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Kdo „hledá lásku“ a myslí tím zamilovanost, je od-

souzen ke stř í dá ní  pářtneřu  á č ásto i k dlouhodobe  ne-

spokojenosti, přotoz e „láska“ (potvora) v jeho pojetí 

vždy „zmizí“.  

Ten, kdo pořozumí  vý známu te čhto pojmu , má  s ánči 

výuz í t období  zámilovánosti přo stářt k dlouhodo-

be mu vztáhu, kteřý  je ále udřz ová n jiný mi ve čmi, nez  

jsou (býť u z ásne ) počitý zámilovánosti.  

Většina dnešních autorů textů „o lásce“ slovem „láska“ 

myslí zamilovanost, a pouze někteří se snaží odlišit zami-

lovanost od lásky např. slovním spojením „romantická 

láska“. Čímž ještě více matou své čtenáře . 

Pokud nečhčete bý t (z)máteni, př eč te te si pozořne  

tento text, zkuste mu pořozume t á sámozř ejme , kři-

tičký si ho zhodnoťte á zváz te, čo z ne ho př ijmete á čo 

ne, čo z ne ho je přo vá s  z ivot uz iteč ne  á čo nikoliv… 
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Licence tohoto textu 

Licence CC – Creative Commons – Uveďte autora – 

Nezasahujte do díla – Zachovejte licenci 3.0 Unported 

http://čs.wikipediá.ořg/wiki/Cřeátive_Commons 

Pavel Roubal, www.počitáčepřosámouký.čz  

 

 

Příjemné čtení tohoto textu v programu Adobe Rea-

der zajistí třeba toto nastavení jeho zobrazení: 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://www.pocitaceprosamouky.cz/
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Je rozdíl mezi láskou 
a zamilovaností? 

Zamilovanost a láska jsou prostě dvě zcela od-

lišné věci (stávý mýsli, čhová ní ), kteře  se v uřč itou 

čhví li projevují podobně.  

Přoto si je lide  (řá di) pletou. A přotoz e lide  obečne  

neve nují  př esne mu vý známu pojmu  pozořnost, 

sme s ují  týto dve  ve či dohřomádý, i kdýz  spolu 

vlástne  vu beč nesouvisí . Býlo bý to včelku zá bávne , 

kdýbý to ovs em pome řne  č ásto přo ne  neme lo ne-

př í jemne  (dlouhodobe , čeloz ivotní ) du sledký. Přoč ?  

Hodně zjednodušená rovnice lidské spokoje-

nosti bý se dálá nápsát tákto:  

 

Spokojenost =  

 

Spokojenost č love ká tedý nezá visí  ná tom, čo sku-

teč ne  přoz í vá /dostá vá , ále ná tom, v jakém je to po-

měru vůči jeho očekáváním/představám. Jestliz e 

oč eká vá m od zámilovánosti to, čo nábí zí  pouze 

lá ská, budu uřč ite  zklámá n… A náopák to plátí  táke .  

(Základním problémem reklamy je to, že reklama 

v nás vytváří nereálná očekávání. A je-li velké očeká-

vání ve jmenovateli, z matematiky plyne, že i velmi pří-

jemná skutečnost nemusí znamenat spokojený život.) 

očekávání 

skutečnost 
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Láska je… 

 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevy-

chloubá a není domýšlivá.  

 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, 

nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.  

 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje 

z pravdy.  

 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska 

má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. 

(Bible, První list Korintským 13. kapitola) 

 

Střuč ne : Láska je schopnost jednat nesobecky, 

vide t potř ebý dřuhe ho á řeágovát ná ne , á to i tehdý, 

pokud to mne  zpu sobí  nepohodlí , u jmu nebo do-

konče velke  nepř í jemnosti (nebezpeč í , smřt). 

 

Opakem lásky tedy není nenávist, ale sobectví.  

(Dokonálý ) sobeč vidí  (hlávne /pouze) jen sebe á 

vs e čo de lá , př izpu sobuje sve mu přospe čhu. Podle 

sve  inteligenče pák ví če č i me ne  okáte  á ví če č i me ne  

otevř ene  á hřube . Uve domte si táke , z e sobeč vá m 

ve ts inou nezapomene pomoči. Jeho přoste  vůbec ani 

nenapadne, z e bý me l (ne komu) pomá hát. 
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Z te to definiče lá ský je dobř e vide t, z e lá sku mu -

z eme mí t i ke svý m de tem č i řodič u m, dokonče i ke 

zví ř átu m nebo k př í řode .  

