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Abstrakt  

 

Výběr partnera není náhodný. Nenáhodné (asortativní) párování může být pozitivní 

(homogamie), kdy lidé preferují a vybírají si partnery se soběpodobnými charakteristikami, 

nebo negativní (heterogamie, komplementarita), kdy naopak preferují charakteristiky 

soběodlišné. Více než sto let výzkumu ukázalo, že v párování se významně častěji uplatňuje 

princip homogamie. Předložená práce má dva hlavní cíle. Zaprvé, kriticky shrnout současný 

stav poznání v oblasti pozitivního nenáhodného párování (konkrétně empirickou podporu, 

faktory ovlivňující homogamii, mechanismy jejího vzniku, vztahové a genetické dopady a 

metodická úskalí výzkumu). Přiložené teoretické práce se zabývají dalšími mechanismy 

nenáhodného párování (homogamie, imprinting-like efekt, heterogamie, komplementarita). 

Zadruhé, testovat nenáhodné párování u ideálních (preference) i skutečných (reálný výběr) 

partnerů v závislosti na pohlaví, sexuální orientaci (heterosexuální a neheterosexuální) a 

populaci (Brazílie a Česká republika). Výsledky přiložených studií ukázaly, že při výběru 

partnera se uplatňuje princip homogamie, a to nezávisle na pohlaví a populaci. V případě 

sexuální orientace byla silnější homogamie nalezena u heterosexuálních než homosexuálních 

partnerů, nicméně preference pro homogamii se v závislosti na sexuální orientaci nelišily. 

Výsledky studií významně přispívají k pochopení interindividuální variability nenáhodného 

párování. Přílohu práce tvoří sedm publikací na zkoumané téma. 

 

 

Klíčová slova: výběr partnera; partnerské preference; nenáhodné párování; homogamie; 

imprinting-like efekt; sexuální orientace; mezikulturní výzkum 
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Abstract 

 

Human mate choice is far from random. Assortative mating can be either positive (homogamy), 

when people prefer and choose partners with self-similar characteristics, or negative 

(heterogamy, complementarity), when people prefer self-dissimilar partners. Over one hundred 

years of research, it has been shown that people generally couple based on the principle of 

homogamy. This thesis seeks to address the following two goals. First, it critically reviews the 

current state of knowledge in positive assortative mating (in particular, empirical support, 

factors affecting homogamy, mechanisms of homogamy, relationship and genetic impact of 

homogamy, and methodological pitfalls of research). This section includes theoretical papers 

deal with further mechanisms of assortative mating (homogamy, imprinting-like effect, 

heterogamy, complementarity). Second, the thesis provides further test of assortative mating in 

‘ideal partners’ (preferences) and actual partners, in the context of sex, sexual orientation 

(heterosexual and non-heterosexual), and population (Brazil and Czech Republic). Results of 

these studies show that the principle of homogamy is valid irrespective of sex and population. 

However, they find a stronger tendency for homogamy in actual partners among heterosexuals 

than in homosexuals, although there were no significant differences in preferences. The results 

considerably contribute to understanding of interindividual variability in assortative mating. 

The part of thesis are seven publications on the studied topic. 

 

 

Key words: mate choice; partner preferences; assortative mating; homogamy; imprinting-like 

effect; sexual orientation; cross-cultural research 
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Úvod 

Proč si lidé vybírají partnery, jaké si vybírají? Důležitou roli hraje mnoho různých mechanismů, 

přičemž jedním z nejvýznamnějších je nenáhodné párování (Buss, 2016), které může být 

pozitivní (homogamie) nebo negativní (heterogamie, komplementarita; Alvarez & Jaffe, 2004; 

Thiessen & Gregg, 1980; Vandenberg, 1972). Významně větší empirickou podporu dosud 

získal princip homogamie (Buston & Emlen, 2003), na který se primárně zaměřuje i předložená 

práce. Partneři si jsou vzájemně podobní zejména v socio-demografických charakteristikách, 

následovanými charakteristikami psychologickými a fyzickými. V teoretickém úvodu jsou 

shrnuty studie zabývající se homogamií a následně jsou představeny faktory, které ji ovlivňují 

(např. míra závazku). Jelikož je homogamie u prefereovaných i skutečných partnerů nacházena 

napříč časem, různými kulturami, sexuálními orientacemi i typy vztahů, mohlo by se jednat o 

„univerzální“ párovací strategii. K učinění obdobného závěru je ovšem nezbytný další, zejména 

mezikulturní, výzkum. 

Ačkoli v průběhu více než sto let výzkumu nenáhodného párování vzniklo obrovské 

množství studií, stále není zřejmé, jakými mechanismy vzájemná podobnost partnerů vzniká. 

Preference pro homogamii se mohou vyskytovat již před navázáním vztahu, samotná 

homogamie mezi partnery může vzniknout různými způsoby seznamování se a tlaky 

„partnerského trhu“, ale taktéž může vznikat v průběhu soužití coby následek společných 

interakcí (Luo, 2017). Existují čtyři základní mechanismy vzniku homogamie: preference pro 

soběpodobnost (aktivní mechanismus homogamie), vedlejší produkt fungování „partnerského 

trhu“ (pasivní mechanismus homogamie), proximita neboli sociální homogamie a konvergence 

(připodobňování). Valná většina studií pouze koreluje charakteristiky partnerů, přičemž 

mechanismy vzniku přímo netestuje. V teoretickém úvodu jsou mechanismy vzniku 

homogamie blíže představeny, jelikož k porozumění konceptu nenáhodného párování je 

pochopení fungování jeho jednotlivých mechanismů klíčové. 

Podobnost partnerů v různých charakteristikách může mít pro vztah různé benefity. 

Homogamie v charakteristikách s větší mírou dědivosti (např. fyzické charakteristiky) může 

vést k přenosu více vlastních, respektive společných genů do další generace, zatímco podobnost 

v charakteristikách s menší mírou dědivosti (např. postojové, demografické) může přispívat k 

většímu porozumění, snižování konfliktů atd., a tím zvyšovat partnerskou spokojenost.  
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Závěrečná část teoretického úvodu se zabývá metodickými úskalími výzkumu 

homogamie, které mohou vést k nekonzistentním výsledkům napříč jednotlivými studiemi. 

Cílem empirické části práce, která sestává ze sedmi samostatných textů (viz Přílohy), je 

zejména rozšířit výzkum homogamie do oblastí, které byly dosud přehlíženy. Valná většina 

předchozích studií zkoumala asortativní párování výhradně u heterosexuálních jedinců, a proto 

jsme se v některých našich studiích zaměřili na jedince neheterosexuální orientace. Ačkoli 

v poslední době vznikají studie i v nezápadních společnostech, jejich zastoupení je stále 

marginální. Naše studie jsou založeny na vzorcích z České republiky a Brazílie, což jsou země 

vzájemně se lišící historií, geografií i kulturou. Dosavadní studie většinou zkoumaly výhradně 

partnerské preference nebo partnerský výběr. Různé výzkumné vzorky a strategie ovšem 

mohou vést k odlišným výsledkům, přičemž není jasné, je-li to důsledkem zkoumané 

problematiky nebo použité metodiky. Z tohoto důvodu jsme testovali současně jak 

preferovanou, tak skutečnou míru homogamie. Současně jsme se zaměřili na další 

mechanismus, tzv. impritning-like efekt, který může vést k podobnosti partnerů. Závěry našich 

studií tak přispívají pochopení, zda je fungování homogamie kulturně specifické, závislé na 

pohlaví a sexuální orientaci, jak se liší v případě preferencí a skutečného výběru a v neposlední 

řadě, jak souvisí s dalšími mechanismy výběru partnera, jako je zmiňovaný imprinting-like 

efekt. 
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1. Teoretický úvod 

1.1. Nenáhodné párování 

Nenáhodné párování označuje tendenci jedinců párovat se na základě určitých systematických 

vzorců. Nejčastěji pojem referuje k párování na základě podobnosti (pozitivní nenáhodné 

párování neboli homogamie) nebo naopak odlišnosti (negativní nenáhodné párování neboli 

heterogamie, komplementarita; Thiessen & Gregg, 1980; Vandenberg, 1972). Partnerská 

podobnost se systematicky zkoumá od roku 1903, kdy Karl Pearson (1903) publikoval studii 

zaměřenou na homogamii párů ve fyzických charakteristikách (postava, rozpětí paží, délka 

předloktí) a délce dožití (Pearson, 1903). Od té doby se výzkum podobnosti partnerů rozšířil na 

mnoho dalších demografických, psychologických, postojových, fyzických či behaviorálních 

charakteristik. V současně době se výzkum asortativního párování začíná zaměřovat i na 

jedince jiné než heterosexuální orientace a pocházejí z různých kultur, což je pro případnou 

generalizaci závěrů klíčové. 

 

1.1.1. Zkoumané charakteristiky 

1.1.1.2. Socio-demografické charakteristiky 

Demografické charakteristiky patří z hlediska výzkumu asortativního párování dlouhodobě 

mezi nejzkoumanější charakteristiky a současně je u nich nacházena největší partnerská 

podobnost (Luo, 2017).  

Páry se nejčastěji vzájemně podobají ve věku (korelační koeficienty variují mezi 0,7 a 

0,9; Bereczkei, Gyuris, Koves, & Bernath, 2002; Esteve, Cortina, & Cabré, 2009; George et al., 

2015; Watson et al., 2004). Zajímavé je, že věková homogamie zůstává v průběhu času 

konstantní (Van de Putte et al., 2009). 

