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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, zárověň 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.
Klíčová slova: hormonální antikoncepce, partnerský výběr, menstruační cyklus,
evoluční psychologie.
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Abstract
Previous studies have pointed out an interesting fact: the use of hormonal
contraceptives modifies the partner preferences of women towards men more
feminine and genetically less compatible. This master thesis first tried to
experimentally verify whether these different preferences are reflected in real mate
choice outside the context of the laboratory. It includes two studies comparing
partner satisfaction and relationship dynamics in couples that have been formed
under the influence of pills versus under the influence of the natural menstrual cycle.
Study 1 includes 3116 mothers and was conducted through an online questionnaire.
The second study collected representative data from 1605 Czech men and women
aged 35 to 65 years representing the population of the CZ also through a hand-tohand questionnaire.
Study 1 confirmed the assumption in several ways: hormonal contraception
users (during the mate choice) assessed their partners as less attractive and masculine
compared with women who naturally cycled at that time. We also found their sexual
satisfaction was reduced, however, they were more satisfied with non-sexual aspects
of the relationship. In contrast to established hypotheses Study 1 found that the
partnerships formed under the influence of hormonal contraceptives separated
significantly less often than relationships that were formed when a woman naturally
cycled. Study 2 results showed a (statistically insignificant) tendency of women (who
took pills when they met a partner) to be on average more satisfied with family life
and partnership, but dissatisfied with sexual compliance, which corresponds with the
results of Study 1. On the contrary, men who were selected under the influence of
hormonal contraception were more satisfied with all aspects of the partnership
evaluated comparing to men who met their partners at the time when their partners
were not taking pills (Study 2).
The explanation for this phenomenon may be related to higher relationship
quality and commitment of men who were selected under the influence of hormonal
contraception. Selection of such partners may ultimately outweigh the benefits of
choosing genetically high-quality partners, especially in the context of long-term
partnerships.
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1. ÚVOD
V průběhu posledních dekád bylo v mnoha empirických studiích potvrzeno, že
fluktuace endogenních hladin pohlavních hormonů progesteronu a estrogenu v
průběhu přirozeného mentruačního cyklu prokazatelně ovlivňuje ženské partnerské
preference (Klapilová et al., in press (a)). V době kolem ovulace, kdy je
pravděpodobnost početí nejvyšší, ženy při výběru partnera upřednostňují znaky tzv.
„dobrých genů“1 (Miller, 2000), které zvyšují životaschopnost jejich potomků,
zatímco v druhé, neplodné polovině cyklu, preferují více muže s charakteristikami
tzv.„dobrého otce“, které odkazují ke schopnosti a ochotě muže investovat do
ochrany, zajištění a péče o ženu a její děti (Hoelzer, 1989). Důraz na genetické
versus na partnerské kvality reprezentují dvě alternativní strategie výběru partnera,
které jsou spojeny s potenciálními zisky a ztrátami pro případný reprodukční úspěch
ženy (Gangestad et al., 2004). Výběr maskulinnějšího partnera v době kolem ovulace
přináší ženiným potomkům genetický benefit v podobě vyšší odolnosti k nemocem,
ale zároveň také ztrátu v podobě snížených rodičovských investic ze strany partnera
(bližší vysvětlení mechnismu viz níže). Tento posun partnerských preferencí
v průběhu menstruačního cyklu pokládají evoluční psychologové za adaptaci, která
se vyselektovala v průběhu evoluční historie člověka, protože zvyšovala reprodukční
úspěch našich předků (Gangestad & Thornhill, 2008).
Následující studie odhalily, že hormonální antikoncepce potlačuje tento jev
objevující se v průběhu přirozeného ovulačního cyklu, jelikož externí hormony
podávané v antikoncepčních preparátech potlačují ovulaci. Ukázalo se, že uživatelky
antikoncepce preferují méně geneticky kvalitní a kompatibilní muže v porovnání
s ženami ve fertilní fázi přirozeného menstruačního cyklu. Tyto výsledky vedly
k řadě spekulací, například k hypotéze, že výběr geneticky nekompatibilního a méně
sexuálně přitažlivého partnera může vést k rychlejšímu rozpadu párů po vysazení
antikoncepce kvůli návratu preferencí fertilní fáze cyklu, a tudíž přispívat k trendu
zvyšování rozvodovosti v euroamerické populaci (Vollrath & Milinski, 1995).

1

Výběr partnera s „dobrými geny“ zde používám ve smyslu přednostního výběru jedinců, kteří vlastní
alely, které zvýší fitness vybírajícího si jedince skrze zvýšení fitness jeho potomků. Poprvé tento
termín použil Trivers (1972) ve svém klasickém textu o pohlavním výběru (Thornhill & Gangestad,
2008).
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Je však nutné poukázat na to, že na základě předchozích výzkumů lze pouze
říci, že užívání antikoncepce ovlivňuje vnímání žen na úrovni partnerských
preferencí. Hlavním výzkumným cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda se
pozměněné partnerské preference pod vlivem užívání antikoncepce mají sílu projevit
i v rámci dlouhodobého partnerského výběru a ovlivňovat dynamiku partnerských
dvojic v reálném životě mimo kontext laboratoře.
Zajímaly nás tři okruhy možných vlivů antikoncepce na výběr partnera: za prvé
jsme zkoumali charakteristiky mužů, kteří byli vybráni pod vlivem antikoncepce,
s tím, že jsme předpokládali, že muži, jejichž partnerka v době seznámení užívala
pilulky, budou hodnoceni jako feminninější a méně atraktivní (Penton-Voak et al.,
1999; Feinberg et al., 2008). Dále nás zajímalo, jestli a jak se liší kvalita vztahu u
žen, jež v době seznámení se s partnerem užívaly hormonální antikoncepci v
porovnání s ženami, jež žádnou formu antikoncepce neužívaly. Předpokládali jsme,
že ženy užívající pilulky v průběhu partnerské volby budou v partnerství častěji
sexuálně i celkově nespokojené (Garver-Apgar et al., 2006). Nakonec jsme se
zaměřili na konečné dopady užívání hormonální antikoncepce v průběhu partnerské
volby na stabilitu vztahu a jeho vyústění, kdy jsme očekávali, že tato partnerství
budou trvat kratší dobu a častěji se budou rozpadat/rozvádět (Alvergne & Lummaa,
2009).
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. Evolučně-psychologický přístup k výběru partnera
V této diplomové práci budu vycházet z teoretické perspektivy evoluční
psychologie. Tento obor zakládá svá tvrzení na hypotéze ohledně toho, že naši předci
v průběhu evoluce čelili ve svém fyzickém a sociálním prostředí mnoha různým
adaptivním problémům, které vedly v lidské mysli k vývoji specializovaných
psychických adaptací2, plnících svoji specifickou funkci, podobně jako jednotlivé
orgány v těle (Cosmides & Tooby, 1992). Jelikož výběr partnera byl a je v rámci
reprodukce jedním ze základních adaptivních problémů, evoluční psychologové
očekávají, že bude usměrňován mnoha specializovanými adaptacemi (Pillsworth &
Haselton, 2006).
V evolučním slova smyslu je výběr partnera adaptivní, pokud podporuje
celoživotní reprodukční úspěch jedince a jeho genetických příbuzných (Tooby &
Cosmides, 2005).

2.1.1. Párovací strategie a taktiky
Podle Triversovy teorie rodičovských investic (1972) se u žen, oproti mužům,
vyvinuly odlišné psychologické adaptace, co se reprodukce a párování týče. Ženy do
reprodukce investují mnohem rozsáhleji než muži: od produkce větší pohlavní
buňky, přes těhotenství, porod, až ke kojení. Naopak muži ke zplození potomka stačí
jediná dávka ejakulátu.
Na základě rozdílné nákladnosti rodičovských rolí (Trivers, 1972) a rozdílného
rozptylu celoživotního reprodukčního úspěchu mezi pohlavími3 (Bateman, 1948),
2

Adaptací zde myslím integrovanou ústrojí nebo strukturu, která je velmi dobře uzpůsobena k řešení
jednotlivého adaptivního problému a vyvinula se v průběhu evoluce naakumulováním mnoha prvků.
Každá z adaptací u člověka existuje nyní, protože přispěla k procesu přímé a příbuzenské reprodukce
u našich předků (Tooby & Cosmides, 2005).
3
Rozptyl reprodukčního úspěchu u mužů je větší než u žen, tzn., že muži mají větší reprodukční
potenciál než ženy (jsou méně limitovaní v maximálním možném počtu vlastních potomků).
Reprodukční potenciál muže se zvyšuje s počtem dosažených pohlavních styků, zatímco reprodukční
potenciál ženy se, poté co otěhotní, dále nezvyšuje. Muž má tudíž možnost využít (vedle pokračující
péče o toto již oplodněné embryo) mnohem více alternativních příležitostí k reprodukci než má
těhotná žena, u které není další početí v dlouhodobé perspektivě možné.
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evoluční biologové předpokládají, že ženy jakožto pohlaví, které do reprodukce
investuje více a má menší variabilitu v míře reprodukčního úspěchu, budou mít vyšší
nároky při výběru partnera a budou všeobecně sexuálně zdrženlivější (Pillsworth &
Haselton, 2006). Muži jsou naopak z tohoto pohledu otevřenější vůči krátkodobé
oportunistické strategii párování, protože se předpokládá, že náklady na reprodukci u
nich nejsou tak vysoké (Barrett et al., 2001). Více studií potvrdilo tento předpoklad
(muži například uváděli touhu mít v příštích pěti letech čtyřikrát více sexuálních
partnerů než ženy (Buss & Schmitt, 1993)).
Podle některých evolučních psychologů však v rámci lidského reprodukčního
systému vedle sebe stojí několik alternativních párovacích strategií4, které navíc
obsahují mnoho paralelních párovacích taktik5: v nevědomé snaze po maximalizaci
biologické zdatnosti (fitness)6 jedinec „vybírá“ z mnoha alternativních způsobů
chování (Gangestad & Simpson, 2000). Pro všechny ženy, popřípadě muže, tudíž
neexistuje jedna ideální taktika partnerského výběru. Selekce vytvořila velkou
fenotypickou vnitropohlavní různorodost (Gross, 1996).
Podle Gangestada a Simpsona (2000) je výběr párovací strategie podmíněn
mnoha okolnostmi a je tudíž vysoce kontextuální. Podmínky, které vedou
k uplatňování různých párovacích strategií a taktik, mohou být například:
- enviromentální charakteristiky prostředí (např. těžké podmínky, vyžadující
péči obou rodičů, znamenají vyšší důraz kladený na znaky tzv. „dobrého otce“
(Kaplan, 1996), naopak vysoký výskyt parazitů a patogenů na indikátory genetické
kvality (Gangestad & Buss, 1993)
- individuální status ve vztahu k jiným jedincům (např. Pygmejové Aka ve
střední Africe, kteří mají vyšší postavení v sociální hierarchii, mohou díky svému
vysokému statusu dosáhnout značného úspěchu u partnerek a vyplatí se jim proto
4

Termín párovací strategii je použit ve významu geneticky podmíněného systému pravidel chování a
rozhodování, který jedinci slouží k rozvržení fyzického a reprodukčního úsilí adaptivním způsobem.
Párovací strategie rozhoduje, jak si jedinci vybírají partnery, kolik úsilí vynaloží do vyhledávání
partnerů a kolik do rodičovské péče apod. (Gangestad & Simpson, 2000).
5
Termín párovací taktika je zde popisuje specifické jednání nebo chováním, které jedinci vykonávají
při uplatňování dané párovací strategie. Jde vlastně o jakési alternativní fenotypy chování, přičemž
jednotlivá párovací strategie obsahuje několik párovacích taktik (Gangestad & Simpson, 2000).
6
Termín biologická zdatnost (fittnes) je použit ve významu úspěšnosti, s jakou jsou určité vlastnosti či
rysy rozšiřovány v budoucích generacích ve srovnání s dalšími variantami těchto vlastností/rysů.
Fitness je míra relativního reprodukčního úspěchu - tj. relativního ve vztahu k alternativním variantám
těchže znaků, v přesném slova smyslu jse o kvalitu znaků. Jedinci se mezi sebou liší ve svojí fitness
v tom smyslu, že některé jejich vlastnosti jim poskytují určité evoluční výhody a proto zanechají více
potomků než ostatní (mají vyšší reprodukční úspěch). Potomci pak zdědí tyto úspěšné rysy od rodičů
(Barrett et al., 2007).
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více se soustředit na vyhledávání nových sexuálních partnerek, zatímco níže
postavení muži věnují mnohem více času a úsilí péči o děti než muži vysoce
postavení (Hewlett,1988))
- atraktivita7 ve vztahu k jiným jedincům (Gross, 1996) (např. fyzicky
atraktivní muži mají větší úspěch v rámci krátkodobých vztahů, nikoli však při
vytváření stabilních svazků (Rhodes et al., 2005; Frederick & Haselton, 2007)
- další okolnosti, jako je například dlouhodobá nepřítomnost partnera,
(ne)ochotou sexuálního partnera vstoupit do dlouhodobého vztahu, vlastnosti
potencionálních partnerů, minulé zkušenosti (Gangestad & Simpson, 2000)
Podstatné ovšem je, že nabídka strategií párování je výrazně omezena
biologicky podmíněným reprodukčním systémem každého druhu. V průběhu evoluce
se u lidského druhu vyvinula nutnost dlouhodobé rodičovské péče o potomky,
vyžadující dlouhodobý přispěvek ze strany obou rodičů. Novorozenec má zcela
nulovou šanci na přežití, pokud se o něj nepostará alespoň jeden z rodičů, a současně
je krajně obtížné, aby děti úspěšně vychoval jen jeden rodič bez jakékoli pomoci
druhého (Birkhead & Møller, 1996). Rodičovská péče může mít podobu přímé péče
o děti, obstarání potravy dětem a partnerovi, zajištění bydlení, ochrany, výchovy a
předávání znalostí (Marlowe, 2000) Doba, než se o sebe potomek dokáže postarat, je
navíc u člověka velmi dlouhá (např. děti dokáží vyprodukovat tolik kalorií, jako
zkonzumují až od 15 roku věku; Lee & Kramer, 2002).

2.1.2. Genetické zájmy mužů versus žen – analýza zisků a ztrát
Mezi partnery může probíhat skrytý boj o to, kdo bude tím, který více investuje
do výchovy potomků a kdo bude nakonec ten, který rodinu opustí a půjde si hledat
nového sexuálního partnera, se kterým by rozvinul své genetické zájmy na úkor
opuštěného partnera. Pro „desertéra“ je potom otázkou, do jaké míry se můžete
spolehnout na svého bývalého partnera, že potomky vychová, dokud nedospějí, a
nakolik je pravděpodobné, že po opuštění vztahu nalezne nového sexuálně
přístupného partnera.
7

Atraktivní jedinec vlastní ve vysoké míře fyzické znaky, které pravděpodobně podléhají pohlavnímu
výběru, nebo behaviorální znaky s týmž významem. Jsou to tedy znaky odkazující ke genetické
kvalitě a vysokému reprodukčnímu potenciálu jedince (Little & Perrett, 2002). V případě tváře je to
především její symetrie, průměrnost a sexuálně dimorfické znaky (Rhodes, 2006) U žen se je dále
podle některých badatelů klíčový poměr pasu a boků (Singh, 1995), ale je jich mnohem více. Znaky
mužské atraktivity, resp. genetické kvality, budou rozebírány dále.
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Takový scénář pravděpodobné partnerské interakce se zakládá na teoretickém
konceptu analýzy zisků a ztrát (cost-benefit analýza) (Maynard Smith, 1982), která
bere v úvahu aktuální výhodnost jednotlivých strategií a optimálnost volby přijímané
při zvyšování biologické zdatnosti toho kterého jedince. Jelikož genetické zájmy
muže mohou být uplatňovány na úkor zájmů ženy a naopak, kompromis mezi
několika možnými taktikami je často základem partnerského výběru a reprodukčního
chování lidí - muži v různé míře dělají kompromis mezi úsilím soustředěným do
rodičovské péče a aktivitami spojenými s vyhledáním nových sexuálních partnerů
(„randění“ vs. pečování), zatímco ženy uplatňují jakýsi výměnný kurz mezi
partnerovými genetickými kvalitami a jeho schopností a ochotou investovat do
potomků („dobré geny“ vs. znaky „dobrého otce“) (Thornhill & Gangestad, 2008).
Podle Gangestada & Simpsona (2000) intersexuální koevoluce zajistila, že
příslušníci obě pohlaví za určitých okolností uplatňují jak krátkodobou, tak
dlouhodobou strategii párování, tzv. smíšenou párovovací strategii8. Podle jejich
teorie rodičovská péče s přispěním obou pohlaví sice předurčuje, že muži i ženy
primárně uplatňují dlouhodobé párovací strategie a investují intenzivě do potomků,
nicméně obě pohlaví jsou připravena uplatnit kontextuální strategii, při níž část
reprodukčního usilí vyhradí vyhledávání krátkodobých sexuálních a mimopárovách
vztahů, pokud se jim to geneticky „vyplatí“ a naskytnou se jim k tomu příhodné
podmínky.
Příkladem je ženská sexuální nevěra: žena může mimopárovým sexem nabýt
genetického zisku pouze za předpokladu, že se nachází ve fertilní fázi menstruačního
cyklu, doplatit na toto chování ztrátou primárního partnera a jeho investic však může
po celou dobu cyklu, jestliže on toto chování zpozoruje. Přírodní výběr tak mohl
vyselektovat, aby se preference pro znaky tzv. „dobrých genů“ měnila v průběhu
menstruačního cyklu, respektive byla zesílena ve fertilní fázi cyklu, tak, jak
kontextuálně kolísají zisky a ztráty tohoto chování (Klapilová et al., in press (a)).

8

Smíšená párovací strategie zahrnuje několik taktik chování, které jsou uplatňovány v jisté frekvenci
(Gangestad & Simpson, 2000).
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2.1.3. Dvojí ženská sexualita
Žena je schopna počít pouze v několika dnech před ovulací (uvádí se
maximálně 6 dní9) (Spieler & Collins, 2001), nicméně vyhledává a provozuje sex po
celou dobu trvání menstruačního cyklu. V této souvislosti se mluví o tzv. dvojí
ženské sexualitě – sexualitě v plodné fázi cyklu a ve fázi, kdy je pravděpodobnost
početí velmi nízká (tzv. rozšířená sexualita) (Thornhill & Gangestad, 2008). Podle
Gangestada & Thornhilla (2008) se rozšířená sexualita se ukázala být výhodnou
adaptací, protože umožňuje ženám výměnou za sex získávat od mužů materiální
zdroje a služby, aniž by riskovaly početí a tudíž velké následné investice.
Mezidruhové srovnání nahrává této interpretaci, jelikož se zjistilo, že sex za účelem
zisku materiálních zdrojů fylogeneticky sahá k vyšším primátům (Hrdý, 1979).
Taktéž z výzkumu sexuálních motivací podle některých vědců vyplývá, že rozšířená
sexualita se vyselektovala právě za účelem zisku materiálních benefitů a dalších
výhod ze strany mužů (Buss, 1989). Někteří vědci navíc tvrdí, že s touto adaptací
funkčně souvisí ztráta jasné rozpoznatelnosti toho, zda žena zrovna prochází
fertilním obdobím cyklu či nikoli (tzv. utajená ovulace10) (Thornhill & Gangestad,
2008), popřípadě omezení podobnosti dětí a jejich otců, které se u lidí
pravděpodobně vyselektovalo (Pagel, 1997) – tyto dva jevy totiž umocňují nejistotu
otcovství na straně mužů a tímto nahrávají proveditelnosti této oportunistické
strategie na straně žen.
Za předpokladu, že dvojí sexualita plní minimálně tyto dvě funkce (oplodnění a
zisk materiálních benefitů), selekce může upřednostňovat ženy, které uplatňují právě
smíšenou strategii párování - v dlouhodobém vztahu si za primárního partnera
vybírají kooperujícího a pečujícího muže, zatímco výjimečně mají krátkodobý
románek s mužem s vysokou biologickou a sexuální zdatností (Gangestad &
Simpson, 2000). Na základě této hypotézy se dá také předpokládat, že se budou

9

Definice počtu plodných dní před a po ovulaci nicméně není v odborné literatuře jednotná. Odhady
délky plodné fáze MC se pohybují od dvou (Potter, 1961; Bongaarts, 1983) do deseti a více dní
(World Health Organization, 1983; France et al., 1992) – často záleží, jaké faktory berou jako
rozhodující při hodnocení (dobu pravděpodobné životnosti vajíčka a spermií, vlastnost děložního
hlenu) apod.
10
Utajená ovulace odkazuje k jevu, kdy ženy postrádají vnější znaky ovulace, čímž se nápadně
odlišují od některých primátů, které mají obrovsky zduřelé zadnice (včetně našich nejbližších
příbuzných, šimpanzů) Objevilo se hned několik teorií vysvětlujících tento tento zajímavý jev lidské
reprodukce (viz Barrett, 2007).
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sexuální preference a motivace žen během plodné fáze cyklu mírně lišit od těch
projevovaných po zbytek menstruačního cyklu, kdy je pravděpodobnost početí velmi
nízká (bližší vysvětlení mechanismu viz níže).

