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Abstrakt 

Předložená práce se zabývá tématikou partnerských vztahů se specifickým zaměřením na strach 

být nezadaný. Ačkoliv byl popsán relativně nedávno, jeví se být významným prediktorem 

tendence „spokojit se s méně“ ve smyslu snížení požadavků na potenciálního partnera 

nebo nižší pravděpodobnosti iniciovat konec neuspokojivého vztahu. Cílem teoretické části 

bylo zmapování problematiky partnerských vztahů a stavu, kdy jedinci žijí bez partnera, 

a zpracování rešerše dosavadních studií na téma strachu být nezadaný. 

Cílem výzkumné sekce bylo prozkoumání souvislosti daného fenoménu s jistými 

demografickými a osobnostními charakteristikami a projevy v prožívání jedinců, konkrétně 

rysy Big Five a pocity osamělosti. Zvoleno bylo dotazníkové šetření za použití škály strachu 

být nezadaný (Spielmann et al., 2013), jejíž první lokální verze je zde představena, NEO 

pětifaktorového osobnostního inventáře (Hřebíčková & Urbánek, 2001) a českého překladu 

škály osamělosti UCLA (Russell, 1996; Kumstátová, 2014). Do studie se zapojilo celkem 

247 respondentů. Zjištěny byly signifikantní rozdíly v prožívání obav o single status 

mezi některými skupinami respondentů, konkrétně ženy a nedobrovolně single reportovali 

statisticky významně vyšší míru strachu být nezadaný oproti mužům, respektive dobrovolně 

nezadaným osobám. Dále byla zjištěna signifikantní souvislost mezi strachem být nezadaný 

a pocity osamělosti a také některými rysy osobnosti Big Five. Konkrétně se jednalo o statisticky 

významnou negativní korelaci s dimenzemi otevřenosti vůči zkušenosti, svědomitosti, 

extraverze a pozitivní souvislost s rysem neuroticismu. 
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Abstract 

The current study deals with the topic of partner relationships with a special focus on the fear 

of being single. Although it has been introduced still quite recently, it seems it can predict 

settling for less in relationships in sense of expressing interest in low-quality mates and lower 

likelihood of initiating the dissolution of a less satisfying relationship. The first part of this 

paper aims to explore phenomena of partner relationships and singlehood and to conduct 

a review of the current research on the topic of the fear of being single. 

The empirical research examines the association between fear of being single and demographic 

characteristics, personality traits (the Big Five model) and feelings of loneliness using the Fear 

of Being Single Scale (Spielmann et al. 2013), whose first Czech translation is introduced, 

the NEO Five-Factor Inventory (Hřebíčková & Urbánek, 2001) and the UCLA Loneliness 

Scale (Russel, 1993; Kumstátová, 2014). The study participants include 247 Czech adults. 

Women and involuntary singles reported significantly higher level of the fear of being single 

than men and voluntary singles respectively. Also the fear of being single proved to be 

significantly negatively correlated with Openness to Experience, Consciousness 

and Extraversion and significantly positively related to Neuroticism.    
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Úvod 

 Partnerské vztahy bezpochyby sytí řadu individuálních potřeb, kromě toho žijeme 

ve společnosti, která je založena právě na partnerském soužití. Jeho úspěšné navázání je 

společně s následným založením rodiny dosud stále vnímáno jako jeden z běžných životních 

cílů řady lidí. Ačkoliv častěji než dříve pozorujeme i méně tradiční a alternativní formy soužití 

a množství lidí buď z vlastního rozhodnutí, či pod tlakem okolností žije dlouhodobě 

bez partnera, nezřídka se setkáváme s negativní percepcí osob nezadaných (či specificky 

legálně svobodných). Jedinci bývají v tom případě vnímáni jako nešťastní, osamělí a žijící 

bez lásky, vedoucí méně vzrušující a smutnější životy, přičemž v některých situacích mohou 

být ve světle svého vztahového statusu až terčem diskriminace. I tyto stereotypy mohou 

přispívat k sociálnímu nátlaku na to navázat jistou formu romantického vztahu a podporovat 

obavy z následků situace, kdy se člověku nedaří najít partnera. 

Ve snaze popsat daný fenomén představila v roce 2013 Spielmannová se svými kolegy 

tzv. strach být nezadaný (fear of being single), který jako konstrukt vymezuje právě na základě 

vyšší specificity žádaného protějšku v rámci blízkého vztahu, jímž je romantický partner. 

Je definován jako obava, úzkost či distres v souvislosti se současným i prospektivním zážitkem 

toho být bez milostného protějšku. Dosavadní výzkum poukazuje taktéž na jeho souvislost 

se strategiemi, na základě nichž si vybíráme potenciální protějšek či přistupujeme 

ke stávajícímu vztahu. Strach být nezadaný se v této souvislosti jeví být významným 

prediktorem tendence „spokojit se s méně“ ve smyslu snížení některých požadavků 

ohledně potenciálního partnera (například jeho atraktivity či responzivity) nebo nižší 

pravděpodobnosti iniciovat konec neuspokojivého vztahu. 

V České republice můžeme od počátku 90. let 20. století sledovat trend změny 

rodinného chování ve smyslu rozšíření neformálních partnerských svazků. Tato tendence úzce 

souvisí s relativně nižší úrovní sňatečnosti, vysokou mírou rozvodovosti a také zvyšujícím se 

průměrným věkem při vstupu do prvního manželství. Zatímco v roce 1991 žili v nesezdaném 

svazku spíše rozvedení jedinci ve středním věku, výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 

poukázaly na výrazný posun dané formy soužití k mladší věkové skupině obyvatel (průměrně 

11 % všech osob mezi 25 a 34 lety žilo tehdy v nesezdaném vztahu). V daném roce 

představovaly neformální svazky 11 % všech domácností tvořených jednou úplnou rodinou 

a jejich počet se za předchozích 10 let téměř zdvojnásobil (ČSÚ, 2014b). Také domácnosti 

jednotlivců patří k dynamicky se rozvíjejícím typům hospodařících jednotek. Můžeme zde 

zaznamenat významný nárůst jejich absolutního počtu, který se při celkovém zvyšování 
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množství domácností o 30 % od roku 1970 více než zdvojnásobil. Při zatím posledním sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2011 více než každý sedmý člověk ve věku 15 a více let žil sám, 

přičemž domácnosti jednotlivců představovaly třetinu všech hospodařících domovů 

(včetně domácností jednotlivých seniorů). Jako domácnost singles žilo v témže roce téměř 

10 % populace ve věku 20 až 39 let. Obvykle se jednalo o svobodné jedince, častěji muže, 

ekonomicky aktivní, s vyšší úrovní vzdělání, než je průměr u obyvatel ve stejném věku (ČSÚ, 

2014a). 

Navzdory aktuálnosti tématu však podle nejlepšího vědomí autorky prozatím nebyla 

problematika strachu být nezadaný zkoumána v kontextu české populace. Předložená 

diplomová práce se tak bude snažit představit daný fenomén lokální audienci a realizovaný 

výzkum může být první sondou, která může sloužit k bližšímu popsání jevu v našem prostředí 

se všemi jeho specifiky a přípravě základu pro jeho další studium zde.   

 Z formálního hlediska je diplomová práce standardně rozdělena na Literárně 

přehledovou a Výzkumnou část. První kapitola Partnerské vztahy a singles má za cíl 

nabídnout základní teoretický rámec pro pochopení fenoménu strachu být nezadaný v širším 

kontextu jak partnerských vztahů, tak i jejich případné absence (problematika singles). 

Subkapitoly věnující se specificky partnerským vztahům předloží terminologické vymezení 

samotného pojmu, výčet jejich obecných charakteristik a možných forem. Dále bude pozornost 

věnována některých jevům doprovázející formování, průběh i potenciální rozpad svazků 

romantické povahy. V rámci sekce dedikované singles, práce popíše možné důvody 

nezadanosti (singlehood), její koreláty v prožívání a chování a také se zaměří na problematiku 

stereotypů a diskriminace nezadaných jedinců. 

V následující kapitole nazvané Strach být nezadaný je ambicí práce snažit se 

v konkrétních podkapitolách zmapovat dosavadní výzkum popisující samotnou podstatu 

a podobu jevu, jeho potenciální antecedenty a jakým způsobem se odráží v oblastech prožívání 

a fungování lidí, specificky v kontextu iniciace, udržování a ukončení partnerských vztahů. 

 V rámci Výzkumné části je představena studie kvantitativního charakteru realizovaná 

na vzorku dospělé české populace. Šetření se zabývá se otázkou souvislosti strachu být 

nezadaný a demografických charakteristik respondentů, jejich osobnostních rysů a aspektů 

prožívání, a to konkrétně dimenzí Big Five a pocitů osamělosti. Mimo to je zde nabídnut i první 

český překlad škály strachu být nezadaný jako nástroje pro zjišťování míry daných obav 
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(Spielmann et al., 2013). V následující Diskuzi jsou výsledky hodnoceny i ve světle závěrů 

zahraničních studií na obdobné téma. 

 V celé diplomové práci je citováno dle standardů APA (American Psychological 

Association). Jelikož jsou v textu probírány i některé odborné termíny, jejichž české překlady 

prozatím nejsou ustáleny (a často jsou navrhnuty autorkou práce), je vždy uvedeno též jejich 

původní anglické znění. 

 Ačkoliv byl strach být nezadaný jako specifický fenomén popsán relativně nedávno, zdá 

se, že jeho studium a lepší pochopení má smysl pro běžný život i odbornou praxi. Závěry, které 

dosavadní systematický výzkum přináší, mohou přispět k rozšíření naší znalosti o dynamice 

vztahů a být podnětné například pro práci s klienty v rámci vztahového a párového poradenství 

či terapie. 
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Literárně přehledová část 

1. Partnerské vztahy a singles 

1.1 Partnerské vztahy 

1.1.1 Terminologické vymezení, obecné charakteristiky a formy partnerských vztahů 

Člověk jako bytost během života vstupuje do řady mezilidských interakcí a navazuje 

z různých důvodů nespočet interpersonálních vztahů. Na těch je ze své sociální podstaty vysoce 

závislý a mohou pro něj představovat jednu z nejvýznamnějších oblastí bytí. Potřeba afiliace 

jako touha navazovat a udržovat dlouhodobější, těsné kontakty a vztahy s ostatními pak 

reprezentuje pro člověka jednu ze základních potřeb. Na druhou stranu sociální izolace, 

především v situacích, kdy je nucená, vyvolává v lidech nepříjemné psychické prožitky a potíže, 

a tudíž se jí většina jedinců cíleně snaží vyhnout (Slaměník in Výrost & Slaměník, 2008). 

Každý člověk si v průběhu času vytváří jistou síť sociálních vztahů a s přihlédnutím 

k jejich klíčovému dopadu na naše fungování poutá problematika vztahů zájem odborné i širší 

laické veřejnosti. Jejich studium je tradičně součástí sociální psychologie a na úvod je vhodné 

krátce se zaměřit i na terminologický vývoj a pojetí klíčových vztahů (tak jak budou nahlíženy 

v této práci), jelikož zde v tomto ohledu stále panuje jistá nejednotnost a pracuje se s vícero 

pojmy. 

Významnou roli v tomto procesu sehrál Harold Kelley. Ten zavedl pojem osobní vztahy 

(personal relationships), které chápal jako souhrnné označení pro individuálně významné 

vztahy jedince k jiným, pro něj nejbližším osobám. Při jejich popisu hovořil také o jejich 

blízkosti či těsnosti (closeness) a právě akcent na tuto charakteristiku nakonec vedl až 

k vytlačení pojmu osobní vztahy a uvedení v dnešní době široce užívaného termínu těsné 

či blízké vztahy (close relationships). Sám Kelley chápe osobní vztahy především jako blízké 

a až potom, jako derivát této blízkosti, se stávají osobními. Jako blízké Kelley detailněji 

popisuje ty osobní vazby, jejichž prostřednictvím jedinec ovlivňuje jiné osoby často, silně 

a relativně dlouho v různých sférách činnosti (Kelley, 1986, podle Výrost in Výrost & Slaměník, 

2008). 

V tomto kontextu se opírá autor o teorii vzájemné závislosti (interdependence theory), 

kterou v 50. letech rozpracoval společně s Johnem Thibautem. Na jejím základě je interakce 

mezi partnery chápána jako klíčový aspekt všech podob blízkých vztahů, přičemž ta poté 
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přináší jedincům jistá pozitiva, nebo naopak negativa. Vzhledem k tomu, že teorie ze své 

podstaty vychází z koncepce sociální výměny (social exchange theory), základní premisou je 

zde, že jedinci navazují a udržují interpersonální vztahy pro prospěch či zisk, který jim přináší. 

Ziskem se tu rozumí míra uspokojení potřeb a pozitivních emocí a také užitek, kterého dosáhne 

jedinec v rámci vztahu. Na druhou stranu cena je chápána jako úroveň vynaložené energie, 

negativních emočních prožitků, konfliktů a ztrát, které jedinec „investuje“ v zájmu zachování 

vztahu (Výrost in Výrost & Slaměník, 2008). 

Teorie vzájemné závislosti však bere v potaz širší souvislosti a překračuje tím rámec ryze 

individualisticky chápaného prospěchu ve vztahu k druhému člověku. Zvažuje i pocity 

odpovědnosti za naplnění zájmů a cílů partnera, dlouhodobější perspektivu svazku a vlivy 

sociálních norem. Vzájemná závislost tedy vyjadřuje předpoklad, že v blízkých vztazích se 

partneři vzájemně ovlivňují nejen na úrovni vnějších projevů chování, ale i ve svém prožívání. 

Koncepce pak hovoří o dvou úrovních vztahu – úrovni spokojenosti a úrovni závislosti. První se 

popisuje v souvislosti s pozitivním hodnocením, to znamená vírou, že vztah k druhé osobě 

naplňuje mé vlastní potřeby. Druhá představuje míru, v jaké je dosažení pozitivních výsledků 

a uspokojování potřeb závislé na protějšku. Partneři se do vzájemné závislosti dostávají 

ve chvíli, kdy si uvědomují společnou odpovědnost za psychickou pohodu druhého, snaží se 

o vzájemné porozumění a pomoc při řešení problémů. Projevuje se potom i změnami vlastního 

chování s ohledem na prožívání a chování partnera. V konečném důsledku teorie tedy klade 

důraz na dynamiku vztahů a jejich interakční charakter, stejně tak jako na popis mechanismů, 

kterými se jejich konkrétní podoba realizuje (Slaměník & Hurychová, 2010; Výrost in Výrost 

& Slaměník, 2008). 

Naproti tomu pro povrchní vztahy nebo vztahy pouhé známosti není typická jakákoliv 

vzájemná závislost. To však neznamená, že jako takové nemohou přejít vlivem okolností 

v blízké vztahy různě dlouhého trvání (Slaměník & Hurychová, 2010).   

Slaměník a Hurychová (2010) mezi blízké vztahy řadí manželství či partnerství, přátelství 

a rodinné vztahy. Vedle aspektu vzájemné závislosti popisují jejich další nejčastěji uváděné 

znaky, mezi něž zařazují závazek, důvěru a intimitu. 

Závazek (commitment) jako konstrukt poprvé systematicky zkoumali a popsali 

Rusbultová a Buunk (1993, podle Výrost in Výrost & Slaměník, 2008) jako subjektivně 

prožívanou závislost na partnerovi. Popisuje dlouhodobou orientaci na zájmy protějšku 

spojenou se snahou vztah udržet a dále rozvíjet. 
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Důvěra (trust) ve vztahu reprezentuje očekávání, že se lze spolehnout na chování 

partnera v prospěch svazku a jeho odpovědnost za saturování potřeb. Zahrnuje přesvědčení, 

že jeho chování je konzistentní, jedná se o spolehlivého, důvěryhodného a upřímného člověka, 

který je ochotný pečovat o druhého. V širším pojetí zahrnuje též jistotu, že se lze na protějšek 

spolehnout v náročných a krizových situacích. S tím jak roste důvěra, se opět zvyšuje vzájemná 

závislost a blízkost v rámci vztahu (Slaměník & Hurychová, 2010).     

Intimita (intimacy) bývá některými autory považována za synonymum blízkosti dvou 

lidí, která se běžně prohlubuje s narůstající dobou trvání vztahu. Mezi její typicky uváděné 

znaky patří, že jde o překročení hranice, za kterou se nachází výsostně privátní zóny jedince, 

ať už ve smyslu fyzického kontaktu, tak i psychologického sbližování. Jedná se o interaktivní 

proces sebeodhalování (self-disclosure), kdy člověk za hranicí běžných projevů svěřuje jiné 

osobě své skutečné a nejhlubší city, přesvědčení či názory, a to bez strachu, že sdělené 

informace budou použity proti němu (Slaměník & Hurychová, 2010). 

Blízké vztahy se dle stejných autorů dále vyznačují jevem, který nazývají jako obsažení 

druhého ve vlastním já. Jedná o vědomé i nevědomé přejímání části identity druhé osoby, 

které se stává zdrojem podpory dosahování společných cílů. Klíčovou roli v tomto procesu 

sehrává empatie. Ta zprostředkovává vztah mezi vnímáním potřeb protějšku a podáním 

pomocné ruky, jelikož pocity a potřeby druhého jsou v tom případě vnímány jako mé vlastní 

(Slaměník & Hurychová, 2010). 

Manželství a další svazky partnerské povahy bývají někdy v zahraniční literatuře 

označovány termínem romantické vztahy (romantic relationships). V této práci bude na pojem 

nahlíženo jako na synonymum termínu partnerské vztahy (partner relationships). Pro ně je 

typické prožívání silné citové vazby, kterou lze nazvat láska, a sexuální touhy. Předpokládá se 

u nich rovnocenné ovlivňování jedinců po psychické stránce a vzájemné přispívání k pohodě 

druhého. Taková symetrie vztahu nebývá vždy dokonalá, jelikož nezřídka jeden z páru vykazuje 

větší závislost a očekávání v rámci společného soužití (Slaměník & Hurychová, 2010). 

Ačkoliv láska relativně dlouho unikala pozornosti vědecké obce, její seriózní studium 

jako psychologického fenoménu se formuje přibližně od 60. a 70. let minulého století. Od té 

doby vznikla řada teorií a typologií lásky (například Lee, 1977, nebo Fromm, 2015). Za jednu 

z nejznámější je považována Sternbergova trojúhelníková či triadická teorie (triangular 

theory). Stenberg pracuje se třemi komponentami lásky, potažmo partnerských vztahů jako 

takových. Patří mezi ně emoční složka ve smyslu intimity mezi partnery, kteří cítí vzájemnou 
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blízkost a pouto, vyjadřují si emocionální porozumění a podporu, rádi společně tráví čas. 

Jako motivační podstatu vztahu popisuje autor vášeň (passion), jež je vyvolána zejména 

fyzickou atraktivitou a touhou. Závazek jako kognitivní složka představuje oddanost 

vůči partnerovi. Kombinací těchto prvků vznikají různé varianty lásky 1  (Výrost, Slaměník 

& Sollárová, 2019). 

Z hlediska forem partnerských vztahů se lze s ohledem na jejich komplexní charakter 

dopátrat nepřeberného množství alternativ fungování párů. Zpravidla však rozlišujeme 

primárně manželství a nesezdané partnerství neboli kohabitaci. Manželství představuje trvalé 

soužití ženy a muže, které je právně uzavřeno na základě svobodné vůle obou snoubenců. 

Jako úředně stvrzený svazek má i závažnější právní důsledky, neboť zavazuje manžele k úsilí 

o rozvoj vícestranně uspokojivého svazku, spravování společného jmění a rozhodování 

o významných událostech (Slaměník & Hurychová, 2010). Vágnerová (2007) vymezuje 

manželství několika způsoby. Z psychologické perspektivy si partneři vstupem do svazku 

definují svou příslušnost ke vztahu, nabudou jistých rolí a nastaví si určitý životní styl. 

Z fyzického hlediska má manželství vymezeno specifický společný prostor (sdílený domov) 

a blíže neurčené množství času, které spolu pár prožije. Ze sociálního úhlu pohledu manželství 

reprezentuje dyádu, která spojuje dvě doposud cizí rodiny novým příbuzenským vztahem. 

Jistou alternativou veřejnoprávně institucionalizovaného svazku je pro dvojice stejného pohlaví 

v Česku tzv. registrované partnerství. 

