych podobách je 

spracovávaná dramatikmi i filmovými režisérmi. A napriek tomu sa nedá jednoznačne 

odpovedať, čo je to láska. Je to predovšetkým preto, že láska má mnoho podôb.  Keďže láska 

je v súčasnosti základom prevažnej väčšiny blízkych vzťahov, je predmetom záujmu 

partnerského a rodinného poradenstva. 

     Láskou sa taktiež zaoberajú psychológovia. Sternberg (in Nákonečný, 1999) vypracoval 

tzv. triangulárnu teóriu lásky, v ktorej rozlíšil tri komponenty (intimita, vášeň a záväzok) 

usporiadané do trojuholníka.  Intimitu chápe ako pocit blízkosti, ktorý je silnejší ako vo 

vzťahu, keď jedinec má toho druhého “len“ rád. Jej súčasťou je tiež starostlivosť, vzájomné 

porozumenie a podpora. Vášeň spája autor predovšetkým s motiváciou a vysokou psychickou 

aktiváciou. A napokon záväzok podľa neho vyjadruje zvláštny druh vzťahu medzi dvomi 

ľuďmi v podobe jedinečnej jednotky (Výrost & Slaměník, 1997). Intimitu označil ako teplý, 

vášeň ako horúci a záväzok ako studený komponent. Každá z týchto dimenzií lásky sa v čase 

vyvíja inak. Intimita sa v počiatočných fázach vzťahu v dôsledku prehlbujúceho sa 

vzájomného poznávania zvyšuje, ale neskôr mierne klesá. Záväzok s časom narastá,  a to 

najmä v úspešných vzťahoch, aj keď z dlhodobého hľadiska sa v jeho priebehu vyskytne 

obvykle niekoľko vrcholov a naopak poklesov. Na druhej strane vášeň ako výsledok vysokej 

emocionálnej a citovej aktivácie psychiky rýchlo narastá a potom pozvoľna opadá. To však 

nijako neznižuje kvalitu vzťahu.  



14 

 

     Pope (in Výrost & Slaměník, 2008) uvádza niekoľko charakteristík, ktorými sa vyznačuje 

láska najmä v začiatočnom stave zamilovanosti. Zdôrazňuje najmä intenzívne prežívanie 

pozitívnych aj negatívnych citov, ako je výnimočné postavenie záväzku s milovanou osobou a 

hlboko prežívaná túžba byť s milovaným človekom. Ďalšími charakteristikami sú  pocit 

neúplnosti keď je milujúci sám či časté smerovanie myšlienok k milovanému. Odlúčenie 

vyvoláva pocity zúfalstva a mučivé obavy o to, či dôjde k zmiereniu a pokračovaniu vzťahu 

s milovanou osobou. Poslednou charakteristikou lásky je opätovné spojenie, ktoré vyvolá 

pocity upokojenia, radosti až eufórie.  

     Výrost a Slaměník (2008) uvádzajú, že najčastejšie je láska rozlišovaná na lásku vášnivú 

a lásku kamarátsku, priateľskú.  

     Vášnivá láska je citový stav typický pre začiatočný stav zamilovania sa a obvykle trvá 

niekoľko týždňov až mesiacov, výnimočne rok aj dlhšie. Vyznačuje sa intenzívnym citovým 

stavom, neodbytnými myšlienkami na milovanú osobu a snahou stráviť s ňou čo najviac času. 

Je často neprimeraná v hodnotení druhého, je odolná voči akýmkoľvek pokusom o jej 

spochybnenie. Pokiaľ je vášnivá láska obojstranná, napĺňa oboch partnerov šťastím 

a radosťou. Zamilovaný jedinec, ktorého láska nie je opätovaná, trpí pocitmi prázdnosti, 

márnosti a zúfalstva. Vášnivá láska ako psychický proces a stav prechádza premenami. 

S pribúdajúcim časom postupne ubúda „pobláznenie“, búrlivé prežívanie zamilovanosti sa 

upokojuje. Ochladenie vášnivej lásky často vyvolá dezilúzie. Pokiaľ však vzťah pretrvá aj po 

odznení silných citových stavov, nevyhnutne sa zmení do podoby, ktorá sa označuje ako 

kamarátska láska. Pre ňu je typické, že prvotné okúzlenie (väčšinou fyzickou atraktivitou) ako 

základ vášnivej lásky, sa mení v hlboký a stály vzťah priateľstva. Tento vzťah je založený na 

vzájomnom emocionálnom odmeňovaní, rešpektovaní druhého a dôvere. Kamarátska láska 

ako keby bola návratom k predchádzajúcemu charakteru vzťahu, obohatenému však 

o neobyčajne silný citový zážitok, ktorý prispieva k posilneniu vzťahu. Takýto vzťah 

poskytuje pocit vzájomného akceptovania (Výrost & Slaměník, 2008).  

     Prevendárová (2000) namiesto pojmu zrelá láska používa pojem naozajstná, pravá láska 

a poeticky ju znázorňuje v podobe kvetu. V podstate lásku vníma v dvoch úrovniach, jednak 

ako vášeň, jednak ako partnerstvo. K vášnivej stránke lásky priraďuje túžbu, hravosť, nehu, 

sex, oddanosť, spokojnosť a takt. K rozhraniu medzi erosom a partnerstvom priraďuje pomoc 

a úctu. K partnerstvu priraďuje toleranciu, istotu, porozumenie, priateľstvo, čestnosť, 

úprimnosť a dôveru. 
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Zdroj: Prevendárová, J. (s.35). Výchova k manželstvu a rodičovstvu. SPN Media trade, 

Bratislava, 2000.  