 Naopak výskyt etnické a náboženské homogamie v průběhu 20. století klesá ve všech 

západních společnostech (Frimmel, Halla, & Winter-Ebmer, 2013; Kalmijn, 1991; Schwartz, 

2013) a to navzdory skutečnosti, že párování se s jedinci ze své vlastní etnické skupiny je např. 

v USA stále normou (Schwartz & Graff, 2009). Například sňatky mezi Židy a jedinci jiného 

vyznání v USA v posledních desetiletích vzrostly (Kalmijn, 1998) a naopak náboženská 



13 

 

 

 

 

 

homogamie mezi katolíky a protestanty v Nizozemí klesla (Hendrickx, Lammers, & Ultee, 

1991). 

 Jak bylo naznačeno výše, od 2. poloviny 20. století je na vzestupu homogamie ve 

vzdělání (korelační koeficienty variují mezi 0,4 a 0,6; Blackwell, 1998; Halpin & Chan, 2003; 

Jaffe & Chacon-Puignau, 1995; Kalmijn, 1991; Schwartz, 2010b; Schwartz & Mare, 2005; 

Stevens, 1991). Díky přístupu žen ke vzdělání a na pracovní trh vzrůstá také homogamie 

v socioekonomickém statusu (Glick, 1988; Sweeney & Cancian, 2004). 

 Dlouhodobý výzkum asortativního párování ukazuje, že výběr partnera s ohledem na 

socio-demografické charakteristiky významně odráží vývoj společnosti. Ačkoli se v závislosti 

na společenských okolnostech proměňují charakteristiky, v nichž se partneři vzájemně 

podobají, je zajímavé, že homogamie je nacházena dlouhodobě a systematicky. Budoucí 

výzkum by se měl zaměřit na mechanismy jejího vzniku, respektive je-li podobnost partnerů 

v socio-demografických charakteristikách důsledkem preferencí pro soběpodobnost nebo např. 

vedlejším důsledkem fungování „partnerského trhu“ (viz kapitola 1.1.3. Mechanismy vzniku 

homogamie). 

 

1.1.1.3. Psychologické charakteristiky 

Postoje, hodnoty, životní styl 

V případě postojů a hodnot se výzkumy tradičně zaměřují na charakteristiky, jako je politická 

orientace, religiozita, hodnoty, postoje k rodinným rolím, ochota riskovat atd. (např. Bacon, 

Conte, & Moffatt, 2014; Caspi & Herbener, 1993; Feng & Baker, 1994; Watson et al., 2004). 

Korelační koeficienty mezi partnery jsou v případě postojů obvykle středně silné (0,4 až 0,7; 

Han, Weed, & Butcher, 2003; Luo & Klohnen, 2005), zatímco v případě hodnot spíše slabé (od 

0,1 do 0,4; Luo, 2017). Slabá až středně silná korelace (0,2 až 0,5) byla mezi partnery nalezena 

i v životním stylu, koníčcích a návycích (např. požívání kávy, čaje a alkoholu, cirkadiánním 

cyklu či cvičení; Burgess & Wallin, 1943; Buss, 1984; Epstein & Guttman, 1984; George et al., 

2015; Randler & Kretz, 2011). 

 Postoje a hodnoty jsou charakteristiky, které se na rozdíl od jiných (např. etnicita) 

mohou měnit. Intuitivně bychom tak mohli očekávat vyšší míru homogamie u dlouhodobých 
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partnerů, kteří mohou své postoje a hodnoty v průběhu času vzájemně přizpůsobovat. Výše 

uvedené studie byly ovšem prováděny na párech s různou mírou závazku, tedy od těch, které 

spolu chodí, až po dlouhodobé manžele. Tato skutečnost naznačuje, že partneři se na základě 

soběpodobnosti už párují, tedy že homogamie v postojích, hodnotách a životním stylu nevzniká 

následkem soužití (viz kapitola 1.1.3. Mechanismy vzniku homogamie). Aby však mohl být 

učiněn obdobný závěr, je nezbytné buď přímo testovat míru homogamie v daných 

charakteristikách u vztahů s různou mírou závazku, nebo páry sledovat longitudinálně. 

  

Kognitivní schopnosti a inteligence 

V případě kognitivních schopností (např. percepční rychlost, verbální schopnosti, prostorová 

orientace) a inteligence je mezi partnery nacházena středně silná korelace (0,2 až 0,5; Burleson 

& Denton, 1992; Buss, 1984; Guttman, 1974; Mascie-Taylor, 1989; van Leeuwen, van den 

Berg, & Boomsma, 2008; Watson et al., 2004), která se s délkou trvání partnerství nemění 

(Burleson & Denton, 1992). Tyto výsledky naznačují, že lidé se na základě podobnosti 

v kognitivních schopnostech již párují, než že k podobnosti dochází důsledkem konvergence 

v průběhu soužití (viz kapitola 1.1.3. Mechanismy vzniku homogamie). Ve studii zkoumající 

homogamii v kognitivních schopnostech novomanželů (Watkins & Meredith, 1981) byly 

nalezeny korelační koeficienty, které se signifikantně nelišily od těch nalezených u 

dlouhodobých manželů, kteří měli děti (Johnson et al., 1976; Zonderman, Vandenberg, Spuhler, 

& Fain, 1977).  

Současně se ukazuje, že k vzájemné podobnosti partnerů v inteligenci může docházet 

různými mechanismy, které se v průběhu času mění (van Leeuwen et al., 2008). Studie 

zkoumající dvojčata a jejich partnery dospěla k závěru, že dříve hrála hlavní roli ve vzniku 

homogamie proximita (Reynolds, Baker, & Pedersen, 1996), zatímco recentní studie naznačuje, 

že se jedná spíše o důsledek preferencí pro soběpodobnost (van Leeuwen et al., 2008). I v tomto 

případě zůstává otázkou, zda jsou rozdílné výsledky důsledkem odlišných metod či změnou ve 

způsobech párování v průběhu času.  

Review, v němž autoři zpracovali studie z let 1928-1979, naznačuje, že průměrná 

homogamie v kognitivních schopnostech v průběhu času klesá (Johnson, Ahern, & Cole, 1980). 

Autoři ovšem upozorňují na významné metodické rozdíly napříč studiemi (např. reliabilita 
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dříve používaných testů nebyla dostatečná, používání různých dotazníků a testů, zaměření na 

různé kognitivní schopnosti). Z těchto důvodů nelze jednoznačně říci, zda k poklesu 

homogamie v kognitivních schopnostech v průběhu času opravdu dochází či nikoli (Johnson, 

Ahern, & Cole, 1980).  

  

Osobnostní charakteristiky 

Výzkumů zkoumajících homogamii partnerů v osobnostních charakteristikách je velké 

množství; některé z nich se zaměřují na charakteristiky Velké Pětky (extraverze, neuroticismus, 

otevřenost novým zkušenostem, přívětivost, svědomitost; Abdel-Rahim, Nagoshi, Johnson, & 

Vandenberg, 1988; Buss & Barnes, 1986; Little, Burt, & Perrett, 2006; Mccrae et al., 2008; 

Rammstedt & Schupp, 2008), jiné např. na sebevědomí (self-esteem), pozitivní či negativní 

afektivitu, temperament apod. Některé studie nenalezly žádnou podporu pro asortativní 

párování (Eaves et al., 1999; Farley & Davis, 1977), jiné pozitivní (korelační koeficienty jsou 

nízké, obvykle variují mezi 0,1 a 0,3; Botwin, Buss, & Shackelford, 1997; Eysenck, 1974; Lake, 

Eaves, Maes, Heath, & Martin, 2000; Luo, 2009; Štěrbová et al., 2017; Watson et al., 2004) a 

jiné dokonce negativní (Markey & Markey, 2007).  

Velice důležitá je ovšem distinkce mezi preferencemi a skutečným výběrem. Studie 

ukazují, že lidé vykazují výrazně vyšší preference pro homogamii, než jak si jsou podobní se 

svými skutečnými partnery (Figueredo, Sefcek, & Jones, 2006; Štěrbová et al., 2017). 

Diskrepance mezi preferencemi a skutečným výběrem (Courtiol, Picq, Godelle, Raymond, & 

Ferdy, 2010; Dijkstra & Barelds, 2008) může být důsledkem kompromisů, které lidé při 

párování dělají (viz kap. 1.1.3.2. Vedlejší efekt fungování „partnerského trhu“). 

Otázkou tedy zůstává, proč je homogamie v osobnostních charakteristikách mezi 

skutečnými partnery tak nízká. Jedním z možných vysvětlení je, že má jen marginální dopad na 

partnerskou spokojenost (Dyrenforth, Kashy, Donnellan, & Lucas, 2010), zatímco osobnostní 

charakteristiky obou partnerů ji ovlivňují významně více (Malouff, Thorsteinsson, Schutte, 

Bhullar, & Rooke, 2010; Roberts, Kuncel, Shiner, Caspi, & Goldberg, 2007; Robins, Caspi, & 

Moffitt, 2000). Preference pro soběpodobného partnera v osobnosti by tak mohly být 

důsledkem obecných preferencí pro soběpodobnost, ale do skutečného výběru se už nemusí 
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promítnout, protože nepřináší vztahu žádné výhody (viz kap. 1.1.4.1. Vztahové důsledky 

homogamie). 

 

Mentální zdraví a psychopatologie 

V případě mentálního zdraví a psychopatologií (např. afektivní a schizofrenní poruchy, 

autismus, antisociální chování, alkoholismus) je mezi partnery obvykle nacházena středně silná 

korelace (0,2 až 0,5; Baron-Cohen, 2006; Chang & Chan, 2007; Frisell, Pawitan, Långström, 

& Lichtenstein, 2012; Maes et al., 1998; Mathews & Reus, 2001). Zajímavé je, že lidé 

s psychickými poruchami se párují s partnery s podobným typem poruchy, jako mají oni sami 

(nemusí jít tedy o totožnou poruchu). Např. schizofrenici si nacházejí partnery se schizoidní, 

paranoidní či hraniční poruchou osobnosti, ale nikoli s poruchami afektivnímimi nebo 

neurotickými (Parnas, 1985).  

