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Abstrakt (jednostránkový souhrn) v češtině  

 

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 

 

 

 

 



Abstract (jednostránkový souhrn) v angličtině  

 

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 

 

 



1. Úvod  

 

Při výběru partnera hraje roli mnoho různých mechanismů, přičemž jedním 

z nejvýznamnějších je nenáhodné párování (Buss, 1985), které může být pozitivní 

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

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. Většina studií je ovšem zaměřena na 

heterosexuální jedince ze západních populací, což znemožňuje širší generalizaci výsledků. 

V teoretickém úvodu jsou vedle empirické podpory představeny faktory, které mohou mít na 

partnerskou homogamii vliv (např. sexuální orientace, kultura, míra závazku atd.).  

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. Mechanismy vzniku homogamie jsou blíže 

představeny v teoretickém úvodu, jelikož k porozumění konceptu nenáhodného párování je 

pochopení fungování jeho jednotlivých mechanismů klíčové. 

Podobnost partnerů v různých charakteristikách může mít pro vztah odlišné 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 apod., a tím zvyšovat partnerskou 

spokojenost.  

 

 

 



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. 

 

Cíle přiložených prací: 

 

a) Kriticky shrnout poznání v oblasti pozitivního (homogamie, imprinting-like efekt) a 

negativního (heterogamie, komplementarita) nenáhodného párování. Dalším cílem bylo 

pojednat mechanismy vzniku podobnosti/nepodobnosti partnerů, evoluční důsledky 

homogamie a heterogamie a jejich dopad na partnerskou spokojenost. Práce vychází 

především z paradigmatu evoluční a sociální psychologie (Štěrbová & Valentová, 2012).  

 

b) V komparativní perspektivě představit dosavadní poznání v oblasti imprintingu. Nejdříve 

je pojednán imprinting rodičovský a následně sexuální. U sexuálního imprintingu jsou 

představeny jeho podmínky (senzitivní perioda, nezvratitelnost, prodleva mezi vtištěním a 

spuštěním daného chování). Jelikož u člověka podmínky naplněny nejsou, výzkumníci 

referují o imprinting-like efektu, který je pozitivní nebo negativní (Štěrbová & Havlíček, 

2017).  

 

c) Testovat preferovanou a vnímanou/skutečnou homogamii v osobnostních charakteristikách 

u heterosexuálních a homosexuálních mužů z Brazílie a České republiky (Štěrbová et al., 

2017). 

 

d) Testovat míru podobnosti v maskulinitě-femininitě (genderové nonkonformitě) u 

dlouhodobých homosexuálních partnerů a její vliv na kvalitu partnerského vztahu (Bártová et 

al., 2017).  

 



e) Testovat relativní výšku u ideálních a skutečných partnerů a její souvislost se submisivitou 

a dominancí v partnerském vztahu. Studie se zúčastnili heterosexuální a neheterosexuální 

ženy a muži z Brazílie a České republiky (Valentova, Bártová, Štěrbová, & Varella, 2016). 

 

f) Testovat preference a reálný výběr v kontextu tělesného ochlupení a délky vousů. Výzkumu 

se zúčastnili homosexuální muži a heterosexuální ženy z Brazílie a České republiky. Současně 

byl testován vliv homogamie a imprinting-like efektu jak na preference, tak na skutečný výběr 

(Valentova, Varella, Bártová, Štěrbová, & Dixson, 2017). 

 

g) Testovat preference a reálný výběr ve velikost hýždí a poprsí, na tvar poprsí a poměr pasu a 

boků. Studie se zúčastnili heterosexuální muži a homosexuální ženy z Brazílie a České 

republiky. Současně byl testován vliv homogamie a imprinting-like efektu jak na preference, 

tak na skutečný výběr (Valentova, Bártová, Štěrbová, & Varella, 2017). 