2.2. Muž jako objekt pohlavního výběru
2.2.1. Signály mužovy genetické kvality
Možnost „genetického zisku“ na straně ženy je nutně podmíněna dědičnou
variabilitou v míře genetické kvality mezi muži (Kirkpatrick, 1986). Podle hypotézy
dobrých genů (Hamilton & Zuk, 1982) může žena zvýšit svůj reprodukční úspěch
(skrze genetické benefity, které získá pro své potomky), pokud bude při svém výběru
preferovat soubor ceněných znaků, indikátorů mužské genetické kvality. S ohledem
na to, jak důležitou roli hrají fyzické charakteristiky při výběru partnera (Buss,
1989), někteří evoluční psychologové se přikládění při studiu partnerských
preferencí právě k modelu sexuální selekce dobrých genů.
Podle Thornhilla & Gangestada (2008) se genetické kvalita v první řadě
projevuje mírou tzv. vývojové (ne)stability jedince, definové jako sklon jedince
k nepřesné expresi vývojového plánu, která je způsobená genetickými a
enviromentálními odchylkami jako jsou například mutace nebo patogeny. Základním
vnějším

projevem

vývojové

nestability

je

míra

fluktuační

asymetrie,

charakterizovaná jakožto souhrn odchylek od dokonalé symetrie v průměru
symetrických bilaterálních znaků. Zjistilo se, že existuje asociace mezi biologickou
zdatností a fluktuační asymetrií - symetričtí muži mají v průměru vyšší fitness než
asymetričtí muži a mají také větší úspěch při hledání partnerek (např. Møller &
Thornhill, 1998).
Dalšími

znaky,

které

jsou

ženami

vnímány

jako

atraktivní,

jsou

maskulinizované obličeje, těla nebo hlasy (Little & Hancock, 2002), přičemž vývoj
maskulinních znaků je řízen mužským reproduktivním hormonem testosteronem
(Pound et al., 2008; Swaddle & Reierson, 2002; Bhasin, 2003). Zvětšené lícní kosti,
čelisti a bradový výběžek jsou příkladem mužských sekundárních pohlavních znaků
zformovaných působením testosteronu v průběhu vývinu tváře (Enlow, 1990).
Vyšší hladiny testosteronu jsou spojovány se zvýšeným úsilím koncetrovaným
do hledání sexuálních partnerů, zatímco nižší koncentrace testosteronu znamená
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v poměru vyšší energii vkládanou do tělesné údržby a/nebo rodičovských investic
(Bribiescas, 2001). Skutečně se zjistilo, že muži-otci, popřípadě muži v dlouhodobém
vztahu, mají průměrně nižší hladinu testosteronu než nezadaní muži (McIntyre et al.
2006).
Znaky, k jejichž expresi došlo pod vlivem testosteronu, stejně tak jako způsoby
chování, které testosteron spouští, jsou potenciálně nákladné na udržování – Getty
(2006) a Grafen (1990) například tvrdí, že muži s různou mírou biologické zdatnosti
a genetické kvality si mohou dovolit různé hladiny tohoto hormonu. Při intersexuální
kompetici se dobře uplatňuje rozvinutější muskulatura, která ovšem vyžaduje vyšší
energetický vklad. Soupeření dále může přivodit muži zranění, navíc jedinec, který
svou maskulinitou signalizuje schopnost úspěšně se zapojit do soupeření, je častěji
ve svých schopnostech prověřován a provokován k soubojům (Thornhill &
Gangestad, 2008). Nákladné je také antisociální chování (Archer et al., 1998),
tendence k riskantnímu chování (Archer, 1999) nebo vysoká dominance (Folstad &
Karter, 1992) – všechny tyto druhy chování jsou dávány do souvislosti s vyšší
hladinou testosteronu. Navíc bylo prokázáno, že testosteron potlačuje imunitu
(Hillgarth & Wing¢eld, 1996), což znamená, že vyvinutější sekundární pohlavní
charakteristiky mohou odrážet silnější imunitní systém, protože pouze zdraví jedinci
si mohou dovolit tento „testosteronový handcicap“11, který podmiňuje rozvoj těchto
znaků (Folstad & Karter, 1992). Rovněž se prokázalo, že hladina testosteronu,
související s expresí maskulinních znaků, pozitivně koreluje s dlouhodobě dobrým
zdravotním stavem (Rhodes et al., 2003). V souhrnu fungují makuliní znaky a míra
fluktuační symetrie jakožto signály biologické zdatnosti a genetické kvality muže
(Fink and Penton-Voak, 2002; Gangestad & Thornhill, 2003).
Tyto data jsou ve shodě s výsledky studie ukazující, že preference žen pro
maskulinní znaky se projevují souběžně v několika senzorických modalitách,
minimálně ve vizuální a čichové (Cornwell et al., 2004), což by naznačovalo, že
mužské tělo poskytuje údaje o více vnějších znacích odkazujících k jedné genetické
kvalitě, která hraje roli při volbě partnera. Ženská preference pro tyto charakteristiky
je účelná vzhledem k přednostnímu výběru tzv. „dobrých genů“ a muži s vysokou
11

Hypotéza handicapů tvrdí, že aby byly signály genetické kvality pravdivé a důvěryhodné, musí být
nákladné natolik, aby si je nemohl dovolit napodobit jedinec s nižší genetickou kvalitou. Jedinec tak
signalizuje svoje vysoké fitness skrze znaky, které paradoxně snižují jeho kvalitu – vysoce geneticky
kvalitní muži tak vysokými hladinami testosteronu (které potlačují imunitu a spouští potencionálně
nákladné chování) signalizují, že jsou dostatečně zdatní, aby se dokázali efektivně vypořádat s
takovým oslabením (Zahavi, 1975).
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biologickou zdatností jsou u žen vyhledávanými partnery, což se odráží ve specifické
volbě sexuálních taktik těchto mužů.

2.2.2. Ochota investovat do dlouhodobého ve vztahu a genetická
kvalita muže
Bylo uvedeno, že muži i ženy často nevědomě přijímají kompromis mezi
několika strategiemi párování na základě okolností, kterým jsou vystaveni. V případě
mužů jde podle Gangestada & Simpsona (2000) o vyvažování energie vkládané do
vyhledávání nových sexuálních příležitostí versus do rodičovské péče.
Za předpokladu, že by optimální reprodukční strategií mužů byla snaha přilákat
co největší množství sexuálních partnerek, musela by být velká většina mužů
úspěšná při navazování krátkodobých románků. Mužův úspěch v krátkodobých
flirtech je ale částečně odvislý od toho, jaké rysy a vlastnosti se ženám líbí u partnerů
pro krátkodobý vztah a relativně málo mužů tyto představy naplňuje. Pro většinu by
bylo ztrátové neúspěšně se pokoušet o rande, pokud by se tím připravili o příležitost
investovat do svých potomků. Na základě tohoto modelu se zdá být nejvýhodnější
strategií typického muže věnovat většinu svojí reprodukční energie do zvyšování
biologické zdatosti svých potomků intenzivním investováním do primární partnerky
a jejích dětí, přičemž pokud přijde na možnost krátkodobého sexuálního kontaktu
s jinou ženou, mohou zvýšit svůj reprodukční úspěch touto oportunistickou strategií.
Taková příležitost se však většině mužů naskytne jen výjimečně (Buss & Schmitt,
1993).
Naopak muži, kteří vykazují znaky genetické kvality, tj. vysoce symetričtí a
maskulinní muži, jsou všeobecně žádanější a atraktivnější než průměrný muž a
krátkodobá sexuální strategie se pro ně jeví jako evolučně výhodnější (Gangestad &
Simpson, 2000). Na základě své vyšší biologické zdatnosti si navíc mohou dovolit v porovnání s muži s nižším fittness - soustředit více energie a ostatních tělesných
zdrojů do vyhledávání nových sexuálních partnerek a soupeření s jinými muži.
Přestože by takoví muži teoreticky byli schopni - na základě tělesných a
dalších kvalit - lépe zajistit materiální zdroje (potravu, ochranu atd.) než jejich méně
dominantní konkurenti, nic takového se neprokázalo, ba naopak. Symetričtí muži
méně investují do romantických vztahů - z dotazníkového šetření obou partnerů
vyplynulo, že partnerce nechtějí věnovat příliš času, jsou méně upřímní a častěji
flirtují s jinými ženami (Ellis, 1998) - a poskytují rodičovskou péči a investice
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v menší míře (Waynforth, 1998). Podobně také zadaní muži s vyššími hladinami
testosteronu vkládají méně energie a zdrojů do své partnerky v porovnání s muži
s nižším testosteronem (Gray et al., 2002). Navzdory tomu, že jsou lépe vybaveni
poskytnout fyzickou ochranu, neprokázalo se, že by k tomu byli odhodlanější
(Thornhill & Gangestad, 2008).
Muži s maskulinními postavami a tvářemi mají také větší úspěch v rámci
krátkodobých vztahů, nikoli však při vytváření stabilních svazků (Rhodes et al.,
2005;

Frederick

&

Haselton,

2007).

Symetričtí

muži

jsou

v porovnání

s asymetrickými muži častěji nevěrní (Gangestad & Thornhill, 1997) a na základě
meření jejich sociosexuality vykazují větší tendenci provozovat sex bez intimní
blízkosti a závazku a více touží navazovat pouze krátkodobé vztahy (Gangestad &
Simpson, 2000).
Tomu odpovídá i vnímání a hodnocení těchto mužů ze strany žen. Maskulinní
rysy ve tváři jsou v porovnání s femininnějšími obličeji spojovány s negativními
osobnostními vlastnostmi, jako je neupřímnost, neemotivnost, nespolehlivost v péči
o děti, přílišná dominance (Perrett et al. 1998). Muži s maskulinějšími tvářemi jsou
také vnímáni jako méně důvěryhodní, věrní a investující do vztahu (Penton-Voak &
Perrett, 2001), naopak muži s femininějšími tvářemi jsou vnímáni jako vřelejší,
smířlivější a upřímnější než muži s maskulinními rysy (Fink & Penton-Voak, 2002).
Tito muži jsou dále hodnoceni jako soutěživější, konfliktnější a usilující více o
krátkodobé vztahy (sex na jednu noc, nevěra apod.), zatímco muži s relativně
femininními tvářemi jsou považováni spíše za dobrosrdečné, stálé a obecně vhodné
partnery pro dlouhodobý vztah (Kruger, 2006).
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2.3. Partnerské preference žen
2.3.1. Krátkodobá versus dlouhodobá strategie

Z předchozí kapitoly vyplývá, že benefity v podobě dědičné kondice a silné
imunity mohou ženy pro své potomky získat od vlastníků „dobrých genů“ za cenu
nižších rodičovských investic. V reakci na to se mohla vyvinout smíšená párovací
strategie - ženy mají tendenci vybírat si geneticky nadprůměrné muže jakožto
krátkodobé partnery nebo milence, zatímco pro dlouhodobý vztah dávat přednost
mužům, kteří jsou ochotni intenzivně investovat do potomků (Penton-Voak et al.,
1999; Foerster et al., 2003). Z tohoto důvodu bylo poměrně mnoho prostoru ve
výzkumu věnováno tomu, jestli jsou kritéria výběru nějak ovlivněna partnerským
kontextem, totiž tím, zda žena hledá potencionálního partnera pro dlouhodobý, nebo
krátkodobý vztah.
Někteří vědci tvrdí, že charakteristiky, které ženy preferují u dlouhodobých i
krátkodobých partnerů, jsou podobné a že krátkodobého partnera posuzují jakožto
potencionálního dlouhodobého partnera nebo jako případnou výměnu za partnera
stávajícího (Buss & Schmitt, 1993). Připouštějí ale, že preference nejsou identické a
že ženy v případě krátkodobého románku nebo nevěry kladou větší důraz na
fyzickou atraktivitu posuzovaného muže. Zjistilo se, že v porovnání s tím, co ženy
očekávají od svého primárního partnera (různé formy investic), očekávají od partnera
mimo oficiální vztah, aby byl sexy, fyzicky atraktivní a vysoce žádaný u opačného
pohlaví (Greiling & Buss, 2000).
Jiní autoři se přiklánění k tomu, že se priority pod vlivem partnerského
kontextu podstatně odlišují, což dokládají tím, že preference pro maskulinní rysy
tváře, hlasu a tvářovou symetrii byly zjištěny při zvažování krátkodobého, nikoli
dlouhodobého vztahu (Thornhill & Gangestad, 2008). Výběr pod vlivem
dlouhodobého partnerského kontextu je zatížen náročnějšími a komplexnějšími
kritérii a také tím, nakolik musí daná žena přijímat kompromisy vzhledem k nabídce
a postavení na partnerském trhu12. Hodnota partnera pro dlouhodobý vztah je
12

Model partnerského trhu vychází z mikroekonomického uvažování a vnímá partnerský výběr jako
záležitost racionálního rozhodnutí na základě zvážení vlastní „nabídky“ a „poptávky“. Pokud
například hodnota jedince na partnerském trhu klesne, musí snížit svá kritéria partnerského výběru.

20

z tohoto hlediska odvislá jak od jeho schopnosti a ochoty poskytnout otcovskou péči,
tak i od fenotypické kvality, zatímco pokud je muž posuzován jako potenciální
krátkodobý partner, jsou ve většině případů vysoce ceněny hlavně doklady o jeho
dědičné zdatnosti (Gangestad et al., 2007).
To je možné doložit hned několika empirickými studiemi. V případě volby ze
dvou typů mužů - maskulinního a femininního - volí většina žen jako
potencionálního sexuálního partnera nebo partnera na jednu noc maskulinnější typ,
zatímco za případného manžela si většina žen zvolí muže relativně femininního
(Kruger, 2006). V krátkodobém partnerském kontextu je maskulinnější tvář
hodnocena jako atraktivnější, v porovnání s dlouhodobým kontextem (Penton-Voak
et. al., 2003) a podobný rozdíl se projevil při hodnocení atraktivity sociální
dominance a soutěživosti (Gangestad et. al., 2004). Roli hraje kontext také v případě
symetrie - ženy s vyšším skóre sociosexuality (takové, které jsou ochotnější
vstupovat do krátkodobých nezávazných vztahů) preferovaly symetričtější muže
především pro krátkodobý vztah, respektivě tito muži jsou vybíráni především
ženami s vysokou naměřenou sociosexualitou. Tento efekt by se zřejmě neprojevil,
pokud by symetričtější muži nabízeli vyšší materiální benefity v rámci dlouhodobých
vztahů (Gangestad & Simpson, 2000). Zjistilo se, že ženy s vyšší SOI obecněji
kladou větší důraz na fyzickou atraktivitu oproti ženám s nižší naměřenou
sociosexualitou (Simpson & Gangestad, 1992).
Studie Scheibové (2001) se snažila rozhodnout, zda je mimopárový sex
motivován spíše ziskem genetických benefitů, nebo zda jsou ženy nevěrné spíše za
účelem výměny současného dlouhodobého partnera. Výsledky mluví ve prospěch
selekce „dobrých genů“ - v druhém případě by totiž preferované charakteristiky u
dlouhodobých partnerů a milenců musely být podobné, což se nepotvrdilo.
Partnerská kritéria se různila ve vztahu k experimentálnímu kontextu, s tím, že
fyzická atraktivita byla důležitější při posuzování charakteristik případných milenců.
S tím koresponduje zjištění, že ženy preferují jako milence muže se symetrickými
těly (znakem genetické kvality) (Gangestad & Thornhill, 1997; Thornhill &
Gangestad, 1994). Pro ženu, která je již zajištěna ze strany primárního dlouhodobého
Poměr příslušníků jednotlivých pohlaví je klíčovým faktorem v rámci takového modelu – ženy se
stávají méně vybíravými, pokud je jich v porovnání s muži méně, a naopak (Bokek-Cohen et al.,
2007). Jedinci se také snaží vzhledem ke svému postavení na partnerském trhu svoji hodnotu
vyrovnat, tzn., že si hledají partnery, kteří mají podobně vysokou hodnotu na partnerském trhu jako
oni sami (Li et al., 2002).
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partnera, je důležitost rodičovských investic ze strany dalšího muže nulová a
preference se soustředí čistě na druhou z alternativních strategií, tedy na zisk
dědičných benefitů (Scheib, 2001).
Ženy bez partnera, které hledají partnera pro dlouhodobé soužití, jsou ve
výběru pečlivější a ve velké míře upřednostňují znaky, které v průběhu evoluce
indikátory dobrých genů nebyly. Pokud se totiž má muž účastnit rodičovské péče,
svůj význam získává preference pro znaky odkazující k ochotě a schopnosti tuto péči
a materiální zdroje poskytovat. Triversův model rodičovských investic (1972) totiž
říká, že ženy mnohem pravděpodobněji než muži hledají u partnera charakteristiky
nefyzického rázu, které maximalizují přežití a reproduktivní vyhlídky jejich
potomků. Upřednostňovány jsou v tomto kontextu převážně dobré rodičovské a
partnerské kvality (zdroje a podpora), vysoce hodnoceni jsou muži milí, chápaví,
věrní, pečující a/nebo finančně zajištění (Thornhill & Gangestad, 2008).
Toto tvrzení je v souladu s mnoha studiemi, jež staví své závěry na analýzách
seznamovacích inzerátů a dotazníkových šetřeních – metaanalýzou těchto výzkumů
se zjistilo, že ženy kladou při výběru partnera větší důraz než muži na
socioekonomický status, ambicióznost, charakter nebo inteligenci, přičemž největší
genderový rozdíl byl vypozorován u signálů poukazujících k nabytým zdrojům
souvisejícím s rodičovskými investicemi – ženy v tomto smyslu kladou mnohem
větší důraz na schopnost a také na ochotu muže investovat zdroje do ní a jejích dětí
(materiální zdroje, finance), stejně tak jako na vlastnosti, které k těmto ekonomickým
zdrojům vedou (ambicióznost, pracovitost) (Buss, 1989). Žádné rozdíly naopak
nebyly zjištěny u preferencí pro vlastnosti, které se nijak nevztahují k přežití
potomků (smysl pro humor, osobnost); to vše bez ohledu na věk, kulturu nebo
výzkumné paradigma (Feingold, 1992). Jiný, tentokrát mezikulturní výzkum odhalil,
že nejvíce ceněnnými vlastnostmi u partnera pro dlouhodobé soužití jsou pro obě
pohlaví i napříč kulturami laskavost a porozumění (Buss, 1989), tedy nikoli
vlastnosti spojené s genetickou kvalitou jedince.
Ženy tedy čelí kompromisu mezi různými nabízenými formami přínosu, které
jim mohou muži poskytnout – mezi genetickými a materiálními benefity. Můžeme
předpokládat, že v dlouhodobých vztazích mohou výhody dobrých rodičovských
vlastností a lepší partnerské spolupráce převážit nad genetickým ziskem, zatímco
pokud muž v případě sexuálního vztahu dokáže poskytnout pouze jednu formu
přínosu, potom je žena připravena chtít možné maximum (Little, 2002). Zjistilo se,
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že pokud ženy zvažují započít dlouhodobý vztah, nedělají tak snadno kompromis co
se týče mužovy vnímavosti a citlivosti, zatímco jestliže uvažují nad náhodným
sexuálním partnerem, nejsou ochotny slevit na fyzické atraktivitě - i v krátkobobých
partnerských kritériích jsou tedy ženy oproti mužům vybíravější (Regan, 1998).

