
Oponentský posudek dizertační práce Mgr. Zuzany Štěrbové Asortativní párování u člověka 

Předložený spis má formu souboru publikovaných textů opatřených úvodem. Sestává z úvodního 
teoretického review problematiky nenáhodného párování, dvou již uveřejněných review a pěti 
publikovaných empirických studií. Obě review a jedna empirická studie jsou prvoautorské, další jsou 
společným dílem uchazečky s její konzultantkou Jaroslavou Varellou Valentovou a kolegyní Klárou 
Bártovou. Oponentské posudky v případě prací, které mají tuto podobu, jsou vždy v jistém smyslu 
nadbytečné, protože kvalitu stěžejní části práce již ověřily oponentské procesy v příslušných 
časopisech či knihách, ve kterých jsou texty zveřejněny. V tomto případě jde o prestižní zahraniční 
časopisy s poměrně vysokým impaktním faktorem, jako v případě Archives of Sexual Behavior, 
Evolution and Human Behavior a Personality and Individual Differences, které zajišťují skutečně 
náročnou oponentskou proceduru. Rovněž kniha Mozek a její člověk, mysl a její nemoc autorů 
Horáček, Kesner, Höschl, Španiel et al. (2016) (přičemž upozorňuju autorku na nepřesnou vlastní 
citaci této práce) je prestižní dílo, jak dokládá skutečnost, že obdržela Kuffnerovu cenu za nejlepší 
publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v daném roce, ačkoli kvalita jednotlivých kapitol 
z pera mnoha různých autorů může samozřejmě kolísat. 

Předložená práce se zabývá mnoha specifickými fenomény, které vždy nějakým způsobem souvisí s 
nenáhodným výběrem partnera u člověka. Ačkoli jde často o jevy, jejichž efekt na reálný výběr 
partnera a následně na partnerské soužití je spíš slabší, mají v oblasti partnerského chování, 
psychologie rodiny či reprodukce v globálním měřítku značný význam, protože se u člověka 
pravděpodobně vyskytují univerzálně a mohou mít důsledky na úrovni celých populací. Asortativní 
párování ovlivňuje totiž zřejmě nejen kvalitu partnerského soužití – kde většinou podobnost partnerů 
v některých psychických charakteristikách usnadňuje soužití s partnerem, ale také například 
genetickou skladbu populací – patrně je totiž zodpovědné za vyšší genetickou příbuznost mezi 
partnery, rodičů s potomky a snad i celých lidských komunit. Význam popisovaných jevů je 
z předložené práce jasně patrný. Asortativní párování zahrnuje ale současně celou řadu jevů, které 
mezinárodní výzkum zatím pokrývá spíš nesystematicky a literatura na toto téma nakonec nepůsobí 
příliš jednoznačně a přesvědčivě. Proto je důležité, jak autorka této práce činí, věnovat se nejen 
doplnění empirických poznatků v oblastech, které by mohly vnést do problematiky více světla, ale 
také snažit se uspořádat, utřídit poznatky již existující a uceleně je interpretovat v rámci nabízejících 
se vysvětlujících teoretických rámců. Plné porozumění příslušným fenoménům je zřejmě ještě 
otázkou daleké budoucnosti. Ale tato práce představuje důležitý krok na takové cestě. 

Teoretický úvod práce představuje, jak bývá zvykem, review problematiky, nicméně působí v tomto 
případě trochu nadbytečně, protože přílohy obsahují další dvě obsáhlá review a kratší přehledy 
problematiky v rámci empirických článků. Úvod tak pokrývá buďto témata, na které se 
v publikovaných přehledových statích tolik nedostalo, nebo se znovu vrací k tématům již jednou 
zpracovaným, přičemž autorka prokazuje obrovskou, možná zcela vyčerpávající, znalost relevantní 
literatury, ovšem zpracovává ji zde spíš nepříliš detailně a víceméně popisně spíše než 
interpretativním způsobem. Hlubší i širší vhled do problematiky si čtenář udělá na základě již 
publikovaných přehledových a empirických studií uvedených v přílohách. Teprve review uvedené v 
příloze 1 například systematicky zpracovává všechny hlavní teorie homogamie. K jednotlivým 
přílohám mám dílčí poznámky, které by však, vzhledem k výše řečenému, měly být považovány spíš 
za náměty k diskuzi a podněty do budoucna, než za zpochybnění kvality předložené dizertační práce. 

