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Abstrakt 

 

Ohledně výběru partnera byly postulovány dvě teorie zaměřující se na specifické 

mechanismy, jež mohou hrát klíčovou roli při výběru partnera. Podle teorie homogamie si 

lidé vybírají partnery, kteří jsou jim v základních charakteristikách podobní. Podle teorie 

komplementarity si lidé vybírají partnery na základě opačných osobnostních charakteristik. 

Hlavním cílem studie bylo testovat roli homogamie a komplementarity v dlouhodobých 

partnerstvích homosexuálních mužů se zaměřením na osobnostní charakteristiky. Výzkumu se 

zúčastnilo 40 homosexuálních mužů (průměrný věk 24,2, SD = 4,6) a jejich dlouhodobí 

partneři (průměrný věk 27,4, SD = 5,2). Všichni účastníci vyplnili anonymní soubor 

dotazníků (NEO pětifaktorový osobnostní inventář, Spanierův dotazník partnerské 

přizpůsobivosti, dotazník zaměřený na genderovou diagnosticitu a revidovaný dotazník 

sociosexuální orientace). Každý dotazník byl vyhodnocován samostatně. Jednotlivé výsledky 

respondentů a jejich participantů byly porovnány v rámci korelační analýzy. Následně byla 

pomocí korelační analýzy a pomocí ANOVY testována souvislost mezi podobností párů a 

celkovou partnerskou spokojeností. Výsledky ukázaly, že větší podobnost páru ve váze a v 

míře BMI predikuje větší partnerskou spokojenost ve vztahu. Dále byla prokázána 

komplementarita v sexuálních rolích. Ukázalo se také, že homosexuální páry se shodovaly ve 

věku, v povolání a v míře extraverze a vykazovaly stejnou míru celkové partnerské 

spokojenosti a sociosexuality.  

 

Klíčová slova: homogamie, komplementarita, homosexualita, partnerská spokojenost 
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Abstract 

 
Recent studies show that both physical and personality characteristics influence mate 

choice. Two theories explaining particular mechanisms of mate choice were proposed. Theory 

of homogamy suggests that individuals prefer partners with similar personality traits as they 

have. In contrast, theory of complementarity states that people choose mates with opposite 

personality traits. Main aim of the current study was to test homogamy and complementarity 

of personality traits in long-term same-sex male couples. The research sample consisted of 40 

male homosexuals (mean age 24.2, SD = 4.6) and their long-term partners (mean age 27.4, 

SD = 5.2). All participants completed anonymous set of questionnaires (NEO-FFI, Spanier´s 

test of dyadic adjustment, questionnaire focused on gender diagnosticy and revised 

sociosexuality orientation inventory) Each questionnaire was evaluated separately. The 

individual scores of participants and his partner was compared by correlational analyses. 

Then, we using a  correlation and ANOVA analyses between couples similarity and results of 

Dyadic Adjustment Scale was tested. Findings showed that greater couple similarity in BMI 

and weight indicates higher satisfaction in the partnership. The results also showed that 

homosexual couples were similar in age, occupation, level of extraversion, level of 

satisfaction and level of sociosexuality. Further, the evidence of complementarity in sexual 

roles was shown.  

 
Keywords: homogamy, complementarity, homosexuality, partner satisfaction 
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Úvod 

 

To, jakého si vybereme partnera, ovlivňuje náš život a jeho kvalitu. Vztahy, které 

poskytují jedincům určitou satisfakci, jsou totiž rozhodující pro tělesnou a duševní 

rovnováhu. Pomáhají nám zvládat stres a negativní životní okolnosti. Je tedy důležité 

pochopit a odhalit jednotlivé faktory, které mají vliv na spokojenost páru a pozitivně, nebo 

negativně ovlivňují partnerské vztahy. Není tedy divu, že výběr partnera stojí v popředí zájmu 

vědecké i „laické“ obce.  

Podle doposud provedených studií si partnera vybíráme na základně pozitivního 

nenáhodného párování, neboli pomocí homogamie (Penton,Voak a kol., 1999b). Podle této 

teorie lidé dávají u partnera přednost jak fyzickým, tak psychosociálním charakteristikám, 

které jsou podobné jim samotným. Nicméně poměrně velká část studií soustřeďující se na 

partnerský výběr se zabývá partnerskými preferencemi a ne reálným výběrem partnera. Zde 

ale vyvstává problém, protože to, jakého partnera chceme mít a to, jakého pak doopravdy 

máme ve skutečnosti, nemusí vůbec korespondovat. Partnerské preference jsou totiž 

limitovány pouze námi samotnými, kdežto reálný výběr je mnohem složitější. Nemáme v něm 

totiž neomezené možnosti, často musíme dělat kompromisy a navíc na nás ještě mohou 

působit na nevědomé úrovni určité vzorce, podle kterých si partnera nakonec vybereme, i 

když má s naším preferovaným jen velmi málo společného.   

Velké množství doposud napsané odborné literatury se zabývá evolučním původem a 

adaptivní hodnotou partnerské a manželské spokojenosti u heterosexuálních jedinců. 

Z evolučního hlediska je primární funkcí každého manželství/partnerství reprodukce a 

výchova potomků až do jejich sexuální dospělosti. Instituce manželství je tedy obdobou 

párování (pair-bonding) u jiných živočišných druhů, jejichž potomci jsou hodně závislí na 

rodičovské péči (Kleiman, 1977). Vztahům a párovacím strategiím mezi gayi a lesbičkami 

nebylo doposud věnováno tolik pozornosti jako vztahům mezi heterosexuály. Stejně tak tomu 

bylo i co se partnerské spokojenosti týče (i když se zdá, že některé aspekty, které určují 

kvalitu vztahu pro heterosexuální páry, se vztahují i na páry homosexuální) (Kurdek, 2004).  

Vztahy mezi jedinci stejného pohlaví jsou mezikulturním fenoménem. Samotnou 

sexuální orientací se v dnešní době zabývají jak psychosociální, tak biologické vědní 

disciplíny. Bohužel při studiu sexuální orientace můžeme narazit na několik problémů. 

Jedním z nich je samotná definice toho, co je to homosexuální orientace a jak ji odlišit od 

homosexuálního chování (Gonsiorek a kol., 1995; Sell, 1997). Výlučná homosexuální 
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orientace je totiž (na rozdíl od homosexuálního chování) zmapována a zdokumentována 

především u člověka. Homosexuální chování můžeme naleznout i v říši zvířat, ale jen velmi 

zřídka jde o celoživotní stabilní preferenci jedinců stejného pohlaví. Toto chování můžeme 

pozorovat v zajetí i ve volné přírodě. Nejčastěji je homosexuální chování popisováno u 

určitých druhů primátů, u šimpanze bonoba (Pan paniscus). Důvod tohoto chování je ovšem 

čistě sociální. Dále toho chování nalezneme například u makaků nebo různých druhů ptáků, 

jako jsou husy (Sommer, Vasey, 2006). Homosexuální chování můžeme také naleznout u celé 

řady jiných kultur (Davis a Whitten, 1987; Weston, 1993) nebo v průběhu historie (Bruns, 

2005; Kolve, 1998). Nejednotnost v definování pojmů sexuální orientace může být důsledkem 

odlišných výsledků mnoha empirických studií.  

Ohledně míry homosexuality v západní kultuře
1
 panují určité neshody. V roce 1948 

Alfred Kinsey a kolektiv publikovali knihu Sexuální chování muže (Sexual Behavior in the 

Human Male), ve které uvádějí, že v USA jsou přibližně 4% homosexuálně orientovaných 

mužů a žen (Kinsey a kol., 1948). Výsledky pozdějších výzkumů už tak jednotné údaje 

nepřináší. Rogers a Turner (1991) uvádějí, že v roce 1970 – 1990 se u mužů tato míra 

pohybovala mezi 5 – 10 % (v této studii byly ale zahrnuty i sexuální zkušenosti a nejen 

sexuální orientace, takže skutečná míra homosexuální orientace byla o něco nižší). Výsledky 

výzkumu provedeného v roce 1998 Weissem a Zvěřinou udávají, že v České republice se 

k homosexuální orientaci přiznalo 2,5% mužů a 3,5% žen. Míra homosexuální orientace se 

v průběhu let trochu mění a není jednotná, a to zejména u žen (Diamond, 2008). Otázkou také 

zůstává, na kolik jsou tyto čísla přesná, protože jsou v nich zahrnutí jen „přiznaní“ 

homosexuálové a lesby a skutečné číslo tak může být o mnoho vyšší. 

Dalším důležitým faktem ve výzkumu homosexuality je pravděpodobná odlišnost 

mužské a ženské homosexuální orientace.  Empirické výzkumy poukazují na jejich funkční i 

možnou etiologickou odlišnost (Lippa a Arad, 1997; Pattatucci, 1998), a proto je nemůžeme 

zkoumat jako stejné fenomény. Tato studie se proto zaměřuje pouze na mužskou 

homosexualitu. Mužská homosexualita je totiž nápadnější a vždy na sebe strhávala více 

pozornosti. Ženská sexuální orientace je poměrně komplikovaný jev a je nesnadné ji 

empiricky uchopit (Dunne a kol., 2000). V národních průzkumech bylo zjištěno, že 

bisexuálních žen je mnohem více než výhradně homosexuálních žen. Ženy tedy často 

udávaly, že je přitahují obě pohlaví (jak ženy, tak muži) (Rust, 2000). 

                                                
1 Západní kulturou je zde myšlena kultura euroamerická. 
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Pokud chceme pochopit, proč k danému chování dochází, je třeba, abychom 

zodpověděli čtyři základní otázky: je třeba vysvětlit jeho příčiny, význam pro přežití, evoluci 

a vývoj v průběhu vlastního života jedince (Tinbergen, 1963). Touto prací bychom pak rádi 

přispěli k poznání, zda evoluční a biologické hypotézy o lidském výběru partnera, které byly 

postulovány pro heterosexuální muže a jejich partnerské vztahy, fungují na stejném, nebo 

podobném principu i u homosexuálních mužů a jejich vztahů.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

Kapitola 1. Výběr partnera z pohledu evoluční psychologie 

 

1.1 Reprodukční strategie mužů a žen 

Výběr, získání a udržení si partnera hraje důležitou roli ve vztazích mužů a žen. Velká 

část lidských aktivit je zaměřená na výběr co „nejlepšího“ partnera. Z evolučního hlediska je 

partnerský výběr adaptivním procesem. Protože jde o složitou problematiku, kterou však na 

tomto místě nemůžeme rozebírat ve všech detailech, neboť by to přesahovalo rámec této 

práce, která je primárně zaměřena na stejnopohlavní výběr, zmíníme se o ní pouze krátce.  

V rámci skupiny je partnerský výběr určitým typem soutěže - pohlavním výběrem. 

Dochází při něm ke kompetici o sexuální partnery mezi jedinci jednoho, nebo druhého 

pohlaví. Pohlavní výběr se může uskutečňovat buď na úrovni intrasexuální (například 

kompetice spermií), tak na úrovni intersexuální (například volba samce samicí). Na úrovni 

intersexuálního výběru musí například muži soutěžit s jinými muži, aby měli přístup 

k plodným a geneticky kvalitním ženám. Tato tendence se projevu například tím, že muži 

obecně dávají přednost mladším a atraktivnějším partnerkám (Buss & Schmitt, 1993). Mladá 

žena má totiž obecně vyšší reprodukční potenciál. Tato preference se uplatňuje v mnoha 

kulturách. Buss (1989) prokázal, že muži dávají přednost mladším nevěstám v téměř čtyřiceti 

kulturách po celém světě. Kromě mládí můžeme pro muže považovat za atraktivní ty znaky, 

které jsou sexuálně diferencované (s ohledem na sekundární pohlavní znaky), jako velká prsa, 

nízký poměr pasu k bokům, plné rty, vyšší hlas, nebo hladká kůže (Sefcek et al., 2006). Tyto 

vlastnosti jsou totiž ukazatelem zdraví a plodnosti potenciální partnerky. Muži tedy kladou u 

potenciálních partnerek větší důraz na fyzickou přitažlivost než ženy u mužů (Buss a Barnes, 

1986). U potenciálních dlouhodobých partnerek ale není podstatná jen fyzická atraktivita, 

svou roli hrají například také rodičovské dovednosti (Schmitt 2005).  

Obecně platí, že ženy mají při výběru potenciálního partnera nastaveny odlišnější 

kritéria (Buss & Schmitt, 1993). Vybírají si partnery na základě vlastností, které korespondují 

se zdravím daného jedince a ochotou poskytovat ochranu a investice jak jí, tak potenciálním 

potomkům. Ženy dávají přednost partnerům, kteří mají zdroje nebo vlastnosti, jimiž dokáží 

zdroje zajistit, např. ambice, přičinlivost nebo materiální zázemí (Shackelford & Buss, 1997). 

Dále preferují muže, kteří jsou starší než ony (Buss, 1989). Starší partneři totiž mají více času 



13 

 

nashromáždit prostředky a zdroje nezbytné pro přežití potomků a bývají také více sociálně 

dominantní. Dominantní samci jsou samicemi ostatně vyhledáváni v celé živočišné říši. Tato 

dominance bývá totiž spojována se schopností uchránit a zajistit potenciální partnerku a 

potomky (Campbell, 1995). Co se týče vzhledu, ženy přitahují stejně jako muže ty znaky, 

které jsou sexuálně diferencované, jako je například poměr ramen a pasu, protože ten 

signalizuje rozložení muskulatury (Schmitt, 2005). 

Tyto rozdíly mezi mužskými a ženskými partnerskými preferencemi jsou důsledkem 

odlišných selekčních tlaků. Svou roli hraje i to, zda si vybíráme krátkodobého sexuálního 

partnera, nebo zda nám jde o partnera dlouhodobého.  

Krátkodobý vztah můžeme definovat jako vztah, který nemá dlouhého trvání, jedinci 

k sobě nemají žádné závazky a často se jedná pouze o sexuální epizodu (nebo epizody). Podle 

Peretta a kolegů (2002) je krátkodobý vtah definovaný dobou jeho trvání, která je krátká. 

Příkladem může být „vztah na jednu noc“ nebo nevěra u dlouhodobého vztahu.  

Naproti tomu definovat dlouhodobý vztah je mnohem problematičtější. Definice 

tohoto pojmu je mnohdy poměrně individuální a často záleží na jedinci, jak ho on sám vnímá. 

Perett a kol. (2002) ho pojímá jako vztah s člověkem, se kterým chceme bydlet, chtěli 

bychom si ho v budoucnu vzít, nebo s ním žít. Můžeme tedy říci, že se jedná o vztah, který 

člověk vnímá do budoucna jako perspektivní. S definicí dlouhodobého vztahu přichází také 

problém ohledně jeho délky trvání. Ta je totiž také velmi individuální (obdobně jako samotná 

definice dlouhodobého vztahu). Někdo o dlouhodobém vztahu mluví po pár týdnech, někdo 

ho považuje za dlouhodobý až po několika letech. Oproti krátkodobému tedy dlouhodobý 

vztah zahrnuje důležitý fakt, týkající se budoucího vývoje partnerství a jeho perspektivy.  

S popsanými dvěma odlišnými párovacími strategiemi se pojí i odlišné preference, 

které na partnera máme. V mezikulturním obsáhlém výzkumu provedeném Shackelfordem a 

jeho kolegy (2005a a 2005b) bylo zjištěno, že ženy oceňují u dlouhodobého partnera spíše 

jeho sociální status, finanční zdroje, vzdělání, inteligenci, spolehlivost a stabilitu. Muži 

naopak dávali přednost fyzické atraktivitě, zdraví a rodičovským dispozicím, jako je touha po 

dětech. Obě pohlaví součastně přikládala důležitost emocionální stabilitě, vyzrálosti, lásce 

nebo milé povaze. Co se týče krátkodobých vztahů, ženy si naopak vybírají partnery, kteří 

jsou ve svých rysech více maskulinní, protože tyto rysy poukazují na potenciálně „dobré 

geny“, které by mohlo případné potomstvo zdědit. (Jones a kol., 2005). 

Výběr krátkodobých a dlouhodobých partnerů jak u mužů, tak u žen podléhá odlišným 

kritériím, proto je ve výzkumech tuto skutečnost nutno brát v potaz. Jsme si nicméně vědomi 

toho, že samotné rozlišení na krátko a dlouhodobé partnery není dosud jasně definované a 
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původně krátkodobý vztah se může vyvinout v dlouhodobý a naopak zamýšlený dlouhodobý 

vztah se po krátkém čase může rozpadnout. Tato odlišná kritéria výběru partnera se pak 

nemusí do skutečného výběru partnera promítat tak ideálně, jak by uvedený koncept nabízel.  

 

1.2 Reálný a ideální výběr partnera 

Reálný a ideální výběr partnera se od sebe mohou výrazně lišit. Důvodů může být několik. 

Při vybírání reálného partnera máme omezené možnosti (ať už je to dané tím, že se s danou 

osobou v našem okolí nemůžeme setkat, nebo například tím, že nemusí splňovat vše, co od ní 

očekáváme) a musíme se jim proto do určité míry přizpůsobit (Todd a kol., 2007). To pak 

zpětně může a nemusí mít vliv na naše preference.  

Ohledně výběru reálného partnera byly postulovány dvě hypotézy. První z nich, tzv. 

kompetiční hypotéza (competition hypothesis), je založena na předpokladu, že podobný 

stupeň atraktivity není jednoznačný znak nenáhodného párování, ale spíše výsledek soutěže 

mezi jedinci (nejvíce atraktivní jedinci se budou párovat s těmi nejatraktivnějšími jedinci, 

kteří pro ně budou dostupní) (Miller, Todd, 1998). Opakem této hypotézy je nenáhodné 

párování na základě „hledání sobě podobného“ (“assortative mating based on „self seeking 

like“), podle níž lidé nehledají nejvíce atraktivního partnera, ale takového, který bude mít 

obdobnou míru atraktivity jako oni sami (Alvarez, Jaffe, 2004).  Touto strategií lze 

minimalizovat určité ztráty ve formě času, energie nebo zdrojů, které by jinak daný jedinec 

musel vynaložit, aby se potenciálního partnera pokusil získat a navíc by neměl zaručeno, že 

ho opravdu získá (Fawcett, Johnstone, 2003). Podle této hypotézy se výběr partnera řídí 

poznávacími a kognitivními procesy, kdy vnímání nás samotných má vliv na preferenci 

znaků, které posuzujeme při výběru partnera. Tato teorie párování se uplatňuje spíše u 

dlouhodobých vztahů (Little et al. 2001, Buston, Emlen 2003).  

Buston a Emlen (2003) tuto hypotézu rozvinuli a postulovali dvě rozdílné teorie, podle 

nichž by si lidé měli hledat partnery s podobnou hodnotou na pomyslném partnerském trhu 

(tzv. „mate value“). První z nich se nazývá „potential-attract“ a vychází z předpokladu, že 

lidé upřednostňují jedince, kteří mají podobný reprodukční potenciál jako oni sami. Druhá 

teorie tzv. „likes-attract“ vychází z názoru, že lidé preferují ty, kteří mají znaky podobné jim 

samotným. Výsledky jejich studie hovořily pro teorii „likes-attract“, lidé si podle nich tedy 

vybírají podle kvality určitých znaků, jako mají oni a stejné nároky mají i na potenciálního 

partnera.  
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Jejich výsledky jsou ale v rozporu s novější studií, kterou provedli v roce 2007 Todd a 

kol. Podle nich teorie „likes-attract“ neodpovídá reálnému výběru partnera a v reálném 

výběru platí spíše teorie „potential-attract“. V jejich výzkumu zkoumali, jak se od sebe bude 

lišit reálný a ideální výběr partnera. K zodpovězení této otázky jim posloužila forma 

seznamování v podobě „speed datingu“ (v češtině „rychlé rande“). Jde o organizovanou akci, 

kde se sejde určitý počet mužů a žen, kteří hledají partnera. Každá žena se setká po omezenou 

dobu (většinou mezi 3 – 7 minutami) s každým z mužů a mají čas na krátký rozhovor. Každý 

z nich si po rozhovoru poznamená, zda se s tímto člověkem v budoucnu chce ještě potkat a 

pokud se na tom oba shodnou, dostanou na sebe kontakt a mohou se sejít i po ukončení speed 

datingu. Výzkumníci na začátku studie rozeslali klientům dané agentury dotazníky týkající se 

jejich vlastních vlastností, kvalit, fyzického vzhledu, zdravotního stavu vztahu k rodinnému 

životu atd. a preferencí ohledně partnera. Po zanalyzování vrácených dotazníků se potvrdilo, 

že lidé preferují soběpodobného partnera, který je na stejné úrovni, jako oni sami. Reálný 

výběr se ale od toho ideálního lišil. Mužští účastníci rychlého rande si totiž vybírali partnerky, 

které naprosto neodpovídaly jejich zapsaným preferencím a ani tomu, jak muži vnímali sami 

sebe. Jejich výběr byl ovlivněn nejvíce fyzickou atraktivitou ženy. Méně atraktivní muži 

navíc zvali na budoucí schůzku mnohem více žen, než muži atraktivnější. Obdobně na tom 

byly i ženy. Také si vybíraly partnery, kteří měli odlišné vlastnosti, než které ženy podle 

dotazníku preferovaly. V reálu se rozhodovaly především podle celkové vhodnosti 

k partnerství (průměr všech charakteristik). Vybíraly si menší počet mužů, ale s většími 

partnerskými kvalitami, které byly podobné těm jejich. Nejvýznamnější hodnotou při výběru 

partnera se tak ukázala ženská atraktivita. Je ale potřeba podotknout, že seznámení pomocí 

rychlého rande nemusí být spolehlivé při určování toho, co preferujeme pro dlouhodobé 

vztahy.  

Jedna z dalších studií zabývajících se preferencemi a výběrem partnera se zaměřila na 

to, zda si lidé vybírají partnery na základně homogamních (podobných), nebo 

komplementárních (odlišných) charakteristik. Respondenti vyplnili dotazník zaměřený na 

osobnostní charakteristiky a dále dotazník zaměřený na to, jaké vlastnosti by měl mít jejich 

ideální partner. Podle výsledků pak lidé preferovali potenciální partnery, kteří mají stejné 

vlastnosti, jako oni sami. V následující části se výzkumníci respondentů ptali, zda by chtěli 

mít partnera se stejnými, nebo odlišnými vlastnostmi. Participanti překvapivě odpovídali 

jinak, toužili spíše po komplementárním partnerovi, než po partnerovi homogamním, jak 

vyplnili v dotazníku (Barelds, Dijkstra, 2008). 



16 

 

Otázkou také zůstává, jak moc je člověk schopen odhadnout své kvality, které může 

během partnerského výběru uplatnit. Můžeme posuzovat předešlé zkušenosti, což by pak 

umožnilo naše strategie zdokonalit (Pawlowski, Dunbar, 1999). Znakem kvality daného 

jedince může také být například počet odmítnutí a úspěchů na poli partnerství, nebo 

posouzení vlastních kvalit díky fyziologickým znakům a následné rozvinutí podmíněné 

strategie výběru partnera, která by byla založena na tomto sebeposouzení (Fawcet, Bleay, 

2008). 

Jak již bylo řečeno na začátku této podkapitoly, můžeme být nuceni udělat určité 

kompromisy, případně snížit své nároky v důsledku konkurence mezi ostatními jedinci. 

Rozdíl mezi ideálním a reálným partnerem může být dán i tím, že lidé často nevědí, co vlastně 

chtějí a tyto preference vymýšlejí v průběhu dotazování, případně mohou odpovídat 

nepravdivě, protože si myslí, že se od nich očekává určitý typ odpovědí (Todd a kol., 2007). 

A nakonec zde také může hrát roli to, že sice víme, po čem toužíme, ale v reálném prostředí 

nám to nakonec nemusí úplně vyhovovat a v tomto výběru se uplatní jiná nevědomá 

schémata, jako je třeba homogamie, komplementarita, nebo vliv sociálních sítí.   
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Kapitola 2. Teorie homogamního a komplementárního 

párování 

 

Otázka výběru partnera je trvale v popředí zájmu nejen celé řady odborníků z různých 

oborů, ale i laické veřejnosti. Ačkoliv lze tuto problematiku uchopit z mnoha oborových 

hledisek, tato práce je ukotvená v teoretickém rámci evoluční psychologie a etologie člověka.  

Velká část recentních studií zabývajících se výběrem partnera byla zaměřena na roli 

fyzické atraktivity (Kokko a kol., 2003), avšak znatelně méně studií se zaměřilo také na 

preference osobnostních charakteristik. Valná většina těchto studií zkoumá preference 

potenciálních partnerů (tedy ideální preferované charakteristiky), mimo jiné proto, že 

zkoumání skutečných párů vyžaduje náročnější design studie. Jak jsme popsali výše, 

preference potenciálních partnerů a reálný výběr partnera se však mohou výrazně lišit (viz 

kapitola 1., podkapitola 1.2 Reálný a ideální výběr partnera).  

V literatuře byly postulovány dvě základní teorie zaměřující se na specifické 

mechanismy, jež mohou hrát klíčovou roli v partnerském výběru – teorie homogamie a teorie 

komplementarity – na něž se zaměříme v následujících částech.  

 

2.1 Definice homogamie a komplementarity 

Preferování sobě podobných partnerů označujeme jako teorii pozitivního nenáhodného 

párování neboli homogamii. Samotný pojem homogamie vznikl spojením řeckých slov homo 

(stejný) a gamie (manželství). Tento termín tak označuje manželství mezi osobami, které mají 

nějaký podobný znak. Partrigde (citováno podle Penton-Voak a kol., 1999b) ji definuje jako 

vzorec párování, který se uplatňuje, pokud mají partneři častěji podobné fenotypy než na 

úrovni náhody. Pojem Homogamie (homogamy) se tedy vztahuje k párování jedinců, kteří 

mají podobné vlastnosti. Tyto vlastnosti mohu být buď psychosociálního, nebo fyzického 

rázu.  

Homogamie označuje i párování uvnitř určité skupiny, díky němuž dochází k uchování 

znaků, které ji odlišují od zbytku větší skupiny, jíž je sama součástí (internetový odkaz 1).  

Termín homogamie je také používán k označení vzájemné podobnosti mezi partnery (vždy v 

určitém znaku) (Jones 1929).  

Opakem homogamie je heterogamie, neboli komplementarita tedy svazek lidí, kteří si 

podobní nejsou (Savorgnan 1950).  
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O homogamii či heterogamii můžeme hovořit pouze, pokud budeme srovnávat 

jednotlivé páry v rámci dané populace. Ta je pak buď komplementární (heterogamní), nebo 

homogamní na základě toho, zda je počet párů, které pozorujeme, kde oba jedinci disponují 

stejným znakem, menší, nebo větší než v populaci, kde se jedinci párují náhodně 
2
 (Savorgnan 

1950).  

 

2.2 Homogamie  

 Z hlediska evoluční psychologie vnímáme chování člověka, a tedy i pohlavní výběr, 

v kontextu evolučních strategií. Z evolučního hlediska lze teorii homogamie vysvětlit pomocí 

teorie příbuzenského výběru. Podle této teorie jedinec pomáhá svým příbuzným, kteří nesou 

část jeho genů, protože při jejich rozmnožení se do další generace dostanou i geny 

pomáhajícího jedince a ten si tak zvýší své inkluzivní fitness. Mezi vzájemně podobnými 

partnery dochází k většímu altruismu, i když nejsou příbuzní (Rushton, 1989). Výběr 

partnera, který je nám podobný tak může mít adaptivní výhody. Jde o mechanismus 

fenotypové podobnosti (phenotype matching mechanism). Detekce geneticky podobných 

jedinců je totiž založená na předpokladu, že se genotyp odráží ve fenotypu. Jedinci mají podle 

této teorie vrozený algoritmus, jehož pomocí aplikují svůj vlastní fenotyp jako šablonu na 

neznámé jedince a následně preferují ty, jejichž rysy jsou podobné jejich vlastním (Blaustein 

a kol., 1991). Podle Batesona (1983) jde o kompromis mezi inbreedingem
3
 a outbreedingem

4
, 

protože rodiče budou moci s potomkem sdílet více genů a tím tak zvýší počet svých genů 

v budoucích generacích. Tento partnerský altruismus (který může mít podobu homogamie) 

tak může ochránit před zničením „genetické komplexy“, které jsou adaptované jen na určité 

prostředí, čímž zvýší reprodukční úspěch daného jedince (Bereczkei et al. 2004). 