 Stejně jako u homogamie v jiných charakteristikách i v případě psychopatologie může 

hrát významnou roli proximita (viz kapitola 1.1.3.3. Proximita), tedy že jedinci s určitou 

poruchou se potkají a vzájemně se zaujmou s vyšší pravděpodobností než jedinci s poruchou 

jinou či žádnou (Krueger, Moffitt, Caspi, Bleske, & Silva, 1998). U některých typů poruch 

(např. antisociální chování či alkoholismus) navíc může docházet ke konvergenci, kdy se 

partneři mohou v daném chování vědomě či nevědomě podporovat a utvrzovat, čímž se může 

stav obou zhoršovat (Rhule-Louie & McMahon, 2007). Jako velice žádoucí se tak do budoucna 

jeví longitudinální studie, které by sledovaly dopad homogamních/heterogamních svazků na 

průběh poruchy a vliv na well-being daného jedince. Homogamie v psychopatologii by mohla 

mít vztahové důsledky jak pozitivní (např. partneři se mohou navzájem lépe chápat), tak 

negativní (např. vzájemný vliv v případě alkoholismu), což by se mohlo lišit poruchu od 

poruchy. Takovéto znalosti by mohly být následně přínosné pro psychoterapeutickou část 

léčby. V případě asortativního párování v psychopatologii je ovšem zásadní i jeho genetický 

dopad. Ačkoli není etiologie mnoha mentálních poruch přesně známá, mnoho z nich alespoň 

částečně obsahuje dědičnou komponentu (Raboch & Zvolský, 2001). Asortativní párování 

v psychiatrických poruchách tak může mít závažný důsledek ve zvýšené pravděpodobnosti 

předání poruchy do dalších generací (Merikangas & Spiker, 1982). Poruchy mohou navíc 

ovlivňovat i samotné rodičovství a styly výchovy. Budoucí výzkum by se tak měl zaměřit nejen 
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na testování přímých genetických vlivů, ale i na dopady způsobené prostředím (např. výchova 

dětí). 

 

1.1.1.4. Fyzické charakteristiky 

Homogamie mezi partnery byla nalezena také v různých fyziologických (např. krevní tlak, 

hladina cholesterolu; Di Castelnuovo, Quacquaruccio, Donati, De Gaetano, & Iacoviello, 2009; 

Peek & Markides, 2003) a fyzických charakteristikách (např. tělesná hmotnost; Allison et al., 

1996; Speakman, Djafarian, Stewart, & Jackson, 2007), výška (Courtiol, Raymond, Godelle, & 

Ferdy, 2010; Seki, Ihara, & Aoki, 2012), barva očí (Laeng, Mathisen, & Johnsen, 2006; 

Pennock-Roman, 1984), obličejové rysy (Bereczkei, Gyuris, & Weisfeld, 2004; Bovet, Barthes, 

Durand, Raymond, & Alvergne, 2012) či fyzická atraktivita (Alan Feingold, 1988; Shepherd & 

Ellis, 1972). Některé studie ovšem preference pro homogamii nenalezly (např. Lindová et al., 

2016). Korelační koeficienty podobnosti partnerů jsou obvykle nízké (0,1 až 0,3).  

Studie současně ukazují, že vnímaná obličejová podobnost zvyšuje atraktivitu (Penton-

Voak, Perrett, & Peirce, 1999) a důvěryhodnost tváří (Debruine, 2002), což by mohlo být 

vysvětleno prizmatem teorie příbuzenského výběru, kdy mezi příbuznými (tedy podobnými) 

jedinci dochází k vyššímu altruismu a kooperativnímu chování (Hamilton, 1964). Příliš vysoká 

míra podobnosti by ovšem mohla vést k inbreedingu (příbuzenské křížení), které má řadu 

negativních dopadů. Z uvedených důvodů by mohlo být nejvýhodnější nalézt si partnera, který 

je podobný, ale ne příliš (tzv. optimální outbreeding; Bateson, 1983), což podporuje nacházená, 

ač slabá, tak signifikantní podobnost partnerů ve fyzických charakteristikách (viz kap. 1.1.4.2. 

Genetické důsledky homogamie). 

 

1.1.2. Faktory ovlivňující míru homogamie 

Mechanismus homogamie je výzkumníky považován za univerzální, ačkoli valná většina 

dosavadní empirické podpory je postavena na heterosexuálních jedincích ze západní Evropy a 

USA. Proto zůstává otázkou, nakolik je možné získané poznatky generalizovat na ostatní 

populace a skupiny obyvatel. Je-li mechanismus homogamie opravdu univerzální, měl by být 

do určité míry nezávislý na kultuře či interindividuálních rozdílech. Jinými slovy by se 
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homogamie mohla projevovat všude, ale ne stejně (např. v závislosti na postavení žen ve 

společnosti). 

 

1.1.2.1. Závazek a délka vztahu 

Reprezentativní studie pracující s rozsáhlými soubory ukazují, že páry, které jsou sezdané a 

které spolu chodí, se v míře homogamie neliší (pro přehled Luo, 2017). Jsou-li nalezeny nějaké 

rozdíly, jako mírně podobnější se ukazují býti sezdané páry. Výzkumy se většinou zaměřují na 

podobnost ve věku, vzdělání, etnicitě a náboženském vyznání (Blackwell & Lichter, 2000, 

2004; Jaffe & Chacon-Puignau, 1995; Schwartz, 2010b; Stevens & Schoen, 1988; Verbakel & 

Kalmijn, 2014). Jinými slovy, páry s nižší mírou závazku vykazují srovnatelnou soběpodobnost 

se sezdanými páry (Luo, 2009).  

Tyto výsledky naznačují, že lidé si své partnery na základě soběpodobnosti již vybírají, 

a nikoli že se partneři v průběhu času začnou vzájemně připodobňovat. Budoucí výzkumy by 

se ovšem měly zaměřit i na jiné než sociodemografické charakteristiky, jelikož ve vztazích 

s různou mírou závazku může hrát důležitou roli soběpodobnost v jiných charakteristikách. 

Například v případě krátkodobých vztahů by mohly hrát významnější roli fyzické 

charakteristiky, zatímco v případě dlouhodobých psychologické, které nejsou na první pohled 

viditelné, ale mají významný dopad na fungování vztahu. Je ovšem důležité si uvědomit, že 

jednotlivé charakteristiky na sobě nejsou nezávislé. Studie například ukazují, že lidé jsou 

schopni na základě fotografií tváří schopni odhadovat inteligenci či osobnostní charakteristiky 

(Kleisner, Chvátalová, & Flegr, 2014; Little et al., 2006).  

 

1.1.2.2. Kultura 

Valná většina výzkumů se doposud zaměřovala výhradně na západní populace (západní Evropa 

a USA), ačkoli kultura může hrát ve výběru partnera významnou roli (např. dohodnutá 

manželství versus individuální výběr partnera; Apostolou, 2017; Buunk, Park, & Duncan, 

2010). Pro pochopení, co je v partnerském výběru ovlivněno kulturou a co je na ní méně závislé, 

je nezbytné zkoumat preference a chování v co nejvíce různých populacích (Buss, 1989; 

Schmitt, 2005). 



19 

 

 

 

 

 

 Mezi několik málo výjimek patří studie z Číny (Chen, Luo, Yue, & Xu, 2009), která se 

zaměřila na vzájemnou podobnost novomanželů. Výsledky ukázaly, že míra homogamie 

čínských párů v demografických charakteristikách a postojích je srovnatelná s homogamií 

v západních společnostech, ačkoli čínské páry vykazovaly silnější homogamii v osobnostních 

charakteristikách (korelační koeficient mezi 0,33 a 0,66). Výsledky této studie naznačují, že 

v odlišných kulturách by mohla hrát různě důležitou roli homogamie v jiných charakteristikách. 

Tento závěr podporuje i studie provedená v Egyptě, která ukázala, že podobnost partnerů 

v kognitivních schopnostech a osobnostních charakteristikách je vyšší než u Američanů 

(Abdel-Rahim et al., 1988). Studie tak ukázala na problematičnost generalizování výsledků 

prováděných v západních společnostech, které se od jiných mohou významně lišit (např. již 

zmiňovaná dohodnutá manželství, sociální stratifikace, důraz na jiné hodnoty podle míry 

industrializace a individualizace; Schwartz & Sagie, 2000). Naše studie testující rozdíly 

v preferované a skutečné homogamii mezi Brazilci a Čechy v osobnostních charakteristikách 

(Štěrbová et al., 2017), relativní tělesné výšce (Valentova, Bártová, et al., 2016), míře tělesného 

ochlupení a délce vousů (Valentova, Varella, Bártová, Štěrbová, & Dixson, 2017), či poměru 

pasu a boků (WHR; Valentova et al., 2017) ovšem žádné významné rozdíly nenašly. Stejně tak 

nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi Američany a Němci v tendenci vyhledávat nové 

zážitky (sensation seeking; Farley & Davis, 1977). 