Jak již bylo naznačeno dříve v textu, ve světle řady společenských proměn pro množství 

lidí manželský svazek přestává představovat jedinou akceptovatelnou formu partnerského 

soužití. Giddens (1999) kohabitaci popisuje jako stav, kdy spolu pár žije v sexuálním vztahu, 

aniž by byl sezdán. Hovoří o tom, že především pro mladé lidi jde mnohdy o experimentální 

období před uzavřením formálního svazku, tedy takové „manželství na zkoušku“. Hamplová 

a Pikálková (in Mansfeldová & Tuček, 2002) obecně rozdělují kohabitující páry na ty, 

které mají záměr sňatek uzavřít, a ty, které nemají v plánu do manželství vstoupit. Tomášek 

(2006) v daném kontextu hovoří o tzv. víkendovém manželství, někdy uváděno pod termínem 

mingle (odvozeno od anglického married single), kdy jedinci tráví určitý čas spolu v jedné 

domácnosti, ale zároveň si oba ponechávají vlastní zázemí (Bachárová, 2015). 

 
1Neláska (nonlove), zalíbení (liking), bláznivá láska/zamilovanost (infatuated), prázdná láska (empty), romantická 

láska (romantic), přátelská láska (companionate), pošetilá/osudová láska (fatuous), dokonalá/úplná láska 

(consummate). 
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Ve své typologii singles Linková (2002) zmiňuje specifickou skupinu jedinců žijících 

„společně, ale každý sám“, kteří sice udržují trvalý vztah, ale s partnerem nesdílí domácnost. 

V zahraniční literatuře je taková forma svazku obdobně označovaná jako living apart together 

(LAT). Pro některé jedince mohou intimita svazku s romantickým partnerem a zachování si 

autonomie představovat žádané, avšak protichůdné stavy, a právě vztahy typu LAT jim nabízí 

kreativní způsob, jak dosáhnout obojího (Upton-Davis, 2012). 

Ačkoliv Linková řadí osoby žijící „společně, ale každý sám“ mezi singles, s ohledem 

na to, že tito lidé udržují dlouhodobé vztahy exkluzivní povahy, je na ně v této práce nahlíženo 

jako na zadané. Problematice singles jako protipólu tematiky partnerských vztahů bude 

věnována bližší pozornost dále v textu v rámci samostatné části. 

1.1.2 Partnerské vztahy a jejich formování, průběh a rozpad 

Partnerské vztahy bezesporu představují složitý fenomén, jenž je v rámci jedné práce 

prakticky nemožné obsáhnout v celé jeho komplexitě. Následující podkapitola se tedy 

ve stručnosti zaměří na pouze některé jevy doprovázející formování, průběh a také možný 

rozpad partnerství, které budou dále v textu blíže rozebrány v souvislosti se stavem, kdy jedinec 

žije bez partnera, a prožíváním strachu být nezadaný. 

Fletcher, Simpson, Lorne a Overallová (2015) diskutují význam romantické lásky 

a partnerské vazby (pair-bonding) už při evoluci samotného Homo sapiens. Na základě 

zhodnocení množství dostupných studií usuzují, že romantická láska sloužila a slouží 

jako jakýsi nástroj závazku, který motivuje jedince k navázání vztahu. Stabilní partnerská vazba 

pak dále napomáhá k zajištění rozsáhlé a dlouhodobé investice, kterou vyžaduje péče 

o potomky, jelikož citové prožívání vůči protějšku prostřednictvím řady kognitivních zkreslení 

potlačuje hledání alternativního druha či družky. Též potřeba udržovat tyto svazky po delší 

dobu pravděpodobně podpořila u lidí rozvoj sociální inteligence a kooperativních strategií 

chování. 

Díky poznatkům vývojové psychologie víme, že základy pro to, jaké vztahy během 

života lidé navazují, se vytváří již v raném dětství. Jedním z předních autorů zabývající se 

socioemociálním vývojem dětí byl John Bowlby. Ten za klíčové pro mentální zdraví a rozvoj 

považuje vytvoření trvalého emočního vztahu neboli vazby, připoutání, přilnutí (attachment) 

mezi pečující osobou (nejčastěji matkou) a dítětem. Na základě kvality a typu tohoto pouta si 

jedinec dále tvoří jistá přesvědčení o sobě, druhých lidech i vztazích obecně (tzv. internal 

working model) (Bowlby, 2010). Později Hazanová a Shaver (1987) představili myšlenku, 
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že v dospělosti se partnerské vztahy analogicky formují v procesu attachamentu 

s přihlédnutím k historii citové vazby daného jedince. U dětí je primární osobou připoutání 

standardně rodič, u starších jedinců pak vrstevník, typicky sexuální partner. Dospělý attachment 

tak kombinuje tři složky, a to emoční, pečující a také sexuální (Hazan & Shaver, 1994, 

podle Slaměník, 2011). 

  V souladu s původní teorií hovoří autoři o třech specifických kategoriích, 

přičemž nejlepším prediktorem typu attachmentu v dospělosti se ukázala percepce kvality 

vztahů s matkou a otcem a rodičů mezi sebou. Partneři s jistou vazbou (secure attachment) 

popisovali své milostné vztahy jako šťastné, přátelské a naplněné důvěrou. Zdůrazňovali svou 

schopnost přijímat a podporovat protějšek navzdory jeho chybám, běžné pro ně bylo 

vyhledávání blízkosti a intimity. Mají za to, že pocity zamilovanosti v čase střídavě slábnou 

a zase nabírají na intenzitě a že v některých vztazích romantická láska nikdy neodezní. 

Pro vyhýbavé jedince (avoidant attachment) je naopak typický strach z intimity se sklonem 

zachovat si odstup od blízkých vztahů, emoční výkyvy a žárlivost. Partnerům nedůvěřují 

a jejich obecný názor na vztahy je spíše pesimistický. Domnívají se, že najít osobu, do které je 

možné se skutečně zamilovat, je vzácné, zároveň je pro ně běžná relativně vysoká míra rozpadu 

vztahů. Svazky úzkostně ambivalentních partnerů (anxious/ambivalent attachment) jsou 

charakteristické obsesí, touhou po vzájemnosti a propojení, ale také emoční kolísavostí, 

extrémní sexuální přitažlivostí a žárlivostí. Běžně jsou tyto osoby náchylné k prožívání strachu, 

úzkosti a samoty (a to i když vztah mají). Svého partnera vnímají jako neochotného k závazku, 

nedostatečně pečujícího a nedůvěryhodného, navzdory tomu se vůči němu přehnaně odhalují 

a prosazují primárně své vlastní potřeby. Tito jedinci mají za to, že je snadné se zamilovat, 

případný rozpad svazku prožívají velmi intenzivně (Hazan & Shaver, 1987; Slaměník, 2011). 

Obdobně Bartholomewová a Horowitz rozdělili citovou vazbu v partnerských vztazích 

do čtyř druhů v souvislosti s vnímáním sebe sama a druhých. Rozlišili typ bezpečný (secure), 

sobecký (preoccupied), bojácný (fearful) a zdrženlivý (dismissing). Tyto kategorie specifikují 

na základě dimenze úzkosti, definované jako strach z opuštění a nedostatečné lásky, a dimenze 

vyhýbání, popsané jako odmítnutí intimity a emoční investice do vztahu (Bartholomew 

& Horowitz, 1991, podle Slaměník, 2011). 

V rámci empirického výzkumu se ukazuje, že zejména nejisté formy attachmentu mají 

negativní souvislosti v řadě oblastí fungování páru. Konkrétně je tomu tak ve smyslu podrývání 

a deformace otevřené, oboustranně příjemné dyadické komunikace, řešení konfliktů, 
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poskytování péče a podpory partnerovi a v širším rozsahu i v očekávání a postojích vůči 

rodičovství a péči o dítě (Mikulincer & Shaver, 2012). 

Iniciace nového partnerského vztahu je též komplexní proces a už samotný výběr 

protějšku představuje oblíbené téma vědeckého bádání. Dosavadní výzkum naznačuje, 

že při výběru stabilního partnera existují jisté rozdíly v preferencích žen a mužů. S ohledem 

na odlišné reprodukční strategie odvíjející se od pohlaví jedince, se zdá, že ženy si na možném 

protějšku obzvlášť cení jeho statusu a zdrojů (nebo potenciálu pro jejich získání), kdežto muži 

mládí a fyzické atraktivity jako ukazatelů reprodukční kapacity ženy (Buss, 1989). 

Otázkou, zda v reálu mají lidé tendenci spíše iniciovat vztah s osobami, které blíže 

odpovídají jejich ideálním standardům na partnera, se v rámci své metaanalýzy zabývali 

Campbell a Stantonová (2014). Zdá se, že jedinci jsou více spokojeni se svým aktuálním 

partnerem ve chvíli, kdy je jimi vnímán jako blížící se jejich představě, a také single osoby jsou 

více přitahováni k hypotetickému protějšku, pakliže odpovídá jejich preferencím (Eastwick, 

Luchies, Finkel & Hunt, 2014). Nicméně autoři podotýkají, že dosavadní výzkum se při studiu 

dané problematiky orientuje spíše obecně na téma interpersonální atraktivity a procesů 

ve stávajících vztazích (například reportovanou kvalitu vztahu) než na jejich samotný rozvoj. 

Tudíž dle nich v tuto chvíli nelze zodpovědně usuzovat na výlučnou prediktivní hodnotu 

ideálních standardů při iniciaci nového svazku a je možné, že do procesu rozvoje vztahu 

zasahují další aspekty (Campbell & Stanton, 2014).     

Následnou závislost na vztahu, respektive na partnerovi Rusbultová a Buunk (1993) 

popsali skrz prožívaný závazek, čímž se snažili vysvětlit, proč některé páry překonají i náročná 

období, když jiné ztroskotají, nebo proč někteří lidé setrvávají i ve vztazích, ve kterých nejsou 

šťastní a nenaplňují je. Jejich teorie pracuje nejen s pojmem závazku, ale také spokojenosti. 

V pojetí jmenovaných autorů závislost narůstá se zvyšující se spokojeností, to znamená 

uspokojuje-li vztah naše individuální potřeby. Dále také ve chvíli, kdy dostupné alternativy jsou 

vnímány jako horší ve srovnání se stávajícím protějškem. Závěrem mají jedinci tendenci 

v soužití setrvávat, když je rozchod vnímán jako příliš bolestná ztráta prostředků, které byly 

dosud do svazku investovány. Intenzivní prožívání závazku poté vede osoby k udržení 

stávajícího partnera a obecně podporuje chování s cílem vztah uchovat jako například adaptivní 

sociální srovnávání, znevažování atraktivních a ohrožujících alternativ, efektivní zvládání 

žárlivosti, ochota obětovat se pro dobro vztahu a další. 
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Faktory přispívající ke stabilitě vztahu řadu let poutají vědeckou pozornost. 

Ve své metaanalýze z 2002 roku je Cate, Levinová a Richmondová rozdělují do tří širších 

skupin: 

1. faktory na úrovni vztahu (relationship factors), popisující kvality svazku jako například 

interakce mezi partnery, afektivní prožitky, kognitivní reprezentace vztahu 

nebo strukturální aspekty vztahu typu blízkost, závazek, důvěra a další; 

2. faktory na úrovni jedince (individual factors), zahrnující proměnné na straně jednotlivce 

ať už obecného charakteru (například osobnostní rysy nebo sebehodnocení), 

tak vztahující se ke svazku jako takovému (kupříkladu forma attachmentu); 

3. externí faktory (external factors), které se vztahují k sociální síti páru jako například 

schválení a podpora vztahu ze strany druhých. 

 Po zhodnocení výstupů 137 studií a dat od 37 761 respondentů Le, Doveová, Agnew, 

Kornová a Mutsová (2010) mezi nejsilnější prediktory stability vztahu zařadili závazek, lásku, 

obsažení druhého ve vlastním já a závislost. Další faktory na úrovni vztahu jako spokojenost, 

percepce alternativ a investic do vztahu byly určeny jako prediktory střední síly. Dále externí 

faktor sociální podpory se ukázal jako robustní při předpovědi stability svazku. Naproti tomu 

osobnostní rysy mají dle jejich závěrů pouze omezenou prediktivní schopnost a v případě 

individuálních faktorů vztahové povahy se prokázal pouze slabý efekt při odhadování rozpadu 

vztahu. 

 Rozhodnutí o ukončení romantického vztahu může být zlomové a mít zásadní dopad 

nejen na život iniciátora rozchodu, ale i druhého z páru. Joelová, Impettová, Spielmannová 

a MacDonald (2018) zkoumali otázku, zda při zvažování ukončení svazku jako jedinci 

pomýšlíme nejen své vlastní potřeby, ale přinejmenším do jisté míry zohledňujeme také 

vnímanou partnerovu závislost na vztahu. Do prvního provedeného šetření se zapojilo 

1 348 zadaných lidí (828 žen, 16 participantů své pohlaví neuvedlo) ve věku od 18 do 68 let (M 

= 26; SD = 7,94), kteří byli pozorováni v rozsahu 10 týdnů. V rámci druhé studie, jež sloužila 

pro účely replikace a rozšíření již získaných poznatků, bylo po dobu dvou měsíců sledováno 

500 účastníků (408 žen, sedm osob bez přesného určení) mezi 18 a 76 lety (M = 32), 

kteří zvažovali rozchod. Výsledky obou výzkumů poukázali na sklon jedinců s menší 

pravděpodobností iniciovat rozchod, jestliže vnímali svůj protějšek jako více závislý na vztahu. 

Tento závěr naznačuje, že lidé mohou být v duchu prosociálních sklonů motivováni zůstat 

v relativně neuspokojivých vztazích i pro zamýšlené dobro svého partnera a na cestě 

za nezadaností zvažovat i jiné faktory než výhradně vlastní zájmy. 
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1.2 Singles 

1.2.1 Singles a jejich obecná charakteristika 

Problematika nezadaných, případně nesezdaných jedinců již řadu desetiletí láká 

pozornost nejen psychologů, ale i vědců napříč dalšími vědními obory jako třeba sociologie. 

Systematické studium fenoménu singles se začalo formovat přibližně v době přelomu 

60. a 70. let minulého století v souvislosti se sexuální revolucí, rozvolňováním romantických 

vztahů a dalšími společenskými proměnami, ačkoliv již dříve lze pozorovat jedince bez stálého 

partnera. Tehdy se však jednalo především o osoby vnímané jako žijící na okraji komunity 

(chudé, nemocné či jinak znevýhodněné) nebo jedince vyššího věku, jejichž druh již zemřel 

(Borgatta & Montgomery, 2000). 

Pohled na daný jev a popis singles se v průběhu let proměňuje, avšak v kontextu této 

práce na ně lze nahlížet jako na dospělé jedince, kteří jsou legálně či sociálně nezadaní, 

přičemž tyto specifikace se mohou vzájemně překrývat. Pod termín legálně single (legally 

single) je možné sdružit osoby rozvedené či ovdovělé a ty, které nikdy nebyly provdané 

či ženatí, pokud se jedná o muže. V každodenních interakcích se však možná ještě častěji 

zabýváme otázkou, zda je jedinec sociálně single (socially single), to znamená, jestli je, či není 

angažován ve vztahu sexuální povahy, který je jím i společností vnímán jako vážný. 

Ačkoliv neexistují přesná kritéria pro hodnocení vážnosti svazku, dojem o její míře je běžně 

formován s přihlédnutím k délce jeho trvání, pravidelnosti stýkání se partnerů, jejich vzájemné 

exkluzivitě a také zda se jeví, že spolu dvojice plánuje zůstat i do budoucna, či žije v jedné 

domácnosti (DePaulo & Morris, 2005; DePaulo & Morris, 2006). 

Stein (1981) ve své klasické typologii rozlišuje čtyři specifické typy singles (v původní 

podobě myšleno ve smyslu nikdy nesezdaných jedinců), a to na základě míry dobrovolnosti 

jejich stavu a také časového hlediska jeho dočasnosti, respektive plánované či vynucené 

trvalosti. Podle těchto charakteristik popisuje: 

1. dobrovolné/dočasné singles (voluntary/temporary singles), kteří momentálně z vlastní 

vůle žijí bez partnera, ale do budoucna se vztahu neuzavírají; 

2. dobrovolné/trvalé singles (voluntary/stable singles), kam naopak spadají jedinci žijící 

mimo partnerství z vlastního rozhodnutí, kteří neplánují tento stav měnit; 

3. nedobrovolné/dočasné singles (involuntary/temporary singles), kteří nejsou spokojeni 

se svým vztahovým statusem a aktivně hledají protějšek; 
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4. nedobrovolné/trvalé singles (involuntary/stable singles), představující osoby, jimž se 

trvale nedaří navázat dlouhodobý vztah. Se svou situací sice nejsou spokojeni, 

ale rezignovaly na ni a akceptovaly svou single identitu. Mimo to se může též jednat 

o jedince například ovdovělé, kteří již nehledají další protějšek. 

 Obdobnou koncepci navrhuje ve své práci i Shostak (in Sussman & Steinmetz, 1987), 

jenž popisuje čtyři profily, které je možné připodobnit typům Steinovy taxonomie, 

a to rozpolcené (Ambivalents, dobrovolní/dočasní), rozhodné (Resolved, dobrovolní/trvalí), 

toužící (Wishfuls, nedobrovolní/dočasní) a zarmoucené (Regretfuls, nedobrovolní/trvalí). 

V českém prostředí se dané problematice věnovali kupříkladu Tomášek (2006) a Linková 

(2002), kteří taktéž představili své vlastní kategorizace singles a podob jejich vztahů s důrazem 

na sociologickou perspektivu. 

 Jak již může vyplývat z výše uvedeného, je někdy na nezadanost (singlehood) pohlíženo 

pouze jako na přechodnou etapu mezi jednotlivými romantickými vztahy a bývá tak 

považována za určitou dobu v životě a ne jeho formu jako takovou (Küpper, 2002, podle Hertel, 

Schütz, DePaulo, Morris & Stucke, 2007). V této souvislosti neexistuje ani obecně přijímaný 

konsensus pro hodnocení časového rámce, odkdy je na člověka nahlíženo jako na dlouhodobě 

nezadaného. 

1.2.2 Nezadanost a její potenciální antecedenty 

Navzdory dříve popsaným aspektům lidské povahy a vztahů ne všichni svobodní jedinci 

za každé situace aktivně hledají romantický protějšek, ale naopak se mnohdy rozhodnou 

(alespoň po nějaký čas) zůstat single. Překvapivě málo se však zatím ví o tom proč. 

Řada odborníků popsala důvody, které mohou vést ke stanovisku nevstoupit do formálního 

svazku manželství (např. Gigy, 1980; Loewenstein et al., 1981; Frazier, Arikian, Benson, Losoff 

& Maurer, 1996; Prabhakar, 2011), teprve až Apostolou se však v roce 2017 zabýval otázkou, 

z jakých důvodů se některé osoby rozhodnou být zcela bez partnera. 

Nad tématem se zamýšlel z evoluční perspektivy. Ačkoliv by se to v daném kontextu 

mohlo zdát paradoxní, hovoří autor o tom, že za jistých okolností jedinci vědomě nevstupují 

do vztahů, a to buď za účelem zvýšení jejich fitness, nebo jelikož čelí omezené šanci na úspěch. 

V prvním případě tak mohou činit se záměrem investovat své omezené zdroje, jako jsou čas 

a peníze, do navyšování vlastní hodnoty jako možného protějšku, ve chvíli, kdy nemají 

pro výběr partnera dostatek vhodných adeptů, nebo když si chtějí zachovat možnost angažovat 

se ve vícero nezávazných sexuálních vztazích. Druhý jmenovaný jev se týká osob, 
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které disponují vlastnostmi, které vážně narušují jejich kapacitu přitahovat a udržet si partnera, 

a to ve smyslu jistých osobnostních rysů, sexuálního fungování či schopnosti flirtovat a oslovit 

možný protějšek (Apostolou, 2017). 

Ve svém výzkumu Apostolou (2017) identifikoval celkem 76 důvodů, které lidi vedou 

k tomu zůstat sám. Informace byly získány od dvou skupin respondentů. Úvodem byly 

s 30 dospělými (15 žen; 41 % participantů bylo sezdáno, 24,3 % ve vztahu, 23,7 % single 

a 11 % bylo rozvedených) vedeny hloubkové rozhovory, poté dalších 122 osob (62 žen; 

28,5 % sezdáno, 27,1 % ve vztahu, 25 % single a 14,4 % rozvedeno) vyplnilo dotazníky 

s otevřenými otázkami. 