                                                
2
 Jde o takovou populaci, kde se jedinci párují na základně náhody (tzv. random mating), což ovlivňuje 

genetickou strukturu dané populace. Párování v této populaci se uskutečňuje bez ohledu na genetické, fyzické a 

psychosociální preference daných jedinců. Tato populace je pak označována za panmiktickou populaci. U lidí 

této druh párování není znám, jde tedy o zoologický termín (Flegr, 2004). 
3 Jde o párování mezi blízce příbuznými jedinci, případně o párování blízce příbuzných jedinců, ke kterému 

dochází častěji, než bychom očekávali na základně náhodnosti (Flegr, 2004). 

4 Jde o párování jedinců, nebo populací, kteří nejsou geneticky příbuzní.  
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Lidé si vybírají své partnery podle různých kritérií. Často se jedná o jedince, kteří 

pochází z podobného, či stejného prostředí, náleží ke stejné skupině
5
 a jsou si podobní po 

psychické stránce nebo na základě toho, co mají rádi na sobě a nacházejí to u protějšku. Freud 

tento způsob výběru partnera nazval narcistickým výběrem objektu (citováno podle Willi, 

2006). Podle něj člověk miluje na svém bližním to, čím je sám, čím by chtěl být. Vybírá si 

pak takového partnera, u nějž má pocit, že nás miluje a oceňuje.  

Tato tendence vybírat si partnera, který se nám bude v jistých fyzických a 

osobnostních charakteristikách podobat, byla podpořena řadou studií. Tyto studie ukazují, že 

partneři se navzájem více než s náhodnými jedinci podobají např. ve výši dosaženého 

vzdělání, věku, míře inteligence, fyzické atraktivitě, národnosti nebo například profesního 

postavení (Jones 1929; Bereczkei a kol., 1997; Penton-Voak et al. 1999; Alvarez, Jaffe 2004). U 

některých charakteristik je tato podobnost výhodou, u jiných nemusí. Tato skutečnost, že 

partneři si jsou v mnohých znacích podobní, může být částečně důsledkem efektu proximity 

(lidé si nacházejí častěji partnery ze stejného města či čtvrti, ze stejného zaměstnání, školy 

apod.).  

 

2.2.1 Faktory ovlivňující míru homogamie a její intenzitu  

V každé populaci působí na jedince určité faktory, které mohou homogamii 

ovlivňovat. Ty pak dělíme podle účinku na faktory vnitřní a vnější (Savorgnan 1950). 

Faktory vnitřní lze dále rozdělit na pozitivní (vzájemná přitažlivost jedinců podobných v určité 

vlastnosti, větší atraktivita pak zvyšuje homogamii) a negativní (vzájemná antipatie jedinců, kteří 

se v dané vlastnosti liší; silnější antipatie pak zvyšuje homogamii). K vnějším faktorům pak patří 

relativní izolovanost jedince (topografická a profesní; větší izolace od jedinců, kteří jsou si 

podobní v dané vlastnosti, nebo menší izolace od jedinců, které se v dané vlastnosti liší) a 

nepoměr (početní) mužů a žen, kteří mají dané vlastností (čím vyšší nepoměr, tím nižší míra 

homogamie). 

Tyto faktory ovlivňují míru homogamie dané populace tak, že faktory vnitřní 

(pozitivní a negativní) ji zvětšují a faktory vnější ji naopak snižují (Savorgnan 1950). 

 

                                                
5 Čímž se uplatňuje princip tzv. endogamie, což je pravidlo výběru partnera, kdy je požadováno, aby jedinec 

vstoupil do manželství s partnerem, který pochází ze stejné skupiny, jako on sám. Opakem endogamie je 

exogamie (Vrhel, 2002) 
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Každá populace disponuje určitou intenzitou homogamie. Tuto intenzitu udává tzv. index H 

(Savorgnan 1950). Platí pro něj následující vzorec:  

 

         (AB).(ab) - (Ab).(aB) 

H = ————————— 

         √ [(A).(B).(a).(b)] 

 

A, a, B, b jsou jedinci, kteří mezi sebou utvořili páry.  

A, nebo a je počet žen s formou znaku F, nebo f  

B, nebo b, je počet mužů s formou znaku F, nebo f  

Samotný znak se v populaci vyskytuje ve dvou formách, ve formě F a ve formě f  

AB, ab je potom počet párů dvou jedinců, kteří mají shodnou formu znaku  

Ab, aB je počet párů dvou jedinců, kteří mají rozdílnou formou znaku. 

 

Pokud je (AB).(ab) = (Ab).(aB), je index H = 0, jde o párování, které není závislé na daném 

znaku  

Pokud je (Ab) = (aB) = 0, pak je index H = 1, jde o kompletní homogamii.  

Pokud (AB) = (ab) = 0, index H = -1, jde o kompletní heterogamii.  

 

2.2.2 Homogamie týkající se psychosociálních znaků  

Podle teorie homogamního párování jedinci u svých partnerů preferují jak určité 

biologické znaky (viz níže), tak i základní osobnostní vlastnosti, jež jsou podobné jim 

samotným (tedy psychosociální znaky). Různé druhy populací se mezi sebou mohou v těchto 

psychosociálních znacích lišit. Tento rozdíl pak vyjadřuje stupeň homogamie každé dané 

populace (Savorgnan 1950). Lidská společnost má podle Savorgana (1950) zájem o 

sjednocení psychosociálních znaků, protože to dlouhodobě vede k vytvoření určitého sklonu k 

homogamii. Tento odlišný sklon k homogamii psychosociálních znaků hraje roli při 

začleňování minoritních skupin do většinové společnosti. Čím je rozdíl mezi stupněm 

homogamie mezi minoritní a majoritní společností větší, tím se snižuje šance na jejich 

spojení.  

Homogamii můžeme rozdělit podle jednotlivých znaků na homogamii etnickou, 

náboženskou, vzdělanostní atd. Určité vlastnosti a jejich hodnota se v daných kulturách mohu 

lišit a lišit se tak bude u daného znaku i rozsah homogamie. Některé typy homogamie se mezi 
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kulturami a společnostmi liší velmi často, jiné se vyskytují napříč většiny z nich (například 

věková homogamie, kdy je sice muž často starší než žena, ale z pravidla to bývá jen o pár let).  

Předchozí studie například naznačují, že partneři se více než s náhodnými jedinci 

podobají například socioekonomickým statusem, výší dosaženého vzdělání, osobnostními 

rysy (Bereczkei a kol., 1997; Thiessen a kol., 1997; Little a kol., 2006). Studie, kterou 

provedla Gyurisová a její kolegové (2010), se zabývala dlouhodobými partnery a mírou jejich 

podobnosti v osobnostních charakteristikách. Podle výsledků spolu jedinci nejvíce korelovali 

v extroverzi, ve svědomitosti a nakonec v otevřenosti vůči novým zkušenostem.  I tato 

podobnost v osobnostních charakteristikách byla větší, než s náhodně vybranými jedinci 

z dané populace.  

Partneři, kteří si jsou v těchto aspektech podobní, spolu zůstávají déle, jsou 

spokojenější v manželství a partnerství a mají více potomků než páry, v nichž si partneři 

podobní nejsou (Bereczkei & Csanaky, 1996; Thiessen a kol., 1997). Jedinci, kteří preferují 

určitou podobnost v osobnostních charakteristikách, hodnotách či názorech mívají totiž 

podobný náhled na okolí a podobný způsob myšlení, což vede ke sníženému počtu 

partnerských hádek (Byrne, 1971, citováno podle Klohnen a Luo, 2003).  

Podle výzkumu manželských dvojic, který provedl v roce 1985 Russell a kol., se 

homogamní párování více uplatňuje u těch znaků, které jsou více dědičné.  Princip 

homogamie se tedy výrazněji uplatňuje u dědičných kognitivních, antropometrických a 

sociálních charakteristik. Jiný výzkum poukázal na souvislost podobnosti manželů ve 

způsobu trávení volného času. Podobnost mezi manželi byla vyšší u koníčků s větší mírou 

dědivosti (například obliba čtení) (Rushton a Russell, 1985). 

 Problém může vyvstat, pokud se zaměříme na podobnost dlouhodobých partnerů. 

Otázka pak zní: Jde o počáteční párovací homogamii, tedy zda se sobě partneři podobají již 

od začátku, nebo se časem začali vzájemně více připodobňovat, protože spolu tráví určité 

množství času a jsou vystaveni velmi podobným vlivům ze svého okolního prostředí?  

Tímto problémem se zabývala longitudinální studie Caspi a kolektivu (1992). Bylo 

zjištěno, že partneři se sobě navzájem podobali po osobnostní stránce v prvním roce 

manželství stejně, jako po dvaceti letech (citováno podle Bleske-Rechek a kol., 2009). Jiný 

výzkum poukázal na to, že míra nenáhodného párování u novomanželů (s průměrnou délkou 

vztahu 3,5 roku) byla podobná jako u předešlého výzkumu (Luo, Klohnen, 2005, citováno 

podle Bleske-Rechek a kol., 2009). Výše uvedené studie se zaměřovaly jen na manželské 

páry. Bleske-Rechek a kolegové (2009) se soustředili na páry, které nebyly sezdané. Ukázalo 

se, že u těchto párů fungoval princip homogamie u sebehodnocené atraktivity, u atraktivity, 
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kterou hodnotili ostatní, dále v názorech týkajících se náboženství a politiky. Navíc páry, 

které se během následujících 11 měsíců nerozešly, měly mnohem více podobnější náboženské 

a politické názory, než ty páry, které se během následujících 11 měsíců rozešly. Výše uvedené 

studie tedy poukazují na to, že partnerská homogamie a podobnost není výsledkem 

společného soužití, ale do určité míry mu předchází.  

 

2.2.3 Homogamie u fyzických znaků 

Směr a intenzita výběru partnerů ze strany opačného pohlaví (tedy pohlavní výběr) 

ovlivňuje vznik a frekvenci fyzických znaků u člověka. Odlišný směr poukazuje na různost 

projevů znaků, které dané pohlavní preferuje (například výšku a hloubku hlasu, tvar postavy 

apod.). Intenzita výběru odkazuje na fakt, že stejný znak má v pohlavním výběru jiný význam 

(například odlišný poměr svalové hmoty a tuku u žen a u mužů). Dochází tak ke vzniku tzv. 

epigamních znaků
6
 u člověka (Mealey, 2000). Pohlavní výběr je dále u každé skupiny 

ovlivněn genetickou variabilitou jejích členů, izolovaností od ostatních skupin, nebo 

geografickou polohou. Párování jedinců na principu homogamie pak vede k tomu, že se 

v následujících generacích zvětšuje počet jedinců, kteří mají daný gen. Jednotlivé geny se mohou 

také kumulovat, což vede k výraznějšímu vyjádření tohoto konkrétního znaku. Nejčastěji 

nalezneme podobnost v takových znacích, jako je stáří, výška postavy, barva pleti, barva vlasů, 

očí a tělesné proporce. Důsledkem homogamie pak je, že v rámci určité populace přibližuje sobě 

navzájem podobné skupiny a zvyšuje propast mezi průměrnými homogenními skupinami, čímž 

dochází ke stratifikaci skupin či populací  (Jones 1929).  

Jiné studie zabývající se homogamií ukazují, že určitá podobnost vzbuzuje jakýsi pocit 

známosti a zvyšuje důvěryhodnost jedince. Jedinci pak spíše preferují sobě podobné obličeje. 

Nejvýraznější efekt má vzájemná podobnost obličejů na nárůst fyzické atraktivity, ale pouze u 

jedinců stejného pohlaví. U jedinců opačného pohlaví nedochází ke zvýšení atraktivity 

obličeje, i když vykazují stejnou míru podobnosti a efekt familiárnosti tak snižuje vzájemnou 

přitažlivost (De Bruine, 2004a). Tento výsledek autoři interpretují na základě faktu, že 

genetická příbuznost partnerů zvyšuje riziko inbreedingu, ale také zároveň dochází k vnímání 

atraktivity jedince, která se může týkat jiných znaků obličeje (například pohlavně 

dimorfních). Vliv podobnosti na atraktivitu obličeje je proto výrazný pouze u jedinců stejného 

pohlaví (DeBruine 2004).  

                                                
6 Druhotně pohlavně typické znaky vzniklé selekcí 
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Jiné výzkumy poukazují na skutečnost, že lidé jsou schopni na základě olfaktorických 

a vizuálních podnětů určit, zda jsou si daní jedinci geneticky podobní. Tuto teorii podporuje 

například studie, kde cizí hodnotitelé správě přiřazovali fotografie novorozenců k jejich 

rodičům. (McLain a kol., 2000; Bressan, Grassi, 2004). 

Zdá se, že homogamie u fyzických znaků člověka tak podporuje teorii výběru partnera 

„hledání jakoby sama sebe“.  

Předchozí uvedené studie se zaměřovaly na testování homogamie a komplementarity 

na heterosexuálních jedincích. Prozatím je jen málo studií, které by se zabývaly těmito 

teoriemi u homosexuálních jedinců.  

 

2.2.4 Homogamie u homosexuálních párů 

V předchozích studiích zaměřených na výběr partnera u homosexuálních jedinců se 

ukázalo, že homosexuální muži mají tendenci preferovat maskulinní či pohlavně typické 

muže, a to jak co se jejich vzhledu, tak behaviorálních a osobnostních charakteristik týče 

(Bailey a kol., 1997). V tomto výzkumu se dále ukázalo, že preference partnerů u 

homosexuálních mužů závisí na jejich vlastní pohlavní roli či maskulinitě-femininitě: 

homosexuální muži označující se za maskulinní měli větší tendenci ve srovnání s femininními 

homosexuály klást důraz na maskulinitu potenciálního partnera. Dále se prokázalo, že více 

femininní muži preferují mladšího partnera s vyšší mírou expresivity a více maskulinní muži 

touží po starším partnerovi a zároveň kladou důraz na jeho rozumnost a dospělost (Boyden a 

kol., 1984; Silverthorne a Quinsey, 2000). Harry a DeVall (1978) ve svých výzkumech 

poukázali na to, že homosexuální muži obecně preferují partnera podobného věku, jako jsou 

oni sami, ale mladší muži mají tendenci toužit po starším partnerovi a obráceně. Bell a 

Weinberg (1978) zjistili, že homosexuální muži s vysokou mírou maskulinity jsou obvykle 

považováni za žádoucí partnery, alespoň co se sexuálních partnerů týče.  

Jiné studie prokázaly, že většina homosexuálních jedinců je ve vztahu šťastnější, 

pokud jejich partner pochází z podobného prostředí, má stejné zvyky a vyznává stejné 

hodnoty (Kurdek a Schmitt, 1987). Stejně jak u heterosexuálních, tak u homosexuálních párů 

bylo potvrzeno, že podobnost ve věku, platu, vzdělání a prestižnosti práce značí určitou míru 

kvality vztahu (Kurdek, 1991). I přes určité rozdíly se tedy zdá, že homosexuální vztahy 

fungují stejným způsobem jako vztahy heterosexuálních partnerů.  
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Je ovšem potřeba podotknout, že všechny výše zmiňované studie se ale zabývaly 

výběrem a párováním pouze s potenciálním partnerem, žádná z nich tedy nebyla uskutečněna 

s reálnými homosexuálními páry. 

 

2.3 Komplementarita 

Teorie komplementárního párování je opakem teorie homogamního párování a ve 

zkratce říká, že „protiklady se přitahují“, tedy že si jedinci vybírají partnery s takovými 

vlastnostmi a charakteristikami, které jsou vzhledem k nim samotným opačné. Podle této 

teorie by se partneři ve svých vlastnostech měli doplňovat. 

Z biologického a z evolučně psychologického hlediska je strategie komplementarity 

výhodná zejména z toho důvodu, že snižuje rizika, která jsou spojená s inbreedingem. 

Důsledky inbreedingu mohou být totiž být negativní (např. nahromadění škodlivých alel), což 

v konečném důsledku vede nejen ke snížení schopnosti jedince se rozmnožit, ale také 

schopnosti dožít se reprodukčního věku. Obranou proti negativním důsledkům je tzv. 

Westermarckův efekt, podle nějž k sobě jedinci, kteří spolu v dětství vyrůstali (jsou proto s 

velkou pravděpodobností příbuzní a může se tedy projevit efekt inbreedingu), nejsou sexuálně 

přitahováni (Lieberman a kol., 2007). Tato teorie získala určitou empirickou podporu např. na 

Tchajwanu, kde jsou budoucí manželé společně vychováváni již od útlého věku. Ukázalo se, 

že páry, které spolu vyrůstaly, se častěji rozcházejí a mají méně potomků, než páry, které se 

seznámily až v dospělosti.  

Nicméně teorie komplementárního párování nemá moc velkou empirickou podporu. 

Výzkumy dále ukazují, že vztahy založené na principu komplementárního párování bývají 

oproti vztahům založeným na homogamii méně stabilní a také mají kratší trvání (Felmlee, 

2001). Ukázalo se, že vztahy založené na komplementaritě většinou nepřecházejí v 

dlouhodobé partnerství a bývají dříve ukončeny než vztahy založené na homogamii, protože 

komplementární znaky, které byly na začátku vztahu partnery považovány za atraktivní, 

začnou být v průběhu vztahu vnímány jako negativní (Felmlee, 2001). 

R. F. Winch (citováno podle Hayes, 1998) postuloval hypotézu komplementárních 

potřeb (complementary needs hypothesis), podle které si osobní nedostatky kompenzujeme 

partnerem, který v dané oblasti naopak vyniká. Tato neshoda v osobnostních rysech pak může 

mezi partnery usnadňovat kooperaci.  

Nejčastěji se můžeme ve vztahu setkat se stratifikací pečovatelsko - receptivní a 

dominantně – submisivní. Takovéto vztahy bývají podmíněné komplementaritou 
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protikladných vlastností, jako je dominance – submise a aktivita – pasivita. Tyto dimenze 

bývají navíc často interpretovány jako typicky mužské a typicky ženské. Podle Smithe a 

Ruize (2007) se míra komplementarity v sociální interakci se uplatňuje především v rámci 

dimenze kontroly (submisivní jedinec bude bezkonfliktně vycházet s dominantním jedincem). 

Dryer a Horowitz (1997) zjistili, že komplementarita u dominance a submitivity, hraje 

v některých faktorech důležitější roli než partnerská podobnost. Dominantní jedinci totiž 

vykazovali větší míru spokojenosti v interakci se submisivními jedinci a naopak. Nebylo ale 

prokázáno, že by homogamie ohledně dominance – submitivity způsobovala větší 

nespokojenost. Autoři dále uvádějí, je potřeba rozlišovat mezi homogamií a 

komplementaritou u takových charakteristik, jako je věk, fyzická atraktivita, inteligence atd. 

(tedy mezi charakteristikami, které jsou vrozené) a mezi interpersonálním chováním (sem 

spadá například výše zmiňovaná dominance a submitivita).  

 Ostatní studie zabývající se komplementaritu poukazují na rozdíl mezi geny jednoho 

partnera a geny toho potencionálního. Tyto výzkumy se nejčastěji zaměřují se na stupeň 

komplementarity a na rozpoznání tzv. MHC genů (Major Histocompatibility Complex), které 

mívají partneři většinou odlišné. Tyto geny hrají totiž klíčovou roli ve fungování našeho 

imunitního systému při rozpoznávání cizích elementů (ty většinou pocházejí z nějakého 

patogenu). To, že preferujeme jedince, kteří mají odlišné MHC geny, zaručuje, že naši 

potomci budou více odolní vůči různým druhům infekcí. MHC geny u lidí známe pod 

pojmem lidský antigen leukocytů (human leukocyte antigens, neboli HLA), který utváří 

základ našeho imunitního systému a hraje tak důležitou roli v reprodukci jedince. HLA 

haplotyp mohou ženy rozlišit pomocí vůně a na tomto základě pak dávají přednost mužům, 

kteří mají odlišný HLA než ony samy (Roberts a Little, 2008).  

Podle některých studií se tato rozdílnost MHC genů projevuje i ve vnímané atraktivitě 

jedinců. Roberts a kol. (2005b) ve svém výzkumu potvrdili, že muži, kteří měli tři 

heterozygotní MHC lokusy, byli ženami hodnoceni jako více atraktivní, než muži, kteří byli 

homozygotní v jednom, nebo více MHC lokusech. Další studie se zabývala preferencí 

odlišných a podobných MHC genů v kontextu mužského obličeje. Výsledky ukázaly, že ženy 

dávaly přednost jako potenciálním dlouhodobým partnerům, mužům, kteří měli stejné MHC 

geny (Roberts a kol., 2005a). Podobný výzkum, který se zabýval preferencí tváří, 

v kontextu krátkodobého a dlouhodobého vztahu, ukázal, že muži na rozdíl od žen dávali 

přednost ženám s odlišnými MHC geny a to jak pro dlouhodobý, tak pro krátkodobý vztah 

(Lie a kol., 2010).  
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Tyto výzkumy se nicméně zaměřovaly opět na preference partnerů, otázkou zůstává, 

jaké by byly výsledky, pokud bychom porovnávali reálné partnery.  
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Kapitola 3. Psychologická a behaviorální dimenze 

maskulinity a femininity v kontextu mužské homosexuality 

 

V této kapitole se budeme zabývat genderovými rolemi v kontextu mužské 

homosexuality, protože tyto dva jevy spolu úzce souvisí. Proto je důležité, abychom tuto 

problematiku zmínili ještě před samotným partnerským výběrem homosexuálních mužů. 

Navíc genderové role mohou mít vliv i na partnerskou spokojenost (viz kapitola 4., 

podkapitola 4.3.1 Faktory ovlivňující spokojenost ve vztahu).  

Problematika genderových rolí je sama o sobě poměrně složitá, a pokud na ní 

nahlížíme v kontextu homosexuality je spojena s mnoha mýty, které jsou ve společnosti 

zakořeněny. Jeden z nejrozšířenějších se týká přílišné „zženštilosti“ gayů a naopak přehnané 

„mužnosti“ lesbických žen. V naší euroamerické kultuře je spojení zženštilosti (femininích 

znaků) a jedince mužského pohlaví vnímáno negativně a hůře, než maskulinní znaky u žen 

(Sandfort, 2005). Tato představa zženštilého homosexuála má své kořeny v historii výzkumu 

sexuální orientace v rámci euroamerického kulturního kontextu. Například Magnus 

Hirschfeld, německý lékař a sexuolog, definoval homosexualitu jako „třetí pohlaví“, tedy 

něco mezi heterosexuálními muži a ženami. Homosexualita tak byla spojena s pohlavní 

inverzí, což bychom dnes nazvali genderová nonkonformita. Důsledkem této teorie a 

způsobem jak byli vnímáni homosexuální muži, ve 20. století vznikaly studie, které se 

zaměřovaly na podobnosti homosexuálních mužů a heterosexuálních žen (Internetový odkaz 

2).  

 Definovat samotný termín gender je poměrně obtížné, protože tato definice se 

mnohdy liší dle vědeckého přístupu (oboru), který užíváme. Z evolučního hlediska můžeme 

chápat dimenzi maskulinity jako soubor znaků (psychologické, morfologické a behaviorální), 

které mužům zajišťují reprodukční úspěch. Stejně je tomu s femininitou, která by měla 

zajišťovat reprodukční úspěch žen (Horvath, 1999). 

Pokud budeme dále mluvit o genderu, budeme ho chápat v kontextu pohlavních rolí, 

tedy jako expresi a percepci femininních a maskulinních znaků, které jsou variabilní v rámci 

biologického pohlaví (Lippa, 2009). Genderové (pohlavní) role jsou v rámci této definice 

v dané kultuře soubor zájmů, preferencí a chování, které jsou typické pro ženy (jsou tedy 

femininí), nebo pro muže (jsou tedy maskulinní) (Bem, 1983). Tato škála maskulinity a 

femininity bývá často zahrnována v osobnostních testech. Skrze ně se zjišťuje stupeň, jak 

daný člověk nahlíží na svou vlastní maskulinitu a femininitu. Výsledky pak mají podobu 
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víceúrovňového grafu, který obsahuje různorodé oblasti mužského a ženského chování, 

aktivit a osobnostních rysů (Lippa, 2009).  

Problém nastává, pokud chceme určit míru maskulinity a femininity u určitého 

člověka a to nezávisle na jeho pohlaví. Škály a dotazníky, které měří pohlavně typické role, 

by totiž měly odlišit femininní ženu od maskulinní ženy a maskulinního muže od muže 

femininního. Většina těchto dotazníků a škál byla ale zkonstruována na odlišení mužů a žen 

v rámci jejich biologického pohlavní a ne maskulinních a femininních jedinců v rámci 

jednoho pohlaví (Lippa, 2009).  

 Celkem můžeme rozdělit tři základní dimenze, které se maskulinity a femininity 

týkají. První jsou morfologické znaky, dále behaviorální a kognitivní znaky a nakonec 

psychologické a osobností znaky. Blíže se podíváme na dvě z nich. 

 

3.1 Psychologické znaky 

V průběhu 20. století bylo vytvořeno několik způsobů, jak zjišťovat dimenzi 

maskulinity-femininity v rámci pohlaví i v rámci jedince. Výzkum tak prošel mnoha zvraty a 

změnami.  

 Za nejstarší empirickou studii, která se tomuto tématu věnuje, můžeme považovat 

výzkum Termana a Milesové ve 40. letech 20. století. Ti považovali maskulinitu a femininitu 

za dvoupólový, jednodimenzionální znak a měřili ho pomocí dotazníku, který vykazoval 

pohlavní rozdíly. Tento jednodimenzionální znak se u tohoto dotazníku často přirovnává 

k míře inteligence (jde o podobný způsob měření). Jejich výsledky poukázaly na souvislost 

mezi mužskou homosexualitou a femininí pohlavní rolí (Lippa, 2009). 

 Předpokladem raného výzkumu maskulinity a femininity byla myšlenka, že pro každé 

pohlaví je dobré být pohlavně typické. Ženy by tedy měly být femininí a muži maskulinní. 

Nicméně tyto původní škály byly dost nesourodé a spíše než soudržnou dimenzi měřily na 

sobě nezávislé znaky (Lippa, 2009) 

Kromě dotazníku Termana a Milesové je jedním z nejstarších dotazníků tzv. 

Minnesotský mnohaúrovňový osobnostní dotazník (MMPI, Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory), který byl vykonstruován, aby měřil duševní choroby (Haslam, 1997). 

Jedna z jeho částí je zaměřená na míru maskulinity a femininity pro daného jedince. Jeho 

tvůrci pak pojali toto měření maskulinity a femininity z hlediska psychopatologie a především 
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se soustředili na diagnózu genderové identity a sexuální inverze
7
. Tato část dotazníku se 

zaměřovala na různé vlastnosti a charakteristiky, které jsou pohlavně diferenciované. Autoři 

se inspirovali výsledky od Termana a Milesové a kladli rovnítko mezi femininitu a 

homosexualitu a mezi maskulinitu a heterosexualitu (u mužů), čímž nepřipouštěli možnost, že 

by mohl existovat maskulinní homosexuál a femininí heterosexuál (Lippa, 2009). 

V 70 letech převládal dvojdimenzionální přístup, který definoval maskulinitu jako 

instrumentální znaky a femininitu jako znaky expresivní. Maskulinita a feminista byly 

považovány za interpersonální charakteristiky (Bem, 1974). Dotazníky měřící 

dvojdimenzionální škálu maskulinity-femininity jsou dva: dotazník osobnostních 

charakteristik (PAQ; Personal Attributes Questionnaire) a dotazník pohlavních rolí vytvořený 

Bemovou (BSRI; Bem Sex Role Inventory). Tyto dotazníky se ale soustředily jen na 

psychologickou a osobnostní část pohlavních rolí a úplně vynechaly intrasexuální variace 

jiných pohlavně dimorfických znaků a charakteristik. Oba dotazníky tak do určité míry 

reflektují stereotypy, které společnost v euroamerické kultuře přisuzuje ženám a mužům 

(Bem, 1974; Spence a kol., 1975; Lippa, 2009).  

Podle tohoto přístupu byli androgynní jedinci 
8
 novým kritériem psychického zdraví a 

opakem byli tzv. nevyhranění jedinci
9
. Androgynní jedinec byl totiž více flexibilní a nebyl tak 

omezen pohlavně typickými rolemi jako pohlavně typický jedinec.  