 

     Podobne sa na lásku pozerá Fromm (1996) psychoanalytik, sociológ a filozof. Podľa neho 

„zrelá láska je spojením, pri ktorom sa zachováva vlastná integrita, vlastná individualita. 

Láska je aktívnou silou človeka, silou, ktorá rúca múry oddeľujúce ho od jeho blízkych, ktorá 

ho spája s inými, láska mu pomáha prekonať pocit izolácie a odlúčenosti, no napriek tomu mu 

umožňuje, aby zostal sám sebou a zachoval si vlastnú integritu. V láske sa stretávame 

s paradoxom, že dve bytosti splývajú v jednu, a napriek tomu zostávajú dve“ (Fromm, 2006, 

s. 31). Láska je podľa Fromma aktivita a nie pasívny afekt. Vyžaduje si od človeka snahu 

a úsilie, aktívne stratégie napomáhajúce rozvoju a udržaniu vzťahu. Láska je v prvom rade 

dávanie a nie branie. „Okrem dávania sa aktívny charakter lásky prejavuje aj v tom, že vždy 

obsahuje isté základné prvky, ktoré sú spoločné pre všetky formy lásky. Sú to: starostlivosť, 

zodpovednosť, rešpekt a znalosti“ (Fromm, 2006, s. 36). „Láska by mala byť vlastne aktom 

vôle, rozhodnutím úplne odovzdať svoj život druhému človeku. Niekoho milovať nie je len 

silný cit – je to úsudok, rozhodnutie sa a sľub.“ (Fromm, 2006. s. 67).   

     Láska je nenahraditeľná. Nedá sa nahradiť ani tým najväčším vzdelaním. Ľudský život 

dosahuje pravé naplnenie v láske. Nie je to len citové očarenie, pretože city nie sú podstatou 

lásky, city lásku len sprevádzajú. Láska je umením. A každému umeniu je potrebné sa učiť. Je 

aktívnou silou, ktorá dokáže prekonať všetky prekážky. Aktívnou v zmysle „zotrvávania“ 

v láske, neustáleho dávania a nie neustáleho „padania“ do lásky. V láske sa vyskytuje 

paradox, že dve bytosti sa stávajú jednou, a predsa zotrvávajú dve. Zrelá  láska je spojením za 

podmienky zachovania vlastnej integrity, vlastnej individuality. 

 Charakteristiky lásky podľa Ericha Fromma: 
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 Dávanie sa. Už vyššie sme spomenuli, že láska spočíva predovšetkým v dávaní 

a nie len v prijímaní. Mnohí si však pojem dávanie zamieňajú s pojmom vzdávanie 

sa niečoho, a tak dávanie pociťujú ako „ochudobňovanie“. Samotným aktom 

dávania však človek prežíva svoju silu, moc a bohatstvo. Nie je bohatý ten, kto má 

mnoho, ale ten, kto veľa dáva. 

 Starostlivosť. Láska spočíva v aktívnej starostlivosti o život a rast toho, koho 

milujeme. Tam, kde tento záujem chýba, tam niet lásky. Samotný prvok 

starostlivosti sa nám najzreteľnejšie javí vo vzťahu matka – dieťa. Fakt, že dieťa má 

uspokojené základné ľudské potreby, je prejavom lásky.  

 Zodpovednosť. Fromm (1996) ju charakterizuje ako odozvu na vyjadrené alebo 

nevyjadrené potreby iného človeka. Ak niekoho milujeme, záleží nám na tom, ako 

tento človek zdieľa svoju životnú cestu. Život človeka nie je len jeho vlastnou 

záležitosťou, ale aj našou. A práve to je vyjadrením našej zodpovednosti voči iným.  

 Úcta. Tá sa prejavuje v schopnosti vidieť iného takým, akým je, byť si vedomý 

individuality iného človeka. Milovať niekoho znamená, že sa cítim s ním 

zjednotený, prijímam ho takého, aký je a nie takého, akého by som ho chcel mať pre 

svoju potrebu. Ale úctu môžem vyjadrovať vtedy, ak som sám „slobodný“, t.j. sám 

som dosiahol nezávislosť. Hovorí sa, že láska je dieťaťom slobody. 

 Poznanie. Človeka, ktorého nepoznáme, si nemôžeme vážiť, pretože by 

zodpovednosť a starostlivosť neboli vedené znalosťou, boli by slepé. Znalosť, ktorá 

je aspektom lásky, preniká k jadru. Je možná len vtedy, ak dokážeme prekonať seba 

samého, nemyslieť len na seba, ale vidieť potreby a záujmy iných. Úplné poznanie 

je možné dosiahnuť jedine v akte lásky, teda v samotnom spojení, darovaní sa, ktoré 

prekračuje myšlienky a slová.     

     Protikladným pólom lásky je egoizmus, ktorého sila ničí zdravie lásky. Egoista nepočuje 

druhých. Hovorí iba o sebe. Presadzuje svoje myšlienky, ale mienku iných prehliada. Pravá 

láska je nesebecká. Vie, že milovať je viac, ako byť milovaný. Láska nie je stav, ale neustály 

rast a zmena. Ak má byť láska zdrojom šťastia a nie sklamania, musí prebiehať medzi ľuďmi, 

ktorí chápu jej podstatu, sú schopní láskou žiť. Predpokladom pravej lásky je teda duševná 

vyspelosť (Fromm, 1996). 