Na základě dodatečných analýz dat obstaraných od 1 096 dospělých jedinců (550 žen, 

čtyři lidé své pohlaví neuvedli; 29,4 % sezdáno, 20,6 % ve vztahu, 41 % single, 

7,8 % rozvedených a 1,2 % ovdovělých) byly výše zmíněné důvody obecněji klasifikovány 

do 16 faktorů a ty do tří domén2: 

1. svoboda volby (Freedom of choice), která se vztahuje k touze člověka nebýt omezen 

závazky vztahu a možnosti nezávazně flirtovat a následovat jiné cíle; 

2. omezení (Constraints), jenž odráží zejména nesnáze, které jedince odrazují od hledání 

protějšku, jako jsou například sexuální obtíže, děti z předchozích partnerství 

či zdravotní problémy; 

3. potíže v oblasti vztahů (Difficulties with relationships), které představují aspekty 

související s potížemi začít vztah, špatné zkušenosti z předcházejících svazků a také 

neflexibilitu například ve smyslu neochoty ke kompromisu, která redukuje šance 

navázat romantický vztah (Apostolou, 2017).   

S přihlédnutím k hodnotám osobnostních rysů Big Five respondentů vypozoroval 

Apostolou (2017) jisté souvislosti. Svědomitost a přívětivost se ukázaly jako signifikantní 

pozitivní prediktory pro oblasti svobody volby a omezení, dost možná protože jedinci výše 

skórující v těchto faktorech jsou spíše neochotní vstoupit do vztahů, kdyby jejich potíže měly 

zatěžovat případného partnera. Dále se extraverze ukázala jako negativní prediktor pro potíže 

v oblasti vztahů. Autor má v tomto případě za to, že pro extraverty je jednodušší iniciovat 

 
2Svoboda volby: Chci mít možnost nezávazně flirtovat. Chci mít možnost dělat si, co chci. Nechci se vázat. 

Chci se vyhnout konfliktům. Nemám rád(a) omezení. Nyní se mi vede dobře. Mám odlišné priority. Užívám si být 

sám/sama. 

Omezení: Mám problémy spojené se sexualitou. Jsou faktory, které mě drží zpátky. 

Potíže v oblasti vztahů: Z předchozích vztahů mám špatné zkušenosti. Nevěřím ostatním. Bojím se změny. Nechci 

dělat kompromisy. Mám problémy navázat vztah. Ve vztahu by mi nebylo lépe než nyní. 
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a udržet si vztah, takže s menší pravděpodobností reportují svůj záměr zůstat single 

v souvislosti s tím, že čelí problémům v této sféře. Závěrem otevřenost vůči zkušenosti 

negativně předpovídala skóre v doménách svobody volby a omezení v tom smyslu, 

že pro vysoce skórujících jedince bylo méně pravděpodobné hodnotit dané oblasti jako 

významné. To může souviset s behaviorální flexibilitou takových osob, kdy v důsledku toho 

mohou být spíše v souladu s tím, že se liší od ostatních.   

Pepping, MacDonald a Davisová (2018) následně ve své přehledové studii popisují 

dlouhodobý single stav jako potenciální důsledek tří jevů. Vychází přitom z dříve zmiňované 

teorie citové vazby (attachment) Johna Bowlbyho (2010) rozpracované Hazanovou 

a Shaverem (1987) v kontextu romantických vztahů dospělých. Pro některé může nezadanost 

reflektovat úzkost spojenou se vztahy (attachment anxiety), diskomfort z možné blízkosti 

(attachment avoidance) nebo se může jednat o vlastní volbu jedince zůstat sám v situaci, 

kdy jsou jeho potřeby naplněny mimo romantický vztah. 

První uvedený jev lze vysvětlit jako důsledek hyperaktivace systému attachmentu, 

která je spojována s kognitivními, afektivními a behaviorálními procesy, jež narušují rozvoj 

a udržení svazku. Pro jedince je pak typické prožívání tenze, kdy na jednu stranu touží 

po blízkosti romantického protějšku, ale zároveň mají negativní očekávání ohledně partnerova 

chování a nevěří, že jejich snahy budou opětovány. Charakteristická je pro ně vyšší míra 

žárlivosti, chabé komunikační dovednosti a schopnost řešit konflikty, které mají tendenci rychle 

eskalovat. Potenciálními partnery jsou též v návaznosti na viditelné projevy úzkosti, verbální 

nedostatky a všeobecnou interpersonální nešikovnost vnímáni jako méně přitažliví. 

Mimo to bývají méně nároční při výběru protějšku a běžné jsou pro ně série krátkých, 

nestabilních vztahů (Pepping, MacDonald & Davis, 2018). 

V druhém případě autoři hovoří naopak o deaktivaci systému citové vazby, která je 

asociována s procesy, jež podrývají potenciál pro navození intimity. Vyhýbaví jedinci apriori 

předpokládají, že vztah selže a oni budou zraněni, a tak se snaží vyvarovat situacím, které by 

mohly evokovat distres a zklamání. Jsou obecně neochotní sblížit se s druhými a zachovávají 

si emoční distanc. Je pro ně více typické nenavazovat vážné vztahy a po rozchodu se straní 

novým partnerstvím, zároveň jsou více otevřeni možnosti nezávazného sexu (Pepping, 

MacDonald & Davis, 2018). 

Ne nutně ve všech případech nezadanost odráží problémy v oblasti vztahů. Může se 

jednat o vlastní rozhodnutí jedince, kdy je jeho potřeba blízké citové vazby naplněna 
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ve svazcích neromantické povahy. Jak vyplývá z výše uvedeného, důvody pro takové 

rozhodnutí se mohou lišit, nicméně se jeví, že je to spíše míra spokojenosti s daným stavem, 

která souvisí s potenciálním prožíváním distresu. 

1.2.3 Nezadanost a její koreláty v prožívání a chování 

Varianta zůstat single, popřípadě nevstoupit do formálního svazku se v posledních 

dekádách stále více stává nezávislou osobní volbou a samotné manželství již nutně není 

nahlíženo jako univerzální životní cíl. Ačkoliv předchozí studium vztahů opakovaně 

upozorňuje na výhody pramenící z partnerského soužití (například lepší kvalita života, zdraví, 

štěstí a méně prožívaného distresu), rozdíly byly vždy nalezeny na úrovni celých skupin. To se 

však může zdát jako přílišná simplifikace s ohledem na to, že singles a spárovaní jedinci netvoří 

dvě homogenní jednotky, a je třeba přihlížet i k dalším faktorům na individuální úrovni, 

které mohou mít význam pro prožívání well-being, jako například pohlaví, osobnost, pracovní 

spokojenost, historie vztahů, spokojenost v partnerském vztahu a jeho délka nebo celková 

sociální síť jedince (Lehmann et al., 2015).   

 Lehmannová et al. (2015) podotýká, že spíše než vztahový stav per se je to spokojenost 

s aktuálním vztahovým statusem (relationship status satisfaction/status satisfaction) 

jako míra, do jaké je jedinec spokojen s tím, zda v danou chvíli má partnera, či nemá, která je 

determinantem well-being a prožívání distresu. Tuto hypotézu se také pokusila se svým týmem 

ověřit v průběhu dvou výzkumů za užití nově navržené metody nazvané škála spokojenosti 

se vztahovým statusem (the Relationship Status Satisfaction Scale, the ReSta). V první studii 

pracovala autorka a její tým se vzorkem o celkové velikosti 757 respondentů (51 % žen) ve věku 

mezi 20 a 67 lety (M = 38,9; SD = 12,3), z čehož se 40,2 % identifikovalo jako single. 

V navazujícím výzkumu oslovili vědci 125 jedinců ve věku od 20 do 65 let (M = 39,7; 

SD = 11,8), kdy 46,4 % bylo žen a 34,4 % se popsalo jako single. 

 Ve zkratce autoři zjistili, že zadané osoby sice reportují signifikantně vyšší míru 

satisfakce se svým stavem, nicméně lidé obecně spokojenější se svým statusem pociťovali větší 

životní satisfakci a reportovali méně časté prožívání distresu, a to nezávisle na tom, 

zda aktuálně jsou ve vztahu. Dále také nedostatek sociální podpory (společně se satisfakcí 

se vztahovým statusem) predikoval vyšší hodnoty distresu, opět nezávisle na statusu jako 

takovém. Takové výsledky naznačují, že bez ohledu na to, kdo potenciálně slouží jako sociální 

opora, vnímání jejího nedostatku je nepříznivé ve smyslu prožívání nepohody jak pro nezadané, 

tak spárované jedince (Lehmann et al., 2015).   
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 Podobné závěry popsala i Adamczyková (2017d) při vývoji a validizaci polské verze 

ReSta škály. U vzorku 185 respondentů ve věku od 20 do 32 let (M = 22,59; SD = 3,23), 

z čehož bylo 59,5 % žen a 50,81 % ve vztahu, se opětovně ukázala úroveň spokojenosti 

se vztahovým statusem jako lepší prediktor celkové životní spokojenosti, emočního 

a psychologického well-being a potenciálního výskytu depresivních symptomů než rodinný 

stav sám o sobě. 

 Do jaké míry satisfakce se vztahovým statusem předpovídá prožívání v daných 

oblastech také z dlouhodobějšího hlediska, hodnotila opět Adamczyková (2017b) ve studii 

longitudinálního designu. V rozmezí osmi měsíců sledovala 102 respondentů (80,4 % žen) 

mezi 20 a 35 lety (M = 23,24; SD = 3,87), z nichž 32,4 % bylo bez romantického partnera. 

Provedené analýzy odhalily, že míra spokojenosti se vztahovým stavem v době prvního měření 

měla dlouhodobý efekt pouze při předpovědi celkové životní satisfakce, nikoliv však 

při predikci emočního či psychologického well-being nebo depresivních symptomů. To si 

autorka vysvětluje možností, že z dlouhodobé perspektivy statusová satisfakce souvisí spíše 

s kognitivní komponentou subjektivního well-being, to znamená životní spokojeností, a jeho 

komplexnějším hodnocením než afektivní složkou ve smyslu emočního a psychologického 

well-being. Podle stejné logiky se asociace mezi spokojeností se vztahovým statusem a depresí 

jako afektivní poruchou v dlouhodobém rozpětí opět nejeví signifikantní (Adamczyk, 2017b). 

 Adamczyková (2017c) se téma souvislosti nezadanosti a mentálního zdraví osob 

rozhodla posoudit z taktéž hlediska dobrovolnosti, respektive nedobrovolnosti single stavu. 

Ačkoliv předpokládala, že jedinci, kteří žijí bez partnera z vlastního rozhodnutí, budou 

reportovat vyšší úroveň pozitivních projevů duševního zdraví a nižší míru duševních nesnází, 

empiricky se tento předpoklad nepotvrdil. 

 Celkový vzorek respondentů čítal 151 nikdy nesezdaných osob žijících bez partnera 

(86 žen) ve věku od 20 do 26 let (M = 22,48; SD = 2,01), z nichž 53,6 % hodnotilo svůj stav 

jako zvolený. Analýza získaných dat prokázala, že dobrovolně a nedobrovolně nezadaní se 

nikterak neliší s ohledem na úroveň emočního, psychologického a sociálního well-being 

nebo ve smyslu intenzity prožívání somatických symptomů, úzkosti a nespavosti, sociálních 

dysfunkcí či těžké deprese. Nicméně jedinci, kteří žili bez partnera navzdory své preferenci, 

uváděli signifikantně vyšší míru vnímané romantické osamělosti (Adamczyk, 2017c). 

Ačkoliv se jeví, že stav nezadanosti podněcuje prožívání pocitů osamělosti 

(přinejmenším romantické), vyvstává otázka, zda je sám o sobě daný stav sociálně izolující, 
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či naopak podporuje integraci jedinců do společnosti. Sarkisianová a Gerstelová (2016) se 

zaobíraly tématikou vazby dospělých Američanů na příbuzné, sousedy a přátele 

v rámci analýzy velkoobjemových dat získaných při řadě celonárodních sociálních šetření 

a přehledů rodin a domácností. Zjistily, že svobodní jedinci ve srovnání se sezdanými osobami 

s větší pravděpodobností častěji kontaktují a přijímají pomoc od rodičů a sourozenců. Je pro ně 

také typičtější poskytnout a přijmout pomoc od přátel a sousedů, se kterými se i častěji 

společensky stýkají. Tyto rozdíly mezi svobodnými a sezdanými platily jak pro muže, tak ženy 

a byly výraznější pro nikdy nesezdané osoby oproti lidem, které své manželství již dříve 

ukončili. 

Na jednu stranu lze nahlížet specificky na manželství jako základ komunity, na druhou 

stranu se však jedná o privátní vztah dvou lidí, kdy manželé mohou mít tendenci spoléhat ryze 

jeden na druhého a další sociální vazby stavět do pozadí. Naproti tomu svobodní se teoreticky 

sami doma mohou cítit osamělí, a tudíž častěji vyráží do společnosti a pěstují si tak širší síť 

kontaktů (Sarkasian & Gerstel, 2016). 

1.2.4 Singles, negativní stereotypy a diskriminace 

Ačkoliv lze v soudobé společnosti pozorovat dlouhodobý trend růstu počtu lidí žijících 

mimo tradiční manželství nebo i zcela bez partnera (navíc nezřídka v důsledku svobodné volby, 

se kterou jsou spokojeni), na základě dosavadního výzkumu se zdá, že nezadaní stále bývají 

terčem tzv. singlismu (singlism), tedy negativních stereotypů a diskriminace v souvislosti 

s jejich vztahovým statusem. Jelikož se jedná o nenásilnou, mírnější formu bigotnosti, 

často nebývá dokonce vůbec rozpoznán a ve chvíli, kdy je na něj poukázáno, bývá mnohdy 

považován za legitimní (DePaulo & Morris, 2006). 

Daným tématem se v raných publikacích zabývali již například Etaughová 

a Malstromová (1981), Etaughová a Hoehnová (1995) či Conleyová a Collins (2002), 

kteří shodně popisovali rozdílnou sociální percepci jedinců na základě jejich vztahového 

statusu. Pro účely studia tohoto fenoménu požádaly Morrisová, DePaulová, Hertelová 

a Ritterová (v přípravě podle DePaulo & Morris, 2006) téměř 1 000 vysokoškoláků, aby uvedli 

charakteristiky, které je napadají v souvislosti s ženatými či provdanými a svobodnými jedinci. 

Osoby patřící k první jmenované skupině byly s větší pravděpodobností líčeny jako vyzrálé, 

stabilní, čestné, šťastné, laskavé a milující. Naproti tomu svobodní byli častěji popisováni 

jako nevyzrálí, nejistí, sebestřední, nešťastní, osamělí a oškliví, v pozitivním smyslu však také 

jako nezávislí. Tento rozkol se zřejmě navíc umocňuje, jestliže jedinec překročí věk, kdy většina 

lidí vstupuje do manželství. V rámci návazných studií autorky nechaly skupiny studentů 
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a dalších členů komunity hodnotit profily smyšlených osob. Ukázalo se, že tendence stranit 

ženatým či provdaným byla o to silnější, když byly objekty popsány jako 40leté, než když se 

o nich hovořilo jako o 25letých. 

Tyto závěry se částečně potvrdily i ve studii z roku 2007, kde byla srovnávána sociální 

percepce sezdaných a svobodných jedinců v rámci tří specifických faktorů: 

sofistikovaný/sociabilní, vřelý/pečující a nešťastný/osamělý. Autorky pracovaly se vzorkem 

267 Němců ve věku od 20 do 50 let (M = 34,9; SD = 9,09), z čehož 139 bylo angažováno 

v nějaké formě dlouhodobého vztahu. Úkolem participantů bylo hodnotit na základě krátkých 

popisků smyšlené osoby různého věku (25 a 40 let) a stavu (sezdaný a single). Opět se 

prokázalo, že svobodní jedinci byli vnímáni jako více nešťastní a osamělí a také méně vřelí 

a pečující, dokonce bez ohledu na věk objektů nebo pohlaví, stáří či status hodnotitele 

(Hertel et al., 2007). 

V případě aspektu sofistikovanosti3 a sociability4 již tak jednoznačná shoda nepanovala. 

Ženy, především ty nižšího věku, nahlížely v tomto ohledu na svobodné objekty v pozitivnějším 

světle než na sezdané, což ale neplatilo pro mladší mužské hodnotitele. Spárovaní respondenti 

vykazovali sklon vnímat nesezdané kladněji ve chvíli, kdy byly objekty vykresleny jako 25leté 

osoby nebo sami participanti byli nižšího věku. Tyto závěry naznačují, že stereotypy o singles 

nejsou uniformě negativní, a mohou poukazovat na pozitivní trend v tom, jakým způsobem jsou 

svobodní posuzování, přinejmenším co se mladších věkových skupin týká (Hertel et al., 2007). 

Slonim, Gur-Yaishová a Katzová (2015) se rozhodli jako jeden z dalších možných 

mediátorů singlismu studovat svobodu volby single stavu. 480 participantů (287 žen) ve věku 

od 18 do 65 let (M = 28,3; SD = 8,7), z nichž 44 % bylo sezdaných či žilo s partnerem, 

53 % bylo nezadaných a 3 % byla rozvedená či ovdovělá, mělo za úkol přečíst scénář popisující 

osoby buď nezadané z vlastního rozhodnutí, nebo nedobrovolně. Následně měli respondenti 

popsat myšlenky a pocity, které v nich tyto osoby evokují. Autoři předpokládali, že dobrovolně 

nezadaní jedinci budou spíše nahlíženi negativně, jelikož mohou budit dojem, že nesdílí 

kulturní přesvědčení o důležitosti vztahovosti a manželství, čímž ohrožují nastolené status quo.   

Na základě získaných dat se prokázalo, že osoby single z vlastního přesvědčení byly 

vnímány jako více osamělé a nešťastné a méně vřelé a sociabilní ve srovnání s nedobrovolně 

nezadanými. Naproti tomu daná skupina subjektů byla hodnocena jako úspěšnější a silnější. 

 
3Jedinci sebejistí, nezávislí, inteligentní, zajímaví, dobrodružní, orientovaní na kariéru. 
4Jedinci společenští, mají spoustu přátel, šťastní, atraktivní, zamilovaní do života. 
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Z hlediska prožívaných emocí popsali výzkumníci, že dobrovolní singles vyvolávali 

v respondentech vztek, který se následně odrážel v jejich vnímání jako více osamělých 

a nešťastných jedinců. Naopak nespárovaní, kteří si svůj stav nezvolili, vzbuzovali v ostatních 

soucit, který se dále propisoval v jejich percepci jako vřelejších a sociabilnějších ve srovnání 

s dobrovolně nezadanými (Slonim, Gur-Yaish & Katz, 2015). 

Otázkou, zda jsou však tyto stereotypy ve skutečnosti výstižné, se zabýval 

až Greitemeyer (2009) v sérii několika studií. Napříč čtyřmi výzkumy potvrdil, že osoby 

popsané jako single byly respondenty v dimenzích Big Five hodnoceny jako méně 

extravertované, přívětivé, svědomité, více neurotické, ale na druhou stranu také otevřenější 

nové zkušenosti. Mimo to byly nahlíženy jako méně fyzicky přitažlivé, méně spokojené 

se svým životem, mající nižší sebevědomí a obecně jako méně sociabilní ve srovnání 

se zadanými protějšky. Participanti se též domnívali, že jde o jedince osamělejší, kteří jsou 

méně spokojeni se svým vztahovým statusem, toužící po jeho změně. Jedinci ve vztahu sice 

skutečně vykazovali vyšší satisfakci se svým stavem a cítili se méně osamělí, 

nicméně z hlediska zmíněných osobnostních charakteristik, fyzické atraktivity, spokojenosti 

se životem, sebevědomí a sociability byla sebehodnocení respondentů obou skupin 

bez signifikantních rozdílů. Tato zjištění navíc byla potvrzena i daty získanými evaluací 

participantů druhými – experimentátorů a ostatních účastníků studie. V konečném souhrnu se 

tedy zdá, že co se osobnostních rysů a některých dalších oblastí týká, nezadaní a spárovaní 

jedinci se výrazně neliší a negativní stereotypy o singles jsou přinejmenším do jisté míry 

nepřesné (Greitemeyer, 2009).    