Některé výsledky z těchto dotazníků odkazovaly na sexuální orientaci. V jedné studii, 

kde byl použit dotazník BSRI, byli zkoumáni heterosexuální, homosexuální a transsexuální 

muži ohledně psychologických charakteristik. Ukázalo se, že více jak polovina 

homosexuálních mužů se umístila na maskulinní škále (u nich byla také zaznamenána největší 

variabilita), heterosexuálové byli nejčastěji androgynní a transsexuálové tíhli k femininitě, 

nebo androgynii. Jiné studie naopak poukazují na to, že homosexuální muži mají tendenci být 

více androgynní, než jedinci heterosexuální (na škálách BSRI) (Lippa, 2009). 

 

                                                
7 Porucha pohlavní identity, kdy muž se muž chová a cítí být jako žena a žena jako muž, tedy obráceně, než by 

bylo pro jejich pohlaví typické.  

8 Lidé, kteří mají vysokou míru maskulinity i femininity. 

9 Jedinci, kteří mají nízké skóre jak na škále maskulinity, tak na škále femininity.  
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3.2 Behaviorální a kognitivní znaky 

3.2.1 Dětská genderová nonkonformita 

 Gendrová nonkonformita neboli genderová atypičnost, bývá často spojená 

s homosexuálními muži i ženami. Jde tedy o takové jedince, kteří se chovají netypicky vůči 

svému pohlaví (to, co je typické pro muže a ženy je samozřejmě z velké části dané kulturně a 

závisí na daném typu společnosti). Může se například jednat o preferenci opačného pohlavní 

v rámci v kamarádství mezi vrstevníky, nebo preferenci určitých typů hraček a her, či 

oblečení, které je typické spíše pro pohlavní opačné. Tato nonkonformita se může projevovat 

i během dospělosti. Genderovou nonkonformitu proto můžeme rozdělit na dětskou (tzv. 

childhood gender nonconformity (CGN)) a trvalou genderovou identitu (continuing gender 

identity (CGI)) (Dunne a kol., 2000). Tento proces pohlavní typizace začíná již v raném 

dětství (přibližně ve dvou letech) a později (okolo čtyř let) děti preferují vrstevníky stejného 

pohlaví, jako jsou ony samy (Maccoby, 2002).  

 Dětská genderová nonkonformita často (přibližně v 75 % případů) koreluje s pozdější 

homosexuální orientací (Bailey a Zuzcker, 1995). Homosexuální muži častěji ve srovnání 

s heterosexuálními muži vykazují větší dětskou genderovou nonkonformitu (například 

preferují spíše kamarádky oproti kamarádům). Dětská genderová nonkonformita je tedy 

jedním z nejčastějších prediktorů homosexuální orientace (Bailey a Zucker, 1995). Je potřeba 

si ale uvědomit, že ne u každého genderově nonkonformního dítěte můžeme tvrdit, že bude 

v dospělosti homosexuálně orientované. Velká část těchto výzkumů je založená na 

retrospektivní metodě, respondenti tedy o svém genderu vypovídají zpětně. Tyto výpovědi se 

ale často shodují s výpověďmi jejich sourozenců a matek (Bailey a kol., 1995). Výsledky 

těchto studií pak upozornily behaviorální genetiky a evoluční psychology na teoretickou 

souvislost mezi sexuální orientací a pohlavní (a)typičností (Horvath, 1999, citováno dle 

Valentové 2006). 

 Dále je důležité si uvědomit, že ne každý homosexuální muž musí mít oproti 

heterosexuálnímu muži odlišnou CGN (Bogaert, 2003). O dětské genderové nonkonformitě 

tedy zřejmě nemůžeme mluvit jako o příčině homosexuality. V novějších studiích dokonce 

zvýšenou míru dětské genderové nonkonformity z celého vzorku respondentů vykazovalo jen 

30% homosexuálně orientovaných jedinců (Bailey, 2000). Je proto nutné, abychom tyto 

rozdíly mezi homosexuálními muži brali v potaz a škálu maskulinity a femininity nevnímali 

jako čistě dvoupólovou, ale spíše jako kontinuum maskulinních a femininích znaků a to 

nezávisle na respondentově sexuální orientaci.  
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3.2.2 Preference zaměstnání a koníčků 

 Novější metodou určování pohlavních rolí je metoda genderové diagnosticity. Jejím 

autorem je psycholog R. Lippa, který je autorem univerzálního dimenzionálního pojetí 

maskulinity – femininity (Lippa, 1997; Lippa, 1998; Lippa 2001; Lippa 2009). Pomocí této 

metody zjišťujeme pohlavní role pomocí preferencí jednotlivých profesí, zájmů a aktivit 

jedince. Protože se jedná o behaviorální preference, je tato metoda oproštěna od kultury, ze 

které člověk pochází a výběr těchto koníčků a zaměstnání není tolik ovlivněn sociálními a 

environmentálním faktory, ale spíše aktuálním chováním.  

Povolání a koníčky, které jsou v dotazníku uvedeny, jsou navrženy tak, aby byly 

pohlavně diferencované. Tyto preference pro dané aktivity se vyvíjejí již v raném stádiu 

života a jsou oproti psychologickým faktorům pohlavních rolí více stabilní (Lippa, 2009). 

Pomocí této metody pak můžeme na základě těchto preferencí poměrně s určitostí určit i 

pohlavní daného jedince. Výzkumy také ukázaly signifikantní souvislost sexuální orientace a 

genderové diagnosticity. Homosexuální muži vykazovali větší preferenci pro koníčky a 

zaměstnání, které jsou v dané kultuře považovány za typicky ženské (Lippa, 2000). (Více o 

genderové diagnosticitě viz kapitola 6. Materiály a metody, podkapitola 6.1.2 Dotazník 

genderové diagnosticity (GD) – preference zaměstnání a koníčků.) 

 

3.2.3 Pohlavně (a)typické behaviorální znaky 

Kromě dvou výše uvedených metod se k měření pohlavních rolí používá ještě jedna 

metoda a to studium aktuálních behaviorálních znaků u dospělých jedinců, které bývají 

závislé na jedincově pohlaví.  

 Empirické výzkumy poukázaly na to, že homosexuální muži jsou mnohem častěji 

zaměstnáni a angažují se v uměleckých, kreativních, akademicko-výzkumných a 

pečovatelských profesích (Croteau a Bieschkle, 1996; Oberschneider a Bailey, 1997).  

 Dalším behaviorálním znakem, který je pohlavně dimorfický, je agresivita. Mezi 

homosexuálními a heterosexuálními muži byl zjištěn vyšší stupeň agresivity u 

heterosexuálních mužů, gayové tedy vykazovali nižší stupeň fyzické agresivity (Blanchard a 

kol., 1983; Gladue a Bailey, 1994). 
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3.2.4 Kognitivní znaky 

 Na pomezí behaviorálních a psychologických znaků můžeme zařadit kognitivní 

dovednosti. Předchozí výzkumy ukázaly, že určité kognitivní schopnosti jsou pohlavně 

dimorfické (ženy například vynikají ve verbálním projevu, muži naopak v prostorové 

představivosti) a tyto rozdíly se projevují již dětství (Geary, 1999) a v dospělosti mají vliv na 

preferenci a výběr zaměstnání a na aktivity ve volném čase.  

U homosexuálních mužů byl také objeven trend, kdy oproti heterosexuálně 

orientovaným mužům měli lepší verbální dovednosti a naopak horší prostorovou 

představivost (Rahman a kol., 2003; Rahman a kol., 2012). Jiné studie ovšem tyto rozdíly 

v kognitivních schopnostech nepotvrdily (Gladue a Bailey, 1995; Cohen, 2002). Další 

výzkumy ale u těchto kognitivních dispozic potvrdily u mužů signifikantně větší intrasexuální 

variabilitu a to nezávisle na jejich sexuální orientaci (Archer a Mehdikhani, 2003). 
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Kapitola 4. Výběr partnera a typologie párování 

homosexuálních jedinců v kontextu partnerské 

spokojenosti 

 

Předchozí výzkumy zaměřené na výběr partnera a párování mezi jedinci byly převážně 

zaměřeny na heterosexuální páry. Tato práce se zaměřuje na výběr partnera u homosexuálních 

jedinců, což je poměrně neprozkoumané téma. Obecně můžeme říci, že pohlavní výběr 

funguje u homosexuálních jedinců, i přestože jeho výsledkem nemusí být reprodukce daného 

jedince.  To se může zdát být v rozporu pohledem, který zdůrazňuje, že důležitými aspekty 

výběru partnera je naše uvědomělé vědomí a myšlení. Poznávání našeho protějšku je sice 

součástí určitého hodnocení partnera, ale není jeho nezbytnou součástí (Regan, Medina a 

Joshi, 2001).  

V následující kapitole uvedeme doposud zjištěné poznatky, které se týkají výběru 

partnera u homosexuálních jedinců, dále se budeme zabývat určitými typy párování 

homosexuálních jedinců a určitými aspekty vztahu, které mohou ovlivňovat partnerskou 

spokojenost (jako je například sexuální role nebo promiskuita). 

 

 

4.1 Výběr partnera u homosexuálních jedinců 

Páry, kde jsou oba partneři výhradně homosexuální orientace, nemohou přirozeně 

produkovat děti. Obecně se také ukazuje, že velká většina gay a lesbických párů s dětmi ani 

nežijí (Rothblum, Balsam a Solomon, 2008). Často to ale nemusí být jen z důvodu jejich 

vlastní volby. V některých zemích není „manželství“ lidí stejného pohlaví povoleno, stejně 

tak jako v jiných zemích existují překážky (právní a sociální) znemožňující adopci dětí 

homosexuálními páry. I přesto byl u homosexuálních párů prokázán stejný stabilizační 

účinek, jaký mají děti na vztah heterosexuálních párů (Kurdek, 2007).  

Dosavadní výzkumy zabývající se výběrem partnera u homosexuálních jedinců 

poukázaly na to, že homosexuální muži dávají přednost mužům, kteří se popisují spíše jako 

maskulinní (Bailey a kol., 1997). V rozsáhlé studii, která se zabývala výběrem potenciálních 

partnerů, bylo zjištěno, že odpovědi homosexuálních mužů korelují s odpověďmi 

heterosexuálních mužů. U potenciálního partnera pro ně byla stejně jako u heterosexuálních 

mužů důležitá atraktivita a naopak je nezajímaly jedincovy ambice a společenské postavení 

(Lippa, 2007). Jiná studie se zabývala preferencemi pro dlouhodobý a krátkodobý (sexuální) 
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vztah. Gobrogge a jeho tým (2007) na základě interpretace svých výsledků ukázal, že 

homosexuální a heterosexuální muži mají tendenci hledat si pro dlouhodobý vztah mladšího 

partnera, než jedinci ze srovnávací skupiny, kteří si hledali partnera pro krátkodobý (sexuální 

vztah). Skutečnost, že homosexuální muži vykazují podobné preference sexuálních partnerů 

jako muži heterosexuální, je podle autorů v rozporu se sexuálně selekční teorií, protože 

homosexuální muži by neměli mít důvod vybírat si partnera na základě jeho reprodukčních 

vlastností. Nicméně je třeba brát v potaz, že odlišné reprodukční strategie mužů a žen, jež 

vznikaly během procesu evoluce, jsou s největší pravděpodobností přítomny u všech mužů a 

žen bez ohledu na sexuální orientaci, a navíc nejsou většinou vědomě reflektovány (např. 

většina adaptivního sexuálního chování nemá ve světě hormonální antikoncepce v podstatě 

žádné uplatnění, a přesto se stále projevuje).  

Existují určité poznatky, které naznačují, že homosexuální muži mají tendenci 

k homogamnímu párování. Boyden, Carroll, a Maier (1984) se zabývali inzeráty 

homosexuálů, zjistili, že muži s vyšší maskulinitou toužili po více logicky založených 

partnerech a homosexuálové vyšší mírou femininity toužili po partnerovi s vyšší mírou 

expresivity.  

Ohledně preferencí leseb je toho známo zatím jen velmi málo. Lippa (2007) zjistil, že 

lesby kladou důraz především na inteligenci, humor, poctivost a laskavost. Bailey, Kim, Hills 

a Linsemeier (1997) zjistili, že lesby dávají větší přednost potenciálním partnerkám, které 

samy sebe popisují jako femininní. Toto ale může představovat určitý paradox, protože 

gayové a lesby bývají často genderově atypičtí, ale preferují partnery, kteří jsou generově 

typičtí (Bailey & Zucker, 1995). Je ale důležité si uvědomit si, že ne všichni homosexuálové 

jsou femininí a ne všechny lesby jsou maskulinní.  

Podle výzkumu Bassetta, Pearceyho a Dabbse (2001) lesby, které samy sebe označily 

za více maskulinní, měly větší tendenci žárlit na potenciální partnerky, které disponovaly 

 větším množstvím finančních zdrojů, zatímco femininí lesby měly tendenci více žárlit na 

fyzicky atraktivní ženy. Ve stejné studii Bassett, Pearcey a Dabbs, (2001) poukázali na fakt, 

že lesby, které samy sebe označovaly za více maskulinní (často se pro ně používá označení 

„Butch") měly nízký, nebo více typicky mužský WHR poměr.
10

  

                                                
10

 Jde o poměr obvodu pasu a boků (tzv. Waist to Hip Ratios). Používáme ho jako ukazatel rozložení tuku v těle. 

Rozlišujeme dva typy: Mužský (tzv. androidní, centrální) kdy se tuk ukládá v břišní krajině, je typický pro 

mužskou postavu; Ženský (gynoidní, periferní) kdy se tuk se ukládá v oblasti stehen a hýždí, je typický pro 

ženskou postavu. WHR je kromě indikátoru zdraví také významným ukazatelem atraktivity. Typické rozmezí je 

u žen mezi 0,67-0,80 a u mužů mezi 0,85 - 0,95.  
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Podle dosavadních studií mají tedy maskulinní lesby více maskulinní typ těla a vzorce 

žárlivosti a sexuálního chování jsou více podobné mužským a naopak. Podle poměrně 

populárního vysvětlení je to pravděpodobně způsobeno tím, že tyto ženy mají vyšší míru 

testosteronu a proto u nich v partnerských preferencích převládají typicky mužské vzory 

chování (Singh, Vidaurri, Zambarano a Dabbs, 1999). 

Tato zjištění naznačují, že zkoumání meziskupinových rozdílů pomocí metod a 

proměnných, jako je například vliv testosteronu, má u studia partnerských preferencí a 

partnerské spokojenosti u homosexuálních jedinců své opodstatnění.  

 

4.2 Homosexuální páry a typy jejich vztahů 

Homosexuální páry jsou oproti heterosexuálním párům specifické a do určité míry 

odlišné.  Můžeme naleznout poměrně velké množství různých typů vztahů a různých struktur, 

které se k těmto párům vztahují a ovlivňují jejich romantický vztah a partnerskou 

spokojenost. V následujících podkapitolách uvedeme několik odlišných typů párování, podle 

kterých můžeme homosexuální (a stejně tak heterosexuální) páry kategorizovat.   

 

4.2.1 Kategorizace na základně sexuální otevřenosti a uzavřenosti 

Jeden ze způsobům jak kategorizovat gay páry je postaven na základě sexuální 

otevřenosti a uzavřenosti (Shernoff, 1995). 

Shernoff k tomuto rozdělení došel na základě klinických prací s více než 100 

mužskými páry. Podle svých výsledků pak identifikoval pět typů homosexuálních párů: 

 

1. sexuálně uzavřený pár  

Sexuálně uzavřený pár u homosexuálních párů vzniká dvěma způsoby a v obou případech 

partneři v těchto párech vykazují obecně širokou škálu partnerské a sexuální spokojenosti.  

Tyto typy párů mají tendenci k nižší sexuální aktivitě a sexuální různorodost nevyhledávají 

ani mimo vztah.  

 

2. sexuálně otevřený pár neuznávající otevřené vztahy 

Tyto páry se vyznačují tím, že partneři spolu otevřeně nemluví o svých sexuálních 

aktivitách mimo vztah. Schůzky s jinými partnery za účelem sexu většinou nepokračují 

v milenecké vztahy. Pokud tyto jednorázové sexuální epizody zůstávají partnerovi utajeny, 



36 

 

nemívají vliv na vzájemnou spokojenost ohledně kvality intimity ve vztahu a sexu mezi 

partnery (Shernoff, Morin, 1999). 

 

3. primárně sexuálně uzavřený vztah 

Partneři, kteří spolu mají sexuálně otevřený vztah, se vyznačují tím, že příležitostně 

hledají k sexuálním aktivitám třetí osobu, která do jejich sexuálního života přinese určitou 

různorodost. Mezi partnery a touto třetí osobou někdy vznikají i dlouhodobá přátelství a vztah 

má pak podobou jakéhosi partnerského trojúhelníku, kde nejde pouze o sex. Tento třetí člověk 

je pak často vnímán jako dobrý přítel pro oba členy původního vztahu.  

 

4. sexuálně otevřený pár uznávající otevřené vztahy 

Tyto páry se vyznačují tím, že míra a forma intimního kontaktu se liší pár od páru. 

Partneři spolu o svých sexuálních zkušenostech a aktivitách otevřeně hovoří a případně svým 

partnerům představují své ostatní sexuální partnery (Shernoff, 1995). Některé typy těchto 

párů navazují mnoho sexuálních kontaktů mimo pár, jiné páry mají sexuální kontakt pouze 

během skupinového sexu, nebo během sexu ve trojici.  

 

5. nesexuální pár 

Partneři v tomto typu vztahu nejsou z různých důvodů sexuálně aktivní a sexuální vztahy 

nevyhledávají ani mimo partnerský vztah. Důvody pro tuto sexuální neaktivitu mohou být 

různé. Podle Silversteina (1981) tito muži svůj vztah k partnerovi popisují jako „bratrský“ a 

partnerství bez sexuálních aktivit jim vyhovuje.  

 

Mnohé páry se mohou v průběhu svého vztahu přesunovat volně z jedné kategorie do 

druhé. Jinde jsou partneři například po celou dobu vztahu sexuálně uzavření (Pokorný, 2007). 

Pohled na tuto otevřenost/uzavřenost bývá často určitou specifikací a odlišností od 

heterosexuálního vztahu. Heterosexuální páry totiž obecně tíhnou ke zjevné sexuální 

neotevřenosti, přestože se v nich vyskytuje poměrně vysoká míra promiskuity. Průzkum 

prováděný v České republice, ukazuje, že zde tato míra dosahuje až 63% (Weiss, Zvěřina, 

2001). Na rozdíl od párů heterosexuálních, většina homosexuálních párů nepovažuje sexuální 

otevřenost za důvod pro rozpadnutí vztahu (Silverstein, 1981, citováno dle Pokorného, 2007). 
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4.2.2 Kategorizace na základě odlišných genderových rolí 

Peplau (1983) uvádí, že můžeme nalézt dva modely homosexuálních vztahů, podle 

různých genderových rolí, které partneři v daném vztahu zastupují. 

 

1) Butch – femme model - Partneři mají rozdělené úkoly, kdy jeden z nich přebírá typicky 

mužské vzorce chování a druhý partner typicky ženské vzorce chování, obdobně jako 

je tomu mezi heterosexuálními partnery. Toto rozlišování partnerů stejného pohlaví 

vzniklo z rozdílu mezi mužskou aktivní rolí a ženskou pasivní rolí. Tyto typy vztahů 

jsou ale velmi ojedinělé, nemají velkou empirickou podporu a vztahují se k dimenzi 

maskulinity a femininity.  

 

2) Nediferencovaný model – V tomto typu partnerství nemají partneři diferenciaci rolí, 

takže role nejsou pevně dané, ale různě se mění (například podle situace, nebo podle 

potřeby páru). Na rozdíl od prvního typu, má tento model větší empirickou podporu. 

 

Rozdělení na základně odlišných genderových rolí je jedním z nejčastějších stereotypů, 

který je se stejnopohlavními páry spojován. Podle Judith Butler (2003) jsme již od narození 

klasifikováni do kategorie muž a žena na základně našeho biologického pohlaví. Tato 

kategorizace zároveň souvisí i s generovými a do určité míry i sexuálními rolemi, které na 

sebe bereme. Jinými slovy, naše společnost sdružuje gender a sexualitu s naším biologickým 

pohlavím, a předpokládá, že naše chování bude v souladu s jedním, nebo s druhým pohlavím 

a to podle toho, kam budeme na základně biologického pohlaví přiděleni. Butler pak 

poukazuje na tuto binární kategorizaci (muž x žena) a označuje ji jako asymetrickou. Tato 

binární opozice je základem společenských stereotypů. Podle těchto stereotypů jsou 

genderové role homosexuálních jedinců v rozporu s jejich biologickým pohlavím, čímž 

vzniká představa zženštilých gayů a maskulinních leseb. Tyto stereotypní představy ale 

nemají velkou empirickou podporu (Kurdek 2004). 

 

4.2.3 Kategorizace na základě odlišných sexuálních rolí 

 Tento model vztahů se převážně se vyskytuje v rozvojových zemích, jako je Mexiko, 

nebo Brazílie. V těchto zemích je velmi důležitý široce vyskytující se rozdíl mezi aktivním a 

pasivním mužem. V Brazílii například slovo actividade označuje muže, kteří jsou mužští, 
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aktivní a který má roli penetrátora. Naopak passividade je dáváno do kontextu pojmů jako je 

ženský, pasivní, penetrovaný (Herdt, 1997).  

 Další rozdělení tedy může být na základě rozdílných, nebo stejných sexuálních rolí a 

to na: 

 

1) Aktivní – pasivní páry – kdy je jeden z partnerů v průběhu partnerství při sexu 

převážně aktivní a druhý převážně pasivní. 

2) Switch páry – sexuální role partnerů není rigidní, v průběhu partnerství se v sexu u 

partnerů mění aktivita a pasivita sexuálních rolí.  

 

 Tyto role mohou vstupovat i do jiných oblastí partnerského života. Jedna ze stereotypních 

představ o sexuálních rolích bývá totiž spojována s tím, že muž by měl být sexuálně aktivní, 

zkušenější a být vždy připraven k sexu (Zilbergeld, 2006).
11

 Tyto představy ohledně 

normality a nenormality, které se pojí k sexuálnímu chování, jsou pozoruhodné, a to zejména 

pokud se týkají vytváření maskulinity a mužské statečnosti, nebo submitivity. Určité sexuální 

akty mohou totiž být srovnávány s maskulinitou nebo feminitou. Ten, který pak je v sexu 

„aktivní“ je považována za obecně více maskulinního sexuálního partnera (v angličtině se pro 

tyto homosexuální muže tohoto typu používá termín „top gay man“), a naopak sexuálně 

„pasivní“ muž je považován femininího sexuálního partnera (tzv. „bottom gay man“) (LeVay, 

1993).  

 

4.3 Partnerská spokojenost 

 Ohledně partnerské spokojenosti a jejího hodnocení toho můžeme v literatuře nalézt 

mnoho. Podle Burra (1970) je spokojenost subjektivní stav, kdy člověk prožívá určitý stupeň 

dosažení cíle nebo touhy. V partnerství a manželství můžeme takovýchto cílů nalézt mnoho. 

Spokojenost se ale mezi různými aspekty vztahu může různě lišit. Obdobným způsobem se na 

spokojenost dívá i Spanier (1976), který pracuje s konceptem tzv. „partnerského 

přizpůsobení“ (dyadic adjustment), ze kterého budeme vycházet i v této studii. Spanier (1976) 

ho definuje jako proces, který se neustále mění, má kvalitativní rozměr a můžeme ho hodnotit 

v jakémkoliv čase a jakémkoli bodě. Výsledek tohoto partnerského přizpůsobení je určen 

mírou partnerské spokojenosti (dyadic satisfaction), partnerské soudržnosti (dyadic cohesion), 

                                                
11

 Tyto představy jsou kulturně podmíněné, neplatí tedy ve všech kulturách. „Každá kultura vlastní patrně 

jedinečnou konfiguraci hodnot, představ a vzorců chováni, v nichž jsou zapuštěny, „kontextovány“ konkrétní 

formy sexuality.“ (Vrhel, 2002). 
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shody v partnerském vztahu (dyadic konsensus) a vyjadřováním emocí (affectional 

expression) v partnerském vztahu (Spanier, 1976). (Detailnější popis těchto škál viz kapitola 

6, podkapitola 6.1.3 Dotazník partnerské přizpůsobivosti (DAS)) 

 

4.3.1 Faktory ovlivňující spokojenost ve vztahu 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují partnerskou spokojenost. U homosexuálních 

párů je tímto faktorem například nesoulad v sexuální otevřenosti, nebo uzavřenosti páru (viz 

níže). Jiné prediktory, které mají na vztah velký vliv je například partnerská komunikace, 

osobnostní rysy, společné prostředí, hodnotový žebříček, nebo například společné plánování 

budoucnosti (Simpson, 1987). 

Jedním z aspektů, který má vliv na spokojenost ve vztahu především u 

homosexuálních jedinců je výše zmiňovaná sexuální role. Podle Weekse (2001) jde prakticky 

o sociální kategorii, která je založená na diverzitě maskulinních a femininích rolí ve 

společnosti. Weiss (2000) uvádí, že při vytváření těchto sexuálních rolí jsou důležité jak 

kulturní a společenské faktory, tak faktory konstituční (sexuální role je totiž projevem 

pohlavní identity).  

Fakt, že se oba partneři mohou nutit k určitému sexuálnímu chování kvůli roli, kterou 

hrají, může ovlivnit partnerskou spokojenost a vztah samotný. Berzon (1990) poukazuje na to, 

že je důležité, aby oba partneři byli se svojí rolí ve vztahu spokojeni, protože nespokojenost 

v tomto faktoru může vést k partnerským konfliktům. Peplau (1981) uvádí, že tyto genderové 

role mají na partnerský vztah mnohem větší vliv, než samotná sexuální orientace. U 

homosexuálních párů byly zdokumentovány partnerské konflikty a to v případech, kdy jeden 

z partnerů (nebo oba partneři) přijal stereotypní maskulinní roli stabilně za svou. Genderové 

role se totiž netýkají jen toho, jak by se měl daný člověk chovat, případně vypadat, ale mohou 

se přenášet i do oblasti sexu, což může způsobit specifické problémy ve vztahu (Zilbergeld, 

2006).  

Jak bylo naznačeno v podkapitole 4.2.1 Kategorizace na základě sexuální otevřenosti a 

uzavřenosti, je potřeba si uvědomit, že ne všichni gayové musí být nutně promiskuitní. 

Některé výzkumy dokonce poukazují na fakt, že míra promiskuity je u gayů menší, než míra 

promiskuity u heterosexuálních mužů (Laumann, 1994). Pro každý pár je důležité, aby měli 

oba partneři podobný názor ohledně sexuální otevřenosti a uzavřenosti. Nesoulad mezi 

partnery může totiž vést ke konfliktům ve vztahu a narušit partnerskou spokojenost (Carl, 

1990, citováno podle Pokorného, 2007).  
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Sexuální otevřenost u homosexuálních párů je odrazem mužských hodnot, které se 

týkají sexu, ale nevztahuje se jen na homosexuály (Peplau, 1991). „Heterosexuální modely 

pohlavní monogamie mohou být pro gay páry nevhodné, protože vztah muže s mužem 

(sexuálního predátora se sexuálním predátorem) je složitější (Weisstub, Schoenfeld, 1987).“ 

(Pokorný, 2007) 

Svou roli ohledně partnerské spokojenosti a stability vztahu hraje i délka vztahu. 

Partneři, kteří jsou spolu dlouhou dobu, totiž musí překonávat začáteční stádia vztahu, kdy je 

vztah často nestabilní a čím vztah trvá déle, tím více se selektují páry, které spolu nadále jsou. 

Studie Ahmetoglu a kolektivu (2010) se zabývala délkou vztahu a vybraných aspektů, které 

mohou vztah ovlivňovat. Výsledky naznačují, že s rostoucí délkou vztahu se snižuje vášeň ve 

vztahu, ale zase se prohlubuje závazek ve vztahu, který má pozitivní dopad na stabilitu 

vztahu.  

Různé základní faktory, které ovlivňují stabilitu vztahu, zkoumal ve svém výzkumu 

Simpson (1987). Určil si celkem deset signifikantních faktorů, které měly vliv na partnerskou 

stabilitu: spokojenost s nynějším partnerem, blízkost vztahu, sexualitu ve vztahu, délku 

vztahu, kvalitu vysněného a jiného možného partnera, obtížnost nalézt si vhodného 

alternativního partnera, exkluzivitu vztahu, sklon k sebekontrole a orientaci na sexuální 

vztahy. Páry, které spolu byly i po třech měsících od prvního měření, si byly oproti ostatním 

bližší, spokojenější, jejich vztah trval celkově déle a jedinci v těchto párech se spolu nadále 

sexuálně stýkali (Simpson, 1987). Tito respondenti mimo jiné věřili, že je pro ně těžší najít si 

vhodného alternativního partnera a měli tendenci převážně inklinovat k nynějšímu vztahu. 