Chovat se k někomu či k něčemu s láskou zna-

mená pečovat, pomáhat, chránit, zvelebovat 

nebo minimálně neubližovat či neničit.  

Lásky má většina lidí alespoň „kousek“ 

Je táke  zř ejme , z e jen vý jimeč ní  lide  májí  sčhopnost 

čhovát se s lá skou ke káz de mu á vz dý zá vs ečh okol-

ností . Nořmá lní  (be z ní ) lide  ve ts inou májí  ví če č i 

me ne  te to sčhopnosti á čhovájí  se ví če č i me ne  so-

bečký. 

Láska nevzniká (a naštěstí většinou ani nezaniká) 

Táke  je zř ejme , z e láska nevzniká.  

Láska je schopnost, pohled na svět, hluboká 

vnitřní vlastnost každého člověka, se kteřou se 

řodí  á kteřá  se řozví jí  (č i ubí jí ) v přvní čh letečh jeho 

z ivotá. Od uřč ite ho ve ku (10–12 let) se toto zá sádní  

násme řová ní  jiz  neme ní  á oč eká vát zme nu sobče 

v č love ká sčhopne ho lá ský je mářnost, kteřá  se 

sve mu nositeli vz dý výmstí . Ná dřuhou střánu č lo-

ve k, kteřý  osve dč il sčhopnost lá ský, tuto sčhopnost 

ve ts inou neztřá čí , ne kdý je pouze č ásem opátřne js í  

á nedu ve ř ive js í , přotoz e zjistí , z e lide  jeho očhotu 

pomá hát zneuz í vájí .  
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Zamilovanost 

Zamilovanost je pocit, zvlá s tní  stáv, kteřý  vývolá  

pomočí  hořmonu  nás e podve domí  v okámz iku, kdý 

ne koho výhodnotí  jáko ideá lní ho pářtneřá přo ná s. 

 Jeho čí lem je smázát obřánnou vzdá lenost, kteřou 

nořmá lne  čí tí me vu č i čizí m lidem, á umoz nit ná m 

př ijmout do sve  blí zkosti (u plne ) čizí ho č love ká.  

Utlumí  přoto nás e (logičke ) mýs lení  á náopák zesí lí  

př í jemne  počitý vz dý, kdýz  objekt sve  zámilová-

nosti vidí me, čí tí me, kdýz  se ho dotý ká me… Jsme ve 

stávu lehke ho (dřogove ho) omá mení . A pokud ob-

jekt nás í  zámilovánosti řeáguje pozitivne , je ná m 

skve le. Ovs em pokud ne, čí tí me se č ásto hodne  

s pátne . 

Zamilovanost a MY 

MY se čí tí me. MY čhčeme zí skát osobu, do kteře  

jsme se zámilováli. MY čhčeme sve ho ideá lní ho 

pářtneřá. A přoto de lá me vs e přoto, ábýčhom ho 

zí skáli (C es i májí  hezke  u sloví : čhčeme ne koho „sbá-

lit“.). Zámilovánost posí lí  pozitivní  jedná ní  vu č i 

sve mu přote js ku – čhčeme s ní m třá vit č ás, mluví me 

s ní m, dá vá me mu dá řký… Ale táke  ná ne j z á řlí me, 

pokud ho vidí me ve společ nosti čizí čh lidí , přotoz e 

se bojí me, z e býčhom ho mohli ztřátit… 
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Zamilovanost časem přejde… 

Zamilovanost je zvláštní (pocitový) stav. (Kdýbý 

třvál stá le, nebýl bý zvlá s tní  .) Hořmoná lní  ákti-

vitá č ásem klesá  á mý se záč í ná me čhovát (á čí tit) 

„nořmá lne “. (C ás zámilovánosti je individuá lní , od 

ne koliká me sí ču  do ne koliká let, ále u ve ts iný lidí  ne 

ví če nez  řok.)  

A co dále? 

Zámilovánost smázálá odstup od dřuhe ho č love ká á 

sblí z ilá ná s s ní m. Dala nám ČAS ho lépe poznat, 

dala nám čas s ním něco (pěkného) zažít, dala 

nám třeba čas začít s ním vytvářet vztah na celý 

život.  

A pokud to nevýs lo, nič se nede je, č ásem se zámilu-

jeme do ne koho jine ho.  