Hypotézu, že jsou singles také terčem fenoménu, který je běžně asociován 

se stigmatizací – diskriminace – se v sledu čtyř výzkumů rozhodly empiricky posoudit 

Morrisová, Sinclairová a DePaulová (2007). Specificky se zaměřily na znevýhodňování 

nezadaných jedinců v kontextu bydlení a pronájmu nemovitostí. Do jejich studií se zapojili jak 

vysokoškolští studenti, tak realitní makléři s praxí, kteří byli požádáni, aby na základě přečtení 

popisů potenciálních nájemníků vybrali, komu by z pozice domácího pronajali dům. 

Napříč všemi šetřeními se prokázalo, že participanti vykazovali tendenci ve výběru 

upřednostnit sezdané dvojice oproti jedincům bez partnera či osobám legálně single, specificky 

kohabitujícím párům, ačkoliv mezi žadateli nebyly žádné jiné zásadní rozdíly. Mimo to byli 

sezdaní lidé vnímaní v signifikantně pozitivnějším světle ve smyslu potenciální delikvence 

a doby, kterou v domě pravděpodobně stráví, než jedinci nesezdaní, a to pouze s výjimkou 

single žen a kohabitujících dvojic, které spolu byly delší čas než sezdaný pár. Když byli 
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respondenti dotazováni, proč zvolili daným způsobem, často explicitně uváděli, že právě 

rodinný stav žadatele ovlivnil jejich rozhodnutí. 

Dále se autorky rozhodly zaměřit na zjištění, do jaké míry je taková diskriminace singles 

vnímána jako legitimní. Vzorek 93 vysokoškoláků (73 žen; 44 v romantickém vztahu) požádaly 

o přečtení fiktivního scénáře. Ten popisoval případ rozhodnutí domácího při volbě nájemníka, 

kdy dal přednost jedinci mimo stigmatizovanou skupinu 5 , dokonce navzdory faktu, 

že potenciálně stigmatizované osoby nabídli platit vyšší nájem. Z výsledků vyplývá, 

že diskriminace nezadaných byla hodnocena jako legitimnější než další typy znevýhodňování 

a participanti spíše souhlasili s volbou domácího ve chvíli, kdy četli scénář zahrnující nezadané 

jedince. Napříč všemi uvedenými experimenty se neprokázalo, že by vztahový status 

respondentů moderoval jejich rozhodnutí a vnímání jejich legitimity – nezadaní jedinci 

se stejnou pravděpodobností jako spárovaní aplikovali diskriminující rozhodnutí, 

která hodnotila jako legitimní. Zároveň se zdá, že takové jednání si lidé ani nespojují 

s předsudky vůči singles (Morris et al., 2007). 

Souhrnem se jeví, že stereotypizace singles je velmi robustní jev navzdory tomu, že jsou 

takové předsudky přinejmenším do jisté míry nepřesné. Ačkoliv by se očekávalo, že jejich 

cílem budou především ženy, řada studií prokázala, že jejich percepce není o nic více negativní 

než nezadaných mužů (např. Etaugh & Malstrom, 1981; Conley & Collins, 2002; Morris et al., 

2007). Naproti tomu se věk a vlastní volba daného stavu zdají být významnými mediátory 

negativních stereotypů o singles, kdy v případně starších jedinců a dobrovolných singles jsou 

nápadně výraznější. Závěrem se ukazuje, že jsou sdíleny jak spárovanými, tak single 

hodnotiteli a mohou v konečném důsledku vést až k diskriminaci daných lidí. 

 

 
5Singles vs sezdaní, běloch vs Afroameričan, muž vs žena, heterosexuál vs homosexuál, štíhlý vs obézní člověk a 

mladší vs starší jedinec. 
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2. Strach být nezadaný 

2.1 Strach být nezadaný a jeho obecná charakteristika 

Strach být nezadaný (fear of being single) byl poprvé popsán relativně nedávno, 

a to v roce 2013 Spielmannovou a jejími kolegy. Definují jej jako obavu, úzkost či distres 

v souvislosti se stávajícím nebo prospektivním zážitkem toho být bez romantického partnera. 

Z toho vyplývá, že dle autorů se manifestuje ať už jako okamžitá obava ohledně stávajícího 

single statusu, tak i jako úzkost v souvislosti s představou toho být sám v budoucnu. 

Tudíž nejen nezadaní, ale i lidé aktuálně ve vztahu mohou prožívat strach být nezadaný. 

Navzdory tomuto tvrzení se však danou výzkumnou otázku ve své původní studii 

Spielmannová se svým týmem nezabývala. Adamczyková et al. (2019) si tak dala za cíl zjistit, 

zda singles a zadaní budou reportovat podobnou, nebo odlišnou míru těchto obav, 

a to v rámci výzkumu, kterého se zúčastnilo 175 respondentů (59,4 % žen; 40,6 % bylo v danou 

chvíli bez partnera). Na škále strachu být nezadaný (the Fear of Being Single Scale; Spielmann 

et al., 2013) reportovali spárovaní jedinci podobnou úroveň jako svobodní a zároveň ti, 

kteří byli bez partnera z vlastní vůle, vykazovali nižší hodnoty než osoby, které byly single 

nedobrovolně. 

Kromě toho ženy poukazovaly na vyšší míru prožívání této úzkosti než muži 

(Adamczyk et al., 2019), přičemž k podobným závěrům došly i další studie, například výzkum 

koncipovaný v brazilském prostředí, kdy v rámci vzorku 172 respondentů vykazovaly ženy 

(64,5 % z celku) na škále strachu být nezadaný signifikantně vyšší průměrnou hodnotu 

oproti mužům (da Fonseca, Gouveia, dos Santos, Couto & Coelho, 2017). 

Když se Spielmannová a její tým v roce 2013 otevřenými otázkami dotazovali vzorku 

152 jedinců (126 žen) ve věku od 18 do 59 let (M = 30,5; SD = 10,8) na obecné aspekty, 

které je nejvíce znepokojují v souvislosti s tím, že jsou nebo by mohli být bez partnera, 

nejčastěji respondenti hovořili o obavách z nedostatku dlouhodobé společnosti a intimního 

pouta s partnerem (40,1 % případů). Dále reportovali strach ze ztráty současného protějšku 

(11,8 %), stárnutí o samotě (11,2 %) a toho, že přijdou o možnost mít děti a založit rodinu 

(6,6 %). Část participantů se mimo to i domnívala, že romantický partner poskytuje unikátní 

komfort, který rodina a přátelé nabídnout nedokážou (4,6 %). Někteří se obávali negativního 

hodnocení ze strany okolí pro neschopnost najít si po delší dobu partnera (3,9 %) i vlastních 

pocitů bezcennosti (6,6 %). 
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Až 37 % respondentů reportovalo v různém rozsahu prožívání strachu být nezadaný, 

naproti tomu celých 39 % explicitně poukázalo na to, že takové prožitky nemají. Jako hlavní 

důvod, proč být sám v nich nevyvolává obavy, zmiňovali podporu rodiny a blízkých přátel, 

na které se mohou obrátit v případě potřeby (9,9 %). Taktéž představa toho mít neuspokojivý 

vztah se části osob zdála být horší alternativa než být sám (8,6 %) a v souvislosti s přecházející 

vlastní zkušeností být nezadaný nebo ve špatném vztahu, stejně velká část participantů hovořila 

o zmírnění strachu být single (Spielmann et al., 2013). 

 Strach být nezadaný byl původně konceptualizován na úrovni rysu, 

avšak longitudinální charakter studie Spielmannové, Maxwellové, MacDonalda, Joelové 

a Impettové (2016) též dovolil pozorovat vývoj jeho hodnot v čase a sledovat jeho možnou 

fluktuaci. Se svým týmem autorka po dobu 27 dnů bezprostředně po rozchodu měřila 

jeho hodnotu na stejnojmenné škále u 117 lidí (52 žen) ve věku od 18 do 55 let (M = 27,04; 

SD = 9,18). Ačkoliv většina variance – přibližně tři čtvrtiny – byla vysvětlena rozdílem mezi 

osobami, stále lze sledovat relativně významnou fluktuaci též u jedince v průběhu času. 

Jistá část jeho prediktivní síly se tak pohybuje i na úrovni stavu, který se může odvíjet 

od aktuálního osobního kontextu. Budoucí výzkum by se tak měl zaměřit i na prozkoumání 

faktorů, které mohou přispívat k jeho proměně v čase. Taktéž se zdá, že jako takový by strach 

být nezadaný mohl být přístupný experimentální manipulaci, která by přispěla k lepšímu 

porozumění též jeho kauzálních příčin a dopadů. 

2.2 Strach být nezadaný a jeho potenciální antecedenty 

Vzhledem k tomu, že koncept jako takový je zkoumán vcelku krátce, literatury ohledně 

tématu je stále omezené množství a málo se taktéž zatím ví o potenciálních kontibutorech 

přispívajících k jeho projevu. Jistou roli v tomto procesu může sehrávat riziko sociálního 

stigmatu nezadaných s ohledem na to, že jsou singles dosud často předmětem negativních 

stereotypů a diskriminace, tedy takzvaného singlismu, jak bylo v práci popsáno již dříve. 

Timmermansová, Coenen a Van den Bulck (2019) v tomto kontextu poukazují 

i na možnou participaci médií při jeho formování, a to v duchu kultivační teorie George 

Gerbnera. Dle té je televizní obsah prostředkem socializace, který lidi učí, co očekávat 

od společnosti a co společnost očekává od nich (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli 

& Shanahan, 2002). Děj romantických filmů či seriálů pak může hrát roli při utváření představ 

o vztazích a taktéž jejich absenci, tedy jaké to je být nezadaný a jak je na singles nahlíženo. 

Vzhledem k tomu, že obsahové analýzy poukazují na to, že televizní programy stále často 



31 

propojují život svobodných, především žen, s negativními konotacemi, předpokládali autoři, 

že toto zobrazování může u jedinců generovat strach být nezadaný. 

Na vzorku 839 mladých dospělých (608 žen) ve věku mezi 18 a 25 lety (M = 21,89; 

SD = 1,81) byla sledována souvislost mezi frekvencí vystavení participantů mediálnímu obsahu 

romantické povahy a strachem být nezadaný reportovaného na stejnojmenné škále. 

Ačkoliv souhrnná data nepoukázala na takový vztah, dílčí výsledky prokázaly tuto spojitost 

u nezadaných žen. Ty tak mohou být náchylnější ke zvýšeným obavám o svůj rodinný status 

po vystavení obsahu daného charakteru, což si autoři vysvětlují právě jejich mnohdy 

nelichotivým vyobrazením (Timmermans, Coenen & Van den Bulck, 2019). 

2.3 Strach být nezadaný a jeho koreláty v prožívání a chování 

Z hlediska vztahu strachu být nezadaný a rysů osobnosti se výzkum prozatím věnoval 

jeho souvislosti s dimenzemi Big Five. Dosavadní výsledky napovídají, že je pozitivně 

asociován s neuroticismem, respektive emocionální nestabilitou. Spielmannová se svými 

kolegy popsala signifikantní, ačkoliv slabou negativní korelaci též se zbývající čtyřmi rysy 

modelu, nicméně tým kolem Adamczykové tuto souvislost ve svém šetření nepotvrdil 

(Spielmann et al., 2013; Adamczyk et al., 2019). 

Strach být nezadaný se jeví být koncept užitečný pro přesnější pochopení vztahových 

postojů a chování. Ukazuje se, že je pozitivně asociován (avšak stále od nich odlišný) s dalšími 

konstrukty interpersonální senzitivity jako vztahem podmíněné sebehodnocení (relationship-

contingent self-esteem), citlivost k odmítnutí (rejection sensitivity), náchylnost k pocitům 

ublíženosti (hurt feelings proneness), deprese (depression), osamělost (loneliness) či potřeba 

sounáležitosti (need to belong). K takovému závěru dospěli Spielmannová a její kolegové (2013) 

při měření u vzorku celkem 448 respondentů (341 žen, dva participanti neuvedli své pohlaví) 

ve věku od 17 do 69 let. Se svými týmy potvrdily tento výstup taktéž Adamczyková (2019) 

při sledování potřeby sounáležitosti, deprese a romantické osamělosti (romantic loneliness) 

a da Fonsecová (2017) pro sociální, a nadto dokonce ve větším rozsahu i pro emoční osamělost.   

V této souvislosti se zdá, že jedinci, kteří jsou ve větší míře zatížení obavami být single, 

mají tendenci se v rámci sociálního kontaktu zaměřit spíš na vyhýbání se negativním výsledkům 

(social avoidance goals) než na dosahování těch pozitivních (social approach goals) 

(Spielmann et al., 2013). 

Strach být single sdílí podobný teoretický základ i některé vzorce chování jako koncept 

úzkostně ambivalentní vazby. Podobně jako bázlivější jedinci též úzkostně navázané osoby 
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bývají ve vztahu charakteristicky citově závislé a přehnaně se na protějšek upínají, klíčovým 

rozdílem je zde však vysoká specifita žádaného objektu attachmentu. Tím je v případě strachu 

být nezadaný romantický partner, kdežto u úzkostné vazby je běžné zaměření na přijímání 

komfortu od širšího spektra figur včetně členů rodiny, přátel či dalších vrstevníků. Jako takový 

může v kontextu romantických vztahů přispět k lepšímu porozumění jejich dynamiky 

než nejistoty obecnějšího rázu (Spielmann et al., 2013; Spielmann, Maxwell, MacDonald, 

Peragine & Impett, 2020). 

Již výše bylo naznačeno, že strach být nezadaný v interakci s aktuálním rodinným 

stavem se jeví být taktéž významným prediktorem samotné satisfakce se vztahovým statusem. 

Nevypovídal sice o spokojenosti s daným stavem u skupiny zadaných osob, kdy satisfakce 

se vztahovým statusem byla nezávislá na jakékoliv hodnotě strachu být nezadaný, avšak 

u nespárovaných respondentů spokojenost signifikantně předpovídal. Nezadaní, 

kteří vykazovali menší strach, reportovali v danou chvíli vyšší spokojenost s tím, že jsou 

aktuálně bez partnera (Adamczyk et al., 2019). 

Da Fonsecová a její kolegové (2017) v tomto ohledu zašli ještě dál a zaměřili se 

na otázku životní spokojenosti jako takové. Při srovnání skóre, které účastníci jejich studie 

reportovali v rámci škály strachu být nezadaný a při otázce, do jaké míry jsou spokojeni se svým 

životem, zjistili signifikantní (ačkoliv slabou) negativní korelaci mezi oběma proměnnými. 

Adamczyková v roce 2017(a) toto téma rozvíjela do většího detailu a rozhodla se 

testovat komplexnější model propojení vztahového statusu a well-being. Strach být nezadaný 

v tomto kontextu považovala za jeden z mediátorů daného vztahu, stejně jako satisfakci 

se vztahovým statusem, které výzkum poslední doby přisuzuje vyšší vypovídající hodnotu 

při predikci well-being (měřeného ve smyslu životní spokojenosti a psychického distresu) 

než rodinnému stavu jako takovému. 

Adamczyková pracovala se skupinou 556 lidí ve věku od 20 do 35 let (M = 22,64; 

SD = 3,34), z toho bylo 61,5 % žen a celkem 53,6 % respondentů mělo v tu chvíli romantického 

partnera. Autorka na základě získaných dat popsala model, kdy spokojenost se vztahovým 

statusem a strach být nezadaný plně moderují vztah mezi rodinným stavem a well-being, 

a to jak separovaně, tak v postupné sérii. V porovnání se svobodnými osobami, hovořili zadaní 

o vyšší spokojenosti se svým stavem, která u nich pak byla asociována s vyšší životní satisfakcí, 

emočním a psychologickým well-being a méně častými depresivními projevy. Pro participanty 

ve vztahu byl nepřímý efekt potvrzen i pro strach být nezadaný – vyšší spokojenost 
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se vztahovým statusem u nich souvisela s již uvedenými projevy, a to skrz nižší hodnotu strachu 

být single. Nicméně v tomto kontextu nezmiňuje Adamczyková výsledky skupiny spokojených 

nezadaných. Při efektu v sérii hovoří autorka o tom, že výraznější spokojenost s rodinným 

stavem přispívá k nižším obavám o to být nezadaný (Adamczyk, 2017a). 

Předchozí výzkum se relativně intenzivně věnoval i otázce asociace mezi rodinným, 

případně vztahovým statusem a romantickou osamělostí. Právě absence romantického vztahu 

a partnera bývá v mladé dospělosti považována za jeden z významných zdrojů prožívání 

osamělosti s ohledem na to, že navázání takové vazby představuje jeden z klíčových cílů daného 

vývojového období. Navzdory rozsahu studia fenoménu samotný mechanismus jeho fungování 

ještě nebyl plně vysvětlen. Adamzcyková (2018a) se snažila ověřit model, 

ve kterém nenaplněná potřeba sounáležitosti a strach být nezadaný operovaly jako mediátory 

výše uvedeného vztahu. Ukazuje se, že je to pak zejména nenaplněná potřeba sounáležitosti, 

která se váže k pocitům osamělosti spíš než potřeba sounáležitosti per se, a tak má i větší 

význam pro well-being jedince. Zároveň dřívější výzkum poukázal na vztah mezi potřebou 

sounáležitosti a strachem být nezadaný. 

Na základě dat získaných od 419 respondentů (71,1 % žen) ve věku mezi 20 a 35 lety 

(M = 24,78; SD = 3,48), z nichž 232 mělo partnera či partnerku, potvrdila výzkumnice 

statisticky signifikantní přímý negativní efekt single vztahového statusu na prožívání 

romantické osamělosti. Celkový testovaný model pak dokázal vysvětlit až 64,3 % celkové 

variance v osamělosti. Ve srovnání s osobami v páru, nezadaní reportovali vyšší hodnoty 

nenaplnění potřeby sounáležitosti, které se propisovaly do intenzivnějšího strachu být nezadaný 

a ten dále do vyšší míry osamělosti. Taktéž individuální efekty obou mediátorů se ukázaly být 

statisticky významné – single jedinci reportovali vyšší míru nenaplnění potřeby sounáležitosti 

a obav být bez partnera, která se odrážela v intenzivnějším prožívání romantické osamělosti. 

Nepřímý efekt nenaplněné potřeby sounáležitosti byl dokonce větší než v sérii se strachem být 

nezadaný (Adamczyk, 2018a). 

2.4 Strach být nezadaný, výběr partnera a iniciace vztahu 

Již bylo několikrát řečeno, že ze své podstaty může strach být nezadaný napomoci 

přesnějšímu popsání průběhu romantických vztahů. Spielmannová et al. (2013) v tomto 

kontextu u bázlivějších jedinců hovoří o tendenci kompromitovat své požadavky na protějšek 

a vztah a „spokojit se s méně“ (settle for less) s myšlenkou, že jakýkoliv svazek je lepší 

než žádný. To, zda jedinec iniciuje, udržuje či ukončí partnerský vztah, je výsledkem 

komplexního procesu rozhodování, kdy však lidé často zvažují své možnosti na základě 
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heuristik a emocí se sklonem upřednostnit ta rozhodnutí, která prioritizují vztahový status 

nad kvalitou vztahu jako takového. 

 Doposud se pouze omezená část vědeckého bádání se zaměřovala na dopady vnímané 

hrozby být single a motivace nebýt sám na dynamiku vztahu. Historicky byl fokus kladen 

na zkoumání romantického soužití v souvislosti s obecnějšími nejistotami a vyhýbání se hrozeb 

pramenící přímo ze vztahu jako zraněné city, kritika a odmítnutí ze strany partnera. Stejně tak 

teorie blízkých vztahů jako třeba teorie vzájemné závislosti nebo sociální výměny ve chvíli, 

kdy zohledňují obavy ohledně toho být svobodný, tak činí v kontextu aktuálního svazku 

ve smyslu ztráty stávajícího protějšku a vztahu jako takového. 

Mimo to se výzkumná obec zaměřovala zejména retrospektivně na svobodné jedince – 

tedy ty, kteří nakonec zůstali sami – nicméně osoby, které „zradily“ své standardy, 

aby rozptýlily strach být nezadaný, unikaly hledáčku vědců. Spielmannová et al. (2013) se 

proto v sérii studií rozhodla věnovat specificky procesu zvládání strachu být nezadaný 

než samotnému výsledku, že lidé nakonec setrvají single. 

