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„ Vliv homogamie a komplementarity na spokojenost homosexuálních párů“ 

 
Předkládané práce se zabývá tématem možného vlivu podobnosti osobnostních znaků mezi partnery 
na jejich partnerskou spokojenost. Navíc se práce zaměřuje na stejnopohlavní mužské páry, což je 
počin velmi inovativní, a z mého hlediska obdivuhodný, neboť výzkumník se mnohdy potýká 
s problémem sehnat dostatek heterosexuálních párů pro své studie, natož dlouhodobé páry 
s minoritní sexuální orientací. Autorka se svého úkolu zhostila velmi schopně, práci klasicky dělí na 
teoretickou a empirickou část, přičemž v teoretické části na cca 40 stranách textu vycházejících z více 
než 140 titulů odborné většinou zahraniční literatury čtenáři předkládá komplikovaná témata jako je 
teorie homogamního a komplementárního párování, role maskulinity a femininity u homosexuálních 
jedinců, a také představuje dosavadní výzkumy zabývající se párováním homosexuálních jedinců a 
spokojeností homosexuálních párů.  Dle mého názoru mohla být některá témata rozpracována více 
do hloubky, zejména co se týče posledního zmíněného tématu výběru partnera u homosexuálních 
jedinců a jejich partnerské spokojenosti, ačkoliv musím uznat, že odborné literatury na tato témata je 
velmi omezené množství. Každopádně si hezky zpracovaným teoretickým úvodem autorka otevírá 
cestu k vlastní empirické práci, která spočívala ve vypracování sady dotazníků a psychologických 
testů, jež byly následně online distribuovány zadaným homosexuálním mužům, a také jejich 
dlouhodobým partnerům. Autorka se tedy nespolehla jen na výpovědi respondentů o jejich 
partnerech, jak to činí většina předešlých studií, ale zaměřila se také na získání výpovědí samotných 
partnerů. Sada dotazníků obsahovala test na maskulinitu-femininitu, dále dotazníky týkající se 
sociosexuality, partnerské přizpůsobivosti, a zejména pětifaktorový osobnostní test NEO-FFI. Díky 
těmto nástrojům vyplněným čtyřiceti homosexuálními páry bylo možné zjistit, zda výpovědi partnerů 
v daných skórech korelují či nikoliv, a také zda má míra podobnosti zjištěná na základě rozdílů skórů 
testů obou partnerů vliv na jejich partnerskou spokojenost. Signifikantní pozitivní korelace mezi 
charakteristikami obou partnerů, jež interpretujeme jako podobnost partnerů, jsme zjistili u 
některých základních demografických dat jako je věk či velikost obce, dále v dotazníku partnerské 
přizpůsobivosti, v subškálách postojů a chování dotazníku SOI (ačkoliv ne v touhách), a také u 
osobnostního faktoru extroverze. Naopak negativní vztah, tedy opačnost partnerů byla signifikantní 
v případě sexuálních rolí, tedy aktivní či pasivní. Nejdůležitější zjištění je však to, že míra podobnosti 
pěti osobnostních charakteristik nijak nesouvisela se spokojeností partnerů, ovšem podobná míra 
maskulinity souvisela s vyšší partnerskou spokojeností a soudržností, a dále se ukázalo, že míra 
podobnosti partnerů v BMI souvisí se všemi subškálami partnerské přizpůsobivosti. Je tedy možné, že 
spokojenost mužských stejnopohlavních párů souvisí zejména s fyzickými rysy jako je váha a BMI, než 
s osobnostními charakteristikami, což je zajímavé zjištění, jež si žádá o testování pomocí dalšího 
výzkumu zaměřeného na podobnost fyzických znaků mezi partnery, do čehož se autorka doufám brzy 
pustí. Díky načtené literatuře autorka dle mého názoru dostatečně interpretuje výsledky své studie, a 
taktéž uvádí její limity. I přes zajímavá zjištění bych však u výsledků ocenila větší preciznost, zejména 
u popisu jednotlivých analýz, a v popisu tabulek a grafů, jež jsou většinou dost matoucí, a čtenář musí 
v textu dohledávat, co dané ilustrace vlastně znamenají. Trochu to také poukazuje na fakt, že si 
autorka v analýzách moc jistá nebyla a vzhledem ke kvalitě samotných dat by bylo možné provádět i 
jiné analýzy než jen korelace. To jsme již ostatně zkusily, a výsledky pomocí regresní analýzy přinášejí 
řadu dalších poznatků, jež budou doufám brzy sepsány do formy odborného článku. Na druhou 
stranu musím vyzdvihnout autorčinu samostatnost, nadšení a preciznost během sběru dat, což 
vyžadovalo dobré organizační a komunikační schopnosti, jimiž autorka vskutku oplývá.  
 
Vzhledem k uvedenému práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a v závislosti na ní navrhuji 
hodnocení 1-2.  
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