     O umení milovať nehovorí len Fromm (1996) ale aj Lee (1988). Rozborom krásnej 

literatúry a filozofických diel dospel k záveru, že milovať niekoho je schopnosť až umenie, 

ktorému sa jedinec musí učiť, ak ho chce zvládnuť. Láske je teda potrebné sa učiť. Určite 

s týmto jeho poznaním korešpondujú poznatky vývinovej psychológie venujúce sa vývinu 
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citov. Vývin citov závisí od pripútania sa k materskej osobe v útlom detstve, od primárnej 

socializácie v rodine, sekundárnej socializácie v škole a okolitom prostredí. Autor vytvoril 

typológiu lásky a rozdelil ju na primárne a sekundárne typy: 

Primárne typy: 

 Eros – vášnivá, erotická láska so silnou sexuálnou túžbou. Významnú úlohu 

zohráva telesnosť, ideál fyzickej krásy 

 Ludus – ide o hravú lásku, jedinci berú lásku ako hru, absentuje žiarlivosť ale aj 

záväzok 

 Storge – ide o kamarátsky typ lásky, malý dôraz je kladený na eros 

     Ďalšie typy vznikli kombináciou týchto troch primárnych typov lásky a označujú sa ako 

sekundárne, s vlastnými jedinečnými charakteristikami. 

Sekundárne typy: 

 Pragma – vznikla kombináciou Storge a Ludus. V tomto type prevažuje  

racionálne uvažovanie, ktorému je podriadený i výber partnera. Ten má spĺňať 

konkrétne, prevažne racionálne požiadavky. 

 Mania – vznikla kombináciou Eors a Ludus. Vášeň a hravosť produkujú žiarlivosť 

až posadnutosť a prílišnú závislosť na milovanej osobe. 

 Agapé – vznikla kombináciou Eros a Storge a vytvorila lásku nesebeckú, 

altruistickú, naplnenú starostlivosťou a opaterou o milovaného človeka.  

Priateľská a vášnivá láska je zrejme láskou napĺňajúcou život človeka nehou starostlivosťou 

a nesebeckým pomáhaním. Sú to atribúty lásky charakteristické pre zrelú lásku. Môžeme 

preto povedať, že aj Lee (1988) dospel v svojich úvahách ku zrelej láske ako vrcholu citov 

jedinca. 

     Vo všeobecnosti sa v našej spoločnosti takmer vytratili „manželstvá z rozumu“ založené 

na socio-ekonomickej rovnosti, či rodinných dohodách obidvoch partnerov, je láska 

považovaná za jeden z najsilnejších pilierov partnerského vzťahu. V živote človeka láska 

nadobúda mnoho podôb. Stretávame sa s láskou romantickou, slepou, šťastnou, nenaplnenou, 

či dokonca tragickou ako v notoricky známej Shakespearovej tragédii. Láska je odvekou 

témou básnikov, spisovateľov aj filozofov. Čakali by sme, že najväčší záujem a ocenenie 

bude láska žať na poli psychológie, pravdou však je, že pre psychologické vedecké skúmanie 

bola láska akoby tabuizovaná a dlhé roky zostávala na okraji záujmu. Seriózne vedecké práce 

na tému lásky sa postupne začali objavovať v rámci sociálnej psychológie až na prelome 

šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. 
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     K. S. Pope (in Výrost & Slaměník, 1998) zdôrazňuje niekoľko charakteristík, ktoré sú pre 

lásku príznačné, a to najmä v počiatočnom štádiu zamilovanosti. Zdôrazňuje intenzívne 

prežívanie pozitívnych aj negatívnych citov: 

 výnimočné postavenie zväzku s milovanou osobou medzi inými blízkymi 

vzťahmi 

 silná túžba byť s milovaným človekom 

 pocit neúplnosti vo chvíľach, keď je milujúci človek sám 

 časté smerovanie myšlienok k partnerovi/partnerke 

 odlúčenie vyvoláva pocity zúfalstva a mučivé obavy o to, či bude vzťah 

pokračovať, či dôjde k zmiereniu a pokračovaniu vzťahu s milovanou osobou 

 opätovné obnovenie vzťahu vyvoláva pocity upokojenia, radosti, až eufórie 

      

     Láskou sa zaoberá aj Nákonečný (1999) a charakterizuje ju ako špecificky ľudský vzťah, 

ktorý má rôzne formy. Medzi najtypickejšie z nich patrí láska materinská, altruistická 

a erotická.  

     Herkner (in Nákonečný, 1999) zdôrazňuje odlišnosť lásky a sympatie. Sympatia je podľa 

neho produktom odmeňovania a vyvíja sa postupne, láska naopak často vzniká náhle ako to 

povestné „zasiahnutie bleskom“ a môžeme ju prežívať aj voči osobám, ktoré nás neodmeňujú.       

Rubin (in Kratochvíl, 2000) definuje lásku ako postoj zaujímaný jednou osobou voči druhej 

osobe, ktorý zahŕňa aj sklon myslieť a správať sa voči tejto osobe určitým spôsobom. 

      Rozlišuje tri komponenty lásky  

 fyzickú a emocionálnu závislosť 

 túžbu starať sa o partnera 

 dôvernosť v komunikácii 

      

Blood (in Šimová, 1998) uvádza štyri komponenty, ktoré majú charakterizovať „pravú“ lásku: 

 

 sexuálna príťažlivosť – pudová zložka 

 vzájomné porozumenie – rozumová zložka 

 vzájomná starostlivosť – emocionálna zložka 

 predsavzatie, odhodlanie – vôľová zložka 
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     Ako najdôležitejšia zložka úspešného vzťahu sa podľa Šimovej (1998) javí vzájomné 

porozumenie, ktoré podľa mnohých výskumov mladí ľudia považujú za prvoradú, alebo na 

druhom mieste v rebríčku dôležitosti stojacu podmienku šťastného manželstva. Zdôrazňuje, 

že u dospelých, citovo zrelých osôb vzájomné porozumenie už nie je podmienené rovnakým 

názorom na všetko, ale obsahuje aj veľkú dávku tolerancie, dobromyseľnej žičlivosti voči 

odlišným potrebám a záujmom partnera.    