Jestliže podstatou strachu být nezadaný je intenzivní usilování o navázání romantického 

vztah, jednou ze strategií maximalizace šancí pro dosažení úspěchu může být i snížení nároků 

při výběru potenciálního protějšku. Lidé mají tendenci k sestavování jakéhosi obrazu ideálního 

partnera z hlediska atraktivity, statusu a zdrojů, responzivity či potenciálu pro navázání 

intimního vztahu. Ochota snížit požadavky a rozšířit tak množství možných druhů či družek 

může poskytnout jistý psychologický komfort skrz vyšší vnímanou pravděpodobnost, 

že jedinec nezůstane sám po příliš dlouhou dobu. 

Tuto hypotézu se rozhodla ověřit Spielmannová se svým týmem (2013). U skupiny 

246 respondentů (161 žen, jeden respondent neidentifikován) ve věku od 18 do 78 let (M = 31,8; 

SD = 11,9) zjišťovali na stejnojmenné škále míru strachu být nezadaný a parametry ideálního 

protějšku. Ty definovali v oblastech fyzické atraktivity, zdrojů, potenciálu být dobrý rodič 

a partner. Studie byla korelačního charakteru a autoři popsali statisticky nesignifikantní 

souvislost pro obavu být nezadaný a atraktivitu, zdroje a partnerský potenciál, 

nicméně statisticky významně v pozitivním směru strach být nezadaný koreloval s požadavkem 

na předpoklad být kvalitním rodičem. 

Při rozšíření zadání o popsání minimálních standardů na možného partnera se 

potvrdily výše uvedené závěry. Ani minimální požadavky nebyly predikovány strachem být 

single s výjimkou rodičovského potenciálu, který opětovně pozitivně koreloval s obavami 
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o single status. Jisté rozdíly byly popsány i s ohledem na pohlaví respondentů. U žen větší 

strach být nezadaný predikoval vyšší nároky v rámci aspektu ideálního rodičovského 

a partnerského potenciálu, kdežto u mužů se tento vztah neprokázal. To může souviset s faktem, 

že ženy vkládají do péče o dítě větší investici z hlediska času a energie, což je může vést k větší 

selektivitě a zohlednění eventuální podpory, které by se jim od protějšku dostalo, 

a to i navzdory obavám, že by mohly skončit zcela bez partnera. 

Ačkoliv celkové výsledky naznačují, že nároky na partnera ve smyslu abstraktních 

standardů nejsou nižší pro ty, kteří cítí silnější úzkost ohledně toho být single, v oblasti 

rodičovství tento vztah v jistých případech neplatí. To napovídá tomu, že (ne)možnost mít děti 

a rodinu je důležitou komponentou strachu být nezadaný, a zdá se, že při zvažování možného 

protějšku může být pro bázlivější osoby být „deal-breaker“ randit s někým, kdo nechce mít děti 

(Spielmann et al., 2013). 

Navzdory tomu, že lidé sami nereportovali ochotu snížit své požadavky, jejich chování 

ve skutečnosti může odpovídat opaku. Pro posouzení toho, zda v reálných podmínkách 

neprojevují lidé s větším strachem být single tendenci spokojit se s partnery nižší kvality, zvolili 

Spielmann et al. (2013) scénář fungování internetové seznamky. Sestavili fiktivní profily, 

kde desirabilita objektů byla experimentálně manipulována změnou míry, do jaké byly objekty 

prezentovány responzivní, tedy pečující, chápající, oceňující. Responzivita partnera je obecně 

považovaná za jednu z komponent kvality vztahu s ohledem na to, že ti, kteří hodnotí svůj 

protějšek jako responzivní, jsou ve vztahu spokojenější, oddanější a pociťují vyšší míru intimity 

(Karney & Bradbury, 1995; Reis, Clark & Holmes, 2004). 

Pro zjednodušení se studie účastnily pouze ženy (celkem 88 respondentek ve věku 

od 17 do 32 let; M = 18,73; SD = 2,06), které měly po prostudování předloženého profilu 

hodnotit svůj zájem o objekt a také pravděpodobnost, že by s ním navázaly úspěšný 

a dlouhodobý vztah. Ukázalo se, že bázlivější jedinci nevykazovali rozdíl v preferenci mezi 

více a méně responzivním objektem a měli tendenci k méně selektivní strategii výběru. Jinak 

řečeno u vysoce responzivní podmínky strach být nezadaný nebyl signifikantním prediktorem 

zájmu, naproti tomu bázlivější osoby se častěji zajímaly i o méně responzivní protějšek než ty 

s menšími obavami o vztahový status. Dělo se tak dokonce i navzdory přesnému zhodnocení 

responzivity objektu a vlastnímu nižšímu přesvědčení o vytvoření fungujícího a trvajícího 

vztahu. V tomto případě je možné opět sledovat tendenci upřednostnit status nad kvalitou 

vztahu, ačkoliv je to právě responzivní partner, který může poskytnout podporu či bezpečí 
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a zmírnit obavy ohledně opuštění, rozpadu vztahu a prospektivního single stavu (Spielmann 

et al., 2013). 

Vzhledem k tomu, že předchozí studie se omezovala pouze na ženy a hodnocení 

romantického zájmu v širší slova smyslu, rozhodli se Spielmann et al. (2013) téma rozvinout 

více do detailu a zjistit, zda jsou lidé ochotni kompromitovat své požadavky i ve větším rozsahu. 

Rozšířili tedy své zkoumání dále o manipulaci fyzické atraktivity a do bádání zahrnuli i muže. 

Do studie obdobného designu, jak je uvedeno výše, se zapojilo 214 účastníků (123 žen) 

mezi 18 a 68 lety (M = 29,5; SD = 10,8). 

Z hlediska interakce responzivity objektu a strachu být nezadaný, byly replikovány výše 

uvedené výsledky. Co se týká souvislosti fyzické atraktivity a obav o vztahový status, 

u atraktivní kondice nebyl strach být nezadaný signifikantním prediktorem zájmu, 

u neatraktivní však byli bázlivější respondenti více zaujati i méně přitažlivými protějšky, 

a to bez ohledu na pohlaví či věk participanta. Tento vzor chování pak může být zčásti 

vysvětlen také předpokládaným romantickým úspěchem, jelikož bázlivější participanti tušili 

jeho podobnou pravděpodobnost u atraktivních i neatraktivních objektů, což je trend, který se 

neobjevil u osob s menšími obavami o to být bez druha nebo družky. V této souvislosti 

nedostatek atraktivních fyzických rysů partnera může limitovat jeho další možnosti a lidé tím 

pádem pak mohou vnímat snížení potenciální konkurence a navýšení partnerovy investice 

do stávajícího soužití, a tudíž i větší jistotu v udržení vztahu (Spielmann et al., 2013). 

Ač výše uvedené závěry potvrzují sklon lidí prožívající strach být nezadaný 

kompromitovat své standardy a spokojit s méně, dělo se tak vždy ve virtuálním, 

pouze smyšleném kontextu. Proto se ve svém finálním výzkumu z roku 2013 rozhodli 

Spielmannová a její kolegové otestovat svůj předpoklad o nižší selektivitě bázlivějších jedinců 

během reálné speed-datingové sešlosti, které se zúčastnilo 104 lidí (61 žen) mezi 19 a 38 lety 

(M = 27,08; SD = 4,02). 

Méně diskriminující přístup k výběru partnera se i při komunikaci tváří v tvář prokázal 

u bázlivějších participantů ve smyslu toho, že své kontakty chtěli sdílet s větším počtem osob. 

Oproti tomu míra strachu být nezadaný neměla souvislost se zájmem o danou osobu, budoucí 

výzkum by se mohl zaměřit na to, jak je strach být nezadaný detekovatelný ostatními, 

případně je na něj nahlíženo s ohledem na to, že při speed-datingu bývá neselektivní hon 

na vztah vnímám jeho účastníky spíš nepříznivě (Spielmann et al., 2013). 
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Z hlediska možných příčin se fenomén nižší vybíravosti při hledání potenciálního 

partnera pokusili v roce 2020 vysvětlit Spielmannová a její kolegové. Je pravděpodobné, 

že řada kontributorů intra- i interpersonálního charakteru přispívá k mechanismu méně 

selektivní strategie u bázlivějších osob, přičemž pocit vlastní nepřitažlivosti může vyvolat nižší 

důvěru ve schopnost najít si protějšek. Autoři se proto snažili přezkoumat, zda alespoň zčásti 

percepce fyzické atraktivity – ať už vlastní či ze strany nezávislých hodnotitelů – souvisí 

se strachem být nezadaný a sklonem kompromitovat své požadavky na eventuálního partnera. 

V rámci skupiny 122 účastníků (75 žen) mezi 18 a 35 lety (M = 21,55; SD = 3,48) 

hodnotili respondenti míru strachu být nezadaný a také vlastní vnímanou přitažlivost, 

kterou dále na fotografiích posuzovali i nezávislí hodnotitelé. Výsledky nenaznačovaly, že by 

existovala souvislost mezi obavou o single status a mírou atraktivity vnímanou hodnotiteli, 

krom toho se potvrdila pouze marginální asociace s nižším sebehodnocením vlastní přitažlivosti. 

Ta navíc nebyla potvrzena při regresní analýze za kontroly dalších proměnných například 

úzkostné či vyhýbavé vazby nebo pohlaví (Spielmann et al., 2020). 

Pro zmapování dané asociace v explicitně romantickém kontextu přistoupili autoři 

v další studii k obdobnému měření během speed-datingové události, které se zúčastnilo 

v konečném součtu 171 osob (81 žen, jeden transgender participant identifikující se jako žena) 

ve věku od 18 do 36 let (M = 22,63; SD = 3,78). Vztah mezi strachem být nezadaný a evaluací 

atraktivity ostatními byl opět statisticky nevýznamný, regresní analýza taktéž znovu 

neprokázala asociaci se sebehodnocením fyzické přitažlivosti. Z těchto zjištění vyplývá, 

že nižší selektivitu bázlivějších jedinců nelze vysvětlit ať už vlastním negativním hodnocením 

atraktivity, tak ani i ze strany druhých a zřejmě jiné faktory přispívají k této tendenci 

(Spielmann et al., 2020). 

2.5 Strach být nezadaný a závislost na vztahu 

Taktéž ve chvíli, kdy jedinci udržují a dále investují do neuspokojivých vztahů, může 

na ně být nahlíženo, jako že zrazují své standardy, tedy spokojí se s méně. Závislost na vztahu 

(relationship dependence) je obvykle považována za aspekt důležitý pro stabilitu vztahu, 

avšak u jedinců, kteří ve větší míře reportují strach být nezadaný, téměř každý svazek může 

podporovat její prožívání. Spielmannová a její kolegové (2013) v tomto kontextu předpokládali 

signifikantní interakci mezi strachem být single a satisfakcí se vztahem (relationship 

satisfaction) předpovídající závislost na vztahu. Jinými slovy očekávali, že většina participantů 

bude závislá na vztahu, ve kterém je spokojena, ale pouze ti, kteří vykazují silnější strach být 

nezadaný, budou spíše lnout k méně uspokojivým svazkům. 
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Tuto hypotézu se rozhodli otestovat na skupině 172 respondentů (147 žen, jedna osoba 

své pohlaví neuvedla) ve věku od 17 do 57 let (M = 27,6; SD = 9,2). Všichni účastníci byli 

zadaní s délkou vztahu mezi jedním měsícem a 40 lety (M = 39,9 měsíců; SD = 57,3). 

Na základě zpracování získaných dat se prokázalo, že aktuální satisfakce v rámci soužití 

i strach být nezadaný jsou pozitivními prediktory dependence na vztahu. Zároveň se potvrdil 

také předpoklad statisticky významné interakce mezi spokojeností a obavou být bez vztahu. 

To znamená, že při vysoké satisfakci úroveň strachu nepředpovídala závislost na vztahu, 

u méně spokojených jedinců větší bázlivost predikovala i větší dependenci. S ohledem 

na výsledky dalších analýz nelze tyto efekty připsat úzkostné vazbě či dalším nejistotám 

obecnějšího charakteru, které byly sledovány, jako například neuroticismus, potřeba 

sounáležitosti nebo deprese – strach být nezadaný tak sehrává unikátní roli při setrvání v méně 

uspokojivých vztazích (Spielmann et al., 2013). 

Za situace, že strach být single přispívá k vyšší závislosti na partnerovi a setrvání 

ve vztazích nižší kvality, nabízí se otázka, zda taktéž jeho silnější prožívání odrazuje 

od ukončení takových svazků, a to s přihlédnutím k faktu, že právě rozchod a ztráta vztahu 

jsou to, co je předmětem takových obav. Rozchod je obecně proces spojený 

s veskrze negativními afekty jako smutek, zlost či deprese a většina lidí alespoň do jisté míry 

zažívá obtíže s vyrovnáním se s koncem romantického vztahu. Navzdory tomu, že rozchody 

mohou být zvlášť obtížné pro ty, kterým není příjemné být single, nepředpokládali 

Spielmannová a její kolegové (2013), že strach být nezadaný by měl dopad na celkovou míru 

rozchodovosti. Vždy se totiž jedná o dyadický proces a výzkum se zpravidla soustřeďuje pouze 

na jednu stranu vztahu – jednoho z páru, a faktor toho, jakým způsobem respondentům partner 

nahlíží na společnou budoucnost, setrvává neznámý. 

V kontextu iniciace rozchodu však autoři zvažovali hypotézu, že u těch, kteří jsou 

relativně nespokojení ve vztahu, bude silnější strach být nezadaný asociován s nižší 

pravděpodobností zahájení rozchodu. Využili longitudinálního designu studie a na týdenní bázi 

u 3 612 jedinců (2 045 žen, 726 osob pohlaví neuvedlo) ve věku od 16 do 68 let (M = 26, 

SD = 7,5) sledovali aktuální vztahový status a případně kdo byl iniciátorem rozchodu. 

Na začátku studie byli všichni participanti ve vztahu s délkou od jednoho měsíce až po 40 let 

(M = 22 měsíců, SD = 30). 

Data získaná od respondentů poukázala na to, že vyšší satisfakce a délka vztahu 

predikovaly signifikantně nižší pravděpodobnost rozchodu. Strach být nezadaný sám o sobě 

nepředpovídal pravděpodobnost rozpadu svazku, nicméně v této souvislosti signifikantně 
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interagoval se spokojeností v rámci vztahu. Pro ty jedince s relativně menšími obavami 

o vztahový status, nižší satisfakce predikovala signifikantně vyšší pravděpodobnost, že iniciují 

rozchod, avšak u těch bázlivějších se taková souvislost neprokázala. Na základě pokročilých 

analýz opět tyto efekty nelze připsat úzkostné vazbě. Souhrnně se jeví, že na strach být 

nezadaný lze nahlížet také jako na prediktor toho, zda jedinec iniciuje rozchod v relativně méně 

uspokojujícím vztahu, a jedinci pod jeho tíhou mohou být motivováni k setrvání ve vztazích, 

i když nejsou šťastní (Spielmann et al., 2013). 

Mimo výše popsané nepříjemné emoční prožívání se rozchody často pojí také 

s pokračujícími pocity lásky a touhy po expartnerovi a snahou vztah opět obnovit. Nejistí 

jedinci například s úzkostnou vazbou či nižším sebevědomím bývají běžně ti, kteří mohou mít 

větší problémy „přenést se přes ex“. Může pak být, že ti, kteří se obávají být nezadaní, mohou 

být obzvlášť náchylní k potížím s copingem při rozchodech a usilování o obnovení ukončeného 

vztahu? 

Spielmannová a její kolegové ve svých výzkumech z roku 2016 očekávali, že strach být 

nezadaný bude vystupovat jako jedinečný prediktor silnější emoční vazby na expartnera 

a častějších pokusů o obnovení rozpadlého vztahu. Pro potvrzení tohoto předpokladu prvně 

pracovali se skupinou 209 svobodných participantů (133 žen, tři osoby neuvedly pohlaví) 

ve věku od 18 do 78 let (M = 30,91; SD = 11,77), kteří již někdy zažili rozchod. Tomuto vzorku 

autoři administrovali mimo jiné dříve uváděnou škálu strachu být nezadaný a také nástroj 

pro měření možného přetrvávajícího emočního pouta vůči bývalému protějšku. 

Silnější strach být nezadaný sledovaných osob predikoval intenzivnější emoční vazbu 

na expartnera, a to bez ohledu na to, kdo inicioval rozchod a jak dlouho zpět 

(dokonce i při zohlednění pohlaví respondentů a míry úzkostné vazby). 

Ve druhé studii badatelé využili longitudinálního designu, přičemž sledovali skupinu 

117 respondentů (52 žen, osm účastníků bez udaného pohlaví) mezi 18 a 55 lety (M = 27,04; 

SD = 9,18). Ti bezprostředně prošli rozchodem a na denní bázi po necelé čtyři týdny hodnotili 

míru strachu být nezadaný, touhy po ex a počet behaviorálních pokusů o znovunavázání vztahu. 

Data poukázala na fakt, že zážitek rozchodu „aktivizoval“ strach být nezadaný, který byl 

signifikantně vyšší po něm než před ním, a to bez ohledu na to, kdo byl iniciátorem rozchodu. 

V tomto ohledu se opět prokázalo, že obava být single je jako konstrukt odlišná od úzkostné 

vazby. U té došlo k navýšení hodnoty prožívání pouze v případě, že partner inicioval rozchod, 

marginálně signifikantní byl její nárůst v situaci, kdy bylo rozhodnutí o ukončení vztahu 
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vzájemné, a u osob, které započaly rozpad vztahu, k jeho navýšení nedošlo. V daném kontextu 

můžeme opět zvažovat odlišný předmět obav. U strachu být nezadaný jde o snahu vyhnout 

situaci být bez romantického partnera, kdežto v případě úzkostné vazby jsou obavy navázané 

spíše na hrozbu odmítnutí ze strany protějšku. 

Z hlediska vývoje sledovaných proměnných v čase během dnů, kdy jedinci reportovali 

větší strach (než byl jejich vlastní průměr v průběhu studie), cítili také silnější emoční vazbu 

k ex. Aktuální míra strachu být nezadaný byla též asociována s nárůstem v citovém attachmentu 

k bývalému partnerovi z jednoho dne do druhého, jinými slovy včerejší prožívání 

intenzivnějších obav být bez něj predikovalo větší emoční vazbu k ex dnes. Nezdá se však, 

že by tento efekt fungoval i v opačném směru, jelikož včerejší hodnota emoční vazby nebyla 

asociována se signifikantní změnou v míře obav z jednoho dne na druhý, a tak prožívání 

silnějšího pouta k ex včera nepredikuje strach být nezadaný dnes. 

Co se týká pokusů o znovunavázání vztahu, těch také přibývalo ve dnech, kdy osoby 

prožívali intenzivnější distres ohledně svého statusu. Tento efekt nebyl pozorován pouze 

v danou chvíli, ale i ze dne na den, tedy včerejší intenzivnější bázlivost predikovala vyšší 

pravděpodobnost uskutečnění snahy vrátit se zpět k ex dnes. Opět však včerejší pokus o obnovu 

vztahu nepredikoval změnu v prožívání obav z jednoho dne na druhý – včerejší pokus 

nevypovídal o dnešní míře strachu být nezadaný. 

Tyto výsledky napovídají, že lnutí k expartnerovi a pokusy o obnovu ukončeného vztahu 

nejsou efektivní strategie pro coping s rozchodem ve smyslu umírnění obav ohledně single 

statusu. Na druhou stranu však dané emoční a behaviorální reakce tento distres 

ani nezintenzivněly, a tak se zdá, že mají malý až nulový efekt na úroveň obav týkající se toho 

být nezadaný (Spielmann et al., 2016). 

Opakovaně se prokazuje, že strach nemít romantického partnera hraje unikátní roli 

při predikci výstupů v kontextu navazování a udržování vztahů a taktéž v procesu romantického 

odpoutání. Jeví se, že je významným faktorem přispívající k specifickému prožívání a chování 

lidí krátce po rozchodu. V této souvislosti pak pokračující touha po expartnerovi může být spíše 

o hledání jakéhokoliv vztahu než specificky svazku s daným člověkem. Po rozchodu může jít 

samozřejmě o fixaci na partnera samotného, ale pakliže uvážíme, že tyto pocity mohou být 

vedeny i obecně strachem být sám, ex může být jednoduše nejnápadnější prostředek toho, jak 

utišit strach být nezadaný a prozkoumání této problematiky může být podnětem pro další 

výzkum. 
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Výzkumná část 

3. Výzkumný problém, cíle výzkumu a hypotézy 

Strach být nezadaný byl jako unikátní jev poprvé popsán relativně nedávno a ačkoliv se 

zatím poměrně málo ví například o jeho potenciálních determinantech, dosavadní výzkum 

naznačuje, že má specifický význam pro vysvětlení prožívání a chování jedinců v kontextu 

navazování a udržení romantických vztahů. Zatímco se řada českých, případně slovenských 

vědců zaobírá širokým tématem partnerských vztahů, prozatím se žádný z lokálních autorů 

nezabýval specificky problematikou strachu být nezadaný a jeho souvislostí. 