2.3.2. Vliv ženské atraktivity na přijímaný kompromis mezi
genetickými a negenetickými materiálními benefity
Existuje zásadní rozdíl mezi představou o ideálním partnerovi – jak z hlediska
fyzických tak povahových charakteristik - a mezi reálnou volbou. Skutečný výběr
podléhá praktickým okolnostem a nutně sebou nese dělání kompromisů. Jako by
principy ekonomie fungovaly i ve svéře hledání partnera - jedinci vlastní jistou
hodnotu na partnerském trhu a hledají k sobě partnera, který ji dokáže dorovnat (Li et
al., 2002). Na základě analýz seznamovacích inzerátů vyplývá, že čím více zdrojů
dokáže muž nabídnout, tím vyšší jsou jeho nároky na ženinu fyzickou atraktivitu.
Naopak muž, který nemůže mnoho materiálního nabídnout, zdůrazňuje prorodinné
zaměření a ochotu k závazku (Bereczkei et al., 1997).
Tak jako si muži vybírají ženy se znaky plodnosti13 a vysoké reprodukční
hodnoty14, tak i ženy dávají přednost mužům se znaky genetické kvality a odolnosti.
Takoví muži jsou vysoce žádaní (tudíž méně ochotni investovat do dlouhodobého
vztahu) a ne všechny ženy mohou mít za primárního partnera muže vykazujícího
znaky „dobrých genů“ - preference pro dlouhodobého a krátkodobého partnera se u
nich tedy výrazně liší. Některé ženy jsou nicméně schopny za svého stálého partnera
získat relativně vysoce geneticky kvalitního muže a nemusí tolik přistupovat na
kompromis mezi materiálními a genetickými benefity. Jsou to především ženy, které

13

Znaky plodnosti jsou zde použity ve smyslu pravděpodobnosti reprodukce v aktuální chvíli (u žen
fertilita kulminuje mezi 20 a 30 rokem, potom strmě klesá). Mužům proto připadají atraktivní znaky
související s mládím ženy (hladká pokožka, dobrý svalový tonus, lesklé vlasy nebo plné rty) (Buss,
1989). Muži dále preferují ženy s průměrnou hmotností a s typickým ženským poměrem mezi pasem a
boky (nejreferovanější poměr je 0,7), který zajišťuje optimální fertilitu a je i důkazem toho, že žena
není těhotná (Weiss, 2004).
14
Reprodukční hodnota je definovaná jako očekávaná budoucí reprodukce, tj. počet potomků, které
žena daného věku v průměru může mít v budoucnu. Věk je proto silným indikátorem reprodukční
kapacity dané ženy – čím je žena mladší, tím má vyšší reprodukční hodnotu. Z tohoto důvodu jsou
muži upřednostňovány (podobně jako v případě znaků plodnosti) fyzické charakteristiky odkazující
k mládí ženy (Buss, 1989).
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mají sami vysoké postavení na partnerském trhu15. Maskulinní muž totiž
pravděpodobněji investuje do vztahu s atraktivní ženou (Thornhill & Gangestad,
2008). Dalo by se tedy předpokládat, že takové ženy budou preferovat znaky
dobrých genů jak u potenciálních krátkodobých, tak i dlouhodobých partnerů.
Skutečně se prokázalo, že atraktivní ženy při hodnocení partnera pro
dlouhodobý vztah vykazují silnější preferenci pro tvářovou symetrii a maskulinitu,
zatímco méně atraktivní ženy vykazují silnější preferenci pro mužskou atraktivitu,
pouze pokud uvažují nad krátkodobým vztahem (Little et al., 2001; Penton-Voak et
al., 2003). Podobný efekt jako atraktivita má i naměřená průměrná hladina estrogenu
poukazující na ženinu reprodukční kapacitu – plodnější ženy s vyšší hladinou
estrogenu vykazují při hodnocení potencionálních partnerů pro dlouhodobý vztah
menší výkyv preferencí směrem od maskulinních typů než ty s relativně nízkou
hladinou tohoto hormonu (Feinberg et al., 2006). Vysoce žádané ženy tudíž mohou
paralelně uplatňovat obě strategie – zisk „dobrých genů“ i materiálních benefitů – při
výběru životního partnera.

2.4. Pohlavní hormony a jejich vliv na partnerské
preference
2.4.1. Vliv menstručního cyklu na partnerské preference
V posledních dvou desetiletích se objevilo velké množství výzkumů
poukazujících na existenci hormonálně podmíněných fyzických, kognitivních i
behaviorálních změn v průběhu menstruačního cyklu ženy (MC) (Klapilová et al., in
press (a)). Bylo zjištěno, že preference žen při výběru partnera se mění v průběhu
MC a to z několika hledisek. Hlavní roli zde sehrává status plodnosti ženy.
Charakteristiky mužů, které přirozeně cyklující žena shledává atraktivními v plodné
fázi cyklu, se do určité míry liší od těch, které vyhledává v době, kdy je početí
nepravděpodobné, a to zejména co se týče vlastností potenciálně zvyšujících

15

Muži v porovnání s ženami kladou při partnerské volbě vyšší důraz na znaky fyzické atraktivity
(Buss, 1989), protože je u nich reprodukce více omezena přístupek k reprodukčně „hodnotným“ a
fertilním partnerkám (fertilita u ženy je věkově limitovanější v porovnání s muži) (Trivers, 1972).
Atraktivní ženy (podle kritérií viz pozn. 13 a 14) proto mají vyšší postavení na partnerském trhu
v porovnání s ženami méně atraktivními (vysvětlení partnerského trhu viz pozn. 12).
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genetickou kvalitu případného potomstva (Gangestad & Thornhill, 2008). Mimo
plodnou fázi mají větší prostor se projevit preference pro znaky zvláště ceněné u
dlouhodobých partnerů (znaky „dobrého otce“) (Jones et al., 2005).
MC běžně trvá mezi 21 a 35 dny a většina standartních modelů MC stanovuje
průměr na 28 dní. V takovém modelu nastává ovulace přibližně 14 den, na konci
folikulární fáze (Chabbert-Buffert et al., 1998). Fertilita, tj. doba, kdy je velká
pravděpodobnost početí, kulminuje 12 den cyklu během pozdně-folikulární fáze
(Barrett & Marshall, 1969). Plodné okénko podle medicínské literatury zahrnuje
přibližně 5 dní před ovulací, den ovulace a jeden den po ovulaci (Barrett & Marshall,
1969; Wilcox et al., 1995) (Graf 1).
Graf 1. Menstruační cyklus ženy vzhledem k jejímu statusu plodnosti

2.4.2. Perference zesílené ve fertilní fázi MC
Ženy kolem ovulace shledávají vůni mužů s vysokou vývojovou stabilitou
(měřenou mírou fluktuační asymetrie) přitažlivější než ženy v neplodné fázi cyklu
(Gangestad & Thornhill, 1998; Rikowski & Grammer, 1999). Analogický efekt se
projevil při hodnocení vůně mužů vzhledem k míře jejich sociální dominance
(Havlíček et al., 2005) a v případě vůně mužských androgenů16 (Grammer, 1993).
16

Androgeny jsou z velké většiny steroidní pohlavní hormony, které stimulují a řídí vývoj a udržování
maskulinních charakteristik u obratlovců, například řídí aktivitu pohlavních orgánů a vývoj mužských

25

V rámci vizuálního kanálu je ve fertilní fázi zesíleno upřednostňování
maskulinních obličejů (Penton-Voak et al., 1999; Penton-Voak & Perrett, 2000;
Johnston et al., 2001) a těla (rozvinutější muskulatura; Little et al., 2007), nebo se
obecně projevuje zesílená preference pro sexuálně dimorfické znaky tváře 17 (Little et
al., 2002a).
Zesílená preference pro bilaterálně symetrické tělesné znaky se v období
nejvyšší plodnosti spíše neprokázala a to jak v případě symetričtějších obličejů
(Koehler et al., 2002), tak i v případě symetrie tělesných znaků (Peters et al., 2009).
Další tělesné atributy, které jsou ženami ve fertilním období shledávány
přitažlivými, souvisí s vyšší hladinou testosteronu jejich nositelů – například
preferování tmavší pigmentace pokožky tváře (Frost, 1994) nebo nižšího hlasu
(Feinberg et al., 2006; Puts, 2005).
Co se psychických charakteristik souvisejících s biologickou zdatností týče,
ženami je během plodného období silněji upřednostňováno sebevědomé společenské
vystupování, chování spojené se soutěživostí mezi muži a sociální dominancí
(Gangestad et al., 2004). Ženy také v této fázi cyklu dávají přednost mužům
kreativním a talentovaným před bohatými (Haselton & Miller, 2006) a mužům
vtipným (Miller & Caruthers, 2003).

2.4.3. Preference zesílené v luteální fázi menstruačního cyklu
Během druhé poloviny cyklu, v luteální fázi, ženy dávají přednost poněkud
jiným znakům a charakteristikám v porovnání s pozdně-folikulární fází MC –
objevuje se zvýšená preference pro femininní tváře (Jones et al., 2005; Welling et al.,
200aa7) a hlasy (Puts, 2005). Tyto preference, zdá se, korespondují s vlastnostmi,
které ženy vyhledávají u partnerů pro dlouhodobé soužití. Jako by maskulinní i
feminniní tváře byly spojovány s potencionálními zisky a ztrátami pro reprodukční

sekundárních pohlavních znaků. Nejvýznamnějším z nich je testostosteron, který podmiňuje mnoho
sexuálně dimorfických znaků spojených s biologickou zdatností z mužů. Testosteron je nicméně
přítomný v malém množství i u žen (Gilbert, 2000).
17
V pubertě se muži a ženy začínají vzhledově více odlišovat pod vlivem pohlavních hormonů. U
mužů testosteron stimuluje růst dolní čelisti, lícních kostí, nadočnicových obouků, centrální části
obličeje nebo ochlupení atd. U žen je růst těchto znaků potlačen estrogenem, který se má za to, že
zvyšuje naapříklad velikost rtů. Sexuálně dimorfické znaky signalizují pohlavní zralost a reprodukční
potenciál jedince (Rhodes, 2006).
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úspěch ženy – z tohoto pohledu je ztrátové (ve smyslu nižších investic) vybrat si
maskulinního dlouhodobého partnera (Perrett et al., 1998).
Z tohoto pohledu je pravděpodobné, že preference pro určité fyzické znaky,
které se silněji projevují ve fertilní fázi, se takto jeví pouze relativně k ostatním fázím
cyklu, kdy je pravděpodobnost početí velmi nízká. V některých případech se
ukázalo, že zvýšená preference pro znaky „dobrých genů“ během plodné fáze je
dobrovázena korespondujícím utlumením síly preferencí pro znaky ceněné u
dlouhodobých partnerů (muži, kteří byli představeni jako věrní, byli pro ženy
v plodné fázi méně sexuálně atraktivní než pro ženy v neplodné fázi, možná také
proto, že neměli i jiné atraktivní znaky, které ženy oceňují u krátkodobého partnera)
(Gangestad et al., 2007). Toto se ovšem nejspíše týká především preferencí
v krátkodobém partnerském kontextu, zatímco preference, které se týkají výběru
partnera pro dlouhodobý vztah (potencionálního otce dětí) se v rámci cyklu příliš
nemění (Penton-Voak et a., 1999).
Další studie a aspekty preferencí, které souvisejí s luteální fází MC (a vyššími
hladinami pohlavního hormonu progesteronu), budou probrány v kapitole o
pozměněných preferencích pod vlivem hormonální antikoncepce.

2.4.4. Preference pro genetickou kombatibilitu a vliv menstruační ho
cyklu
Vedle volby partnera na základě jeho vnitřní genetické kvality se objevily
teorie ohledně toho, že existují rovněž adaptivní preference pro partnera s
kompatibilními geny – žena tím pro své potomky získává příhodnou kombinaci
mateřských a otcovských alel zvyšující fitness jedince (Havlíček & Roberts, 2009).
Toto se týká zejména MHC genů (genů hlavního histokompatibilního komplexu; u
lidí HLA (angl. human leukocyte antigens)), které se podílejí na imunitních reakcích
organismu. Lokusy tohoto komplexu jsou vysoce polymorfní, to znamená, že existují
stovky rozdílných alel, které můžou dané pozice zaplnit. Alely se projevují
kodominantně - proto je organismus heterozygota schopen efektivněji zasáhnout
proti většímu množství různých patogenů než obranyschopnost homozygota (Thursz
et al., 1997).
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V prvních studiích zabývajících se partnerskými preferencemi MHC u lidí byla
položena otázka, zda MHC lokusy a jim příbuzné geny vůbec mohou ovlivnit
produkci a percepci tělesné vůně. Ukázalo se, že MHC tělesnou vůni skutečně
ovlivňuje (Wedekind et al., 1995, 1997), to znamená, že rozdíly na lokusech této
části DNA umí být lidmi v pachu velmi dobře detekovány. Důkazem může být také
skutečnost, že lidé umí čichem rozlišit dva kongenní myšší kmeny, které se liší pouze
v MHC (Gilbert et al., 1986). Čich navíc hraje při výběru partnera podstatnou roli ženy ho považují za velmi důležitý faktor při posuzování potencionálních partnerů
(Havlíček et al., 2008).
Několik výzkumů skutečně odhalilo korelaci mezi čichovými preferencemi u
lidí a MHC geny. Byla zjištěna preference pro vůni MHC-odlišných mužů –
normálně cyklující ženy ve druhém týdnu MC hodnotily jako příjemnější vůni mužů,
kteří byli v alelách MHC odlišnější v porovnání s muži, kteří jim byli podobnější
(Wedekind & Furi, 1997; Wedekind et al. 1995). Tento výsledek odpovídá tzv.
disasortativními párování, kdy si jedinec vybírá partnera s alelami, které absentují
v jeho vlastním genotypu, díky čemuž s ním pravděpodobněji zplodí heterozygotního
potomka (Havlíček & Roberts, 2009). Tento princip, který, jak se předpokládalo,
stojí v základu MHC preferencí, se ovšem neprokázal ve všech provedených studiích
(např. Thornhill et al., 2003; Roberts et al., 2008).
Například Robertsova studie (2008) neodhalila žádnou signifikantní korelaci
mezi mírou sdílení alel hodnotících žen a hodnocených mužů a vnímaním
příjemnosti, intenzity a přitažlivosti pachu. Rozpolcené výsledky těchto studií mohou
být způsobeny různou velikostí a heterogenitou vzorku, kulturním a etnickým
omezením vybíraných párů nebo odrážet kontextuálnost volby partnera (v tomto
případě reprezentované tím, zda je žena zadaná, či jak závazně vnímá vztah) – ženy
ve vztahu vykazovaly vyšší preferenci pro MHC odlišné muže oproti ženám bez
partnera. Jedno z možných vysvětlení je, že zadané ženy hledají spíše mimopárový
krátkodobý vztah s mužem odlišným v genech MHC, který by zajistil jejich
potomkům vyšší heterozygotnost. Tomu, že se princip disasortativního párování
může promítat i do reálného výběru partnera mimo rámec laboratoře, by napovídalo i
zjištění, že ženám vůně MHC odlišných mužů častěji připomíná vůni jejich
současného, popřípadě minulého partnera (Wedekind et al., 1995; Wedekind & Furi,
1997); tento efekt ovšem Robertsova studie nezopakovala.
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Výzkumy, jež se snažily odhalit nějaký jednotný princip MHC preferencí při
výběru partnera každopádně přinesly nejednoznačné výsledky – buď dále
argumentovaly ve prospěch disasortativního párování (Santos et al., 2005), nebo pro
střední úroveň odlišnosti MHC alel preferovaných partnerů (Jacob et al., 2002), nebo
dokonce neprokázaly žádný signifikantní efekt, který by měly geny MHC při
hodnocení potencionálních partnerů (Thornhill et al., 2003). Analýzy alel již
utvořených reálných dvojic přinesly taktéž smíšené výsledky – dvě studie potvrdily
disasortativní párování, jedna asortativní (partneři sdíleli větší množství alel než by
odpovídalo náhodnému párování) a další dvě studie prokázaly nulový efekt (review
viz Havlíček & Roberts, 2009).
Pro ženu je také evolučně výhodné, pokud mají její jednotliví potomci MHC
alely vůči sobě odlišné – dva sourozenci se pravděpodobněji vzájemně nakazí
stejným patogenem a je proto žádoucí, pokud je alespoň jeden vůči danému patogenu
imunní. Z tohoto hlediska můžeme očekávat adaptivní preference pro MHC
heterozygotní muže, protože ti pravděpodobněji zplodí různorodější potomstvo;
navíc je pravděpodobné, že v minulosti se heterozygóti dožívali vyššího věku a těšili
se lepšímu zdraví, proto mohli více investovat do potomků, což ženě přinášelo další
výhodu (Thornhill & Gangestad, 2008).
Prokázalo se také, že ženy skutečně silně preferují vůni mužů heterozygotních
na co možná nejvyšším počtu MHC lokusů – tato preference se nicméně výrazněji
projevila v nefertilní fázi cyklu (kdy si žena spíše hledá dlouhodobého partnera), což
může být vysvětleno tím, že se stálým partnerem pravděpodobněji bude mít více
potomků (Thornhill et al., 2003). Protože se jedná o geny, které jsou přínosné pouze
pro tu kterou konkrétní ženu, není pro ni nutné přistupovat na kompromis mezi
těmito vhodnými geny a dalšími možnými benefity. To by mohlo vysvětlit preferenci
pro kompatibilní geny právě v dlouhodobém partnerském kontextu, jelikož muž
nesoucí tyto geny není všeobecně vyhledávaným partnerem jako je tomu v případě
mužů s „vnitřně dobrými geny“ (Thornhill & Gangestad, 2008).

2.4.5. Další proměnné ovlivňující adaptivní posun preferencí
Zjistilo se, že zadané ženy a také ty, které hodnotí atraktivitu mužů pro
případný krátkodobý vztah, obecně vykazují silnější preference pro mužskou
tvářovou maskulinitu (Little et al., 2002). Skutečnost, že v této studii participovaly
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pouze ženy, které byly se svým partnerem spokojené, by napovídala tomu, že tato
jejich silnější preference pro maskulinitu se týká spíše navázání mimopárového
krátkodobého vztahu, než že by se vztahovala na hodnocení muže, který by měl
nahradit jejich stávajícího partnera. Další studie do svého výzkumného designu
zapracovaly také to, jaký vliv by tyto kontextuální proměnné mohly mít na adaptivní
posun partnerských preferencí v průběhu MC.
Jednou z významných proměnných, která ovlivňuje, do jaké míry se projeví
adaptivní posun preferencí v rámci cyklu, je partnerský status ženy, tj. zda je žena
momentálně zadaná či nikoli - v několika případech badatelé prokázali, že jsou to
pouze nebo většinou ženy ve vztahu, které vykazují ve fázi nejvyšší fertility
intenzivnější výkyv preferencí pro maskulinní tváře (Penton-Voak et al., 1999) nebo
pro vůni dominantních mužů (Havlíček et al., 2005) a také obecněji preferují
maskulinější tváře v porovnání s ženami bez partnera (Penton-Voak et al., 1999;
Little et al., 2002). Dá se předpokládat, že takové ženy budou častěji nebo silněji
přitahovány k jiným mužům než je jejich primární partner, vůči kterému ale zároveň
ve fertilní fázi zvýšenou přitažlivost cítit nebudou. V současnosti vlivná linie
evolučních teoretiků se proto domnívá, že původním kontextem, ve kterém se
adaptivní posun preferencí v rámci MC prostřednictvím selekce pravděpodobně
udržoval, byla právě příležitost ženy získat genetické benefity skrze mimopárový sex
(Thornhill & Gangestad, 2008), nicméně není možné tvrdit, že by tento mechanismus
nefungoval také pro maximalizaci genetických benefitů u nezadaných žen (Little et
al., 2002).
Autoři mnoha studií týkajících se posunů preferencí v průběhu MC ve svém
výzkumném designu zohledňují právě také předpokládanou délku trvání vztahu
s hodnoceným mužem. Ženy bez stálého partnera pravděpodobněji hledají muže pro
dlouhodobý vztah, comuž také odpovídají jejich preference (Buss & Schmidt, 1993),
zatímco zadané ženy mají tendenci vnímat každý další vztah mimo současné
partnerství jakožto krátkodobý (Little et a., 2002). Jak již bylo zmíněno, preference
pro krátkodobé a dlouhodobé partnery se mají tendenci lišit, a je jen otázkou, jak tato
skutečnost souvisí s posunem preferencí pod vlivem MC. Prokázalo se, že vliv
plodné fáze na zesílení preferencí pro maskulinní znaky a indikátory vývojové
stability se projeví především, pokud ne výhradně, při hodnocení mužů jako
krátkodobých sexuálních partnerů (Penton-Voak et al., 1999; Johnston et al., 2001;
Puts, 2005), popřípadě je tento posun výraznější (Little et al., 2007). Partnerský
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kontext ovlivňuje také míru posunu preferencí pro soutěživé a autoritativní chování
(Gangestad et al., 2004) a kreativitu (Haselton & Miller, 2006).
To, že by existoval cyklický adaptivní posun preferencí také pro
charakteristiky vysoce oceňované u dlouhodobých partnerů (vřelost, laskavost,
vlídnost, věrnost, oddanost, inteligence, finanční zajištěnost atd.), zatím výsledky
dosavadních studií nepotvrdily. Většina badatelů se přiklání k tomu, že preference
pro „znaky dobrého otce“ zůstávají po celou dobu trvání cyklu nezměněny, nebo jsou
v některých případech dokonce zvýrazněny během luteální neplodné fáze (Little et
al., 2007; Thornhill & Gangestad, 2008). Vzhledem k tomu, že negenetické
materiální benefity mohou být ženou přijímány po celou dobu trvání MC, není důvod
k tomu, aby se tato adaptace projevovala odlišně během fertilní fáze cyklu a
v průběhu rozšířené sexuality (Buss & Schmitt, 1993; Gangestad & Simpson, 2000).
Je třeba tedy zdůraznit, že zmiňované výsledky studií odhalují vliv MC
především na hodnocení sexuální atraktivity (např. efekt cyklu na vnímání tvářové
maskulinity se objevuje pouze při hodnocení mužských tváří, nikoli ženských
(Johnston et al. 2001)), která je ovšem zohledňována silněji v krátkodobém
partnerském kontextu a tudíž se tyto poznatky nedají plně vztáhnout na preference
týkající se volby životního partnera.

