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Kuncové, Anně Fišerové, Dagmar Schwambergové, Emě Slavíkové, Jitce Fialové, Kateřině 
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Abstrakt 

Podobnost mezi partnerem a rodičem opačného pohlaví byla nalezena napříč různými 

charakteristikami. Nejčastěji byla podobnost testována v charakteristikách vizuálních (např. 

barva očí, vlasů, rysy ve tváři). Vizuální charakteristiky byly v kontextu partnerského výběru 

testovány zejména jednotlivě, nicméně výběr partnera je multidimenzionální se zapojením 

všech modalit. Cílem naší práce bylo testovat současně vizuální a akustickou modalitu a jejich 

korelace při hodnocení vnímané podobnosti mezi partnerem a rodičem opačného pohlaví. 

Cílem této práce bylo také testovat vnímanou podobnost partnerů a rodičů opačného pohlaví 

ve tváři a v hlase a zároveň, zda má kvalita vztahu jedince s rodičem v dětství na tuto podobnost 

vliv. Fotografii tváře a nahrávku hlasu poskytlo 66 partnerek a matek a 67 partnerů a otců. 

Podobnost partnerů a rodičů opačného pohlaví následně hodnotilo 494 nezávislých 

hodnotitelek. Výsledky ukázaly, že partneři se s rodiči opačného pohlaví podobali ve tváři i 

hlase u žen i u mužů. Výsledky testování souvislostí podobnosti partnera a rodiče ve tváři a 

hlase ukázaly, že partneři byli hodnoceni jako podobnější rodičům v tváři i hlase, ale hodnocení 

spolu korelují (slabě) pouze v případě partnerů a otců. Vliv kvality vztahu jedince s rodičem 

opačného pohlaví v dětství se v této studii neprokázal.  Naše práce je první studií zabývající 

podobností mezi partnerem a rodičem opačného pohlaví v hlase a zároveň první studií 

zabývající se multimodalitou v kontextu vnímané podobnosti mezi partnerem a rodičem 

opačného pohlaví.  

 

 

 

 

 

Klíčová slova: výběr partnera, multimodalita atraktivity, podobnost v tváři, podobnost v hlase 
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Abstract 

The similarity between a partner and a parent of the opposite sex was found across different 

characteristics. Most often, similarity was found in visual characteristics (e.g., eye colour, hair 

colour, facial features). Visual characteristics have been tested in context of mate choice mostly 

individually, however mate choice is multidimensional with involvement of all modalities The 

aim of our study was to test visual and acoustic modality and their correlations in ratings of 

perceived similarity of partners and parents of the opposite sex. The aim of this study was also 

to test perceived similarity of partners and parents of opposite sex in faces and voices and 

whether the quality of the respondent's relationship with the parent in childhood has an effect 

on the similarity.The photography of face and voice record was provided by 66 female partners 

and mothers and 67 male partners and fathers. Similarity between partners and parents of 

opposite sex was rated by 494 independent female raters. The results of the study showed that 

partners are similar with parents of the opposite sex in face and voice in both women and men. 

The results of tested correlations of similarity in the face and voice between the partner and the 

parents showed that the partners were evaluated as more similar to the parents in the face and 

voice, but the evaluations (weakly) correlate only in the case of partners and fathers. The 

influence of the quality of the respondent's relationship with the parent in childhood on the 

partner's preferences was not supported by our results, as there was no significant effect. Our 

study is the very first study who tested the resemblance between partner and parent of the 

opposite sex in voice and also this study is the first study who tested interaction between 

modalities in context of perceived resemblance between partner and parent of the opposite sex.  

 

 

 

 

Key words: mate choice,  multimodal attractiveness, resemblance in face, resemblance in voic 
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Úvod 
Výběr partnera je ovlivňován celou řadou fyzických i psychických charakteristik nejen obou 

partnerů, ale i jejich rodičů. Jedinci mají tendence vybírat si partnery s podobnými 

charakteristikami, jakými disponuje jejich rodič. Větší vliv mívají charakteristiky rodiče 

opačného pohlaví, přičemž tento vliv může být ještě modulován kvalitou vztahu s daným 

rodičem v dětství (Bereczkei et al., 2004; Wiszewska et al., 2007). Jedním z mechanismů, jak 

může podobnost partnerů a rodičů vznikat, je imprinting-like efekt, kdy si jedinec internalizuje 

charakteristiky rodiče opačného pohlaví, které následně využívá jako šablonu při výběru 

partnera.          

 Podobnost mezi partnerem a rodičem opačného pohlaví byla pozorována napříč 

různými charakteristikami. Nejčastěji byla zkoumaná v charakteristikách vizuálních, konkrétně 

v tváři (Bereczkei et al., 2002; Bereczkei et al., 2004; Marcinkowska & Rantala, 2012; Watkins 

et al., 2011; Wiszewska et al., 2007), dále byla zkoumána např.  v barvě očí  či barvě vlasů 

(DeBruine et al., 2017; Little et al., 2003), či etnicitě (Jedlicka, 1984). Podobností v hlase mezi 

partnerem a rodičem opačného pohlaví se doposud žádná studie nevěnovala. Hlas byl 

v partnerském výběru zkoumán doposud výhradně v kontextu atraktivity  (Bryant & Haselton, 

2009; Hodges-Simeon et al., 2011; McAleer et al., 2014; Zuckerman & Driver, 1989).  

Většina studií se při zkoumání atraktivity zabývá pouze jednou modalitou, i přes to, že 

atraktivita je multimodální (pro přehled Groyecka et al., 2017). Jednotlivé modality mohou 

dohromady ovlivnit vnímání celkové atraktivity a stavu jedince. Jinými slovy kombinace 

několika modalit poskytuje lepší přehled o stavu jedince než jakákoliv jednotlivá modalita. 

Recentní studie například ukázala, že atraktivní tvář v kombinaci s atraktivním hlasem může 

vést k vyššímu hodnocení celkové atraktivity, ale i snadnějšímu ohodnocení podobnosti mezi 

danými jedinci (Ferdenzi et al.;2016).        

 

Hlavním cílem této studie bylo testovat vnímanou podobnost partnerů a rodičů opačného 

pohlaví ve tváři a v hlase. Cílem bylo také najít souvislost mezi vizuální a akustickou modalitou 

ve vnímaní podobnosti partnerů a rodičů opačného pohlaví. V neposlední řadě jsme se zaměřili 

na to, jak kvalita vztahu respondenta s rodičem v dětství ovlivňuje míru podobnosti mezi 

partnerem a daným rodičem. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické 

části je představen imprinting-like efekt jakožto mechanismus partnerského výběru. Dále jsou 
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zde představeny jednotlivé studie zabývající se podobností mezi partnery a rodiči opačného 

pohlaví, důležitost vybraných modalit a jejich souvislost v hodnocení atraktivity. V empirické 

části jsou představeny cíle a hypotézy studie, její metodika a výsledky, které jsou následně 

diskutovány. V závěru práce jsou uvedeny limity studie a návrhy pro další výzkum v oblasti 

partnerského výběru. 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1. Podobnost partnera a rodiče 
Podobnost mezi rodiči a partnery byla nalezena napříč různými charakteristikami (pro přehled 

(Štěrbová & Valentová, 2012). Rodiče mohou výběr partnera pasivně ovlivňovat 

prostřednictvím např. imprinting-like efekt, homogamii, dědění preferencí či asociativní 

učením. Rozlišit, který z těchto mechanismů za vzniklou podobností stojí, je však velmi 

komplikované, jelikož se jednotlivé mechanismy často vzájemně nevylučují. Teorie 

homogamie tvrdí, že jedinci mají tendenci si vybírat partnery, kteří jsou podobní jim samotným 

(pro přehled Luo, 2017). K párování soběpodobných partnerů však může docházet 

prostřednictvím imprinting-like efektu (vtištění). Dle tohoto mechanismu jedinci preferují jako 

partnery jedince s podobnými znaky, jaké mají jejich rodiče (Lorenz, 1937). Vzhledem k tomu, 

že se svými rodiči sdílíme zhruba 50% společných genů, jsou si rodiče se svými potomky do 

značné míry podobní, a z toho důvodu nelze vždy s jistotou určit, zda si jedinci vybírají partnery 

na základě soběpodobnosti nebo podobnosti s rodičem (Štěrbová & Valentová, 2012). 

Iprinting-like efekt oproti homogamii podpořila studie DeBruine et al. (2017), která testovala 

preference pro barvu očí u partnera. Respondenti preferovali partnery s barvou očí, kterou 

disponoval jejich rodič opačného pohlaví více než partnery s barvou očí, jakou měli oni sami 

(DeBruine et al., 2017). Větší uplatnění imprinting-like efektu než homogamie se projevilo i v 

případě recentní studie (Štěrbová et al., 2019), která ukázala, že si jedinci vybírali partnery se 

stejnou barvou očí jakou měli spíš jejich rodiče než jakou měli oni sami. Dle těchto výsledků 

můžeme usoudit, že imprinting-like efekt má relativně větší váhu na utváření partnerských 

preferencí než homogamie, jinými slovy lidé si vybírají partnery spíše dle rodiče opačného 

pohlaví než na základě soběpodobnosti. 
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1.1 Imprinting 

Imprinting neboli vtištění je geneticky kanalizovaný proces učení, který je charakteristický 

relativně krátkou senzitivní periodou, vyskytující se především v rané ontogenezi. Jedná se o 

nezvratitelný proces s dlouhodobým efektem, kdy si jedinci vtiskávají objekty, které se 

vyskytují v jejich bezprostřední blízkosti, nejčastěji rodiče (Lorenz, 1937). Imprinting byl 

testován především u ptáků, typickým příkladem jsou vrubozobí, se kterými Konrad Lorenz 

pracoval. Při odchovu mláďat husy velké (Anser anser) si všiml, že vyklubaná housata následují 

první pohybující se objekt v jejich blízkém okolí, s kterým si utvoří silnou vazbu (Lorenz, 

1937). V přirozeném prostředí jsou vtištěným objektem převážně rodiče, což je důležité 

z hlediska přežití mláděte. Mláďata se učí charakteristiky svého rodiče, aby jej mohly 

rozpoznávat a úspěšně následovat, čímž se zvyšuje jejich šance na přežití, vzhledem k tomu, že 

jim rodiče pomáhají zajistit potravu a ochranu (Lorenz, 1937). Takový imprinting označujeme 

jako imprinting rodičovský. 

 

Vtištěné rodičovské charakteristiky jedinci využívají i v době pohlavní dospělosti, a to při 

pohlavním výběru (Bateson, 1966). V takovém případě hovoříme o imprintingu sexuálním. 

Sexuální imprinting je charakteristický časovou prodlevou mezi vtištěním charakteristik rodiče 

a spuštěním daného chování, konkrétně v rané fázi ontogeneze a pohlavní dospělostí (Bischof, 

1979).  

Jedinec si na základě vtištěných charakteristik vytváří určitou šablonu vlastního druhu, 

dle které se řídí při výběru partnera (Immelmann, 1972). Samci si vštěpují charakteristiky 

samiček a samičky si vštěpují charakteristiky samců (Vos, 1995). Obecně platí, že pohlaví, 

které investuje do reprodukce méně (většinou samci), se orientuje při výběru partnera na 

kvantitu, zatímco pohlaví, které investuje více (samice), se orientuje na kvalitu (Trivers, 1972). 