     Mnohí psychológovia sa na vzťahy pozerajú a chápu ich v princípoch ekonomiky, podľa 

ktorých základom vzťahov medzi ľuďmi je vzájomná výmena hodnôt a udržiavanie 

prijateľnej rovnováhy medzi výdajmi a ziskami. Ich teórie však majú svojich odporcov. 

Takýto pohľad na ľudské vzťahy zásadne odmieta Kirchler (in Nákonečný, 1999). Podľa neho 

v romantických, spokojných partnerských vzťahoch nestojí v popredí osobný zisk, ale 

uplatňujú sa tu princípy lásky a dôvery. Vytvoril model lásky, ktorého základnou tézou je, že  

čím harmonickejší je vzťah, tým tesnejšie sú city, myšlienky a konanie partnerov. Čím viac sú  

vzájomne prepletené, tým väčšie je spoločné maximalizovanie úžitku namiesto egoistického 

účtovania.  Čím rozmanitejšie sú zdroje, ktoré si navzájom ponúkajú, tým veľkorysejšie je 

vzájomné venovanie si dôvery. Partneri sa cítia byť zodpovední za vzájomné uspokojovanie 

potrieb a menej sú reklamované požiadavky na druhého. Partneri konajú spontánne 

altruisticky a nie chladne vypočítavo, mysliac na vlastné výhody. 

     Dôležitou súčasťou zrelej mileneckej lásky (teda nie nevyspelej, infantilnej a sebeckej) je 

zdieľanie. Je to vzťah, ktorý sa objavuje tam, kde sa máme radi. Robíme si navzájom radosť 

bez zásluhy a odpúšťame si bez odčinenia. Je to vzťah, ktorý je povýšený nad citovo 

neutrálnu súdnu spravodlivosť aj nad dokonalú pedagogickú technológiu v zaobchádzaní 

s odmenami a trestami (Matějček1999).  

1.2.1 Láska bez podmienok 

 

     Aj keď sa v texte zaoberáme láskou medzi dvomi dospelými ľuďmi, nedá nám 

nespomenúť lásku bez podmienok, ktorá je ale typická pre vzťahy „rodič – dieťa“. Skutočná 

láska je láska bez podmienok. Ak sú v láske podmienky, stáva sa určitým obmedzením. Láska 

bez podmienok je podmienkou šťastného života. Je to ten najvyšší stupeň lásky, ktorému sa 

môže naučiť každý človek, ale nie každý k tomu dokáže dospieť. Prečo? Pretože to 

predpokladá zriecť sa svojich prianí, túžob, „podmienok“ a nechať láske priestor, aby mohla 

rásť v slobode, pravde a bez obmedzenia.  

     Vo výchove niektorých rodičov badáme až v prehnanej miere prvky lásky s podmienkou 

vo vzťahu k deťom, ktorá sa prejavuje napríklad aj slovami: „ Ak budeš dobrý..., ak sa budeš 
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učiť tak a tak..., budeme ťa mať radi“. V dôsledku iba takejto podmienenej lásky vzniká 

v deťoch pocit, že si lásku musia zaslúžiť.  

     Láska je darom, ale aj povinnosťou rodičov voči deťom. Podmieňovaná láska ničí krehké 

vzťahy, nesie so sebou neblahé následky do budúcnosti. Rodičia môžu očakávať, že takúto 

lásku s podmienkou im raz dieťa vráti, keď už bude dospelé a rodičia starí a odkázaní na jeho 

starostlivosť o nich.  

     Láska bez podmienok vo vzťahu rodič a dieťa znamená milovať dieťa také, aké je. Láska 

k dieťaťu si nekladie žiadne podmienky. Je to vzťah nevyhnutný a dieťa musí cítiť, že je 

milované i napriek svojim nedostatkom.   

     Vo vzťahu muža a ženy sa podmieňovaná láska prejavuje často „vydieraním“ telesného 

zblíženia, ktoré si niekedy partner vynucuje. Takýto druh lásky je prejavom vnútorného 

egoizmu, ktorý nemá nič spoločné s vytváraním šťastia tomu druhému.  

     Láska bez podmienok sa raduje z toho druhého, objavuje v ňom jeho hodnotu, spoznáva 

i možné chyby, a predsa ich prijíma, akceptuje. Prijíma toho druhého so všetkými pre a proti 

a je schopná preklenúť všetky úskalia života, pretože je bez podmienok. Táto láska nás 

zbavuje závislosti od vecí, ľudí a miest. Nejde tu o ľahostajnosť k uvedeným skutočnostiam, 

ba práve naopak, obdivujeme a vážime si ich, ale nadovšetko je láska, ktorá je pravou, ktorá 

dáva zadarmo a ktorá je slobodná. Nie je otrokom vecí, ale ich hospodárom. Byť slobodný od 

všetkých vecí, ktoré mám, znamená, že v ľubovoľnom okamihu môžem danú vec darovať 

alebo stratiť (Malinski, 2000).     