Doposud provedené studie tak naznačují, že tendence k homogamnímu párování by 

mohla být spíše kulturně nepodmíněná, nicméně by se mohla lišit míra podobnosti partnerů 

v různých charakteristikách. Studie zaměřená na absolutní partnerské preference (nacházené 

v průměru u mužů a žen) ukázala, že napříč 53 kulturami se preference liší více v osobnostních 

než ve fyzických charakteristikách (Lippa, 2007). Nicméně zůstává otázkou, zda stejný vzorec 

můžeme očekávat i v případě relativních preferencí (preference ovlivněné vlastními 

charakteristikami a zkušenostmi, mezi které se řadí i homogamie). Mezikulturním rozdílům 

v absolutních preferencích se doposud věnovalo poměrně velké množství studií (např. Buss, 

1989; Cunningham, Roberts, Barbee, Druen, & et al, 1995; Gangestad, Haselton, & Buss, 2006; 

Shackelford, Schmitt, & Buss, 2005), pročež budoucí výzkum by se měl začít systematicky 

věnovat i mezikulturnímu srovnání preferencí relativních. 
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1.1.2.3. Sexuální orientace 

Jsou-li preference pro soběpodobnost univerzální, měly by být do určité míry nezávislé na 

pohlaví, sexuální orientaci, kultuře a dalších faktorech, které partnerský výběr ovlivňují (např. 

Buss, 1989; Lippa, 2007). V případě homogamie mezi partnery bychom ovšem mohli mezi 

heterosexuálními a neheterosexuálními jedinci očekávat určité rozdíly kvůli menšímu 

„partnerskému trhu“ (McFarland, 1975; viz kap. 1.1.3.2. Vedlejší efekt fungování 

„partnerského trhu“), na kterém se neheterosexuální jedinci pohybují.  

 Dosavadní studie se zaměřovaly převážně na socio-demografické charakteristiky, 

v nichž se homogamie mezi heterosexuálními partnery ukazuje nejčastěji (viz kapitola 1.1.1.2. 

Socio-demografické charakteristiky). U homosexuálních jedinců byla nalezena homogamie ve 

věku, vzdělání a typu zaměstnání (Peplau, Cochran, & Mays, 1997). Současně se ukázalo, že 

homosexuální jedinci preferují partnery podobného věku (Harry & DeVall, 1978; Silverthorne 

& Quinsey, 2000), jsou obdobně maskulinní/femininní (Bailey, Kim, Hills, & Linsenmeier, 

1997), dominantní (Valentova, Stulp, Třebický, & Havlíček, 2014), mají podobnou délku vousů 

(Valentova et al., 2017), poměru pasu a boků (WHR), velikost a tvar prsou či velikosti hýždí 

(Valentova et al., 2017). Naopak homogamie nebyla nalezena v případě dětské ani dospělé 

genderové nonkonformity (Bártová et al., 2017), osobnostních charakteristik (Štěrbová et al., 

2017) ani preferencí pro míru tělesného ochlupení (Valentova et al., 2017). Jiná studie dokonce 

nalezla heterogamii homosexuálních párů v maskulinitě/femininitě (Peplau & Cochran, 1990) 

Studie testující míru homogamie u heterosexuálních a homosexuálních párů 

v sociodemografických charakteristikách (věk, vzdělání, etnicita, výše výdělku apod.) ukazují, 

že všechny páry vykazují určitou míru soběpodobnosti, přičemž nejvyšší homogamie byla 

nalezena u heterosexuálních sezdaných párů a nejnižší u mužských homosexuálních párů 

(Andersson, Noack, Seierstad, & Weedon-Fekjaer, 2006; Jepsen & Jepsen, 2002; Schwartz & 

Graff, 2009; Verbakel & Kalmijn, 2014). Studie zaměřená na relativní výšku ukázala, že 

heterosexuální jedinci preferují, když je muž vyšší než žena, zatímco neheterosexuální jedinci 

preferují podobnou výšku partnerů (Valentova, Bártová, et al., 2016). U pohlavně dimorfních 

znaků je ovšem rozdíl mezi heterosexuály a homosexuály očekávatelný.  

Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, nižší míra podobnosti by mohla být důsledkem 

menšího „partnerského trhu“ neheterosexuálních jedinců, díky čemuž pro ně může být 
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komplikovanější nalézt soběpodobného partnera (Blau & Schwartz, 1997). Dalším příkladem 

skupiny limitované menší velikostí „partnerského trhu“ mohou být např. rozvedení jedinci, 

kteří vstupují na „partnerský trh“ znovu. Vzhledem k tomu, že „partnerský trh“ rozvedených 

jedinců je menší a více heterogenní (Kalmijn & Flap, 2001), je otázkou, zda i přes omezenější 

možnosti se efekt homogamie promítá do reálného párování. Studie testující homogamii 

v demografických charakteristikách dospěly k závěru, že ačkoli první a vícenásobná manželství 

vykazují určité rozdíly či specifika (např. věková homogamie u vícenásobných manželství je 

nižší než u manželství prvních), homogamie v obou případech zůstává silná (Frimmel et al., 

2013; Gelissen, 2004; Ni Bhrolchain, 1988; Shafer, 2012). Je tedy nižší míra homogamie u 

heterosexuálních jedinců důsledkem sexuální orientace nebo velikosti „partnerského trhu“? Na 

tuto otázku může částečně odpovědět naše studie, která zkoumala preferovanou a skutečnou 

homogamii heterosexuálních a homosexuálních párů (Štěrbová et al., 2017). Výsledky ukázaly, 

že ačkoli preferovaná míra homogamie se mezi heterosexuály a homosexuály nelišila, skuteční 

partneři si byli v případě heterosexuálních vztahů podobní více než v případě homosexuálů. 

Tyto výsledky naznačují, že nižší homogamie u homosexuálů může být způsobena 

specifickými obtížemi spojenými s výběrem partnera (např. menší „partnerský trh“, sociální 

akceptování homosexuality, comming out apod.), nicméně preference pro homogamii se zdají 

být podobné, což by naznačovalo univerzalitu této párovací strategie napříč sexuálními 

orientacemi. 

 

1.1.3. Mechanismy vzniku homogamie 

Většina dosavadních studií dospěla k závěru, že partneři si jsou vzájemně spíše podobní než 

nepodobní (viz kap. 1.1.1. Zkoumané charakteristiky). V různých skupinách charakteristik 

navíc existuje různá míra homogamie. Stále ovšem zůstává otázkou, jak homogamie mezi 

partnery vzniká. Valná většina studií „pouze“ koreluje charakteristiky partnerů, avšak 

mechanismy vzniku přímo netestuje. Existují čtyři základní mechanismy vzniku homogamie: 

preference pro soběpodobnost, vedlejší produkt fungování „partnerského trhu“, proximita a 

konvergence. Abychom mohli pochopit koncept nenáhodného párování, je nezbytné pochopit 

jeho mechanismy. 
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1.1.3.1. Preference pro soběpodobnost 

Lidé vykazují preference absolutní (např. touží po tom nejatraktivnějším partnerovi, přičemž 

mezi lidmi panuje poměrně silný konsensus, co je atraktivní; Feingold, 1992; Langlois et al., 

2000) a relativní (jedinec touží po partnerovi, který je podobně atraktivní jako on sám). Ačkoli 

by se mohlo zdát, že všichni lidé touží po tom co „nejlepším“ partnerovi (viz absolutní 

preference), výzkumy testující partnerské preference ukazují, že inter-individuální variabilita 

preferencí napříč různými charakteristikami je poměrně vysoká. Tyto závěry naznačují, že 

relativní preference hrají ve výběru partnera důležitou roli (např. Buss, 1984; Valentova, 

Štěrbová, et al., 2016; Watson, Beer, & McDade-Montez, 2014).  

Lidé často uvádějí, že by chtěli partnera, který je jim podobný. Vzájemná podobnost 

totiž posiluje sebe-potvrzení, přispívá vzájemnému porozumění a zvyšuje vnímanou blízkost 

(Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991; Hitsch, Hortaçsu, & Ariely, 2010; Murray, Holmes, 

Bellavia, Griffin, & Dolderman, 2002). Podle hypotézy „similarity-attraction“ jsou jako 

atraktivnější vnímaní soběpodobní jedinci, zatímco podle hypotézy „attraction-similarity“ 

přitažlivost mezi jedinci zvyšuje vnímanou soběpodobnost (Morry, 2005), což ukazuje, že 

vztah mezi atraktivitou a soběpodobností může být oboustranný. 

Diskrepanci mezi preferencemi a skutečným výběrem můžeme nalézt i v případě 

homogamie, kdy preferovaná homogamie je zpravidla vyšší než homogamie skutečná 

(Štěrbová et al., 2017; Watson et al., 2014). Preference pro homogamii dokonce překračují 

kontext partnerských vztahů, kdy se např. ukázalo, že lidé preferují soběpodobnost i v případě 

přátel (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). Vzhledem ke skutečnosti, že preference pro 

soběpodobnost byla nalezena i v jiném než partnerském kontextu (přátelství), mohlo by se 

jednat o důsledek obecnějších preferencí pro to, co je nám známe (familiarita). Je tedy možné, 

že máme obecné preference pro soběpodobnost, ale vzhledem k faktu, že partnerský výběr je 

multidimenzionální, preference pro soběpodobnost se mohou do skutečného výběru promítat 

pouze u těch charakteristik, jejichž vzájemná podobnost u obou partnerů je jakkoli prospěšná 

pro samotný vztah či reprodukci (viz kap. 1.1.4.1. Vztahové důsledky homogamie). V případě 
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jiných charakteristik může být přínosnější vybírat si partnera na základě absolutních preferencí 

(např. charakteristiky související se zdravím). 