Míra, s jakou si můžeme nalézt vhodného alternativního partnera a výška našich požadavků, 

která se ho týká, ovlivňuje negativně (pokud jsou tyto hodnoty vysoké), nebo pozitivně 

(pokud jsou tyto hodnoty nízké) to, jestli je nynější vztah náchylnější k rozpadnutí, nebo ne 

(Simpson, 1987). 

Kurdek (1994) se v jednom ze svých výzkumů zabýval tím, v jaké oblasti 

partnerského života bývají nejčastěji předmětem konfliktů a které z nich nejvíce ovlivňují 

partnerskou spokojenost. Výsledky jeho studie odhalily souvislost mezi počtem konfliktů v 

určitých oblastech, spokojenosti ve vztahu a spokojeností ve vztahu po jednom roce. 

Konflikty rozdělil do šesti následujících skupin: moc, sociální otázky, osobní nedostatky, 

nedůvěra, intimita a osobní odstup. Muži byli podle výstupu studie nespokojení ohledně 

častých konfliktů týkajících se nedůvěry a hádky týkající se sociálních otázek vyvolávaly 

nespokojenost spíše u žen. Nejvíce negativní dopad na součastnou spokojenost partnerů měly 

konflikty ohledně rozložení moci a ohledně intimity. Neshody v oblasti moci navíc snižovaly 
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spokojenost páru (tedy obou partnerů) i po roce vztahu. To může být způsobeno tím, že 

udržování moci ve vztahu je nepříliš kolísajícím faktorem a proto byli partneři nespokojení i 

po roce od začátku výzkumu.  

Ohledně rozdělení moci ve vztahu Kurdek (1994) uvádí, že homosexuální páry jsou 

oproti heterosexuálním více symetrické.  

Howard, Blumstein a Schwartz (1986) se zabývali rozdíly v rozdělení moci a ovlivňování 

partnera v závislosti na pohlaví. Zjistili, že míra maskulinity a feminity toto rozdělení moci 

ovlivňuje a je tedy důležitým faktorem ve vztahu. Na základě svého výzkumu identifikovali 

tři taktiky, které se lišili způsobem, jakým jedinec ovlivňuje svého partnera: 

 

1. slabé taktiky – například manipulace nebo naléhavé prosby. Slabé taktiky podle autorů 

používají lidé, kteří mají vyšší míru femininity, než jejich partner. Jedinci měli nejspíše menší 

moc ve vztahu a byli na partnerovi více závislí.  

 

2. silné taktiky – například zastrašování. Tyto taktiky používali jedinci, kteří byli více 

maskulinní a ve vztahu měli větší moci a nižší míru závislosti na partnerovi. 

 

3. neutrální taktiky – jako je vyjednávání nebo nepoužívání žádných taktik. Maskulinní 

jedinci v této kategorii nepoužívali taktiky žádné a  femininější jedinci naopak taktiku 

vyjednávání. 

 

Jiný výzkum, kterým se zabýval Cramer (2004) zkoumal, jestli je spokojenost 

v partnerství více ovlivněna podporou partnera, nebo konflikty s ním. Tyto dvě kategorie 

hodnotil na základě šesti oblastí: porozumění, otevřenosti, souhlasu, bezpodmínečnosti přijetí, 

negativnosti a spokojenosti s výsledkem diskuze. Ukázalo se, že na spokojenost vztahu má 

pozitivní vliv podpora. U konfliktů se žádný přímý vliv na spokojenost ve vztahu neobjevil. 

Jak bylo naznačeno v podkapitole 4.2.1 Kategorizace na základě sexuální otevřenosti a 

uzavřenosti, ne všichni gayové musí být nutně promiskuitní. Některé výzkumy dokonce 

poukazují na fakt, že míra promiskuity je u gayů menší, než míra promiskuity u 

heterosexuálních mužů (Laumann, 1994). Pro každý pár je důležité, aby měli oba partneři 

podobný názor ohledně sexuální otevřenosti a uzavřenosti. Nesoulad mezi partnery může totiž 

vést ke konfliktům ve vztahu a narušit partnerskou spokojenost (Carl, 1990).  

Sexuální otevřenost u homosexuálních párů je odrazem mužských hodnot, které se 

týkají sexu, ale nevztahuje se jen na homosexuály (Peplau, 1991). „Heterosexuální modely 
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pohlavní monogamie mohou být pro gay páry nevhodné, protože vztah muže s mužem 

(sexuálního predátora se sexuálním predátorem) je složitější (Weisstub, Schoenfeld, 1987).“ 

(Pokorný, 2007) 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE 

Kapitola 5. Cíle práce a výzkumné hypotézy 

 

Hlavním cílem této studie je testovat princip homogamie a komplementarity při výběru 

partnerů stejného pohlaví se zaměřením na osobnostní charakteristiky. Protože vliv těchto 

teorií nebyl doposud u jedinců preferující osoby stejného pohlaví zkoumán, vycházíme z 

výzkumů prováděných na heterosexuálních participantech. Na jejich základě předpokládáme, 

že se potvrdí mechanismus homogamního párování a jeho pozitivní vliv na partnerskou 

spokojenost.   

 

 Výzkumné hypotézy: 

1) Osobnostní charakteristiky (včetně maskulinity-femininity) respondentů a jejich 

partnerů budou vzájemně korelovat 

2) Mužské homosexuální páry budou dále vykazovat podobnou míru sociosexuální 

orientace. 

3) Mužské homosexuální partnerství bude založeno na homogamním principu 

párování ve věku, v pozici na pracovním trhu, i dalších demografických 

charakteristikách. 

4) Předpokládáme, že princip homogamie se u párů homosexuálních mužů projeví i u 

určitých fyzických znaků, jako je barva očí, barva vlasů, výška a váha. 

5) Páry, které si budou podobné ve fyzických znacích, budou vykazovat vyšší míru 

spokojenosti ve vztahu. 

6) Páry, které si budou více podobné v osobnostních charakteristikách, budou 

v partnerství více spokojeny. 

7) Páry, které si budou více podobné v sociosexualitě, budou v partnerství více 

spokojeny. 

8) Páry, které budou mít podobnou míru maskulinity, nebo femininity, budou celkově 

spokojenější v partnerství.  

9) Páry, které spolu budou delší dobu, budou vykazovat vyšší míru spokojenosti ve 

vztahu.   
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10) Dalším cílem práce je zjistit, zda homogamie či komplementarita v pozici v rámci 

sexuálních aktivit ovlivňuje celkovou partnerskou spokojenost podobným 

způsobem jako homogamie v ostatních zkoumaných znacích.  
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Kapitola 6. Materiál a metody 

Úvod 

Soubor dotazníků tvoří dohromady pět částí (kompletní dotazník viz Příloha 3). 

Prvním oddíl se zaměřuje na obecné demografické údaje. Oba partneři také vyplnili soubor 

čtyř standardizovaných dotazníků (dotazníky jsou za sebou vždy uváděny tak, jak je 

participanté vyplňovali online). Jednotlivé dotazníky byly vybrány s ohledem na předchozí 

výsledky provedených studií. Pro účely této práce byly použity zavedené standardizované 

dotazníky, které byly již dříve přeloženy z anglického do českého jazyka. Je tedy nutné brát 

v potaz, že nebyly vytvořeny specificky pro českou populaci.: 

 

● Nestandardizovaný dotazník zaměřený na demografické údaje zaměřený na základní údaje 

participantovi (více viz podkapitola 6.1.1 Demografický dotazník) 

 

● Dotazník genderové diagnosticity  – preference zaměstnání a koníčků (Gender 

diagnosticity, tzv. „GD“) (Lippa a Arad, 1997) (více viz podkapitola 6.1.2 Dotazník 

genderové diagnosticity (GD) – preference zaměstnání a koníčků) 

 

● NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-Five Factor Inventory, neboli „NEO FFI“) 

(Costa, McCrae, 1992). (více viz podkapitola 6.1.3 NEO pětifaktorový osobnostní inventář 

(NEO FFI)) 

 

● Dotazník hodnotící celkovou spokojenost ve vztahu a vzájemnou sexuální kompatibilitu 

 (The Dyadic Adjustment Scale, neboli „DAS“) (Spanier, 1976). (více viz podkapitola 6.1.4 

Dotazník partnerské přizpůsobivosti (DAS) Dotazník partnerské přizpůsobivosti (DAS)) 

 

● Revidovaný dotazník sociosexuální orientace (The revised Sociosexual Orientation 

Inventory, neboli „SOI-R“) (Penke, 2008). (více viz podkapitola 6.1.5 Revidovaný dotazník 

sociosexuální orientace (SOI – R)) 

 

Všechny dotazníky vyplňovali oba partneři online pomocí programu Qualtrics, který 

umožňuje vyplňování dotazníků po internetu. (Více o samotném vyplňování dotazníků 

http://www.larspenke.eu/pdfs/SOI-R_czech_5.doc
http://www.larspenke.eu/pdfs/SOI-R_czech_5.doc
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participanty viz kapitola 6. Materiál a metody, podkapitola 6.4 Procedura sběru dat – 

vyplňování dotazníků) 

 

6.1 Použité dotazníky 

 Následuje podrobnější popis jednotlivých dotazníků, které byly ve studii použity. 

 

6.1.1 Demografický dotazník 

 Dotazník byl vytvořen za účelem zjištění určitých demografických a osobních údajů 

respondentů. Konkrétně se jednalo o otázky týkající se participantova pohlaví, věku, výšky, 

váhy, barvy očí a vlasů, velikosti obce, kde žil respondent do 15 let a kde žije nyní, dosažené 

míry vzdělání, zaměstnání, sexuální orientace, zda má v součastné době sexuálního partnera, 

zda se jedná o dlouhodobý vztah a jak dlouho tento vztah trvá. Na konci tohoto dotazníku byl 

participant požádán, aby do příslušné kolonky vepsal speciální kód, který mu byl spolu 

s odkazem na výzkum zaslán.   

  

6.1.2 Dotazník genderové diagnosticity (GD) – preference zaměstnání a 

koníčků  

Jde o dotazník, měřící individuální dimenzi maskulinity a femininity tím, že se 

soustředí na generově typické zájmy. Mnoho výzkumů ukázalo, že tyto zájmy se u jedince 

utváří již v batolecím období (tedy dříve, než se u člověka vyvine generové pojetí sebe sama a 

také genderové stereotypy) (Lippa, 2009). Předchozí výzkumy též ukázaly, že metoda 

genderové diagnostiky koreluje s dvoupólovou škálou maskulinity a femininity (Lippa, 

Martin, Friedman, 2000) a také na rozdíl od této škály vykazuje vyšší platnost (Lippa, 1991, 

1998, 2009). Na rozdíl od jiných nástrojů pro měření dimenze maskulinity a femininity totiž 

prokázala, že se vztahuje k tomu, jak lidé hodnotí svou vlastní maskulinitu a femininitu a 

maskulinitu s femininitu ostatních lidí (Lippa 2009). Tento přístup k měření maskulinity a 

femininity je kompromisem mezi konstruktivistickým a esencialistickým chápáním dimeneze 

maskulinity-femininity (více viz kapitola 3, podkapitola 3.2.2 Preference zaměstnání a 

koníčků) 

Genderová diagnostika se vypočítává na základě pravděpodobnosti, zda je daná osoba 

žena, nebo muž, pomocí určitých informací týkající se genderu. Celkový skór 



47 

 

(pravděpodobnost) se spočítá nejčastěji pomocí diskriminační analýzy. Tato pravděpodobnost 

se počítá vždy pro určitou konkrétní skupinu mužů a žen. Toto odlišování jednotlivých 

skupiny nám umožňuje větší variabilitu v měření dimenze maskulinity - femininity v dané 

kultuře a v daném historickém období (Lippa, 2009). GD tak bere v potaz, že maskulinita a 

femininita jsou do určité míry ovlivněny kulturou a historií.  

 Respondent hodnotí jednotlivé preference pro zaměstnání a koníčky pomocí 5 bodové 

škály od 1 (velmi nepříjemné) do 5 (velmi příjemné). Celkový skór udává, jak moc je daný 

jedinec femininní, nebo maskulinní. Čím vyšší celkový skór osoba v dotazníku dosáhne, tím 

je větší pravděpodobnost, že je muž. Pokud se něčí skór pohybuje okolo 0,50 (střed celkového 

skóru), tak jeho, nebo její zájmy a preference zaměstnání nejsou ani typicky ženské, ani 

typicky mužské. Pokud je něčí celkový skór nízké (například skór 0,30), je pravděpodobné, že 

tento jedinec je žena, je tedy femininí. Pokud bude mít nízký skór muž, znamená to, že jeho 

preference ohledně zaměstnání a jeho koníčky jsou ve srovnání se skupinou žen a mužů spíše 

ženské a naopak. Gendrová diagnostika souvisí také s mnoha jinými znaky, jako jsou 

například nonverbální projevy maskulinity-femininity, transsexualita, sexuální orientace, 

stereotypy a předsudky u žen a mužů, apod. 

GD souvisí s tzv. „dimenzí lidí-věcí“, což je jedna ze dvou dimenzí, kterou na začátku 

osmdesátých lete navrhl Prediger (1982) (druhá dimenze se týká myšlenek-dat). Tato dimenze 

vystihuje, jak moc lidé preferují typy povolání, které se týkají neživých věcí (například 

počítačový programátor) a lidí (například manažer). Obsahuje tedy názory a psychický postoj 

k aktivitám, které zahrnují věci (maskulinní), nebo lidi (femininí).  

 

6.1.3 NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO FFI) 

 První verze pětifaktorového modelu popisu osobnosti, která byla sestavena v roce 

1985 P. T. Costou a R. R. McCraeem, vychází z tzv. Goldbergovy lexikální hypotézy. Podle 

ní jsou důležité individuální odlišnosti zakódované v samotném jazyce. Čím jsou tyto 

odlišnosti významnější, tím se také častěji uplatňují v běžné každodenní komunikaci. 

Můžeme je pak zachytit jako jednotlivá slova. Na základě Goldbergovy hypotézy se začala 

sestavovat taxnonomie přídavných jmen, které při popisu osobnosti používáme. Ze slovníku 

byly vybrány příslušné termíny a faktorovou analýzou se zredukovaly na rysové faktory. Bylo 

identifikováno pět všeobecných dimenzí popisu osobnosti: neuroticismus, extraverze, 

přívětivost, svědomitost a otevřenost vůči zkušenosti.

 Postupně byly vytvořeny tři verze NEO inventářů  NEO Personality Inventory (NEO-
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PI) (Costa, McCrae, 1992), revidovaná verze NEO-PI-R (Costa, McCrae, 1992) a NEO-

FFI (Costa, McCrae, 1992).  Českou verzi NEO-FFI, která byla v tomto výzkumu použita, 

vytvořili Martina Hřebíčková a Tomáš Urbánek v roce 2002. Ve výzkumech se 

NEO dotazníky hodí zejména v pracích, které se soustředí na zjišťování míry jednotlivých 

odlišností v osobnosti.  

Respondent pomocí škály od 1 do 5 (vůbec nevystihuje – zcela vystihuje) hodnotí 

jednotlivé výroky ohledně své osobnosti. Z dotazníku zjišťujeme celkový skór jednotlivých 

faktorů každého participanta, přičemž některé typy výroků mají reverzní škálu. Skór každého 

faktoru dosáhneme jednoduchým sečtením bodů u jednotlivých položek, které sytí daný 

osobnostní faktor. 

Jak již bylo řečeno, NEO pětifaktorový osobnostní inventář měří následujících 5 

obecných dimenzí osobnosti: 

 

● Neuroticismus (Neuroticism)  

Neuroticismus  je škála, která vypovídá o emoční stabilitě, nebo labilitě. Tato škála 

měří, jak daný člověk prožívá negativní emoce, jako je například strach a rozpaky. 

Vysokého skóru na škále neuroticismu dosahují lidé, kteří jsou psychicky nestabilní. Podle 

Costa a McCrae značí emocionální nestabilitu obtížné vyrovnávání se s problémy, které 

mohou nastat v každodenním životě (Hřebíčková, 2004). Tito lidé se snadno uvádí do 

rozpaků, pociťují nervozitu a mnohem intenzivněji prožívají emoce jako je například smutek 

(zažívají tedy větší obtíže při překonávání negativních prožitků). Hůře zvládají stresové 

situace a mají horší sebekontrolu.  

Emočně stabilní jedinci jsou naopak vyrovnaní, klidní, lépe zvládají stresové situace, 

nedají se snadno vyvést z míry, působí vyrovnaně a bezstarostně.  

Na této škále nalezneme položky poukazující na depresi (4 položky), úzkostnost, (3 

položky), zranitelnost (2 položky), rozpačitost (2 položky) a hněvivost (1 položka). 

 

● Extraverze (Extraversion)  

Extraverze jako osobnostní rys je součástí mnoha dotazníků a inventářů. Jde o 

vyjádření určitého stylu interpersonálního chování. Hřebíčková (2004) uvádí, že extroverti 

(tedy lidé, kteří mají na této škále vysoký skór této škále) jsou společenští, hovorní, přátelští, 

veselí, optimističtí, aktivní a můžeme je popsat jako sebejisté osoby. Tito lidé jsou rádi částí 

nějaké skupiny a vyhledávají společenské události.  
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Nízký skór na této škále je nazýván „Introverze“. Není ovšem opakem extroverze, ale 

spíše její nepřítomností (Costa, McCrae, 1992). Introvertní lidé jsou zdrženliví, vyrovnaní a 

samostatnější. Jejich zdrženlivost není podnícena sociální fóbií, ale spíše touhou po samotě a 

menším nutkáním po kontaktu s ostatními lidmi.  

Tato škála zahrnuje pozitivní emoce (4 položky), aktivitu (3 položky), družnost (2 

položky), vyhledávání vzrušení (1 položka), vřelost (1 položka) a asertivitu (1 položka).  

 

● Otevřenost vůči zkušenostem (Openness)  

Tato dimenze postihuje určitou míru zaujetí pro nové zážitky, dojmy a zkušenosti. 

Osoby s vysokým skóre mají živou představivost, jsou více vnímavé k emocím (negativním i 

pozitivním), jsou více citlivé na estetické podněty. Podporují nové myšlenky a nekonvenční 

hodnoty. Takové jedince můžeme popsat jako intelektuálně zadatné, ochotné experimentovat 

a utvářet nové normy (Hřebíčková, 2004). V ostatních osobnostních inventářích a dotaznících 

bývá tato škála často spojována s kultivovaností, inteligencí, případně intelektem.  

Lidé, kteří na této škále dosahují nižších skórů, často zastávají konzervativní postoje, 

mají sklony chovat se podle konvencí a dávají přednost již osvědčeným věcem. 

Otevřenost vůči zkušenostem je tvořena estetikou (3 položky), idejemi (3 položky), 

hodnotami (2 položky), činnostmi (2 položky), fantazií (1 položka) a prožíváním (1 položka).  

 

● Přívětivost (Agreeableness) 

Stejně jako extraverzi ji charakterizuje interpersonální chování. Lidé, kteří dosahují 

v této dimenzi vysokého skóru, jsou především charakterističtí altruismem. „Takoví lidé mají 

pro druhé pochopení a porozumění, projevují jim přízeň, chovají se k nim laskavě a vlídně. 

Jsou vždy ochotni pomáhat a jsou přesvědčeni, že ostatní zase budou pomáhat jim. Mají sklon 

důvěřovat druhým lidem a dávají přednost spolupráci" (Hřebíčková, 2004).  

Jednici s nízkým skóre se vyznačují nepřátelstvím, egocentričností. Prosazují 

soutěživost před spoluprácí a mají tendenci znevažovat záměry druhých lidí. Nízké skóre 

může také poukazovat na paranoidní, antisociální, nebo narcistickou poruchu osobnosti. 

Přívětivost obsahuje otázky na altruismus (5 položek), poddajnost (3 položky), důvěru 

(2 položky), upřímnost (1 položka) a jemnocit (1 položka).  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Openness_to_experience
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreeableness
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● Svědomitost (Conscientiousness)  

Poslední škála se odkazuje na určitý druh sebekontroly, který můžeme vztáhnout 

k procesu plánování, organizace a realizace úkolů. Lidé, kteří mají na této škále vysoký počet 

bodů, mohou být popsáni jako ctižádostiví, systematicky založení, vytrvalí, cílevědomí, pilní, 

pořádní a disciplinovaní. Tyto vlastnosti mají pozitivní vliv a vztah jak k pracovním, tak ke 

studijním výkonům. Negativem těchto charakteristik je, že pokud člověk překročí zdravou 

míru, tak se u jedince může objevit například workoholismus, přehnaná pořádkumilovnost, 

nebo pedantičnost.  

Jednici s nízkým skóre jsou popisování jako nestálí, nedbalí a plní své cíle s malým 

zaujetím. 

Tato dimenze se zaměřuje na zodpovědnost (3 položky), disciplínu, (3 položky), 

usilování o dosažení cílů (3 položky) a pořádnost (3 položky). 

 

6.1.4 Dotazník partnerské přizpůsobivosti (DAS) 

Dotazník „Dyadic Adjustment Scale“ („DAS“), neboli „Dotazník partnerské 

přizpůsobivosti“ (Kratochvíl, 2006), byl v roce vytvořen 1976 Graham B. Spanierem a 

původně měl sloužit k určování kvality partnerských vztahů (nebralo se v potaz, zda jsou daní 

respondenti manželé, či ne). Jde o stručný typ dotazníku, který se skládá z celkem 32 otázek 

(je tedy poměrně snadno a rychle vyplnitelný), které pokrývají všechny důležité body 

partnerské spokojenosti a aspekty zaměřené na kvalitu partnerského vztahu. 

Z 32 otázek je pouze na dvě možné odpovědět zaškrtnutím možnosti buď ANO“, nebo 

„NE“. Na ostatní otázky odpovídá respondent pomocí škály od 0 do 5 a jedna otázka má škálu 

od 0 do 6, přičemž některé typy otázek mají škálu reverzní. Z dotazníků můžeme zjistit 

celkový skór odpovědí (maximální skór je 151) každého participanta a díky němu pak 

vyjádřit satisfakci partnerů. Čím je vyšší celkový dosažený skór, tím je lepší kvalita a 

fungování daného vztahu. Celkový skór dosáhneme jednoduchým sečtením bodů pro všech 

32 otázek.  

Dotazník partnerské přizpůsobivosti můžeme dále rozdělit na čtyři samostatné 

subškály, které můžeme analyzovat nezávisle na celkovém skóru odpovědí.  Je tedy možné 

spočítat i jednotlivé skóry subškál. Dílčí skóry pro samostatné subškály dostaneme prostým 

součtem bodů u (pro danou subškálu) relevantních otázek. V této studii byl použit český 

překlad tohoto dotazníku, který ve své knize uvedl Kratochvíl (2006). Následuje stručný popis 

jednotlivých subškál:  



51 

 

 

● Shoda v partnerském vztahu (Dyadic consensus) 

Do této subškály spadá celkem dvanáct otázek, což je nejvíce ze všech čtyř částí 

dotazníku. Jde o shodu a souhlas v obecných životních postojích a prioritách, například míra 

shody ohledně výběru přátel, nakládání s rodinnými příjmy, životních cílů, trávení volného 

času nebo dělby práce v domácnosti. Například se jedná o otázky: „Jak často se shodnete na 

množství společně tráveného času?“, nebo „Jak často se shodnete v životní filosofii?“ 

 

●Partnerská spokojenost (Dyadic satisfaction) 

Tato subškála obsahuje deset otázek týkajíc se partnerské spokojenosti. Ty jsou 

zaměřené na obecné hodnocení vztahu, na vnímání společné budoucnosti, na partnerské 

hádky a na početnost myšlenek týkající se ukončení vztahu. Například: „Jak často políbíte 

svého partnera?“, „Jak často si jdete s partnerem na nervy?“, „Jak často vy nebo váš partner 

po hádce odchází z domu?“ nebo „Litujete toho, že žijete společně?“. Vyšší skór u této 

subškály poukazuje na větší spokojenost s nynějším stavem ve vztahu a snahu si ho nadále 

udržet. 

 

● Partnerská soudržnost (Dyadic cohesion) 

Třetí subškála obsahuje pět otázek, které jsou zaměřené na společně strávený čas a 

emočních prožitků. Jedná se například o otázky typu „Jak často chodíte společně za zábavou 

a koníčky?“, „Jak často máte podnětnou výměnu názorů?“ nebo „Jak často společně něco 

plánujete?“. 

 

● Vyjadřování emocí (Affectional expression) 

Poslední část Dotazníku partnerské přizpůsobivosti se zabývá vyjadřováním emocí a 

tvoří jí čtyři otázky. Ty se týkají množství neshod v citové a také sexuální oblasti. Na dvě 

otázky je možné odpovědět pouze buď „Ano“, nebo „Ne“. Jde o otázky „Vznikly mezi vámi 

během posledních několika týdnů rozpory nebo problémy ohledně nezájmu o sex?“ a dále 

„Vznikly mezi vámi během posledních několika týdnů rozpory nebo problémy ohledně 

neprojevování lásky?“ Zbylé dvě otázky se hodnotí na škále od 0 do 5 a konkrétně jde o 

otázku „Jak často se shodnete na projevování citů?“ a „Jak často se shodnete ohledně sexu?“. 
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6.1.5 Revidovaný dotazník sociosexuální orientace (SOI – R) 

Termín „sociosexualita“ (případně „sociosexuální orientace“) poprvé použil Alfred 

Kinsey při popisu rozdílné sexuální tolerance a rozdílné promiskuitě mezi jedinci, což byly 

poznatky, které publikoval ve svých studiích o sexuálním chování lidí. (Kinsey, Pomeroy, 

Martin, 1948). Tento pojem odkazuje k individuálním rozdílům v tendenci navazovat 

náhodné sexuální vztahy. 

V roce 1991 Simpson a Gangestad publikovali původní sedmi-bodový dotazník, který 

byl zaměřen na měření sociosexuality (Sociosexual Orientace Inventory (SOI)) Hodnotící 

škála přecházela z dimenze „omezené“ (tendenci mít sex pouze s osobami, které jsou nám 

citově blízké a udržujeme s nimi vztah) na "neomezenou" (což naznačovalo tendenci k 

sexuálním vztahům s nízkým závazkem a investicemi, často po krátké období známosti). 

Tento dotazník byl v roce 2008 (díky značným kritikám) revidován a vznikla jeho nová verze: 

SOI-R. 

SOI-R se skládá z devíti položek, tedy ze tří otázek na každý aspekt sociosexuality. Na 

všechny otázky respondent odpovídá pomocí devíti, nebo pěti bodové Likertovy škály, 

přičemž otázka č. 6 má reverzní škálu. V tomto výzkumu jsme zvolili první variantu, 

participanté zaškrtávali odpovědi na devíti-bodé škále. 

První dvě otázky dotazníku měří aspekt chování a jsou převzaty z původní verze SOI. 

Jedná se o dotazy na počet sexuálních partnerů za poslední rok a s kolika z nich měl 

respondent sex pouze "na jednu noc". Třetí otázka hodnotí chování, jedinec je dotazován, 

s kolika různými partnery měl sex, i přestože s nimi neměl zájem o dlouhodobý vztah. Druhá 

třetina dotazníku je zaměřena na postoje. Tazatel má odpovědět na otázky, zda si myslí, že 

„Sex bez lásky je OK“, zda si dokáže představit, že by „neměl problém si užít „příležitostný“ 

sex s různými partnery“ a nakonec zda souhlasí s tvrzením „Nechci mít sex dokud si nejsem 

jistá/ý, že s partnerem máme vážný dlouhodobý vztah“. Poslední tři otázky měří aspekt touhy, 

který byl v původní verzi špatně zastoupen (Penke & Asendorpf, 2008). Otázky se týkají 

sexuálních fantazií a touhách po lidech, se kterými respondent nemá partnerský vztah. 

Sečtením všech devíti položek získáme celkové skóre jedince, které představuje 

celkovou sociosexuální orientaci. Čím je skóre vyšší, tím má jedinec vyšší sexuální toleranci 

a má větší tendenci k promiskuitě.  