1.3 Etapy lásky 

 

Od prvého stretnutia až k záverečnému, alebo začiatočnému  „áno“ je niekoľko etáp: 

 

 vzájomné sympatie – je to tzv. zelená láska. Je často založená na zovňajšku, 

teda na telesných vlastnostiach. Je to láska snov, túžob, nadšenia, očarovania, 

radosti. Je veľmi intenzívna, citová, násilná, ale i najnevyspelejšia. Túto etapu 

možno vyjadriť vetou „pozri sa na mňa, aký som výborný!“ a opačnou vetou: 

„pozerám sa na teba, aká si nádherná!“.  

 zamilovanosť – keď sa k povrchnej náklonnosti pripojí citový vzťah, dochádza 

k druhej etape - k láske červenej. Je to túžba vyplniť svoj čas osobou milovaného 

človeka, na ktorom badám prevažne kladné hodnoty. Je to čas prispôsobovania 

sa človeku, ktorého sa nám podarilo stretnúť. Toto obdobie nesie so sebou 
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nebezpečenstvo ovládania druhého človeka. Môže dôjsť k scénam žiarlivosti. 

Ani toto obdobie nie je v plnej miere skutočnou, opravdivou láskou.  

 skutočná láska – dozrieva vtedy, keď milujúci je šťastný preto, že sa dobre cíti 

jeho partner a nie len on sám. Je teda založená nielen na prijímaní, ale aj dávaní. 

Predpokladom skutočnej lásky je úprimnosť a úcta založená na vzájomnom 

poznaní. Iba ten, kto pozná chyby milovanej osoby a napriek tomu ju má rád, 

prekročil hranicu medzi zamilovanosťou a láskou. Je to zlaté obdobie, čas 

tvorenia. Je to čas pokoja, tepla, vzájomnej dôvery, pocitu bezpečnosti, opory 

v každej situácii. Je to vyspelá láska. Láska zlatej farby. Je to túžba byť spolu 

v zmysle zjednotenia. Vyspelá láska je pravá láska a možno ju označiť slovom – 

dávanie sa. Kým pre prvú a druhú etapu sú výrazné prvky brania, tak v tejto 

zlatej etape je podstatou lásky dávanie a nezištnosť. „Dávam nie preto, že som 

už dostal, ani nie preto, že niekedy dostanem. Niet tu žiadneho prepočítavania, 

koľko ja tebe, toľko ty mne. Koľko ja tebe úsmevov, odpustení, prinesenia 

novín, urobenia čaju. Dávam preto, že milujem, za nič. A každé také dávanie je 

radosťou“ (Malinski, 2000, s.29).  

     Pravá láska dáva všetko. Nešpekuluje a nepochybuje, či o ňu niekto stojí. Láska vo všetko 

verí, dúfa a všetko prekoná. Dáva odvahu nanovo uveriť človeku, prejsť sklamaním, 

bolesťou, nepochopením, odmietnutím. Láska je silou srdca (Malinski, 2000). 

1.3.1 Vývin vzťahu (lásky) 

 

 Priebeh nadväzovania prvého kontaktu 

     Počiatky nadväzovania vzťahov sú spravidla neverbálne, aj keď sme oficiálne predstavení 

a komunikujeme spolu, na pozadí verbálnej komunikácie prebieha komunikácia neverbálna. 

Neverbálna komunikácia 

     Prvým impulzom k nadviazaniu vzťahu je neverbálna komunikácia - konkrétne očný 

kontakt, ktorý okamžite zainteresovaným jedincom, niekedy aj okoliu prezradí vzájomný 

záujem. Prvotný záujem je potvrdzovaný opäť neverbalitou, v tomto prípade rečou tela. 

Postavy oboch sa natočia smerom k sebe a uvedú do mierneho predklonu, mimika tváre 

spočiatku vyjadrujúca mierne napätie sa s pribúdajúcimi sekundami trochu uvoľní, ale stále 

vyjadruje záujem. Jeden zo zainteresovaných môže skrátiť aj vzdialenosť medzi jedincami. 

Medzitým sa záujem udržiava buď priamym pohľadom alebo občas zmätene uhýbajúcim 

pohľadom. Priamy kontakt uprednostňujú smelší, možno skúsenejší jedinci alebo jedinci 

majúci väčší záujem o druhého. Pohľad bokom znamená, že jedinec si potrebuje utriediť 
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myšlienky alebo oddýchnuť od náporu emócií vyvolaných neverbálnym správaním. Ak sa 

prvotný neverbálny prejav záujmu stretol s ohlasom oboch strán, môže sa ďalej rozvíjať. Ak 

sa prvotný záujem z rôznych dôvodov nestretne s pochopením druhej strany, tento jedinec 

buď skloní hlavu, alebo ju odkloní nabok, aby sa tak vyhol očnému kontaktu, alebo priamo zo 

vzniknutej situácie odchádza. Niekedy môže očný kontakt vzbudiť až nevôľu a vyvolať 

zachmúrenie tváre stiahnutím obočia s miernym spustením ústnych kútikov. Pri pocite 

väčšieho tlaku môže dôjsť až k nesúhlasnému pokývaniu hlavou. Tak sa v priebehu 

niekoľkých sekúnd neverbálne vyjasní situácia medzi jedincami. Môžu sa ešte vyskytnúť 

reminiscencie v podobe občasných pokusov o zachytenie pohľadu druhého jedinca, ale 

prvotný záujem alebo nezáujem sa spravidla vyjasní v počiatočných okamihoch nadviazania 

očného kontaktu. Okrem neverbálnej komunikácie zohráva rolu aj prostredie, v ktorom 

stretávame objekt nášho záujmu. Ak ho stretneme napr. v priestoroch univerzity automaticky 

predpokladáme, že ide o študenta a teda bude mať pravdepodobne podobné názory na život, 

uznávať podobné hodnoty a naše ciele sa môžu do určitej miery zhodovať. Predpokladáme 

tiež, že má určitý rozhľad, možno podobnú intelektovú úroveň a tak bude vyhovovať našim 

predstavám o budúcom partnerovi. Tieto vnútorné schémy sa pretavia do vonkajších prejavov 

v správaní – pozitívnych signálov, v podobe drobných neverbálnych prejavov a mimických 

kľúčov. Samozrejme platí aj opačná tendencia, ak ho nevieme zaradiť z hľadiska príslušnosti 

ku skupine vyhovujúcej našim predstavám, naše vnútorné schémy sa prejavujú v neutrálnych 

prejavoch v správaní, v horšom prípade v negatívnych signáloch  a nadviazanie bližšieho 

kontaktu sa predlžuje.  