Vzhledem k vzájemné podobnosti s našimi příbuznými je ovšem diskutabilní, nakolik 

se jedná o preference pro soběpodobnost a nakolik o preference pro podobnost našim blízkým 

příbuzným. V takovém případě hovoříme o tzv. imprinting-like efektu1, kdy během rané fáze 

ontogeneze dochází k internalizaci charakteristik blízkých příbuzných, které později 

preferujeme u potenciálních partnerů. Efekt obou mechanismů lze odlišit v případě, že jedinec 

se svými rodiči nesdílí stejné charakteristiky (např. v případě že má jedinec, jeho partner i 

rodiče šedé oči, nelze určit, zda si jedinec vybral partnera na základě homogamie nebo 

imprinting-like efektu; má-li ovšem jedinec a jeho partner oči šedé, zatímco rodiče zelené, 

evidentně se při výběru uplatnil princip homogamie). Ačkoli dosud existuje jen velice málo 

výzkumů, které by oba mechanismy proti sobě přímo testovaly, shodně docházejí k závěru, že 

významnější roli hraje imprinting-like efekt (DeBruine, Jones, & Little, 2017; Štěrbová, 

Tureček, & Kleisner, 2018). Pro lepší pochopení fungování obou mechanismů by budoucí 

studie měly vždy kontrolovat efekty jak homogamie, tak imprinting-like efektu.  

Soběpodobnost partnerů může být důsledkem nejen pasivního, ale i aktivního vlivu 

rodičů, jelikož určitou míru homogamie mezi partnery preferují nejen samotní jedinci, ale i 

jejich rodiče. Liší se ovšem v charakteristikách, na které kladou důraz. Zatímco rodiče preferují 

u svých potomků a jejich partnerů homogamii zejména ve společenském původu a 

náboženském vyznání, samotní jedinci preferují spíše podobnost ve vzdělání a věku (Abdel-

Rahim et al., 1988; Apostolou, 2008; Kalmijn, 1993; Kalmijn & Flap, 2001). 

Při výběru partnera hraje roli mnoho různých faktorů (např. zdraví, rodina, osobnost 

atd.), přičemž každý jedince může každému faktoru přikládat různou důležitost. Lidé jsou 

nuceni dělat na mnoha úrovních kompromisy, přičemž není dosud zcela jasné, jak přesně svá 

rozhodnutí, zda s někým naváží či nenaváží vztah, dělají. Je tedy možné, že homogamie se 

projeví v charakteristikách, které jsou pro jedince důležité (např. soběpodobnost ve vzdělání), 

                                                 
1 Termín imprinting-like efekt odkazuje ke konceptu sexuálního imprintingu neboli vtištění (Lorenz, 1937), které 

je definováno přesně stanovenou senzitivní periodou (obdobím zvýšené citlivosti, během něhož ke vtištění 

dochází) a nezvratitelností vtištěných charakteristik. Vzhledem k tomu, že u člověka nebylo dosud načasování 

senzitivní periody zjištěno a nezvratitelnost „vtištěných“ charakteristik je taktéž diskutabilní, výzkumníci 

v případě člověka referují o imprinting-like efektu (Little, Penton-Voak, Burt, & Perrett, 2003; Štěrbová & 

Havlíček, 2017) 
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zatímco v jiných, na které kladou důraz nižší nebo žádný (např. soběpodobnost v náboženském 

vyznání), se homogamie nemusí projevit, jelikož v takovém případě snadněji učiní kompromis. 

Z tohoto důvodu je důležité zkoumat současně preference i reálný výběr (Figueredo et al., 2006; 

Štěrbová et al., 2017). 

Důležitou roli v preferencích pro homogamii může hrát také „viditelnost“ charakteristik 

(Luo & Klohnen, 2005). Některé charakteristiky se mohou začít vyjevovat postupně (např. 

barva očí je na rozdíl od typu attachmentu viditelná na první pohled), pročež jejich aktivní 

preference by mohla být neefektivní. Je ovšem důležité si uvědomit, že různé charakteristiky 

spolu souvisejí (např. lidé jsou schopni na základě fyzických charakteristik správně posuzovat 

charakteristiky psychické; Naumann, Vazire, Rentfrow, & Gosling, 2009). Současně „méně 

viditelné“ charakteristiky mohou mít své vlastní projevy (např. vyhýbavý attachment se může 

projevovat vyhýbavým chováním; Simpson, Rholes, & Nelligan, 1992). V neposlední řadě 

platil-li by předpoklad, že v počátečních fázích párování se homogamie bude uplatňovat nejvíce 

u viditelných charakteristik (Luo, 2017), měly by být preference systematicky nacházeny u 

fyzických rysů, na což dosavadní výzkumy neukazují (viz kapitola 1.1.1.4. Fyzické 

charakteristiky). Vzhledem k vzájemné provázanosti jednotlivých charakteristik se dá 

předpokládat, že různé charakteristiky mohou hrát v různých fázích vztahu obdobnou roli, 

jelikož se jedinci mohou řídit nejen podle charakteristik, které jsou viditelné, ale i podle vodítek, 

která ukazují na charakteristiky viditelné méně. V takovém případě je ovšem diskutabilní, 

nakolik je vhodné hovořit o preferencích pro soběpodobnost v attachmentu či jiných 

komplexních konceptů, spíše než o preferencích pro jednotlivé charakteristiky. 

 

1.1.3.2. Vedlejší efekt fungování „partnerského trhu“ 

Homogamie mezi partnery nemusí vznikat pouze následkem aktivních preferencí pro 

soběpodobnost, ale i coby vedlejší produkt fungování „partnerského trhu“. Ačkoli mohou lidé 

uvádět různé preference, ve skutečném výběru dělají celou řadu kompromisů. Např. ač by 

teoreticky mohli všichni muži preferovat tu nejatraktivnější ženu, skutečný vztah s ní naváže 

pouze jeden z nich, přičemž ostatní muži budou nuceni navázat vztah se ženami méně 

atraktivními (Hunt, Eastwick, & Finkel, 2015). O tomto fenoménu referuje tzv. kompetiční 
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hypotéza, podle níž je soběpodobnost partnerů důsledkem kompetice o atraktivní partnery 

(Alvarez & Jaffe, 2004). Tímto mechanismem přizpůsobování partnerského výběru vlastní 

pozici na „partnerském trhu“ (tzv. mate value; Fisher, Cox, Bennett, & Gavric, 2008; Sugiyama, 

2015) může docházet ke vzniku homogamie mezi partnery (jedinec upravuje své partnerské 

preference až do bodu, kde se setká se svým potenciálním protějškem, který bude ochoten s ním 

navázat vztah), což podporuje i studie, která ukázala, že jedinci jsou při výběru partnera ochotni 

dělat kompromisy mezi ideálním a skutečným partnerem právě na základě vlastní mate value 

(Regan, 1998). Např. je-li rozvinutí některé charakteristiky potenciálními partnery ceněné 

(např. tělesná výška), může docházet k tomu, že se budou párovat vysocí jedinci s vysokými, a 

tudíž menší jedinci s menšími, jelikož na ně již „nezbydou“ žádní vysocí partneři (Courtiol, 

Raymond, et al., 2010). Tlak „partnerského trhu“ může samozřejmě působit i obráceným 

směrem, kdy např. jedinec s vysokou inteligencí bude systematicky odmítán potenciálními 

partnery s inteligencí nižší, díky čemuž dojde k navázání vztahu dvou vysoce inteligentních 

jedinců. Je ovšem otázkou, zda se tento mechanismus může uplatňovat i u charakteristik, jejichž 

hodnocení atraktivity je vysoce variabilní (např. extraverze a introverze).  

Xie a kolegové (2015) v simulační studii ukázali, že homogamie manželů v sociálních 

charakteristikách nemusí vznikat pouze důsledkem preferencí, ale taktéž působením sociálních 

struktur (neboli párovacími možnostmi, které jsou závislé na okolním prostředí). Podobně se 

ukázalo, že homogamie v BMI (body mass index) mezi partnery zůstala i poté, co byl statisticky 

kontrolován efekt partnerských preferencí pro obezitu a BMI (Fisher et al., 2014). Tyto 

výsledky naznačují, že homogamie mezi partnery může vznikat i jinými mechanismy než 

prostřednictvím partnerských preferencí. 

Vzhledem k faktu, že studie netestují přímo mechanismy vzniku homogamie, nelze 

s jistotou rozlišit, zda je podobnost partnerů důsledkem preferencí nebo tlaků „partnerského 

trhu“. Budoucí studie by tak měly být designovány prospektivně (např. Todd, Penke, Fasolo, & 

Lenton, 2007), kdy by byli respondenti tázáni na partnerské preference ještě před navázáním 

vztahu a následně by se sledovaly kompromisy, které mezi svými preferencemi a skutečným 

výběrem udělají. Pokud studie netestují preference pro soběpodobnost před navázáním vztahu, 

není možné od sebe tyto mechanismy odlišit. 
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1.1.3.3. Proximita 

Pravděpodobnost, že se potenciální partneři vůbec setkají, vzrůstá s geografickou proximitou 

(blízkostí). Tento mechanismus bývá také nazýván sociální homogamie. Studie z Nizozemí 

např. ukázala, že polovina pozdějších partnerů od sebe žila v okruhu šesti kilometrů, přičemž 

nejčastější vzdálenost byla pouhý jeden kilometr (Haandrikman et al., 2008). Současně se 

ukázalo, že zatímco v době narození obou partnerů byl medián vzdálenosti mezi nimi 22,9 km, 

5 let před kohabitací 7,8 km, tak těsně před sestěhováním to bylo pouhých 6,2 km 

(Haandrikman et al., 2008). Jako nejčastější místa potkávání partnerů se ukázala být škola, 

práce a sousedství (Kalmijn, 1991; Mare, 1991; Nielsen & Svarer, 2009; Schwartz & Mare, 

2012; Stevens, 1991). Geografická proximita s sebou současně nese proximitu sociální. Např. 

potká-li se pár v sousedství, je pravděpodobné, že budou mít partneři podobný socio-

ekonomický status apod. Podobnost partnerů v různých charakteristikách tak nemusí být nutně 

dána preferencí pro soběpodobnost, ani nemusí být důsledkem efektu „partnerského trhu“ (tedy 

kompromisy při výběru partnera), ale může být dána místem, kde se partneři potkali.  