 

3. Materiál a metodika  

 

Studií se účastnili heterosexuální a neheterosexuální (homosexuální a bisexuální) jedinci z 

Brazílie a České republiky, přičemž velikost vzorků variovala od 30 párů po 1 709 

participantů. V závislosti na cíli jednotlivých studií participanti uvedli charakteristiky (nebo 

některé z nich) své, svého skutečného partnera, svého ideálního partnera a rodiče opačného 

pohlaví. Konkrétně jsme se zaměřili na charakteristiky osobnostní, které byly testovány 

pomocí standardizovaných dotazníků (Big Five; Štěrbová et al., 2017; genderová 

nonkonformita; Bártová et al., 2017), a fyzické testované pomocí standardizovaných 

obrázkových stimulů (tělesná výška; Valentova et al., 2016; míra tělesného ochlupení, délka 

vousů; Valentova, Varella, et al., 2017; velikost a tvar prsou, poměr pasu a boků, velikost 

pozadí; Valentova, Bártová, Štěrbová, & Varella, 2017). 

 

4. Výsledky a diskuse 

 

V případě osobnostních charakteristik (Big Five) jsme zjistili, že homosexuální i 

heterosexuální muži preferují u svých partnerů soběpodobnost ve všech charakteristikách 

kromě Emoční stability. Homogamie mezi skutečnými partnery však byla vyšší u 

heterosexuálů než homosexuálů. Výsledky u Brazilců a Čechů se významně nelišily. Závěry 

tak ukazují, že preference pro soběpodobnost by mohla být poměrně univerzální (nehledě na 



sexuální orientaci a populaci), nicméně do reálného výběru se např. díky multidimenzionalitě 

výběru nemusí plně promítnout, a to zejména u homosexuálních jedinců. Jedním z možných 

vysvětlení je menší velikost „partnerského trhu“, díky níž pro ně může být náročnější nalézt 

partnera, který by postulované preference naplňoval (Štěrbová et al., 2017).  

 Studie zaměřená na genderovou nonkonformitu ukázala, že homosexuální partneři se 

vzájemně nepodobají více než náhodně spárovaní jedinci, což zpochybňuje široce zakořeněný 

stereotyp, že homosexuálové se párují na základě homogamie v genderových rolích. Dále se 

ovšem ukázalo, že vyšší soběpodobnost partnerů v dětské genderové nonkonformitě predikuje 

vyšší míru partnerského přizpůsobení. Jinými slovy, ačkoli si nejsou dlouhodobé 

homosexuální páry v průměru podobnější než náhodně spárovaní jedinci, ty, které si 

podobnější jsou, hodnotí svůj vztah jako kvalitnější. Výsledky tak naznačují, že genderová 

podobnost může mít u homosexuálů na vztah pozitivnější dopad než genderová stratifikace 

(Bártová et al., 2017). 

 V případě tělesné výšky jsme zjistili, že heterosexuální muži i ženy preferují, když je 

partner vyšší než partnerka, zatímco neheterosexuální muži a ženy preferují, když jsou oba 

partneři podobně vysocí. Stejné vzorce byly nalezeny i v případě skutečných partnerů. 

Současně se ukázalo, že neheterosexuální jedinci, kteří preferovali dominantní postavení 

v sexuálních aktivitách, a heterosexuální muži preferující dominantní postavení ve vztahu 

preferovali nižší partnery, než jsou oni sami. Výsledky se mezi Brazilci a Čechy významně 

nelišily ani v tomto případě. Závěry tak naznačují, že preference pro relativní tělesnou výšku 

variují v závislosti na sexuální orientaci, přičemž v obou případech je vlastní tělesná výška 

spjata s preferovanou submisivitou a dominancí (Valentova, Bártová, Štěrbová, & Varella, 

2016).  

 Ve výzkumu zaměřeném na tělesné ochlupení a vousatost, jehož se zúčastnili jedinci 

preferující muže (heterosexuální ženy a homosexuální muži) z Brazílie a ČR, se ukázalo, že 

homosexuálové preferují v průměru vousatější muže než ženy. Tyto výsledky podporují 

závěry předchozích studií, že homosexuálové vykazují vyšší preference pro maskulinní rysy. 