Jinými slovy pohlaví, které investuje do reprodukce více má při výběru partnera vyšší nároky 

a více si vybírá.  

Sexuální imprinting byl testován nejčastěji ve vizuálních charakteristikách, například u 

zebřiček pestrých (Taeniopygia guttata), kde se prokázalo, že jedinci v dospělosti preferovali 

partnery se stejnou barvou peří i barvou zobáku, jakou disponoval jejich rodič (Vos, 1995). 

Dalším příkladem je studie provedená u koz domácích (Capra aegagrus) a ovcích domácích 

(Ovis ammon). Kůzlata byla po narození vychovávána ovcemi, což se v dospělosti projevilo 

tak, že kozy sexuálně preferovaly jiné ovce. Stejný efekt se projevil i v opačném případě jehňat 

vychovávaných kozami (Kendrick et al., 1998).  Akustické charakteristiky byly testovány 

například u zebřiček (Taeniopygia guttata), Mláďatům byly přehrávány nahrávky jiných ptáků 
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a v dospělosti tito jedinci preferovali zpěv, kterému byli v senzitivní periodě vystaveni (Adret, 

1993).  

 

   

1.1.1 Imprinting-like efekt 

Podobnost mezi partnerem a rodičem byla nalezena napříč charakteristikami i u lidí (pro 

přehled (Štěrbová & Valentová, 2012). Není však jasné, zda utváření podobnosti mezi partnery 

a rodiči opačného pohlaví jedince u lidí je výsledkem stejného mechanismu (imprintingu) jako 

u jiných obratlovců.. Empiricky nebyly podpořeny základní předpoklady imprintingu, 

konkrétně senzitivní perioda, ireverzibilita vtištění a časová prodleva mezi vtištěním a 

spuštěním daného chování (Štěrbová & Havlíček, 2016). Z tohoto důvodu se pro tento proces 

u lidí používá termín imprinting-like efekt, neboli imprintingu podobný jev (Little et al., 2003).

 Imprinting-like efekt můžeme dále dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní imprinting-

like efekt je proces, při kterém si jedinec internalizuje charakteristiky rodičů a v dospělosti je 

využívá jako vzor při výběru partnera (Bereczkei et al., 2002). Příkladem může být studie, 

testující vliv podobnost mezi partnery a rodiči opačného pohlaví, kde se projevil vliv etnicity, 

ve které jedinec vyrůstal, na podobnost mezi jejich partnery a rodiči opačného pohlaví. Ženy i 

muži si vybírali partnery ze stejné etnické skupiny, z jaké byl jejich rodič opačného pohlaví 

(Jedlicka, 1980). Negativní imprinting-like efekt, nazývaný též Westermackův efekt je proces, 

kdy si jedinec vytváří averzi vůči jedincům v jejichž blízkosti vyrůstal (Westermarck, 1891). 

Příkladem mohou být izraelské kibucy, kde jsou děti z daného kibucu vychovávany společně. 

Po dosažení pohlavní dospělosti preferují partnery z jiných kibuců (Shepher, 1971).  

Oba pozitivní i negativní sexuální imprinting-like efekt se ve výběru partnera uplatňují. To 

může vést k optimálnímu outbreedingu, což znamená, že si jedinec vybírá partnery podobné, 

ale zároveň ne dostatečně odlišné (Bateson, 1978).    

    

Předchozí studie se zabývaly především zkoumáním imprinting-like efektu ve vizuálních 

charakteristikách např. barvě očí a vlasů (DeBruine et al., 2017; Little et al., 2003) či tváři 

(Bereczkei et al., 2004; Little et al., 2003; Marcinkowska & Rantala, 2012; Wiszewska et al., 

2007). Nedávná studie pracující s barvou očí ukázala, že respondenti (muži i ženy) si vybírali 

partnery se stejnou barvou očí, jakou měl jejich rodič opačného pohlaví  (DeBruine et al., 2017). 

Stejné výsledky získali i ve studiích (Little et al., 2003; Štěrbová et al., 2019), kde testovali 

nejen vliv rodiče opačného pohlaví, ale i stejného pohlaví. Ukázalo se, že jedinci preferovali 
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partnery s barvou očí, kterou disponoval rodič opačného pohlaví. Imprinting-like efekt byl 

testován i například v preferencích žen pro míru ochlupení jejich partnerů Rantalou et al; 

(2010). Míra ochlupení otců respondentek korelovala s ochlupením jejich partnerů (Rantala et 

al., 2010). Preference pro charakteristiky rodičů opačného pohlaví při partnerském výběru se 

projevili i v případě tělesné výšky. Ženy i muži preferovali partnery podobné výšky, jaké byl 

jejich rodič opačného pohlaví, přičemž výrazný efekt byl zejména u mužů (Seki et al., 2012).  

 Na základě těchto studií můžeme usoudit, že existuje pozitivní (slabá) podobnost mezi 

partnery a rodiči opačného pohlaví napříč celou řadou fyzických charakteristik. 

1.1.1.1 Podobnost mezi partnery a rodiči opačného pohlaví v tváři a hlase 

V této studii jsme se zaměřili na podobnost mezi partnery a rodiči opačného pohlaví 

respondentů v tváři a hlase. Obě charakteristiky nabízejí bohatý zdroj informací. Mohou sloužit 

jako ukazatel zdravotního stavu či hladiny hormonů jedince (Rantala et al., 2006), což jsou při 

výběru partnera velmi důležité vlastnosti. Podobnost v hlase mezi partnery a rodiči opačného 

pohlaví zatím žádná studie netestovala, naopak podobnost v tváři je jednou z nejstudovanějších. 

Hlas je vhodné zkoumat z hlediska partnerského výběru z mnoha důvodů. Stejně jako tvář může 

signalizovat v jaké fyzické kondici jedinec je a celkově, jaké jsou jeho kvality (Feinberg et al., 

2008). Z tváře a hlasů se dají zjistit informace o  neměnných vlastnostech, jako jsou věk, 

pohlaví, dále přechodné stavy, jako jsou emoční výrazy, styl mluvení a všechny tyto informace 

hrají důležitou roli v sociálním hodnocení jedince (Lavan et al., 2019; Neumann et al., 2013). 

Tváře i hlasy jsou velmi variabilní. Jeden stejný člověk může znít zcela odlišně, když mluví, 

směje se, šeptá nebo křičí. Díky hlasu  se mohou lidé navzájem poznávat a identifikovat 

konkrétního mluvčího (Kreimen & Sidtis, 2011). Předpokládá se, že atraktivitu lze posoudit již 

na základě jednoho vyřčeného slova (McAleer et al., 2014). Z hlasového projevu můžeme 

hodnotit nejen atraktivitu (Zuckerman & Driver, 1989) zhodnotit pohlaví, ale i získat informace 

o důvěryhodnostosti mluvčího či jeho dominanci. 

 

Jednou ze studií testujících podobnost mezi partnery a rodiči v tváři je maďarská studie 

Bereczkei et.al. (2002). Podobnost testovali pouze mezi partnerkami a matkami respondentů. 

Fotografie tváří partnerek a matek byly uspořádány do tabla, kde na pravé straně byla umístěná 

fotografie matky respondenta a na levé straně byla fotografie partnerky mezi dalšími třemi 

distraktorními fotografiemi žen. Nezávislí hodnotitelé následně hodnotili, která ze 4 fotografií 

vlevo (partnerka+další ženy) je nejvíce podobná fotografii vpravo (matce) a která nejméně. 

Prokázalo se, že fotografie partnerek byly hodnoceny jako nejpodobnější fotografiím matek 

(Bereczkei et al., 2002).          
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 Stejný design studie použil Bereczkei i v pozdější studii (2004) hledající podobnost 

mezi partnery a nebiologickými otci respondentek, Fotografie tváří otců byly nezávislými 

hodnotiteli hodnoceny jako nejpodobnější fotografiím tváří partnerů (Bereczkei et al., 2004). 

Vzhledem k tomu, že v této studii pracovali s adoptivními otci, podpořila tato studie teorii o 

imprinting-like efektu velkou vahou, jelikož tím vyloučili přímý genetický vliv rodičů - dědění 

preferencí.            

 V souladu s předchozími studiemi byla i studie testující podobnost v tváři mezi partnery 

a rodiči pro obě pohlaví. Podobnost v tváři byla shledána mezi partnery a rodiči opačného 

pohlaví u mužů i u žen (Bereczkei et al., 2009). 

Pouze polská studie Marcinkowske (2012) získala rozdílné výsledky v testování 

podobnosti v tváři mezi partnery a rodiči opačného pohlaví. Podobnost nalezla pouze mezi 

partnerkami a matkami respondentů, ale mezi partnery a otci respondentek podobnost nenalezli 

(Marcinkowska & Rantala, 2012b). 

 

1.1.1.2 Preference vs. skutečný výběr 

Výsledky zmíněných studií ukázaly, že si jedinci vybírají partnery s podobnými charakteristiky, 

jako má jejich rodič opačného pohlaví, Zda si skrze imprinting-like efekt reálně partnery 

vybíráme nebo zda si vytváříme preference pro tyto charakteristiky je velmi těžké odlišit 

(Štěrbová et al., 2018). Rozdíly mezi preferencemi a skutečným výběrem testovalo několik 

studií (Štěrbová et al., 2018; Valentova et al., 2016; Wincenciak et al., 2015), Mezikulturní 

studie zaměřená na ženy ukázala, že ženy preferovaly muže, kteří měli vousy jako jejich otec, 

ale reálný výběr jejich partnerů těmto preferencím neodpovídal (Valentova et al., 2017). 

Obdobné výsledky získaly i ve studii Štěrbové et. al. (2018), kde výsledky ukázaly, že ženy 

mají preference pro muže, kteří jsou fyzicky podobní jejich otcům, ale skutečný výběr partnera 

těmto preferencím taktéž neodpovídal (Štěrbová et al., 2018). 

 Preference žen konkrétně pro tváře podobné jejich otci testovala studie Wiszewské et 

al. (2007). Fotografie tváří otců byly porovnávány s distraktorními fotografiemi tváří dalších 

mužů. Ženy následně hodnotily, která z prezentovaných tváří jim připadá více atraktivní. 

Výsledky ukázaly, že ženy hodnotily jako atraktivnější muže, kteří se svými proporcemi 

v obličeji podobali proporcím jejich otců  (Wiszewska et al., 2007). 

Výběr partnera se shodoval s partnerskými preferencemi v případě barvy očí a vlasů, u mužů i 

u žen (Little et al., 2003). Preference pro stejnou barvu očí jako rodič opačného pohlaví se 

shodovaly se skutečným výběrem i v případě studie Bressan & Damian (2018). Ženy 
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preferovaly i si vybírali partnery se stejnou barvou očí jakou měl jejich otec (Bressan & 

Damian, 2018). 

    

Na základě výše zmíněných studií lze říci, že u jedinců dochází k tvorbě partnerských 

preferencí pro charakteristiky jejich rodičů opačného pohlaví, které mohou i nemusí ovlivnit 

skutečný výběr partnera.           