Má první poznámka se týká způsobu třídění výzkumů asortativního párování, který autorka praktikuje 
jak v úvodu, tak v review v příloze 1, tj. odlišení sociodemografických proměnných, osobnostních 
vlastností a dalších psychických charakteristik a dále fyzických vlastností atd. Toto třídění je zřejmě 
v dané oblasti výzkumu běžné, ale nezdá se mi příliš ideální, což je vidět na tom, že výsledky studií 



v takových kategoriích často neposkytují ucelený a smysluplný vzorec. Zajímalo by mě, jestli by 
neposunulo uvažování v této oblasti dál spíš rozdělení znaků, které mohou podléhat homogamii, 
podle teoreticky lépe uchopených kritérií. Např. podle toho, zda souvisejí s mate value a podléhají 
tedy silné absolutní preferenci, nebo zda jsou kvalitativního či kvantitativního charakteru, případně 
zda jde o znaky pohlavně dimorfní nebo ne. 

První review v příloze 1 obsahuje pár nedotažených pasáží, nejasně obhájených argumenty či 
nejednoznačně propojených s dalšími částmi textu. Jde o nejstarší práci a z dalších textů je patrné, že 
autorka od té doby udělala značný progres. Nedostatečný prostor je například věnován vysvětlení 
genetického optima z hlediska příbuzenského křížení. V kapitole Sexual imprinting se dozvídáme, že 
tento princip (sexuální imprinting) představuje alternativní vysvětlení homogamie u člověka. Zajímalo 
by mě ale, k čemu má vlastně představovat alternativu. Jako empirické doklady sexuálního 
imprintingu jsou pak uvedeny údaje o genetické příbuznosti partnerů. Ty ale podle mého názoru 
neodlišují sexuální imprinting od ostatních jevů, které mohou stát za homogamií partnerů. Pokud 
ano, zajímalo by mě, v čem. Proč jsou tedy tato genetická data v textu uvedena právě na podporu 
sexuálního imprintingu? Na tenký led se dostávají autorky v pasáži o Edvardu Westermarckovi. 
Zmínky o něm jsou zajímavé, ale trochu nadbytečné, vzhledem k tomu, že není vysvětleno, proč byl 
jev (Westermarckův efekt) podle něj pojmenován. Mimochodem byl skutečně Fin (tj. Finnish). Trochu 
nedotaženě působí také parafráze Lalandových obecných efektů sexuálního imprintingu u zvířat. 
Zajímalo by mě například, jak může konkrétně sexuální imprinting působit opačně než pohlavní výběr 
a jak může v důsledku toho být příčinou snížené inkluzivní fitness – text review mě v tomto smyslu 
zanechal v napětí... Zásadnější připomínky mám ke kapitole o negativním asortativním párování 
v oblasti dominance a submisivity, kde je publikace Dryer a Horowitz (1997) prakticky mylně 
interpretována jako doklad komplementarity v dominanci – submisi v partnerském vztahu, ačkoli 
práce ve skutečnosti testovala spokojenost s jednorázovou proběhlou interakcí s neznámým 
partnerem v laboratoři. (V pozdějším článku v příloze 4 už je pak tato práce citována opatrněji.) 
Oproti tvrzení autorky pozitivní souvislost partnerské spokojenosti a komplementarity partnerů 
z hlediska dominance – submise nebyla v zásadě nikdy empiricky podpořena, na rozdíl od pravého 
opaku. Tedy soužití partnerů, kteří jsou podobně dominantní, jsou naprosto jednoznačně 
spokojenější. Ačkoli vyšší kvalita partnerství dominantů a submisivů by dávala určitý smysl a hodila by 
se jako hezký příklad fungování principu komplementarity v praxi, není možné opomíjet rozsáhlý 
výzkum, který svědčí o tom, že pravdou je pravý opak. Podobné výhrady mám k tvrzení, že 
soběpodobnost snižuje atraktivitu z hlediska krátkodobého vztahu, které je založené na jedné studii 
(DeBruine 2005), jejíž výsledek navzdory opakované snaze nebyl nikdy replikován. 