2.4.6. Pohlavní hormony a změny partnerských preferencí
Většina studií, jež zkoumají měnící se partnerské preference v kontextu
menstruačního cyklu, ve svých výzkumných designech pracuje s potenciální
pravděpodobností otěhotnění na základě odhadu jednotlivých fází cyklu z
populačního průměru. Tento přístup akcentuje spíše ultimátní evoluční příčiny, tj. ptá
se na obecnější otázky typu “proč” se tyto proměnlivé preference vyselektovaly a jak
přispívají ke zvyšování fitness. O poznání méně studií se zaměřuje na předpokládané
proximátní zprostředkovatele zodpovědné za tento posun v preferencích. Za ty jsou
považovány fluktuace sérových a kortikálních hladin endogenních hormonů
(Tabulka 1). Dosud však není k dispozici mnoho empirických výzkumů, které by
měřily přímo hormonální hladiny probandek.
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Tabulka 1. Cirkulující hladiny a zdroje ženských pohlavních hormonů (převzato z Bhagavan,

2002)

Obecně lze říci, že koncentrace jednotlivých pohlavních hormonů (v séru nebo
jejich metabolitů v moči) ohraničují plodné a neplodné dny cyklu (World Health
Organization, 1980a; World Health Organization, 1980b; Collins, 1989). To, zda
proběhne ovulace podmiňující přítomnost životaschopného vajíčka v ženském
reprodukčním traktu a jeho pozdější uchycení v endometriu, závisí především na
produkci estrogenů18 (E) a luteinizačního hormonu (LH) (Spieler & Collins, 2001).
Klasický hormonální profil (Moghissi et al., 1972) byl vytvořen podle průměrných
hodnot jednotlivých pohlavních hormonů (Graf 2), přičemž obsah volného estradiolu
a progesteronu (P) ve slinách kopíruje křivky sérových hladin, nicméně ve
velmi malých množstvích (Belkien et al., 1985; Jeffcoate, 1983) (Graf 3).

18

Estrogeny jsou primární ženské pohlavní hormony, s tím, že přírodní estrogeny jsou steroidní
hormony, nicméně existují i syntetické nesteroidní verze. Jmenujme tři nejvýznamnější typy
endogenních estrogenů, které se přirozeně vyskytují v ženském těle: estrone (E1), estradiol (E2),
and estriol (E3). Estradiol, který má nejsilnější účinky, je dominantní během reproduktivního období
ženy, estrone je významný během menopauzy, zatímco estriol během těhotenství. Pokud se v této
práci mluví o (endogenním) estrogenu, myslí se tím především E2 (Bhagavan, 2002).
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Graf 2. Hormonální hladiny v průběhu menstruačního cyklu (graf převzat od Moghissi et al.,
1972)

Graf 3. Hladiny estradiolu a progesteronu ve slinách ke dni s nejvyšším LH v moči (převzato od
Jeffcoate et al., 1983)

Je důležité podotknout, že hladiny hormonů se znatelně různí mezi
jednotlivými cykly ženy i individuálními ženami (Roney & Simmons, 2008). Ve
studii porovnávající průměrné a individuální profily menstruačního cyklu odpovídalo
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zprůměrované křivce jen 23% zjištěných cyklů. Ostatní měly odlišný vzorec
minimálně v případě jednoho studovaného hormonu. Tyto odlišnosti spočívaly
především v dvojité nebo prodloužené kulminaci E nebo LH, popřípadě předcházení
nebo opožďování se za průměrným vzorcem. Ve 48% případů bylo obtížné vůbec
detekovat den, kdy hladiny E nebo LH vrcholí, protože se objevovaly zdvojené,
dlouhé nebo nízkohormonální kulminace (Alliende, 2002).
Endokrinní produkce vaječníků je například potlačena, pokud má žena dočasný
nedostatek energetických zdrojů nebo je jinak oslabena (Ellison, 1994; Ellison,
2001). To souvisí se zjištěním, že pravděpodobněji dojde k početí v cyklech
vyznačujících se vyšší koncentrací estradiolu (Lipson a Ellison, 1996; Venners et al.,
2006). Zdá se, že existuje mechanismus na úrovni CNS, ve kterém estradiol funguje
jako ukazatel míry plodnosti daného cyklu, což by bylo logické vzhledem k tomu, že
hladina estradiolu kulminuje právě v průběhu plodného okénka toho kterého
konkrétního cyklu (Roney & Simmons, 2008). Je nicméně pravděpodobné, že tento
mechanismus je primárně určen k tomu, aby určoval míru plodnosti a tudíž i naladění
preferencí napříč jednotlivými cykly. Provázanost preferencí a hladiny estradiolu je
totiž funkční nejenom vzhledem k probíhající ovulaci, ale slouží také jako signál, že
žena právě prochází fertilním cyklem, což mohlo být v evoluční historii adaptivní
vzhledem k tomu, že ženy měly dlouhá období potlačené fertility kvůli nedostatku
zdrojů (Roney & Simmons, 2008).
Skutečně byla prokázána silná korelace mezi měnícími se hladinami estradiolu
(E2) a množstvím naměřeného testosteronu hodnocených mužů. Ženy s vyšší
hladinou estradiolu vykazují silnější preference pro muže s vyšší hladinou
testosteronu a tato preference má tendenci kopírovat křivku estradiolu v průběhu
menstuačního cyklu (Roney & Simmons, 2008). Podobný efekt vykazuje estradiol
v případě testosteronem determinovaných reálných mužských tváří, nicméně nezjistil
se žádný podobný vliv testosteronu19 (Roney et al., 2010). Na funkční roli E ukazují
také další studie, nicméně není jasné, zda za sílou posunu v preferencích stojí spíše
relativní výkyvy v hladinách, nebo absolutní koncentrace při kulminaci hormonu.
Například zesílená preference pro maskulinitu mužského hlasu objevující se kolem
ovulace je mnohem průkaznější u žen s nízkou průměrnou hladinou estrogenu, což
19

Zjistilo se, že hladiny testosteronu se systematicky mění v průběhu menstruačního cyklu – postupně
narůstá až do doby kolem ovulace, kdy kulminuje a poté pomalu klesá (Bloch et al., 1998).
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by se dalo vysvětlit výraznějším výkyvem v koncentraci tohoto hormonu v pozdně
folikulární fázi, který se objevuje u těchto žen (Feinberg et al., 2006). Jindy se
naopak ukazuje, že jsou to ženy s nějvyššími průměrnými hladinami estrogenu
(Welling et al., 2007) nebo s výrazně femininními charakteristikami na základě
dotazníkového měření (Johnston et al., 2001), které projevují nejvýraznější posun
v preferencích pro maskulinní tváře.
Zdá se, že estrogeny hrají významnou roli ve vyvažování ženské párovací
psychologie a fungují zároveň jako ukazatel aktuálního statusu plodnosti.
Alternativní pohled přichází s tím, že cyklické změny v přitažlivosti maskulinních
charakteristik způsobuje měnící se hladina progesteronu (bližší vysvětlení vlivu
progesteronu na partnerské preference viz dále), nicméně připouští, že také výkyvy
jiných hormonů nebo jejich různých poměrů k nim přispívají (Jones et al., 2005a;
Puts, 2006). Další objasnění proximátního mechanismu by zpřesnilo a prohloubilo
evolučně-adaptivní teorii partnerské volby.

2.5. Hormonální antikoncepce a její vliv na partnerské
preference
2.5.1. Hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce (HA) je nejpopulárnější metodou zabraňující početí na konci 80. let užívalo antikoncepční pilulky přibližně 63 miliónů vdaných žen po
celém světě, v rozvinutých zemích téměř 17% vdaných nebo zadaných žen ve věku
15-49 let (UN Population Division, 2006). V České republice nyní užívá HA až 32%
žen (Weiss & Zvěřina, 2009). V některých demografických kategoriích je toto
procento o poznání vyšší - ve Velké Británii HA někdy užívalo až 95% všech
sexuálně aktivních žen mladších třiceti let (Hannaford, 1995).
Jedná se o velmi spolehlivou metodu kontracepce s více než 99% úspěšností
(Bhagavan, 2002). HA je podávána většinou orálně, ale existuje i mnoho
alternativních způsobů aplikace zahrnujících lepící náplasti, vaginální kroužky,
podkožní implantáty nebo mezisvalové injekce. Tzv. „minipilulky“ jsou složeny
pouze z preparátu nahrazujícího endogenní progesteron přirozeně produkovaný
žlutým tělískem. Jedná se o tzv. syntetické progestiny, kterých existuje hned několik
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v závislosti na preparátu a jeho požadovaných přídavných účincích. Kombinované
piluky obsahují jak dávku progestinu, tak i náhradu za endogenní estrogen (většinou
se jedná o ethinylestradiol) (Roberts et al., 2010).
Mechanismus působení HA využívá hormonální fluktuace, která přirozeně
nastává v průběhu menstruačního cyklu a v těhotenství, a skrze negativní zpětnou
vazbu působí na hypothalamus a adenohypofýzu (Rivera et at., 1999). Každodenní
dávka externích hormonů obsažených v HA potlačuje sekreci gonadotropiny
uvolňujícího hormonu (GnRH) z hypotalamu, čímž blokuje signál adenohypofýze
k produkci folikuly stimulujícího hormonu (FHS) a luteinizačního hormonu (LH).
Protože FSH v normálním cyklu stimuluje vaječníky k růstu a vývoji ovariárních
folikulů a LH spouští ovulaci, vaječníky jsou proto pod vlivem HA relativně
nefunkční a nedozrávají v nich oootd, které by mohlbýt uvolněny, kvůli čemuž
následně nedochází ani k ovulaci. Potlačení ovulace způsobuje především progestin a
tento efekt je závislý na dávce (Mahesh, 1985). Ten má vliv také na zahušťování
hlenu děložního hrdla a ztenčování děložní sliznice (Speroff & Fritz, 2005).
Produkce GnRH, FHS a LH ale není vlivem HA úplně potlačena a hladina
endogenního estradiolu a progesteronu v krvi je stejná nebo nepatrně nižší
v porovnání s ranně-folikulární fází menstruačního cyklu (Rapkin et al., 2006).
Předpokládá se, že u žen užívajících kombinovanou formu pilulek jsou hladiny LH,
FSH, estradiolu a progesteronů v plazmě nezměněny po celé tři týdny užívání
jednotlivého cyklu (Bhagavan, 2002). Mezi ranně-folikulární a luteální fází (sedmým
a dvacátým prvním dnem cyklu) se u uživatelek neobjevují signifikantní rozdíly
v sérových koncentracích progesteronu ani estradiolu narozdíl od přirozeného
menstruačního cyklu (Rapkin et al., 2006) (Graf 4). Bylo nicméně zjištěno, že sérové
hladiny syntetických hormonů se mohou v průběhu měsíce mírně měnit (koncentrace
estradiolu je vyšší během prvních deseti dní cyklu, zatímco hladiny progestinů
kulminují a dále se udržují na stabilní hladině mezi 10 a 21 dnem) (Jung-Hoffmann
& Kuhl, 1990a; Jung-Hoffmann & Kuhl, 1990b).
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Graf 4. Endogenní progesteron a estradiol před a po třech měsících užívání hormonální
antikoncepce (ang. OCP) (převzato od Rapkin et al., 2006)

Problém hormonálních hladin uživatelek HA je ještě složitější. Externě
podávaných progestinů existuje mnoho typů a preparáty mají různé dávkování.
Každá žena denně přijímá dávku hormonů, které se liší podle preparátu a mohou
vytvořit na dávce závislé odlišné efekty (Jung-Hoffmann & Kuhl, 1987).
Metabolismus, farmatokinetické parametry a hladiny progestinů v krvi se ale liší
nejenom na základě odlišných chemických struktur, ale také mezi jednotlivými
ženami nebo v rámci jednotlivých cyklů té které ženy (Edelman et al., 2010). To
znamená, že každá žena užívající HA má jedinečné steroidní prostředí složené z tělu
vlastních endogenních hormonů a jejich metabolitů smísené s progestiny a jejich
metabolity (Edelman et al., 2010; Stanczyk, 2003). Při orálním užívání koncentrace
hormonů v krvi v průběhu dne významně kolísají, přičemž obecně dosahují
progestiny maximální koncentrace jednu až tři hodiny po požití v závislosti na dávce
(Stanczyk, 2003).
Velká interindividuální variabilita je vysvětlována rozdílným metabolismem a
týká se i ostatních pohlavních hormonů (Jung-Hoffmann & Kuhl, 1990a; Fotherby,
1983; Back et al., 1981). V případě EE je koeficient variability dokonce vyšší než u
progestinů - variabilita se týká významněji prvních dní cyklu, než se hladiny
relativně ustálí, což je v případě estradiolu dříve než v případě progestinů (JungHoffmann & Kuhl, 1990b). U jednotlivých žen i cyklů více varioval poměr
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estradiolu a progestinů než sérové hladiny jednotlivých hormonů měřených
samostatně, což poukazuje na různorodé determinanty ovlivňující estrogenovou a
progesteronovou složku (Jung-Hoffmann & Kuhl, 1990a; Jung-Hoffmann & Kuhl,
1990b).
Navzdory této variabilitě a náhodným výkyvům mezi cykly vykazuje většina
žen v dlouhodobé perspektivě minimálně dvanácti měsíců určitý vlastní specifický
vzorec hormonálních hladin odkazující ke genetickým, popřípadě získaným
predispozicím, které jsou uvažovány jako hlavní faktor ovlivňující farmatokinetiku
steroidů (Jung-Hoffmann & Kuhl, 1990b). Zjištěny byly také odlišnosti v
metabolismu steroidů mezi jednotlivými populacemi (Goldzieher et al., 1980).
Krátkodobé faktory ovlivňující metabolismus těchto látek nebyly doposud
podrobněji popsány – s největší pravděpodobností půjde o rozdíly v metabolické
kapacitě jater nebo trávicího traktu (Jung-Hoffmann & Kuhl, 1990b).
Přes tyto různorodé determinanty ovlivňující konečný hormonální obraz,
vykazují uživatelky HA zobecnitelný vzorec hormonálních hladin - dávky
pohlavních steroidů obsažených v antikoncepčních preparátech redukují hladiny
endogenních pohlavních hormonů, zmírňují v normálním cyklu se objevující výkyv v
hladině estrogenu a zvyšují hladinu progesteronu (Gilbert, 2000), přičemž celková
měšíční hormonální expozice se podstatněji nemění (Graf 5). HA tak udržuje
menstruační cyklus v jedné jediné fázi, která se nejvíce blíží svým hormonálním
složením luteální fázi přirozeného MC (Alvergne & Lummaa, 2009; Bhagavan,
2002).
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Graf 5. Hormonální regulace menstruačního cyklu u normálně cyklujících žen vs. u uživatelek
hormonální antikoncepce (odkud to máš)

Jiný popis působení HA připodobňuje hormonální profil uživatelek k ženám
v ranné fázi těhotenství, což předpokládá, že HA v podstatě imituje těhotenství. U
králičích samic se například prokázalo, že kromě dočasné sterility spouští hormony
z placenty březích samic také chování typické pro první fázi březosti, například
stavění hnízda (Brunton & Russel, 2010). Externě podávané steroidní hormony
v antikoncepčních preparátech ale věrně nenapodobují všechny hormonální a
fyziologické rozdíly, které těhotenství charakterizují. Ve skutečnosti jsou
progesterony a estrogeny pouze dvěma složkami komplexní směsi těhotenských
hormonů, které navíc významně kolísají v průběhu těhotenství (Bazer, 1998).

2.5.2. Vliv hormonální antikoncepce na partnerské preference
V předestřeném teoretickém rámci můžeme užívání hormonální antikoncepce
vnímat jako paralelu k adaptivním, hormonálně regulovaným projevům ženské
sexuality. Bylo totiž prokázáno, že některé syntetické progestiny a estrogeny
obsažené v hormonální antikoncepci (HA) mohou mít stejné neuroaktivní účinky
jako hladiny přirozených ekvivalentů těchto hormonů v průběhu MC (Pluchino et al.,
2009). Za předpokladu, že jsou posuny v partnerských preferencích pro určité znaky
zprostředkovány hormonálními hladinami typickými pro ovulaci, nebude se tato
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adaptace projevovat stejným způsobem v případě uživatelek HA, u nichž k ovulaci
ani hormonálním změnám jí spouštějícím nedochází.
Ukazuje se, že HA má vliv na partnerské preference a volbu tím, že pozměňuje
kongnitivní reakce a chování uživatelek - namísto s ovulací spojované fertilní
sexuality, spojené se specifickými psychologickými a fyzickými změnami, projevují
uživatelky HA spíše preference a projevy podobné ženám v luteální fázi MC
(Klapilová et al., 2012; Roberts et al., 2010; Alvergne & Lummaa, 2009).
Výzkum vlivu HA na partnerské preference byl podnícen evolučněpsychologickými studiemi, které se snažily prokázat v první řadě existenci
cyklických změn preferencí v průběhu MC, zatímco možný efekt hormonálních
preparátů ve svých hypotézách vůbec neuvažovaly. Uživatelky HA byly zařazeny do
výzkumného designu jakožto skupina reprezentující ženy v nefertilní (luteální) fázi,
popřípadě jako kontrolní skupina, se kterou byly porovnávány ženy v plodné a
neplodné fázi přirozeného MC. Předpokládalo se, že jejich sexuální chování a
vnímání by mělo kontrastovat s výraznými změnami očekávanými právě v plodné
fázi menstruačního cyklu. To se také do velké míry potvrdilo. Až později se otevřel
prostor pro výzkum dopadů užívání HA na reprodukční potenciál žen v širší evoluční
perspektivě.
Byl zaznamenán vliv HA na partnerské preference a to v rámci několika
senzorických modalit (Tabulka 2), podobně jako v případě cyklických změn
v průběhu MC. HA především potlačuje adaptivní preference a chování objevující se
ve fertilní fázi, což se projevuje v poklesu hodnocení sexuální atraktivity znaků,
které mohou přispívat ke zvýšení genetické kvality případných potomků. Ženy
užívající HA vykazují podobné reakce na čichové stimuly jako přirozeně ovulující
ženy v neplodné fázi cyklu. Nedávají žádným signifikantním způsobem přednost
vůni symetričtějších mužů jako je tomu v případě normálně cyklujících žen, u nichž
koreluje preference s pravděpodobností otěhotnění (Gangestad & Thornhill, 2008;
Thornhill & Gangestad, 1999).
Ženy užívající HA také nevykazují cyklický posun ve vnímané atraktivitě
maskulinity tváře (Penton-Voak et al., 1999), respektive projevují slabší preferenci
pro maskulinitu tváře a hlasu v porovnání s normálně cyklujícími ženami (Feinberg
et al., 2008). Navíc jsou tyto dvě modality v jejich případě méně prokorelovány,
takže se zdá, že HA maskuje vztah mezi preferencemi pro tvářovou a hlasovou
maskulinitou, nebo že potlačuje obě formy preferencí, takže se ani žádná korelace
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nemůže projevit (Feinberg et al., 2008). Podobně se u uživatelek HA neobjevuje ani
korelace mezi preferencí pro tvářovou maskulinitu a preferencí pro mužské
feromony20, která byla prokázána u normálně cyklujících žen (Cornwell et al., 2004).
Stejně tak se neprokázalo, že by specifické okolnosti partnerského statusu nebo
kontextu (konkrétně situace, kdy je žena zadaná nebo hledá pouze krátkodobého
partnera) měly tendenci zesilovat upřednostňování maskulinity jako je tomu
v případě žen neužívajících HA (Little et al., 2002). U žen užívajících HA se
preference pro maskulinitu nijak nemění, co se kontextu týče, respektive se jejich
preference zdají být opačně nasměrované než u žen, které HA neužívají. Tyto
kontextuální preference maximalizující možnost získat genetické benefity ze strany
krátkodobých partnerů/milenců a zároveň si zajistit rodičovskou péči a investice
v dlouhodobém vztahu – v tomto smyslu je HA spojována s narušením této adaptivní
strategie výběru partnera (ženské volby evolučně relevantních benefitů ze strany
mužů) (Little, et al. 2002).