Místo seznámení může predikovat homogamii mezi partnery v různých 

charakteristikách. Například seznámení ve škole může ústit ve větší homogamii ve vzdělání, 

inteligenci a věku, seznámení v práci k větší homogamii v socioekonomickém statusu, vzdělání 

atd. (Kalmijn, 1998; Nielsen & Svarer, 2009). Současně stejné vzdělání může vést ke stejným 

pracovním příležitostem, a tudíž mohou mít partneři podobné vzdělání, i když se seznámí 

v práci (Kalmijn & Flap, 2001). Vzdělání má navíc vliv na formování názorů, postojů apod., a 

tudíž homogamie ve vzdělání může zvyšovat pravděpodobnost, že si partneři budou lépe 

rozumět (Stevens, 1991).  

Důležitou roli při seznamování hrají taktéž rodinné sítě. V USA se 15 % párů díky 

rodinným sítím a škole znalo dříve, než navázaly partnerský vztah. Nicméně od 2. poloviny 20. 

století význam rodinných sítí při seznamování systematicky klesá (Kalmijn & Flap, 2001). Je 

ovšem důležité si uvědomit, že vliv rodičů na výběr partnera se mezi kulturami významně liší 

(Apostolou, 2007, 2012, 2017), pročež závěry zjištěné v USA nelze generalizovat na celou 

populaci. 

Přímo se dá mechanismus proximity testovat prostřednictvím místa seznámení. 

V současné době je populární online seznamování, kde je efekt proximity odfiltrován. Na online 
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seznamky se zaměřil výzkum testující homogamii manželů v osobnostních charakteristikách, 

emočním prožívání a zájmech (Gonzaga, Carter, & Buckwalter, 2010). Výsledky ukázaly, že 

partneři vykazovali signifikantní míru vzájemné podobnosti v osobnosti a zájmech ještě před 

spárováním. Závěry tak naznačují, že lidé, kteří si jsou podobní, se mají tendenci párovat, a to 

nehledě na geografickou blízkost. K obdobným závěrům dospěla i studie testující příčiny 

homogamie ve vzdělání, která ukázala, že soběpodobnost partnerů vzniká nikoli důsledkem 

proximity, nýbrž preferencemi pro soběpodobnost (Stevens, 1991). Jiné studie zjistily, že 

homogamie v osobnostních charakteristikách zůstává i po kontrolování základních socio-

demografických charakteristik, což naznačuje, že sociální homogamie není jediným 

vysvětlujícím faktorem soběpodobnosti partnerů (Mascie-Taylor & Vandenberg, 1988; Watson 

et al., 2004). Výsledky tak naznačují, že ačkoli může hrát proximita ve formování 

homogamních vztahů určitou roli, její význam je při kontrolování jiných mechanismů vzniku 

homogamie relativně nižší, než se předpokládalo, a navíc se zdá, že společně s individualizací 

a globalizací společnosti její význam postupně klesá.  

 

1.1.3.4. Konvergence 

Podle mechanismu konvergence se partneři vzájemně připodobňují v průběhu soužití, jinými 

slovy se s dobou trvání vztahu zvyšuje jejich homogamie. Konkrétní procesy konvergence 

mohou být např. vzájemná synchronizace, zrcadlení neverbálního chování, stejné stravovací 

návyky a životní styl apod. 

V jednom experimentu (Zajonc, Adelmann, Murphy, Niedenthal, & Niedenthal, 1987) 

byli nezávislí hodnotitelé schopni k sobě správně přiřadit častěji fotografie partnerů, které byly 

vyfotografovány v době jejich 25. výročí než během jejich líbánek. Většina dosavadních studií 

ovšem spíše naznačuje, že v případě homogamie se mechanismus konvergence příliš 

neuplatňuje. Jak se ukázalo, délka vztahu má na míru podobnosti partnerů v osobnostních 

charakteristikách, postojích, hodnotách apod. zanedbatelný vliv (Buss, 1984; Feng & Baker, 

1994; Glicksohn & Golan, 2001; Watson et al., 2004). Jiná studie ukázala, že vztahy trvající 

méně než 6 měsíců vykazují srovnatelnou míru homogamie jako dlouhodobé páry (Luo, 2009).  
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Jako stěžejní se jeví „plasticita“ charakteristik (např. konzumace alkoholu je plastičtější 

než barva očí; Mascie-Taylor, 1989). Konvergence napříč různými fyzickými, sociálními a 

behaviorálními charakteristikami nebyla nalezeny u 36 ze 44 zkoumaných charakteristik (Price 

& Vandenberg, 1980). A právě charakteristiky, u nichž nalezena byla, byly ty vysoce plastické. 

Autoři uvádějí, že ke konvergenci může tedy docházet nejsnadněji u chování a návyků (kouření, 

konzumace alkoholu, sociální aktivity; Price & Vandenberg, 1980). To potvrzují i další studie, 

které ukázaly, že ke konvergenci mezi partnery dochází např. v chování, životním stylu, či 

neverbální komunikaci (Griffiths & Kunz, 1973; Tambs, Moum, Council, & Relations, 1992; 

Zajonc et al., 1987). Naopak u charakteristik, v nichž je intraindividuální variabilita v průběhu 

ontogeneze nízká (např. osobnostní charakteristiky), významnou konvergenci partnerů 

očekávat nelze (Cobb-Clark & Schurer, 2012; Costa & McCrae, 1994). 

Párují se lidé na základě soběpodobnosti, nebo homogamie vzniká důsledkem soužití? 

Mechanismus preferencí pro soběpodobnost a konvergence lze rozlišit prostřednictvím 

longitudinálních studií. A právě longitudinální studie homogamie manželských párů ukázaly, 

že míra podobnosti v postojích a osobnostních charakteristikách se v průběhu 20 let nezměnila 

(Caspi & Herbener, 1993). Jiná studie navíc ukázala, že partneři se vzájemně podobali 

v osobnostních charakteristikách a zájmech ještě před tím, než se potkali (Gonzaga et al., 2010). 

Další studie ukázala, že manželé si byli podobní v atraktivitě, politických názorech a 

náboženském vyznání stejně jako partneři, kteří spolu chodili nejméně 11 měsíců (Bleske-

Rechek, Remiker, & Baker, 2009). Studie zaměřená na podobnost ve fyzických 

charakteristikách zjistila, že podobnost manželů je důsledkem spíše samotného výběru než 

postupného připodobňování (Pennock-Roman, 1984).  

Jak uvádí Caspi a kol. (1992), soužití a společné zážitky tak mohou partnerskou 

podobnost spíše udržovat než zvyšovat. Na jedné straně přílišná odlišnost partnerů může být 

nepříjemná a stresující, pročež mohou vzájemnou rozdílnost balancovat či snižovat, aby se 

tomuto diskomfortu vyhnuli. Na druhou stranu, pokud by konvergence fungovala intenzivně a 

kontinuálně po celou dobu trvání vztahu, mohla by být pro vztah spíše nevýhodná, jelikož by 

partneři snížili variabilitu svých vlastností (tzv. model švýcarského nože), a mohli tak hůře 

vzájemně kompenzovat své nedostatky (Levinger, 1964; Winch, 1967). 
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 Partneři, kteří si jsou méně podobní a mají méně společného, se mohou častěji rozcházet 

(Bacon et al., 2014). To potvrdily i nedávné longitudinální studie (Schwartz, 2010b, 2010a), 

které ukázaly, že sezdané a nesezdané páry se lišily v homogamii ve vzdělání (sezdaní 

vykazovali vyšší míru soběpodobnosti), avšak v době seznámení se nelišily. Je tedy možné, že 

mezi páry, které jsou spolu dlouho, se nemusí homogamie nutně zvyšovat, ale že spolu zůstaly 

právě proto, že si partneři byli podobní a současně se nezačali lišit. Naopak páry, jejichž 

homogamie se v průběhu času snižuje, se mohou častěji rozpadat. Z tohoto důvodu jsou pro 

testování konvergence vhodnější longitudinální než průřezové studie. 

 

Zatímco první tři mechanismy (preference pro homogamii, důsledek fungování 

„partnerského trhu“ a proximita) mohou mít za následek, že se vzájemně podobní jedincí 

spárují, konvergence může tuto podobnost udržovat (Luo, 2017). Jinými slovy v homogamii 

partnerů nemusí hrát roli exkluzivně pouze jeden mechanismus, ale jednotlivé mechanismy se 

mohou vzájemně doplňovat. Budoucí výzkumy by se tak mohly zaměřit na otázku, v jakých 

charakteristikách a v jakých fázích vztahu hrají jednotlivé mechanismy klíčovou roli, a 

v neposlední řadě jaké jsou mezi jednotlivými mechanismy vzájemné interakce. 

 

1.1.4. Důsledky homogamie 

1.1.4.1. Vztahové důsledky homogamie  

Většina studií ukazuje, že soběpodobní partneři vykazují větší partnerskou spokojenost než 

nepodobní partneři. Ačkoli ne všechny studie pozitivní efekt homogamie na partnerskou 

spokojenost nalezly (např. Dyrenforth, Kashy, Donnellan, & Lucas, 2010), jen velice málo jich 

zjistilo pozitivní vztah mezi heterogamií a spokojeností (např. Dryer & Horowitz, 1997). 

