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Změna názvu kapitoly 

Původní název: Partnerské vztahy a jejich formování, průběh a rozpad 

Oprava: Partnerské vztahy a vybrané aspekty jejich formování, průběhu a rozpadu 

 

Abstract 

Původní text: 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). 

Oprava: 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). 

 

Str. 13 – dole 

Původní text: Za jednu z nejznámější je považována Sternbergova trojúhelníková či triadická 

teorie (triangular theory). 

Oprava: Za jednu z nejznámějších je považována Sternbergova trojúhelníková či triadická teorie 

(triangular theory). 

 

Str. 14 – poznámka po čarou 

Původní text: Neláska (nonlove), zalíbení (liking), bláznivá láska/zamilovanost (infatuated), prázdná 

láska (empty), romantická láska (romantic), přátelská láska (companionate), pošetilá/osudová láska 

(fatuous), dokonalá/úplná láska (consummate). 

Oprava: Neláska (nonlove), zalíbení (liking), bláznivá láska/zamilovanost (infatuated), prázdná láska 

(empty), romantická láska (romantic), přátelská láska (companionate), pošetilá/osudová láska 

(fatuous), dokonalá/úplná láska (consummate). 

 

Str. 16 – uprostřed 

Původní text: Pro vyhýbavé jedince (avoidant attachment) je naopak typický strach z intimity se 

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

Oprava: Pro vyhýbavé jedince (avoidant attachment) jsou naopak typické strach z intimity se sklonem 

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

 

Str. 18 – dole 

Původní text: Výsledky obou výzkumů poukázali na sklon jedinců s menší pravděpodobností 

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

Oprava: Výsledky obou výzkumů poukázaly na sklon jedinců s menší pravděpodobností iniciovat 

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

 

Str. 22 – nahoře 

Původní text: 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. 



Oprava: Závěrem otevřenost vůči zkušenosti negativně předpovídala skóre v doménách svobody 

volby a omezení v tom smyslu, že pro vysoce skórující jedince bylo méně pravděpodobné hodnotit 

dané oblasti jako významné. 

 

Str. 25 – nahoře 

Původní text: 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. 

Oprava: Tyto rozdíly mezi svobodnými a sezdanými platily jak pro muže, tak ženy a byly výraznější 

pro nikdy nesezdané osoby oproti lidem, kteří své manželství již dříve ukončili. 

 

Str. 27 – dole 

Původní text: 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). 

Oprava: Hypotézu, že jsou singles také terčem fenoménu, který je běžně asociován se stigmatizací – 

diskriminace – se ve sledu čtyř výzkumů rozhodly empiricky posoudit Morrisová, Sinclairová a 

DePaulová (2007). 

 

Str. 28 – nahoře 

Původní text: 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. 

Oprava: Ten popisoval případ rozhodnutí domácího při volbě nájemníka, kdy dal přednost jedinci 

mimo stigmatizovanou skupinu5, dokonce navzdory faktu, že potenciálně stigmatizované osoby 

nabídly platit vyšší nájem. 

 

Str. 29 – dole 

Původní text: 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). 

Oprava: Když se Spielmannová a její tým v roce 2013 otevřenými otázkami dotazovaly 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). 

 

Str. 30 – nahoře 

Původní text: 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). 

Oprava: Taktéž představa toho mít neuspokojivý vztah se části osob zdála být horší alternativa než 

být sám (8,6 %) a v souvislosti s předcházející vlastní zkušeností být nezadaný nebo ve špatném 

vztahu, stejně velká část participantů hovořila o zmírnění strachu být single (Spielmann et al., 2013). 

 

Str. 30 – dole 

Původní text: 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. 

Oprava: 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 kontributorech 

přispívajících k jeho projevu. 



 

Str. 33 – dole 

Původní text: Nepřímý efekt nenaplněné potřeby sounáležitosti byl dokonce větší než v sérii se 

strachem být nezadaný (Adamczyk, 2018a). 

Oprava: Nepřímý efekt skrz nenaplněnou potřebu sounáležitosti byl dokonce větší než v sérii se 

strachem být nezadaný (Adamczyk, 2018a). 

 

Str. 34 – uprostřed 

Původní text: 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. 

Oprava: Jestliže podstatou strachu být nezadaný je intenzivní usilování o navázání romantického 

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

výběru potenciálního protějšku. 

 

Str. 35 – nahoře 

Původní text: 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). 

Oprava: 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 „deal-

breaker“ randit s někým, kdo nechce mít děti (Spielmann et al., 2013). 

 

Str. 35 – uprostřed 

Původní text: 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. 

Oprava: Pro posouzení toho, zda v reálných podmínkách neprojevují lidé s větším strachem být single 

tendenci spokojit se s partnery nižší kvality, zvolila Spielmannová et al. (2013) scénář fungování 

internetové seznamky. 

 

Str. 36 – nahoře 

Původní text: 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. 

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

romantického zájmu v širší slova smyslu, rozhodla se Spielmannová et al. (2013) téma rozvinout více 

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

 

Str. 37 – dole 

Původní text: 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). 

Oprava: Z těchto zjištění vyplývá, že nižší selektivitu bázlivějších jedinců nelze vysvětlit ať už 

vlastním negativním hodnocením atraktivity, tak ani ze strany druhých a zřejmě jiné faktory přispívají 

k této tendenci (Spielmann et al., 2020). 

 

Str. 38 – uprostřed 

Původní text: 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. 



Oprava: 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 respondentův partner nahlíží na 

společnou budoucnost, setrvává neznámý. 

 

Str. 40 – nahoře 

Původní text: 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. 