20

Feromony jsou biologicky aktivní látky vnitrodruhové komunikace, které aktivují specifické
fyziologické a behaviorální reakce. Podle některých autorů produkují muži tyto dva odlišné čichové
signály: androstenol (který podporuje ženskou přitažlivost směrem k mužům) a androstenone, který
vyvolává spíše negativní odezvy u žen. Tyto látky jsou produkovány velkými potními žlázami
umístěnými v podpaždí a pubické oblasti a detekovány čichem (Thorne et al., 2002).
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Tabulka 2. Přehled studií zabývajích se vlivem hormonální antikoncepce na partnerské
preference

K významnějším odlišnostem oproti hodnocení žen v luteální fázi MC pod
vlivem HA nedochází. Jelikož sexuální aktivita v obou případech nemůže přinášet
reprodukční výhodu, objevuje se snížená preference pro signály vysoké genetické
kvality objevujících se v plodné fázi MC a naopak je zesílena aktraktivita dobrých
rodičovských a partnerských charakteristik. Adaptivní preference v tomto období
slouží získání přímých benefitů skrze přízeň mužů s vlastnostmi vhodnými pro
dlouhodobé partnerství a výchovu potomků - v případě, že žena v předcházejicí,
folikulární fázi již počala, se nyní do popředí dostává snaha donosit a zabezpečit
plod, tedy i si udržet náklonost partnera, který je ochoten poskytnout rodičovské
investice. Protože progesteron je hlavní komponentou HA, podobnost těchto reakcí a
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preferencí s ženami v luteální fázi je přičítána právě vyšším koncentracím tohoto
hormonu (cit).
Ženy pod vlivem HA preferují femininnějších mužské obličeje (Feinberg et al.,
2008), které vykazují znaky možných přímých benefitů jako je vyšší ochota
investovat do vztahu a potomků (Fink & Penton-Voak, 2002; Gangestad & Simpson,
2000); osoby s takovým obličejem jsou vnímány jako důvěryhodné, vřelé a pečující
(Perrett et al., 1998). Tato zjištění dobře korespondují se studiemi, které prokázaly,
že zvýšená hladina endogenního progesteronu během středně luteální fáze MC je
spojena se zesílenou preferencí pro femininní tváře (Jones et al., 2005a; Welling et
al., 2007) a hlasy (Puts, 2005) a se silnější přitažlivostí sebepodobnější obličejů
(tento efekt je silnější v případě hodnocení ženských obličejů) (DeBruine et al.,
2005). Ženy také v nefertilní fázi, při posuzování potencionálních partnerů pro
krátkodobý vztah, upřednostňují majetek před kreativní inteligencí, která je částečně
považována za jeden z indikátorů dobrých genů (Haselton & Miller, 2006). Taktéž
oddanost partnerovi je pociťována nejsilněji ve dnech, kdy je progesteron v krvi
nejkoncentrovanější (Jones et al., 2005a).
Atraktivitu obličeje podporují v luteální fázi, charakterizované zvýšenou
hladinou progesteronu, také další signály přímých benefitů, jako je například dobrý
zdravotní stav. Znaky signalizující dědičnou imunitu k infekci („dobré geny“) totiž
nutně nesignalizují aktuální zdravotní stav (Getty, 2002). Dvě hormonálně
zprostředkované varianty ženské strategie párování jsou tedy nezávislé - na jedné
straně stojí snaha zvýšit životaschopnost potomků, na druhé je potřeba vyhnout se
možnému zdroji infekce (Jones et al., 2005a).
Zjistilo se, že uživatelky HA vykazují silnější averzi vůči obličejům
vypadajícím nezdravě (např. pobledle) v porovnání s přirozeně cyklujícími ženami
bez ohledu na fázi MC (normálně cyklující ženy mají v průměru nižší hladinu
progesteronu než uživatelky HA) (Jones et al., 2005b). Na nezdravě vypadající
obličeje také citlivěji reagují (v porovnání s ženami v pozdně-folikulární fázi) ženy
v luteální fázi cyklu (Jones et al., 2005a) a těhotné ženy (Jones et al., 2005b). Tyto
studie prokázaly, že zvýšená preference zdravě vypadajících obličejů koreluje právě
se stavem zvýšeného progesteronu a netýká se aktuálního statusu plodnosti (Jones et
al., 2005b; Flaxman & Sherman 2000; Fessler 2001, 2002).
Spekuluje se, že HA tak do jisté míry spouší adaptivní mechanismus primárně
určený k ochraně slabšího imunitního systému těhotné ženy a ke snížení rizika
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infekce, která by narušila vývoj plodu. Hormonální stav charakterizovaný zvýšeným
progesteronem totiž podle teorie tzv. kompenzační behaviorální profylaxe (Fessler,
2001; Fessler & Navarrete, 2003) do jisté míry potlačuje imunitnímu systém ženy
způsobem, který zabraňuje napadání z poloviny geneticky cizího blastocystu; to činí
ovšem na úkor zvýšené náchylnosti organismu k infekci (Fleischman & Fessler,
2011). Zároveň je ale tento hormon zodpovědný za zvýšení behaviorální profylaxe
(tj. ochrany před infekcí) a za motivační stavy, které takové chování spouští - tím
kompenzuje vyšší zranitelnost imunity těhotné ženy.
Skutečně se potvrdilo, že hladina progesteronu koreluje s tím, do jaké míry
ženy projevují emoce, myšlenky a chování související s vyhýbáním se možným
zdrojům nákazy (Fleischman & Fessler, 2011). K podobnému účelu pravděpodobně
slouží i tendence se během těhotenství stranit určitých jídel (Fessler, 2002). Dalším
z behaviorálních projevů, jehož cílem je nejspíše snížit pravděpodobnost narušení
vývoje plodu, je zesílená citlivost žen s vyšší koncentrací progesteronu vůči
emocionálním výrazům zhnusení a hrozby (Conway et al., 2007). V tomto smyslu
jsou reakce uživatelek HA a žen v raných stádiích těhotenství podobné.

2.5.3. Vliv hormonální antikoncepce na MHC preference
Jelikož se zjistilo, že MHC skutečně hodnocení přitažlivosti tělesné vůně
ovlivňuje a že zároveň toho hodnocení variuje v závislosti na hormonálních
hladinách v průběhu MC (Wedekind et al., 1995), začalo se spekulovat nad tím, že
HA mění také čichovou percepci a preference žen pokud jde o genetickou
kompatibilitu.
Tento rozdíl ve vnímání tělesné vůně byl zdokumentován a vyšlo najevo, že
ženy užívající hormonální antikoncepci hodnotí jako přitažlivější přirozenou tělesnou
vůni mužů, kteří jsou jim na MHC lokusu podobnější a sdílejí s nimi relativně
vysokou část MHC genů. Naopak neuživatelky mají podle výsledků této studie
tendenci preferovat vůni MHC odlišných mužů a tato vůně jim častěji připomíná
vůni jejich současného nebo minulého partnera, což by napovídalo tomu, že MHC
reálně ovlivňuje výběr partnera (Wedekind et al. 1995). Obdobný výsledek, ovšem
na hranici signifikantnosti, přinesla i další Wedekindova studie (Wedekind & Furi,
1997). Tento efekt se dá vysvětlit mimo jiné tím, že HA fyziologicky napodobuje
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těhotenství a tento posun směrem ke geneticky podobnějším partnerům je způsobem
preferováním co možná nejpříbuznějších jedinců, kteří mají z důvodu příbuzenského
výběru větší snahu pomáhat při výchově potomků (Wedekind et al. 1995). Je možné,
že čichové preference těhotných žen na rozdíl od normálně cyklujících žen slouží
jiným zájmům, podobně jako tomu je u myší (Manning et al., 1992). Tento rozdíl ve
vnímání atraktivity tělesné vůně ale může být v případě mezisubjektového designu
Wedekindovy studie způsoben také tím, že se uživatelky HA odlišují od přirozeně
cyklujících žen v mnoha dalších ohledech, jako je například pravděpodobnost toho,
že mezi uživatelkami HA je větší proporce zadaných žen, nebo také to, že jsou tyto
ženy méně sexuálně zdrženlivé, což jsou faktory, které mohou ovlivňovat čichové
preference podobně jako samotná HA (Havlíček & Roberts, 2009) Validnější
longitudinální design porovnávající čichové preference MHC podobných versus
odlišných mužů před a po třech měsících užívání HA odhalil podobnou tendenci –
jakmile ženy začnou užívat HA, změní se jejich preference ve prospěch vůně
geneticky podobnějších mužů (Roberts et al., 2008).
Upřednostňování MHC podobnějších mužů ze strany uživatelek HA by mohlo
mít několik vysvětlení. Asociace mezi HA a MHC podobností může být vedlejším
produktem zvýšené preference pro heterozygóty na MHC, která se objevuje u žen
v luteální fázi MC (Thornhill et al., 2003) – s heterozygotním mužem totiž žena
pravděpodobněji bude sdílet více MHC alel (Roberts et al., 2006). Robertsova studie
(2008) ale zvýšenou preferenci pro heterozygoty u uživatelek HA neprokázala (ani u
normálně cyklujících žen).
Tyto studie nicméně přinesly první empirické doklady toho, že užívání HA
skutečně pozměňuje partnerské preference. Vyvstává ale otázka, zda se mají
pozměněné preference tendenci odrazit v reálné partnerské volbě, což znamená, že
by například partneři, kteří se seznámili v době, kdy žena užívala HA, byli vůči sobě
MHC podobnější. Spekuluje se také o možných důsledcích takto modifikovaných
preferencí - důsledky selhání přirozeného disasortativního mechanismu partnerské
volby zahrnují například problémy s reprodukčním potenciálem páru a jeho
plodností. Zjistilo se například, že ženy, které sdílí se svým partnerem více MHC alel
mají větší problémy s početím a donošením plodu (Beydoun & Saftlas, 2005) nebo
uvádějí nižší sexuální přitažlivost k partnerovi, která je spojena s vyšší
pravděpodobností nevěry (Garver-Apgar et al., 2006).
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3. CÍLE A HYPOTÉZY
3.1. Rozčlenění praktické části
Praktická část práce se skládá ze dvou studíí (I. a II.), které se týkají vlivu
hormonální antikoncepce (HA) nejen na partnerské preference ale zejména na
partnerský výběr a kvalitu a stabilitu takto vzniklých partnerských dvojic. Sama jsem
se podílela na tvorbě a uskutečnění Studie I. Téměř od počátku projektu jsem
prováděla organizaci a sběr dat české části souboru a participovala jsem rovněž na
analýzách té části výsledků, jež jsou uvedeny v této práci.

Co se týče Studie II., zde byl design studie uzpůsoben celonárodnímu
průzkumu sexuálního chování Čechů ve věkové kategorii od 35 do 65 let, který
prováděla sociologická agentura DEMA pod zadáním našeho spolupracovníka Prof.
PhDr. Petr Weisse, Ph.D., který působí na 1.Lf UK. Do dotazníku, který byl v této
studii použit, nám bylo umožněno vložit otázky relevantní pro naše výzkumné cíle.
Pro účely této práce jsem vyselektovala relevantní data a ty poté analyzovala a
interpretovala v předestřeném teoretickém rámci. Výsledky, diskuse a závěry budou
v případě odou výzkumů podrobně rozepsány dále.

3.2. Cíle a hypotézy
Na základě předchozích studií popisujících hormonálně zprostředkované
výkyvy v partnerských preferencích se začalo spekulovat o tom, že kulturní inovace
v podobě masového užívání HA může nepřímo narušit adaptivní volbu partnera,
jejímž účelem je maximalizace reprodukčního potenciálu páru, respektive biologické
zdatnosti ženy.
Za předpokladu, že HA narušuje adaptivní zesílení preferencí pro indikátory
„dobrých genů“ v období těsně před ovulací, bychom měli zaznamenat rozdílné
preference pro výběr partnera mězi ženami, které užívají HA a které nikoli. Ukázalo
se totiž, že preference pod vlivem HA můžou ženu vést k volbě partnera, který je
z pohledu evoluční psychologie méně geneticky kvalitní a vůči ženě méně
kompatibilní. Zda jsou přirozené preference pod vlivem HA narušeny nějakým
maladaptivním směrem nebo pouze kopírují stav, který je adaptivní v jiných fázích
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MC než je ta ovulační, je předčasné na základě dosavadních laboratorních studií
vyvozovat (Klapilová, 2011). Mluví se ale například o snížení reprodukčního
potenciálu partnerských dvojic kvůli předpokládané vyšší MHC podobnosti párů
zformovaných pod vlivem HA (Alvergne & Lummaa, 2009), což by svědčilo spíše
ve prospěch prvního vysvětlení.
Pro účely této části práce jsou nejrelevantnější spekulace ohledně toho, zda
může mít změna antikoncepční metody nebo její nasazení/vysazení neblahý vliv na
kvalitu vztahu nebo vést dokonce k rozvodu (Vollrath & Milinski, 1995). Například
ženy, které jsou se svým partnerem na MHC genech relativně podobné (což by
mohly být právě uživatelky HA, protože preferují partnery MHC-podobnější
(Wedekind et al., 1995)), uvádějí větší nespokojenost ve vztahu, která je spojena s
vyšší pravděpodobností nevěry (Garver-Apgar et al., 2006). Zatím však nebyla k
dispozici

studie

testující,

zda

odlišné

preference

zjištěné

v nepřirozených laboratorních podmínkách mají tendenci odrazit se také v odlišné
volbě partnera v reálném životě. Výzkum I. i II. se toto metodologické omezení snaží
překonat, protože pracuje retrospektivně s již proběhnuvší volbou dlouhodobého
partnera v ekologicky validním kontextu.
Cílem Studie I bylo zjistit, jestli a jak liší kvalita a stabilita vztahu u žen, jež v
době seznámení se s biologickým otcem svého prvního dítěte užívaly HA (S1), v
porovnání s ženami, jež žádnou formu HA neužívaly (S2) (Roberts et al., 2012).
Studie I testuje tyto pracovní hypotézy:

-

H1: S1 budou v partnerství častěji sexuálně nespokojené a budou
hodnotit svého partnera jako méně přitažlivého,

-

H2: S1 budou v partnerství častěji celkově nespokojené (s nesexulními
partnerskými, popř. rodinnými aspekty vztahu).

-

H3: partnerství žen ze skupiny S1 bude trvat kratší dobu a častěji se
bude rozpadat nebo končit rozvodem.

Kromě

výše

popsaných

hypotéz,

které

již

byly

v současné

době

odprezentovány v odborném článku (Roberts et al., 2012; Klapilová, 2011) a nebudu
zde tudíž uvádět podrobné analýzy těchto dat, jsem do své práce zařadila zejména
čtvrtou hypotézu, která doposud nebyla ze získaných dat testována a která se týká
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rodílu v partnerských preferencích uživatelek HA/neuživatelek, které se mohou
odrazit v reálném výběru:

-

H4: Muži, jejichž partnerka v době seznámení se s nimi užívala HA,
budou hodnoceni jako feminninější a méně atraktivní (ve tváři i na těle)
oproti mužům, jejichž partnerka v počátcích vztahu procházela
přirozeným menstruačním cyklem.

Cílem Studie II. bylo zjistit, jestli a jak se liší kvalita a spokojenost
v partnerstvích, která byla zformována v době, kdy žena užívala HA, v porovnání
s páry, kde žena žádnou formu HA neužívala.
Studie II. testuje tyto pracovní hypotézy:

-

H1: uživatelky HA v průběhu partnerské volby budou uvádět nižší
sexuální i celkovou spokojenost v partnerství oproti ženám, které
v průběhu partnerského výběru žádnou formu HA neužívaly,

-

H2: partneři žen, které užívaly HA v době, kdy se s nimi seznámily,
budou v partnerství sexuálně i celkově spokojenější než partneři žen,
které v té době HA neužívaly.
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4. STUDIE I.
4.1. Materiály a metody - Studie I.
4.1.1. Výzkumný tým
Výzkumný projekt na téma HA a partnerských vztahů, jehož jedním z výstupů
je i tato diplomová práce, proběhl paralelně ve dvou státech: ve Velké Británii pod
vedením Dr. Craiga Robertse v té době působícího na univertitě v Liverpoolu21 a
v České republice pod vedením Mgr. Kateřiny Klapilové, PhD. z výzkumné skupiny
Etologie člověka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Tato
mezinárodní spolupráce umožnila výrazně navýšit počet respondentů a odstínit
případné sociokulturní vlivy díky komparaci dat získaných od respondentů z různých
zemí.

4.1.2. Výběr a získávání participantů
Oslovování budoucích respondentek probíhalo od března do června 2010 a to
na internetu skrze několik komunikačních kanálů. Nejprve jsem rozeslala hromadný
email na adresy studentů FHS a dalších fakult, ve kterém byly uvedeny veškeré
instrukce k náboru s prosbou o případné přeposlání a informování vhodných
respondentek. Dále jsem na sociální síti Facebook vytvořila virtuální událost
vyzývající k účasti na výzkumu a vysvětlující veškeré jeho náležitosti, jejíž vizuální
poutavost jsem podpořila přiloženým letáčkem. Funkce pozvánek na události dobře
posloužila jako výběrová strategie „sněhové koule“. V pravidelných intervalech jsem
poté zveřejňovala tuto událost v několika desítkách Facebookových skupin
zaměřených na těhotenství, porod, mateřství a rodičovství, které byly na síti aktivní.
Jednotlivé vytipované ženy jsem také kontaktovala osobními zprávami s přiloženým
letáčkem. Nakonec jsem v grafickém editoru vytvořila plakát a oslovila jsem několik
redakcí časopisů tematicky zaměřených na těhotenství a mateřství (např. Miminko,
Maminka, Betynka) - inzertní oddělení ovšem ve většině případů odmítlo plakátek

21

V současné době Dr Roberts působí na University of Stirling.
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zdarma na stránky časopisu zařadit. Plakátek se nakonec objevil v časopisu
Psychologie dnes a na informačním portálu AZ rodina.
Poslední zvažovanou možností distribuce dotazníku bylo rozeslání emailové
výzvy gynekologickým a pediatrickým ordinacím s prosbou o umístění výzvy do
čekáren. Tuto formu distribuce jsem nakonec nevyužila, protože online způsob
oslovování se v průběhu času ukázal být dostatečně efektivní.

4.1.3. Participanti
Výzkumu se mohly účastnit pouze ženy s minimálně jedním biologicky
vlastním dítětem, bez ohledu na jeho současný věk. V průběhu tří měsíců dotazník
vyplnilo celkem 3116 respondentek (Tabulka 3).
Průměrný věk žen činil 37,5 let, nejmladší žen bylo 18 let, nejstarší 67 let.
Tabulka 3: Počty participantek s ohledem na jejich národnost

Z analyzovaného vzorku 2797 žen22 bylo 1761 (69,9%) v době výzkumu stále
ve vztahu s partnerem, zatímco 734 (29,1%) se s ním již rozešlo nebo rozvedlo
(Robert set al., 2012) (Tabulka 4).
Tabulka 4: Počty participantek s ohledem na to, zda jsou stále ve vztahu s biologickým otcem
prvního dítěte

22

Ve výsledcích, které byly odprezentovány v článku Robertse et al. (2012) a které v některých
případech uvádím v této práce, byl vzorek žen menší: s analýzami se totiž začalo dříve, nez byl online
sběr dat uzavřen.
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Celkem 1514 (54,1%) žen neužívalo žádnou formu HA v době seznámení se
s biologickým otcem prvního dítěte, naopak 1005 (35,9%) užívalo kombinovanou
orální HA. Ostatní ženy, užívající jiné formy HA (minipilulky, injekce, tělíska nebo
ostatní formy), nebyly do analýzy zahrnuty (Roberts et al., 2012) (Tabulka 5).
Tabulka 5: Počty participantek s ohledem na to, zda užívaly HA při seznámení s biologickým
otcem prvního dítěte

4.1.4. Průběh sběru dat
Dotazník byl spravován skrze licencovaný online výzkumný software
Qualtrics23. Tato platforma umožňuje provést celý výzkumný proces na internetu od vytváření dotazníku, přes jeho distribuci. Dotazník byl nejdříve vytvořen
v anglickém jazyce a poté přeložen do češtiny – obě jazykové mutace byly v
softwaru odděleny a byly přístupné přes jiné url adresy.
Respondentky byly kliknutím na link (uvedený na plakátu, Facebooku nebo v
textu výzvy) přesměrovány na webovou stránku dotazníku. Ještě před samotným
dotazníkem byla načtena úvodní stránka, které představila cíle, témata a podmínky
účasti ve studii. Respondentkám nebyl sdělen skutečný účel výzkumu, aby se
předešlo zkreslení výsledků – dotazník byl pojmenován velmi obecně „Výzkum
kvality partnerských vztahů“. V krátkosti byly představeny čtyři hlavní tematické
okruhy otázek. Dále zde bylo uvedeno, kdo je za výzkum zodpovědný, a
respondentky byly ujištěny o anonymitě poskytnutých informací.
Průměrný čas vyplnění dotazníku v rámci českého vzorku činil 20 minut.
Webové rozhraní nevynucovalo odpovědi na všechny otázky, což se promítlo
v pozdější analýze, kdy každá proměnná měla poněkud jinou velikost vzorku.

