
Oponentský posudek dizertační doktorské práce Zuzany Štěrbové 

"Asortativní párování u člověka" 

Marek Špinka 

 

Jádro dizertační práce Zuzany Štěrbové tvoří soubor šesti vědeckých článků a jedné 
kapitoly v odborné monografii. Články jsou publikovány v kvalitních mezinárodních 
vědeckých časopisech a ve třech článcích je ZŠ první autorkou. Rozsahem výsledků tedy 
dizertace významně převyšuje kritéria obvyklá v doktorských studijních programech českých 
universit. Pro úplnost je možné doplnit, že autorka v intenzivní a vysoce kvalitní publikační 
aktivitě ve zvoleném výzkumném směru dále pokračuje a její práce již mají citační ohlas ve 
světové vědecké komunitě. 

Soubor článků je v dizertaci předznamenán zhruba pětadvacetistránkovým teoretickým 
úvodem o nenáhodném párování sexuálních partnerů. Tento úvod se skládá z 5 sekcí, 
zabývajících se Zkoumanými charakteristikami, Faktory ovlivňujícími homogamii, 
Mechanismy vzniku homogamie, Důsledky homogamie a Metodickými úskalími zkoumání 
homogamie. Tato úvodní část dizertace je přehledně zpracována, takže je snadné se v ní 
orientovat. Nejdůležitější současné znalosti o nenáhodném párování a specificky o homogamii 
jsou v ní výstižně a důkladně popsány a podpořeny rozsáhlým souborem přibližně 200 odkazů 
na původní studie od seminálních studií ze začátku 20. století až po velmi recentní empirické 
práce. Je třeba také ocenit, že tento úvod se vyváženě věnuje všem důležitým aspektům 
homogamie od příčin přes důsledky k metodickým stránkám zkoumání tohoto fenoménu. 

Po teoretickém úvodu jsou stručně shrnuty cíle všech sedmi publikovaných studií. 
Z těchto shrnutí vyplývá, že dizertační práce není prostě jen „množinou“ prací, které se do 
sepsání práce podařilo publikovat (jak je tomu u naprosté většiny dizertačních prací), ale 
opravdovým uceleným souborem. První dvě publikace totiž kriticky shrnují dosavadní 
poznání jednak v oblasti nenáhodného párování a jednak úžeji v oblasti imprinting-like 
effektu jako možného mechanismu homogamie u člověka. Tím otvírají prostor pro pět 
empirických studií, které testují precizně formulované a navzájem se doplňující a podporující 
hypotézy o míře homogamie a možných mechanismech, zejména imprinting-like efektu. 

Poněvadž všechny publikované studie prošly úspěšně specializovaným a rigorózním 
recenzním řízením, není třeba jejich prokázanou vědeckou kvalitu dále komentovat. 
Komentář však nepochybně zaslouží kvalita úplné série těchto článků jako celku (který je, jak 
jsem již uvedl, navíc stále dále rozšiřován). Nazvěme tento celek (již úspěšně realizovaným) 
výzkumným programem Zuzany Štěrbové. Na tomto výzkumném programu je třeba 
vyzdvihnout několik výrazných kvalit. Prvním je skutečnost, že tento program překročil 
dosavadní převážné zaměření výzkumu homogamie (či komplementarity) na heterosexuální 



partnerství. Rozšíření výzkumu na homosexuální partnerství je nejen velmi žádoucím 
pokrytím mezery v dosavadních znalostech, ale pomáhá také rozšířením perspektivy lépe 
porozumět nenáhodnému párování obecně, včetně heterosexuálních párů. Jako celek tedy 
tento výzkumný program studuje párování v „křížovém superdesignu“ androfilních žen, 
gynefilních žen, androfilních mužů a gynefilních mužů, což významně posunuje perspektivy a 
soustavnost poznání v této oblasti. Zadruhé tento program důsledně rozlišuje mezi 
preferencemi ve smyslu ideálního žádoucího partnera a ve smyslu realizovaného párování, 
což je důležité pro rozpoznání úlohy různých mechanismů vzniku homogamie, například 
prostřednictvím „tržních“ mechanismů v daném sociálním prostředí. K dalšímu bohatství 
perspektiv tohoto programu přispívá i skutečnost, že řada studií se uskutečnila v různých 
zemích značně odlišných etnickým složením, socio-ekonomickou strukturou i kulturní tradicí.  