I v druhém review se sem tam objevují pasáže, které nejsou zcela propracované. Např. bych uvítala 
preciznější zapracování studií, jejichž výsledky neodpovídají ukotvujícím teoriím nebo jsou 
v protikladu k výsledkům studií dalších. Jaké vysvětlení by například mohlo stát za výsledkem, že efekt 
brýlí z hlediska homogamie se zdá být opačný než efekt ostatních znaků? Ohledně následného 
tématu psychopatologie bych ráda upozornila na literaturu, která možná unikla autorské dvojici, 
pokud prohlašuje, že o (dalších negentických) faktorech (např. souvisejících s emocemi) způsobujících 
fetišismus můžeme pouze spekulovat. Na téma etiologie fetišismu existují obsáhlá data z výzkumu 
zvířat a řada faktorů podobného rázu je dnes již známá. 

Empirický článek v příloze 3 se týká homogamie z hlediska osobnosti. Článek zpracovává studii 
metodologicky velmi dobře provedenou a přinášející věrohodné výsledky. Jen místy i zde chybí 
interpretační dotaženost. Například by mě zajímalo, zda by se autorka mohla pokusit vysvětlit, proč 
emoční stabilita systematicky vypadává z osobnostních dimenzí, které podléhají homogamii. Za další, 
výsledky této studie jsou zajímavé mimo jiné v tom, že ukazují rozdíl mezi sebeposouzením osobnosti 



a posouzením osobnosti z pohledu partnera. Autoři zde uvádějí jistě zajímavý Morryho model vlivu 
přitažlivosti na percepci podobnosti, který je ale v rozporu s tím, co autorům vyšlo – vyšší podobnost 
mezi vlastní výpovědí jedince a vlastní výpovědí jeho partnera, než mezi vlastní výpovědí jedince a 
jeho vnímáním partnera. Nebylo by vhodné navrhnout v tomto případě alternativní vysvětlení? 
Například že partneři mohou mít tendenci zveličovat vzájemné rozdíly v osobnosti, protože ty jsou 
častou příčinou sporů? Případně jedinci mohou vnímat partnery relativně prizmatem vlastní 
osobnosti a mít tedy tendenci vnímat spíše rozdíl než podobnost. Nebo konečně vnímání partnera 
může být ovlivněno konkrétní behaviorální zkušeností v situacích, které vedou ke komplementárnímu 
chování partnerů (např. pečlivost a pracovitost jednoho dovoluje druhému chovat se ledabyle a líně, 
protože první již všechno zařídil) a není zde zprůměrovaná zkušenost interakce s různými protějšky. 

Velmi nápaditě působí studie homosexuálních partnerských preferencí v přílohách 4-7, které 
umožňují kontrastovat preference vázané k pohlaví participanta s preferencemi vázanými k pohlaví 
jeho partnera. Všechny 4 články představují velmi komplexní studie, které přinášejí značný posun 
v problematice homogamie i v širší oblasti partnerského výběru gayů a leseb. Značným přínosem je 
zde mezikulturní charakter studií kombinující soubory českých a brazilských participantů. Autoři 
používají moderní metody sběru dat, kombinující dotazování s hodnocením stimulů, které autorské 
týmy často samy vyvinuly. Předpokládám, že na všech fázích výzkumu, včetně plánování designu, 
tvorby stimulů, sběru dat, analýzách a psaní publikací, se autorka předkládaného spisu alespoň 
v některých studiích podílela. Komplexní statistické postupy umožnily dosáhnout poměrně 
robustních výsledků např. ohledně značné osobnostní homogamie heterosexuálních jedinců, absence 
komplementárního párování homosexuálních partnerů z hlediska maskulinity-femininity, souvislosti 
mezi preferovanou výškou partnera a preferovanou hierarchickou rolí v partnerství či silnějších 
preferencí pro maskulinní znaky (ochlupení, vousy) u homosexuálních mužů než u heterosexuálních 
žen. Jen v případě ochlupení a vousů, u kterých sice jde o znaky geneticky či hormonálně 
determinované, avšak také značně modifikovatelné holením, by možná bylo na místě problematiku 
diskutovat i z hlediska historie a módních trendů u homosexuálů a heterosexuálů. 

Ačkoli se v některých z přiložených publikací objevují mírně interpretačně nedotažené či 
problematické pasáže a teoretický úvod práce má kvůli charakteru přiložených prací spíš techničtější 
formu, práce jako celek je vysoce kvalitní, a to především vzhledem k množství uvedených 
publikovaných textů a vysoké kvalitě časopisů, ve kterých byly uveřejněny. Disertační práce 
jednoznačně prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé vědecké práci a k udělení titulu 
Ph.D. za jménem. 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2019      Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 

 

 