      

 

1.1.2 Kvalita vztahu s rodičem 

Kvalita vztahu s rodičem v dětství může být do určité míry jedním z modulujících faktorů pro 

vytváření preferenci i pro samotný výběr partnera. Výše zmíněná studie Bereczkei et al. (2004) 

testující vliv adoptivních otců na partnerský výběr jejich dcer testovala zároveň, zda kvalita 

vztahu respondentky s otcem ovlivňuje její výběr partnera. Partneři žen, které retrospektivně 

hodnotily svůj vztah s adoptivním otce jako pozitivní, se s partnerčiným otcem za tohoto 

předpokladu podobali více oproti respondentkám, které vztah hodnotily méně pozitivně 

(Bereczkei et al., 2004). Preference pro tváře podobné rodičům opačného pohlaví se projevily 

i ve studii Koscora et al. (2016). Ženy i muži hodnotili fotografie tváří opačného pohlaví, které 

byly upravené tak, aby se podobaly jim samotným a rodičům opačného pohlaví na základě 

svých partnerských preferencí. Ženy i muži si častěji vybírali ty fotografie tváří, které byly 

podobné jejich rodičům opačného pohlaví a tyto preference byly silnější v případě, že jedinci 

zažívali menší odmítání ze strany rodičů v dětství (Kocsor et al., 2016). Signifikantní korelace 

mezi vztahem s rodičem v dětství a podobností mezi partnerem a tímto rodičem byly nalezeny 

například v rysech tváří jedinců (Wiszewska et al., 2007). Ženy hodnotily fotografie tváří mužů 

na základě atraktivity. Ženy hodnotily fotografie mužů jako atraktivnější v případě, že měli 

podobné proporce obličeje konkrétně v délku nosu, šířku tváře i velikost očí jejich otcům, a to 

v případě kdy ženy retrospektivně hodnotily svůj vztah s otcem v dětství jako pozitivní 

(Wiszewska et al., 2007). Také výsledky studie Watkinse et al. (2011) ukázaly, že ženy, které 

uváděly, že si jsou s otcem citově blíž, měly signifikantně silnější preference pro tváře partnerů, 

které se jejich otcům podobaly (Watkins et al., 2011).Výsledky těchto studií poukazují na to, 

že projev imprinting-like efektu závisí na kvalitě vztahu jedince s rodičem v dětství, některé 

studie však nenalezli efekt žádný nebo naopak opačný (Gyuris et al., 2010; Marcinkowska & 

Rantala, 2012b)         

 Pozitivní vliv kvality vztahu jedince s rodičem v dětství na podobnost v tváři mezi 
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partnerem a daným rodičem se neprokázala ve studii (Marcinkowska & Rantala, 2012b). 

Retrospektivně hodnocený vztah jedince s rodičem opačného pohlaví neměl žádný vliv na 

vnímanou podobnost v obličeji mezi partnerem a daným rodičem. Autoři této studie zároveň 

poukázali na nedostatek předchozí studie Wiszevske et al. (2007), kde bylo vyloučeno výrazné 

množství fotografií jedinců, kteří byli nejatraktivnější. Pokud by do výzkumu byly zahrnuty 

všechny fotografie, výsledky by mohly být velmi odlišné.  

Negativní efekt hodnocené kvality vztahu jedince s rodičem opačného pohlaví v dětství 

byla zaznamenána ve studii zkoumající podobnost v osobnostních charakteristikách (Gyuris et 

al., 2010). Muži si vybírali partnerky, které byly podobné jejich matkám v emoční stabilitě a 

přívětivosti v případě, kdy hodnotily jejich vztah s matkou v dětství negativně. Autoři tento 

efekt vysvětlují tím, že tvorba preferencí pro osobnostní charakteristiky je odlišná od preferencí 

pro fyzické znaky a vztah s matkou v dětství tak pro jejich utváření nemusí hrát roli. 

Většina studií se  opírá o retrospektivní výpovědi respondentů ohledně jejich vztahu 

s rodičem v dětství do věku 12 let  (Bereczkei et al., 2004; Kocsor et al., 2016; Wiszewska et 

al., 2007). Můžeme se však domnívat, že tyto výpovědi mohou být ovlivněny pozitivním či 

negativním vztahem v období puberty a v období po pubertě (Saxton, 2016), tudíž jejich 

výpovědi mohou být zkreslené. Ženy, které retrospektivně hodnotily vztah s otcem v období 

puberty pozitivně, projevily preference pro partnery se stejnou barvou očí, jakou měl jejich 

otec. U žen, které uváděly pozitivní vztah s otcem do věku 10,5 let se efekt projevil v menší 

míře. Stejný efekt se projevil i pro preference charakteristik matky, nicméně oproti 

charakteristikám otce v mnohem menší míře (Saxton, 2016). Tento rozdíl mezi vlivem kvality 

vztahu matky a otce by se mohl vysvětlovat tím, že muži mívají větší emocionální vztah 

k dětem, které jsou jim podobné (Alvergne et al., 2009). Muži na základě podobnosti mohou 

posuzovat vlastní otcovství a do nejvíce podobných dětí investovat, což může mít na kvalitu 

vztahu mezi nimi a takovými dětmi vliv. 

Jedním z vysvětlení pozitivního efektu kvality vztahu s rodičem na podobnost může být, 

že rodiče, kteří mají se svými potomky lepší vztah, s nimi tráví více času, tudíž jsou jedinci 

jejich vzhledu více vystavováni a mohou si vytvořit určitý prototyp rysů, které v budoucnu 

budou preferovat u svých partnerů (Rhodes et al., 2003; Webster & Macleod, 2011). Dalším 

vysvětlením pak může být asociativní učení. Vystavování potomků tváři rodiče při pozitivních 

zkušenostech může vést k pozdějšímu preferování znaků v tváři, kterými rodič disponoval 

(Bereczkei et al., 2004; Kocsor et al., 2016; Wiszewska et al., 2007).  

Výsledky studií na vliv kvality vztahu nejsou konzistentní. Z výše zmíněných studií lze 

soudit, že kvalita vztahu s rodičem určitou roli hraje, nicméně nemusí být nezbytnou 
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podmínkou pro podobnost mezi partnerem a rodičem opačného pohlaví. Je možné, že kvalita 

vztahu s rodičem opačného pohlaví může ovlivnit spíše podobnost v jíných charakteristikách. 

            

2. Multimodalita atraktivity 
Většina studií zkoumajících podobnost  mezi partnery a rodiči opačného pohlaví a vnímanou 

atraktivitu se zaměřila při výběru partnera pouze na jednu charakteristiku, nejčastěji vizuální, 

nicméně reálný výběr partnera je multidimenzionální (Little et al., 2011; Nguyen et al., 2013; 

Pisanski et al., 2017). Jinými slovy na atraktivitě člověka se podílí několik modalit, které se 

mohou navzájem doplňovat a ovlivňovat. Například jedinec, který nedisponuje velmi 

atraktivním obličejem, může mít příjemný hlas a tělesnou vůni, což ovlivní hodnocení jeho 

celkové atraktivity. Je otázkou, zda si lidé vybírají partnera podobného rodiči opačného pohlaví 

v jedné modalitě nebo ve všech modalitách. Z toho důvodu je nutné zjistit, jak mezi sebou 

jednotlivé modality korelují. Například to, že si jedinec vybere partnera vizuálně podobného 

rodiči opačného může znamenat, že se bude rodiči opačného pohlaví podobat i v jiných 

modalitách např. v hlase. Žádná studie se doposud souvislostí vizuální a akustické modality 

partnerů a rodičů opačného pohlaví v tváři a hlase nezabývala, nicméně existují studie na 

multimodalitu atraktivity, z kterých můžeme získat hypotézy o souvislosti těchto modalit 

v podobnosti partnerů a rodičů opačného pohlaví. 

Dosud byly olfaktorické a akustické modality v porovnání s vizuálními zkoumány 

v menší míře, proto je nutné se zaměřit na to, jak spolu jednotlivé modality vzájemně 

(ne)korelují a jaká je souvislost podobnosti partnerů a rodičů opačného pohlaví napříč těmito 

modalitami. Každá modalita totiž může podávat informace stejné jako modalita jiná, mohou 

pracovat ve shodě, aby se zlepšil přenos informací, nebo aby vyvolaly stejnou reakci 

v příjemci(Partan & Marler, 1999).. Stejně tak může každá modalita podávat informace 

rozdílné. Mohou pracovat nezávisle na sobě, mohou modulovat své účinky navzájem či utvářet 

kombinaci podávající rozdílnou informaci (Partan & Marler, 1999). 

 

Výsledky studie Peterse et. al. (2007) ukazují, že atraktivita tváří má výrazně větší důležitost 

při hodnocení celkové atraktivity v porovnání s atraktivitou těl. Nezávislí hodnotitelé (12 mužů, 

12 žen) hodnotili atraktivitu fotografií tváří a celkové postavy mužů i žen. Výsledky ukázaly, 

že hodnocená atraktivita tváří a těl přispívá nezávisle a podstatně, bez interakce, k celkové 

atraktivitě žen i mužů. U žen tvořila hodnocená atraktivita obličeje 47 %, atraktivita těl 32 % 

rozptylu v celkové atraktivitě. U mužů tvořila hodnocená atraktivita obličeje 52 %, atraktivita 
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těl 24 % rozptylu v celkové atraktivitě (Peters et al., 2007). Tyto výsledky jsou kritické, jelikož 

ukázaly, že obličej a tělo obsahují nezávislé prvky pro hodnocení atraktivity. Jinými slovy, i 

když se naše hodnocení atraktivity mohlo vyvinout pohledem na celou osobu, hodnocení 

celkové atraktivity jsou založené na samostatných rysech tváře a těla bez vzájemné interakce. 

Saxton et. al. (2006) provedli studii testující interakce vizuální a akustické modality. 

Fotografie tváří a nahrávky hlasů (konkrétně počítání od 1-5) byly pořízeny od 12 mužů. 

Hodnotitelky hodnotily, která ze dvou prezentovaných fotografií/nahrávek je atraktivnější než 

ta druhá. Hodnotitelkám nebylo sděleno, že tváře a hlasy patří stejné skupině mužů. Výsledky 

ukázaly, že muži hodnocení jako atraktivní v tváři byli hodnoceni i jako atraktivní v hlase  

(Saxton et al., 2006).        

 K obdobným výsledkům dospěla i studie Ferdenzi et. al. (2016), jejíž cílem bylo zjistit, 

jaký vliv má prezentace určitého feromonu v kombinaci s tváří a hlasem na vnímanou 

atraktivitu. Výsledky ukázaly, že kombinace atraktivní tváře s atraktivním hlasem či vůní může 

mít dopad na vyšší hodnocení celkové atraktivity než prezentace samotné modality, a to pro 

obě pohlaví (Ferdenzi et al., 2016).  