Závěr dizertační práce je stručně, ale výstižně a obsahově hutně formulován na 
stranách 38-39. Znovu je třeba zdůraznit, že kvalita dizertační práce je výjimečně vysoká, 
neboť umožňuje formulovat výrazné závěry, které posunují poznání v dané problematice o 
značný krok kupředu, a to ve dvou aspektech: jednak v rozsahu ověřených hypotéz o 
fungování nenáhodného párování v sexuálním partnerství u člověka, jednak v celkovém 
náhledu na to, jaké je pořadí významnosti těchto faktorů a jejich interakcích v realizovaném 
párování.  

 Vzhledem k tomu, že je obtížné hledat v práci slabá místa, dovolím si uvést alespoň 
jednu formální chybu: teoretický úvod má jednu zbytečnou úroveň číslování, neboť po oddílu 
1.1 (Nenáhodné párování) již žádná další úroveň 1.2 nenásleduje. Důsledkem je zbytečně 
složité až čtyřúrovňové číslování oddílů. 

 

K obhajobě si dovoluji položit několik otázek, a to nikoli jako výtky či vyjádření pochybností, 
nýbrž jako podněty k věřím zajímavé diskusi. 

1. Na řadě míst je v práci uváděno, že „optimální párovací strategií se …jeví spárování 
s jedincem, který je podobný, ale ne příliš, tzv. optimální outbreeding“ (citace ze str 32 
nahoře). To by znamenalo, že vztah mezi sebepodobností a aktraktivitou by neměl být 
lineární, nýbrž „kvadratický“, ve tvaru obráceného U. To implikuje dvě otázky. Zaprvé na 
obecné úrovni, kde se nachází ten optimální vrchol, na jaké úrovni sebepodobnosti? Zadruhé 
konkrétně ve vztahu k empirickým testům v této práci: neměla by tedy sebepodobnost jako 
vysvětlující faktor vstupovat do modelů nejen jako lineární, ale také jako kvadratický člen? 

2. Fenotypická různorodost bude mít různé rozložení v etnicky homogenních a etnicky 
smíšených společnostech. Zatímco v etnicky homogenních bude mít většina charakteristik 
kvasi-normální rozložení, v etnicky různorodých může být v některých charakteristikách 
rozložení jiné, zejména multimodální. Jakou roli toto hraje ve vzniku a mechanismech 
homogamie? Podle klasické představy evoluční psychologie o Environment of Evolutionary 



Adaptedness (EEA) byl člověk po naprostou většinu svého vývoje v pleistocénu vystaven 
prostředí etnicky homogennímu, a dokonce si typicky vybíral partnera z nanejvýš několika 
desítek potenciálních možností – lze tedy s nadsázkou říci, že z hlediska psychologických 
mechanismů párování není na dnešní situaci vybaven? Je známo, zda se homogamie projevuje 
více v situaci „rozsáhlé nabídky“ (urbanizovaná, mobilní až globální komunita) a méně 
v situaci „lokální nabídky“ (kmenová společenství, méně mobilní rurální komunity, uzavřená 
náboženská společenství)?   

3. V souvislosti s předchozí otázkou a studiemi prováděnými v Brazílii. Je známo, že 
severní a jižní část Brazílii se značně liší v etnickém složením, socio-ekonomickém statutu, a 
také v biologických aspektech lidské reprodukce (ilustrované například četnosti dvojčat). 
Byly výsledky studií prováděných v Brazílii ovlivněny tím, v jaké části země a v jakém socio-
ekonimickém prostředí byly výzkumy prováděny? 

4. V empirických studiích jste studovala řadu fenotypických znaků. Dokázala byste 
stručně shrnout, jak velký je efekt homogamie u některých z nich? Například, kolik procent 
z variability v osobnostních rysech, maskulinitě-feminitě, výšce, ochlupení, a velikosti 
sekundárních pohlavních znaků je vysvětlena homogamií? Čili v nejhrubším přiblížení: je 
tendence k homogamii silný, středně silný, nebo slabý (i když prokazatelný) reálný faktor při 
výběru partnera? 

5. Některé sledované fenotypické znaky jedinec svým chování či rozhodováním příliš 
ovlivnit nemůže (výška, tvar poprsí), jiné do určité míry (dominance, snad i osobnostní rysy) 
a ještě další můžou být rozhodnutím ovlivněny silně (vousatost). Jakou roli tyto rozdíly hrají 
v míře a mechanismech homogamie?  

 

Závěrem konstatuji, že kvality předložené dizertační práce jednoznačně dokládají, že autorka 
je vyspělou vědeckou osobností. Dizertační práci proto doporučuji k obhájení. 

 

 

V Říčanech 11. dubna 2019 
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