23

Přístupný na webových stránkách http://www.qualtrics.com
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4.1.5. Struktura a položky dotazníku
Celý výzkumný projekt byl proveden kvantitativní metodologií. Jako technika
sběru dat byl zvolen dotazník. Naprostá většina otázek byla uzavřená; otevřené
otázky byly položeny pouze v případě místa bydliště a časových údajů (např. „jak
dlouho trval váš vztah?“, „kolik je vašemu dítěti let“ apod.) a respondentky je
zaznamenávaly do kolonky ve formě let a měsíců (např. 3+1 znamenalo 3 roky a
jeden měsíc). Dotazník byl vytvořen ve spolupráci české a anglické části výzkumné
skupiny a tématické okruhy byly vybrány s ohledem na teoretické předpoklady
projektu již představené v teoretické části této práce.
Dotazník se skládal ze čtyř okruhů otázek:
1. těhotenství, porod a zdraví prvního dítěte (popř. druhého)
2. různé aspekty vztahu respondentky s biologickým otcem jejího prvního
dítěte (ať již jejich vztah stále trval, nebo už se rozpadl)
3. některé aspekty sexuálního chování a postojů respondentky
4. výběr antikoncepce v době seznámení s biologickým otcem dítětě
V této diplomové práci se věnuji pouze některým vybraným výzkumným
otázkám z rozsáhlého celku hypotéz, které testoval tento projekt. Problematiku vlivu
HA na reprodukční potenciál páru a zdraví dítěte (první okruh) v této práci
analyzovat

nebudu.

Vzhledem

k vytyčenému

teoretickému

problému

jsem

vyselektovala tyto dotazníkové položky (v přesném znění):
-

Žijete stále s biologickým otcem Vašeho prvního dítěte?

-

Jste (nebo jste byla) vdaná za biologického otce Vašeho prvního dítěte?

-

Jak dlouho trvá vztah s biologickým otcem Vašeho prvního dítěte? (v
letech a měsících, např. 9 let a tři měsíce napište jako 9+3)

V rámci dotazníku byla zohledněna možnost, že se vztah respondentky s otcem
jejího prvního dítěte již rozpadl. Pro tyto případy byla vygenerována filtrační otázku,
která ji odkázala k položkám týkajícím se bývalého vztahu:
-

Jak dlouho váš vztah celkem trval? (prosím odpovězte v letech a
měsících, např. 8+6)

-

Vztahy se rozpadají z mnoha rozličných důvodů. Jaký byl podle Vás
hlavní důvod rozpadu vašeho vztahu? (nabídnuté odpovědi:
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Nespokojenost Vašeho partnera, Vaše vlastní nespokojenost, Stejná
úroveň nespokojenosti na obou stranách)
-

Bez ohledu na důvody rozpadu vašeho vztahu, kdo inicioval jeho
konec? (nabídnuté odpovědi: já, on, někdo jiný)

Obecná spokojenost ve vztahu byla meřena otázkami, které byly převzaty ze
starších studií. Jako první bych uvedla tzv. Brownův souhrn podpůrného chování (z
aj. Brown's Support Behaviors Inventory) (Brown, 1986), který měří podporu ze
strany partnera a dalších osob. Ženy na šestibodobé škále pokrývající hodnoty od
velmi spokojena k velmi nespokojena určovaly spokojenost s podporou, kterou jim
poskytuje nebo vyjadřuje jejich partner. Tento souhrn je konstruktově vadilní a má
stanovenou vnitřně konzistentní reliabilitu na hodnotě 0,89 (Brown, 1986) (viz
Příloha 1.)
Dalších sedm otázek postihovalo na osmibodové škále od nevyhovuje mi vůbec
až po zcela spokojena spokojenost se sedmi vybranými partnerovými vlastnostmi,
např. s

poskytováním finančních prostředků, oddaností, inteligencí, fyzickou

atraktivitou, ambiciózností, sexuální nápaditostí atd. Tyto otázky byly vybrány z
původního dotazníku měřícího obecnou spokojenost ve vztahu v rámci studie
sexuální vstřícnosti, nevěry a hlavního histokompatibilního komplexu (GarverApgar, 2006) (viz Příloha 1.).
Největší prostor je v následující analýze věnován části dotazníku, která se týká
sexuálního života páru. Otázky směřovaly především na ženimu sexuální
spokojenost a její iniciativnost v sexuálních aktivitách páru. Tato část dotazníku
byla složena z několika původních zdrojů. Pro účely tohoto výzkumného projektu
bylo z dotazníku navrženého Ellisem (1998) k měření investic do vztahu a partnera
(Partner-Specific Investment Inventory) vybráno pět otázek týkajících se sexuálního
chování respondenta v páru, kde jeden pól subškály představoval chování vedoucí
k možnému početí a druhý pak sexuálně zdrženlivé chování (Sexual Proceptivity Sexualy Reticent subscale) (viz Příloha 1.). Další subškály byly převzaty z již
zmíněné studie Garvar-Apgar (2006). Subškála přitažlivosti k partnerovi (Partner
Attraction composite) zprůměrovávala dvě otázky ohledně ženiny přitažlivosti ke
svému partnerovi a to ve znění cítíte silnou sexuální přitažlivost ke svému partnerovi
a představujete si, že máte sex se svým partnerem. Další otázky se týkaly míry
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odmítání sexuálních aktivit s partnerem nebo frekvence sexu z donucení (viz
Příloha 1.).
Následující pět otázek, zprůměrovaných do jednoho skóru, zjišťovalo na
pětibodové škále (od nikdy po velmi často) míru ženiny sexuální přitažlivosti
k jiným mužům než je jejich stálý partner (Garvar-Apgar, 2006). Ukazatelem
celkové stability vztahu a ženiny sexuální spokojenosti s partnerem byla také sada
otázek týkajících se minulých sexuálních aktivit respondentky s jinými osobami
než je její stálý partner.
Třetí okruh dotazníku obsahoval standardizovaný nástroj měřící sociosexuální
orientaci (revidovanou verzi Sociosexual Orientation Inventory, zkr. SOI-R) (Penke
& Asendorf, 2008) a kotroloval možné individuální rozdíly v ochotě mít sex bez
hlubšího citového závazku. Z hlediska reliability je SOI vnitřně konzistentní (na
hodnotě 0,75), při měření reliability typu test-retest je hodnota ještě vyšší (0,94)
(Simpson & Gangestad, 1991).
Celý tento blok otázek týkajících se sexuálního života a spokojenosti byl
předložen jak ženám, které byly stále ve vztahu s partnerem, tak i ženám, které už
s otcem svého prvního dítěte nebyly, přičemž měly zpětně zavzpomínat, jak se cítily
a byly spokojeny s tímto mužem v době, kdy jejich partnerství ještě trvalo.
Poslední, čtvrtý okruh dotazníku se týkal výběru hormonální antikoncepce24.
Na základě rozlišení čtyř časových období byly respondentkám položeny tyto čtyři
otázky:
-

Užívala jste některou z těchto forem hormonální antikoncepce v době,
kdy začal váš vztah s biologickým otcem Vašeho prvního dítěte?

-

Užívala jste některou z těchto forem hormonální antikoncepce po
seznámení se se svým partnerem a před narozením Vašeho prvního
dítěte?

24

Mezi nabízené formy HA byly zařazeny tyto varianty: kombinované pilulky, minipilulky (pouze
progesteronové), hormonální injekce, hormonální implantát a jiná formu HA (zároveň byla připojena
otevřená otázka ohledně značky užívaného hormonálního preparátu). Nicméně pokud se v této práci
vyjadřuji ohledně užívání HA, myslím tím pouze užívání první formy, totiž kombinovaných pilulek
obsahujících oba typy ženských hormonů, estrogenu i gestagenů. Ostatní formy HA jsme byly
z analýzy vyloučeny, protože v jejich případě nebyly ještě plně prozkoumány mechanismy působení
v ženském organismu a způsob narušení přirozeného MC. Jednotlivé nabízené formy by totiž mohly
mít mírně odlišné, případně protichůdné efekty, což by mohlo zkreslit výsledky a ztížit jejich
interpretaci.
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-

Užívala jste některou z těchto forem hormonální antikoncepce v prvním
roce po narození Vašeho prvního dítěte? (pokud to bylo více forem,
vyberte tu, kterou jste užívala nejdéle)

-

Užíváte nyní některou z těchto forem hormonální antikoncepce?

Poslední sada otázek vybraných z dotazníku se týkala ženina subjektivního
hodnocení obličejové a tělesné femininity a atraktivity partnera ve znění: jak
byste zhodnotila partnerovu atraktivitu/maskulinitu (mužnost) ve srovnání s jinými
muži (…jeho tváře, …jeho těla)? K dispozici měly respondentky sedmibodobovou
stupnici od mnohem nižší než průměr do mnohem vyšší než průměr. Tento skór byl
převzat se studie DeBruine at al. (2006).

4.1.6. Statistická analýza
Pro analýzu bylo použito několik statistických nástrojů, které nabízí software
SPSS.
Hlavní analýza spokojenosti s jednotlivými aspekty vztahu byla provedena
ANOVOU: jako závislá proměnná byla zvolena spokojenost ve vztahu, za faktory
bylo dosazeno užívání/neužívání HA v době výběru partnera a délka trvání vztahu
(rozdělená mediánem na dvě poloviny). Skóre SOI, tj. tendence k mimopárovému
sexu a sexu bez citového závazku, figurovaloa jako kovariát. Velikost vzorku se
proměnovala, protože některé ženy nedpověděly na všechny otázky.
Pro analýzu stability partnerství s ohledem na užívání HA v době jejich
formování byl zvolem chi-kvadrát, který testoval poměr ukončených/neukončených
vztahů vzhledem ke statusu užívání HA v době seznámení a také poměr žen/mužů,
kteří iniciovali případný rozchod/rozvod. Následně byla provedena regresní analýza
pro kontrolu toho, zda tento signifikantní vliv, který chi-kvadrát test odhalil je
statisticky dostatečně robustní, aby se projevila i při zohlednění možný rušivých
proměnných (Roberts et al., 2012). Použité testy jsou popsány podrobněji níže.
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4.2. Výsledky - Studie I.
Počáteční analýza a definování rušivých proměnných
Ve všech hlavních analýzách byly kontrolovány možné rušivé vlivy, které by
mohly zkreslit výsledky. Nižší sexuální satisfakce předpokládaná u žen, u kterých
byla partnerská volba ovlivněna HA, například může být způsobena jinými vlivy,
jako je právě vyšší sociosexualita (SOI), tím pádem i sklon k nevěře. Doba, která
uplynula od začátku vztahu, může být zase determinantem spokojenosti ve vztahu.
To stejné platí pro současný hormonální stav ženy. Z tohoto důvodu jsme z analýzy
vyloučily ženy v současné době těhotné nebo užívající HA25. Taktéž věk žen
hodnotících své expartnery může hrát významnou roli v odpovědích.
U respondentek, které užívaly HA při seznámení se s partnerem, byla zjištěna
vyšší SOI než u žen, které v té době pilulky neužívaly (F1,2516 = 22,20, P ˂ 0,001)
Taktéž byly uživatelky mladší (F1,2524 = 47,53, P ˂ 0,001) – bylo jim přůměrně 36,3
let oproti 38,7 letům u žen z druhé skupiny – a za předpokladu, že byly stále ve
vztahu s biologickým otcem dítěte, jejich vztah s ním trval v průměru kratší dobu
(F1,1750 = 34,91, P ˂ 0,001) - 12 let oproti 15 letům (Tabulka 6).
Byly provedeny doplňující analýzy, aby se vyloučil možný vliv těchto rušivých
proměnných, respektive byly zohledněny tyto možné vlivy při výběru statistických
nástrojů. Výsledky uvádím dále.
Tabulka 6. Věk respondentek a délka vztahu s partnerem s ohledem na status užívání/neužívání
HA v době seznámení se s otcem jejich prvního dítěte

25

Přesto několik měření odhalilo rozdíly i v surových datech, při srovnání žen, které při seznámení se
se svým partnerem užívaly vs. žen, které HA neužívaly, bez ohledu na současný status užívání.
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Stabilita partnerství
Jedna sada otázek z dotazníku se ptala na to, zda užívání HA v době výběru
partnera má nějaký vliv na to, jestli vztah pokračuje nebo byl již ukončen. Hypotéza
o funkčnosti a stabilitě vztahu se nepotvrdila a přinesla neočekávaný výsledek.
V rozporu s hypotézami jsme zjistili, že partnerství se signifikantně méně
často rozpadala v případě žen, které užívaly HA v době seznámení se s biologickým
otcem jejich dítěte (Robert set al., 2012). Celkem 23,6% (237 ze 1004 párů) se
rozešlo/rozvedlo, oproti 33,3% (497 z 1491 párů) v případě neuživatelek (χ2= 27,34,
d.f. = 1, P < 0,0001). Tento výsledek potvrdila i regresní analýza kontrolující věk a
SOI (exp B = 0,62, P < 0,0001). Navíc tento vliv HA byl signifikantní jak v případě
celkového souboru, tak i v případě rozděleného amerického a českého vzorku (Graf
6).
Graf 6. Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a vliv na stabilitu partnerství

Pokud už k rozpadu vztahu došlo, v případě žen užívajících HA při partnerské
volbě tento vztah trval delší dobu (asi o 2 roky déle), v porovnání s ženami, které
kombinované pilulky neužívaly (Z = 3,39, P = 0,001) (Graf 7).
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Graf 7. Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a vliv na dobu trvání vztahu
(převzato z Roberts et al., 2012)

Navzdory tomu, že se ženám, které užívaly HA v době seznámení s otcem
svého prvního dítěte, jejich partnerství s menší pravděpodobností rozpadala, pokud
již k tomu došlo, byly to právě tyto ženy, které častěji iniciovaly rozchod/rozvod.
V 84% případů to byla právě partnerka, která ukončila vztah. Ženy, které HA
v průběhu své partnerské volby neužívaly, se rozhodly ze svojí strany ukončit vztah
v 73,6% případech. To je statisticky signifikantní rozdíl (χ2 = 11,14, d.f. = 1, P =
0,001) a zůstává významný i při zohlednění věku a sociosexuality ženy (exp B = 1,0,
P = 0,71; exp B = 1,10, P = 0,46) (Roberts set al., 2012).

Sexuální spokojenost
Hypotézy týkající se sexuální satisfakce se potvrdily. Ženy, které užívaly HA
v době seznámení se svým současným partnerem, vykazovaly oproti ženám, které
HA v té době neužívaly, statisticky menší spokojenost s některými aspekty
sexuálního života páru – například byly svým partnerem méně sexuálně vzrušovány
(Z = 2,34, P = 0,02) a hodnotily své partnera jako méně sexuálně nápaditého (Z =
2,52, P = 0,012). Také jim vycházelo nižší skóre sexuální proceptivity (tj. méně
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iniciovaly sexuální aktivity se svým partnerem) (Z = 2,84, P = 0.005) a byly
partnerem méně sexuálně přitahovány (Z = 3,2, P = 0,001) (Tabulka 7).
Tabulka 7. Rozdíly v hodnocení partnerů podle toho, zda žena užívala nebo neužívala HA
v době partnerské volby (Roberts et al., 2012)

Hlavní analýza byla provedena ANOVOU, kdy míra spokojenosti ve vztahu
figurovala jako závislá proměnná, užívání HA a délka vztahu jako ovlivňující
proměnné a skóre SOI jako kovariát. Také byl proveden výpočet, ve kterém byla
zanesena obecná nesexuální spokojenost jakožto kovariát (v korelační analýze vyšla
provázanost sexuální a obecné spokojenosti) z důvodu, že by mohla ovlivnit
spokojenost sexuální. I v této analýze vyšla signifikantně nižší sexuální spokojenost
u uživatelek HA v průběhu partnerské volby (F1,1200 = 7,57, P = 0,006), navzdory
jejich vyšší obecné spokojenosti (F1,1206 = 10,07, P = 0,002) (Graf 8).
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Graf 8. Výběru partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na různé aspekty
spokojenosti ve vztahu a s partnerem (Roberts et al., 2012)

Obecná spokojenost
V rozporu s hypotézami jsme zjistili, že ženy, které užívaly HA v době, kdy se
seznámily se svým partnerem, byly spokojenější s některými obecnými nesexuálními
aspekty partnerství (Tabulka 4). Hodnotily svého partnera pozitivněji, co se týče
finančního zabezpečení (Z = 2,60, P = 0,009). Analýza také odhalila tendenci těchto
žen být spokojenější s partnerovou inteligencí nebo podporou, přestože tyto dva
aspekty nedosáhly statistické významnosti (P = 0,051 a 0,058) (Roberts et al., 2012).

Hodnocení spokojenosti ve vztahu s expartnerem
Podobný efekt se prokázal u žen, které již nebyly s partnerem ve vztahu –
uživatelky HA v době seznámení se s partnerem byly méně sexuálně spokojeny (i při
zohlednění obecné spokojenosti; F1,724 = 5,52, P = 0,019). Totéž se nicméně
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nepotvrdilo pro obecnou spokojenost a frekvenci sexu pod tlakem nebo odmítání
sexuální aktivit (Roberts et al., 2012).

Partnerova maskulinita a atraktivita
Dosud byly citovány výsledky, jež byly součástí studie Robertse a kol. (2012).
Zcela nové a slibné výsledky přinesla analýza vlivu HA na partnerské preference
vzhledem k fyzickým charakteristikám, tj. maskulinitě a atraktivitě tváře a těla
(Tabulka 4).
Výzkumné předpoklady se v tomto případě potvrdily – ženy užívající HA
v průběhu partnerské volby hodnotily svého partnera jako méně maskulinního
v porovnání s ženami v té době přirozeně cyklujícími (F1,1754 = 4,87, P = 0,027).
Samostatně se tento efekt projevil pouze u tělesné maskulinity (F1,1753 = 6,38, P =
0,012), nikoli u maskulinity tváře (Grafy 9).
V případě atraktivity analýza prokázala stejnou tendenci, s tím rozdílem, že
signifikantní výsledek vyšel pouze pro atraktivitu těla (F1,1754 = 6,40, P = 0,012) v průměru vyšší hodnocení se prokázalo u žen, které v době seznámení se
s partnerem antikoncepční pilulky neužívaly (Graf 10).
Graf 9. Vliv hormonální antikoncepce užívané v průběhu partnerské volby na hodnocení
maskulinity partnera
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Graf 10. Vliv hormonální antikoncepce užívané v průběhu partnerské volby na hodnocení
atraktivity partnera

U žen, hodnotících zpětně fyzické charakteristiky svých bývalých partnerů, se
vliv hormonálního statusu při seznámení se s partnerem statisticky prokázal
v případě tělesné maskulinity – uživatelky HA hodnotily své bývalé partnery jako
méně maskulinní (F1,755 = 5,12, P = 0,024). U kompozitu tělesné a tvářové
maskulinity byl výsledek na hranici signifikantnosti (F1,755 = 3,80, P = 0,052). Při
zohlednění věku (věk byl prokorelován s hodnocením maskulinity partnera) se
předpoklady potvrdily pouze u maskulinity těla (F1,754 = 4,16, P = 0,042) (Tabulka
8).
V případě atraktivity byly výsledky signifikantní ve všech třech dílčích
položkách (Graf 11). Ženy, které užívaly HA v době seznámení se s bývalým
partnerem, ho zpětně oproti ženám, které v té době byly pod vlivem přirozených
hormonů MC hodnotily jako celkově méně atraktivního (F1,754 = 4,95, P = 0,026), jak
ve tváři (F1,754 = 3,97, P = 0,047), tak i na těle (F1,754 = 4,69, P = 0,031) (Tabulka 8).
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Graf 11. Vliv hormonální antikoncepce užívané v průběhu partnerské volby na zpětné
hodnocení atraktivity bývalého partnera

Tabulka 8. Rozdíly v hodnocení tělesných charakteristik partnerů podle toho, zda ženy užívaly
nebo neužívaly HA v době partnerské volby
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5. STUDIE II: Materiály a metody
5.1. Materiály a metody – Studie II.
5.1.1. Organizace výzkumu
Pro účely Výzkumu II. byla získána data již sesbíraná v rámci národního
výzkumu sexuálního chování financovaného společností Eli Lilly a realizovaného
společností STEM/MARK ve spolupráci se Sexuologickým ústavem 1. LF UK a
VFN Praha. Jednalo se o další z opakovaných studií sexuálního chování české
populace, realizovanou v roce 2010 (Weiss & Zvěřina, 2010). Předchozí výzkumy
byly provedeny v letech 1993, 1998, 2003 a 2008 a základní popisné charakteristiky
výzkumu byly zveřejněny ve formě národní zprávy (Weiss & Zverina, 1999, 2001,
2003). Výběrový soubor byl reprezentativním vzorkem populace ČR (podle
posledního příslušného sčítání lidu). Výběr probíhal kvótní metodou, přičemž
sledovanými znaky bylo pohlaví, věk, ekonomický status, kraj, velikost místa
bydliště nebo nejvyšší dosažené vzdělání.