Pozitivní korelaci mezi vizuální a akustickou modalitou u žen potvrdila i americká 

studie J. Wheatleyho et.al. (2014). Fotografie tváří a hlasové nahrávky od 384 žen byly 

hodnoceny 568 muži dle atraktivity na Likertově škále (1-7=velmi atraktivní). Stejnou metodou 

získali hodnocení atraktivity 53 žen lovečsko-sběračské skupiny Hadza ze severní Tanzanie od 

15 mužů stejné skupiny. Výsledky ukázaly, že atraktivita obličeje významně pozitivně koreluje 

s atraktivitou hlasu v obou skupinách (americký vzorek, Hadza vzorek), což poskytuje další 

důkaz o tom, že atraktivita vizuální a akustická je ovlivněna společnými aspekty pro posouzení 

kvality jedince (Wheatley et al., 2014).  

Složitost toho, co lidé vnímají jako atraktivní zdůrazňuje nutnost dalších výzkumů 

multimodálního vnímání jedinců. Spíše než zaměření se na atraktivitu v rámci jedné modality, 

je nutné zkoumat vzájemné korelace mezi modalitami navzájem a jejich vlivu na hodnocení 

celkové atraktivity.Výsledky zmíněných studií přispívají tvrzení, že se lidé při hodnocení 

atraktivity/výběru partnera řídí na základě několika modalit najednou a podporují nutnost 

dalších výzkumů v tomto ohledu, abychom pochopili složitost lidského vnímání. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

3. Cíle a hypotézy 
Hlavním cílem předložené práce bylo testovat vnímanou podobnost mezi partnery a rodiči 

opačného pohlaví ve tváři a hlase. Současně jsme se zaměřili na otázku, zda existuje souvislost 

ve vnímané podobnosti partnera a rodiče ve tváři a v hlase. Dalším cílem bylo testovat vliv 

kvality vztahu respondenta s rodičem během dětství na míru vnímané podobnosti mezi 

partnerem a rodičem. 

Na základě stanovených cílů byly postulovány tyto hypotézy: 

1) Rodičova tvář/hlas budou hodnoceny jako podobnější tváři/hlasu partnera než 

distraktorní tváři/hlasu. 

2) Vnímaná podobnost ve tváři a v hlase mezi partnerem a rodičem spolu koreluje. 

3) Kvalita vztahu respondenta s rodičem v dětství bude pozitivně predikovat míru vnímané 

podobnosti ve tváři/hlase. 

4. Materiály a metody sběru dat 
Studie vznikla jako součást projektu podporovaného GAČR (Vliv rodičovských charakteristik 

na výběr partnera (číslo 18-15168S)), který byl schválen Etickou komisí pro práci s lidmi a 

lidským materiálem PřF UK (číslo schválení 2017/20). Spolu se sběrem hlasových nahrávek a 

fotografií tváří a dotazníků, probíhal i sběr tělesné vůně, axilárního mikrobiomu a nahrávek 

psychomotorického tempa. Pro účely této práce byly použity pouze fotografie tváří, hlasové 

nahrávky a vybrané dotazníky (viz níže).      

 Studie probíhala ve dvou částech. V první části jsme sbírali fotografie tváří a nahrávky 

hlasů respondentů a jejich rodičů. Participanti současně vyplnili dotazník zaměřený na kvalitu 

vztahu s rodičem opačného pohlaví během dětství (do 12 let věku). Druhá část studie sestávala 

z hodnocení podobnosti hlasových nahrávek a podobnosti v tváři nezávislými hodnotitelkami. 

4.1 Participanti 

Pro účast ve studii museli respondenti splňovat následující podmínky. Věková hranice pro účast 

byla stanovena pro ženy na 18-35 let, pro muže 18-40 let, pro rodiče maximálně 65let. (Přijali 

jsme i jednoho účastníka-otec ve věku 73 let z důvodu nedostatku účastníků). Věkové rozmezí 

u žen a mužů bylo stanoveno tak, abychom zajistili homogenitu vzorku jedinců v reprodukčním 

věku. Vzhledem k tomu, že studie byla součástí většího projektu, kde se sbírala i tělesná vůně, 
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byla horní hranice věku rodičů stanovena na základě změn tělesné vůně vlivem stáří (Mitro et 

al., 2012). Respondenti dále museli vyrůstat se svým rodičem do věku minimálně 12 let. Další 

podmínkou byl dlouhodobý vztah mezi partnery, za který jsme považovali takový, který trvá 

minimální dobu 6 měsíců a oběma jedinci je vnímán jako perspektivní do budoucna. Vzhledem 

k tomu, že se ve studii zkoumala i tělesná vůně, bylo podmínkou, aby respondenti netrpěli 

žádnými zdravotními problémy a neužívali léky ovlivňující tělesnou vůni (např. cukrovka).

 Jelikož jsme testovali podobnost partnerů a rodičů, studie se účastnila dyáda (partner/ka, 

rodič opačného pohlaví), popřípadě celá triáda účastníků (respondent/ka, její/jeho partner/ka, 

rodič respondenta opačného pohlaví). Celkem se pro variantu muž jeho partnerka a matka 

přihlásilo 374 lidí, z toho 274 žen a 100 mužů. Podmínky splnilo 93 žen a 46 mužů a z toho 

nám zájem o účast potvrdilo 69 účastníků. V průběhu sběru odstoupili tři účastníci. Pro variantu 

žena, její partner a otec se přihlásilo 378 lidí, z toho 362 žen a 16 mužů, podmínky splnilo 76 

žen a 2 muži a z toho nám odepsalo 70 účastníků. V průběhu odstoupili 3 účastníci. Celkově se 

tedy zúčastnilo 66 partnerek a matek a 67 partnerů a otců. Respondenti byli ve věkovém rozpětí 

18-40 let (M=26,6; MED=27; SD=5,3) jejich biologické matky byly ve věkovém rozpětí 42-65 

let (M=52,1; MED=52; SD=6,5) a partnerky ve věku 18-35 let (M=25; MED=24; SD=4,4). 

Respondentky byly ve věkovém rozpětí 18-35 let (M=24,1; MED=24; SD=3,3) jejich biologičtí 

otcové byli ve věkovém rozpětí 39-73 let (M=51,6; MED=51; SD=6,3) a partneři ve věku 19-

37 let (M=26,7; MED=26; SD=4,4). Všichni respondenti byli ve vztahu minimálně 6 měsíců 

(respondent s partnerkou M= 52; MED=39; SD=38,9, respondentka s partnerem M=59; 

MED=49; ST=45,3).   

 

 

 

 

Tabulka 1: Věk respondentů 

 

 

 

    Muži Matky Partnerky Ženy Otcové Partneři 

Věkové rozpětí  18-40 let 42-65 let 18-35 let 18-35 let 39-73 let 19-37 let 

Medián  27 52 24 24 51 26 

Průměr 26,6 52,1 25 24,1 51,6 26,7 

Směrodatná odchylka 5,3 6,5 4,4 3,3 6,3 4,4 
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Kvůli typu hodnocení podobnosti mezi respondenty a rodiči opačného pohlaví (viz níže), bylo 

nutné získat distraktorní fotografie tváří nahrávky hlasů od dalších účastníků. Podmínky 

k účasti pro jedince poskytující distraktorní fotografie a nahrávky byly identické jako 

pro respondenty, kromě podmínky týkajících se partnerského vztahu. Distraktorní fotografie 

tváří a nahrávky hlasů poskytlo celkově 98 lidí, konkrétně 45 žen (M=20,9; MED=20,5; 

SD=1,8) a 53 mužů (M=20,5; MED=20; SD=2,1). Nicméně jako distraktorní 

fotografie/nahrávky jsme využili i fotografieúnahrávky od respondentů z opačné varianty, než 

jaká byla zrovna hodnocená (např. jako distraktorní fotografie partnerky pro hodnocení 

podobnosti mezi partnerkou a matkou respondenta se použila fotografie respondentky z 

varianty hodnocení podobnosti mezi partnerem a otcem).  

 

Hodnotitelkami v této studii byly pouze ženy, jelikož se v rámci studie hodnotily i olfaktorické 

stimuly, a ženy jsou považovány za čichově senzitivnější např.(Brand, Gerard; Millot, 2010).  

Zúčastnilo se celkem 494 hodnotitelek ve věku 18-40 let (M=23,7; SD=4.2). Podmínky k účasti 

pro hodnocení byly věkové rozmezí 18-40 let, bez zdravotních poruch sluchu a zraku.   

   

4.2 Procedura sběru dat 

Nábor účastníků probíhal pomocí vytvořených letáčků (viz příloha č.1) umístěných na 

nástěnkách vysokých škol v Praze a zejména umístěním online verze letáčku na sociálních 

sítích Facebook a Instagram. Dále jsme aktivně oslovovali studenty Přf UK a vlastní známé, 

kteří se následně ptali dalších lidí v jejich blízkém okolí. Zájemci o studii museli splňovat řadu 

podmínek (viz podmínky účasti), proto jsme pro přihlašování vytvořili online kontaktní 

formulář pomocí platformy Qualtrics, kde jsme se účastníků ptali na věk, dobu strávenou 

s rodičem opačného pohlaví v dětství, zdravotní stav partnera a rodiče, užívání léku apod. 

Pokud takto přihlášení účastníci splňovali podmínky účasti ve studii, byli kontaktováni e-

mailem s pozvánkou k osobnímu setkání na Přf UK. V případě, že předání sběrového materiálu 

nebylo možné na Přf UK, dojížděli jsme za respondenty dle jejich požadavků. Celkem jsme 

takto navštívili 52 různých měst v České republice. Na schůzce byly podrobně vysvětleny 

instrukce (viz přílohy č. 3 a 4), aby respondenti plně všemu rozuměli, orientovali se v předaných 

materiálech. Žádoucí bylo zajistit co největší standardizaci, vzhledem k tomu, že účastníci 

museli sbírat data sami, a to z důvodu sběru tělesné vůně, kterou bylo nutné sbírat přes noc. 

Spolu s instrukcemi byl účastníkům předán materiál k samotnému sběru dat (viz výše) a 

zároveň byl domluven termín pro jeho vrácení. Účastníci podepsali informovaný souhlas, který 
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obsahoval informace o studii, podmínky a formu účasti (viz příloha č.6). Respondenti poskytli 

vzorky tělesné vůně, fotografii tváře, nahrávku hlasu a nahrávku vyklepávaného 

psychomotorického tempa, dále vyplnili sadu standardizovaných dotazníků. V této práci byly 

využity pouze fotografie tváří a nahrávky hlasu. Celá triáda získala finanční odměnu 1 200 Kč, 

dyáda 1000 Kč a výsledky osobnostních testů.       

 

Distraktorní vzorky jsme získávali od respondentů převážně aktivním oslovováním studentů 

Přf UK a pomocí náborových letáčků na vysokých školách v Praze, dále na sociálních sítích 

Facebook a Instagram. Zájemci nás kontaktovali na zveřejněné e-mailové adrese a my jsme si 

s nimi následně domluvili osobní schůzku na Přf UK, kde jsme jim předali sběrový materiál a 

podrobně vysvětlili instrukce k sběru dat. Větší nábor jsme uspořádali na fakultě FTVS UK, 

kde jsme aktivně oslovovali studenty a fotografie tváří i nahrávky hlasů zájemců jsme 

pořizovali přímo na místě. Za poskytnutí distraktorní fotografie a nahrávky hlasu obdrželi 

účastníci finanční odměnu 100 Kč.        

