Abstrakt
Předchozí studie poukázaly na zajímavou skutečnost: užívání hormonální
antikoncepce pozměňuje partnerské preference žen směrem k upřednostňování mužů
femininnějších a méně geneticky kompatibilních. Tato diplomová práce se pokusila
poprvé experimentálně ověřit, zda mají odlišné partnerské preference sílu se odrazit i
v reálném partnerském výběru mimo kontext laboratoře. Její součástí jsou dvě studie
porovnávající partnerskou spokojenost a vztahovou dynamiku u párů, které byly
zformovány pod vlivem pilulek versus pod vlivem přirozeného menstruačního cyklu.
První studie se zúčastnilo celkem 3116 matek a byla provedena formou online
dotazníku. V rámci druhého výzkumu byla sbírána reprezentativní data od 1605
českých mužů i žen ve věku od 35 do 65 let reprezentujících populaci ČR taktéž
formou hand-to-hand dotazníku.
Studie I. vesměs hypotézy potvrdila: uživatelky hormonální antikoncepce (v
průběhu partnerské volby) hodnotily své partnery jako méně atraktivní a
maskulinní v porovnání s ženami, které v té době přirozeně cyklovaly. Taktéž
vykazovaly nižší sexuální satisfakci v partnerství, zároveň však byly spokojenější
s nesexuálními aspekty vztahu. Avšak v rozporu s očekáváními Studie I. zjistila, že
partnerství, která se zformovala pod vlivem hormonální antikoncepce, se rozpadala
signifikantně méně často než vztahy, které vznikaly v době, kdy žena přirozeně
cyklovala. Výsledky souboru žen ze Studie II. ukázaly na (statisticky nesignifikantní)
tendenci žen, které užívaly pilulky v době, kdy se seznámily s partnerem, být
v průměru spokojenější s rodinným životem a partnerským vztahem, ale
nespokojenější se sexuálním souladem, což koresponduje s výsledky Studie I.
Naopak muži, kteří byli vybráni pod vlivem hormonální antikoncepce, byli
spokojenější se všemi hodnocenými aspekty partnerství (Studie II.). Vysvětlení
tohoto fenoménu může souviset s vyššími propartnerskými charakteristikami a
vztahovou zaangažovaností mužů, kteří jsou vybíráni pod vlivem hormonální
antikoncepce. Výběr takových partnerů totiž může v konečném důsledku převážit
výhody výběru partnera geneticky kvalitního, a to především v dlouhodobém
partnerském kontextu.
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