Současně se ukázalo, že v případě preferencí pro tělesné ochlupení a vousatost hraje 

důležitější roli vlastní pohlaví než pohlaví preferovaného jedince. Dále jsme zjistili, že 

Brazilci preferují vyšší míru vousatosti než Češi. Vzhledem k tomu, že preference odpovídaly 

rozložení v populaci, za mezikulturními rozdíly by mohly stát např. efekty familiarity a 

vystavení. V případě homogamie jsme zjistili, že homosexuální muži preferovali stejnou míru 

vousatosti, jako měli oni sami. České ženy dále u svých partnerů preferovaly stejnou míru 

vousatosti, jako měl jejich otec v době jejich dětství. U skutečných partnerů jsme ovšem 



žádné významné výsledky nenalezli. Závěry tak naznačují, že v případě tělesného ochlupení a 

vousatosti hraje homogamie a imprinting-like efekt roli pouze na úrovni preferencí, přičemž 

do skutečného výběru se již nepromítají. Současně se ukázalo, že preference v testovaných 

charakteristikách ovlivňují jak kulturní faktory, tak vlastní zkušenost (homogamie, 

impritning-like efekt) (Valentova, Varella et al., 2017). 

 Studie zaměřené na velikost a tvar prsou, velikost pozadí a poměr pasu a boků (WHR) 

se zúčastnili jedinci preferující ženy (heterosexuální muži a homosexuální ženy). V průměru 

se ukázalo, že participanti preferovali pevnější prsa střední velikosti, střední velikost pozadí a 

WHR 0,7. Nicméně jsme nalezli mezipohlavní rozdíly, kdy muži v průměru preferovali větší 

prsa a pozadí a menší WHR než ženy. Vzhledem k tomu, že testované charakteristiky mohou 

sloužit coby indikátory plodnosti, jedním z možných vysvětlení je, že ženy mají menší 

motivaci se u potenciálních partnerek na tyto indikátory zaměřovat. Rozdíly byly nalezeny i 

v případě populací, kdy Brazilci v průměru preferovali větší prsa a pozadí než Češi, u WHR 

žádné významné rozdíly nalezeny nebyly. I u těchto charakteristik jsme nalezli efekt 

homogamie (zejména u prsou) a imprinting-like efektu (zejména u WHR). Závěry tak 

naznačují, že vlastní zkušenosti (imprinting-like efekt), vlastní charakteristiky (vlastní fyzické 

rysy, sexuální orientace) i vnější faktory (populace) mohou ovlivňovat interindividální rozdíly 

v preferencích a výběru pro ženské pohlavně typické charakteristiky (Valentova, Bártová, 

Štěrbová, & Varella, 2017). 

 

5. Závěr 

 

Valná většina předchozích studií zkoumala asortativní párování u heterosexuálních jedinců, a 

proto jsme se v 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 proto založeny na vzorcích z Brazílie a České republiky, 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. imprinting-like efekt, který může vést k podobnosti partnerů. Závěry 

našich studií tak přispívají k 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. 

Výsledky našich studií ukazují, že princip homogamie není významně závislý na 

pohlaví ani populaci, nicméně v případě sexuální orientace jsme určité rozdíly nalezli. 

Konkrétně jsme v případě osobnostních charakteristik zjistili nižší míru homogamie mezi 

homosexuálními než heterosexuálními partnery, avšak v případě preferencí se žádné rozdíly 

neukázaly. Studie tak naznačují, že by homogamie mohla být „univerzální“ párovací strategií. 

K učinění obdobného závěru je ovšem potřeba dalších mezikulturních výzkumů zahrnujících 

jedince různého věku, pohlaví, sexuální orientace, pocházejících z různých populací, se 

vztahy s různou mírou závazku atd.  

Poznatky z výzkumu nenáhodného párování jsou potenciálně aplikovatelné také 

v oblasti seznamování (seznamky), problémů s reprodukcí (reprodukční kliniky) či 

transgeneračního přenosu psychopatologií (psychiatrie), pročež je žádoucí, aby se výzkum i 

do budoucna zaměřoval na co nejvariabilnější výzkumné vzorky, a tím si mohl klást nároky 

na vyšší míru generalizace závěrů. 
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