 

K získání účastnic pro hodnocení fotografií tváří a nahrávek hlasů jsme využili sociální sítě 

Facebook a Instagram, plakáty vylepené v budovách Univerzity Karlovy (viz příloha č.2) a 

aktivní oslovování studentů Přf UK. Dále byly prostřednictvím e-mailu kontaktovány účastnice 

předchozích studií Etologie člověka, které souhlasily s informováním o nově probíhajících 

studií. Finanční odměnou za kolo hodnocení bylo 150 Kč.  

    

4.3 Fotografie tváří  

Fotografie tváři účastníci pořizovali pomocí smartphonu Sony Xperia L1 vybaveným 13Mpx 

CMOS senzorem a F2.2 clonou objektivu, který byl respondentům zapůjčen. Telefon byl 

nastaven a připraven k použití. Každý respondent se musel řídit podrobnými tištěnými 

instrukcemi, které byly součástí sběrového materiálu, aby byla zajištěna co nejvyšší míra 

standardizace získaných stimulů. Fotografie byly pořizovány aplikací Open camera (Mark 

Harman, version 1.40). Aplikace byla přednastavena na pořízení nejvyšší kvality fotografie, 

3104 x 4128 (12.8 MP) rozlišení. Zabudovaný blesk telefonu byl vypnutý. Respondent byl 

instruován pořídit fotografii celého obličeje proti bílému pozadí v přirozeném denním světle, 

aby na tvář dopadalo co nejméně stínů. Fotografie byla pořizována druhou osobou, a to ze 

vzdálenosti 75 cm. Respondent byl posazen na židli s rukami podél těla, s neutrálním výrazem 

a přímým pohledem do objektivu (viz příloha č.4). Respondenti byli požádáni, aby se 
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fotografovali bez make-upu, bez brýlí a šperků, se staženými vlasy tak, aby byly vidět kontury 

obličeje, nejlépe v triku s kulatým výstřihem kolem krku. Respondenti pořizovali fotografie 

ještě ve variantě s nasazenou čelenkou, které budou dále analyzovány geometrickou 

morfometrií, tato analýza však není součástí této práce.      

 Kvalitu pořízených fotografií jsme sjednotili v programu Adobe Photoshop Lightroom 

4. Upravovali jsme kontrast, expozice, stíny, vyvážení bílé tak, aby fotografie byly stejné 

kvality. Fotografie byly dále převedeny do černobílé barvy a bylo jim dodáno stejné množství 

digitálního zrna-šumu, aby byly sjednoceny zbývající rozdíly v kvalitě obrazu. Užitím aplikace 

Adobe Photoshop CS6 byly tváře vystřiženy z původního pozadí a umístěny na šedé pozadí, 

tudíž byly ve svislé poloze, vycentrovány podle očí na stejné vodorovné linii. Následně byly 

obrázky oříznuty v poměru 3:4 a změněny na velikost 824x1098 pixelů s 240dpi. Uloženy byly 

jako 8-bit soubory .jpeg v barevném prostoru sRGB.  

 

4.4 Nahrávky hlasů 

Hlasové nahrávky účastníci pořizovali pomocí stejného smartphonu Sony Xperia L1. Telefon 

byl nastaven a připraven ke spuštění nahrávání pomocí aplikace Voice recorder (Splend Apps, 

version 2.0.9). Aplikace byla přednastavena na pulzně kódovou modulaci (PCM), ukládáno do 

WAV souborů s nejvyšší kvalitou nahrávání a 44kHz vzorkovací frekvencí. Zabudovaný 

mikrofon byl nastaven jako zdroj zvuku. Každý respondent se musel řídit podrobnými tištěnými 

instrukcemi, které byly součástí sběrového materiálu, aby byla zajištěna co nejvyšší míra 

standardizace získaných stimulů. Vzhledem k tomu, že nahrávání probíhalo v prostředí 

domova, respondenti byli instruováni vybrat tiché místo se zavřenými okny, minimální ozvěnou 

a okolním hlukem. Telefon musel být umístěný displejem nahoru a mikrofonem směrem k tělu 

na knize položené na stole ve vzdálenosti 35 cm od úst (viz příloha č.5). Účastníci museli přečíst 

svým běžným hlasem text zahrnující představení (,,Jmenuji se Petr/Petra a pocházím 

z Prahy.‘‘), větu z běžné konverzace (‚,Daří se mi stále lépe, děkuji za optání.‘‘), počítání od 1 

do 10 a krátké i dlouhé samohlásky. Pro hodnocení podobnosti byla použita pouze úvodní věta 

‚,Jmenuji se Petr/Petra a pocházím z Prahy‘‘   

Hlasové nahrávky byly upraveny v programu Praat (verze 6.1.0.8). Nejprve byla 

z nahrávky manuálně vystřižena úvodní věta představení. Všechny nahrávky byly oříznuty tak, 

aby každá promluva začínala a končila 15ms pasáží ticha, aby se zajistilo přirozeně znějící 

zpoždění mezi přehráváním záznamů při hodnocení. Nahrávky byly zbaveny šumu a hlasitost 

byla nastavena na stejnou úroveň. Upravené nahrávky byly uloženy jako soubory WAV.  
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4.5 Dotazník  

Respondenti vyplnili sadu standardizovaných dotazníků týkající osobnosti, kvality vztahu 

s rodičem a partnerskou spokojenost. Dotazníky byly připraveny pro každého účastníka zvlášť, 

tudíž ve třech variantách pro respondentky/respondenty, partnerky/partnery a matky/otce. 

V demografickém dotazníku uvedli jednotlivci svůj věk, tělesnou váhu a výšku, nejvyšší 

dosažené vzdělání, pracovní status, rodinný stav a délku partnerského vztahu. Dále uvedli 

velikost sídla v počtech obyvatel, kde žili do 12 let a kde žijí v současnosti.  

 Pro měření kvality vztahu mezi respondentem a rodičem opačného pohlaví byl použit 

dotazník k retrospektivnímu hodnocení chování rodičů během dětství s-EMBU (the Egna 

Minnen Beträffande Uppfostran; Perris, Jacobsoon, Linndström, von Knorring, & Perris, 1980). 

Pro tuto studii byla zvolena zkrácená verze dotazníku (Arrindell et al., 1999) o 23 otázkách. S-

EMBU je tvořen 3 škálami: Odmítání, Emoční vřelost a Hyperprotektivita. (Poliaková et al., 

2007). Škála Odmítání obsahuje tvrzení týkající se např. trestání, zahanbování, 

upřednostňování sourozenců, urážení. Škála Emoční vřelost obsahuje tvrzení týkající se např. 

láskyplnosti, chválení, podpory poskytované rodičem a škála Hyperptotektivita obsahuje 

tvrzení týkající se např. přehnaných obav úzkostí ze strany rodičů. Respondenti udávali 

odpovědi na 4bodové Likertově škále (1-nikdy, 4-většinou ano). V této studii jsme použili 

český překlad slovenské verze dotazníku z roku 2007 (Poliaková et al., 2007).  

4.6 Hodnocení podobnosti partnerů a rodičů 

Hodnocení probíhalo celkem ve 4 kolech po 5-7 hodnotících dnech. První dvě kola hodnocení 

probíhala na jaře (5 dní) v roce 2019 a na podzim (5 dní) v roce 2019, druhá v létě (7 dní, 

z důvodu nízké účasti) v roce 2020 a v zimě (5 dní) v roce 2020. Hodnotilo se celkem 66 sad 

fotografií tváří a 64 sad nahrávek hlasů pro variantu podobnost mezi matkou a partnerkou, dále 

67 sad fotografií tváří a 64 sad nahrávek hlasů pro variantu podobnost mezi otcem a partnerem. 

Každá sada obsahovala fotografii/nahrávku partnera a rodiče opačného pohlaví a tři distraktorní 

fotografie/nahrávky.  

 

 

Tabulka č.2: Počty hodnocených sad pro jednotlivé varianty podle hodnotících kol 

Hodnocení podobnosti jaro 2019 podzim 2019 zima 2020 léto 2020

tvář matka-partnerka 25 sad xxx 10 sad 31 sad

hlas matka-partnerka 25 sad xxx 10 sad 29 sad

tvář otec-partner xxx 25 sad 17 sad 25 sad

hlas otec-partner xxx 25 sad 17 sad 22 sad

počet hodnotících dnů 5 5 5 7
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Každá hodnotitelka hodnotila podobnost, atraktivitu a femininitu/maskulinitu. Pro účely naší 

studie jsme použili pouze hodnocení podobnosti. K hodnocení byl použit software (MatchApp, 

viz níže). Každá hodnotitelka se mohla účastnit dvou hodnotících kol – jednou pro hodnocení 

mužských dvojic (otec-partner) a jednou pro hodnocení ženských dvojic (matka-partnerka). 

Každá účastnice ohodnotila v rámci dne 5-6 sad.  

 

4.6.1 Procedura hodnocení podobnosti partnerů a rodičů 

Hodnocení fotografií tváří a nahrávek hlasů probíhalo na PřF UK v laboratoři lidské etologie. 

Hodnocení bylo prováděno pro tváře pomocí aplikace MatchApp na dvou stolních počítačích 

stejné konfigurace s barevnou a jasovou kalibrací (pomocí sondy X-Rite i1Display ProDell 

U2718Q Ultra Sharp IPS; 3840 x 2160 99% pokrytí barevného spektra sRGB) a pro hlasy 

pomocí aplikace MatchApp na dvou stolních počítačích stejné konfigurace s audio I / O 

rozhraním Focusrite Scarlett Solo Gen 2 a uzavřenými sluchátky Beyerdynamic DT 770 Pro 32 

Ohm (5Hz-35kHz). Hlasitost byla během prezentace nahrávek konstantní. Nejprve byly 

fotografie i nahrávky rozděleny do sad. Pro každou hodnotitelku se provedla randomizace 

fotografií i nahrávek tzn. fotografie/nahrávky na obrazovce byly posunuty ve směru 

hodinových ručiček o pozici vedle po každém hodnocení. Randomizovány byly následně i celé 

sady, tzn. každá hodnotitelka začínala hodnotit od jiné sady než hodnotitelka před ní. 

 Schéma hodnocení fotografií/nahrávek (viz příloha č.3) vypadalo tak, že v levé části 

obrazovky byla umístěna cílová fotografie/nahrávka matky/otce a v pravé části byly umístěné 

3 distraktorní fotografie/nahrávky a s nimi 1 fotografie/nahrávka partnerky/partnera. Úkolem 

hodnotitelek bylo z fotografií/nahrávek vpravo vybrat, která z nich je nejvíce podobná cílové 

fotografii/nahrávce vlevo, a která nejméně. Pokyny zněly ‚,Přiřaďte 4 fotografie/nahrávky na 

pravé straně na základě podobnosti  s fotografií/nahrávkou na levé straně od nejpodobnější po 

nejméně podobnou.‘‘ Mezi jednotlivými hodnoceními byla 5minutová přestávka a celá 

procedura trvala zhruba 25 minut.     