Lehče se to ř ekne, ále o ne čo hu ř e řeálizuje, přotoz e 

zámilovánost nepř ejde ze dne ná den á pokud ob-

jekt sve  (dř í ve js í ) zámilovánosti potká vá me (á př i-

pomí ná me si společ ne  čhví le), zpu sobuje to z po-

č á tku ve ts inou třá pení . C ásem vs ák zí ská me odstup 

á nádhled á mnoho zámilováností  konč í  i př á tel-

ství m. I tento č ás je subjektivní  (u káz de ho jiný ). 

A pokud zamilovanost přejde (vůbec nena-

stane) u jednoho z aktérů, ták má me te má, kte-

ře mu se ve nuje nemálá  č á st knih á filmu  . 
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Z vlastností zamilovanosti plyne… 

Mnoho ve čí , nápř í klád toto: 

 Zámilování  se k sobe  v čase zamilovanosti čho-

vájí  hezký. Lide , kteř í  v sobe  májí  lá sku, se čho-

vájí  hezký vždy a ke každému. 

 Zamilovanost je ze svého principu sobecká. 

Zámilováný  sobeč se přojevuje ne kdý jes te  u z ás-

ne ji (řomántič te ji), nez  zámilováný  láskávý  

(„obýč ejný “) č love k, čoz  zákřý vá  jeho skuteč ne  

vlástnosti. Jestliz e se vá s  př í tel k vá m čhová  

u z ásne  (nosí  dá řký, opeč ová vá  áz  hlí dá ) á k dřu-

hý m je neuřválý  nebo lz e á podvá dí  (řodič e, uč i-

tele átd.), až jeho zamilovanost přejde, bude 

se přesně takto chovat i k vám. 

 Zámilovánost „neví “, z e jste v dlouhodobe m 

vztáhu (mánz elství ) á přoto se mu z ete klidne  zá-

milovát do ne koho jine ho, nez  s ký m přá ve  z i-

jete. (C ásem to ále př ejde ) 

 Koneč ný m čí lem zámilovánosti je dí te , nový  č lo-

ve k, kteřý  se dí ký te to zámilovánosti má  nářodit. 

Je to tedý vý bořný  stářt i do třvále ho vztáhu, ále 

zámilovánost sámá o sobe  třválý  vztáh nezářu-

č uje. 
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Kvůli mně přestane… 

Tákto se jmenovál psýčhologý výtvá ř ený  seřiá l, 

kteřý  be z el v č eskoslovenske  televizi jes te  v dobe  

C SSR. Ukázovál jedná ní  zámilováný čh lidí , kteř í  jsou 

ná ne č em zá vislí  (ná dřogá čh, álkoholu, kouř ení , 

z á řlivosti átd.). Vs ečhný dí lý bohuz el význe lý 

stejne : Ano, zamilovaný skutečně přestane břá t 

dřogý (kouř it, pí t…), ALE ják jeho zámilovánost vý-

přčhá vá  á ábstinenč ní  př í znáký řostou, vždy přijde 

okamžik, kdý ope t začne… 

 

Zamilovat se je super… 

Varuji před zamilováváním se? Kdo pozořne  č etl, 

počhopil snád, z e ne. Zámilovánost je skve le  záz í vát, 

přoz í vát, uz í vát átd., ále z její čh vlástností  plýne, z e 

to není dobré období na zásadní životní rozhod-

nutí. Tř ebá koho si vzí t nebo s ký m se řozve st .  

 

Dělat zásadní rozhodnutí ve stavu lehké drogové závis-

losti prostě není efektivní a každý jen trochu rozumný 

člověk by si měl uvědomovat, že jeho život neskončí za 

rok a že bude chtít spokojeně prožít CELÝ život, ne je-

nom ten rok, kdy je zamilován. 
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Zamilovanost fyzická a osobnostní 

Zámilovánost mí vá  fyzickou stránku, dánou vzhle-

dem milováne  osobý. Nemusí  to ták bý t vs ák vz dý. 

C ásto (ve ts inou) táke  má  střá nku, kteřou jsem ná-

zvál osobností, kdý ná s osobnost (inteligenče, 

smýsl přo humoř, komunikáče, psýčhologičke  nálá-

de ní , řodiná…) přote js ku buď dá le př itáhují , nebo 

pu vodní  fýzičke  okouzlení  potláč í . U káz de ho je po-

me ř te čhto sloz ek jiný , individuá lní  á je nesmýslne  

posuzovát, čo je „spřá vne “. 

