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Triangulární, /trojúhelníková/ 
teorie lásky Robert Sternberg  

�  v lásce sehrávají vliv tři důležité aspekty  

 
� INTIMITA 

� VÁŠEŇ 
 
� ZÁVAZEK 



úvodem 
�  Budu mluvit o různch úhlech pohledu na vztah 

a lásku.  
�  Nebude to na stupnici dobře x špatně, ale na 

stupnici tak to někdo má a tak to někdo 
nemá.  

�  Každý úhel pojetí lásky něco dává a něco 
nikoliv. 

�  Záleží na naší volbě, toho, co nám vyhovuje  
    a co nikoliv.  
�  Otázkou zůstává, zda volíme, 
�   nebo jsme ve vleku.  
�  A zda odpověď je sebeobraz  ne/pravdivý.  



Intimita 

 zahrnuje 
 psychické otevření se, 

blízkost, vzájemné poznání 
se, empatii, bezpečí,  

oporu a sdílení. 
PŘÍJEMNÉ X NEPŘÍJEMNÉ 

 



INTIMITA-HŘEJIVÁ KMPONENTA 
� “Soubytím” se lidé  stávají navzájem bližší, 

nejen ve fyzické rovině (tu nplňuje vášeň), 
prostřednictvím intimity poznáváme svoje 
zvyky, návyky, rituály, tradice, sociální sítě. 
Proto se intimita rozvíjí relativně dlouho a 
postupně, protože nějaký čas trvá, než 
nastane.  



INTIMITA 
ZVYŠUJE KVALITU ŽIVOTA 

ALE  I PRAVDĚPODOBNOST 
ZRANĚNÍ. 

 



VÁŠEŇ  
fyzická - psychická 

� Silná emoce, přitažlivost k partnerovi. 
Prostřednictvím vášně „zahoříme“ k 
druhému, jsme okouzleni partnerem, 
chceme s ním být v těsné blízkosti. Proto 
se jí někdy říká „horká“ komponenta. 
Postupně naplňuje  fyzickou intimitu,  

   ale nemusí.  



ZÁVAZEK 
� studená komponenta - je složka, na které 

se nejvíc podílí vůle. Zahrnuje rozhodnutí 
podstoupit a podniknout všechno pro to, 
aby vztah a láska přetrvala i nadále. 

� RZHODNUTÍ SPOLU ŽÍT, SŃATEK, DĚTI, 
MAJETEK. 



8 TYPŮ LÁSKY 
� Na základě přítomnosti zmiňovaných tří 

složek můžeme rozlišit celkem osm typu 
vztahů neboli osm typů lásky  



MÍT RÁD /liking/  
� představuje vztah, ve kterém je ze 

zmiňovaných tří složek přítomná pouze 
intimita. Dva jedinci se navzájem dobře 
poznají, mají k sobě blízko, přijímají se se 
vším všudy, klady i zápory, avšak fyzická a 
psychická vášeň je k sobě netáhne, a 
nemají potřebu spolu budovat žádné 
formy závazku. (PŘÁTELSTVÍ, 
KAMARÁDSTVÍ) 



BLÁZNIVÁ LÁSKA /infatuated love/  

�   je založena na silné vášni, fyzické blízkosti a 
touze po fyzickém kontaktu s partnerem, kde 
však chybí intimita a rozhodnutí závazku. Bývá 
to„láska na první pohled“, kdy je pro partnery 
důležitá především fyzická blízkost a 
atraktivita. Z bláznivé lásky se postupným 
začleněním intimity a závazku může rozvinout 
hluboký vztah. Když však intimita a závazek 
nepřijdou a bláznivá láska zůstane jen na 
horké komponentě vášně, obvykle tak rychle, 
jak láska vzplanula I pohasne.  



PRÁZDNÁ LÁSKA /empty love/ 

�  je charakteristická závazkem bez intimity 
a vášně. I silná láska obsahující všechny tři 
složky může postupně zeslábnout pouze 
na závazek, kdy se intimita a vášeň ze 
vztahu vytratila. Příkladem můžou být 
třeba dlouholeté manželství, kde manželé 
spolu I nadále žijí, i když k sobě kromě 
závazku nic necítí.  