4.7 Statistická analýza 

Ke statistické analýze byl použit program Jamovi (verze 1.6).  

Podobnost fotografií tváří a nahrávek hlasů partnerů a rodičů byla nejprve porovnávána 

prostřednictvím Chí-kvadrát testu, kterým bylo testováno, zda byly fotografie a nahrávky 

partnerů hodnoceny jako nejpodobnější fotografiím a nahrávkám rodičů častěji, než by 

odpovídalo náhodě. Nulovou hypotézu jsme stanovili tak, že fotografie/nahrávka partnera by 
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měla být hodnocena jako nejpodobnější fotografii/nahrávce rodiče opačného pohlaví 

s pravděpodobností 25%. V případě chí-kvadrátu vstupovaly jako jednotka analýzy jednotlivá 

hodnocení podobnosti. Abychom předešli pseudoreplikacím, bylo nutné provést agregaci dat. 

Do dalších analýz tak vstupovala jako jednotka analýzy míra podobnosti mezi partnerem a 

rodičem. Podobnost fotografie tváře/nahrávky hlasu partnera tedy byla spočítána jako průměr 

hodnocení všech hodnotitelek pro danou fotografii/nahrávku partnera.    

    

Zda se liší míra podobnosti mezi tváří a hlasem jsme testovali pomocí neparametrického 

Kendallova testu. Test jsme provedli pro obě pohlaví zvlášť. Do analýzy vstupovaly průměry 

hodnocení pro tvář a hlas. Kendallův test jsme zvolili pro možnost posouzení shody hodnocení 

jednotlivých hodnotitelů.           

 

Zda kvalita vztahu respondenta s rodičem v dětství predikuje podobnost ve tváři a v hlase 

partnerů a rodičů, jsme testovali lineární regresí. Se škálami dotazníku s-EMBU (Emoční 

vřelost, Hyperprotektivita a Odmítání) bylo počítáno jako s prediktory (nezávislé proměnné) 

podobnosti ve tváři a v hlase partnera a rodiče (závislá proměnná).  

5. Výsledky 

5.1 Hodnocení podobnosti tváře partnera a rodiče opačného pohlaví 

 

a) Podobnost partnerky a matky v tváři 

Tvář partnerky byla hodnocena nezávislými hodnotitelkami signifikantně jako nejpodobnější 

tváři matky, tzn. fotografie tváře partnerky byla častěji přiřazována na pozici nejpodobnější 

(č.1) fotografii tváři matky oproti ostatním pozicím (č.2,3,4), viz graf 1. Výsledky chí kvadrát 

testu (χ2=68,6; p<0,001)  ukazují, že si muži vybírají partnerky s podobnou tváří jejich matkám 

s pravděpodobností větší, než by odpovídalo náhodě.  
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Graf 1: Procentuální zastoupení fotografií tváří partnerky pro konkrétní pozice hodnocení 

(1=nejpodobnější, 4=nejméně podobná). Šrafovaná čára vyznačuje hranici náhody 25 % 

 

b) Podobnost partnera a otce v tváři 

Tvář partnera byla hodnocena nezávislými hodnotitelkami jako nejpodobnější tváři otce, tzn. 

fotografie tváře partnera byla častěji přiřazována na pozici nejpodobnější (č.1) fotografii tváři 

otce oproti ostatním pozicím (č.2,3,4), viz graf 2. Výsledky chí kvadrát testu (χ2=18,6; 

p<0,001)  ukazují, že si ženy vybírají partnera tváří podobného jejich otcům s pravděpodobností 

větší, než odpovídalo náhodě.  
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Graf 2: Procentuální zastoupení fotografií tváří partnerů pro konkrétní pozice hodnocení 

(1=nejpodobnější, 4=nejméně podobná). Šrafovaná čára vyznačuje hranici náhody 25%. 

 

 

 

 

5.2 Hodnocení podobnosti hlasu partnera a rodiče opačného pohlaví 

 

a) Podobnost partnerky a matky v hlase 

Hlas partnerky byl hodnocen nezávislými hodnotitelkami jako nejpodobnější hlasu matky, tzn. 

nahrávka partnerky byla častěji přiřazována na pozici nejpodobnější (č.1) nahrávce hlasu matky 

oproti ostatním pozicím (č.2,3,4), viz graf 3. Výsledky chí kvadrát testu (χ2=23,0; p<0,001) 

ukazují, že si muži vybírají partnerky podobné v hlase jejich matkám s pravděpodobností větší, 

než by odpovídalo náhodě. 
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Graf 3: Procentuální zastoupení hlasových nahrávek partnerek pro konkrétní pozice hodnocení 

(1=nejpodobnější, 4=nejméně podobná). Šrafovaná čára vyznačuje hranici náhody 25%. 

 

b) Podobnost partnera a otce v hlase 

Hlas partnera byl hodnocen nezávislými hodnotitelkami jako nejpodobnější hlasu otce, tzn. 

nahrávka hlasu partnera byla častěji přiřazována na pozici nejpodobnější (č.1) nahrávce hlasu 

otce oproti ostatním pozicím (č.2,3,4), viz graf 4.  Výsledky chí kvadrát testu (χ2=19,4; 

p<0,001) ukazují, že si ženy vybírají partnery podobné v hlase jejich otcům s pravděpodobností 

větší, než odpovídalo náhodě.  
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Graf 4: Procentuální zastoupení hlasových nahrávek partnerů pro konkrétní pozice hodnocení 

(1=nejpodobnější, 4=nejméně podobná). Šrafovaná čára vyznačuje hranici náhody 25%. 

 

 

 

5.3 Souvislost mezi podobností partnera a rodiče ve tváři a hlase  

 

a) Souvislost mezi podobností partnerky a matky 

Výsledky neparametrického Kendallova testu ukázaly, že průměrné hodnoty vnímané míry 

podobnosti partnerky a matky ve tváři nekorelují s podobností v hlase. Kendall’s Tau b=0,035; 

p=0,681. 
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Graf 5: Korelace mezi hodnocením podobnosti v tváři a podobnosti v hlase pro variantu 

partnerka matka 

 

 

b) Souvislost mezi podobností partnera a otce 

Výsledky neparametrického Kendallova testu ukázaly, že průměrné hodnoty vnímané míry 

podobnosti partnera a otce ve tváři statisticky významně avšak slabě korelují s podobností 

v hlase Kendall’s Tau b=0,178; p=0,039.  
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Graf 6: Korelace mezi hodnocením podobnosti v tváři a podobnosti v hlase pro variantu partner 

a otec 

 

5.4 Vliv kvality vztahu s rodičem opačného pohlaví v dětství na vnímanou 

podobnost mezi rodičem a partnerem 

 

a)  Varianta otec a partner ženy (tvář i hlas)  

Při testování souvislosti mezi kvalitou vztahu ženy s otcem v dětství a podobností v tváři a hlase 

otce s partnerem ženy nebyl lineární regresí nalezen statisticky významný efekt (tabulka 2 a 3). 

Jako závislá proměnná vstupovala do lineární regrese míra podobnosti mezi partnerem a otcem 

ženy a jako nezávislé hodnoty dotazníku s-EMBU. Výsledky ukázaly, že si ženy vybírají muže 

s podobnou tváří i hlasem jejich otci, ovšem kvalita vztahu s otcem během dětství nemusí mít 

vliv na míru jejich podobnosti. Míra přizpůsobení modelu pro tváře R2 = 4.68e-4, pro hlasy R2 

= -0.0292. 
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Prediktor Odhad SE 95% konfidenční interval t p 

Intercept 1,9837 0,6476 0,6892 3,2782 3,063 0,003 

Emoční vřelost 0,0349 0,0255 -0,016 0,0859 1,371 0,175 

Hyperprotektivita -0,0253 0,0224 -0,07 0,0194 -1,132 0,262 

Odmítání 0,0172 0,0394 -0,0615 0,096 0,438 0,663 
 

Tabulka 2: Výsledky lineární regrese pro testování efektu kvality vztahu s rodičem během 

dětství (s-EMBU) na podobnost mezi rodičem a partnerem v tváři. 

 

Prediktor Odhad SE 95% konfidenční interval t p 

Intercept 1,67867 0,6414 0,3953 2,9621 2,617 0,011 

Emoční vřelost 0,02520 0,0252 -0,0252 0,0756 1.000 0,321 

Hyperprotektivita 0,00312 0,0217 -0,0403 0,0466 0,144 0,886 

Odmítání 0,01774 0,0374 -0,0570 0,0925 0,475 0,637 
 

Tabulka 3: Výsledky lineární regrese pro testování efektu kvality vztahu s rodičem během 

dětství (s-EMBU) na podobnost mezi rodičem a partnerem v hlase. 

 

b) Varianta partnerka matka (tvář i hlas)  

Při testování souvislosti mezi kvalitou vztahu muže s matkou v dětství a podobností v tváři a 

hlase matky s partnerkou muže nebyl lineární regresí nalezen statisticky významný efekt 

(tabulka 4 a 5). Jako závislá proměnná vstupovala do lineární regrese míra podobnosti mezi 

partnerkou a matkou muže a jako nezávislé hodnoty dotazníku s-EMBU. Muži si vybírají ženy 

s podobnou tváří i hlasem jejich matce, ovšem kvalita vztahu s matkou během dětství nemusí 

mít vliv na míru jejich podobnosti. Míra přizpůsobení modelu pro tváře R2 = 0,114, pro hlasy 

R2 = -8,05e-4. 

 

  

Prediktor Odhad SE 95% konfidenční interval t p 

Intercept 3,69039 0,5432 2,6045 4,7763 6,793 <0,001 

Emoční vřelost -0,06244 0,0210 -0,1045 -0,0204 -2,968 0,004 

Hyperprotektivita -0,01400 0,0144 -0,0428 0,0147 -0,974 0,334 

Odmítání 0,00306 0,0286 -0,0541 0,0602 0,107 0,915 
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Tabulka 4: Výsledky lineární regrese pro testování efektu kvality vztahu s rodičem během 

dětství (s-EMBU) na podobnost mezi rodičem a partnerem v tváři. 

 

 

Prediktor Odhad SE 95% konfidenční interval t p 

Intercept 3,42361 0,6404 2,1427 4,7045 5,346 <0,001 

Emoční vřelost -0,03521 0,0247 -0,0847 0,0143 -1,423 0,160 

Hyperprotektivita -0,00207 0,0164 -0,0349 0,0307 -0,127 0,900 

Odmítání -0,03679 0,0329 -0,1025 0,0290 -1,119 0,268 
 

Tabulka 5: Výsledky lineární regrese pro testování efektu kvality vztahu s rodičem během 

dětství (s-EMBU) na podobnost mezi rodičem a partnerem v hlase. 