 Dosud byl daný fenoném systematicky zkoumán především v prostředí Kanady 

díky Spielmannové a okruhu jejích kolegů, v Brazílii prostřednictvím práce da Fonsecové 

a jejího týmu a na evropském kontinentu skrz vědeckou činnost Adamczykové v Polsku. 

Stejně tak nástroj určený pro zjištění míry zmiňované obavy – škála strachu být nezadaný 

(Spielmann et al., 2013) – je v tuto chvíli adaptován pro zmiňované lokality a místní populace. 

S ohledem na prokázanou prediktivní hodnotu obav být single v oblasti romantických svazků 

a podněty, kterými jejich zkoumání může přispět například práci s klienty v rámci vztahového 

a párového poradenství či terapie, se jeví být přínosné ověřit platnost závěrů zahraničních studií 

také na vzorku českého obyvatelstva. 

Konkrétně řečeno si předložený výzkumný projekt klade tři hlavní cíle: 

1. nabídnout návrh české adaptace škály strachu být nezadaný (Spielmann et al., 2013); 

2. na vzorku české dospělé populace prozkoumat asociaci strachu být nezadaný a jistých 

osobnostních rysů a aspektů prožívání osob; 

3. v mezikulturním srovnání popsat možná specifika souvislostí strachu být nezadaný 

v českém prostředí. 

Na základě uvedených záměrů jsou vyjádřeny tyto výzkumné otázky: 

VO1. Jakým způsobem spolu souvisí strach být nezadaný a některé obecné demografické 

charakteristiky jedinců, konkrétně pohlaví, věk a vztahový status a jeho dobrovolnost? 

VO2. Jakým způsobem spolu souvisí strach být nezadaný a osobnostní charakteristiky jedinců, 

konkrétně popsány prostřednictvím dimenzí Big Five? 
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VO3. Jakým způsobem spolu souvisí strach být nezadaný a tendence v prožívání jedinců, 

konkrétně zažívání pocitů osamělosti? 

Stávající studie vychází především ze závěrů v textu dříve popsaných výzkumů 

Spielmannové a jejích kolegů (2013), da Fonsecové a jejího a týmu (2017) a Adamczykové 

a jejích spolupracovníků (2019). V souladu s jejich výsledky jsou v kontextu obecných 

demografických charakteristik respondentů formulovány tyto hypotézy: 

H1. Průměrné skóre žen na škále strachu být nezadaný je signifikantně vyšší než průměrné 

skóre mužů. 

H2. Průměrné skóre nezadaných respondentů na škále strachu být nezadaný je signifikantně 

vyšší než průměrné skóre zadaných respondentů. 

H3. Průměrné skóre nedobrovolně nezadaných respondentů na škále strachu být nezadaný 

je signifikantně vyšší než průměrné skóre dobrovolně nezadaných respondentů. 

Mimo tyto již dříve prozkoumané oblasti nynější výzkum dále předpokládá následující: 

H4. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně souvisí 

s věkem. 

Všechny zmíněné výchozí průzkumy mimo jiného asociují míru strachu být nezadaný 

s rysy osobnosti Big Five a pocity osamělosti v některé z jejích forem (romantická, sociální 

či emoční). Ve shodě s jejich závěry je očekáváno: 

H5. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně souvisí 

s otevřeností vůči zkušenosti. 

H6. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně souvisí 

se svědomitostí. 

H7. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně souvisí 

s extraverzí. 

H8. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně souvisí 

s přívětivostí. 

H9. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně souvisí 

s neuroticismem. 
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H10. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně souvisí 

s mírou prožívání osamělosti. 
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4. Design výzkumného projektu 

4.1 Typ výzkumu 

 S přihlédnutím k vysloveným výzkumným předpokladům byl zvolen kvantitativní typ 

výzkumu. Protože se jedná o průzkum na běžné dospělé populaci bez dalších výraznějších 

omezení, jevila se taková forma nejpříhodnější i s ohledem na snadnou dostupnost respondentů 

(a tudíž možnost získání většího vzorku) a také následnou nižší časovou náročnost zpracování 

získaných informací. Pro samotný sběr dat bylo využito dotazníkového šetření za použití dále 

popsaných metod. 

4.2 Metody získávání dat 

Získávání dat probíhalo online prostřednictvím platformy Google Forms. Ve snaze 

minimalizovat efekt sociální desirability a další nežádoucí jevy byla pro účely skrytí pravého 

záměru zkoumání celá testová baterie označená obecným názvem „Dynamika romantických 

vztahů“. Na začátku byli participanti do jisté míry obeznámeni s účelem bádání, přibližným 

obsahem baterie a její časovou náročností a také byli ujištěni o dobrovolnosti jejich zapojení 

do šetření, zachování anonymity a diskrétnosti při zpracování dat. Kromě toho jim byla 

poskytnuta možnost vyžádat si zaslání finálních výsledků studie. 

Formulář byl primárně zveřejněn na facebookovém profilu autorky práce 

a v rámci studijních, pracovních či zájmových skupin a diskuzních fór s cílem získání co 

nejpočetnějšího a nejrozmanitějšího vzorku respondentů. Ti byli požádáni o jeho vyplnění 

a také podpořeni v jeho dalším sdílení. Samotný sběr dat probíhal v období více jak čtyř týdnů 

od 21. května do 22. června 2020. 

Přesná podoba formuláře (kromě NEO pětifaktorového osobnostního inventáře) je 

k nahlédnutí v Příloze 2. Dále jsou popsány jednotlivé metody zahrnuté do testové baterie. 

4.2.1 Škála strachu být nezadaný (Fear of Being Single Scale) 

 Pro měření míry strachu být nezadaný byla použita stejnojmenná škála vyvinutá 

Spielmannovou a jejími kolegy (2013). Ačkoliv autoři identifikovali několik nástrojů 

(například rozhovory a narativy), které kvalitativně hodnotily zkoumaný jev, žádná existující 

psychometrická škála nemohla odhadnout daný konstrukt. Škála strachu být nezadaný vznikla 

jako instrument schopný vyplnit tuto mezeru. 

 Původně se nástroj sestával ze 17 položek, které byly dále posuzovány v závislosti 

na pohlaví výzkumných subjektů. Na základě faktorové analýzy zbylo osm položek pro ženy 
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a 10 pro muže, z toho šest společných pro obě pohlaví, které nakonec byly zvoleny do finální 

verze znění škály. Tato struktura byla později potvrzena prostřednictvím konfirmační faktorové 

analýzy. V průběhu několika šetření Cronbachova α dosahovala uspokojivých hodnot 

mezi 0,83 až 0,87 (Spielmann et al. 2013), v rámci tohoto šetření se rovnala 0,85. 

 Originální anglická verze byla formulována pro jedince, kteří jsou aktuálně single, 

v současné době je testová také verze nepatrně modifikovaná specificky pro osoby aktuálně 

ve vztahu (Cantarella et al., v přípravě). Položky jsou stylizované jako výroky a respondenti 

na pětibodové škále vyjadřují míru, do jaké s nimi souhlasí (Not true at all – Very true). 

Jednou z ambic této práce je nabídnout návrh českého překladu jmenované škály. Se svolením 

Spielmannové autorka přeložila instrukce ke zpracování a jednotlivé položky obojího znění. 

Tento text byl následně nezávisle zpětně přeložen bilingvní mluvčí a také absolventkou studia 

anglického jazyka. Případné nesrovnalosti z hlediska srozumitelnosti a stylistické správnosti 

byly diskutovány, dokud nebylo dosaženo konsensu. Finální verze překladu je k nahlédnutí 

v Příloze 2. 

4.2.2. NEO pětifaktorový osobnostní inventář 

 Jako metoda popisu osobnosti respondentů byla aplikována přepracovaná verze prvního 

českého NEO pětifaktorového osobnostního inventáře, jenž publikovali Hřebíčková a Urbánek 

v roce 2001. Dotazník vydalo Testcentrum a vychází z NEO-FFI (the NEO Five-Factor 

Inventory) vyvinutého v 90. letech Costou a McCraem. 

 Inventář obsahuje 60 položek a zkoumaný subjekt má na pětibodové škále posoudit, 

do jaké míry ho daný výrok vystihuje („Vůbec nevystihuje“ až „Úplně vystihuje“). 

Standardní doba potřebná k administraci je přibližně 10 až 15 minut (Svoboda, Humpolíček 

& Šnorek, 2013). Hodnoty Cronbachova koeficientu α se pohybují v rozmezí mezi 0,66 

(otevřenost vůči zkušenosti) až 0,81 (extraverze), což poukazuje na uspokojivou vnitřní 

konzistenci škál, která je srovnatelná s původní verzí (Hřebíčková & Urbánek, 2001). 

Ve srovnání s dalšími dotazníky Big Five byl stávající inventář vybrán především 

s ohledem jak na uspokojivou vypovídající hodnotu výstupů, tak na relativní časovou 

nenáročnost.  

4.2.3 Škála osamělosti UCLA (UCLA Loneliness Scale) 

Pro zjištění prožívání pocitů osamělosti byla zvolena třetí verze škály osamělosti UCLA 

(the UCLA Loneliness Scale; Russell, 1996), jejíž dřívější revizi ve své původní studii použila 

i Spielmannová se svými kolegy (2013). Pro českou populaci doposud nebyla metoda 
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standardizována, byla však přeložená v rámci práce Vejrostové (2011) a dále upravena na verzi 

s vykáním Kumstátovou (2014), která byla užita též pro účely této studie. 

Jedná se o unidimenzionální škálu o 20 položkách, která vykazuje vysokou reliabilitu 

a validitu, ve výzkumu Jurkasové dosáhla míra Cronbachova koeficientu α hodnoty 0,92, 

v rámci této studie 0,91. U jednotlivých položek respondenti na čtyřbodové škále (1 – Nikdy, 

2 – Zřídka, 3 – Někdy, 4 – Vždy) odpovídají, jak často zažívají popsané pocity. Celkový skór 

je pak získán jako součet hodnot za jednotlivé položky, přičemž některé z nich je prvně nutné 

rekódovat, a to výroky č. 1, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19 a 20 (Kumstátová, 2014; Jurkasová, 2015). 

Daná metoda byla vybrána zejména s ohledem na její předešlé uplatnění při studiu této 

tématiky a také na relativně krátkou délku, která příliš nezatěžuje respondenty. 

4.2.4 Demografické údaje 

 Na závěr formuláře byla zahrnuta sekce zjišťující základní demografické charakteristiky 

respondentů, a to pohlaví, věk, národnost a nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání. Kromě toho 

byli participanti dotázáni na jejich sexuální orientaci, současný vztahový status a dobu jeho 

trvání. U nezadaných jedinců byla popsána také míra, do jaké je jejich stav dobrovolný 

či vynucený. 

 S ohledem na citlivou povahu některých zjišťovaných informací byli před vyplněním 

této části respondenti opětovně ujištěni o anonymitě dat a diskrétnosti při jejich zpracování. 

4.3 Etika výzkumu 

 Z hlediska zajištění etického jednání v rámci celého výzkumu a především sběru, 

uchování a zpracování dat byli ještě před zapojením do studie respondenti v průvodním textu 

upozorněni, že jejich účast je zcela dobrovolná a vyplňování formuláře mohou kdykoliv v jeho 

průběhu zanechat. S ohledem na získávání veškerých informací v online prostředí, anonymní 

charakter sběru dat a zjišťování pouze základních demografických údajů je prakticky nemožné 

dohledat konkrétní osoby, které se do šetření zapojily. Taktéž trvalý přístup k surovým datům 

měla po celý průběh studie pouze autorka práce. Co se týká zpětné vazby na zapojení 

do výzkumu, participantům byla poskytnuta e-mailová adresa autorky a byli vyzváni ji 

kontaktovat v případě zájmu o sdílení finálních výsledků či jiných komentářů. 
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5. Výzkumný soubor 

 Celkově se do šetření zapojilo 268 osob, které kompletně vyplnily celou testovou baterii. 

Jako kritéria pro zahrnutí do výzkumného vzorku byly zvoleny minimální věk 18 let 

jako formální hranice dospělosti a česká národnost. Z celkového počtu respondentů bylo 

následně vyloučeno 21 lidí, jelikož nesplnili jeden či oba z těchto parametrů. Finální vzorek 

tedy čítal 247 respondentů, z čehož bylo 177 žen (71,66 %) a 70 mužů (28,34 %). 

 Do studie se zapojili jedinci ve věku od 20 do 57 let. Průměrný věk v rámci vzorku 

dosahoval hodnoty 28,92 let se směrodatnou odchylkou 6,7 let. Medián představoval 27 let, 

modus byl 26 roků. 

 Jeden respondent uvedl jako nejvyšší dosažený stupeň vzdělání základní, tři byli 

vyučení (bez maturity i s maturitou) a sedm respondentů dosáhlo vyššího odborného vzdělání. 

58 participantů (23,48 %) bylo středoškolsky vzdělaných (opět bez maturity i s ní) 

a 178 účastníků (72,06 %) studie absolvovalo vysokou školu. 

 Co se týká sexuální orientace účastníků studie, 229 respondentů (92,71 %) se určilo 

jako heterosexuálové, tři jako homosexuálové, sedm bylo bisexuálních a jeden člověk 

pansexuál. Tři participanti popsali svou orientaci jako „běžnou“ či „normální“, jeden účastník 

ji blíže nedefinoval a u dalších tří osob nebylo možné na základě uvedených odpovědí určit 

jejich preference. 

 V otázce vztahového statusu, případně rodinného stavu se 53 respondentů (21,46 %) 

popsalo jako nezadaní, bez stálého partnera, dalších 17 (6,88 %) nezávazně randilo či se stýkalo 

s vícero lidmi. 131 osob (53,04 %) uvedlo, že jsou ve vztahu, případně žijí v nesezdaném 

partnerství, 41 lidí (16,6 %) bylo vdaných či ženatých. Dva participanti specificky uvedli, 

že jsou zasnoubení, jeden se popsal jako rozvedený, dva uvedli, že jsou rozvedení, 

avšak aktuálně v dalším vztahu. 

Pro další analýzu dat byli jako nezadaní hodnoceni jedinci bez stálého partnera, ti, 

kteří nezávazně randí a stýkají se s vícero protějšky, a rozvedený participant. Do této skupiny 

patřilo celkem 71 osob (28,74 %). Jako zadaní byli vnímáni lidé ve vážném vztahu 

či nesezdaném soužití, zasnoubení, vdané ženy a ženatí muži a také osoby rozvedené, ale žijící 

s novým partnerem. Do dané skupiny nakonec spadalo 176 osob (71,26 %). 

S ohledem na dobu trvání aktuálního vztahové statusu, u nezadaných jedinců, kteří daný 

údaj uvedli (šest respondentů zaznamenalo 0), trval jejich současný stav od půl měsíce 
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do 322 měsíců s průměrnou hodnotou 34,92 a směrodatnou odchylkou 59,71 (medián byl 

15 měsíců). U zadaných jedinců se rozpětí pohybovalo mezi jedním a 444 měsíci s průměrnou 

délkou trvání vztahu 68,44 měsíců a směrodatnou odchylkou 72,63 (medián byl 48 měsíců). 

Nezadaní jedinci byli v rámci sekce demografických údajů též požádáni o zhodnocení 

dobrovolnosti svého aktuálního stavu, a to na pětibodové Likertově škále od „Zcela 

nedobrovolný“ po „Zcela dobrovolný“. Devět jedinců (12,68 %) popsalo svůj stav jako zcela 

dobrovolný a 15 (21,13 %) jako spíše dobrovolný. Sedm osob (9,86 %) jej hodnotilo jako zcela 

nedobrovolný a 26 lidí (36,62 %) jako spíše nedobrovolný. Devět jedinců (12,68 %) na něj 

pohlíželo neutrálně, pět jedinců (7,04 %) svůj postoj nedokázalo zhodnotit. Pro další analýzu 

byly osoby, které zvolily varianty „Zcela dobrovolný“ a „Spíše dobrovolný“, posuzovány 

jako dobrovolně nezadané (24 osob) a lidé, jenž vybrali možnost „Spíše 

nedobrovolný“ a „Zcela nedobrovolný“, jako nedobrovolně nezadaní (33 osob). 
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6. Výsledky 

6.1 Metody zpracování a analýzy dat 

 Pro testování hypotéz č. 1 až 3 ohledně shody, respektive rozdílu mezi středními 

hodnotami (průměry) specifických zkoumaných podskupin respondentů byl zvolen 

dvouvýběrový t-test pro nezávislé výběry. Před užitím metody byly ověřeny podmínky pro její 

uplatnění, to znamená normální rozdělení měřeného znaku a homogenita rozptylů 

(prostřednictvím Levenova testu shody rozptylů). V případě nesplnění některého z předpokladů 

byl aplikován neparametrický Mann-Whitneyho U test. 

Pro ověření platnosti hypotéz č. 4 až 10 o souvislosti míry strachu být nezadaný 

a dalších proměnných byl zvolen Spearmanův koeficient korelace. Jedná se o neparametrický 

korelační koeficient, který je obecně robustnější vůči případným odlehlým hodnotám 

a odchylkám od normality, jelikož pracuje pouze s pořadími pozorovaných hodnot. 

Podmínkou pro jeho uplatnění není nutně lineární vztah proměnných, ale jeho monotónnost. 

 Hypotézy byly testovány na hladině významnosti α = 0,05, která je standardně 

uplatňována pro ověřování platnosti statistických hypotéz v rámci psychologického výzkumu. 

Průměrná hodnota strachu být nezadaný napříč celým vzorkem 247 respondentů 

dosahovala hodnoty 3,18 se směrodatnou odchylkou 1,07; medián byl 3,33. Pro další proměnné 

jsou charakteristiky uvedeny v Tabulce 1 na následující straně. 

6.2 Testování hypotéz 

H1. Průměrné skóre žen na škále strachu být nezadaný je signifikantně vyšší 

než průměrné skóre mužů. 

Průměrná hodnota obav být nezadaný v případě žen (n = 177) dosahovala čísla 3,26 

(SD = 1,09), u mužů (n = 70) hodnoty 2,98 (SD = 0,995). Jelikož výstup Shapirova-Wilkova 

testu nepodpořil předpoklad normálního rozdělení sledované proměnné u skupiny žen, 

byl pro ověření platnosti hypotézy aplikován Mann-Whitneyho U test s výsledkem 

U(177, 70) = 5208,5; p = 0,026. Na základě toho lze přijmout hypotézu č. 1 o tom, že průměrné 

skóre žen na škále strachu být nezadaný je statisticky významně vyšší než průměrné skóre mužů. 
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Proměnná  Počet 

respondentů 

Aritmetický 

průměr 

Medián Směrodatná 

odchylka 

Minimum Maximum 

Strach být 

nezadaný 

 247 3,177 3,333 1,067 1,000 5,000 

 Ženy 177 3,255 3,500 1,088 1,000 5,000 

 Muži 70 2,979 2,833 0,995 1,000 5,000 

 Nezadaní 71 3,315 3,333 0,882 1,000 5,000 

 Zadaní 176 3,121 3,333 1,131 1,000 5,000 

 Nedobrovolně 

nezadaní 

33 3,687 3,667 0,720 2,000 5,000 

 Dobrovolně 

nezadaní 

24 3,063 3,250 1,032 1,000 4,833 

Big Five Otevřenost vůči 

zkušenosti 

247 28,215 28,000 6,677 12,000 46,000 

 Svědomitost 247 31,336 32,000 7,705 7,000 47,000 

 Extraverze 247 30,291 31,000 7,538 8,000 46,000 

 Přívětivost 247 32,105 32,000 5,949 11,000 44,000 

 Neuroticismus 247 22,854 22,000 8,819 3,000 42,000 

Osamělost  247 41,846 41,000 9,143 22,000 70,000 

Tabulka 1: Deskriptivní statistiky sledovaných proměnných 

H2. Průměrné skóre nezadaných respondentů na škále strachu být nezadaný je 

signifikantně vyšší než průměrné skóre zadaných respondentů. 