5.1.2. Participanti
Celkem byla sesbírána validní data o sexuálním chování od 1605 českých žen a
mužů. Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 35 až 65 let, průměrný věk byl
48,34 let.
Soubor jsem omezila na ženy v reprodukčním věku 35 až 51 let - horní hranici
jsem stanovila na hodnotě průměrného věku menopauzy 51,3 roku (McKinlay, 1996)
- a muže, kteří mají partnerku mladší 51 let.
Do analýzy jsem finálně zahrnula data od 945 respondentů, kteří měli
v současné době stálý partnerský vztah a ženy zároveň byly mladší 51 let/muži měli
partnerku, která byla mladší 51 let (58,9% z celého souboru). Jejich průměrný věk
činil 44,1 let a jejich vztah trval v průměru 13, 7 let (Tabulka 9).
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Tabulka 9: Složení výběrového vzorku podle pohlaví a věku participantů

Participanti, u nichž byl vliv HA přítomný v průběhu partnerské volby, byli
v průměru mladší (42,11 let), než v případě párů, kde žena HA při partnerské volbě
neužívala (44,02 let). Jejich probíhající vztah také trval kratší dobu (10,41 let) než u
párů, v nichž žena HA při seznámení neužívala (v průměru 14,61 let trvající vztah)
(Tabulka 10).
Tabulka 10: Věk a délka vztahu participantů s ohledem na to, zda bylo jejich partnerství
zformováno pod vlivem HA

Participanti byli také v následujících analýzách rozčleněni do jednotlivých
podskupin s ohledem na současné užívání HA partnerkou (viz výsledky Studie I.).
Četnost participantů, jejich průměrný věk a délka trvání partnerství v jednotlivých
podskupinách je uvedena v Tabulce 11.
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Tabulka 11: Počet, průměrný věk a průměrná délka vztahu participantů rozdělených na
skupiny s ohledem na užívání HA v době formování vztahu a v době studie

5.1.3. Popis dotazníku a vybraných dotazníkových otázek
Dotazník nazvaný „Životní styl a sexuální spokojenost“ obsahoval 51 otázek
týkajících se párových i mimopárových sexuálních aktivit, které byly použity
v dřívějších národních výzkumech sexuálního chování (např. Haavio-Mannila &
Kontula, 1992) a byl speciálně sestaven pro účely tohoto celonárodního výzkumu
(Weiss & Zverina, 1999, 2001, 2003). Poslední část dotazníku obsahovala otázky
týkající se sociodemografických charakteristik (viz Příloha 2).
Dotazníkové položky byly rozděleny do několika částí pokrývajích různá
témata týkající se sexuality, například obsahoval otázky na frekvenci různých typů
sexuálních aktivit a praktik, na sexuální zkušenosti a minulost respondentů, na
schopnost dosahování orgasmu, míru výskytu určitých sexuálních problémů,
především poruchy erekce apod (viz Příloha 2).
Dotazníky byly distribuovány mezi respondenty na základě odpovídajících
kvótních kritérií a respondenti byli požádáni, aby samostatně vyplnili dotazník a
vrátili ho tazateli v zalepené obálce.
Pro účely stanoveného teoretického problému byly vybrány tyto položky
měřící spokojenost s jednotlivými aspekty života a vztahu (na devítibodové škále
od velmi neuspokojivý po velmi uspokojivý):
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-

Můj život jako celek je …

-

Má finanční situace je …

-

Náplň mého volného času je…

-

Můj kontakt s přáteli a známými je…

-

Můj sexuální život je…

-

Můj rodinný život je …

-

Můj partnerský vztah je …

-

Můj pracovní život, kariéra je …

Dále byly z dotazníku vyselektovány samostatné položky související se
stanovenými hypotézami, jako například v mém partnerském vztahu je sexuální
soulad (na 9-ti bodové škále od velmi souhlasím po velmi nesouhlasím).
Klíčové otázky zjišťující výběr a užívání hormonální antikoncepce zněly:

-

Užíváte v současné době některou z forem hormonální antikoncepce?

-

O jakou formu hormonální antikoncepce se jedná? (antikoncepční
pilulky, hormonální nitroděložní tělísko, hormonální implantát,
hormonální náplast, jinou formu hormonální antikoncepce, nevím)

-

Užívala jste v době Vašeho seznámení se současným partnerem
některou z forem hormonální antikoncepce?

-

O jakou formu hormonální antikoncepce se jednalo? (stejné možnosti
výběru jako u otázky na současný stav)

Do

deskriptivní

byly

zahrnuty

také

některé

otázky

týkající

se

socioekonomických ukazatelů jako je vlastní věk i věk partnera, dosažené vzdělání,
příjem, velikost bydliště, délka trvání současného partnerského vztahu atd.
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5.2. Výsledky - Studie II.
Počáteční analýzy a definování rušivých proměnných
Porovnávané skupiny participantů na základě toho, zda žena (partnerka)
užívala HA v průběhu partnerské volby, se signifikantně lišily v několika
proměnných, které byly později zahrnuty jako kovariáty do analýzy: v případě, že
HA figurovala při výběru partnera, byly participanti mladší (253 NU/227 HA; F1,478
= 11,65, P = 0,001) a jejich vztah trval kratší dobu (245 NU/213 HA; F1,456 = 28,84,
P ˂ 0,001) než u partnerů, jejichž vztah vznikl v době, kdy žena přirozeně cyklovala.
Ukázalo se také, že porovnávané skupiny HA vs. NU (tj. ženy (partnerky)
užívaly HA vs. neužívaly HA v době výběru partnera) se mají tendenci lišit co do
míry současného užívání pilulek: chi-kvadrát test odhalil vliv minulého užívání HA
na pravděpodobnost současného užívání. Pouze 33,6% z žen, které normálně
cyklovaly v době seznámení s partnerem, užívalo HA také v době studie oproti
79,1%, které HA v té době užívalo (χ2 = 98,8, P < 0,0001). Proto byl současný stav
užívání HA zohledněn v dílčích analýzách skupin HA/HA vs. HA/NU a HA/HA vs.
NU/NU, s tím, že porovnáváme dvě skupiny, které jsou vymezeny jak s ohledem na
užívání pilulek v době seznámení s partnerem, tak i v době studie.

Spokojenost s jednotlivými aspekty partnerství
Nejprve byl proveden test, zda se objeví rozdíly mezi respondenty, kteří
užívali/neužívali HA v době partnerského výběru ve spokojenosti s jednotlivými
aspekty partnerství uvedenými v dotazníku (viz Příloha 1). Výsledky pro celý soubor
bez ohledu na pohlaví se ukázaly být nejednoznačné (Tabulka 12).
V případě všech signifikantních výsledků – spokojeností s rodinným životem
(F1,204 = 7,44, P=0,007; F1,200 = 7,32, P = 0,007 s věkem jako kovariátem),
partnerským vztahem (F1,213 = 4,77, P = 0,030), sexuálním životem (F1,34 = 6,28, P =
0,013) a kariérou (F1,339 = 4,67, P=0,031) – vycházelo vyšší skóre spokojenosti u
respondentů, v jejichž páru žena užívala HA v době seznámení se s mužem (Tabulka
12).
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Tabulka 12. Spojenost s jednotlivými aspekty vztahu vzhledem k tomu, zda žena užívala
hormonální antikoncepci v době seznámení se s partnerem – výsledky pro celý soubor

Následné analýzy odhalily poněkud odlišné výsledky u mužů oproti ženám. Ty
mají v některých případech dokonce protikladnou tendenci a tímto mohou
signifikantnost výsledků pro celý soubor rozmělnit. V diskusi se budu věnovat
důvodům těchto rozdílů ve výsledcích žen a mužů a rozeberu důvody, proč jsem se
rozhodla provést dílčí analýzy s ohledem na pohlaví.
Hlavní analýza vzorku mužů (zohledňující užívání HA jejich partnerkou
v době, kdy se s ní seznámili bez ohledu na její současný hormonální stav) přinesla
následující výsledky: muži, jejichž partnerka užívala HA v době, kdy se s ní
seznámili, hodnotili svůj sexuální život (F1,229 = 4,76, P = 0,030) a rodinný život
(F1,205 = 3,04, P = 0,084) jako uspokojivější – v druhém případě se výsledek pouze
blížil hranici signifikantnosti (Tabulka 13).
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Analýzy, které braly v úvahu i to, zda-li partnerka užívá HA v současnosti,
přinesly podobné výsledky (Tabulka 13) – muži, kteří byli vybránit pod vlivem HA,
byli všeobecně spokojenější a to statisticky významně s těmito aspekty života: s
rodinným životem (F1,74 = 6,19, P = 0,026), sexuálním životem (F1,141 = 8,91, P =
0,003) a sexuálním souladem v partnerském vztahu (F1,76 = 5,79, P = 0,019) a
pracovním životem (F1,139 = 4,32, P = 0,039).
Při zohlednění možného vlivu věku a délky trvajícího vztahu výsledky
odrážely podobnou tendenci – tito muže uváděli uspokojivější rodinný život (F1,73 =
4,88, P = 0,03), partnerský vztah (F1,74 = 4,00, P = 0,049), sexuální život (F1,130 =
4,23, P = 0,040) a sexuální soulad s partnerkou (F1,75 = 6,55, P = 0,012). Další
měřené aspekty spokojenosti při testování nedosáhly statistické významnosti.
Nicméně je třeba podotknout, že v průměru byli muži, jejichž partnerka užívala HA
v době, kdy s ní vstupovali do vztahu, v průměru spokojenější se všemi aspekty
vztahu, a to i v případě, kdy byl kontrolován možný vliv věku nebo délky vztahu
(Tabulka 13).
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Tabulka 13. Spojenost mužů s jednotlivými aspekty vztahu vzhledem k tomu, zda jejich
partnerka užívala hormonální antikoncepci v době, kdy se s ní seznámili

Hlavní analýza spokojenosti žen, která zohledňovala pouze status užívání HA
v době seznámení se partnerem, nepřinesla žádné statisticky významné výsledky a
hypotézy nepotvrdila. Zajímavé ovšem je, že v případě všech základních analýz
s poměrně velkými vzorky (kolem 130 žen bez HA a 110 žen užívajích v té době
HA) se jasně ukazuje protichůdná tendence v porovnání s muži – ženy, které se
seznámily se svým současným partnerem v době, kdy užívaly HA a jejich volba
tudíž mohla být HA ovlivněna, byly v průměru méně spokojeny se všemi měřenými
aspekty života (jak rodinným, partnerským, tak i sexuálním životem) (Tabulka 14 a
Graf 12). Naopak muži byli se všemi těmito aspekty spokojenější.
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Poté, co jsem na základě korelačních analýz provedla dodatečné výpočty
kontrolující vliv věku nebo délky vztahu, vyšel stejný sklon uživatelek HA v době
výběru partnera hodnotit svůj život neuspokojivěji; nicméně vše také mimo hladinu
statistické významnosti. Nejblíže se této hranici přiblížila položka měřící spokojenost
se sexuálním životem – ženy užívající HA v průběhu svojí partnerské volby (n=115)
byly o poznání méně spokojeny se svým sexuálním životem (F1,224 = 2,97, P = 0,086)
než ženy v té době HA neužívající (n=132) (Tabulka 14). Ani neparametrický MannWhitney test v datech sesbíraných od žen neobjevil žádné signifikantní vztahy.
Dílčí analýzy zohledňující současný hormonální stav respondentek dospěly
k zajímavým výsledkům, nicméně také mimo stanovenou hladinu signifikantnosti
0,05. Objevila se změna oproti základním výběrům uživatelek vs. neuživatelek HA
v průběhu partnerské volby – v několika případech měly ženy, které užívaly HA
v době, kdy se seznámily se svým partnerem, tendenci hodnotit určitý aspekt svého
života lépe. Jednalo se především o položky měřící spokojenost v rodinném životě,
partnerské vztahu a životě jako celku. Naopak sexuální aspekty vztahu měly tendenci
vnímat neuspokojivěji v porovnání s ženami, které HA v počátcích svého vztahu
neužívaly, což by odpovídalo stanoveným hypotézám i závěrům Studie I. (Tabulka
14 a Graf 12).
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Tabulka 14. Spojenost žen s jednotlivými aspekty vztahu vzhledem k tomu, zda užívaly
hormonální antikoncepci v době, kdy se seznámily s partnerem
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Graf 12. Rozdílné tendence v míře spokojenosti s jednotlivými aspekty vztahu a života v
souboru žen s ohledem na to, zdali užívaly nebo neužívaly hormonální antikoncepci v době,
kdy se seznámily s partnerem

Spokojenost s jednotlivými aspekty partnerství – redukce dat a analýza
faktorů spokojenosti
Ovlivnění sexuální spokojenosti obecnou spokojeností a naopak by mohlo
deformovat výsledky a zapříčinit nesignifikantnost dílčích analýz dotazníkových
položek a jejich špatnou interpretovatelnost. Korelační analýza skutečně odhalila
vysokou prokorelovanost položek měřících různé druhy spokojenosti ve vztahu.
Proto jsem následně provedla faktorovou analýzu všech těchto otázek (pro
muže (Graf 13) i pro ženy (Graf 14) zvlášť) : Můj život jako celek je…; Má finanční
situace je…; Náplň mého volného času je…; Můj kontakt s přáteli a známými je…;
Můj sexuální život je…; Můj rodinný život je…; Můj partnerský vztah je…; Můj
pracovní život, kariéra je…; V mém partnerském vztahu je sexuální soulad…
Faktorová analýza vzorku mužů s partnerkami mladšími 51 let odhalila dva
hlavní faktory, které dohromady vysvětlují 68,53% variability. Po rotaci matice
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komponentů se vykrystalizoval faktor 1, který z velké míry vysvětluje položky
zjišťující spokojenost se sexuálním životem, rodinným životem, partnerským
vztahem, sexuálním souladem ve vztahu a částečně také kontaktem s přátely a
známými. Faktor 1 (vysvětluje 55,8% variability) jsem si tímto definovala souslovím
„spokojenost v partnerství“. Faktor 2, který je o poznání slabší (vysvětluje 12,7%
variability), je složen z těchto proměnných: můj život jako celek, má finanční
situace, náplň mého volného času, můj pracovní život a kariéra, a dal by se definovat
jako „spokojenost v osobním životě“ (Graf 13).
Graf 13: Faktory 1 a 2 v prostoru s rotací - muži s partnerkami mladšími 51 let

V případě žen mladších 51 let jsem data vypovídající o jejich spokojenosti
s životem ve vztahu i životem jako takovým redukovala do dvou faktorů
vysvětlujících v součtu 66,32% variability. Rotovaná matice faktorů ukázala na
vlastnosti těchto dvou komponentů: faktor 1 (vysvětluje 54,1% variability) byl složen
z položek spokojenosti se životem jako celkem, s finanční situací, náplní volného
času, kontaktem s přáteli a známými, pracovním životem a kariérou. Nazvala jsem
ho, stejně jako v případě mužů, „spokojenost v osobním životě“. Faktor 2 (vysvětluje
12,7% variability) vypovídal o sexuálním životě, rodinném životě, partnerském
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vztahu a sexuálním souladu ve vztahu a pojmenovala jsem ho jako „spokojenost v
partnerství“ (Graf 14).
Graf 14: Faktory 1 a 2 v prostoru s rotací – ženy nad 51 let

Testování vlivu užívání HA v průběhu partnerské volby na spokojenost
s určitými aspekty života ve vztahu i mimo něj (redukované do faktorů) hypotézy
vesměs nepotvrdilo (Tabulka 15).
Pouze u mužů, kteří vstoupili do vztahu s partnerkami užívajícími v té době
HA, se prokázala tendence být ve vztahu spokojenější – signifikantní výsledky ale
přinesla pouze analýza srovnávající skupiny mužů s ohledem na to, zda jejich
partnerky v současnosti užívají HA (F3,69 = 4,58, P = 0,036), nikoli pro celý vzorek
mužů pouze s ohledem na užívání při seznámení (F1,201 = 0,51, P = 0,476). Analýza
byla průkazná také v případě spokojenosti v osobním životě – podobně jako
u partnerské spokojenosti vykazovali muži vybraní pod vlivem HA vyšší skóre
tohoto faktoru (F1,121 = 10,32, P = 0,002). Nicméně ve všech testovaných
podmožinách byli muži, jejichž partnersky užívaly HA při seznámení, v průměru
spokojenější – jak v partnerství, tak i v osobním životě, přestože testy nedosáhly
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hladiny signifikantnosti. U žen analýzy s faktory 1 a 2 nepřinesly žádné signifikantní
výsledky (Tabulka 15).
Zajímavé ovšem je srovnání faktoru „spokojenosti v partnerství“ mezi muži a
ženami – ženy užívající HA v době výběru svého současného partnera byly ve vztahu
s ním v průměru méně spokojené než ženy, které HA neužívaly, zatímco muži,
vybraní pod vlivem HA, byly v partnerství celkově spokojenější (Graf 15). Výsledky
jsou nicméně statisticky nevýznamné, jde v tomto případě pouze o tendenci, případně
o vliv náhody.

Tabulka 15. Spojenost mužů a žen s jednotlivými aspekty vztahu vzhledem k tomu, zda jejich
partnerka užívala hormonální antikoncepci v době, kdy se s ní seznámili – analýza faktorů
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Graf 15. Rozdílné tendence v dosažených skórech faktorů spokojenosti v partnerství a
v osobním životě mezi muži a ženami s ohledem na to, zdali partnerky užívaly nebo neužívaly
hormonální antikoncepci v době, kdy se seznámily s partnerem
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5. DISKUSE
5.1. Shrnutí nejdůležitějších výsledků
Výzkumné otázky i hypotézy této práce jsou postaveny na předpokladu, že
ženy, které v průběhu svojí partnerské volby užívají hormonální antikoncepci (HA),
kladou při výběru partnera v průměru menší důraz na mužskou sexuální atraktivitu
nebo jsou jí méně ovlivněny v porovnání s ženami normálně cyklujícími (Klapilová
et al., 2012). Bylo totiž zjištěno, že při užívání HA dochází k potlačení výskytu
adaptivních mechanismů, které jsou u žen spojeny s fertilní fází menstruačního cyklu
(MC) – dochází ke sníženému hodnocení atraktivity mužů geneticky kvalitních a
kompatibilních (Gangestad & Thornhill, 2008; Penton-Voak et al., 1999; Feinberg et
al., 2008).
Jedním z cílů této diplomové práce bylo proto ověřit, zda se mezi partnery
vybranými pod vlivem HA budou častěji objevovat muži s kvalitami preferovanými
pro dlouhodobé partnerské soužití (takoví muži, které spíše preferují ženy v luteální
fázi normálního MC). S tím byla spojena i další očekávání, totiž to, že ženy, které se
se svým partnerem seznámily v době, kdy užívaly HA, budou se svým partnerem
méně spokojeny, co se sexuálních aspektů i celkové spokojenosti ve vztahu týče, a u
partnerství

zformovaných

pod

vlivem

pilulek

bude

vyšší

frekvence

rozchodů/rozvodů.
Studie I. potvrdila očekávání v několika směrech: za prvé to byly právě
uživatelky HA (v průběhu partnerské volby), které hodnotily svoje partnery (otce
svého prvního dítěte) jako méně atraktivní a maskulinní v porovnání s ženami, které
v té době přirozeně cyklovaly. Také vykazovaly nižší míru spokojenosti se
sexuálními aspekty partnerství, například byly svým partnerem méně sexuálně
přitahovány a méně iniciovaly sexuální aktivity se svým partnerem oproti ženám,
které HA v té době neužívaly. Zárověň však byly tyto uživatelky HA (při výběru
hodnoceného partnera) spokojenější s nesexuálními aspekty vztahu (s finančním
zajištěním, podporou nebo inteligencí partnera). Analýza dopadu užívání HA
v průběhu partnerské volby na stabilitu vztahu ovšem přinesla neočekávaný výsledek
– partnerství, kde HA figurovala v době jejich formování, se rozpadala signifikantně
méně často než vztahy, které vznikaly v době, kdy žena přirozeně cyklovala.
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Výsledky souboru žen ze Studie II. sice nedosáhly hranice statistické
významnosti, ovšem tendence, které odhalily dílčí analýzy podskupin NU/NU vs.
HA/NU s ohledem na status užívání HA partnerkou v době studie, z velké části
korespondovaly s výsledky Studie I.: ženy, které užívaly HA v době, kdy se
seznámily se svým partnerem, byly v průměru spokojenější s rodinným životem a
partnerským vztahem, ale nespokojenější se sexuálním životem a sexuálním
souladem ve vztahu v porovnání s ženami, které HA v počátcích svého vztahu
neužívaly. Analýzy souboru mužů, které byly provedena v rámci Studie II., přinesly
přesvědčivé výsledky: muži, kteří byli vybráni pod vlivem HA, byli v partnerství
všeobecně spokojenější, a to statisticky významně s rodinným životem, partnerským
vztahem, sexuálním životem, sexuálním souladem v partnerském vztahu a pracovním
životem.