 

6. Diskuze 

6.1 Vnímaná podobnost partnera a rodiče opačného pohlaví v tváři a hlase 

Hlavním cílem práce bylo testovat vnímanou podobnost dlouhodobých partnerů a rodičů 

opačného pohlaví ve tváři a v hlase. Podobnost jsme nalezli u obou pohlaví v obou 

charakteristikách. Fotografie tváří partnerů byly nezávislými hodnotitelkami přiřazovány 

nejčastěji na pozici nejpodobnější (pro ženy 33 %, pro muže 29,8 %) fotografiím tváří rodičů 

opačného pohlaví oproti ostatním pozicím. Taktéž hlasové nahrávky partnerů byly 

hodnotitelkami přiřazovány nejčastěji na pozici nejpodobnější (pro ženy 30,1 %, pro muže 30 

%) nahrávkám hlasu rodičů oproti ostatním pozicím. Z výsledků této studie můžeme usoudit, 

že si jedinci vybírají partnery podobné v tváři i hlase jejich rodičům opačného pohlaví. 

Nalezené výsledky podobnosti jsou v souladu s předchozími studiemi, které se zabývaly hlavně 

podobností ve vizuálních charakteristikách, např. barvě očí a vlasů (DeBruine et al., 2017), 

rysech v tváři (Bereczkei et al., 2004; Little et al., 2003; Marcinkowska & Rantala, 2012). 

Zodpovídajícím mechanismem za podobnost mezi partnerem a rodičem opačného 

pohlaví může být imprinting-like efekt. Tomuto tvrzení přispívá studie Bereczkei et al. (2004), 

kteří testovali podobnost mezi nebiologickými otci a partnery jejich dcer. Podobnost v tváři 

mezi partnerem a otcem byla nalezena a vzhledem k tomu, že dcery vyrůstaly se svými 

nebiologickými otci již od dětství, přispěla tato studie tvrzení o imprinting-like efektu, jakožto 

mechanismu zodpovídajícího za vniklou podobnost velkou vahou. 
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V naší studii jsme testovali vnímanou podobnost pro obě pohlaví, stejně jako například ve studii 

Marcinkowska & Rantala, (2012). V naší studii se rozdíly mezi pohlavími ve vnímané 

podobnosti mezi partnery a rodiči opačného pohlaví neprojevily, naopak ve zmíněné studii 

Marcinkowska & Rantala, (2012) nalezli podobnost pouze mezi partnerkami a matkami 

respondentů. Jen velmi slabý efekt se projevil mezi partnery a otci respondentek. Autoři 

výsledky vysvětlují tím, že dle Triversovy teorie rodičovských investic (Trivers, 1972), by se 

ženy měly více vyhýbat příbuzenskému křížení než muži, kvůli vyšším nákladům, které jim 

v důsledku inbreedingové deprese vznikají. Podobnost mezi partnerem a otcem ženy, tak může 

být matoucí, jelikož může poukazovat na potencionální příbuznost mezi danými jedinci.  

 

Všechny výše zmíněné studie pracovaly s manželskými páry (Bereczkei et al., 2002; Bereczkei 

et al., 2004; Marcinkowska & Rantala, 2012). S kombinací manželských i nemanželských párů 

pracovala japonská studie, jejíž výsledky ukázaly, že na vnímání podobnosti obličeje mezi 

partnerem a rodičem opačného pohlaví záleží v kontextu dlouhodobého-manželského vztahu 

mezi páry, ale ne v kontextu krátkodobých-nemanželských vztahů. V některých aspektech 

obličeje byla nalezena podobnost mezi partnery a otci žen, stejně tak mezi partnerkami a 

matkami mužů v případě manželských svazků, ale naopak podobnost v tváři nebyla nalezena 

mezi partnerkami a matkami respondentů ani mezi partnery a otci respondentek v kontextu 

vztahů nemanželských (Nojo et al., 2012). Tyto výsledky poukazují na možnost, že jedinci 

užívají odlišná měřítka při výběru životních partnerů a partnerů krátkodobých. Naše studie, 

která pracovala také s kombinací nemanželských a manželských párů, však tyto výsledky 

nepodpořila. Oproti studii Nojo et al. (2012) však naší podmínkou pro účast nebylo manželství, 

ale pouze minimální doba trvání vztahu (6 měsíců), který je oběma partnery hodnocen jako 

perspektivní do budoucna. Z tohoho aspektu byly tyto vztahy považovány za dlouhodobé, i 

přesto že nebyly podmíněné manželstvím. 

 

Podobnost v hlase mezi partnery a rodiči opačného pohlaví doposud testována nebyla. Hlas je 

přitom významným ukazatelem imunokompetence, genetické kvality (Folstad & Karter, 1992; 

Zahavi, 1975) či dominance (Mazur & Booth, 1998). Úspěch v reprodukci na základě hlasových 

charakteristik  byl pozorován např. u lovečsko-sběračské komunity Hadza, kde muži s nízkou 

hlasovou frekvencí měli více potomstva (Apicella et al., 2007). Ženy více preferovaly muže 

s nízkou frekvencí hlasu, tudíž se můžeme domnívat, že docházelo k vytvoření podobnosti mezi 

otci těchto žen a jejich partnery, to však tato studie netestovala. 
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Vliv hlasu na podobnost byl zkoumána pouze ve zvířecí říši, např. Adretem et al. u zebřiček 

pestrých (Taeniopygia guttata), Mláďata, která byla vystavena v senzitivní periodě zpěvu 

jiných ptáků, v dospělosti tento zpěv preferovala (Adret, 1993). Mohli jsme uvažovat, že se 

podobný efekt projeví i v případě lidí.  

V této studii jsme testovali pouze skutečný partnerský výběr, nikoliv partnerské preference, 

proto nemůžeme preference s výběrem porovnat. Dříve se předpokládalo, že preferované rysy 

u partnera jsou individuálními preferencemi jedince, i přesto že je možné, že tito partneři jsou 

jen nejvíce preferovanými jedinci z těch, kteří jsou aktuálně k dispozici. To přispívá faktu, že 

skutečný výběr partnera nemusí nutně odrážet preference jedince (Štěrbová et al., 2018; 

Valentova et al., 2016). Neustálý souboj o partnera s kvalitními geny, či sociokulturní omezení 

může bránit jedincům v párování lidmi, kteří nesou jejich preferované rysy. 

 

Můžeme předpokládat, že nalezená podobnost v tváři a hlase je výsledkem pozitivního 

sexuálního imptinting-like efektu, ale vzhledem k tomu, že kvalita vztahu s respondentem 

v době dětství neměla efekt na vnímanou podobnost mezi partnery a rodiči můžeme uvažovat, 

že tato podobnost je důsledkem i jiných mechanismů např. děděním preferencí.  

 

6.2 Souvislost mezi podobností partnera a rodiče ve tváři a v hlase 

Dalším cílem studie bylo zjistit, zda spolu koreluje podobnost partnerů a rodičů opačného 

pohlaví v tváři a hlase. Z našich výsledků vyplynulo, že podobnost mezi tváří a hlasem 

v případě partnerek a matek respondentů spolu nekoreluje. Slabou korelaci jsme zaznamenali 

pouze v případě partnerů a otců respondentek.        

 Tato studie je první, která testovala multimodalitu v kontextu vnímané podobnosti mezi 

partnery a rodiči opačného pohlaví v tváři a hlase. Doposud se studie zabývali multimodalitou 

atraktivity, navíc zejména pouze v jedné modalitě (Asendorpf et al., 2011; Bressan, 2020; 

Griffee et al., 2017; Little et al., 2011). Naše studie se zabývala testováním vizuální a akustické 

modality zároveň, jelikož jednotlivci věnují pozornost při hodnocení partnera několika znakům 

najednou. Kombinace těchto znaků poskytuje lepší celkový odhad, oproti zaměření se pouze na 

jednu charakteristiku. Při hodnocení celkové atraktivity se ukázalo, že kombinace atraktivní 

tváře s atraktivním hlasem může vést k vyššímu celkovému hodnocení než při zaměření se 

pouze na jednu modalitu (Ferdenzi et al., 2016). Dle studií testujících multimodalitu atraktivity 

jsme uvažovali, že existuje i souvislost podobností partnerů a rodičů opačného pohlaví ve 

vybraných modalitch. Podobnost v tváři může vést k vyššímu hodnocení podobnosti v hlase 
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nebo naopak. Naše výsledky ovšem souvislost nenalezly. Je zřejmé, že při hodnocení 

podobnosti se jednotlivé modality navzájem neovlivňují a každá za sebe vydává jiné informace. 

 Dle našich výsledků si respondenti i respondentky vybírají podobné partnery v tváři i 

hlase, přičemž podobnost není větší v jedné nebo druhé charakteristice. Tyto výsledky 

přispívají k závěru, že atraktivita je multimodální, stejně jako hodnocení podobnosti. 

Nehodnotíme jedince pouze na základě jednoho podnětu. V případě, že by si jedinci vybírali 

partnery ve prospěch pouze jedné z modalit by mohlo souviset s tím, jak jim byli prezentovány 

jednotlivé stimuly. Zda nejprve slyšeli hlas jedince, až poté viděli jeho tvář či naopak, nebo zda 

byly všechny stimuly prezentovány najednou. Dále může jedinec přikládat větší váhu jednomu 

ze stimulů, např. atraktivní tvář jedince bude důležitější než jeho neatraktivní hlas, jelikož lépe 

vypovídá o zdravotním stavu jedince. Při kontaktu s jedincem však dochází vždy k překryvu 

informací získaných z kombinace vizuálních, akustických i olfaktorických charakteristik na 

jejichž základě si lze utvořit celkový dojem. Relativní důležitost jednotlivých modalit se pak 

může během samotného kontaktu s jedincem měnit. Na začátku můžeme přikládat vyšší 

významnost olfaktorickým charakteristikám a vizuální s akustickými budou přidávat kontrolní 

informace, později se jejich důležitost může mezi sebou změnit a stěžejní bude například 

charakteristika vizuální. Všechny modality se však budou neustále doplňovat. Existence těchto 

proměnlivých signálů může tlačit k vytvoření senzorického mechanismu, který bude všechny 

dostupné zdroje informací kombinovat a vytvoří tak jejich rychlou a přesnou interpretaci 

(Young et al., 2020).  

Ve studii zabývající se partnerskými preferencemi pro tváře a hlasy výsledky ukázaly, 

že mužské preference pro femininitu v ženských tvářích a hlasech korelují (O’Connor et al., 

2013). Ženy naopak upřednostňovaly průměrnou míru maskulinity v případě tváří a hlasů.  

 

V naší studii jsme měli pouze dlouhodobé páry, nicméně důležitost jednotlivých modalit se 

může lišit pro každé pohlaví i v kontextu délky vztahu, na což poukazují výsledky studií Confer 

et al. (2010) a Currie & Little (2009). Testovali pouze vizuální modalitu, ale poukázaly na to, 

že vzhled ženských těl je pro muže velmi důležitý při hodnocení atraktivity v případě 

krátkodobého vztahu a vzhled obličeje je důležitější v případě vztahu dlouhodobého. U žen 

hodnocení atraktivity nebylo ovlivněno typem vztahu, ženy se v obou případech orientovaly 

vzhledem obličeje (Confer et al., 2010; Currie & Little, 2009). 

 

 Studie, které zkoumaly interakce mezi modalitami poukazují na složitost vnímání 

modalit jako celku, pokud jde o posouzení atraktivity, a nutnosti dalšího výzkumu v tomto 
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tématu (Nguyen et al., 2013; Pisanski et al., 2017; Saxton et al., 2006). Zároveň je nutné vést 

další výzkumy na zkoumání multimodality ve vnímání podobnosti, abychom lépe pochopili 

složitost partnerského výběru.  