     V tejto fáze prvotných kontaktov sa vytvára priestor pre verbálnu komunikáciu 

vyjasňujúcu vzájomné šance na vytvorenie vzťahu. 

Verbálna komunikácia 

     Verbálna komunikácia okrem iného spresňuje atmosféru vzťahu. Neverbálna komunikácia 

je síce dôležitá v začiatkoch vzťahu ako aj neskorších vývinových fázach vzťahu a veríme jej 

viac ako verbálnej, predsa však jedinec disponuje verbálnou komunikáciou umožňujúcou 

bližšie zoznámenie sa a vyjasnenie situácie. Nadviazanie verbálneho kontaktu prebieha 

u niektorých jedincov hladko, iní majú s touto fázou vývinu vzťahu skoro neprekonateľné 

problémy. Poradenská prax dokladuje, že práve túto fázu majú klienti poradne na mysli, keď 

ako prvotnú objednávku u psychológa vyslovia vetu, „mám problémy so zoznámením sa“. 

Ako nadviazať a rozvinúť verbálnu komunikáciu, to je téma mnohých rozhovorov medzi 

priateľmi, rodičmi a deťmi, ako aj poradcami a klientmi či už v priamej alebo dištančnej 

forme poradenstva. Mnohým neistým možno pomôže poznanie, že partner si už 
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v predchádzajúcej neverbálnej fáze ujasnil, či chce a či môže v tomto okamihu nadväzovať 

vzťah. Odmietnutie nemusí súvisieť s našou osobou ale s jednoduchým faktom, že partner už 

je zadaný a nechce na danom stave nič meniť. Verbálnou komunikáciou si v podstate túto 

skutočnosť len overujeme a to oslovením a prejavením záujmu o osobu a komunikáciu s ňou. 

Až po prijatí konverzácie posúvame vývin vzťahu ďalej a rozvíjame komunikáciu smerujúcu 

k ďalším stretnutiam a hlbšiemu poznávaniu sa partnerov navzájom.  

     Prvé stretnutia sú charakterizované buď pozitívnymi, neutrálnymi alebo naopak 

negatívnymi pocitmi. Čo presne rozhoduje o type pocitu je zložité popísať. Súvisí to 

pravdepodobne s vybudovanými vnútornými schémami a očakávaniami od partnera a tiež od 

vzájomnej fyzickej príťažlivosti. 

Obdobie zamilovanosti 

     Ak sa dostavia kladné emócie, nastupuje horúčkovitá výmena informácií a bližšie 

vzájomné poznávanie sa. Toto obdobie nazývame obdobím zamilovanosti, keď organizmus 

jedinca reaguje citlivejšie ako inokedy, fyziologické pochody sa zrýchľujú a zintenzívňujú. 

Pri náhodnom stretnutí s partnerom klienti popisovali takéto reakcie: 

 „prestal/a som dýchať; dostal/a som úder do žalúdka; cítil/a som ako mi červeň zaplavuje 

tvár a krk; v ústach som mal/a úplné sucho; začal/a som sa potiť; podlomili sa mi kolená; 

nedokázal/a som povedať súvislú vetu; začal/a som koktať; roztriasli sa mi ruky. 

     Túto etapu vývinu vzťahu, lásky možno prirovnať k Malinského (2000) „zelenej láske“. 

„Červená etapa“ vývinu vzťahu je ním farebne veľmi výstižne pomenovaná - v období 

zamilovanosti, ktoré zvyčajne nasleduje, sú pocity skutočne intenzívne a horúce. Zamilovaní 

túžia okrem bližšieho poznávania sa po vzájomnej blízkosti. Preceňujú fyzickú atraktivitu, 

inteligenciu, osobnostné vlastnosti a úspechy partnera a naopak podceňujú vlastnú atraktivitu, 

vlastné intelektové schopnosti, úspechy a p. Preto sa hovorí, že zaľúbenci majú nasadené 

„ružové okuliare.“ Keďže tieto pocity zvyčajne vo vzťahu zažívajú obaja, sú prvé schôdzky, 

napriek túžbe po stretnutí, poznamenané značnou neistotou. Veľká pozornosť je venovaná 

zovňajšku a oblečeniu, nápomocní pri úprave a hodnotení sú blízki jedinci - priatelia, rodina. 

Neistota sprevádza i spôsob správania. Muži väčšinou uvažujú, „kam až môžem zájsť“ a ženy 

„aké správanie ešte môžem a chcem tolerovať.“ V tejto fáze vývinu vzťahu si obaja overujú, 

či im vzájomný kontakt bude príjemný alebo nie. Vzťah môže pokračovať alebo naopak 

ustať. 