George a kolegové (2015) zjistili, že soběpodobnost partnerů nepřispívá partnerské 

spokojenosti, nicméně jejich odlišnost signifikantně predikuje nespokojenost v manželství. U 

párů, které navštěvovaly partnerské poradenství, byla nalezena nižší homogamie 

v osobnostních charakteristikách než u těch, které na poradenství nedocházely (Han et al., 

2003). Heterogamní vztahy mají navíc vyšší pravděpodobnost rozpadu než vztahy založené na 

homogamii (Hill, Rubin, & Peplau, 1976; Oppenheimer, 1988; Sanchez, Manning, & Smock, 
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1998). I přes částečnou nekonzistenci výsledků napříč studiemi nalezla většina studií pozitivní 

efekt homogamie na partnerskou spokojenost (Arrindell & Luteijn, 2000; Bereczkei & 

Csanaky, 1996; Burleson & Denton, 1992; Byrne, 1971), a to nejen u heterosexuálních, ale i 

homosexuálních jedinců (Bártová et al., 2017) 

Na proximátní rovině může vzájemná podobnost zvyšovat pocit porozumění, 

sounáležitosti apod., což napomáhá budování intimity ve vztahu. Lidé s podobnými 

charakteristikami taktéž mají tendence vnímat svět podobným způsobem, reagovat na určité 

situace stejným stylem atd., což může usnadňovat komunikaci a každodenní interakce a 

snižovat počet konfliktů (Rusbult, Finkel, & Kumashiro, 2009). Pro homogamní partnery může 

být taktéž snadnější interpretovat a pochopit myšlenky a pocity svého partnera, což přispívá 

vzájemné empatii a pochopení. Podobnost partnerů může taktéž vést k více společným zájmům 

a možnostem společného trávení času. Acitelli a kolegové (2001) zjistili, že partneři 

s podobnými hodnotami vykazují vyšší partnerskou spokojenost než ti, kteří mají hodnoty 

odlišné. Pozitivním aspektem homogamie tak může být taktéž sebepotvrzování, jelikož stejné 

názory a hodnoty druhé osoby mohou být vnímány jako „potvrzení správnosti“ těch vlastních. 

Hill a kolegové (1976) navíc dospěli k závěru, že vyšší partnerská spokojenost může vést k větší 

reprodukci bez přítomnosti jakýchkoli biologických faktorů zvyšujících plodnost. Z evoluční 

perspektivy může být homogamie pro vztah přínosná, jelikož prizmatem teorie příbuzenského 

výběru zvyšuje altruismus mezi partnery (Hamilton, 1964).  

Intuitivně bychom mohli očekávat vyšší míru homogamie v těch charakteristikách, 

jejichž podobnost může vztahu přinášet nějaké výhody (např. může zvyšovat partnerskou 

spokojenost či stabilitu vztahu). Nicméně zdaleka ne u všech charakteristik je vliv na 

spokojenost a stabilitu vztahu známý. 

Homogamie v demografických charakteristikách je spíše slabým, ač signifikantním 

prediktorem partnerské spokojenosti (Gaunt, 2006; Keizer & Komter, 2015; Leikas, Ilmarinen, 

Verkasalo, Vartiainen, & Lönnqvist, 2018; Schoen, Rogers, & Amato, 2006). 

V případě osobnostních charakteristik má homogamie na partnerskou spokojenost slabý 

pozitivní efekt (Caspi & Herbener, 1990; Luo & Klohnen, 2005; Shiota & Levenson, 2007; 

Wilson & Cousins, 2003), nicméně tento efekt zmizí, když je celý model kontrolován pro 

individuální charakteristiky obou partnerů (Luo, 2009; Watson et al., 2004). Jako klíčové se 
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tedy jeví charakteristiky partnerů, a nikoli jejich vzájemná podobnost (např. jedinci s vysokým 

skórem neuroticismus vykazují nižší partnerskou spokojenost než méně neurotičtí jedinci, 

přičemž míra podobnosti s partnerem nehraje významnou roli; Dyrenforth et al., 2010). Naopak 

v případě sociálních schopností se ukázala jako klíčová podobnost partnerů, která pozitivně 

predikovala spokojenost (a to i v případě, kdy oba partneři vykazovali nízké sociální 

schopnosti; Burleson & Denton, 1992). Výzkumy tak naznačují, že v některých 

charakteristikách může být pro partnerskou spokojenost důležitější vzájemná podobnost 

partnerů, zatímco v jiných charakteristiky jednotlivých partnerů.  

Homogamie ovšem může mít na vztah i negativní dopady, a to zejména v případě 

problematického chování, jako je např. alkoholismus či antisociální chování (Rhule-Louie & 

McMahon, 2007). Soběpodobnost partnerů v takovém případě snižuje šanci na změnu, když se 

jeden z partnerů dostane do problémů (Caspi & Herbener, 1990), partneři se navíc mohou 

v daném chování vzájemně podporovat, což může komplikovat možnost nápravy.  

Jak naznačují uvedené výzkumy, homogamie má na vztah spíše pozitivní dopad, ačkoli 

dosud není zřejmé, jaké konkrétní dopady na spokojenost mají různé charakteristiky a zejména 

soběpodobnost v nich. Budoucí výzkumy by se taktéž měly zaměřit na neheterosexuální jedince 

(Bártová et al., 2017) a nezápadní populace (Lucas et al., 2004). 

 

1.1.4.2. Genetické důsledky homogamie 

Prostřednictvím homogamie může docházet k tzv. optimálnímu outbreedingu (Bateson, 1983). 

Výběrem soběpodobného partnera se totiž zvyšuje pravděpodobnost inbreedingu, tedy křížení 

mezi geneticky příbuznými jedinci, obvykle definovanými jako bratranci/sestřenice z prvního 

kolena či bližší (Thornhill, 1991). Následkem inbreedingu může docházet k homozygotismu u 

potomků, což zvyšuje pravděpodobnost hromadění letálních alel, které s sebou nesou riziko 

snížení životaschopnosti potomků a výskytu vývojových vad či fyzických defektů (Blouin & 

Blouin, 1988; Seemanová, 1971). Naopak outbreeding (křížení mezi geneticky vzdálenými 

jedinci) může mít za následek rozpad lokálně uzpůsobených adaptací a genových komplexů. U 

heterozygotů je vyšší pravděpodobnost, že ponesou vzácnější alely, a tudíž budou geneticky 

rezistentní vůči patogenům (Thornhill & Gangestad, 1996). Ke zvýšení heterozygotnosti u 
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potomků by mohlo vést negativní asortativní párování (heterogamie, komplementarita). 

Optimální párovací strategií se tak jeví spárování s jedincem, který je podobný, ale ne příliš, 

tzv. optimální outbreeding (Bateson, 1983; Epstein & Guttman, 1984). 

Za předpokladu, že je genotyp reflektován ve fenotypu, vyšší míra homogamie zvyšuje 

pravděpodobnost předání více vlastních (resp. společných) genů do další generace (Sweeney & 

Cancian, 2004). Vzájemná podobnost vede k vyššímu altruismu (Hamilton, 1964), což může 

zvyšovat inkluzivní i exkluzivní fitness jedince. Výzkum genetické podobnosti párů ukázal, že 

partneři si jsou podobnější než náhodně spárovaní jedinci (Domingue, Fletcher, Conley, & 

Boardman, 2014). Rushton a Bons (2005) navíc dospěli k závěru, že partnerská homogamie je 

vyšší u těch znaků, které jsou více dědivé (např. výška versus zaměstnání). Nicméně samotná 

dědičnost nemůže vysvětlit hierarchii jednotlivých charakteristik v kontextu homogamie. 

Jinými slovy, nejvyšší homogamie je systematicky nacházena u socio-demografických 

charakteristik, které přímo dědičné nejsou, ačkoli mohou být vedlejším efektem jiných 

děděných charakteristik, a současně mohou být předávány nebiologickou cestou, např. učením. 

Naopak dědivá komponenta fyzických charakteristik je vyšší, ovšem homogamie v nich je 

tradičně významně nižší než v případě socio-demografických charakteristik. 

Životní strategie (life history) závisí na podmínkách prostředí. V případě nepříznivých 

podmínek je výhodnější rychlá životní strategie (dřívější zahájení reprodukce, více potomků 

apod.), zatímco v případě příznivých podmínek je výhodnější pomalá životní strategie (pozdější 

reprodukce, méně potomků, vyšší investice do potomků apod.; Figueredo & Wolf, 2009). 

V kontextu nenáhodného párování může být jako rychlá životní strategie nahlížena 

heterogamie, jelikož produkuje geneticky variabilnější potomstvo, které může mít vyšší šanci 

na přežití v nepříznivých a hůře predikovatelných podmínkách. Oproti tomu homogamie může 

být adaptivní ve stálých a predikovatelných podmínkách, jelikož potomstvo homogamních 

rodičů je na tyto podmínky adaptované (Figueredo & Wolf, 2009). 

Na populační úrovni může nenáhodné párování ovlivňovat variabilitu znaků (zejména 

těch s dědičnou komponentou) v populaci. Např. simulační studie efektu nenáhodného párování 

na obezitu v populaci ukázala, že změna párování z náhodného na nenáhodné může výskyt 

obézních jedinců v populaci až zdvojnásobit během pouhých dvou generací (Speakman et al., 

2007). Nenáhodné párování může také ovlivnit genetickou strukturu populace prostřednictvím 
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zvýšeného genetické variance a výskytu homozygotnosti (Crow & Felsenstein, 1968). 

Asortativní párování může taktéž vést k sympatrické speciaci tím, že rozdělí jednu populaci na 

dvě (Doebeli, 1996; Jiang, Bolnick, & Kirkpatrick, 2013; Udovic, 1980). 

 

1.1.5. Metodická úskalí výzkumu homogamie 

Dosavadní výzkum naznačuje, že partneři se vzájemně podobají v mnoha různých 

charakteristikách s vyšší pravděpodobností než náhodně spárovaní jedinci. Ačkoli by se mohlo 

jevit, že dlouhodobý výzkum nenáhodného párování všechny otázky již zodpověděl, není tomu 

tak. V první řadě je důležité si uvědomit, že ne všechny studie homogamii mezi partnery 

potvrdily. Ačkoli některé studie podobnost nalezly, jiné ji nenalezly, a některé dokonce zjistily, 

že jsou partneři signifikantně odlišní. Nekonzistence výsledků může být způsobena několika 

faktory.  