 Průměrný výsledek single osob (n = 71) na škále strachu být nezadaný dosahoval 3,32 

(SD = 0,88), zadaných jedinců (n = 176) hodnoty 3,12 (SD = 1,13). Protože na základě výsledku 

Levenova testu nebyla potvrzena homogenita rozptylů a zároveň nebyl splněn předpoklad 

normálního rozdělení sledované proměnné v rámci skupiny zadaných jedinců, opět byl zvolen 

pro další analýzu Mann-Whitneyho U test. Bylo dosaženo výsledku U(71, 176) = 6767; 

p = 0,153, na základě něhož nelze podpořit hypotézu č. 2. 

H3. Průměrné skóre nedobrovolně nezadaných respondentů na škále strachu být 

nezadaný je signifikantně vyšší než průměrné skóre dobrovolně nezadaných respondentů. 

 Průměrné skóre strachu být nezadaný u skupiny nedobrovolně single (n = 33) činilo 

3,69 (SD = 0,72), u jedinců bez partnera z vlastní vůle (n = 24) dosáhlo hodnoty 3,06 

(SD = 1,03). Pro ověření platnosti hypotézy bylo užito dvouvýběrového t-testu pro nezávislé 

výběry s výsledkem t(55) = -2,693; p = 0,005. Na základě tohoto zjištění lze přijmout hypotézu 
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č. 3, tedy že průměrné skóre strachu být nezadaný nedobrovolně single jedinců je signifikantně 

vyšší než průměrné skóre jedinců bez partnera z vlastní vůle. Dále následuje souhrnná Tabulka 

2 zaznamenávající výsledky doposud provedených testů. 

Sledované skupiny Hodnota testové statistiky (t/U) p-hodnota 

Ženy vs muži 5208 0,026 

Nezadaní vs zadaní 6767 0,153 

Nedobrovolně nezadaní vs dobrovolně nezadaní 2,693* 0,005 

*p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 

Tabulka 2: Výsledky testování hypotéz č. 1 až 3 

H4. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně 

souvisí s věkem. 

 Pro testování platnosti hypotézy č. 4 o souvislosti reportované míry strachu být 

nezadaný a věku respondentů bylo užito výpočtu Spearmanova koeficientu korelace. 

Byla popsána statisticky nevýznamná asociace o síle rs = 0,007; p = 0,916. S přihlédnutím 

k tomuto výstupu tedy nelze podpořit hypotézu č. 4 o vztahu mezi úrovní obav být bez partnera 

a věkem. 

H5. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně 

souvisí s otevřeností vůči zkušenosti. 

V kontextu vztahu strachu být nezadaný a jistých osobnostních rysů byla jako první 

zkoumána jeho souvislost s otevřeností vůči zkušenosti. Průměrná hodnota této proměnné 

v rámci výzkumného vzorku byla 28,26 (SD = 6,68). Spearmanův koeficient korelace dosáhl 

statisticky významné negativní hodnoty rs = -0,127; p = 0,047; to znamená, že vyššímu skóre 

otevřenosti vůči zkušenosti odpovídají nižší hodnoty strachu být nezadaný. Na základě těchto 

výsledků lze přijmout hypotézu č. 5 o existenci souvislosti mezi strachem být nezadaný 

a otevřeností vůči zkušenosti. 

H6. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně 

souvisí se svědomitostí. 

 Průměrné skóre svědomitosti pro daný vzorek činil 31,34 (SD = 7,71). Při testování 

asociace obav být nezadaný a svědomitosti byla zjištěna signifikantní negativní korelace 

o hodnotě rs = -0,148; p = 0,020; tedy vyšším hodnotám svědomitosti odpovídá nižší míra obav 
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být single. Takové zjištění podporuje hypotézu č. 6, že lze pozorovat souvislost mezi hodnotami 

strachu být nezadaný a svědomitosti. 

H7. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně 

souvisí s extraverzí. 

 Průměr hodnoty pro rys extraverze pro celou skupinu respondentů představoval 30,29 

(SD = 7,54). Mezi danou dimenzí Big Five a strachem být nezadaný byla popsána statisticky 

významná záporná korelace rs = -0,141, p = 0,026; neboli vyšší skóre v dimenzi extraverze 

reflektuje nižší míru prožívání strachu o to být bez partnera. Na základě tohoto výsledku je 

možné přijmout hypotézu č. 7, tedy že je souvislost mezi obavami o single status a extraverzí. 

H8. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně 

souvisí s přívětivostí. 

 Průměrná hodnota pro přívětivost se pro daný vzorek rovnala 32,11 (SD = 5,95). 

Při testování souvislosti této proměnné a strachu být nezadaný byla zjištěna pouze slabá 

pozitivní korelace rs = 0,080; p = 0,209. S přihlédnutím k tomuto výsledku není možné podpořit 

hypotézu č. 8 o existenci vztahu mezi strachem být single a svědomitostí. 

H9. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně 

souvisí s neuroticismem. 

 Průměr hodnoty neuroticismu pro skupinu účastníků studie činil 22,85 (SD = 8,82). 

Mezi dvěma zkoumanými proměnnými zjištěna signifikantní pozitivní korelace rs = 0,273; 

p < 0,001. To napovídá, že vyšší skóre v rámci dimenze neuroticismu reflektuje vyšší 

reportovanou úroveň obav být single. Díky tomuto výsledku se lze vyjádřit pro podporu 

hypotézy č. 9, tedy že strach být nezadaný a neuroticismus spolu souvisí. 

H10. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále je statisticky významně 

souvisí s mírou prožívání osamělosti. 

 Průměrné skóre osamělosti dosáhlo čísla 41,85 (SD = 9,14). Při testování poslední 

hypotézy byla popsána statisticky významná kladná korelace rs = 0,191; p = 0,003. Vyšší míra 

prožívání osamělosti odpovídá intenzivnějšímu strachu být bez romantického partnera. 

Na základě této statistiky je možné přijmout hypotézu č. 10, tedy že existuje souvislost 

mezi reportovaným prožíváním strachu být nezadaný a osamělostí. Dále následuje tabulka 

zaznamenávající výsledky testování hypotéz č. 4 až 10. 
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Prediktor Spearmanův korelační koeficient rs p-hodnota 

Věk 0,007 0,916 

Otevřenost vůči zkušenosti -0,127* 0,047 

Svědomitost -0,148* 0,020 

Extraverze -0,141* 0,026 

Přívětivost 0,080 0,209 

Neuroticismus 0,273** < 0,001 

Osamělost 0,191* 0,003 

*p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 

Tabulka 3: Výsledky testování hypotéz č. 4 až 10 
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7. Diskuze 

Jak lze usoudit z poznatků uvedených v první kapitole této práce, partnerské vztahy 

i jejich absence ve smyslu dlouhodobé nezadanosti představují komplexní problematiku 

s dopadem do dalších oblastí fungování lidí, jenž dlouhodobě přitahuje pozornost vědecké 

komunity i laické veřejnosti. Spielmannová a její kolegové v roce 2013 poprvé popsali 

specifický fenomén tzv. strachu být nezadaný, který vymezili jako obavu, úzkost či distres 

v souvislosti se stávajícím nebo prospektivním zážitkem toho být bez romantického partnera. 

Vzhledem k tomu, že jev jako takový byl popsán relativně nedávno, stále se 

díky systematickému výzkumu dozvídáme řadu nového o jeho charakteru a původu i o tom, 

jakým způsobem promlouvá do procesů formování, průběhu i potenciálního rozpadu 

romantického vztahu. Spielmannová et al. (2013) v této souvislosti poukazuje u jedinců, 

kteří intenzivněji prožívají strach být nezadaný, na tendenci upřednostnit vztahový status 

nad kvalitou svazku a „spokojit se s méně“, ať už ve smyslu snížení požadavků na potenciální 

protějšek, sklonu setrvávat v neuspokojivých svazcích nebo po rozchodu spíše iniciovat 

znovunavázání vztahu. Ukazuje se, že pro bázlivější jedince je možná jakýkoliv vztah lepší 

než žádný. 

Souběžně s definicí samotného konstruktu se Spielmannová a její kolegové (2013) 

též zasloužili o vývoj škály strachu být nezadaný jako nástroje specificky určeného pro měření 

daných obav, který je v tuto chvíli již lokalizován také pro polskou (Adamczyk et al., 2019) 

a brazilskou populaci (da Fonseca et al., 2017). 

Na základě závěrů dosavadního výzkumu popsaného v druhé kapitole se zdá, 

že zohlednění strachu být nezadaný může přispět k přesnějšímu popsání průběhu romantických 

vztahů, jelikož má v řadě případů lepší prediktivní hodnotu než dosud zvažované konstrukty. 

Navzdory tomu zatím nebyl v rámci českého prostředí ke znalosti autorky daný fenomén 

studován. Předložená práce si tím pádem kladla tři hlavní cíle, a to představení návrhu českého 

překladu škály strachu být nezadaný, prozkoumání asociace obav o single status a jistých 

osobnostních rysů a aspektů prožívání osob (konkrétně dimenzí Big Five a pocitů osamělosti) 

a ve srovnání se zahraničními studiemi postihnout možná specifika souvislostí strachu být 

nezadaný v našem lokálním prostředí. 

Formulováno bylo celkem 10 hypotéz. První čtyři se zabývaly souvislostí strachu být 

nezadaný a některých demografických charakteristik jedinců, kteří se zúčastnili studie, 

zbývající šest sledovalo vztah stěžejního konstruktu a dimenzí Big Five a pocitů osamělosti. 
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Znění hypotéz vycházelo především ze závěrů zahraničních studií Spielmannové et al. (2013) 

v Severní Americe, da Fonsecové et. al (2017) v Brazílii a Adamcyzkové et al. (2019) v Polsku, 

které se zabývaly obdobnými tématy. 

Průměrná míra strachu být nezadaný mezi českými respondenty (n = 247) dosáhla 

hodnoty 3,18 se směrodatnou odchylkou 1,07. Ve zmíněné severoamerické studii Spielmannová 

se svým tým (2013) v rámci několika dílčích výzkumů hlásila průměrné hladiny sledované 

proměnné v rozmezí mezi 2,60 (SD = 1,07; n = 104) a 2,93 (SD = 1,08; n = 141). V polské 

studii Adamczykové a jejích kolegů (2019) byla naměřena průměrná úroveň 2,76 (SD = 0,99; 

n = 175), da Fonsecová průměrnou hodnotu pro celý brazilský vzorek neuvádí. Zdá se tedy, 

že Češi skórují při měření obav o svůj single status relativně výše v porovnání se svými 

protějšky z dalších zemí. Takový výstup se může jevit překvapivý i s přihlédnutím konkrétně 

třeba k polskému výsledku, kdy místní společnost je na rozdíl o té naší značně religiózně 

založená a obecně partnerství (případně manželství) a rodina jsou ceněny jako významné 

hodnoty, což by mohlo evokovat tlak na jejich naplnění. Na druhou stranu však takové 

všeobecné smýšlení a přístup ke vztahům může v lidech evokovat uklidňující představu, 

že párové soužití je natolik běžným standardem pro všechny, že by bylo neobvyklé jej v jisté 

fázi života nakonec nedosáhnout. Jistou roli v tomto výsledku může sehrávat například 

i konstrukce samotné měřící škály a formulace položek českého překladu. 

V souladu se zjištěními Adamczykové (2019) a da Fonsecové (2017) a jejich týmů byla 

v rámci hypotézy č. 1 taktéž pro Češky potvrzena reportovaná vyšší míra prožívání strachu 

oproti mužům. Takový závěr může mít vícero vysvětlení a jeho základy mohou sahat 

až do raného dětství jedinců a procesu výchovy, kdy ženy jsou obecně spíše než muži 

podporovány ve vyjadřování i takových emocí, které mohou evokovat dojem slabosti 

či zranitelnosti. Kromě toho například reprodukční období žen je kratší než u mužů, 

a tak mohou cítit větší tlak na to najít včas vhodného partnera a tím pádem intenzivnější strach 

ze situace, že se jim to nezdaří. Dále ženy běžně investují více času a energie do výchovy 

vlastních potomků, kdy jsou zároveň přinejmenším na čas závislé (nejen finančně) na podpoře 

partnera, tudíž i v takových chvílích nebo při představě dané situace v budoucnu mohou obavy 

z jeho ztráty prožívat o to silněji. 

Hypotézu č. 2 vyjadřující předpoklad, že zadaní jedinci oproti osobám bez partnera 

reportují signifikantně nižší průměrnou míru strachu být single, nebylo možné podpořit. 

Tento závěr je opět v souladu se stávajícími výstupy výzkumů v Kanadě a Polsku a poukazuje 

na fakt, že se daný fenomén nemanifestuje pouze v situaci, kdy jedinci žijí bez romantického 
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protějšku. Ve shodě se samotným vymezením strachu být nezadaný dle Spielmannové a jejích 

kolegů může vyjadřovat i obavy z jeho ztráty v budoucnu a života bez něj. 

Jako třetí byla testována hypotéza č. 3, tedy že průměrné skóre strachu být nezadaných 

nedobrovolně single jedinců je signifikantně vyšší než průměrné skóre jedinců bez partnera 

z vlastní vůle. Ta byla formulována na základě v textu dříve zmíněných poznatků, že ne nutně 

vztahový status per se má dopad na lidské prožívání jako spíše fakt, jakým způsobem je 

konkrétní status jedincem hodnocen. Díky dosaženému výsledku byl tento předpoklad přijat 

a tím replikován závěr studie Adamczykové et al. (2019). Jak bylo zmíněno výše, existuje řada 

důvodů, proč osoby zůstávají bez romantického partnera, ať už se může jednat o dočasnou 

strategii s cílem zvýšení vlastního fitness a nalezení nejlepšího možného protějšku, nebo jedinec 

čelí překážkám, které komplikují jeho vstup do vztahu a snižují šance na navázání 

dlouhodobého svazku. Jeví se však, že ne nutně single status jako takový je asociován 

s negativními výstupy v prožívání (tedy i strachem být nezadaný), ale záleží na míře, do jaké je 

vnímán jako výsledek vlastního rozhodnutí. 

Specificky do této studie byla zahrnuta i výzkumná hypotéza zvažující věk respondentů. 

Primárním cílem ověření platnosti této hypotézy bylo nahlédnout, zda se prožívání daných obav 

proměňuje s věkem a souvisejícím měnícím se charakterem romantických svazků. Ve vyšším 

věku je již relativně běžné udržovat vážný vztah, případně vstupovat do manželství či mít děti, 

stejně tak předsudky vůči nezadaným zjevně nabývají intenzity s narůstajícím věkem single 

osoby. S ohledem na to tedy bylo předpokládáno, že přinejmenším do jisté míry se pod tlakem 

očekávání okolí, může proměňovat i míra prožívání obav být bez stálého partnera. Na základě 

dosažených výsledků však nebylo možné uvedenou hypotézu podpořit. Ačkoliv se ukazuje, 

že strach být nezadaný může do jisté míry fluktuovat vlivem situačních faktorů též na úrovni 

jedince, většinově se jedná o konstrukt definovaný na úrovni osobnostní charakteristiky stálejší 

povahy. 

Následujících pět hypotéz se věnovalo vztahu obav o single status a dimenzí Big Five 

jako jednoho z nejrozšířenějších modelů osobnosti. Analýza získaných dat potvrdila statisticky 

významnou pozitivní souvislost strachu být nezadaný a neuroticismu, to znamená, že vyšší 

hodnota v dimenzi neuroticismu reflektovala vyšší míru obav být bez partnera. 

Takovou asociaci stvrzují jak Spielmannová et al. (2013), tak Adamczyková et al. (2019). 

Pro jedince, kteří vysoce skórují v oblasti neuroticismu, je typická psychická nestabilita 

a obecně je jejich vyrovnanost lehce narušitelná. Je pro ně běžnější prožívání negativních 
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prožitků, jako jsou nejistota, nervozita, úzkost, obavy až strach, který se v kontextu 

romantických vztahů patrně specificky manifestuje v podobě strachu být nezadaný. 

Dále byla popsána signifikantní negativní souvislost mezi strachem být nezadaný 

a otevřeností vůči zkušenosti, svědomitostí a extraverzí. Tento výsledek koresponduje 

se zjištěními Spielmannové a jejích kolegů (2013), nicméně Adamczyková et al. (2019) takový 

vztah mezi proměnnými nepozorovala. I v rámci předložené studie všechny zjištěné 

signifikantní souvislosti strachu být nezadaný s dalšími proměnnými dosáhly dle Hendlova 

(2004) rozdělení pouze malé síly asociace. 

Jedinci skórující vysoko na škále otevřenosti vůči zkušenosti bývají obecně lidé zvídaví, 

vytvářející si nezávislý úsudek, kteří berou do úvahy nové myšlenky a nekonvenční hodnoty. 

Nebojí se experimentovat a nemají obavy vymykat se zaběhnutým normám a status quo 

(Hřebíčková & Urbánek, 2001). To může platit i pro oblast partnerských vztahů. Díky danému 

osobnostnímu nastavení pro ně v takovém případě nemusí být natolik nekomfortní představa 

žít (přinejmenším po nějakou dobu) mimo partnerský vztah, což může v konečném důsledku 

souviset s tím, že se u nich obavy o single status neprojevují v takové míře.   

Co se týče svědomitosti jako rozměru osobnosti, vysoce svědomité osoby bývají 

popisované mimo jiné jako cílevědomé a ctižádostivé s pevnou vůlí (Hřebíčková & Urbánek, 

2001). Ačkoliv se tyto charakteristiky vymezují zejména ve vztahu ke studijním a pracovním 

výkonům, ve chvíli, kdy si jako cíl člověk vytyčí navázání či udržení vztahu, vědomí, 

že díky své vytrvalosti a píli jej má šanci dosáhnout, dost možná může tlumit i obavy o to, 

že nakonec zůstane bez protějšku. 

  Závěrem se ukázalo, že jedinci výše skórující na škále extraverze, reportují nižší míru 

prožívání obav být bez romantického partnera. Extraverti jsou vnímáni jako jedinci aktivní, 

energičtí, hovorní a veselí. Mají rádi druhé lidi a být součástí skupin (Hřebíčková & Urbánek, 

2001). Dost možná právě díky jejich sebejistotě a optimismu nejsou tolik zatíženi strachem 

o svůj vztahový status, jelikož tuší, že s ohledem na jejich sociabilitu pro ně nebude natolik 

náročné najít vhodného partnera a navázat další vztah. 

Ačkoliv Spielmannová et al. (2013) popsala signifikantní korelaci též mezi strachem 

být nezadaný a rysem přívětivosti, výsledky předložené studie ani výzkumu Adamczykové et al. 

(2019) na takový vztah nepoukazují. Ačkoliv dimenze přívětivosti charakterizuje 

interpersonální chování jedince, činí tak především ve smyslu orientace jedince na kooperativní, 

nebo naopak kompetitivní chování, které nebývá běžné pro vztahy romantické povahy. 
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Poslední formulovaná hypotéza hovořila o potenciální souvislosti strachu být nezadaný 

a míry prožívání pocitů osamělosti. Spielmannová se svým týmem (2013) taktéž pracovala 

se škálou osamělosti UCLA a stejně jako v rámci předložené studie popsala signifikantní 

asociaci mezi oběma proměnnými. Takový vztah byl popsán i výzkumnými týmy 

kolem Adamczykové (2019) a da Fonsecové (2017), která navíc specificky určila, že emoční 

osamělost je vázána na prožívání obav být single ještě ve větším rozsahu než sociální osamělost. 

Prožívání osamělosti je vždy subjektivní a vnímáno negativně. Sociální osamělost je vázána 

na samotu a odráží absenci interpersonálních vztahů obecně (s přáteli, kolegy a podobně), 

naproti tomu emoční je důsledkem nedostatku blízkého vztahu založeného na vzájemné péči 

o blaho druhého. Specificky v tomto kontextu se hovoří i o romantické osamělosti, 

která vychází z absence pouta s romantickým protějškem. Tudíž obecně vyšší míra prožívání 

pocitů osamělosti může jedince vést k intenzivnějším obavám o budoucnost jeho blízkých, 

konkrétně partnerských vztahů, a případným změnám v chování za účelem vyhnout se takovým 

negativním emocím. 