Neposuzujte a nesrovnávejte 

Je zámilovánost v tomto pojetí  ne čo „niz s í ho“ nez  

lá ská? Přoč ? Přotoz e výčhá zí  z počitu  (pudu ) č lo-

ve ká? Evoluč ní  biolog bý nejspí s e výsve tlil, z e i 

lá ská počhá zí  ze stejný čh du vodu  á př í č in. Přo lid-

skou společ nost (populáči) je vý hodne , pokud spolu 

lide  spolupřáčují , nemstí  se sobe  návzá jem á doká z í  

si ne čo odepř í t přo dobřo čelku, přoto se toto jed-

ná ní  evoluč ne  přosádilo. Odbořní k ná teořii heř bý 

pák moz ná  ř ekl, z e jedine  třvále udřz itelne  hřý jsou 

týpu win-win, tedý hřý, ve kteřý čh ví te zí  (zí ská vájí ) 

obá „hřá č i“ á kteře  tedý př iná s ejí  ne čo pozitivní ho 

obe má u č ástní ku m lidský čh vztáhu . 

Zámilovánost má  sve  (skve le  á ve ts inou snád př í -

jemne ) mí sto v z ivote  č love ká, ják jiz  býlo zmí ne no, 

je to vý bořný  stářt do (dlouhodobe ho) vztáhu, nebo 

álespon  př í jemne  zpestř ení  z ivotá. 
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Shrnutí: 

 K lásce patří vyjádření: „mám Tě rád“. 

Je vhodne  přo vás eho pářtneřá i přo vás e 

de ti/řodič e… 

 K zamilovanosti patří slova: „miluji Tě“. 

Tá jsou vhodná  pouze přo č love ká, do kteře ho 

jste přá ve  zámilová ni. 

 

Obojí je (stejně) hodnotné, lidské, úžasné. Ale obojí 

je něco jiného, má to jiné vlastnosti i cíle, a pokud od 

zamilovanosti očekáváme nesobectví a trvalost (dlou-

hodobost), tj. vlastnosti lásky, a od lásky to, že 

vznikne, že ji budeme cítit atd. (tj. vlastnosti zamilova-

nosti), budeme zklamáni. 

Jestliz e ve ts iná dnes ní čh áutořu  slovem „lá ská“ 

mýslí  zámilovánost, á pouze ne kteř í  se snáz í  odlis it 

zámilovánost od lá ský nápř . slovní m spojení m „řo-

mántičká  lá ská“, není  moz ne  dospe t k pořozume ní .  

Kdo „hledá  lá sku“ á mýslí  tí m zámilovánost, je od-

souzen ke stř í dá ní  pářtneřu  á č ásto i k dlouhodobe  

nespokojenosti, přotoz e „lá ská“ (potvořá) v jeho 

pojetí  vz dý „zmizí “. Ten, kdo pořozumí , má  s ánči vý-

uz í t období  zámilovánosti jáko stářt k dlouhodo-

be mu vztáhu, kteřý  je ále udřz ová n jiný mi ve čmi, 

nez  jsou (býť u z ásne ) počitý zámilovánosti. (Viz me  

dáls í  textý.) 
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Pár slov na závěr 

Většinou píši o počítačích, o tom jak fungují a jak se 

s nimi pracuje. Za léta svého působení ve školství vím, 

že pokud někdo nechápe princip práce počítače, ne-

může s ním rozumně pracovat. A kdo nerozumí zá-

kladním pojmům (nerozlišuje například operační pa-

měť a pevný disk), je odsouzen k laické práci a 

k mnoha (většinou nepříjemným) překvapením.  

(Více na www.pocitaceprosamouky.cz ) 

 

Přoto mne č ásto př ekvápuje zjis te ní , ják má lo stu-

dentu /lidí  čhá pe princip práce člověka, ják má lo lidí  

čhá pe řozdí l mezi lá skou á zámilováností , ják moč 

jsou týto pojmý zmátený souč ásný mi filmý á me dii. 

A kolik lidí je zbytečně nešťastných a nespoko-

jených, protože „láska“ nesplnila jejich očeká-

vání… 

 

Protože jsem zvyklý věci definovat a popisovat svými 

vlastnostmi, pokusím se o totéž v oblasti, ve které nej-

sem (studovaný) odborník. Tento článek si proto ne-

činí ambice na úplnost a „vědeckou“ přesnost, je to 

spíše můj pohled, názor… Je ale také podložen po-

měrně velkým množstvím přečtené literatury a 

zejména mojí životní zkušeností. 

http://www.pocitaceprosamouky.cz/
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