Zaprvé, studie jsou prováděny na různých místech a v různém čase. Ačkoli např. 

homogamie partnerů ve věku je v čase i z geografického hlediska poměrně stabilní, homogamie 

ve vzdělání roste společně s přístupem žen ke vzdělání. Soběpodobnost partnerů v různých 

charakteristikách může současně odrážet důležitost jednotlivých charakteristik v dané 

společnosti, což ilustruje např. pokles homogamie v náboženském vyznání v USA v průběhu 

20. století (Kalmijn, 1991).   

Zadruhé, závěry jednotlivých studií nejsou snadno srovnatelné, jelikož výzkumné vzorky 

daných studií tvoří páry s různou mírou závazku a s různou délkou trvání. V případě testování 

preferencí pro homogamii je tato námitka irelevantní, ovšem v případě testování podobnosti 

skutečných párů musí být brána v potaz. Dochází-li např. ke zvyšování partnerské podobnosti 

v průběhu soužití, je porovnávání míry homogamie u randících a dlouhodobě sezdaných párů 

přinejmenším problematické. Navíc vzhledem k vztahu mezi homogamií a partnerskou 

spokojeností a stabilitou je nezbytné závazek a délku vztahu kontrolovat. Např. vztahy, které 

nejsou založeny na homogamii, se mohou častěji rozpadat, což znamená, že ačkoli 

v počátečních fázích vztahu nemusíme vzorec homogamního párování nalézt, u 

dlouhodobějších vztahů již může být patrný, jelikož nehomogamní vztahy se rozpadnou.  
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Zatřetí, partnerská podobnost může být buď vnímaná (když jeden partner hodnotí 

charakteristiky obou partnerů), nebo objektivní (když každý partner hodnotí své vlastní 

charakteristiky). Jelikož se partneři mají tendenci vnímat jako vzájemně podobnější, objektivní 

a vnímaná podobnost partnerů se může do určité lišit, což může vést k rozdílným se výsledkům 

jednotlivých studií (Trost, 1967). 

V neposlední řadě se výsledky jednotlivých studií mohou lišit podle způsobu výpočtu 

partnerské podobnosti. Existují tři základní postupy. Zaprvé, skór diskrepance, kdy se vypočítá 

absolutní rozdíl v určité charakteristice mezi oběma partnery (např. partner má skór extraverze 

5 a partnerka 7, tudíž jejich skór diskrepance je 2). Nižší hodnota tak značí vyšší míru 

podobnosti. Nevýhodou tohoto přístupu je nejednoznačnost, od jaké hodnoty přestávají být 

partneři podobní a začínají být nepodobní. Zadruhé, korelace charakteristik (variable-centered 

correlation), kdy se napříč celým vzorkem koreluje jedna konkrétní charakteristika (např. 

extraverze). Čím vyšší korelační koeficient, tím vyšší podobnost. Nevýhodou ovšem je, že 

korelace ukazuje podobnost napříč celým vzorkem, a nikoli podobnost jednotlivého páru, a 

současně lze najednou testovat homogamii pouze v jedné charakteristice. Zatřetí, korelace páru 

(couple-centered correlation), kdy se prostřednictvím korelace několika charakteristik partnerů 

získá index podobnosti jednotlivých párů. Nevýhodou tohoto přístupu je, že nelze provádět 

korelaci charakteristik měřených pouze jednou položkou (např. výška). Naopak výhodou je 

možnost korelovat jak jednu charakteristiku (např. extraverzi měřenou více otázkami), tak např. 

celý osobnostní profil. 

Valná většina výše uvedených studií je postavena na korelačních analýzách, nicméně je 

důležité si uvědomit, že některé charakteristiky jsou navzájem silně spjaty (např. věk a fyzická 

zdatnost/zdraví, vzdělání a socioekonomický status apod.). Tudíž je možné, že homogamie 

(ne)nalezená v určitých charakteristikách je pouze vedlejším efektem homogamie 

v charakteristikách jiných. Proto je žádoucí, aby budoucí studie vždy kontrolovaly efekt 

ostatních relevantních charakteristik. 
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2. Cíle práce 

Předložená práce měla dva hlavní cíle. Zaprvé, kriticky shrnout současný stav poznání v oblasti 

nenáhodného párování, zadruhé, testovat míru nenáhodného párování v závislosti na pohlaví, 

sexuální orientaci a populaci respondentů se zaměřením na preference i reálný výběr. 

V neposlední řadě jsme testovali další mechanismus (imprinting-like efekt), prostřednictvím 

něhož může docházet k podobnosti partnerů. Primární důraz byl kladen na homogamii 

v osobnostních a fyzických charakteristikách. 
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of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on 

preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. 

Personality and Individual Differences, 104, 313-319. 

CílVII: Testovat vliv homogamie a imprinting-like efektu na preferovanou a skutečnou velikost 

hýždí a poprsí, na tvar poprsí a poměr pasu a boků u heterosexuálních mužů a 

neheterosexuálních žen z Brazílie a České republiky. 
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3. Závěr 

Homogamie získala a stále získává významnou empirickou podporu, přičemž pouze minimum 

studií nalezlo mezi partnery signifikantní heterogamii/komplementaritu. Závěry studií tak 

podporují buď pozitivní nenáhodné párování (homogamii) nebo náhodné párování. Nejsilnější 

homogamie je systematicky nacházena v případě sociálně-demografických charakteristik, u 

postojů, hodnot a dalších psychologických charakteristik je obvykle nacházena podobnost 

partnerů středně silná, zatímco u osobnostních a fyzických charakteristiky spíše slabá (Luo, 

2017; Rushton & Bons, 2005). 

Výzkum nenáhodného párování probíhá již od začátku minulého století a postupně 

pronikl do mnoha různých oborů a vědeckých disciplín. Otázka homogamie je tak studována 

z různých hledisek, pomocí různých metodik a přístupů, se zaměřením na různé charakteristiky, 

přičemž jednotlivé poznatky se vzájemně doplňují, čím vytvářejí komplexní, ač stále 

nekompletní obraz. Například sociální psychologové a demografové se zaměřují na výzkum 

mnohdy postavený na reprezentativních vzorcích popisující trendy v párování závislé na 

okolních skutečnostech, jako je např. postavení žen ve společnosti, důležitost náboženství 

v dané společnosti apod. Na druhé straně psychiatři se zaměřují na velice specifický vzorek 

populace, přičemž testují nejen výskyt homogamie, ale taktéž mechanismy jejího vzniku. 

Dosud ovšem stále není známo, nakolik je princip homogamie generalizovatelný a nakolik je 

závislý na pohlaví, orientaci a kultuře.  

Otázkou taktéž zůstává, proč se princip homogamie při párování neprojevuje silněji a 

univerzálněji, ukazuje-li se jako prospěšný na vztahové i genetické rovině. Jedním z možných 

vysvětlení je diskrepance mezi preferencemi a skutečným výběrem. Jinými slovy, ačkoli lidé 

vykazují pro soběpodobnost silné preference, ve skutečném výběru se homogamie projevuje 

méně (Figueredo et al., 2006; Štěrbová et al., 2017), např. proto, že lidé při skutečném výběru 

dělají celou řadu kompromisů. Jak již bylo řečeno výše, příliš velká vzájemná podobnost by 

s sebou mohla nést rizika spojená s inbreedingem. Z tohoto hlediska může být přínosnější najít 

si partnera, který je podobný, ale ne příliš (tzv. optimální outbreeding) (Bateson, 1983). Ačkoli 

homogamie přináší vztahu celou řadu výhod, prospěšná může být i heterogamie, jelikož tak 

každý z partnerů může přispívat něčím jiným, a tím prospívat samotnému vztahu (Dryer & 

Horowitz, 1997). V neposlední řadě se homogamie nemusí projevovat ve všech 
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charakteristikách do stejné míry a stejným způsobem, pročež by bylo pro budoucí výzkum 

přínosné zaměření nikoli na izolované charakteristiky, ale na jejich širší spektrum.  

V přiložených publikacích je kriticky shrnut současný stav poznání nenáhodného 

párování (homogamie, heterogamie, komplementarita, imprinting-like efekt) a představen 

výzkum, který pojednává ideální i skutečnou homogamii v osobnostních (Big Five, genderová 

nonkonformita) a fyzických charakteristikách (tělesná výška, míra tělesného ochlupení, délka 

vousů, velikost a tvar prsou, poměr pasu a boků, velikost pozadí) u heterosexuálních i 

neheterosexuálních jedinců pocházejících ze dvou různých populací (Brazílie a Česká 

republice). Závěry ukazují, že princip homogamie se uplatňuje u heterosexuálních i 

homosexuálních jedinců z obou zkoumaných populací, což naznačuje, že homogamie by mohla 

být univerzální párovací strategií. Výsledky studií významně přispívají k pochopení 

interindividuální variability nenáhodného párování.  

Pochopení, jak výběr partnera probíhá a jaké okolnosti vedou k podobnosti partnerů, je 

velice důležité. Dosavadní výzkum naznačuje, že nejvýznamnější roli hrají preference pro 

soběpodobnost, následovány vlivy „partnerského trhu“, proximitou a konvergencí. Nicméně 

vztah mezi nimi stále není zcela jasně definován. Porozumění mechanismům párování by bylo 

přínosné také pro klinickou praxi, např. partnerskou terapii. Poznatky z oblasti nenáhodného 

párování jsou potenciálně aplikovatelné také v oblasti seznamování (seznamky), problémů 

s reprodukcí (reprodukční kliniky) či transgeneračního přenosu psychopatologií (psychiatrie). 
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