Do tohoto jsme dotazníku přidali otázku, týkající se pozice, kterou respondent zastává 

v sexu. Kvůli tématu otázky byla přidána právě do tohoto dotazníku a ne do dotazníku týkající 

se demografických údajů a základních údajů o participantovi. Odpověď na tuto otázku nebyla 
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zahrnuta do celkového skóru SOI-R, byla hodnocena a analyzována samostatně. Respondent 

byl tázán: „Jakou pozici v sexu byste rád/a zastával/a, nebo jakou pozici v sexu zastáváte s 

partnerem stejného pohlaví?“ Odpovědi participanté zaškrtávali na pěti bodové Likertově 

škále. Na výběr měli respondenti následující odpovědi: vždy pasivní pozici (receptivní, 

„bottom“), Většinou pasivní pozici (receptivní, "bottom"), Střídavě pasivní a aktivní pozici 

(verzatilní), Většinou aktivní pozici (inzertivní, "top"), Vždy aktivní pozici (inzertivní, "top"). 

 

6.2 Předvýzkum 

Ještě před započetím samotného výzkumu proběhl krátký předvýzkum týkající se 

délky dlouhodobého vztahu a definice, jak tento vztah vnímají sami respondenti. Předvýzkum 

byl postaven na kvalitativních rozhovorech s homosexuálními probandy, které pro tuto práci 

poskytla školitelka řešitelky Mgr. Jaroslava Valentová, Ph.D. Tyto kvalitativní rozhovory 

byly součástí mezikulturní studie s názvem „Judgments of Sexual Orientation and 

Masculinity–Femininity Based on Thin Slices of Behavior: A Cross-Cultural Comparison“.  

Autory tohoto výzkumu byla výše zmiňovaná Mgr. Jaroslava Valentová a kolektiv.  

Těchto rozhovorů se zúčastnilo celkem 17 homosexuálně orientovaných mužů 

(průměrný věk 25,0 roku; SD 2,57) z České a Slovenské republiky. Tito muži byli nabíráni 

skrze internetové stránky zabývající se gay tématikou (gayportal.cz, kluci.cz) a na 

internetovém portále práce (jobs.cz). V rámci účasti na výzkumu byl po potencionálních 

respondentech požadován věk v rozmezí 18 – 35 lety. Dále bylo uvedeno, že se jedná o 

výzkum zaměřující se na mezilidské vztahy, sexualitu a neverbální chování.  Respondenti za 

svůj čas a ochotu dostávali ohodnocení 300,-. 

Sexuální orientace partitipantů byla zjišťována pomocí Kinseyho sedmibodové škály, 

homosexuální respondenti se na této škály umisťovali na bodě 5, nebo 6 ((5) převážně 

homosexuální, výjimečně i heterosexuální a (6) výhradně homosexuální). Téma rozhovoru 

bylo zaměřeno na atraktivitu stejného pohlaví a dále na vnímání krátkodobého a 

dlouhodobého vztahu. Tato kvalitativní data, ze kterých jsme čerpali, nebyla nikdy předtím 

analyzována.  

Na základě těchto rozhovorů jsme stanovili minimální délku vztahu (která byla jedním 

z kritérií výzkumu) na tři měsíce. Určit tuto minimální délku vztahu bylo poměrně obtížné, 

protože na otázku, od jaké doby považují vztah za dlouhodobý, případně kolik dlouhodobých 

partnerů měli a od jaké doby je považovali za dlouhodobé, odpovídali respondenti různě: 
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„Šest let je na gay vztah docela dlouho. Po třech letech nám říkali, že jsme jak 

heterosexuálové 50 let...“ 

 

„Se 4 jsem měl víc než dva styky, u ostatních šlo o náhodnou známost, buď to byl cizinec a 

někam jel nebo na základě tý noci, nebo to byly prázdninovky... Ne že bych vyhledával zážitky 

na jednu noc, ale vždycky to nějak vyplynulo.“ 

 

 Dlouhodobý vztah byl pak na základně těchto rozhovorů definován takto:  

 

„Dlouhodobým vztahem je myšlen takový vztah, který považujete za perspektivní a v němž 

plánuje s partnerem společnou budoucnost.“  

 

6.3 Soubor osob 

Výzkumu se mohli zúčastnit pouze muži v rozsahu 18 – 40 let. Dalšími podmínkami 

pro účast ve výzkumu byla homosexuální orientace respondentů. Dále bylo požadováno, aby 

měli účastníci výzkumu v současné době stálého sexuálního partnera, se kterým mají vztah, 

který trvá minimálně tři měsíce a potencionální respondent ho považuje do budoucna za 

perspektivní. 

Cílová skupina se skládala ze 40 párů, tedy ze 40 mužů homosexuální orientace a 

jejich partnerů, kteří se na sedmibodové Kinseyho škále umístili na pozicích 7 a 6 (věkový 

průměr 27, 1 let, v rozsahu od 18 do 39 let).  Bohužel poměrně dost párů během studie 

vypadlo buď z důvodu nedokončení (či nevyplnění kompletní sady dotazníků) jedním 

z partnerů a také z důvodu, kdy jeden z partnerů nevnímal vztah jako prespektivní do 

budoucna (více o problematice dlouhodobého vztahu u homosexuálních mužů v tomto 

výzkumu (viz kapitola 6. Materiál a metody, podkapitola 6.2 Předvýzkum). 

Účastníkům výzkumu byla za jejich spolupráci vyplácena finanční odměna ve výši 

250 Kč/ pár. Finance získané na dotaci participantů byly použity z fondu Dotace pro vědu 

(MSM 0021620843). Tato skutečnost výrazně zjednodušila nábor participantů. Odměna jim 

byla vyplácena oproti podpisu potom, co dotazníky vyplnili oba partneři (formulář o převzetí 

odměny viz Příloha 4).  
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Obr. č. 1: Informační náborový leták  
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Prvním krokem bylo vytvoření informačního letáku se základními údaji o výzkumu a 

kontaktem na hlavní řešitelku (viz obr. č. 1). Dále byl vytvořen informační email (viz Příloha 

1), taktéž se základními informacemi o výzkum a kontaktem na hlavní řešitelku a vedoucí 

projektu. V letáku i v emailu bylo řečeno, že se jedná o výzkum zaměřený na problematiku 

výběru dlouhodobých partnerů u homosexuálních mužů. 

Homosexuální muži byli rekrutováni pomocí několika různých metod, aby se zvýšila 

reprezentativnost vzorku. Informační leták byl v elektronické podobě distribuován 

prostřednictvím známých, kteří jej s krátkým popisným emailem rozesílali dále. Kromě této 

snowballové metody byl leták rozeslán pomocí známých na sociální síti Facebook. Dále byl 

rozeslán náborový email, který byl rozeslán homosexuálně orientovaným participantům, kteří 

se již dříve účastnili nějakého výzkumu na Katedře Obecné antropologie na FHS UK a 

souhlasili s další spoluprácí na jiných výzkumech. 

Homosexuální muži, kteří se přihlásili prostřednictvím těchto metod, byli dále 

vyzváni, aby informace o výzkumu předali i svým dalším známým. Do našeho vzorku se tak 

měli šanci dostat studenti i nestudenti, lidé žijící většinu svého života mimo Prahu a lidé, kteří 

nenavštěvují homofilní podniky a organizace. 

 

6.4 Procedura sběru dat – vyplňování dotazníků 

Celá procedura sběru dotazníkových dat probíhala online pomocí programu Qualtrics, 

jehož licenci má Katedra obecné antropologie FHS k dispozici. Každý participant obdržel po 

předchozí emailové domluvě specifický kód složený z kombinace písmen z jeho příjmení a 

jména a zakončen číslem 1. Dále obdržel kód pro svého partnera, který byl totožný, ale byl 

ukončen číslem 2. V emailu mu byl také poslán odkaz na online dotazník a informace ohledně 

vyplácení odměny ve výši 250,-/pár. Respondentovi byla vždy zdůrazněna skutečnost, že 

veškerá poskytnutá data jsou anonymní, že budou využita pouze k výzkumným účelům a 

nikdy nebudou poskytnuta třetí osobě.  

Na začátku online dotazníku byl respondent vyzván k odsouhlasení informovaného 

souhlasu (viz Příloha 2). Po potvrzení informovaného souhlasu se spustil samotný dotazník. 

Na konci dotazníku mohli participanté uvést své postřehy ohledně celého výzkumu. Byla jim 

také nabídnuta možnost, zda se chtějí účastnit i jiných výzkumů, které probíhají na Katedře 

Obecné antropologie FHS UK a zda je zajímají výsledky této studie. Pokud souhlasili s účastí 

na dalších výzkumech, nebo je zajímal výstup studie, byli vyzváni, aby uvedli svůj email 



57 

 

(opět byla zdůrazněna skutečnost, že jejich emailová adresa nebude poskytována třetím 

osobám). 

Rychlost vyplňování dotazníků byla individuální, v průměru tato procedura zabrala 

cca 40 – 50 minut. Účastníci výzkumu byli informováni, že mohou vyplňování dotazníku 

v průběhu výzkumu kdykoli přerušit a po dobu tří dnů se od počátku vyplňování se k němu 

vrátit a dokončit ho.  
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Kapitola 7. Analýza dat a výsledky 

 

Statistické zpracování dat probíhalo skrze počítačový softwar SPSS 18 a 

prostřednictvím Microsoft Excel. Nejprve proběhla deskriptivní analýza a byly eliminovány 

chybné a odlehlé hodnoty (errors and outliers). Skór jednotlivých dotazníků byl vypočten 

standardizovaným postupem pro použité dotazníky.  

Pro testování vzájemné podobnosti jednotlivých párů u demografických dat byla 

použita neparametrická korelační analýza.  

Pro testování homogamie a komplementarity jednotlivých párů u daných faktorů a škál 

dotazníkových dat byla použita parciální korelační analýza. Sledovanou proměnnou byla 

udávaná délka vztahu respondentů. 

Pro testování souvislosti celkové partnerské podobnosti s homogamií a 

komplementaritou daných párů u jednotlivých faktorů a škál demografického dotazníku, 

dotazníku NEO FFI, dotazníku SOI-R a dotazníku GD byla použita jednosměrná ANOVA a 

neparametrické korelace.   

Pro analýzu dat dotazníku genderové diagnosticity byla použita shluková (klastrová) 

analýza, která umožňuje identifikovat a roztřídit množinu objektů ve vícerozměrném pozorování 

do několika homogenních skupin v rámci populace. Cílem této analýzy je identifikovat strukturu 

dané množiny objektů a jednotlivé objekty klasifikovat na základě minimální vnitroskupinové a 

maximální meziskupinové variability. Mírou podobnosti objektů analýzy bývá korelace. Pro účel 

analýzy dotazníku genderové diagnosticity byla použita tzv. K_Means sluhová analýza, která je 

vhodná především pro statistické zpracování kategoriálních proměnných a hodí se, pokud máme 

předem daný počet klusterů (v našem případě 2 – kluster maskulinity a kluster femininity).  

 

7.1 Deskriptivní analýza 

7.1.1 Deskriptivní analýza dotazníkových dat cílové skupiny 

o Chybějící data  

Soubor dotazníků vyplnilo celkem 80 mužů. Od jednoho z respondentů jsme nezískali 

hodnocení jedné otázky týkající se preference zaměstnání a koníčků z důvodu nevyplnění 

odpovědi. Protože ostatní údaje byly řádně vyplněny, jeho hodnocení jsme započítali do 
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dalších analýz, protože nepředpokládáme, že by tento chybějící údaj měl vliv na celkovou 

analýzu dat.  

V následující deskriptivní statistice budou homosexuálně orientovaní muži označování 

jako homosexuální, protože se na Kinseyho škále zařadili na 7 či 6 pozici (mimo tyto pozice se 

žádný proband nezařadil). Dalšího rozlišení není třeba.  

 

o Velikost obce do 15 let 

Velikost obce, kde respondenti žili do svých 15 let, byla převedena na následující škálu od 

1 - 8: 

 

(1) Obec nad 1 milion obyvatel 

(2) Obec se 100 tisíci až 1 milionem obyvatel 

(3) Obec s 50 tisíci až 100 tisíci obyvateli 

(4) Obec se 30 tisíci až 50 tisíci obyvateli 

(5) Obec s 10 tisíci až 30 tisíci obyvateli 

(6) Obec se 3 tisíci až 10 tisíci obyvateli 

(7) Obec s 1 tisícem až 3 tisíci obyvateli 

(8) Obec do 1 tisíce obyvatel 

 

Tabulka č. 1 Velikost obce do 15 let 

Velikost obce do 15 let Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n=40) 

Průměr 4,2 5 

Medián 4 5 

S. odchylka 1,9 2,3 

Rozsah 1 – 8 1 – 8 

 

 Pomocí korelační analýzy nebyla zjištěna žádná korelace mezi velikosti obce, kde žili 

do patnácti let a velikostí obce, kde žili jejich partneři do 15 let (r = 0,029, n = 40, p = 0,857). 

 

o Velikost obce dnes 

Velikost obce, kde žijí respondenti dnes, byla převedena na následující škálu od 1 - 8: 
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(1) Obec nad 1 milion obyvatel 

(2) Obec se 100 tisíci až 1 milionem obyvatel 

(3) Obec s 50 tisíci až 100 tisíci obyvateli 

(4) Obec se 30 tisíci až 50 tisíci obyvateli 

(5) Obec s 10 tisíci až 30 tisíci obyvateli 

(6) Obec se 3 tisíci až 10 tisíci obyvateli 

(7) Obec s 1 tisícem až 3 tisíci obyvateli 

(8) Obec do 1 tisíce obyvatel 

 

Tabulka č. 2 Velikost obce dnes 

Velikost obce dnes Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n=40) 

Průměr 2,1 2,2 

Medián 2 1 

S. odchylka 1,6 1,9 

Rozsah 1 – 8 1 – 8 

 

Pomocí korelační analýzy byla zjištěna pozitivní korelace mezi velikostí obce, kde žijí 

participanti dnes a velikostí obce, kde žijí nyní jejich partneři (r = 0,733, n = 40, p < 0,001). 

Dále byla zjištěna pozitivní korelace mezi obcí, kde žili participanti do svých 15 let a kde žijí nyní 

(r = 0,447, n = 40, p = 0,004) a stejně tak i u jejich partnerů (r = 0,350, n = 40, p = 0,027). 

 

o Věk  

 

Tabulka č. 3 Věk participantů 

Věk  Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n = 40) 

Věkový průměr  24,2 27,4 

Medián  23,0 27,0 

S. odchylka 4,6 5,2 

Rozsah  18 – 38 20 – 39 

 

Pomocí korelační analýzy byla zjištěna pozitivní korelace mezi věkem participantů a 

mezi věkem jejich partnerů (r = 0,435, n = 40, p = 0,005) 
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o Váha, výška, BMI 

 Váha respondentů a jejich partnerů je udávána v kilogramech, výška v metrech. Pro 

výpočet BMI byl použit následující vzorec: váha v kg/(výška v metrech
2
). 

 

 

Tabulka č. 4 Váha, výška a BMI 

 Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n=(40) 

 Váha Výška BMI Váha Výška BMI 

Průměr 72,5 1,8 22,0 74,0 1,8 22,7 

Medián 73 1,8 21,8 74,0 1 22,3 

S. odchylka 10,2 0,07 2,5 11,7 0,06 3,2 

Rozsah 55 – 98 1,7 – 1,95 17,9 - 27,4 50 - 113 1,64 – 1,96 17,8 – 34,8 

 

Pomocí korelační analýzy nebyla zjištěna žádná korelace mezi váhou a váhou partnera 

(r = 0,119, n = 40, p = 0,463), mezi výškou a výškou partnera (r = 0,081, n = 40, p = 0,926), ani 

mezi BMI participantů a BMI partnerů (r = 0,176, n = 40, p = 0,277) 

 

o Barva očí, barva vlasů 

Barva očí byla převedena na následující škálu: 

 

(1) Modré 

(2) Modro-zelené 

(3) Zelené 

(4) Zeleno - hnědé 

(5) Hnědé 

 

Barva vlasů byla převedena na následující škálu: 

 

(1) Světlé vlasy 

(2) Středně tmavé vlasy 

(3) Tmavé vlasy 
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Tabulka č. 5 Barva očí a barva vlasů 

Barva vlasů a 

barva očí 

Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n=40) 

Barva vlasů Barva očí Barva vlasů Barva očí 

Průměr 2,2 3,3 2,2 3,2 

Medián 2 3 2 3 

S. odchylka 0,5 1,3 0,4 1,6 

Rozsah 2 – 3 1 – 5 1 – 3 1 – 5 

 

Pomocí korelační analýzy nebyla zjištěna žádná korelace mezi barvou vlasů 

respondentů a barvou vlasů jejich partnerů (r = 0,052, n = 40, p = 0,752), ani mezi barvou očí 

respondentů a barvou očí jejich partnerů (r = 0,113, n = 40, p = 0,489). 

 

o Dosažené vzdělání 

Stupeň dosaženého vzdělání byl převeden na následující číselnou škálu: 

(1) Neukončené základní vzdělání nebo základní vzdělání 

(2) Střední odborné (bez maturity) 

(3) Úplné střední (s maturitou) 

(4) Nástavbové studium (včetně pomaturitního studia) 

(5) Vyšší odborné vzdělání (Dis.) 

(6) Bakalářksé (Bc., BcA.) 

(7) Magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.) 

(8) Doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.) 

 

Tabulka č. 6 Dosažené vzdělání 

Dosažené vzdělání Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n = 40) 

Průměr  4,1 4,7 

Medián  3 3,5 

S. odchylka 1,9 2,0 

Rozsah  1 – 7 1 – 8 

 

Pomocí korelační analýzy nebyla zjištěna žádná korelace mezi výškou dosaženého 

vzdělání mezi respondenty a jejich partnery (r = 0,227, n = 40, p = 0,159). 
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o Pozice na pracovním trhu 

Pozice na pracovním trhu byla rozdělena podle následující škály od 1 – 4: 

(1) Pracuji 

(2) Studuji a pracuji 

(3) Studuji 

(4) Nepracuji 

 

Tabulka č. 7 Pozice na pracovním trhu 

Pozice na 

pracovním trhu 

Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n = 40) 

Průměr  2,0 1,5 

Medián  2,0 1 

S. odchylka 0,8 0,7 

Rozsah  1 – 4 1 – 3 

  

Pomocí korelační analýzy byla zjištěna silná pozitivní korelace mezi respondenty na 

pozici na pracovním trhu a mezi pozicí na pracovním trhu jejich partnerů (r = 0,678, n = 40, p 

< 0,001) 

 

o Délka dlouhodobého vztahu 

Délka partnerského vztahu je uvedena v měsících. 

 

Tabulka č. 8 Délka dlouhodobého vztahu 

Délka 

dlouhodobého 

vztahu 

Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n = 40) 

Průměr  32,3 30,3 

Medián  22 19,5 

S. odchylka 28,0 28,0 

Rozsah  3 – 116 3 – 116 

 

Pomocí korelační analýzy byla zjištěna silná pozitivní korelace mezi respondenty 

udávanou délkou vztahu a mezi udávanou délkou vztahu jak ji uváděli jejich partneři (r = 

0,980, n = 40, p < 0,001) 
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o Pozice v sexu 

Pozice v sexu byla převedena na následující škálu od 1 – 5: 

(1) Vždy pasivní pozici (receptivní, "bottom")  

(2) Většinou pasivní pozici (receptivní, "bottom")  

(3) Střídavě pasivní a aktivní pozici (verzatilní)  

(4) Většinou aktivní pozici (inzertivní, "top")  

(5)Vždy aktivní pozici (inzertivní, "top")  

 

Tabulka č. 9 Pozice v sexu 

Pozice v sexu Participanti 

(n=40) 

Partneři participantů 

(n = 40) 

Průměr  2,75 3,43 

Medián  3 3 

S. odchylka 1,0 0,9 

Rozsah  1 – 5 2 – 5 

 

Pomocí korelační analýzy byla zjištěna silná negativní korelace mezi respondenty 

udávanou pozicí v sexu a mezi udávanou pozicí v sexu u jejich partnerů (r = - 0,698, n = 40, p 

< 0,001). 

 

7.1.2 Shrnutí korelační analýzy deskriptivních dat 

 Pomocí neparametrické korelační analýzy byly zjištěny následující signifikantní 

výsledky:  

1) Mezi velikosti obce, kde žijí participanti dnes a mezi velikostí obce, kde žijí nyní 

jejich partneři, byla zjištěna signifikantní pozitivní korelace – participanti se tedy bydlí 

ve městě, které je přibližně stejně velké, jako jejich partneři. Dále byla zjištěna 

pozitivní korelace mezi obcí, kde žili participanti do svých 15 let a kde žijí nyní. Obdobná 

pozitivní korelace byla nalezena i u jejich partnerů – Participanté i jejich partneři se tedy 

v průběhu života přestěhovali z menšího města do města většího.  

2)  Dále byla zjištěna pozitivní korelace mezi věkem participantů a mezi věkem jejich 

partnerů. Respondenti a jejich partneři si byli podobní ve věku.  
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3) Silná pozitivní korelace byla zjištěna i mezi respondenty udávanou pozicí na 

pracovním trhu a mezi pozicí na pracovním trhu jejich partnerů. Participanté a jejich 

partneři si byli podobní ohledně pozice na pracovním trhu. 

4) Participanté i jejich partneři shodně udávali délku trvání jejich vztahu. 

5) Byla zjištěna silná negativní korelace mezi respondenty udávanou pozicí v sexu a mezi 

udávanou pozicí v sexu u jejich partnerů. Zde tedy byl podpořen komplementární 

princip párování.  

 

7.2 Korelační analýza dotazníkových dat 

7.2.1 Korelační analýza podobnosti párů v rámci NEO pětifaktorového 

osobnostního inventáře 

V rámci korelační analýzy podobnosti párů jsme se zaměřili na to, zda korelují 

jednotlivé faktory dotazníku NEO pětifaktorového osobnostního inventáře (extroverze, 

neuroticismus, otevřenost, přívětivost a svědomitost) respondentů s faktory jejich partnerů. 

V průběhu analýzy byla kontrolována délka vztahu.  

Korelační analýzou jsme zjistili silnou pozitivní korelaci mezi extraverzí participantů a 

extraverzí jejich partnerů. Jiné signifikantní korelace ohledně podobnosti mezi 

neuroticismem, svědomitostí, otevřeností vůči zkušenostem a přívětivostí mezi participanty a 

jejich partnery nebyly zjištěny (viz tabulka č. 10 na následující straně) 

Kromě podobnosti participantů a jejich partnerů ve faktoru extraverze bylo zjištěno, že 

s extraverzí participantů také silně negativně koreloval jejich neuroticismus, s extraverzí 

participantů dále silně pozitivně korelovala jejich přívětivost a svědomitosti. Škála 

neuroticismu participantů dále silně negativně korelovala s jejich přívětivostí a u faktoru 

svědomitosti byl objeven pouze negativní trend. Otevřenost participantů negativně korelovala 

(byl objeven pouze trend) s jejich přívětivostí. Přívětivost participantů silně korelovala 

s jejich svědomitostí.  

Dále byla nalezena silná negativní korelace mezi extraverzí participantů a 

neuroticismem jejich partnerů. Extraverze participantů dále pozitivně korelovala s přívětivostí 

a svědomitostí jejich partnerů. Neuroticismus participantů negativně koreloval s extraverzí 

jejich partnerů (byl objeven pouze trend). Přívětivost participantů pozitivně korelovala 

extraverzí jejich partnerů a negativně korelovala s jejich neuroticismem. Svědomitost 
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respondentů pozitivně korelovala s extraverzí jejich partnerů a negativně korelovala s jejich 

neuroticismem (zde byl objeven pouze trend). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 10 Korelační analýza dotazníku NEO FFI 

 

Kontrolní proměnná – délka vztahu extraverze neuroticismus otevřenost přívětivost svědomitost P_e P_n P_o P_p P_s 

Extroverze r 1,000 -,608 -,077 ,473 ,373 ,501 -,424 -,053 ,348 ,369 

p-value . ,000 ,642 ,002 ,019 ,001 ,007 ,748 ,030 ,021 

Neuroticismus r -,608 1,000 ,091 -,584 -,302 -,277 ,212 -,113 -,131 -,161 

p-value ,000 . ,581 ,000 ,061 ,087 ,196 ,493 ,426 ,328 

Otevřenost r -,077 ,091 1,000 -,281 ,003 -,216 ,152 ,138 -,231 ,062 

p-value ,642 ,581 . ,083 ,986 ,186 ,357 ,404 ,157 ,706 

Přívětivost r ,473 -,584 -,281 1,000 ,503 ,455 -,407 ,127 ,182 ,295 

p-value ,002 ,000 ,083 . ,001 ,004 ,010 ,443 ,268 ,068 

Svědomitost r ,373 -,302 ,003 ,503 1,000 ,406 -,283 ,153 ,259 ,136 

p-value ,019 ,061 ,986 ,001 . ,010 ,081 ,352 ,112 ,407 

 

Tab. 10. Zobrazuje vztah mezi respondentovou extroverzí a extroverzí jeho partnera.  

P_e = partnerova extroverze, P_n = partnerův neuroticismus, P_o = partnerova otevřenost, P_p= partnerova přívětivost, P_s = partnerova svědomitost 
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7.2.2 Korelační analýza podobnosti párů v rámci dotazníku partnerské 

přizpůsobivosti (DAS) 

V rámci korelační analýzy podobnosti párů jsme se zaměřili na to, zda korelují 

jednotlivé subškály dotazníku partnerské přizpůsobivosti (DAS) (shoda v partnerském vztahu, 

partnerská spokojenost, partnerská soudržnost a vyjadřování emocí) respondentů se 

subškálami jejich partnerů. V průběhu analýzy byla kontrolována délka vztahu. Tabulka č. 11 

s výsledky korelační analýzy je k nahlédnutí na další straně. 

Korelační analýzou jsme zjistili silnou pozitivní korelaci mezi škálou shody 

v partnerském vztahu participantů a škálou shody v partnerském vztahu jejich partnerů, silnou 

pozitivní korelaci mezi škálou vyjadřování emocí participantů a škálou vyjadřování emocí 

jejich partnerů, silnou pozitivní korelaci mezi škálou partnerské soudržnosti participantů a 

škálou partnerské soudržnosti jejich partnerů a silnou pozitivní korelaci mezi škálou 

partnerské spokojenosti participantů a škálou partnerské spokojenosti jejich partnerů. Silná 

pozitivní korelace byla zjištěna i u celkového skóre DAS participantů a celkového skóre DAS 

jejich partnerů.  
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Tabulka č. 11 Korelační analýza podobnosti párů v rámci dotazníku partnerské přizpůsobivosti (DAS) 

 

Kontrolní proměnná – délka vztahu 
Spanier 

Celkem 

Partnerská 

Shoda 

Vyjadřování 

emoce 

 

Spokojenost 

 

Soudržnost 

 

P_Spanier 

Celkem 

P_Partnerská 

shoda 

P_Emoce 

 

P_Spokojenost 

 

P_Soudržnost 

 

Spanier  

Celkem 

r 1,000 ,871 ,706 ,782 ,579 ,671 ,576 ,576 ,644 ,438 

p-value . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 

Partnerská 

Shoda 

r ,871 1,000 ,417 ,532 ,298 ,556 ,613 ,407 ,463 ,250 

p-value ,000 . ,008 ,000 ,066 ,000 ,000 ,010 ,003 ,125 

Vyjadřování 

emocí 

r ,706 ,417 1,000 ,572 ,485 ,551 ,330 ,638 ,617 ,392 

p-value ,000 ,008 . ,000 ,002 ,000 ,040 ,000 ,000 ,013 

Partnerská 

spokojenost 

r ,782 ,532 ,572 1,000 ,255 ,466 ,398 ,336 ,475 ,305 

p-value ,000 ,000 ,000 . ,117 ,003 ,012 ,037 ,002 ,059 

Partnerská 

soudržnost 

r ,579 ,298 ,485 ,255 1,000 ,480 ,207 ,543 ,521 ,540 

p-value ,000 ,066 ,002 ,117 . ,002 ,206 ,000 ,001 ,000 

Tab. 11. zobrazuje vztah mezi celkovým skóre DAS participantů a celkovým skóre DAS jejich partnerů, respondenty udávanou partnerskou shodou partnerskou shodou jejich 

partnerů, mezi vyjadřováním emocí participantů a vyjadřování emocí jejich partnerů, mezi partnerskou spokojeností participantů a mezi partnerskou spokojeností jejich 

partnerů, a mezi partnerskou soudržností respondentů a mezi partnerskou soudržností jejich partnerů.  