     Zamilovaní sa v tomto období správajú a vyjadrujú tak, ako si myslia, že partner chce, aby 

sa správali a vyjadrovali. V snahe zapáčiť sa druhému sa správajú neprirodzene a neprejavujú 

transparentne svoje vlastné pocity a túžby. Spravidla sa snažia prispôsobiť partnerovi. 
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Neistota znižuje sebavedomie obom, čo vytvára živnú pôdu pre žiarlivosť. Obdobie 

zamilovanosti trvá spravidla jeden kalendárny rok. Až po uplynutí tohto obdobia sú 

zamilovaní schopní pozrieť sa na seba reálne. Začínajú si uvedomovať svoje hodnoty 

a hodnoty partnera, ale zároveň vnímať aj jeho/jej chyby. Nastáva obdobie tolerancie 

a kompromisov, keďže partnerov už unavuje absolútne prispôsobovanie sa a ich prejavy 

a komunikácia začínajú byť autentické. Je to zlomové obdobie, kde sa vzťahy buď 

rozpadávajú alebo prechádzajú do tretieho obdobia zrelej lásky. 

Zrelá láska 

     Ak partneri ustoja prelomové obdobie, začínajú sa spoznávať takí, akí sú v skutočnosti. 

Prejavujú svoje skutočné pocity a myšlienky, vyjadrujú pravdivo spokojnosť a nespokojnosť 

a ak stoja o seba, učia sa tolerantnému a prispôsobivému správaniu. Učia sa mať pochopenie 

pre seba i so svojimi chybami, ktoré každý jedinec určite má. Vo vzájomnej interakcii 

prevažuje ochota pomáhať, objavuje sa starostlivosť o druhého, vzájomná zodpovednosť. 

Práve tieto prvky sú atribútmi zrelej lásky. Prvé kontakty a zamilovanosť sa pretavili do 

ďalšej etapy, kde prioritou je prejavovanie a zlaďovanie vzájomných očakávaní a plánovanie 

spoločnej budúcnosti. Zrelá láska napĺňa komponenty „pravej lásky“ a obsahuje  sexuálnu 

príťažlivosť (pudová zložka), vzájomné porozumenie (rozumová zložka), vzájomnú 

starostlivosť (emocionálna zložka), predsavzatie, odhodlanie (vôľová zložka). Aj keď všetky 

zložky sú dôležité, nastavenie zotrvať vo vzťahu prekoná obdobia, keď sa partneri odcudzia. 

Vzájomná úcta pomôže preklenúť menej priaznivé obdobie a vo vzťahu vydržať, za 

predpokladu, že ostatné zložky je možné časom obnoviť. 

Vzťahy a moderné technológie 

     Ako vlastne vplývajú moderné technológie na vzťahy? S najväčšou pravdepodobnosťou sa 

zmenil spôsob a čas spoznávania sa. Dnes tak rozšírené spoznávanie sa cez internet  

fungovalo v minulosti cez inzeráty, listovo alebo telefonicky. Tak ako je dnes možné 

zavádzať či už ohľadom fyziognómie, povahových vlastností, či záľub, bolo možné zavádzať 

i v minulosti. Dalo by sa povedať, že podstata dištančného zoznámenia sa ostala nezmenená, 

zmenil sa vonkajší šat, obal a podstatne sa urýchlila a skrátila výmena informácií. Kým 

v minulosti bolo nutné čakať na list dlhšiu dobu, dnes sa chatuje a používa skype. Telefonuje 

prostredníctvom mobilných telefónov umožňujúcich takmer okamžité vzájomné zastihnutie 

sa. List dokázal podrobne vyjadriť city a odhalil aj hlbšie osobnostné vlastnosti, niekedy aj na 

desiatich stranách približoval túžby, plány a očakávania pisateľa. Adresát nosil v mysli obsah 

listu a čerpal z neho silu prekonať vzdialenosť a čas, ktorý zaľúbencov delil. Dodnes sa 

v poradenstve pri ochladnutí vzťahov odporúča prečítať si listy, ktoré si partneri písali 



25 

 

v období zamilovanosti alebo zrelej lásky pri odlúčení. Pripomenie im to chvíle, keď po sebe 

túžili a boli si vzácni. Môže to pomôcť prekonať momentálne problémy aj dlhšie trvajúcu 

krízu. Chat sa pravdepodobne takú dlhú dobu neuchová. Chat je zrýchlená forma 

komunikácie, ale nedá sa povedať, že povrchnejšia. Skype navyše umožňuje odčítať aj 

mimiku tváre a reč tela, v podstate okrem fyzickej blízkosti spĺňa všetky atribúty komunikácie 

verbálnej aj neverbálnej. Môžu sa používať moderné technológie, ale aj tak je jedinec 

v určitom momente konfrontovaný s realitou prvého zoznámenia sa. Možno sú očakávania 

trochu odlišné, keďže už pravdepodobne došlo k virtuálnemu zoznámeniu. Napriek tomu prvý 

očný kontakt v realite má svoju moc. Takže ani virtuálna realita veľmi nezmení obsah 

vzájomných zoznámení. Snáď zmení formu a urýchli ho. Moderné technológie skrátili určité 

etapy vývinu vzťahov. Zrýchlené zoznámenie zatiaľ nevedie u partnerov k skráteniu doby 

chodenia a urýchleniu sobáša. Realita je väčšinou opačná. Partneri chodia spolu dlhšiu dobu, 

často kohabitujú pred uzavretím sobáša, alebo zotrvávajú (i keď v menšom počte) 

v kohabitačnom zväzku. 

      

1.4 Láska a zodpovednosť 

 

     Karol Wojtyla (2003) napísal veľmi inšpiratívnu knihu s názvom Láska a zodpovednosť. 

Hovorí v nej, že čím väčšiu zodpovednosť prejavuješ voči druhej osobe, tým pravdivejšia je 

tvoja láska. 