Na tomto místě je vhodné poukázat na situaci, která doprovázela sběr dat. Celosvětová 

pandemie COVID-19 i její průběh v České republice měly a s největší pravděpodobností budou 

mít kromě zdravotního aspektu řadu dalších dopadů dlouhodobé povahy ve sféře společenské, 

hospodářské i ekonomické. Na úrovni jedince nejistota a strach spojené s epidemií 

a samozřejmě izolace v době karantény, omezený kontakt s rodinou, přáteli, kolegy či dalšími 

známými mohly svým dílem přispět k míře vnímané osamělosti a dalších negativních prožitků. 

Události posledních měsíců jistě prověřily kvalitu stávajících mezilidských vazeb, včetně těch 

partnerských. Zároveň potřeba afiliace je běžně vyšší v situacích strachu, ohrožení a nejistoty. 

Schachter už v roce 1959 na základě výsledků svého experimentu popsal, že přítomnost dalších 

lidí v takových případech snižuje dané pocity, jelikož nabízí prostředí pro vzájemnou podporu 

a uklidnění (Výrost, Slaměník & Sollárová, 2019). Nastolené klima nejistoty tak mohlo v single 

lidech podporovat obavy o to, že by další takovou situací procházeli sami, u jedinců ve vztahu 

mohlo stejně tak umocnit strach, že by o stávajícího partnera přišli a nadcházejícím událostem 

čelili bez něj. Tato úvaha může zčásti vysvětlovat i relativně vyšší průměrnou míru strachu být 

nezadaný mezi českými respondenty ve srovnání se zahraničními protějšky. Ačkoliv je taková 

obava popisována primárně na úrovni stálejšího osobnostního rysu, ukazuje se, že jistou část 

její fluktuace lze vysvětlit i situačními faktory. Z tohoto úhlu pohledu by tedy bylo záhodno 

sběr dat opakovat i po delším časovém úseku a pozorovat, zda se získané výsledky liší. 
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Závěrem lze poznamenat, že výstupy provedeného výzkumu veskrze korespondují 

se závěry dosavadních zahraničních studií, které se věnovaly podobné problematice, 

což poukazuje na jistou univerzálnost daného fenoménu napříč různými kulturami.   

7.1 Limity předloženého výzkumu 

 Nynější studie samozřejmě není bez jistých omezení. Možné limity lze spatřovat 

už v samotném způsobu výběru výzkumného vzorku, který byl založen na dobrovolnosti 

zapojení se šetření. V tom případě není tedy nutně zaručena reprezentativnost získaných dat. 

Také rozložení některých demografických charakteristik v rámci souboru respondentů se může 

jevit problematické, kdy zastoupení některých skupin bylo výrazně vyšší. Z hlediska poměru 

žen vůči mužům výrazně převyšovaly ženy (177 vs 70), jedinců ve vztahu bylo zjevně více 

než nezadaných (176 vs 71) a početní zastoupení mladších respondentů ve věku do 29 let bylo 

nápadně vyšší než starších participantů ve věku 30 let a víc (170 vs 77). V případě subkategorií 

dobrovolně a nedobrovolně single jedinců pak bylo obecně pracováno s menšími počty jedinců 

(24 a 33). 

 Tento jev je možné vysvětlit například větším zájmem žen o problematiku mezilidských 

vztahů, zvlášť vztahů romantické povahy, kdy mohou větší sklon zajímat se o informace s nimi 

spojené, než mají muži. Problematický se v tomto ohledu může jevit fakt, že na základě 

stávajícího poznání se zdá, že ženy obecně výše skórují v proměnné strachu být nezadaný, 

a tak i průměrný skór celého vzorku může nabývat extrémnější hodnoty. 

Co se týká nižšího zastoupení jedinců bez romantického partnera v rámci výzkumného 

vzorku, může se jednat například o odraz situace, kdy se necítí dostatečně 

„kvalifikovaní“ zapojit se studie zabývající se problematikou partnerských vztahů. Případně 

pro ně daná oblast může představovat vzhledem k absenci romantického druha citlivé téma 

(zejména v případě osob, které nejsou bez protějšku z vlastní vůle). 

Většina zapojených účastníků byla absolventy vysoké školy (n = 178; 72,06 %). 

V tomto ohledu lze polemizovat, že vysokoškolsky vzdělaní lidé mohou mít v životě vícero cílů 

mimo nalezení partnera a založení rodiny a zaměří se též například na budování kariéry 

a obecně svého sociálního statusu. V tom smyslu pro ně navázání a udržování romantického 

svazku nemusí nutně představovat natolik klíčový aspekt života a rozdělení pozornosti 

mezi vícero oblastí zájmu může vést i k méně intenzivnímu prožívání obav o to být 

bez protějšku. 
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Online sběr dat s sebou taktéž nese řadu úskalí. Může být i jednou z příčin nižšího 

početního zastoupení starších věkových skupin, jelikož byla testová baterie distribuována mezi 

potenciální participanti především skrz sociální sítě, přičemž pro starší jedince jejich užívání 

není natolik typické jako pro mladší osoby. Dalším aspektem může být i samotná zdatnost 

jedinců vyššího věku fungovat ve virtuálním prostředí. Mimo to nelze při online sběru dat 

zaručit optimální podmínky testování. Na druhou stranu má však takový způsob 

shromažďování informací nepochybné výhody ve smyslu možnosti rychle získat jejich 

relativně velké množství, zároveň je snadné zajistit anonymitu zapojených osob, která může 

snižovat jejich autocenzuru. 

V konečném důsledku i sběr informací prostřednictvím dotazníkového šetření má svá 

omezení. Ačkoliv je jejich výhodou mimo jiné snadná a rychlá administrace a relativně 

jednoduché vyhodnocení získaných dat, jejich diagnostická hodnota je závislá na schopnosti 

introspekce vyšetřované osoby. Dotazníky nutně též nehodnotí, jaká ve skutečnosti daná osoba 

je, ale především, jak se sama vidí, případně chtěla vidět. To může navádět též k tendenci 

vyšetřovaných osob snažit se jevit v lepším světle. Písemná forma dotazníků a nedostatek 

interakce mezi probandem a vyšetřujícím mohou představovat problém v nedostatečném 

porozumění formulacím položek. 

Jedním potenciálních limitů výzkumu se může zdát i výběr použitých metod, konkrétně 

škály strachu být nezadaný a škály osamělosti UCLA, které ačkoliv vykazovaly uspokojivou 

spolehlivost, nejsou prozatím standardizovány pro naši populaci. V tomto ohledu by však 

absence českých norem neměla představovat zásadní potíž, jelikož v předložené studii byly 

výstupy porovnávány pouze mezi sebou, ne v rámci srovnání s celou lokální populací. 

7.2 Přínosy výzkumu a návrhy pro další směřování 

 Teoretická sekce této práce může být pro českou audienci přínosná zejména jako prvotní 

představení konstruktu strachu být nezadaný a procesů, které jej doprovází. Předložená rešerše 

dosud publikovaných výzkumů na dané téma může přispět k rozšíření stávající vědomosti 

ohledně problematiky partnerských vztahů i dlouhodobé nezadanosti. 

Z hlediska přínosu výzkumné části můžeme uvažovat o obecném upevnění dosavadní 

znalosti popisovaného jevu vycházející ze zjištění zahraničních studií. Provedenou studii lze 

vnímat jako pilotní prozkoumání fenoménu na vzorku české populace, které může sloužit 

jako základ pro formulaci dalších výzkumných otázek a hypotéz. Co se týče praktického využití 

získaných poznatků, mohou být užitečné především pro profesionály zabývající se vztahovým 
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a párovým (manželským) poradenstvím či terapií, případně i individuální terapií. Podívat se 

na běžně řešená témata v této oblasti optikou prožívání obav být bez romantického partnera 

může být pro všechny zainteresované strany obohacující a poukázat na nové cesty možného 

řešení daných nesnází. 

Další výzkum by se měl zaměřit na detailnější prozkoumání aspektů strachu být 

nezadaný u českého obyvatelstva. Obecně se zatím také málo ví o tom, co předchází jeho 

rozvoji, a též jeho dlouhodobých dopadech, které lze sledovat v rámci longitudinálních studií. 

V tomto ohledu zároveň například výzkum Spielmannové et al. (2016) popisuje fluktuaci obav 

být nezadaný na denní bázi, což naznačuje, že by konstrukt jako takový mohl být přístupný 

experimentální manipulaci, která otevírá další možnosti pro lepší porozumění jeho kauzálních 

příčin a dopadů. Zahraniční výzkum zatím také opomíjí sledování fenoménu u některých 

specifických skupin (například ne-heterosexuálních jedinců). Mimo samotný strach nezadaný 

byly v rámci textu nastíněny i další koncepty, které prozatím nebyly v našem prostředí 

dostatečně prozkoumány. Konkrétně se jedná například o spokojenost se vztahovým statusem, 

která stejně jako řada dalších jistě stojí za pozornost. Tato práce nabídla i návrh českého 

překladu škály strachu být nezadaný, do budoucna se tedy nabízí možnost její standardizace 

a vytvoření norem pro naši populaci. 
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Závěr 

Ambicí této práce bylo představit koncept strachu být nezadaný české odborné 

(a případně i laické) veřejnosti, přičemž též v zahraničních zdrojích se jako specifický konstrukt 

objevuje vcelku krátce. V roce 2013 ho Spielmannová se svými kolegy vymezila jako obavu, 

úzkost či distres v souvislosti se stávajícím nebo prospektivním zážitkem toho být 

bez romantického partnera. V řadě navazujících šetření pak výzkumné týmy Spielmannové 

i dalších autorů popsaly jeho obecné charakteristiky a jakým způsobem se v kontextu 

partnerských svazků jeho prožívání manifestuje v podobě tendence „spokojit se s méně“, 

tedy upřednostnit vztahový status nad kvalitou potenciálního protějšku a vztahu jako takového. 

V rámci teoretické části práce byly v první sekci rozebrány některé aspekty partnerských 

vztahů i jejich protipólu ve smyslu dlouhodobé nezadanosti, které byly vnímány jako stěžejní 

pro potřeby předložené studie. Následně byla nabídnuta rešerše dosavadních výzkumů na téma 

strachu být nezadaný a jeho korelátů v prožívání a chování při výběru partnera, udržování 

a rozpadu vztahu. 

Závěry empirického šetření veskrze korespondují s výstupy dosud realizovaných 

výzkumů. Byly popsány rozdíly v prožívání obav o single status mezi některými skupinami 

respondentů, konkrétně ženy a nedobrovolně single reportují signifikantně vyšší míru strachu 

být nezadaný oproti mužům, respektive osobám, které jsou mimo vztah z vlastního rozhodnutí. 

Dále byla zjištěna souvislost mezi strachem být nezadaný a pocity osamělosti a také některými 

rysy osobnosti Big Five. Konkrétně se jednalo o statisticky významnou negativní korelaci 

s dimenzemi otevřenosti vůči zkušenosti, svědomitosti, extraverze a pozitivní vztah s rysem 

neuroticismu. Možná vysvětlení těchto výsledků byla nabídnuta v rámci následné Diskuze, 

kde jsou získané informace srovnávány též se zahraničními studiemi a jsou rozebírány možné 

limity i přínosy výzkumu. 

V tomto ohledu předložená studie může sloužit k rozšíření naší znalosti o dynamice 

partnerských vztahů, a to jak z pohledu jedince, tak celého páru. Nabízí též první český překlad 

škály strachu být nezadaný (Spielmann et al., 2013) jako jednoduchého nástroje pro zmapování 

rozsahu daných obav. Obecně může být užitečné poznání a zohlednění strachu být 

bez romantického partnera pro profesionály v oblasti individuální terapie i při práci s klienty 

v rámci vztahového či párového (manželského) poradenství a terapie. Toto šetření může sloužit 

jako první sonda do dané problematiky v rámci české populace a další výzkum by se měl 

zaměřit na detailnější prozkoumání antecedentů i dalších korelátů představeného jevu, a to též 

za případného užití experimentální manipulace. S ohledem na situaci, která doprovázela sběr 
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dat, je jistě na místě pokusit o replikaci získaných výsledků s časovým odstupem, 

eventuálně sledovat možné rozdíly, které také mohou dále přispět k lepšímu pochopení strachu 

být nezadaný v celé jeho komplexnosti. 
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I 

Přílohy 

Příloha 1: Podoba testového formuláře 

Dynamika romantických vztahů 

Dobrý den! 

Mé jméno je Iveta Štěrbová a dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci při výzkumu 

na téma romantických vztahů a jejich dynamiky. Průzkum je prováděn pod patronací Katedry 

psychologie FF UK v Praze v rámci zpracování mé diplomové práce. 

Šetření je naprosto anonymní a data budou použita pouze pro účely vypracování dané 

diplomové práce. Každý člověk je jedinečný a neexistují žádné správné či špatné odpovědi, 

nebojte se proto reagovat zcela upřímně. Vaše účast je dobrovolná a vyplňování dotazníku 

můžete kdykoliv zanechat. Pokud je to však ve Vašich možnostech, odpovězte, prosím, 

na všechny otázky. 

Dotazník má čtyři části a jeho vyplnění Vám zabere 20 až 25 minut. U každé části si, prosím, 

přečtěte pozorně instrukce. 

Pokud si budete přát poskytnout celkové výsledky studie, neváhejte mě kontaktovat na e-

mailové adrese ivet.sterbova@gmail.com. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a odpovědi! 

Iveta 

1. část 

Následující část obsahuje 60 výpovědí, kterými byste mohli popsat sami sebe. Přečtěte si 

pozorně každou výpověď a posuďte, do jaké míry Vás vystihuje. Svoji odpověď označte 

na připojené škále. 

Dále následovalo 60 položek NEO pětifaktorového osobnostního inventáře. 

 



 

 

II 

2. část 

Na následující škále, prosím, uveďte, jak často zažíváte daný pocit. 

1 2 3 4 

Nikdy Zřídka Někdy Vždy 

 

1. Jak často máte pocit, že jste naladěn(a) na stejnou vlnu jako lidé kolem Vás? 

2. Jak často máte pocit, že Vám chybí společnost? 

3. Jak často máte pocit, že se nemáte na koho obrátit? 

4. Jak často se cítíte sám/sama? 

5. Jak často se cítíte být součástí skupiny přátel? 

6. Jak často máte pocit, že máte hodně společného s lidmi kolem sebe? 

7. Jak často máte pocit, že už nemáte k nikomu blízko? 

8. Jak často máte pocit, že Vaše zájmy a nápady nejsou sdíleny s lidmi kolem Vás? 

9. Jak často se cítíte společenský/á a přátelský/á? 

10. Jak často cítíte, že jste lidem blízký/á? 

11. Jak často máte pocit, že jste opomíjený/á? 

12. Jak často máte pocit, že nejsou Vaše vztahy s ostatními smysluplné? 

13. Jak často máte pocit, že Vás vlastně nikdo pořádně nezná? 

14. Jak často se cítíte od druhých izolovaný/á? 

15. Jak často máte pocit, že můžete najít přátele, kdykoliv budete chtít? 

16. Jak často cítíte, že existují lidé, kteří Vám skutečně rozumí? 

17. Jak často se stydíte? 

18. Jak často máte pocit, že jsou lidé kolem Vás, ale ne s Vámi? 

19. Jak často máte pocit, že existují lidé, s kterými můžete mluvit? 

20. Jak často máte pocit, že existují lidé, na které se můžete obrátit? 



 

 

III 

3. část 

Na následující škále, prosím, uveďte, do jaké míry souhlasíte s uvedenými výroky. Pokud jste 

aktuálně ve vztahu, snažte se představit si situaci, že jste bez stálého partnera. 

1 2 3 4 5 

Zcela nepravdivé    Zcela pravdivé 

 

1. Mám pocit, že pro mě začíná být příliš pozdě najít lásku mého života. 

2. Cítím úzkost, když přemýšlím nad tím, že budu navždy nezadaný/nezadaná. 

3. Potřebuji najít partnera dřív, než budu příliš starý/stará na to mít a vychovat děti. 

4. Jestliže skončím v životě sám/sama, pravděpodobně se budu cítit, že je se mnou něco 

v nepořádku. 

5. Jak stárnu, bude těžší a těžší někoho si najít. 

6. Děsí mě představa, že tam venku pro mě možná nikdo není. 

4. část 

V poslední části bych se Vás ráda zeptala na některé základní údaje o Vás, které slouží 

pro rozšíření informací, které jsou tímto dotazníkem získávány. Na tomto místě bych také ráda 

připomněla, že všechna data budou zpracovávána anonymně a hromadně. 

Jste: 

• Muž 

• Žena 

Číslicí, prosím, zapište svůj věk (v letech): 

Jaká je Vaše národnost? 

Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste v současné době dosáhl(a)? 

• Základní 

• Vyučen(a) (bez maturity / s maturitou) 



 

 

IV 

• Středoškolské vzdělání (bez maturity / s maturitou) 

• Vyšší odborné vzdělání 

• Vysokoškolské vzdělání 

Jak byste popsal(a) svou sexuální orientaci? 

Jaký je Váš současný rodinný stav? 

• Nezadaný(á) / Bez partnera/partnerky 

• Nezávazně randím / Stýkám se s vícero lidmi 

• Ve vážném vztahu / Nesezdané soužití 

• Ženatý/Vdaná 

• Jiné: 

Pokud jste ve vztahu (s partnerem/partnerkou, druhem/družkou, manželem/manželkou), 

jak dlouho Váš vztah trvá (v měsících)? (Jestliže jste nezadaný(á), zapište, prosím, nulu.) 

Pokud jste nezadaný(á), jak dlouho uplynulo od Vašeho posledního partnerského vztahu 

(v měsících)? (Jestliže jste ve vztahu, zapište, prosím, nulu.) 

Pokud žijete sám/sama, popsal(a) byste svůj aktuální rodinný stav jako dobrovolný, 

či nedobrovolný? (Jestliže jste ve vztahu, uveďte, prosím, možnost 'Nelze posoudit'.) 

• Zcela nedobrovolný 

• Spíše nedobrovolný 

• Neutrální 

• Spíše dobrovolný 

• Zcela dobrovolný 

• Nelze posoudit 

 

Děkuji za Váš čas a odpovědi! 

Pokud si budete přát poskytnout celkové výsledky studie, neváhejte mě kontaktovat na e-

mailové adrese ivet.sterbova@gmail.com. 



 

 

V 

Přeji pěkný den, 

Iveta 

 

 



 

 

VI 

Příloha 2: Český překlad škály strachu být nezadaný 

Verze pro nezadané jedince: 

Na následující škále, prosím, uveďte, do jaké míry souhlasíte s uvedenými výroky. 

1 2 3 4 5 

Zcela nepravdivé    Zcela pravdivé 

 

1. Mám pocit, že pro mě začíná být příliš pozdě najít lásku mého života. 

2. Cítím úzkost, když přemýšlím nad tím, že budu navždy nezadaný/nezadaná. 

3. Potřebuji najít partnera dřív, než budu příliš starý/stará na to mít a vychovat děti. 

4. Jestliže skončím v životě sám/sama, pravděpodobně se budu cítit, že je se mnou něco 

v nepořádku. 

5. Jak stárnu, bude těžší a těžší někoho si najít. 

6. Děsí mě představa, že tam venku pro mě možná nikdo není. 

Verze pro jedince ve vztahu: 

1. Kdybych byl(a) nezadaný/nezadaná, začínalo by pro mě být příliš pozdě najít lásku 

mého života. 

2. Cítím úzkost, když přemýšlím o představě, že bych byl(a) navždy nezadaný/nezadaná. 

3. Kdybych byl(a) nezadaný/nezadaná, měl(a) bych obavy ohledně nalezení partnera dřív, 

než bych byl(a) příliš starý/stará na to mít a vychovat děti. 

4. Jestliže skončím v životě sám/sama, pravděpodobně se budu cítit, že je se mnou něco 

v nepořádku. 

5. Kdybych byl(a) nezadaný/nezadaná, s přibývajícím věkem by pro mě bylo těžší a těžší 

si někoho najít. 

6. Děsí mě myšlenka, že by tam venku pro mě vždycky někdo nebyl. 

Skórování: Není třeba rekódovat, pro vyhodnocení je jednoduše spočítán průměr skóre všech 

šesti položek. 