Oprava: U strachu být nezadaný jde o snahu vyhnout se situaci být bez romantického partnera, kdežto 

v případě úzkostné vazby jsou obavy navázané spíše na hrozbu odmítnutí ze strany protějšku. 

 

Str. 40 – dole 

Původní text: 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. 

Oprava: 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. 

 

Str. 45 – nahoře 

Původní text: 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). 

Oprava: Originální anglická verze byla formulována pro jedince, kteří jsou aktuálně single, v 

současné době je testována také verze nepatrně modifikovaná specificky pro osoby aktuálně ve vztahu 

(Cantarella et al., v přípravě). 

 

Str. 49 – dole 

Původní text: 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. 

Oprava: Na základě toho lze podpořit hypotézu č. 1 o tom, že průměrné skóre žen na škále strachu 

být nezadaný je statisticky významně vyšší než průměrné skóre mužů. 

 

Str. 50 – dole 

Původní text: Na základě tohoto zjištění lze přijmout hypotézu č. 3, tedy že průměrné skóre strachu 

být nezadaný nedobrovolně single jedinců je signifikantně vyšší než průměrné skóre jedinců bez 

partnera z vlastní vůle. 

Oprava: Na základě tohoto zjištění lze podpořit hypotézu č. 3, tedy že průměrné skóre strachu být 

nezadaný nedobrovolně single jedinců je signifikantně vyšší než průměrné skóre jedinců bez partnera 

z vlastní vůle. 

 

Str. 51 – dole 

Původní text: Na základě těchto výsledků lze přijmout hypotézu č. 5 o existenci souvislosti mezi 

strachem být nezadaný a otevřeností vůči zkušenosti. 

Oprava: Na základě těchto výsledků lze podpořit hypotézu č. 5 o existenci souvislosti mezi strachem 

být nezadaný a otevřeností vůči zkušenosti. 

 

Str. 51 – dole 

Původní text: Průměrné skóre svědomitosti pro daný vzorek činil 31,34 (SD = 7,71). 

Oprava: Průměrné skóre svědomitosti pro daný vzorek činilo 31,34 (SD = 7,71). 

 



Str. 52 – nahoře 

Původní text: Na základě tohoto výsledku je možné přijmout hypotézu č. 7, tedy že je souvislost mezi 

obavami o single status a extraverzí. 

Oprava: Na základě tohoto výsledku je možné podpořit hypotézu č. 7, tedy že je souvislost mezi 

obavami o single status a extraverzí. 

 

Str. 52 – dole 

Původní text: H10. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále je statisticky 

významně souvisí s mírou prožívání osamělosti. 

Oprava: H10. Míra strachu být nezadaný měřená na stejnojmenné škále statisticky významně 

souvisí s mírou prožívání osamělosti. 

 

Str. 52 – dole 

Původní text: 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. 

Oprava: Na základě této statistiky je možné podpořit 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. 

 

Str. 54 – dole 

Původní text: 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. 

Oprava: První čtyři se zabývaly souvislostí strachu být nezadaný a některých demografických 

charakteristik jedinců, kteří se zúčastnili studie, zbývajících šest sledovalo vztah stěžejního 

konstruktu a dimenzí Big Five a pocitů osamělosti. 

 

Str. 56 – nahoře 

Původní text: 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. 

Oprava: Jako třetí byla testována hypotéza č. 3, tedy že průměrné skóre strachu být nezadaný 

nedobrovolně single jedinců je signifikantně vyšší než průměrné skóre jedinců bez partnera z vlastní 

vůle. 

 

Str. 59 – nahoře 

Původní text: 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. 

Oprava: 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 do 

šetření. 

 

Str. 59 – uprostřed 

Původní text: 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. 

Oprava: Tento jev je možné vysvětlit například větším zájmem žen o problematiku mezilidských 

vztahů, zvlášť vztahů romantické povahy, kdy mohou mít větší sklon zajímat se o informace s nimi 

spojené, než mají muži. 

 



Str. 60 – nahoře 

Původní text: 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. 

Oprava: Může být i jednou z příčin nižšího početního zastoupení starších věkových skupin, jelikož 

byla testová baterie distribuována mezi potenciální participanty především skrz sociální sítě, přičemž 

pro starší jedince jejich užívání není natolik typické jako pro mladší osoby. 

 

Str. 60 – uprostřed 

Původní text: 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. 

Oprava: Jedním z 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. 

 

Příloha 1 

Na závěr připojit citace použitých testových metod/zdrojů (uvedeny již taktéž v textu práce): 

 

Seznam použité literatury 

Hřebíčková, M., & Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Praha: Testcentrum 

Kumstátová, T. (2014). Souvislost mezi citovou vazbou, fyzickou atraktivitou a pocity osamělosti v 

období vynořující se dospělosti. Nepublikovaná bakalářská práce, Masarykova univerzita, Brno, 

Česká republika. 

Spielmann, S. S., MacDonald, G., Maxwell, J. A., Joel, S., Peragine, D., Muise, A., & Impett, E. A. 

(2013). Settling for less out of fear of being single. Journal Of Personality And Social Psycho-

logy, 105(6), 1049-1073. http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/a0034628 

 

Příloha 2 

Na závěr připojit citace zdrojů (uvedeny již taktéž v textu práce): 

 

Seznam použité literatury 

Cantarella, I. A., Spielmann, S. S., Partridge, T., MacDonald, G., Joel, S., & Impett, E. A. Validating 

a Fear of Being Single Scale for individuals in relationships. Manuscript in preparation. 

Spielmann, S. S., MacDonald, G., Maxwell, J. A., Joel, S., Peragine, D., Muise, A., & Impett, E. A. 

(2013). Settling for less out of fear of being single. Journal Of Personality And Social Psycho-

logy, 105(6), 1049-1073. http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/a0034628 