          

 

6.3 Vliv kvality vztahu s rodičem na vnímanou podobnost mezi rodičem a 

partnerem 

Dalším cílem studie bylo zjistit, zda kvalita vztahu s rodičem v době dětství pozitivně predikuje 

hodnocenou podobnost partnera a rodiče opačného pohlaví. Při testování souvislosti mezi 

kvalitou vztahu ženy s otcem v dětství a podobností v tváři a hlase otce s partnerem nebyl 

nalezen významný efekt. Pro opačné pohlaví jsme získali obdobné výsledky, pouze slabý efekt 

jsme nalezli u emoční vřelosti. Naše výsledky tedy předpoklad o vlivu kvality vztahu s rodičem 

v dětství na pozdější partnerský výběr nepodpořily.        

Pozitivně hodnocený vztah s rodičem v době dětství měl znatelný efekt v mnoha 

studiích (Bereczkei et al., 2002; Kocsor et al., 2016; Saxton, 2016; Wiszewska et al., 2007). 

Autoři zjistili, že čím více emoční vřelosti a málo odmítání ze strany rodiče opačného pohlaví, 

tím větší byla pravděpodobnost, že si jedinec vybere partnera rodičovi podobného. Ženy i muži, 

kteří uváděli, že měli pozitivní vtah s rodičem opačného pohlaví v dětství, projevili preference 

pro partnery s charakteristikami tohoto rodiče (Bereczkei et al., 2002). Stejně tak ženy i muži, 

kteří uváděli menší odmítání ze strany rodičů v dětství, projevili větší preference pro partnery 

těmto rodičům podobným v tváři (Kocsor et al., 2016).  

Na základě těchto studií jsme předpokládali, že míra podobnosti bude pozitivně predikována 

kvalitou vztahu mezi respondenty a jejich rodiči v dětství. Nicméně existují i studie, kde byl 

vliv kvality vztahu na podobnost zjištěn nulový (Marcinkowska & Rantala, 2012a) nebo 

dokonce negativní (Gyuris et al., 2010). V tomto případě jedinci, konkrétně muži, kteří v dětství 

zažili vysoký stupeň odmítání a malou emoční vřelost ze strany matky projevili preference pro 

partnerky s podobnými osobnostními rysy jejich matce (Gyuris et al., 2010).  

 V případě studií s nízkým až  nulovým efektem (Marcinkowska & Rantala, 2012a; 

Penton-Voak et al., 1999), kde se podobnost projevila nehledě na hodnocenou kvalitu vztahu 

s rodičem můžeme usoudit, že vztah s rodičem nehraje zásadní v roli v učení charakteristik 

rodiče. V souladu s tímto tvrzením jsou i naše výsledky, které ukázaly, že se partneři a rodiče 

opačného pohlaví podobají, nezávisle na kvalitu vztahu retrospektivně hodnocenou 

respondentem.  
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Na základě našich výsledků a nekonzistenci předchozích studií lze předpokládat, že se lidé učí 

charakteristiky rodičů nezávisle na kvalitě vztahu mezi nimi. Pokud by se projevil pozitivní vliv 

kvality vztahu jedince s rodičem v dětství na partnerské podobnosti, mohli bychom uvažovat, 

že se jedná o asociativní učení spíše, než o formu imprinting-like efetku (Štěrbová & Havlíček, 

2016), Jedinec si může charakteristiky rodiče spojit s pozitivním chováním a tyto 

charakteristiky v dospělosti v partnerském výběru preferovat. Naše výsledky však možnost 

asociativního učení vylučují. S ohledem na předešlé studie naše výsledky přispívají tvrzení, že 

podobnost v tváři a hlase mezi partnerem a rodičem opačného pohlaví by mohla být způsobená 

imprinting-like efektem, bez ohledu na kvalitu vztahu s rodičem.  

 

Potencionálním důvodem, který mohl ovlivnit naše výsledky, je retrospektivní hodnocení 

vztahu jedince s rodičem v dětství. Studie Saxtona et al. (2016) naznačila, že hodnocení kvality 

vztahu před začátkem nastoupení puberty, může být ovlivněno událostmi z období poté. 

Výsledky jejich studie ukázaly, že u žen, které hodnotily pozitivně svůj vztah s otcem před 

nastoupením puberty, se projevil imprinting-like efekt v barvě očí v menší míře (Saxton, 2016), 

tudíž mohl být ovlivněn následujícími událostmi.  

 

 

6.4 Limity studie a návrhy pro budoucí studie  

Tato studie byla součástí většího projektu (Vliv rodičovských charakteristik na výběr partnera, 

č. projektu 18-15168S), kde respondenti poskytovali kromě fotografií tváří a nahrávek hlasů i 

tělesnou vůni či nahrávky vyklepávaného tempa. Tím byl výzkum časově náročný a nábor 

participantů těžší. Komunikovali jsme většinou pouze s jedním respondentem z přihlášené 

trojice, který musel následně veškeré informace předat ostatním členům. I přes důkladně 

vysvětlené instrukce, které měli respondenti i v tištěné podobě občas docházelo k nesprávnému 

pořizování fotografií (např. špatně nasazená čelenka, tmavé pozadí atd.) i nahrávání hlasových 

nahrávek (např. přečtena pouze část textu, hluk v pozadí atd.)  

Dalším limitem bylo samotné pořizování fotografií a nahrávání hlasových nahrávek, které 

neprobíhalo jednotně. Respondenti pořizovali fotografie i nahrávky dle instrukcí sami 

v prostorech domova, čímž jsme neměli zajištěné jednotné podmínky. Respondenty jsme 

instruovali, kde a za jakých podmínek mají fotografie a nahrávky pořizovat, ale ne vždy to 

jejich domácí podmínky umožňovali. Zároveň jsme neměli jisté ani správné dodržení pokynů, 
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jako je vzdálenost mezi fotoaparátem a respondentem, nebo umístění telefonu při nahrávání do 

správné vzdálenosti od úst. Získané fotografie tváří i nahrávky hlasů jsme sice sjednotili na 

stejnou kvalitu, nicméně získávání těchto stimulů v etologické laboratoři by pravděpodobně 

zajistilo kvalitnější data.  

V naší studii jsme testovali skutečný výběr partnera, který se může od partnerských preferencí 

značně lišit. Z předchozích studií víme, že se preference se liší i v rámci pohlaví, bylo by proto 

zajímavé testovat, jak se liší partnerské preference od skutečného výběru v hlase a tváři dle 

pohlaví, a zda existují rozdíly v těchto charakteristikách v kontextu krátkodobých a 

dlouhodobých svazků.        

 Budoucí studie by se měly zaměřit na další zkoumání multimodálního vnímání člověka, 

jakkoliv náročné může být. Pozornost se neúměrně přikládala hlavně vizuálním 

charakteristikám, ale je třeba přikládat stejnou váhu i charakteristikám nevizuálním. Dále by se 

do budoucna mělo zaměřit na jednotlivé interakce mezi modalitami a jejich vlivu na vnímanou 

atraktivitu a podobnost mezi lidmi, abychom lépe pochopili složitost partnerského výběru. 

7. Závěr 
Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda existuje podobnost mezi partnery a jejich rodiči opačného 

pohlaví ve tváři a hlase. Současně jsme testovali, zda spolu koreluje míra podobnosti ve tváři a 

hlase mezi partnerem a rodičem, a také zda kvalita vztahu respondenta s rodičem opačného 

pohlaví do 12 let ovlivňuje míru vnímané podobnosti ve tváři a hlase.   

 Předchozí studie testovaly podobnost většinou pouze v jedné charakteristice, naše studie 

se zaměřila na více modalit a jejich vzájemné korelace, což je při hodnocení vnímáné 

podobnosti velmi důležité. Jako první jsme testovali podobnost mezi partnery a rodiči opačného 

pohlaví v akustické modalitě.        

 Podobnost jsme nalezli mezi partnery a rodičem opačného pohlaví ve tváři i v hlase u 

mužů i u žen. Zjistili jsme, že míra podobnosti mezi partnery a rodiči opačného pohlaví v tváři 

či hlase spolu spíše nekoreluje. Oproti předchozím výzkumům nebyl v naší studii nalezen vliv 

kvality vztahu ženy s otcem a podobností v tváři/hlase mezi tímto otcem a partnerem. Pouze 

slabou korelaci jsme zaznamenali ve škále emoční vřelosti v případě partnerů a otců 

respondentek.          

 Z výsledků studie plyne, že se partneři a rodiče opačného pohlaví podobají v tváři a 

hlase a tyto charakteristiky mají při výběru partnera na jedince významný vliv. Toto zjištění je 

v souladu s předchozími studiemi, které ukázaly, že se partneři a rodiče opačného pohlaví 

podobají v různých fyzických i osobnostních charakteristikách. V naší studii se neprojevil vliv 
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kvality vztahu na podobnost partnera s rodičem v tváři a hlase, je možné, že se v takovém 

případě uplatňují více jiné charakteristiky.  
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Příloha č. 6: Informovaný souhlas 

Výzkum „Vliv rodičů na výběr partnera“ 

Vážená paní, vážený pane,  

dovolte, abychom Vás informovali o studii, které jste se rozhodl/a zúčastnit. Jedná se o 

projekt realizovaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, jehož cílem je zjistit, do jaké míry 

ovlivňují rodiče výběr partnera svých dětí.  

Úkolem pro respondentku bude vyplnit sadu dotazníků, poskytnout fotografii tváře a 

nahrávku hlasu a psychomotorického tempa. Úkolem pro partnera a otce bude vyplnit sadu 

dotazníků, poskytnout fotografii tváře, vzorek tělesné vůně, nahrávku hlasu a psychomotorického 

tempa. Otce bychom navíc rádi požádali o pasovou fotografii tváře z doby, kdy respondentce bylo 0-8 

let. U jednotlivých vzorků bude provedena chemická, akustická či morfologická analýza a zároveň 

budou hodnoceny skupinou nezávislých hodnotitelek. 

Za Vaši ochotu a jako poděkování za strávený čas od nás obdržíte vyhodnocení osobnostních 

testů a dohromady pro celou trojici i finanční odměnu ve výši 1000 Kč. Ujišťujeme Vás, že veškerá 

získaná data budou používána pouze pro vědecko-výzkumné účely, osobní údaje budou 

anonymizovány a bez Vašeho souhlasu nebudou poskytovány třetím stranám. Zapojení do výzkumu 

je dobrovolné a každý účastník může kdykoliv svou účast v projektu ukončit. 

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na e-mailové adrese 

partnerske.vztahy@etologiecloveka.cz nebo na FB stránce 

https://www.facebook.com/vyzkum.partnerskych.vztahu/. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci! 

Mgr. Lucie Kuncová, Mgr. Zuzana Štěrbová a doc. Jan Havlíček, Ph.D. 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Nemám námitek proti tomu, aby mnou poskytnutá data byla za výše uvedených podmínek 

anonymně použita pro vědecko-výzkumné účely. 

 

V Praze dne: 

Jméno a příjmení: 

Podpis: 
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