P_Spanier celkem = celkový skór DAS partnerů, P_partnerská shoda = partnerská shoda partnerů, P_emoce = vyjadřování emocí partnerů, P_spokojenost = partnerská spokojenost partnerů,  

P_soudržnost = partnerská soudržnost partnerů 
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7.2.3 Korelační analýza podobnosti párů v rámci dotazníku sociosexuální 

orientace (SOI – R) 

V rámci korelační analýzy podobnosti párů jsme zaměřili na to, zda korelují jednotlivé 

škály dotazníku SOI-R (chování, postoje, touhy a celkový SOI skór) respondentů se škálami 

jejich partnerů. Opět jsme sledovali délku vztahu. Jak je patrné z tabulky č. 12, participanti a 

jejich partneři se signifikantně shodovali v chování a postojích ohledně míry promiskuity a 

sexuální tolerance. Mezi subškálou touhy u participantů a subškálou touhy u jejich partnerů 

nebyla nalezena signifikantní korelace, stejně tomu bylo i u celkového skóre SOI-R u 

respondentů a u celkového skóre SOI-R u jejich partnerů. 

Dále byla zjištěna negativní signifikantní korelace mezi subškálou chování 

participantů a subškálou postojů. Silná negativní signifikantní korelace u respondentů byla 

zjištěna i u subškály postojů a subškály touhy.  

 

Tabulka č. 12 Korelační analýza podobnosti párů v rámci dotazníku sociosexuální 

orientace (SOI – R) 

Kontrolní proměnná  

délka vztahu 
Chování Postoje Touhy 

SOI 

score 
P_Ch P_P P_T P_SOI 

Chování R 1,000 -,648 ,404 ,574 ,520 -,500 ,308 ,216 

p-value . ,000 ,011 ,000 ,001 ,001 ,057 ,186 

Postoje R -,648 1,000 -,522 ,027 -,500 ,501 -,398 -,283 

p-value ,000 . ,001 ,869 ,001 ,001 ,012 ,080 

Touhy R ,404 -,522 1,000 ,587 ,213 -,197 ,179 ,145 

p-value ,011 ,001 . ,000 ,192 ,228 ,277 ,379 

SOIscore R ,574 ,027 ,587 1,000 ,134 -,103 ,014 ,020 

p-value ,000 ,869 ,000 . ,415 ,533 ,934 ,902 

 

Tab. 11. Zobrazuje podobnost mezi participanty a jejich partnery. P_Ch = škála chování u partnerů, P_P = škála 

postojů u partnerů, P_T = škála tužeb partnerů, P_SOI = celkový skór SOI partnerů 
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Graf č. 2 Rozložení celkového skóru u dotazníku SOI-R u participantů   

 

 

 

Graf č. 3 Rozložení celkového skóru u dotazníku SOI-R u partnerů 
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7.2.4 Korelační analýza podobnosti párů v rámci dotazníku genderové 

diagnosticity (GD) 

V rámci korelační analýzy podobnosti párů jsme zaměřili na to, zda korelují jednotlivé 

dimenze maskulinity a femininity dotazníku genderové diagnosticity (GD). Opět jsme 

sledovali délku vztahu.  

Po provedení K-means kusterové analýzy byly odstraněny nesignifikantní položky 

dotazníku, které nesytily jednotlivé dimenze maskulinity a femininity. Zbylé položky 

dotazníku byly dále roztřízeny podle toho, který kluster sytí (položky, které sytily dimenze 

maskulinity a femininity viz Příloha č. 5. Klustery byly označeny jako maskulinní a femininí 

na základě převládajícího počtu maskuliních a femininích položek, které spadají do „dimenzí 

věcí a lidí“. Tato dimenze pozitivně koreluje s dotazníkem GD (viz kapitola 6, podkapitola 

6.1.2) Míra maskulinity a míra femininity byla pro jednotlivé participanty a jejich partnery 

vypočítána zprůměrováním položek sytících jednotlivé klastry. Dále byly vypočteny 

jednotlivé rozdíly mezi mírou maskulinity participantů a jejich partnerů a mezi mírou 

femininity participantů a jejich partnerů (čím větší číslo, tím větší rozdíl).  

Na základě parciální korelační analýzy nebyla zjištěna žádná signifikantní souvislost 

mezi mírami maskulinity a femininity u participantů a jejich partnerů. Dále byl objeven 

negativní trend mezi mírou maskulinity participantů a mírou femininity jejich partnerů.  Čím 

více maskulinní muži byli, tím méně měli femininí partnery (viz tabulka č. 13 na následující 

straně). 
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Tabulka č. 13 Korelační analýza podobnosti párů v rámci dotazníku 

genderové diagnosticity (GD) 

 

Kontrolní proměnná  

délka vztahu 
Skór_M Skór_F Skór_M_P Skór_F_P 

Skór_M R 1,000 -,174 ,200 -,321 

p-value . ,290 ,222 ,047 

Skór_F R -,174 1,000 ,182 ,089 

p-value ,290 . ,267 ,590 

Skór_M_P R ,200 ,182 1,000 -,457 

p-value ,222 ,267 . ,003 

Skór_F_P R -,321 ,089 -,457 1,000 

p-value ,047 ,590 ,003 . 
 

Tab. 13 Zobrazuje trend mezi komplementaritou femininity participantů a maskulinity jejich partnerů. Skór_M = 

skór maskulinity participantů, Skór_F = skór femininity participantů, Skór_M_P = skór maskulinity partnerů, 

Skór_F_P = skór femininity partnerů 

 

7.2.5 Shrnutí korelační analýzy dotazníkových dat 

Na základně parciální korelační analýzy dotazníkových dat zaměřené na podobnost 

participatnů a jejich partnerů bylo zjištěno následující: 

 

1) Míra extraverze participantů a jejich partnerů signifikantně pozitivně korelovala. 

2) Dále signifikantně pozitivně korelovala míra shody v partnerském vztahu mezi 

participanty a jejich partery.  

3) Partnerská spokojenost participantů signifikantně pozitivně korelovala s mírou 

partnerské spokojenosti u jejich partnerů. 

4) Signifikantní pozitivní korelace mezi respondenty a jejich partnery byla odhalena i 

partnerské soudržnosti. 

5) Participanti a jejich partneři korelovali u míry vyjadřování emocí, 

6) Pozitivní korelace byla potvrzena i u celkového skóru DAS mezi participanty a 

jejich partnery. 

7) Respondenti a jejich partneři se dále signifikantně shodovali v chování a postojích 

ohledně míry promiskuity a sexuální tolerance. 
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7.3 Analýza souvislosti homogamie a komplementarity u fyzických 

znaků a celkové partnerské spokojenost ve vztahu 

 

Pro určení souvislosti mezi partnerskou spokojeností a homogamií, nebo 

komplementaritou u fyzických znaků párů byla použita jednosměrná ANOVA a 

neparametrické korelace. 

 

7.3.1 Souvislost rozdílné barvy vlasů na celkovou partnerskou spokojenost 

ve vztahu 

Ke zjištění souvislosti barvy vlasů participantů a jejich partnerů na spokojenost ve 

vztahu jsme použili jednosměrnou ANOVU. Rozdíl mezi barvou vlasů respondentů a rozdíl 

mezi barvou vlasů jejich partnerů byl převeden na následující škály: 

 

(1) Barva je úplně stejná 

(2) Barva je velmi podobná (například světle hnědá a středně hnědá)  

(3) Barva je úplně odlišná (nesouhlasí) 

 

Nicméně žádný z respondentů neměl úplně odlišnou barvu vlasů jako jejich partner. 

Analýza tedy proběhla na základně rozřazení do skupin (1) a (2). 

 Jak je patrné z tabulky č. 14 na následující straně, nebyla zjištěna žádná signifikantní 

souvislost mezi barvou vlasů a celkovou partnerskou spokojenost, ani na jednotlivé subškály 

dotazníku DAS. 
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Tabulka č. 14 jednosměrná ANOVA – souvislost rozdílu barvy vlasů u participantů a 

jejich partnerů (n=40) na celkovou partnerskou spokojenost  

 Df F Sig. 

Spanier Celkem Between Groups 1 1,602 ,213 

Within Groups 38   

Partnerská_shoda Between Groups 1 1,960 ,170 

Within Groups 38   

Vyjadřování emocí Between Groups 1 1,388 ,246 

Within Groups 38   

Partnerská spokojenost Between Groups 1 1,035 ,315 

Within Groups 38   

Partnerská soudržnost Between Groups 1 ,021 ,887 

Within Groups 38   

P_Spanier Celkem Between Groups 1 1,401 ,244 

Within Groups 38   

P_Partnerská_shoda Between Groups 1 1,263 ,268 

Within Groups 38   

P_Vyjadřování emocí Between Groups 1 ,526 ,473 

Within Groups 38   

P_Partnerská 

Spokojenost 

Between Groups 1 1,757 ,193 

Within Groups 38   

P_Partnerská 

Soudržnost 

Between Groups 1 ,193 ,663 

Within Groups 38   

Tab. 14 Spanier celkem = celkový skór DAS participantů, Partnerská shoda = partnerská shoda participantů, 

Vyjadřování emocí = vyjadřování emocí participantů, Partnerská spokojenost = partnerská spokojenost 

participantů, Partnerská soudržnost = partnerská soudržnost participantů, P_Spanier celkem = celkový skór DAS 

partnerů, P_partnerská shoda = partnerská shoda partnerů, P_vyjadřování emocí = vyjadřování emocí partnerů, 

P_partnerská spokojenost = partnerská spokojenost partnerů,  P_partnerská soudržnost = partnerská soudržnost 

partnerů 

 

 

7.3.2 Souvislost rozdílné barvy očí na celkovou partnerskou spokojenost ve 

vztahu 

Ke zjištění souvislosti barvy očí participantů a jejich partnerů na spokojenost ve 

vztahu jsme použili jednosměrnou ANOVU. Rozdíl mezi barvou očí respondentů a rozdíl 

mezi barvou očí jejich partnerů byl převeden na následující skupiny: 
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(1) Barva je úplně stejná 

(2) Barva je velmi podobná (například modrozelená a zelená) 

(3) Barva je úplně odlišná (nesouhlasí) 

 

 Jak je patrné z tabulky č. 15, nebyla zjištěna žádná signifikantní souvislost rozdílu 

barvy očí na celkovou partnerskou spokojenost, ani na jednotlivé subškály dotazníku DAS. 

 

Tabulka č. 15 jednosměrná ANOVA – souvislost rozdílné barvy vlasů participantů a 

jejich partnerů (n=40) na celkovou partnerskou spokojenost 

 Df F Sig. 

Spanier_Celkem Between Groups 2 ,911 ,411 

Within Groups 37   

Partnerská_shoda Between Groups 2 ,687 ,510 

Within Groups 37   

Vyjadřování emocí Between Groups 2 ,224 ,800 

Within Groups 37   

Partnerská spokojenost Between Groups 2 ,843 ,439 

Within Groups 37   

Partnerská soudržnost Between Groups 2 1,949 ,157 

Within Groups 37   

P_Spanier_Celkem Between Groups 2 ,017 ,983 

Within Groups 37   

P_Partnerská_shoda Between Groups 2 ,234 ,792 

Within Groups 37   

P_Vyjadřování emocí Between Groups 2 ,238 ,790 

Within Groups 37   

P_Partnerská 

Spokojenost 

Between Groups 2 ,333 ,719 

Within Groups 37   

P_Partnerská 

Soudržnost 

Between Groups 2 ,214 ,808 

Within Groups 37   

 

  

7.3.3 Souvislost míry podobnosti váhy na celkovou partnerskou 

spokojenost ve vztahu 

Abychom zjistili, zda existuje souvislost mezi rozdílnou váhou a spokojeností ve 

vztahu, použili jsme neparametrickou korelační analýzu. Pro analýzu byly vypočítány rozdíly 

mezi váhou participantů a mezi váhou jejich partnerů (čím větší hodnota, tím větší rozdíl). 
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 Byla zjištěna negativní signifikantní korelace mezi šubškálou partnerské soudržnosti 

jak jí udávali respondenti a rozdílem váhy mezi participanty a jejich partnery. Čím podobnější 

si participanti a partneři byli ve váze, tím vyšší byla škála partnerské soudržnosti u 

participantů. 

 

Tabulka č. 16 Korelační analýza souvislosti míry podobnosti váhy u participantů a 

jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti ve vztahu 

 Rozdíl mezi váhou participanta a partnera 

Spearman's rho R p-value 

Spanier_Celkem -,188 ,246 

Partnerská_shoda -,045 ,784 

Vyjadřování emocí -,052 ,748 

Partnerská spokojenost -,198 ,221 

Partnerská soudržnost -,314
*
 ,049 

P_Spanier_Celkem -,129 ,428 

P_Partnerská_shoda -,089 ,583 

P_Emoce -,041 ,803 

P_Spokojenost -,134 ,409 

P_Soudržnost -,127 ,436 

 

 

 

7.3.4 Souvislost míry podobnosti výšky na celkovou partnerskou 

spokojenost ve vztahu 

 Abychom zjistili, zda existuje souvislost mezi mírou podobnosti výšky a spokojeností 

ve vztahu, jsme použili neparametrickou korelační analýzu. Pro analýzu byly vypočítány 

rozdíly mezi výškou participantů a mezi váhou jejich partnerů (čím větší hodnota, tím větší 

rozdíl). 

 Nebyla zjištěna žádná signifikantní korelace mezi rozdílnou výškou a mezi šubškálami 

a celkovým skóre DAS partnerské soudržnosti (viz tabulka č. 17 na následující straně). 
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Tabulka č. 17 Korelační analýza souvislosti míry podobnosti výšky u participantů a 

jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti ve vztahu 

Rozdíl mezi výškou participanta a partnera 

Spearman's rho r p-value 

Spanier_Celkem ,069 , ,670 

Partnerská_shoda ,212 ,190 

Vyjadřování emoce ,061 ,708 

Partnerská spokojenost -,198 ,221 

Partnerská soudržnost ,040 ,808 

P_Spanier_Celkem -,058 ,722 

P_Partnerská_shoda ,082 ,614 

P_Emoce -,168 ,300 

P_Spokojenost -,166 ,936 

P_Soudržnost -,127 ,306 

Výška_RespXp 1,000  

 

 

7.3.5 Souvislost rozdílné míry BMI na partnerskou spokojenost ve vztahu 

K zjištění, zda existuje souvislost mezi rozdílnou mírou BMI a partnerskou 

spokojeností, jsme použili neparametrickou korelační analýzu. Pro analýzu byly vypočítány 

rozdíly mezi BMI participantů a mezi BMI jejich partnerů (čím větší hodnota, tím větší 

rozdíl) (viz tabulka č. 18 na následující straně) 

 Byla zjištěna negativní signifikantní korelace mezi celkovým skóre DAS participantů 

a rozdílem BMI mezi participanty a jejich partnery. Dále byla zjištěna negativní signifikantní 

korelace mezi subškálou partnerské soudržnosti participantů a rozdílem BMI mezi 

participanty a jejich partnery, mezi subškálou vyjadřování emocí participantů a rozdílem BMI 

mezi participanty a jejich partnery a mezi subškálou partnerské spokojenosti participantů a 

rozdílem BMI mezi participanty a jejich partnery.  

Negativní signifikantní korelace byla dále zjištěna mezi subškálou partnerské 

soudržnosti partnerů a rozdílem BMI mezi participanty a jejich partnery, mezi subškálou 

vyjadřování emocí partnerů a rozdílem BMI mezi participanty a jejich partnery, mezi 

subškálou partnerské spokojenosti partnerů a rozdílem BMI mezi participanty a jejich 

partnery a mezi subškálou partnerské soudržnosti partnerů a rozdílem BMI mezi participanty 

a jejich partnery.  
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Čím podobnější si participanti a partneři byli v míře BMI, tím byla vyšší míra 

partnerské shody u participantů a partnerů. Čím podobnější si participanti a partneři byli 

v míře BMI, tím byla vyšší míra vyjadřování emocí u partnerů i u participantů. Čím 

podobnější si participanti a partneři byli v míře BMI, tím byla vyšší míra partnerské 

spokojenosti u participantů a partnerů. Čím podobnější si participanti a partneři byli v míře 

BMI, tím byla vyšší míra partnerské soudržnosti u partnerů. Podobná míra BMI mezi partnery 

a participanty také predikovala vyšší celkové skóre DAS a tím i vyšší celkovou spokojenost u 

participantů i u partnerů.  

 

 

Tabulka č. 18 Korelační analýza souvislosti podobné míry BMI u participantů a jejich 

partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti ve vztahu 

Rozdíl mezi BMI participanta a partnera 

Spearman's rho R p-value 

Spanier_Celkem -,505
**
 ,001 

Partnerská_shoda -,439
**
 ,005 

Vyjadřování emocí -,415
**
 ,008 

Partnerská spokojenost -,387
*
 ,014 

Partnerská soudržnost -,262 ,103 

P_Spanier_Celkem -,426
**
 ,006 

P_Partnerská_shoda -,421
**
 ,007 

P_Emoce -,341
*
 ,031 

P_Spokojenost -,381
*
 ,015 

P_Soudržnost -,335
*
 ,035 

BMI_RespXp 1,000  

 

 

7.3.6 Souvislost míry podobnosti ve věku na celkovou partnerskou 

spokojenost ve vztahu 

Ke zjištění, zda existuje souvislost mezi rozdílným věkem a partnerskou spokojeností, 

jsme použili neparametrickou korelační analýzu. Pro analýzu byly vypočítány rozdíly mezi 

věkem participantů a mezi věkem jejich partnerů (čím větší hodnota, tím větší rozdíl). 

 Nebyla zjištěna žádná signifikantní korelace mezi rozdílnou výškou a mezi šubškálami 

a celkovým skóre DAS partnerské soudržnosti. Byl zjištěn pozitivní trend mezi subškálou 

partnerových emocí a rozdílným věkem participantů a partnerů. Čím rozdílnější ve věku si 
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participanté a jejich partneři byli, tím spokojenější byli partneři respondentů na subškále 

vyjadřování emocí (viz tabulka 19). 

 

Tabulka č. 19 Korelační analýza souvislosti míry podobnosti ve věku u participantů a 

jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti ve vztahu 

Rozdíl mezi věkem participanta a partnera 

Spearman's rho R p-value 

Spanier_Celkem ,086 ,596 

Partnerská_shoda -,008 ,961 

Vyjadřování emoce ,169 ,298 

Partnerská spokojenost ,186 ,250 

Partnerská soudržnost -,028 ,863 

P_Spanier_Celkem ,160 ,323 

P_Partnerská_shoda 040 ,808 

P_Emoce ,281 079 

P_Spokojenost ,089 ,585 

P_Soudržnost ,178 ,272 

Věk_RespXp 1,000  

 

 

7.4 Analýza souvislosti homogamie a komplementarity u psychických 

znaků a celkové partnerské spokojenost ve vztahu 

 7.4.1 Vliv vzdělání na partnerskou spokojenost ve vztahu 

 K zjištění, zda má míra dosaženého vzdělání vliv na partnerskou spokojenost, jsme 

použili neparametrickou korelační analýzu. Rozdíly mezi vzděláním byly převedeny na škálu 

od 0 (páry byly v míře vzdělání totožné) do 5 (páry byly v míře vzdělání velmi odlišné). Škála 

byla vypočítena pomocí rozdílů mezi vzděláním participantů a vzděláním partnerů.  

 Nebyla zjištěna žádná signifikantní korelace mezi šubškály a celkovým skóre 

dotazníku DAS a mírou podobnosti dosaženého vzdělání (viz tabulka č. 20 na následující 

straně) 
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Tabulka č. 20 Korelační analýza souvislosti míry podobnosti dosaženého vzdělání u 

participantů a jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti 

Rozdíl mezi vzděláním participanta a partnera 

Spearman's rho r p-value 

Spanier_Celkem ,092 ,572 

Partnerská_shoda ,079 ,629 

Vyjadřování emoce ,103 526 

Partnerská spokojenost ,051 ,752 

Partnerská soudržnost -,009 ,956 

P_Spanier_Celkem ,091 ,577 

P_Partnerská_shoda -,014 ,932 

P_Emoce ,146 ,369 

P_Spokojenost -,009 ,955 

P_Soudržnost ,220 ,172 

Vzdělání_RespXp 1,000  

 

7.4.2 Vliv rozdílné pozice na pracovním trhu na celkovou partnerskou 

spokojenost ve vztahu 

Rozdíl mezi pozicí na pracovním trhu u participantů a pozicí na pracovním trhu jejich 

partnerů následující skupiny: 

 

(0) Pozice je stejná 

(1) Pozice je různá 

 

Jak je patrné z tabulky č. 21 na následující straně, nebyl potvrzen žádný signifikantní 

vliv stejné, nebo odlišné pozice na pracovním trhu na partnerskou spokojenost.  
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Tabulka č. 21 jednosměrná ANOVA – souvislost rozdílné pozice na pracovním trhu u 

participantů a jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti 

 

 Df F Sig. 

Spanier_Celkem Between Groups 2 ,911 ,411 

Within Groups 37   

Partnerská_shoda Between Groups 2 ,687 ,510 

Within Groups 37   

Vyjadřování emocí Between Groups 2 ,224 ,800 

Within Groups 37   

Partnerská spokojenost Between Groups 2 ,843 ,439 

Within Groups 37   

Partnerská soudržnost Between Groups 2 1,949 ,157 

Within Groups 37   

P_Spanier_Celkem Between Groups 2 ,017 ,983 

Within Groups 37   

P_Partnerská_shoda Between Groups 2 ,234 ,792 

Within Groups 37   

P_Vyjadřování emocí Between Groups 2 ,238 ,790 

Within Groups 37   

P_Partnerská 

Spokojenost 

Between Groups 2 ,333 ,719 

Within Groups 37   

P_Partnerská 

Soudržnost 

Between Groups 2 ,214 ,808 

Within Groups 37   

 

7.4.3 Souvislost faktorů dotazníku NEO FFI a celkové partnerské 

spokojenosti 

K zjištění, zda existuje souvislost mezi partnerskou spokojeností a podobným 

umístěním na škálách dotazníku NEO FFI (extroverze, neuroticismus, otevřenost vůči nové 

zkušenosti, přívětivost a svědomitost) participantů a jejich partnerů, byla použita 

neparametrická korelační analýza. Pro analýzu byly vypočítány rozdíly mezi jednotlivými 

faktory dotazníku NEO FFI u participantů a jejich partnerů (čím větší hodnota, tím větší 

rozdíl). 

 Nebyla zjištěna žádná signifikantní korelace mezi rozdíly u faktorů NEO FFI a mezi 

šubškálami a celkovým skóre DAS partnerské soudržnosti (viz tabulka č. 22 na následující 

straně). 
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Tabulka č. 22 Korelační analýza souvislosti míry podobnosti u faktorů dotazníku NEO 

FFI u participantů a jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti 

Spearman's rho Extraverze 

RespxPart 

Neuroticismus 

RespXpart 

Otevřenost 

RespXpart 

Přívětivost 

RespXpart 

Svědomitost 

RespXpart 

Spanier  

Celkem 

R -,090 ,169 -,005 -,025 -,087 

p-value ,579 ,298 ,976 ,879 ,592 

Partnerská 

Shoda 

R -,049 ,175 ,127 -,079 -,164 

p-value ,766 ,281 ,436 ,627 ,311 

Vyjadřování 

emocí 

R -,081 -,034 ,035 ,058 -,019 

p-value ,620 ,837 ,830 ,721 ,909 

Partnerská 

spokojenost 

R ,013 ,233 ,057 ,028 ,007 

p-value ,939 ,148 ,726 ,864 ,967 

Partnerská 

soudržnost 

R -,250 -,216 -,256 ,161 -,220 

p-value ,120 ,180 ,111 ,322 ,172 

Spanier  

Celkem_P 

R -,178 -,166 -,042 -,165 -,106 

p-value ,271 ,306 ,795 ,309 ,515 

Partnerská 

Shoda_P 

R -,080 -,004 ,092 -,084 ,008 

p-value ,624 ,980 ,571 ,607 ,959 

Vyjadřování 

emocí_P 

R -,201 -,246 -,190 -,076 -,043 

p-value ,213 ,125 ,240 ,640 ,794 

Partnerská 

spokojenost_P 

R -,006 -,086 -,059 -,132 -,264 

p-value ,972 ,596 ,716 ,415 ,099 

Partnerská 

Soudržnost_P 

R -,160 -,266 -,125 -,117 -,116 

p-value ,323 ,097 ,441 ,471 ,475 

 

 

7.4.4 Souvislost subškál dotazníku SOI-R a celkové partnerské spokojenosti 

K zjištění, zda existuje souvislost mezi partnerskou spokojeností a rozdílným 

umístěním na subškálách dotazníku SOI-R (chování, postoje, touhy a celkový skór) 

participantů a jejich partnerů, byla použita neparametrická korelační analýza. Pro analýzu 

byly vypočítány rozdíly mezi jednotlivými subškály dotazníku SOI-R u participantů a jejich 

partnerů (čím větší hodnota, tím větší rozdíl). 

 Nebyla zjištěna žádná signifikantní korelace mezi rozdíly u subškál SOI-R a mezi 

šubškálami a celkovým skóre DAS partnerské soudržnosti (viz tabulka č. 23 na následující 

straně). 

Objeveny byly následující trendy: Celkový skór dotazníku DAS participanta negativně 

korelovala se šubškálou touhy. Subškála partnerské shody participantů negativně korelovala 
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se subškálou postojů a subškála emocí respondentů negativně korelovala se šubškálou 

chování. Čím podobnější byl skór na subškále touhy mezi participanty a jejich partnery, tím 

více vzrůstala celková partnerská spokojenost u participantů. Čím podobnější byl skór na 

subškále postojů mezi participanty a jejich partnery, tím více vzrůstala partnerská shoda u 

participantů a čím podobnější byl skór na subškále chování mezi participanty a jejich 

partnery, tím vyšší byla subškála vyjadřování emocí u participantů.   

 

Tabulka č. 23 Korelační analýza souvislosti míry podobnosti u subškál dotazníku SOI-R 

u participantů a jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti 

Spearman's rho SOI_chování 

respXp 

SOI_postoje 

respXp 

SOI_touhy 

respXp 

SOI_skór 

respXp 

Spanier  

Celkem 

R -,198 -,084 -,307 -,004 

p-value ,220 ,604 ,054 ,979 

Partnerská 

Shoda 

R -,248 -,275 -,179 -,056 

p-value ,123 ,086 ,268 ,730 

Vyjadřování 

emocí 

R -,292 -,076 -,211 ,049 

p-value ,068 ,642 ,191 ,766 

Partnerská 

spokojenost 

R ,024 -,011 -,226 ,041 

p-value ,886 ,948 ,161 ,803 

Partnerská 

soudržnost 

R -,124 ,100 -,272 ,018 

p-value ,448 ,539 ,089 ,912 

Spanier  

Celkem_P 

R -,164 -,210 -,142 ,035 

p-value ,313 ,194 ,384 ,832 

Partnerská 

Shoda_P 

R -,177 -,200 -,153 ,006 

p-value ,275 ,215 ,346 ,971 

Vyjadřování 

emocí_P 

R -,258 -,012 -,139 -,033 

p-value ,109 ,941 ,393 ,840 

Partnerská 

spokojenost_P 

R -,135 -,089 -,063 ,006 

p-value ,407 ,584 ,700 ,972 

Partnerská 

Soudržnost_P 

R -,024 -,194 -,081 -,014 

p-value ,884 ,231 ,618 ,930 

 

 

 

7.4.5 Souvislost udávané pozice v sexu a celkové partnerské spokojenosti 

 K zjištění, zda existuje souvislost mezi partnerskou spokojeností a podobnou 

udávanou pozicí v sexu (aktivní, pasivní, střídavě pasivní a aktivní pozici) participantů a 

jejich partnerů, byla použita neparametrická korelační analýza. Pro analýzu byly vypočítány 
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rozdíly mezi jednotlivými pozicemi v sexu u participantů a jejich partnerů (čím větší hodnota, 

tím větší rozdíl). 

 Nebyla zjištěna žádná signifikantní korelace mezi rozdílnou udávanou pozicí v sexu u 

participantů a jejich partnerů a celkovým skóre DAS partnerské soudržnosti (tabulka č. 24). 