     Človek má rozum a slobodnú vôľu. Zvieratá majú inštinkty, ale človek má čosi viac. On si 

sám môže svojím rozumom, srdcom slobodne a vedome vybrať cestu, po ktorej chce kráčať.   

Zviera koná na základe pudov. Jedinec prv, než začne konať, mal by uvažovať o následkoch 

svojich činov. Láska je vyhradená iba osobám. Je to stav, ktorý zahrňuje celého človeka. Na 

tomto stave sa podieľajú city, rozum, vôľa a zmysly. Láska sa snúbi so zodpovednosťou. 

Nemôže sa zbaviť tejto zodpovednosti. Je najvyšším duchovným prejavom jedinca. 

     Každý jedinec však v sebe nesie zárodky vlastného egoizmu. Ak ho v sebe „živíme“, ničí 

to lásku k našim blížnym a je prameňom mnohých konfliktov, manželských zrád či ničenia 

počatého dieťaťa.  Je nám dané, že človek chce mať niečo z toho, čo chce dosiahnuť, aj pre 

seba. V zrelom vzťahu však človek na základe lásky a zodpovednosti za svoje činy dokáže 

tento egoizmus vďaka obetavosti prekonať a žiada od druhého iba to, za čo môže niesť plnú 

zodpovednosť. Máme tu na mysli zodpovednosť za počatý život. Dieťa nemá byť príčinou 

vynúteného vzniku manželstva. Dieťa je ovocím lásky manželov a myslíme si, že iba trvalý, 
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zrelý manželský vzťah dokáže vytvoriť dieťaťu správne zázemie od chvíle jeho počatia. Dieťa 

vždy bolo a vždy bude predurčené na to, aby bolo milované a aby milovalo. 

     Rodičia sú za správnu výchovu svojich detí zodpovední. Celková výchova predstavuje 

základný kameň, ktorý by mal zahŕňať aj výchovu k zodpovednému manželstvu 

a rodičovstvu. 

     Neoddeliteľnou súčasťou celkovej výchovy je pestovať v deťoch  zodpovednosť za seba aj 

za druhých. Len človek, ktorý je schopný tejto zodpovednosti, je schopný lásky, umenia 

milovať. Samostatnosť, sloboda a zodpovednosť sú prejavmi zrelosti. Iba zrelý človek je 

uspôsobený na to, aby vytvoril predpoklady pre šťastný  a harmonický manželský a rodinný 

život.  

     Partnerský vzťah má okrem niektorých uvedených charakteristík aj špecifické 

charakteristiky, ktoré ho odlišujú od ostatných interpersonálnych vzťahov. Okrem výlučnosti 

vzťahu, ktorý je vždy len medzi dvoma osobami, je to aj existencia špecifických citových 

väzieb medzi partnermi. 

  

     Súhrn 

     Témou prvej kapitoly sú osobné vzťahy. Pod osobnými vzťahmi rozumieme  individuálne 

významné vzťahy človeka k jemu najbližším osobám. Základnými charakteristikami vzťahu 

sú stupeň závislosti, vzájomná závislosť, totožnosť želaných výsledkov a báza závislosti. 

Partnerský vzťah charakterizujeme ako vzťah vznikajúci vždy len medzi dvoma jedincami 

s existenciou určitých špecifických emocionálnych väzieb medzi nimi. Kombinácia 

individuálnych osobnostných vlastností partnerov tvorí výnimočnosť každého páru, ale je 

i zdrojom konfliktov páru. Záväzok, atraktivita a intimita sú základné zložky partnerského 

vzťahu. Patrí sem i láska patriaca k osobným, blízkym, intímnym vzťahom. 

     Láska je rozpracovaná z hľadiska Sternbergovho (in Nákonečný,1999) triangulačného 

modelu, aj z hľadiska Frommových (1996) názorov na lásku. Za prínosné považujeme 

duchovné hľadisko Karola Wojtylu (2003). Názory psychológov sú opísané v dielach 

Kratochvíla a Nákonečného (1999). Kapitola o vývine vzťahu (lásky) opisuje neverbálnu 

a verbálnu komunikáciu stojacu na začiatku vzťahu, samotné počiatky vývinu vzťahu 

sprevádzané neistotou, rozdiely v prejavoch správania v období zamilovanosti a začiatkoch 

zrelej lásky. Pozornosť je venovaná aj zmene hodnôt a očakávaní v pokračujúcom vzťahu. 

Zdôrazňuje potrebnosť zastúpenia pudovej, rozumovej, emocionálnej a vôľovej zložky 

v zrelom vzťahu.  Aj keď je celá kapitola venovaná láske medzi partnermi z hľadiska jej 
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vývinu, zodpovednosti a zrelosti bola urobená výnimka v podobe bezpodmienkovej lásky 

materinskej, keďže od nej sa odvíja schopnosť milovať partnera v dospelosti. Či sa už úvahy 

venujú vývinu lásky, etapám lásky, zložkám lásky, či vzájomnej zodpovednosti partnerov 

v láske, je nutné si uvedomiť, že láska svoj vrchol dosahuje v zrelej láske. Zrelá láska je tá, 

ktorá partnerov vzájomne obohacuje a tvorí zázemie pre dlhodobé vzťahy, ktoré sú vhodné 

pre vývin a výchovu detí. Nové spôsoby zoznámenia sa prostredníctvom moderných 

technológií zmenili v niektorých prípadoch formu vzájomného zoznámenia sa a takisto 

urýchlili spoznávanie sa. Snáď skrátili určité etapy vývinu vzťahov. Zrýchlené zoznámenie 

zatiaľ nevedie u partnerov k skráteniu doby chodenia a urýchleniu sobáša. Realita je väčšinou 

opačná.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