ROMANTICKÁ LÁSKA /romatic love/ 
 
�  je kombinací intimity a vášně, kde jsou 

partneři k sobě poutáni nejen fyzicky, 
vzájemnou blízkostí, atraktivitou, ale taky 
se mezi nimi vyvinulo emocionální pouto - 
intimita. Společnou budoucnost neboli 
třetí komponentu závazek však (zatím) 
neřeší, užívají si „tady a teď“. 



PŘÁTELSKÁ LÁSKA/compationate love/ 

�  je intimním, nevášnivým typem lásky, který je však 
silnější než jen „pouhé“ přátelství“, a to z důvodu 
přítomnosti závazku. Tento typ lásky můžeme vidět 
v déletrvajících manželstvích, kde vášeň poklesla 
nebo není přítomna, avšak hřejivá komponenta 
intimity, blízkosti a vztahu jakož i závazek pořád 
přetrvávají. Partneři k sobě cítí silné pouto a chtějí 
spolu zůstat, i když fyzické poblouznění a sexuální 
stránka ve vztahu chybí (nebo nejsou natolik 
důležité). Tento typ lásky se vyskytuje taky mezi 
blízkými přáteli, kteří mají mezi sebou platonické 
avšak silné láskyplné přátelství. 

�    



POŠETILÁ LÁSKA /fatuous love/ 
�  Závazek je vytvořen na základě vášně, bez 

stmelujícího prvku intimity. Příkladem jsou páry, u 
kterých rychle vzplane vášeň a rychle i závazek. 
Typickým závazkem, který vznikne na podkladě 
prudké vášně, je otěhotnění partnerky. Následné 
rodičovství nebo manželství je závazek, který není 
upevněn intimitou, partneři se vzájemně vlastně 
vůbec neznají, nemají spolu odžité žádné rituály. 
Tyto vztahy jsou proto velmi rizikové a nestabilní, a 
velice často končí rozchodem (i navzdory už 
existujícímu závazku, ať už je závazkem koupený 
byt nebo narozené dítě). 



ÚPLNÁ LÁSKA /consumate love/ 

�  je typem lásky, u které jsou přítomné 
všechny tři komponenty. Představuje 
ideální typ vztahu, po kterém touží snad 
většina z nás. Sám Sternberg však 
připouští, že tento typ lásky je mnohem 
těžší udržet než dosáhnout. Z času na čas 
se může ze vztahu vytratit třeba vášeň – a 
z úplné lásky se stane přátelská láska. 



LÁSKA 
  
� SKRYTÁ ZAKÁZKA VZTAHU 
� DRUHÁ ROVINA LÁSKY (DĚTSKÁ POTŘEBA) 
� ZAKLETÁ (PATOLOGICKÁ) LÁSKA - 
   - OPAKOVÁNÍ DĚTSKÉ NEUSPOKOJENÉ      
  POTŘEBY, KTERÁ BOURÁ VZTAH. 



ZÁVĚREM 
Mluvila jsem o různých úhlech pohledu na vztah a 
lásku.  
Nebylo to na stupnici dobře x špatně, ale na 
stupnici tak to někdo má a tak to někdo nemá.  
Každý úhel pojetí lásky něco dává a něco nikoliv. 
Záleží na naší volbě, toho, co nám vyhovuje a co 
nikoliv.  

Otázkou je, zda volime, nebo jsme ve 
vleku. 
Otázkou je, zda to co si myslíme, je odraz 
reality, nebo jen idealizovaný sebeobraz.  
Otázkou je, zda lásku nepopíráme.   



Zdroje 
� http://www.celostnimedicina.cz/intimita-

vasen-a-zavazek-ve-vztahu.htm 

� http://www.celostnimedicina.cz/intimita-
vasen-a-zavazek-ve-
vztahu.htm#ixzz2QAC8z0Gl  