 

Tabulka č. 24 Korelační analýza souvislosti udávané pozice v sexu u participantů a 

jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti 

Rozdíl mezi pozicí v sexu participanta a partnera 

Spearman's rho r p-value 

Spanier_Celkem -,131 ,420 

Partnerská_shoda -,168 ,301 

Vyjadřování emocí -,121 ,458 

Partnerská spokojenost ,030 ,854 

Partnerská soudržnost -,150 ,354 

P_Spanier_Celkem -,099 ,542 

P_Partnerská_shoda -,055 ,738 

P_Emoce  -,086 ,598 

P_Spokojenost -,259 ,107 

P_Soudržnost -,043 ,794 

Pozice v sexu_RespXp 1,000  

 

 

7.4.6 Souvislost délky partnerství a celkové partnerské spokojenosti 

 K zjištění, zda existuje souvislost mezi partnerskou spokojeností a udávanou délkou 

partnerství participantů a jejich partnerů, byla použita neparametrická korelační analýza. 

 Nebyla zjištěna žádná signifikantní korelace mezi rozdílnou délkou partnerství u 

participantů a jejich partnerů a celkovým skóre DAS partnerské soudržnosti (viz tabulka č. 25 

na následující straně). 
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Tabulka č. 25 Korelační analýza souvislosti délky partnerství (n=80) a celkové 

partnerské spokojenosti 

Délka partnerství 

Spearman's rho r p-value 

Spanier Celkem -,227 ,158 

Partnerská shoda -,140 ,391 

Vyjadřování emocí -,104 ,525 

Partnerská spokojenost -,231 ,152 

Partnerská soudržnost -,050 ,759 

P_Spanier_Celkem -,134 ,411 

P_Partnerská_shoda -,082 ,615 

P_Emoce -,049 ,766 

P_Spokojenost -,259 ,107 

P_Soudržnost -,070 ,668 

Délka partnerství 1,000  

 

 

7.4.7 Souvislost podobné míry maskulinity a femininity a celkové 

partnerské spokojenosti 

K zjištění, zda existuje souvislost mezi celkovou partnerskou spokojeností a podobnou 

mírou maskulinity a femininity participantů a jejich partnerů, byla použita neparametrická 

korelační analýza. 

 Byly nalezeny negativní signifikantní korelace mezi rozdílnou mírou maskulinity 

participantů a jejich partnerů a partnerskou soudržností a partnerskou spokojeností partnerů.  

Čím větší rozdíl mezi mírou maskulinity mezi partnery byl, tím menší byla partnerská 

spokojenost a soudržnost jejich partnerů. 

 Dále byly nalezeny negativní trendy mezi rozdílnou mírou maskulinity u participantů 

a jejich partnerů a mezi partnerskou soudržností participatnů a mezi rozdílnou mírou 

maskulinity a participantů a jejich partnerů a mezi celkovým skóre DAS partnerů. Čím větší 

rozdíl mezi mírou maskulinity mezi partnery byl, tím nižší míru partnerské soudržnosti 

participanti vykazovali. Čím větší rozdíl mezi mírou maskulinity u participantů a partnerů byl, 

tím měli partneři respondentů nižší celkové skóre dotazníku DAS (viz tabulka č. 26 na 

následující straně). 
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Tabulka č. 26 Korelační analýza souvislost podobné míry maskulinity a femininity u 

participantů a jejich partnerů (n=40) a celkové partnerské spokojenosti 

Spearman's rho Rozdíl mezi 

femininitou 

respxp 

Rozdíl mezi 

maskulinitou 

respxp 

Spanier  

Celkem 

r -,220 -,251 

p-value ,173 ,118 

Partnerská 

Shoda 

r -,194 -,213 

p-value ,230 ,186 

Vyjadřování 

emocí 

r -,132 -,252 

p-value ,416 ,116 

Partnerská 

spokojenost 

r -,119 -,146 

p-value ,464 ,369 

Partnerská 

soudržnost 

r -,098 -,274 

p-value ,549 ,088 

Spanier  

Celkem_P 

r ,001 -,287 

p-value ,993 ,072 

Partnerská 

Shoda_P 

r ,008 -,232 

p-value ,963 ,149 

Vyjadřování 

emocí_P 

r -,125 -,179 

p-value ,443 ,269 

Partnerská 

spokojenost_P 

r -,077 -,368
*
 

p-value ,638 ,020 

Partnerská 

Soudržnost_P 

r ,106 -,316
*
 

p-value ,513 ,047 

 

 

7.4.8 Shrnutí  

Na základně neparametrické korelační analýzy a jednosměrné ANOVY dotazníkových 

dat byly zjištěny následující souvislosti s dotazníkem DAS: 

 

1) Čím podobnější si participanti a partneři byli ve váze, tím vyšší byla škála partnerské 

soudržnosti u participantů. 

2) Čím podobnější si participanti a partneři byli v míře BMI, tím byla vyšší míra 

partnerské shody u participantů a partnerů.  

3) Čím podobnější si participanti a partneři byli v míře BMI, tím byla vyšší míra 

vyjadřování emocí u partnerů i u participantů. 
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4) Čím podobnější si participanti a partneři byli v míře BMI, tím byla vyšší míra 

partnerské spokojenosti u participantů a partnerů.  

5) Čím podobnější si participanti a partneři byli v míře BMI, tím byla vyšší míra 

partnerské soudržnosti u partnerů.  

6) Podobná míra BMI mezi partnery a participanty také predikovala vyšší celkový skór 

DAS a tím i vyšší celkovou spokojenost u participantů i u partnerů.  

7) Čím větší rozdíl mezi mírou maskulinity mezi partnery a participanty byl, tím menší 

byla partnerská spokojenost a soudržnost jejich partnerů. 
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Kapitola 8. Diskuze 

 Hlavním cílem této práce bylo testovat princip homogamie a komplementarity u 

mužských stejnopohlavních párů se zaměřením na osobnostní charakteristiky.  

Co se týče demografických charakteristik, výsledky ukázaly, že u homosexuálních párů 

fungoval princip homogamního párování ve věku, v pozici na pracovním trhu a ve velikosti 

bydliště. Dále bylo zjištěno, že se tyto páry vyznačují komplementaritou v sexuálních rolích, 

participanti zastávali spíše pasivní roli ve vztahu a jejich partneři roli aktivní.  

 Ohledně osobnostních charakteristik bylo zjištěno, že princip homogamie se uplatnil 

v míře extraverze. Partneři se také shodovali v udávané míře celkové spokojenosti v 

partnerství (DAS) a i v jednotlivých subškálách, které ji tvoří (míra shody v  partnerském 

vztahu, partnerská spokojenost, partnerská soudržnost, vyjadřování emocí). Páry také 

vykazovaly homogamii v chování a postojích ohledně míry promiskuity a sexuální tolerance. 

Dále se ukázalo, že pozitivní vliv na celkovou partnerskou spokojenost (DAS) má 

míra homogamie ve váze a především podobnost ve výši BMI. Spokojenost ve vztahu také 

ovlivňovala rozdílná míra maskulinity mezi participanty a partnery. Čím větší rozdíl mezi 

mírou maskulinity mezi partnery a participanty byl, tím menší byla partnerská spokojenost a 

soudržnost jejich partnerů. 

 

8.1 Podobnost homosexuálních párů v rámci osobnostních 

charakteristik (včetně míry maskulinity a femininity) a její souvislost 

s celkovou partnerskou spokojeností 

   

Ohledně osobnostních charakteristik bylo zjištěno, že princip homogamního párování 

se uplatnil v míře extraverze. Obdobné zjištění reflektovala Gyurisová a její kolegové (2010). 

V této studii se dlouhodobí partneři podobali v několika osobnostních charakteristikách. 

Nejvíce spolu koreloval faktor extroverze a dále mezi partnery korelovaly faktory 

svědomitosti a otevřenosti. Míra podobnosti v těchto faktorech byla větší než vzájemná 

podobnost u náhodně vybraných jedinců z dané z populace. Zdá se tedy, že princip 

homogamního párování v osobnostních charakteristikách u homosexuálních jedinců se do 

určité míry uplatňuje na základě podobného principu, jako u jedinců heterosexuálních. 

 Přestože existují výzkumy, které naznačují, že homosexuální muži mají tendenci 

k homogamnímu párování co se do míry maskulinity a femininty týče, podobný jev jsme 
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v naší studii neodhalili. Byl pouze objeven trend mezi mírou maskulinity participantů a mírou 

femininity jejich partnerů.  Čím více maskulinní muži byli, tím méně měli femininní partnery. 

Tento výsledek do určité míry odpovídá studii, kterou v roce 1997 provedl Bailey a kolektiv. 

V tomto výzkumu se ukázalo, že partnerské preference homosexuálních mužů závisí na jejich 

vlastní pohlavní roli či maskulinitě-femininitě. Homosexuální muži, kteří se označovali za 

maskulinní, měli větší tendenci ve srovnání s femininními homosexuály klást důraz na 

maskulinitu potenciálního partnera, netoužili tedy po partnerovi femininím.  

Výsledky analýz nenaznačují, že by se homosexuální jedinci párovali v rámci 

osobnostních charakteristik na principu homogamie, nebo komplementarity a spíše poukazují 

na určitou nevyhraněnost. Tato nevyhraněnost může být dána do kontextu s výše uvedeným 

typem partnerství, kde partneři nemají přesně danou diferenciaci rolí, takže genderové role 

nejsou pevně dané, ale různě se mění (Peplau, 1983). Tento typ párů má také větší empirickou 

podporu (Kurdek, 1994). Nepotvrdil se tak stereotyp, že homosexuální jedinci si hledají 

partnera, který je ve své genderové roli opačný než jeho partner a do určité míry tak kopírují 

heterosexuální páry.  

Ukázalo se také, že rozdílná míra maskulinity mezi participanty a jejich partnery 

negativně ovlivňuje partnerskou spokojenost a soudržnost partnerů, což potvrzuje předchozí 

zjištěný trend. Další výsledky (přestože nejsou signifikantní a ukazují se jen jako trendy) 

doplňují předchozí zjištění. Rozdílná míra maskulinity mezi respondenty a jejich partnery 

negativně ovlivňuje vnímanou partnerskou soudržností i u participantů a u partnerů se 

negativně projevuje v celkové partnerské spokojenosti (DAS). Je nutné podotknout, že 

rozdílná míra maskulinity mezi participanty a jejich partnery a její souvislost na celkovou 

partnerskou spokojenost může být určitým specifikem a) naší kultury, b) vzorku, který se naší 

studie účastnil a c) může být způsobena tím, že se jednalo o dlouhodobé páry. 

 

8.2 Podobnost homosexuálních párů v rámci demografických údajů a 

délky vztahu a jejich souvislost s celkovou partnerskou spokojeností 

Z demografických údajů bylo zjištěno několik faktorů, které podléhají nenáhodnému 

pozitivnímu párování.  

První z faktorů, který v naší studii podléhal principu homogamního párování je věk 

paticipantů a jejich partnerů. Byly tak potvrzeny předchozí studie, které se zabývali preferencí 

homosexuálních mužů ohledně podobného věku, jako mají oni sami (Harry a DeVall, 1978). 
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Další faktory, které v naší studii podléhaly homogamnímu principu párování, je pozice 

na pracovním trhu a ve velikosti bydliště respondentů a jejich partnerů. Tato tendence vybírat 

si partnera, který se nám bude v jistých demografických datech podobat, byla opět podpořena 

řadou studií. Tyto studie ukazují, že partneři se navzájem více než s náhodnými jedinci 

podobají např. ve výši dosaženého vzdělání, věku, míře inteligence, národnosti nebo 

profesního postavení (Jones 1929; Bereczkei a kol., 1997; Penton-Voak et al. 1999; Alvarez, 

Jaffe 2004). Kurdek (1991) ve své studii ukázal, že tato podobnost se netýká jen 

heterosexuálních párů, ale projevuje se i u párů homosexuálních. Byla potvrzena podobnost 

ve věku, platu, vzdělání a prestižnosti práce. Toto zjištění, že partneři si jsou v určitých 

demografických znacích podobní, může být z části důsledkem efektu proximity (lidé si 

nacházejí častěji partnery ze stejného města či čtvrti, ze stejného zaměstnání, školy atd.).  

Studie, které se zabývaly souvislostí mezi partnerskou spokojeností a homogamií ve 

vztahu ukázaly, že většina homosexuálních jedinců je ve vztahu šťastnější, pokud jejich 

partner pochází z podobného prostředí, má stejné zvyky a vyznává stejné hodnoty (Kurdek a 

Schmitt, 1987). Stejně jak u heterosexuálních, tak u homosexuálních párů bylo potvrzeno, že 

podobnost ve vzdělání, v pozici na pracovním trhu, ve věku a v platu značí určitou míru 

kvality vztahu (Kurdek, 1991). Tyto zjištění ale v našem výzkumu nebyly potvrzeny, což 

může být mimo jiné způsobeno vzorkem respondentů, který se naší studie účastnil, nebo tím, 

že šlo o dlouhodobé páry, u kterých existují jiné prediktory partnerské spokojenosti.   

Další studie poukazují na to, že na partnerskou spokojenost a stabilitu vztahu může mít 

vliv i délka vztahu. Ahmetoglu a kolektiv (2010) poukázal na fakt, že s rostoucí délkou 

vztahu se sice snižuje míra vášně ve vztahu, ale prohlubuje se závazek ve vztahu, který má 

pozitivní dopad na stabilitu vztahu. Tato skutečnost v rámci této studie nebyla prokázána, 

nezdá se tedy, že by délka vztahu měla u homosexuálních párů souvislost s partnerskou 

spokojeností. Je tedy otázkou, zda má zrovna délka vztahu u homosexuálních párů stejný 

pozitivní účinek na celkovou spokojenost ve vztahu jako u párů heterosexuálních. Závazek 

v daném vztahu a s ním spojená délka trvání partnerství bývá totiž u heterosexuálních párů 

často podmíněna manželstvím, reprodukcí a výchovou potomků, což má za následek určitý 

stabilizační efekt, který se projevuje především u párů, které mají potomky. Tento stabilizační 

účinek, jaký mají děti na vztah u heterosexuálních párů, byl potvrzen i u homosexuálních párů 

(Kurdek, 2007). Je tedy možné, že spíše než délka partnerství je lepším prediktorem 

partnerské spokojenosti závazek v daném vztahu.  
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8.3 Podobnost homosexuálních párů v rámci fyzických znaků a jejich 

souvislost s celkovou partnerskou spokojeností 

Výzkum provedený Shackelfordem a jeho kolegy (2005a a 2005b) poukázal na to, že 

ženy oceňují u dlouhodobého partnera spíše jeho sociální status, finanční zdroje, vzdělání, 

inteligenci, spolehlivost a stabilitu. Muži naopak dávají přednost fyzické atraktivitě, zdraví a 

rodičovským dispozicím, jako je touha po dětech. Studie, které se zabývaly výběrem 

potenciálních partnerů u homosexuálních mužů, reflektovaly, že homosexuální muži, stejně 

jako heterosexuální, kladou důraz na fyzickou atraktivitu partnera (Lippa, 2007). Podle 

Alvarezové a Jaffeho (2004) si hledáme partnera, který má obdobnou míru atraktivity jako my 

sami (hypotéza „assortative mating based on „self seeking like“).  Tato teorie párování se 

podle dosavadních studií uplatňuje spíše u dlouhodobých vztahů (Little et al. 2001, Buston, 

Emlen 2003) a nejspíše platí i v rámci homogamie u fyzických znaků člověka.  

Podle dosavadních studií se princip homogamie nejčastěji uplatňuje u takových fyzických 

znaků jedince, jako výška postavy, barva pleti, barva vlasů, očí a tělesné proporce. (Jones 1929). 

Výsledky našich analýz ovšem neukázaly žádnou signifikantní shodu, avšak ani rozdílnost 

respondentů a partnerů ohledně fyzických znaků, jako je barva očí, barva vlasů, výška, váha a 

BMI.  

Byla ovšem prokázána souvislost mezi celkovou partnerskou spokojeností a mírou 

homogamie ve váze participantů a jejich partnerů a dále byla v kontextu celkové partnerské 

spokojenosti prokázána podobnost ve výši BMI. Vzhledem k výše uvedeným faktům je 

pravděpodobné, že důležitým bodem, který predikuje určitou míru spokojenosti 

v homosexuálních vztazích, je právě fyzická atraktivita. Předchozí výzkumy zaměřující se na 

párování heterosexuálních jedinců ukazují, že fyzická atraktivita hraje u mužů hlavní roli při 

výběru partnerky a to jak u dlouhodobého, tak i krátkodobého vztahu (Todd a kol., 2007). 

Jako ukazatel určité fyzické atraktivity může posloužit i míra BMI daného jedince.   

Gobrogge a jeho tým (2007) ukázali, že homosexuální a heterosexuální muži mají 

tendenci vyhledávat pro dlouhodobý vztah mladšího partnera, než jedinci, kteří hledají 

partnera pro krátkodobý (sexuální vztah). Tato skutečnost, že homosexuální muži vykazují 

podobné preference (ohledně věku a fyzické atraktivity) u dlouhodobých i krátkodobých 

(sexuálních) partnerů jako muži heterosexuální, je podle výše zmiňovaných autorů v rozporu 

se sexuálně selekční teorií, protože homosexuální muži by neměli mít důvod vybírat si 

partnera na základě jeho reprodukčních vlastností. Nicméně výsledky předchozích výzkumů 

naznačují, že odlišné reprodukční strategie mužů a žen vznikaly během procesu evoluce a 
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proto jsou nejspíše přítomny u všech mužů a žen bez ohledu na sexuální orientaci, nehledě na 

to, že většinou nejsou vědomě reflektovány. 

 

8.4 Podobnost homosexuálních párů v rámci pozice v sexu a 

sociosexuality a jejich souvislost s celkovou partnerskou spokojeností 

Ohledně pozice v sexu byl podpořen komplementární princip párování. Partneři v daných 

párech tedy vykazovali odlišné sexuální role (aktivní, nebo pasivní). Nicméně souvislost mezi 

celkovou spokojeností a odlišnými, nebo stejnými pozicemi v sexu nebyla prokázána. 

Otázkou zůstává, zda jsou jedinci, kteří se účastnili této studie, se svou sexuální rolí 

spokojeni. Předchozí výzkumy totiž poukazují na to, že je důležité, aby oba partneři byli se 

svojí rolí ve vztahu spokojení, protože případná nespokojenost se sexuální rolí může vést k 

partnerským konfliktům. Určité sexuální aktivity mohou být totiž srovnávány s maskulinitou 

nebo femininitou. LeVay (1993) poukazuje na to, že jedinec, který je v sexu „aktivní“ může 

být považován za maskulinního sexuálního partnera a sexuálně „pasivní“ muž je považován 

femininího sexuálního partnera. U homosexuálních párů pak byly prokázány partnerské 

konflikty, pokud některý z partnerů přijal maskulinní roli stabilně za svou, což pak může 

způsobit specifické problémy ve vztahu (Zilbergeld, 2006). Nicméně podle výsledků této 

studie, se nezdá, že tyto komplementární a homogamní sexuální role by nějak výrazně 

vstupovaly i do oblastí partnerského života, které jsou spojené s partnerskou spokojeností.  

Páry v naší studii dále vykazovaly podobnou míru promiskuity a sexuální tolerance 

v chování a postojích. Ani tento fakt ale neměl signifikantní vliv na celkovou partnerskou 

spokojenost. Výsledky našich analýz ovšem naznačují (byly zjištěny pouze nesignifikantní 

trendy, které by však mohly s větším vzorkem nabýt na signifikanci), že podobnost partnerů 

na subškálách chování, postojů a touhy predikuje vyšší spokojenost v partnerství. I zde by tak 

mohl fungovat princip homogamního párování v kontextu partnerské spokojenosti.  

 

8.5 Limity studie a návrhy na další zkoumání 

Uvádíme zde několik návrhů na další zkoumání a následující limity provedené studie: 

1) Dotazníky zabývající se psychologickými a behaviorálními charakteristicky 

participantů se zaměřovaly jen na určité osobnostní faktory a na míru projevované 

maskulinity a femininity. Domníváme se, že by bylo přínosné zaměřit se kromě těchto 

faktorů i na dominanci a submitivitu participantů a to jak na jejich vlastní vnímanou 
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dominanci a submisivitu, tak na dominanci a submitivitu, jak jí vnímají u partnera.  

Dominance - submitivita by totiž mohla významně dokreslit problematiku 

genderových a sexuálních rolí daného páru.  Ve vztahu se totiž často setkáváme se 

stratifikací dominantně – submisivní. Vztahy pak bývají podmíněné komplementaritou 

vlastností, jako je dominance – submise a aktivita – pasivita. Tyto dimenze bývají 

navíc poměrně často interpretovány jako typicky mužské a ženské. Dryer a Horowitz 

(1997) zjistili, že komplementarita u dominance a submitivity, hraje v některých 

faktorech podstatnější roli než partnerská podobnost. Dominantní jedinci totiž 

vykazovali větší míru spokojenosti v interakci se submisivními jedinci a naopak. 

Nebylo ale prokázáno, že by homogamie ohledně dominance – submitivity 

způsobovala větší nespokojenost. 

 

2) Jak ukázaly výsledky, důležitým predikotorem spokojenosti ve vztahu 

homosexuálních párů je podobná míra BMI, která do určité míry vypovídá o 

atraktivitě jedince. Dalším návrhem na zkoumání je tedy souvislost fyzické atraktivity 

jedince a jeho partnera v kontextu s partnerskou spokojeností ve vztahu. Ukazuje se, 

že fyzická atraktivita má pro muže v procesu párování důležitý význam a může se tak 

odrážet i v partnerské spokojenosti. Míra podobnosti v rámci fyzické atraktivity může 

být zkoumána několika různými způsoby – například zařazením otázek ohledně 

vlastní a partnerovi atraktivity do souboru dotazníků, nebo hodnocením fyzické 

atraktivity jednotlivých participantů hodnotiteli skrze takové stimuly, jako jsou 

fotografie obličejů nebo siluety postav. 

 

3) Dalším limitem naší studie a návrhem na další zkoumání jsou partnerské preference. 

Jak ukázal výzkum Todda a kolektivu (2007) reálný a preferovaný partner se může 

poměrně lišit a skutečný výběr nemusí odpovídat ideálním preferencím. Přínosem této 

práce je to, že se zabývala dlouhodobými partnerskými vztahy, nicméně by bylo 

zajímavé zjistit, jaké preference ohledně ideálního partnera participanti mají a tyto 

preference pak porovnat s jejich reálným výběrem partnera. 

 

4) Dalším limitem předkládané práce může být metoda analýzy dotazníku Genderové 

diganosticity (GD). V naší studii jsme použili K_means klusterovou analýzu, autor 

tohoto dotazníku navrhuje celkový skór počítat pomocí diskriminační analýzy. Páry, 

které se účastnily tohoto výzkumu, vytvořily převážně různorodý vzorek (věk se 
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pohyboval v rozmezí 18 – 39 let, navíc většina respondentů již nebyla studenty, ale 

pracovala). Pro diskriminační analýzu dotazníku genderové diagnosticity je podle 

Lippy potřeba získat dotazníkové údaje od skupiny mužů a žen ze stejné populace. 

Bohužel data, která by se k tomuto účelu mohla využít, byla v našich předchozích 

výzkumech získána od studentů vysokých škol, a proto se pro tuto analýzu příliš 

nehodí. Bylo by proto vhodné a zajímavé získat tyto data od obecnější populace mužů 

a žen, a validizovat tak dotazník na českou populaci.   

 

5) Limitem studie je také fakt, že se výzkumu zúčastnily převážně páry, které byly 

v daném partnerství velmi spokojeni. Tato velká míra celkové spokojenosti může, ale 

nemusí být predikována některými faktory, které podléhají principu homogamního 

párování (například podobná míra BMI) Otázkou tak zůstává, zda je míra 

komplementárního párování v některých  osobnostních a behaviorálních 

charakteristikách spojena s nižší mírou spokojenosti ve vztahu, nebo zda se 

spokojeností nesouvisí.  
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Závěr 

Cílem této studie bylo zjistit, zda se uplatňuje princip homogamie a komplementarity při 

výběru partnerů stejného pohlaví se zaměřením na osobnostní, ale i demografické a některé 

fyzické charakteristiky. Přínosem této práce bylo, že se zabývala reálnými dlouhodobými 

homosexuálními páry a nikoli pouze partnerskými preferencemi (ať už pro krátkodobý, nebo 

dlouhodobý vztah), na které byly zaměřeny předchozí výzkumy týkající se výběru partnera u 

homosexuálních jedinců. Kladným přínosem práce bylo také to, že účastníci výzkumu nebyli 

z větší části vysokoškolští studenti, protože většina výzkumů se provádí právě na nich, což 

nemusí reprezentovat obecnou populaci. 

Teoretická část práce se zabývala koncepty, které byly postulovány ohledně výběru 

partnera a dále shrnovala problematiku výběru partnera u homosexuálních jedinců a s ní 

spojenou celkovou partnerskou spokojenost.  

Empirická část naplnila cíle práce. Výsledky ukázaly, že u homosexuálních párů fungoval 

princip homogamního párování ve věku, v pozici na pracovním trhu a ve velikosti bydliště. 

Dále bylo zjištěno, že homosexuální páry, které se této studie účastnily, se vyznačují 

komplementaritou v sexuálních rolích. Dále bylo zjištěno, že princip homogamie se uplatnil i 

v některých osobnostních charakteristikách, konkrétně v míře extraverze. Páry také 

vykazovaly podobnou míru celkové spokojenosti v partnerství (DAS) a i v jednotlivých 

subškálách, které tento dotazník tvoří (míra shody v  partnerském vztahu, partnerská 

spokojenost, partnerská soudržnost, vyjadřování emocí). Páry také vykazovaly vzájemnou 

podobnost v chování a postojích ohledně míry promiskuity a sexuální tolerance. Zdá se tedy, 

že i u homosexuálních párů některé znaky podléhají stejnému principu nenáhodnému 

pozitivnímu párování, jako u párů heterosexuálních.  

Ohledně souvislosti fyzických, behaviorálních a psychologických znaků na celkovou 

partnerskou spokojenost bylo zjištěno, že pozitivní vliv na celkovou partnerskou spokojenost 

(DAS) má míra podobnosti ve váze a homogamie partnerů ve výši BMI. Spokojenost ve 

vztahu byla také predikována rozdílnou mírou maskulinity mezi participanty a partnery (větší 

rozdíl predikoval menší partnerskou spokojenost a partnerskou soudržnost u partnerů 

participantů). Je tedy pravděpodobné, že důležitým bodem, který predikuje určitou míru 

spokojenosti v homosexuálních vztazích, je právě fyzická atraktivita. Předchozí výzkumy 

zaměřující se na párování heterosexuálních jedinců ukazují, že fyzická atraktivita hraje roli u 

výběru partnerky u heterosexuálních mužů a to jak u dlouhodobého, tak i krátkodobého 
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vztahu (Todd a kol., 2007) a vzhledem k tomu, že tyto preference vznikaly během procesu 

evoluce a proto jsou nejspíše přítomny u všech mužů a žen bez ohledu na sexuální orientaci.  
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Příloha č. 1: Náborový email 

 

Dobrý den, 

rádi bychom Vás tímto požádali o účast ve výzkumu zaměřeném na PROBLEMATIKU 

VÝBĚRU DLOUHODOBÝCH PARTNERŮ U HOMOSEXUÁLNĚ ORIENTOVANÝCH 

MUŽŮ.  Cílem výzkumu je zjistit, jaké osobnostní charakteristiky preferují homosexuální 

muži u svých dlouhodobých partnerů.  Výzkum je součástí diplomové práce Bc. Kláry 

Bártové z Katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

v Praze (nejedná se tedy o žádný komerční průzkum). Protože jste se již některého z výzkumů 

probíhajícího na naší katedře zúčastnili, rádi bychom Vás opět požádali o spolupráci.  

 

Výzkum probíhá formou vyplnění online dotazníku. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a 

není možné podle vyplněných údajů dohledat konkrétního hodnotitele. Délka vyplňování 

dotazníků je individuální, v průměru zabere 40 minut. Za Vaši ochotu a čas, který v případě 

zájmu věnujete této studii, budete ODMĚNĚNI FINANČNÍ ČÁSTKOU VE VÝŠI 250 KČ. 

 

Abyste se mohli výzkumu zúčastnit, musíte splňovat následující podmínky: 

1) zúčastnit se mnohou homosexuálně orientovaní muži ve věku cca 18 až 40, kteří mají 

v současné době stálého sexuálního partnera (minimální požadovaná délka vztahu, který 

považujete za perspektivní, jsou 3 měsíce) 

 

2) dále je nezbytné, aby se výzkumu kromě Vás zúčastnil i Váš partner, který taktéž vyplní 

online osobnostní testy.  

 

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se výzkumu nebo jakýchkoliv dotazů mě prosím 

kontaktujte na email (klara.bartova@fhs.cuni.cz) a já Vám pošlu odkaz na online dotazník, 

individuální heslo a bližší instrukce ohledně vyplácení odměny.  Také budeme moc rádi, když 

tuto informaci o výzkumu pošlete svým známým. Konkrétní cíle a hypotézy studie s Vámi 

ráda prodiskutuji po Vaší účasti, abych Vás předem neovlivňovala svými očekáváními.  

 

Děkujeme předem za Vaši pomoc a těšíme se opět na spolupráci, 

 

Bc. Klára Bártová a Mgr. Jaroslava Valentová, Ph.D. 

mailto:klara.bartova@fhs.cuni.cz
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova  

(www.fhs.cuni.cz/etologie)      

 

Dobrý den,  

 

velice děkujeme za Váš zájem podílet se na našem výzkumu „Výběr partnera u 

homosexuálně orientovaných jedinců“. Jeho cílem je zjistit, jaké jsou preference 

homosexuálních mužů při výběru partnera a jaké jsou osobnostní charakteristiky jednotlivých 

hodnotitelů. Výzkum je součástí diplomové práce na katedře antropologie FHS. Získaná data 

budou použta pouze k vědeckým účelům.  

 Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a není možné podle vyplněných údajů dohledat 

konkrétního hodnotitele. Účast ve výzkumu můžete kdykoliv přerušit a Vámi vyplněné údaje 

nebudou ke zpracování výzkumu využity. Odpovídejte prosím pravdivě, žádná odpověď není 

"správná" nebo "špatná". Délka vyplňování dotazníků je individuální, většinou zabere 40 

minut. Dotazník nemusíte vyplnit "naráz". Můžete vyplnít pouze jeho část a zbytek doplnit 

později. K rozpracovanému dotazníku se tedy můžete vrátit a to po dobu dvou dnů od Vašeho 

prvního přihlášení. Za vyplnění dotazníku máte nárok na finanční odměnu ve výši 250,-/pár. 

Po vylpnění dotazníku mě prosím kontaktuje na email (klara.bartova@fhs.cuni.cz). Odměnu 

Vám osobně vyplatím na katedře antropologie FHS. Přijetí odměny se potvrzuje Vaším 

podpisem, který je nutný kvůli ekonomickému vyúčtování.   Děkujeme za účast na výzkumu.   

    Bc. Klára Bártová (klara.bartova@fhs.cuni.cz) a garant výzkumu Mgr. Jaroslava 

Valentová, Ph.D (jaroslava.valentova@fhs.cuni.cz).       

 

Podmínky účasti ve výzkumu Výběr partnera u homosexuálně orientovaných jedinců:   - 

zúčastnit se mnohou pouze homosexuálně orientovaní muži ve věku 18 až 40 let se svými 

partnery (minimální požadovaná délka vztahu jsou 3 měsíce)  - dále je nezbytné, aby se 

výzkumu kromě Vás zúčastnil i Váš partner, tedy oba partneři.        

 

Nyní bychom Vás rádi požádali o vyplnění informovaného souhlasu, který je nutný k další 

výzkumné činnosti:          

 

 Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti na výzkumu „Výběr partnera u 

homosexuálně orientovaných jedinců“ a že se jej chci dobrovolně zúčastnit. Beru na vědomí, 

že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a budou použity pouze pro 

vědecké účely.   

   

 Ano, souhlasím (1) 

 

 Ne, nesouhlasím (2) 
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Příloha č. 3: Soubor dotazníků 

Demografický dotazník 

 

Q1 Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž (1) 

 Žena (2) 

 

Q2 Kolik je Vám let? 

 

Q3 Uveďte svou výšku (uveďte v centimetrech, například 170). 

 

Q4 Uveďte svou váhu (uveďte v kilogramech, například 70). 

 

Q5 Jak velká byla obec, ve které jste převážně žil/a do 15 let? 

 v obci nad 1 milion obyvatel (1) 

 v obci se 100 tisící až 1milionem obyvatel (2) 

 v obci s 50 tisící až 100 tisící obyvateli (3) 

 v obci se 30 tisíci až 50 tisíci obyvateli (4) 

 v obci s 10 tisíci až 30 tisíci obyvateli (5) 

 v obci se 3 tisíci až 10 tisíci obyvateli (6) 

 v obci s 1 tisícem až 3 tisíci obyvateli (7) 

 v obci do 1 tisíce obyvatel (8) 

 

Q6 Jak velká je obec, ve které převážně žijete dnes? 

 v obci nad 1 milion obyvatel (1) 

 v obci se 100 tisící až 1milionem obyvatel (2) 

 v obci s 50 tisící až 100 tisící obyvateli (3) 

 v obci se 30 tisíci až 50 tisíci obyvateli (4) 

 v obci s 10 tisíci až 30 tisíci obyvateli (5) 

 v obci se 3 tisíci až 10 tisíci obyvateli (6) 

 v obci s 1 tisícem až 3 tisíci obyvateli (7) 

 v obci do 1 tisíce obyvatel (8) 

 

Q7 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 neukončené základní vzdělání nebo základní vzdělání (1) 

 střední odborné (bez maturity) (2) 

 úplné střední (s maturitou) (3) 

 nástavbové studium (včetně pomaturitního studia) (4) 

 vyšší odborné vzdělání (Dis.) (5) 

 bakalářské (Bc., BcA.) (6) 

 magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.) (7) 
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 doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.) (8) 

 

Q8 Jaké je v současnosti Vaše zaměstnání (uveďte název pozice, kterou vykonáváte, 

například instalatér, manažerka; pokud studujete, uveďte název oboru, například andragogika; 

pokud studujete i pracujete uveďte jak pozici, kterou vykonáváte, tak obor, který studujete)? 

 Pracuji (1) ____________________________ 

 Studuji a pracuji (2) _____________________ 

 Studuji (3) ____________________________ 

 Nepracuji (4) 

 

Q9 Považujete se za osobu: 

 výhradně heterosexuální (1) 

 převážně heterosexuální (2) 

 spíše heterosexuální (3) 

 bisexuální (4) 

 spíše homosexuální (5) 

 převážně homosexuální (6) 

 výhradně homosexuální (7) 

 

Q10 Máte v součastnosti sexuálního partnera? 

 Ano (1) 

 Ne (2) 

 

Q11 Označil/a byste vztah se svým partnerem jako dlouhodobý? Pozn. Dlouhodobým 

vztahem je myšlen takový vztah, který považujete za perspektivní a v němž plánuje s 

partnerem společnou budoucnost. 

 Ano (1) 

 Ne (2) 

 

Q12 Trvá tento vztah déle než 3 měsíce? 

 Ano (1) 

 Ne (2) 

 

Q13 Jaká je Vaše barva vlasů? 

 

Q14 Jaká je Vaše barva očí? 

 

Q15 Nyní sem prosím vložte kód, který Vám byl přiřazen. Pokud jste ho neobdrželi, 

kontaktujte prosím Kláru Bártovou (klara.bartova@fhs.cuni.cz). 

mailto:klara.bartova@fhs.cuni.cz
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Dotazník genderové diagnosticity 

 

Preference zaměstnání a koníčků 

 

Níže je uvedeno mnoho různých zaměstnání. U každého z nich napište, jak byste se při 

vykonávání takového zaměstnání cítil.  

Nepřemýšlejte nad tím, jak byste mohl být v daném zaměstnání dobrý nebo zda jste pro 

vykonávání takové práce kvalifikovaný. Nemyslete ani na to, kolik peněz byste si tímto 

zaměstnáním mohl vydělat nebo zda byste mohl mít úspěch. 

Myslete pouze na to, jak příjemné by pro Vás bylo vykonávat práci, která je s daným 

zaměstnáním spojená. 

Uveďte prosím pomocí čísla na 5ti bodové škále, jak by se Vám tento typ zaměstnání 

zamlouval.

 

Velmi nepříjemné Spíše nepříjemné Neutrální Spíše příjemné Velmi příjemné 

1 2 3 4 5 

 

1. Hlavní účetní 1. 2. 3. 4. 5. 

2. Ředitel uměleckého muzea   1. 2. 3. 4. 5. 

3. Automechanik 1. 2. 3. 4. 5. 

4. Prodavač automobilů 1. 2. 3. 4. 5. 

5. Kosmetický poradce  1. 2. 3. 4. 5. 

6. Biolog  1. 2. 3. 4. 5. 

7. Mzdový účetní  1. 2. 3. 4. 5. 

8. Stavební podnikatel  1. 2. 3. 4. 5. 

9. Podnikatel  1. 2. 3. 4. 5. 

10. Tesař/truhlář 1. 2. 3. 4. 5. 

11. Úředník  1. 2. 3. 4. 5. 

12. Chemik  1. 2. 3. 4. 5. 

13. Spisovatel dětské literatury 1. 2. 3. 4. 5. 

14. Počítačový programátor  1. 2. 3. 4. 5. 

15. Módní návrhář  1. 2. 3. 4. 5. 

16. Učitel tance  1. 2. 3. 4. 5. 

17. Redaktor 1. 2. 3. 4. 5. 

18. Elektrotechnik 1. 2. 3. 4. 5. 

19. Učitel na základní škole  1. 2. 3. 4. 5. 

20. Farmář 1. 2. 3. 4. 5. 
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21. Manekýn 1. 2. 3. 4. 5. 

22. Stevard  1. 2. 3. 4. 5. 

23. Květinář 1. 2. 3. 4. 5. 

24. Návrhář interiérů 1. 2. 3. 4. 5. 

25. Vynálezce 1. 2. 3. 4. 5. 

26. Pilot stíhačky 1. 2. 3. 4. 5. 

27. Právník 1. 2. 3. 4. 5. 

28. Knihovník 1. 2. 3. 4. 5. 

29. Vedoucí obchodu s oblečením 1. 2. 3. 4. 5. 

30. Matematik 1. 2. 3. 4. 5. 

31. Mechanik 1. 2. 3. 4. 5. 

32. Ministr nebo duchovní 1. 2. 3. 4. 5. 

33. Novinový reportér 1. 2. 3. 4. 5. 

34. Nemocniční ošetřovatel 1. 2. 3. 4. 5. 

35. Lékař 1. 2. 3. 4. 5. 

36. Básník 1. 2. 3. 4. 5. 

37. Profesionální sportovec 1. 2. 3. 4. 5. 

38. Psycholog 1. 2. 3. 4. 5. 

39. Sociální pracovník 1. 2. 3. 4. 5. 

40. Spisovatel beletrie  1. 2. 3. 4. 5. 

 

Níže je uvedeno mnoho různých koníčků. U každého z nich napište, jaký pocit z něj máte. 

Uveďte prosím číslem pomocí následující 5ti bodové škály Váš názor na daný typ zájmové 

činnosti.

 

Velmi nepříjemné Spíše nepříjemné Neutrální Spíše příjemné Velmi příjemné 

1 2 3 4 5 

 

1. Domácí elektrotechnika 1. 2. 3. 4. 5. 

2. Tanec 1. 2. 3. 4. 5. 

3. Počítače 1. 2. 3. 4. 5. 

4. Sledování módních trendů 1. 2. 3. 4. 5. 

5. Videohry 1. 2. 3. 4. 5. 

6. Aerobic 1. 2. 3. 4. 5. 

7. Navštěvování automobilových 

výstav 
1. 2. 3. 4. 5. 

8. Zpěv 1. 2. 3. 4. 5. 
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9. Rybaření 1. 2. 3. 4. 5. 

10. Nakupování oblečení 1. 2. 3. 4. 5. 

11. Hraní pokeru 1. 2. 3. 4. 5. 

12. Sledování romantických filmů 1. 2. 3. 4. 5. 

13. Basketbal 1. 2. 3. 4. 5. 

14. Sbírání plyšových zvířátek 1. 2. 3. 4. 5. 

15. Sledování sportovních pořadů v 

televizi 
1. 2. 3. 4. 5. 

16. Sbírání fotografií rodiny a přátel 1. 2. 3. 4. 5. 

17. Kulturistika 1. 2. 3. 4. 5. 

18. Četba románů 1. 2. 3. 4. 5. 

19. Údržba automobilu 1. 2. 3. 4. 5. 

20. Vaření 1. 2. 3. 4. 5. 

21. Sledování napínavých a akčních 

filmů 
1. 2. 3. 4. 5. 

22. Dekorace interiérů 1. 2. 3. 4. 5. 
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Dotazník NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO FFI) 

 

Nyní Vás poprosíme o vyplnění dotazníku, který se týká Vaší osobnosti. Zaškrtněte vždy tu 

možnost, která nejlépe odpovídá vaší osobnosti. 

 

Vůbec 

nevystihuje 

Spíše 

nevystihuje 

Něco mezi Spíše 

vystihuje 

Zcela vystihuje 

             1              2          3                4                5    

 

1. Hned tak se jen neznepokojím   

2. Mám rád kolem sebe mnoho lidí 
3. Nerad ztrácím svůj čas denním sněním 

4. Snažím se být zdvořilý ke každému, koho potkám 

5. Své věci udržuji v pořádku a čistém stavu 
6. Často se cítím horší než ostatní 

7. Snadno se rozesměji 

8. Když si osvojím již vyzkoušený postup, jak něčeho dosáhnout, držím se ho 

9. Často se dostanu do sporu se svou rodinou nebo se spolupracovníky 
10. Svůj čas si dovedu dobře organizovat tak, abych všechny věci vyřídil včas 

11. Pokud jsem vystaven velkému stresu, mám občas pocit, že se hroutím 

12. Nepovažuji sám sebe za příliš veselého 
13. Jsem fascinován motivy, které nalézám v umění a přírodě 

14. Mnozí lidé si o mě myslí, že jsem egoistický a sobecký 

15. Nejsem příliš systematickým člověkem 
16. Jen zřídka se cítím osamělý nebo smutný 

17. Velmi rád se bavím s jinými lidmi 

18. Myslím si, že je zbytečné, aby lidé naslouchali rozdílným názorům významných osobností, 

protože si z nich stejně nedovedou žádný vybrat 
19. Raději bych s ostatními spolupracoval, než s nimi soupeřil 

20. Pokouším se o splnění všech svěřených úkolů s maximální svědomitostí 

21. Často se cítím napjatý a nervózní 
22. Jsem rád tam, kde se něco děje 

23. Poezie na mě má malý nebo vůbec žádný vliv 

24. Jsem náchylný k tomu, že znevažuji názory jiných a stavím se k nim skepticky 

25. Mám přesně vymezené cíle a pracuji systematicky na jejich dosažení 
26. Mnohdy se cítím zcela bezcenný 

27. Raději bývám sám, než ve společnosti lidí 

28. Často si doma připravuji nová nebo cizokrajná jídla nebo si je objednávám v restauraci 
29. Věřím tomu, že pokud bych to dovolil(a), tak by mě většina lidí využila pro své cíle 

30. Promarním mnoho času, než začnu s prací 

31. Zřídkakdy pocítím strach nebo úzkost 

32. Často mám pocit, že překypuji energií 
33. Jen zřídkakdy si povšimnu nálady nebo pocitů, které vyvolávají okolní vlivy 

34. Většina lidí, které znám, mě mají rádi 

35. Pracuji tvrdě na dosažení svých cílů 

36. Často mě rozčílí způsob jednání ostatních lidí se mnou 
37. Jsem radostný, dobře naladěný člověk 

38. Věřím tomu, že bychom měli při rozhodování v závažných životních situacích brát v úvahu názory 

lidí, kterých si vážíme 
39. Někteří lidé mne považují za chladného a vypočítavého 

40. Pokud něco slíbím, vždy to dodržím 
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41. Pokud se něco nedaří, až příliš často se tím nechám odradit a mám pocit, že to vzdám 

42. Nejsem příliš radostným optimistou 

43. Při čtení poezie či pohledu na umělecké dílo se mnohdy chvěji vzrušením 

44.Ve svých názorech jsem tvrdošíjný a  neústupný 
45. Někdy na mě není takové spolehnutí, jaké by mělo být 

46. Jen zřídkakdy jsem smutný nebo depresivní 

47. Vedu život v rychlém tempu 
48. Nezajímám se o spekulace na téma podstaty vesmíru nebo smyslu bytí člověka 

49. Většinou se pokouším být ohleduplný a citlivý 

50. Jsem výkonná osoba, která svou práci dotáhne do konce 
51. Často se cítím bezmocný a chci, aby mi někdo pomohl vyřešit mé problémy 

52. Jsem velmi aktivní osoba 

53. Jsem chtivý vědění 

54. Pokud někoho nemám rád, dám mu to najevo 
55. Snad nikdy nebudu schopen uvést pořádek do svého života 

56. Mnohdy se tak stydím, že bych se nejraději schoval 

57. Nebaví mě vést druhé lidi 
58. Často si rád pohrávám s teoriemi nebo abstraktními myšlenkami 

59. Je-li to nutné, neváhám manipulovat lidmi, abych dosáhl toho, co chci 

60. Usiluji o dokonalost ve všem, co dělám 
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Dotazník partnerské přizpůsobivosti (DAS) 

 

Tato oficiální série dotazníků obsahuje otázky, které nám pomohou poznat vaše sociální 

zařazení, vztahy k partnerovi, náležitosti vašeho menstruačního cyklu a sexuální postoje a 

zkušenosti. Odpovídejte co nejupřímněji, tak aby vaše odpovědi byly pravdivé a přesné. 

Neexistují odpovědi "správné" nebo "chybné". 

Vybrané odpovědi zakroužkujte, či tam kde je třeba odpovězte slovem nebo číslem.  

Neztrácejte příliš čas rozvažováním, dejte první odpověď, která vás napadne. V žádném 

případě nepřeskakujte, zodpovězte všechny otázky. 

Dotazník nepodepisujte, napište do pravého horního rohu přidělené identifikační  

heslo pod nímž figurujete v průběhu celého experimentu. Zároveň se zaručujeme, že veškeré 

získané údaje budou použity pouze k vědeckým účelům. 

 

 

1. Jak dlouho trvá váš nynější vztah (v letech a měsících?) …………. 

 

2. Jak dlouho spolu bydlíte (v letech a měsících)?  …………. 

 

3. Jste ve vztahu spokojená/ý? 

(zcela nespokojená) 1  2  3  4  5  6  7  (zcela spokojená) 

 

4. Domníváte se, že je váš partner ve vztahu spokojený/á? 

(zcela nespokojen) 1  2  3  4  5  6  7  (zcela spokojen) 

 

A.Většina lidí v některých otázkách nesouhlasí se svým partnerem. Zaznamenejte prosím u 

každé položky v tabulce fajfkou míru souhlasu či nesouhlasu mezi vámi a vaším partnerem: 

 

 Vždy 

shoda 

Téměř 

vždy 

shoda 

Občas 

neshoda 

často 

neshoda 

Téměř 

vždy 

neshoda 

Vždy 

neshoda 

1. nakládání s rodinnými příjmy 5 4 3 2 1 0 

2. rekreace 5 4 3 2 1 0 

3. náboženství 5 4 3 2 1 0 

4. projevování citů 5 4 3 2 1 0 

5. přátelé 5 4 3 2 1 0 

6. sex 5 4 3 2 1 0 

7. správné nebo vhodné chování 5 4 3 2 1 0 

8. životní filosofie 5 4 3 2 1 0 

9. jednání s rodiči a příbuznými 5 4 3 2 1 0 
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10. cíle a důležité záležitosti 5 4 3 2 1 0 

11. množství společně tráveného 

času 

5 4 3 2 1 0 

12. důležitá rozhodnutí 5 4 3 2 1 0 

13. úkoly v domácnosti 5 4 3 2 1 0 

14. volný čas a zájmy 5 4 3 2 1 0 

15. rozhodnutí týkající se 

zaměstnání 

5 4 3 2 1 0 

 

 

B. 

 Pořád Často Spíše 

častěji 

Občas Zřídka Nikdy 

16. Jak často uvažujete o 

ukončení vztahu? 

0 1 2 3 4 5 

17. Jak často vy nebo váš partner 

po hádce odchází z domu? 

0 1 2 3 4 5 

18. Jak často vás napadne, že 

vztah mezi vámi a vaším 

partnerem je v pořádku? 

5 4 3 2 1 0 

19. Důvěřujete svému partnerovi? 5 4 3 2 1 0 

20. Litujete toho, že žijete 

společně? 

0 1 2 3 4 5 

21. Jak často se hádáte? 0 1 2 3 4 5 

22. Jak často si jdete s partnerem 

na nervy? 

0 1 2 3 4 5 

 

C. Jak často se následující chování vyskytuje ve vašem vztahu? 

 

 Každý 

den 

Téměř 

každý den 

Příležitost

ně 

Zřídka Nikdy 

23. Políbíte svého partnera? 4 3 2 1 0 

24. Chodíte společně za zábavou a 

koníčky? 

4 3 2 1 0 

 

 

D. Jak často se následující chování vyskytuje ve vašem vztahu? 
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 Nikdy Méně 

než 

jednou 

za 

měsíc 

Jednou 

nebo 

dvakrát 

za 

měsíc 

Jednou 

nebo 

dvakrát 

týdně 

Jednou 

denně 

Častěji 

než 

jednou 

denně 

25. Máte podnětnou výměnu 

názorů 

0 1 2 3 4 5 

26. Společně se smějete 0 1 2 3 4 5 

27. Klidně o něčem diskutujete 0 1 2 3 4 5 

28. Společně něco plánujete 0 1 2 3 4 5 

 

 

E. Dále jsou uvedeny  některé momenty, v nichž se páry někdy shodnou a někdy ne. Označte 

u následujících položek, zda během posledních několika týdnů mezi vámi vznikly rozpory 

nebo problémy v popsaném chování. 

 

 ano ne 

29. Nezájem o sex 0 1 

30. Neprojevování lásky 0 1 

 

31. Jednotlivé body na ose představují různé stupně štěstí v 

32. e vztahu. Střední bod "šťastné" odpovídá stupni spokojenosti, jaký je ve většině vztahů. 

Zakroužkujte bod, který nejlépe vystihuje stupeň štěstí ve vašem vztahu. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
Krajně 

nešťastné 

Značně 

nešťastné 

Trochu 

nešťastné 

Šťastné Velmi 

šťastné 

Nesmírně 

šťastné 

Dokonalé 

 

33. Který z následujících výroků vyjadřuje nejlépe vaše pocity týkající se budoucnosti vašeho 

vztahu? 

5 - Nesmírně si přeji, aby se náš vztah vydařil, a udělal(a) bych pro to cokoliv 

4 - Velmi si přeji, aby se náš vztah vydařil, a udělám vše, co je v mých silách, aby tomu tak 

bylo 

3 - Velmi si přeji, aby se náš vztah vydařil, a budu k tomu poctivě přispívat 

2 - Byl(a) bych rád(a), kdyby se náš vztah vydařil, ale sám(a) pro to nemohu dělat víc než 

dělám 

1 - Byl(a) bych rád(a), kdyby se náš vztah vydařil, ale odmítám pro to dělat víc než dělám 

nyní 

0 - Náš vztah se nemůže vydařit a já pro něj nemohu nic udělat 
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Revidovaný dotazník sociosexuální orientace (SOI – R) 

 

Nyní bude následovat několik otázek týkající se sexuality. Znovu zdůrazňujeme, že veškeré 

odpovědi v tomto výzkumu jsou anonymní, nebudou posytnuty žádné třetí osobě a budou 

využity pouze k výzkumným účelům. 

 

 

1. S kolika různými partnery jste měl/a pohlavní styk za poslední rok 

0 1 2 3 4 5-6 7-9 10-19 20 a více 

 

 

2. S kolika různými partnery jste měl/a pohlavní styk pouze jedenkrát? 

0 1 2 3 4 5-6 7-9 10-19 20 a více 

 

 

3. S kolika různými partnery jste měl/a pohlavní styk aniž byste měl/a zájem o dlouhodobý 

vztah s tímto jedincem? 

0 1 2 3 4 5-6 7-9 10-19 20 a více 

 

 

4. Sex bez lásky je OK 

zcela souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zcela nesouhlasím 

 

 

5. Dokážu si představit, že bych neměl/a problém si užít „příležitostný“ sex s různými 

partnery 

zcela souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zcela nesouhlasím 

 

 

6. Nechci mít sex dokud si nejsem jistá/ý, že s partnerem máme vážný dlouhodobý vztah. 

zcela souhlasím 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zcela nesouhlasím 

 

 

7. Jak často si představujete sex s někým, s nímž nemáte vážný partnerský vztah? 

nikdy velmi 

zřídka 

zhruba 

jednou za 

2-3 

měsíce 

zhruba 

jednou za 

měsíc 

zhruba 

jednou za 

14 dní 

zhruba 

jednou za 

týden 

několikrá

t za týden 

 

skoro 

každý 

den 

nejméně 

jednou 

denně 
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8. Jak často se vám stane, že se sexuálně vzrušíte, když komunikujete s někým, s nímž 

nemáte vážný partnerský vztah? 

nikdy velmi 

zřídka 

zhruba 

jednou 

za 2-3 

měsíce 

zhruba 

jednou 

za měsíc 

zhruba 

jednou 

za 14 dní 

zhruba 

jednou 

za týden 

několikr

át za 

týden 

 

skoro 

každý 

den 

nejméně 

jednou 

denně 

 

 

 

9. Jak často máte v každodenním životě spontánní fantazie o tom, že máte sex s člověkem, 

kterého jste právě potkal/a? 

nikdy velmi 

zřídka 

zhruba 

jednou 

za 2-3 

měsíce 

zhruba 

jednou 

za měsíc 

zhruba 

jednou 

za 14 dní 

zhruba 

jednou 

za týden 

několikr

át za 

týden 

 

skoro 

každý 

den 

 

 

nejméně 

jednou 

denně 

 

 

10. Jakou pozici v sexu byste rád/a zastával/a, nebo jakou pozici v sexu zastáváte s partnerem 

stejného pohlaví? 

Vždy pasivní pozici (receptivní, "bottom") 

Většinou pasivní pozici (receptivní, "bottom") 

Střídavě pasivní a aktivní pozici (verzatilní) 

Většinou aktivní pozici (inzertivní, "top") 

Vždy aktivní pozici (inzertivní, "top") 
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Příloha č. 4: Formulář o převzetí finanční odměny 

 

       
 
 

      Fakulta humanitních studií 
    Univerzita Karlova v Praze 
 
 
           
        
 

 
 

Potvrzení o převzetí odměny 
 
Za účast ve výzkumu s názvem Role homogamie a komplementarity u homosexuálních párů, 

který v rámci Katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Karlovy Univerzity v 

Praze provádí Bc. Klára Bártová – kontakt Bartovaklara@seznam.cz a za který zodpovídá 

Mgr. Jaroslava Valentová, Ph.D. – kontakt Jarkavalentova@gmail.com  

 

Potvrzuji převzetí odměny ve výši 250 Kč. 

 
 

Jméno a příjmení Adresa Datum Částka Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

mailto:Jarkavalentova@gmail.com
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Příloha č. 5: Zaměstnání a koníčky sytící klustery femininity 

a maskulinity 

 

 

Tabulka č. 26 Klusterová analýza K_Means: Zaměstnání a koníčky, které sytily kluster 

femininity a maskulinity 

Sycený Kluster 

F p-value Femininí Maskulnní 

Hlavní účetní  11,507 ,001 

Ředitel uměleckého muzea  9,526 ,003 

 Automechanik 5,990 ,017 

Prodavač automobilů  7,192 ,009 

Kosmetický poradce  37,953 ,000 

 Biolog 9,094 ,004 

Mzdový účetní  10,485 ,002 

Podnikatel  4,176 ,045 

 Tesař 5,029 ,028 

Úředník  4,512 ,037 

Spisovatel dětské literatury  14,695 ,000 

Módní návrhář  38,589 ,000 

Učitel tance  27,439 ,000 

Redaktor  7,790 ,007 

 Farmář 4,005 ,049 

Manekýn  34,923 ,000 

Stevard  18,639 ,000 

Návrhář interiérů  22,927 ,000 

Právník  10,385 ,002 

Vedoucí obchodu s oblečením  54,766 ,000 

 Mechanik 6,923 ,010 

Novinový reportér  8,254 ,005 

Profesionální sportovec  10,556 ,002 

Tanec  26,511 ,000 

Sledování módních trendů  48,684 ,000 

Aerobik  16,419 ,000 

Zpěv  9,573 ,003 

Nakupování oblečení  49,726 ,000 

Sledování romantických filmů  12,116 ,001 

Sbírání fotografií rodiny a přátel  5,972 ,017 

 