5.2. Hlavní úskalí užitého teoretického modelu

V první řadě je třeba připustit možnou kritiku faktu, že se v této práci mluví o
HA jako takové, bez ohledu na nepředvídatelnost a individuálnost jejího působení.
Každá žena přijímá po celý MC svou denní dávku hormonů v poměrně vysokých
dávkách, které se liší podle individuálního medicínského preparátu a které mohou
způsobovat na dávce závislé účinky (Jung-Hoffmann & Kuhl, 1987). Stejně tak jako
většina evolučních psychologů (Gangestad & Cousins, 2001) nicméně v této práci
používám zjednodušený model, v němž hormonální hladiny uživatelek HA imitují
hladiny endogenních hormonů v luteální fázi přirozeného MC či na počátku
těhotenství. Je třeba nicméně zdůraznit, že hormonální obraz uživatelek je velmi
variabilní - způsobuje jej různost jednotlivých typů antikoncepce a individuální
rozdíly v metabolismu syntetických hormonů. To, jakým způsobem ovlivňuje tento
hormonální obraz ženskou psychiku, není dosud dostatečně objasněno.
Alternativní model měnících se preferencí pod vlivem HA - vedle vysvětlení
zdůrazňujícího roli estrogenu a progesteronu – považuje za hlavní proximátní
mechanismus tohoto jevu měnící se hladiny testosteronu v průběhu MC, tj. hormonu,
který reguluje sexuálního chování žen i mužů a ovlivňuje například míru sexuálního
naladění, touhy i vnitropohlavní soutěživosti. Zjistilo se, že u uživatelek HA
koncentrace volného testosteronu v séru významně klesá o 40 až 60% (Wiegratz et
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al., 2003), což by mohl být důvodem odlišných preferencí oproti fertilní fázi MC
(Carere et al., 2010).
Další častou výhradou je, že rozdíl mezi preferencemi uživatelek a normálně
cyklujících žen se projevuje pouze v rovině rozdílů mezi neplodnými a plodnými
preferencemi, nikoli kategoricky. Studie používající longitudinální design (takové,
které testovaly jak uživatelky HA, tak normálně cyklující ženy několikrát po dobu
celého MC) totiž ukazují, že hodnocení sexuální atraktivity mužských stimulů
uživatelkami HA v rámci různých senzorických modalit se liší zejména od hodnocení
žen ve folikulární fázi a výrazně se neliší od hodnocení ženami v luteální fázi
přirozeného cyklu (Penton-Voak et al., 1999). Přitom ale není nezbytně nutné, aby si
přirozeně cyklující ženy vybíraly partnera pro dlouhodobé soužití právě pod vlivem
hormonů fertilní fáze, respektive na základě krátkodobých sexuálně zaměřených
preferencí, ale výběr může probíhat spíše v luteální fázi cyklu, jejíž preference jsou
v podstatě identické s preferencemi žen pod vlivem syntetických hormonálních
preparátů – rozdílný výběr partnera v případě uživatelek HA a normálně cyklujících
žen se tak nemusí v konečném důsledku projevit.
Jak již bylo řečeno v teoretické části, kritéria pro výběr dlouhodobého
životního partnera, navíc otce ženiných dětí, mohou být komplexnější a na znaky
fyzické kondice nemusí být kladen takový důraz. Luteální fáze navíc trvá přibližně
polovinu délky MC a roli tak může hrát i pravděpodobnost, popřípadě náhoda, v jaké
fázi cyklu žena muže, o kterého projeví zájem, potká. Proto je třeba si uvědomit, že
převádění výsledků laboratorních experimentů testujících partnerské preference do
implikací týkajících se reálného partnerského výběru je problematické.

5.3. Diskuse k dílším výsledkům Studie I. a II.
Hodnocení atraktivity a maskulinity partnera – Diskuse ke Studii I.
Slibný a nový výsledek vycházející ze Studie I. (ženy užívající HA v době, kdy
si vybraly stávajícího partnera, měly tendenci ho hodnotit jako méně maskuliního a
atraktivního), je možné v první řadě interpretovat ve shodě s evolučněpsychologickými předpoklady. Podle takového vysvětlení participantky, které
v průběhu svojí partnerské volby užívaly HA, kladly při výběru menší důraz na
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mužskou sexuální atraktivitu nebo jí byly méně ovlivněny, v porovnání s ženami v té
době normálně cyklujícími. Předchozí studie totiž naznačují, že u uživatelek HA
dochází k potlačení výskytu adaptivních mechanismů, které jsou u žen spojeny s
fertilní fází menstruačního cyklu (MC) (dochází u nich ke sníženému hodnocení
atraktivity mužů geneticky kvalitních a kompatibilních (Gangestad & Thornhill,
2008; Penton-Voak et al., 1999; Feinberg et al., 2008)). Výsledek je ovšem
signifikantní pouze v případě srovnání skupin nezohledňujích současný stav užívání
HA.

Stabilita partnerství – diskuse ke Studii I.
Výsledky Studie I., které ukázaly, že užívání HA v době formování partnerství
vede k volbě partnerů, se kterými vztah déle vydrží a tato partnerství se méně často
rozpadají, vybízí k několika alternativním výkladům.
Vyšší stabilita vztahů těchto žen může být, podle vysvětlení vycházejícího
z předestřeného teoretického rámce, způsobena lepšími partnerskými kvalitami
mužů, jejichž výběr determinovala HA. Na základě hodnocení jednotlivých
vlastností partnerů byly ženy, užívající HA v průběhu svojí partnerské volby,
signifikantně spokojenější s některými nesexulními aspekty vztahu, jako je
partnerova podpora a finanční zajištění (Roberts et al., 2012). Tato asociace může
přímo pramenit ze zvýšené preference pro znaky kvalitních rodičovských investic,
která je charakteristická pro fázi nízké fertility v rámci MC, která je paralelou
hormonálního obrazu uživatelek HA (Haselton & Miller, 2006). K vyšší stabilitě
partnerství, která se zformovala pod vlivem HA (kterou žena později vysadila), tak
z tohoto pohledu budou z velké části přispívat právě partneři s vyšší vztahovou
zaangažovaností a partnerskými kvalitami, nikoli pouze partnerky a jejich vyšší
spokojenost s nesexuálními aspekty vztahu. Toto vysvětlení by také podporoval výše
diskutovaný výsledek Studie I. ohledně nižší hodnocené atraktivity a vyšší femininity
mužů vybraných pod vlivem HA.
Za rozdílem ve frekvenci rozchodů/rozvodům mezi oběma skupinami by
ovšem mohl stát také prostý fakt, že vztahy, které nebyly zformovány pod vlivem
HA, byly v průměru delší, tudíž nabízely více času k tomu, aby se rozpadly (Roberts
et al., 2012). Výsledek byl nicméně signifikantní i po provedení kontroly věku, navíc
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další analýza odhalila, že i v případě již ukončených vztahů, které byly zformovány
pod vlivem HA, trvají tyto vztahy déle v porovnání s partnerstvími, kde HA nemohla
výběr ovlivnit. Je tudíž nepravděpodobné, že by tento efekt ve výsledných číslech
sehrál zásadnější roli.
Stabilitu partnerství mohl ovlivnit, vedle nevhodných charakteristik partnera,
také meziskupinový rozdíl v míře pociťované závaznosti vztahu. Ženy, které na
počátku vztahu neplánovaně otěhotněly, mohly být okolnostmi donuceny vnímat
tento vztah jakožto závazný, stejně tak jako jejich partneři, kteří ovšem nemuseli
vykazovat vlastnosti vhodné pro dlouhodobý vztah. Vzájemný nesoulad tak mohl
zapříčinit nižší stabilitu vztahů, které vznikly v době, kdy partnerka HA neužívala.
Efekt neplánovaného těhotenství byl ovšem vyloučen po provedení analýzy, do které
byly zahrnuty jen ženy, jejichž těhotenství bylo plánované. Pozitivní závislost mezi
délkou trvání vztahu a užíváním HA v průběhu partnerské volby zůstala signifikantní
(702 z 866 HA bylo stále spolu oproti 770 z 1036 NU; χ2 = 12,24, P < 0,0001),
přestože se ve skupině neuživatelek vyskytl větší počet neplánovaných těhotenství
(30,4% vs. 13, 8%; χ2 = 91,5, P < 0,0001) a tato skupina obsahovala vyšší proporci
párů s relativně nižší mírou pociťovaného závazku a vyšší rozvodovostí v porovnání
s páry, které těhotenství plánovaly (51,4% vs 22,6%) (Roberts et al., 2012).
Rozdílnou

stabilitu

partnerství

mohlo

způsobit

také

dlouhodobé

užívání/neužívání HA v jednotlivých skupinách – v případě, že ženy po většinu
vztahu, popřípadě nepřetržitě od začátku vztahu, užívaly HA, jejich chování vůči
partnerovi mohlo nabývat spíše podoby udržování stability a posilování závaznosti
partnerství. U uživatelek HA se totiž objevuje, podobně jako u žen v luteální fázi
MC, behaviorální adaptace nepřímo zvyšující reprodukční úspěch ženy, spočívající
ve snaze udržet si přízeň partnera ochotného investovat do ženy a jejích dětí (Jones et
al., 2005a). Propartnersky orientované projevy, podporující stabilitu a spokojenost v
již vytvořeném dlouhodobém partnerství, mohou mít podobu nižšího výskytu nevěry
nebo vyšší frekvence sexuálních aktivit se stálým partnerem (Gangestad et al., 2002).
Uvažujme totiž, že ženy, které se již jednou k užívání HA (v době seznámení
s partnerem) odhodlaly, budou v jejím užívání pokračovat i nadále, respektive se pro
ni v budoucnu pravděpodobněji rozhodnou znovu, v porovnání s ženami, které
v minulosti HA neužívaly. Za tohoto předpokladu budou ženy, které užívaly HA
v průběhu partnerské volby, užívat pilulky v průměru po delší dobu vztahu, což by
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mohlo podpořit stabilitu vztahu díky propartnersky orientovaným projevům a vyšší
zaangažovanosti ženy ve vztahu (Klapilová et al., 2011; Welling et al., 2012).
Hormonální stav ženy po celou dobu trvání vztahu však nebyl ani v případě
jedné studie analyzován, pouze se obě studie zaměřily na hormonální stav v době
seznámení a v době výzkumu. Analýzy dat ale zmíněné spekulace podpořily – pouze
7,6% žen ze Studie I., které přirozeně cyklovaly v průběhu partnerské volby, užívalo
HA v době studie, v porovnání se 17,9% žen, které užívaly pilulky při seznámení
s partnerem, což je vysoce signifikantní rozdíl (χ2 = 53,6, P < 0,0001). Studie II.
odhalila ještě silnější vliv minulého užívání HA na pravděpodobnost současného
užívání – 33,6% z žen, které normálně cyklovaly v době seznámení s partnerem,
užívalo v současnosti HA oproti 79,1%, které v té době užívalo HA (χ2 = 98,8, P <
0,0001).
Vyšší obecná spokojenost a tudíž i pevnější partnerství žen, které užívaly HA
v průběhu partnerské volby, také mohla být způsobena určitými behaviorálněpsychologickými charakteristikami korelujícími s antikoncepční volbou žen, které
ovšem není snadné odhalit a interpretovat - uživatelky HA například dávají
v průměru vyšší hodnocení na škálách (Roberts et al., 2008). Tomuto vysvětlení
nicméně odporuje zjištění Studie I., že přestože byly ženy, které si vybraly partnera
pod vlivem HA, spokojenější s některými nesexuálními aspekty vztahu, vykazovaly
nižší spokojenost se sexuální oblastí partnerství.

Spokojenost žen se sexuálními a obecnými aspekty vztahu – diskuse k
výsledkům Studie I. a II.
Podle dominantní evolučně-psychologické interpretace si ženy pod vlivem HA
mají tendenci vybírat muže s nižší fenotypickou kvalitou (méně maskulinní a
symetrické), přestože nejsou tyto znaky všeobecně vnímány jako sexuálně přitažlivé
(Rhodes et al., 2005; Frederick & Haselton, 2007). S tím koresponduje i nižší
atraktivita a maskulinita partnerů těchto žen (tak, jak ji subjektivně hodnotily), která
byla zjištěna v rámci analýz Studie I., jejichž výsledky byly poprvé představeny
v rámci této diplomové práce.
Alternativním vysvětlením nižší sexuální spokojenosti žen, které si partnery
vybraly pod vlivem pilulek, nicméně mohla být nižší genetická kompatibilita
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partnerů co se MHC genů týče. Bylo totiž prokázáno, že ženy, které sdílely se svým
dlouhodobým partnerem více genů na úseku MHC, se cítily svým partnerem méně
sexuálně přitahovány a byly mu častěji nevěrné v porovnání s ženami s partnery
MHC odlišnějšími, přičemž se zjistilo, že ženy pod vlivem HA preferují MHC
podobnější v porovnání s ženami normálně cyklujícími (Wedekind et al., 1995). Ani
jedna ze studií ovšem MHC alely partnerů nezjišťovala.
Jednou z dalších možných příčin rozdílu v sexuální satisfakci mezi
ne/uživatelkami HA (v průběhu výběru partnera) mohla být vyšší sociosexuální
orientace (SOI) žen, které v době seznámení se s partnerem užívaly HA. Některé
dřívější studie totiž odhalily, že ženy užívající HA jsou méně sexuálně zdrženlivé, tj.
mají vyšší počet sexuálních partnerů, než ženy, které pilulky neužívají (Little et al.,
2002). Užívání HA může vést k promiskuitnějšímu chování, jelikož ostraňuje
nechtěné důsledky nezávazného sexu v podobě těhotenství, případně vede ženu
k rozhodnutí užívat HA touha po sexu s vyšším počtem partnerů. Nicméně je zřejmé,
že tendence k promiskuitnějšímu chování může být příčinou odlišného životního
stylu i partnerského výběru (Little et al., 2002). Podle některých badatelů vede vyšší
SOI k vyšší preferenci maskulinity, protože vypovídá o větším důrazu kladeném na
krátkodobou strategii při výběru partnera, to znamená i na genetické benefity
(Simpson & Gangestad, 1992).
Studie I. skutečně prokázala vyšší SOI na straně žen užívajících HA v době
výběru partnera (1513 NU/1005 HA; F1,2516 = 22,20, P ˂ 0,001). Nižší spokojenost
se sexuálními aspekty vztahu tak nemusela v konečném důsledku souviset
s vlastnostmi partnera, ale také s obecně vyšší touhou těchto participantek střídat
sexuální partnery. Jiné výzkumy ovšem uvádějí opačný efekt užívání HA na
sociosexualitu žen - uživatelky HA podle jejich výsledků vykazují nižší tendenci
k promiskuitnímu chování a k navazování krátkodobých sexuálních vztahů
(Klapilová et al., in press (b)). Validní měření sociosexuální orientace ovšem
zahrnovala pouze Studie I., nikoli Studie II. Přestože by sociosexualita
v meziskupinových rozdílech mohla sehrát roli, nedá se předpokládat, že by měla
takovou statistickou sílu, navíc byla v analýzách Studie I. zahrnuta ja potencionální
rušivá proměnná.
Navzdory těmto paralelním vysvětlením je pravděpodobné, že samotné užívání
HA v průběhu partnerské volby sehrálo v meziskupinových rozdílech v sexuální
satisfakci důležitou roli. Evolučně-psychologický argument je ovšem postaven na
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nutném předpokladu, že ženy, které užívaly HA v době seznámení s partnerem, ji
později vysadily. Nižší sexuální spokojenost v partnerství je pak zapříčiněna tím, že
partner, kterého si takové ženy vybraly na základě preferencí tolik neakcentujících
fyzické charakteristiky, je přestal sexuálně přitahovat. Nižší hodnocení partnerovy
atraktivity a maskulinity, tím pádem i nižší spokojenost se sexuálním životem páru,
je tak do jisté míry podmíněna obnovením přítomnosti preferencí spojených s fertilní
fází MC. Fluktuace endogenních hladin progesteronu a estrogenu v průběhu
přirozeného MC totiž prokazatelně ovlivňuje nejenom partnerské preference, ale i
ženské sexuální chování a prožívání (Gangestad et al., 2002; Gangestad et al., 2010;
Klapilová et al., 2011). Také výsledky Studie II. mluví ve prospěch takové
interpretace důvodů sexuální disatisfakce uživatelek HA (v době, kdy si vybíraly
partnera): dílčí analýzy podskupin participantek NU/NU vs. HA/NU totiž ukázaly, že
ženy, které pilulky v době seznámení se s partnerem užívaly a poté je vysadily,
vykazovaly (nesignifikantní) tendenci být méně spokojeny se sexuálními aspekty
partnerství (se sexuálním životem a sexuálním souladem v partnerském vztahu)
v porovnání s ženami, které v době formování vztahu přirozeně cyklovaly, ale
zároveň být spokojenější v nesexuálních aspektech vztahu (s rodinným životem
a partnerským vztahem).
Výsledky několik empirických studií vypovídají o možném vlivu, jaký by
mohla mít znovuobnovená sexualita fertilní fáze přirozeného MC na sexuální
disatisfakci žen ze skupiny HA/NU: ve fertilní fázi cyklu se přirozeně cyklující ženy
mohou cítit více sexuálně přitahovány jinými muži ve svém okolí než je jejich
primární partner (např. se objevuje zvýšený výskyt flirtovních neverbálních projevů,
navštěvování míst, kde se muži vyskytují, zájem o mimopárové aktivity) (Gangestad
et al., 2002; Gangestad et al., 2010) a pravděpodobněji se v této době dopustí nevěry
(frekvence mimopárových styků kulminuje během posledních dní folikulární fáze,
kdy je fertilita nejvyšší) (Bellis & Baker, 1990), a to především v případě, že mají
dlouhodobého partnera nižší genetické kvality (Garver-Apgar et al., 2006). Naopak
ženy, které si partnera vybraly pod vlivem pilulek a jejich užívání nepřerušily, by
podle těchto teoretických předpokladů nižší sexuální satisfakci v partnerství
vykazovat neměly - sexuální chování spojené s fertilní fází MC je u nich potlačeno a
místo toho se objevuje chování orientované směrem k udržování stálého
partnerského vztahu, jako je například zvýšená frekvence sexuálních aktivit se
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stálým partnerem (Gangestad et al., 2002) nebo nižší sklon k nevěře (Klapilová et al.,
in press (b)).
Nižší sexuální satisfakce žen v partnerstvích, která vznikla v době, kdy žena
užívala HA, tak mohla být zapříčiněna současným užíváním HA (z důvodu
pozivního vlivu minulého užívání na současné užívání, tak jak bylo uvedeno
v diskusi k výsledkům ohledně stability partnerství), nejen charakteristikami
partnera. HA totiž ovlivňuje jak partnerské preference a kognici, tak i široké rozpětí
behaviorální projevů souvisejících se sexualitou ženy – u uživatelek HA se
neobjevuje zvýšené sexuálního naladění a vzestup proceptivního chování v období
okolo ovulace (Wilcox et al., 1995; Hill, 1988; Regan, 1996). Také snížení libida se
uvažuje jako jeden z možných nežádoucích účinků užívání HA, přestože výsledky
studií jsou velmi rozporuplné (Martin-Loeches, 2003; Davis & Castano, 2004) některé ženy zažívají snížené libido (Graham et al., 1995), jiné vykazují spíše nárůst
sexuálního potěšení pravděpodobně způsobeného potlačením strachu z nechtěného
otěhotnění (Egarter et al. 1999; Ernst et al. 2002), zatímco jiná studie prokázala
nulový efekt užívání HA na pokles sexuální touhy (Klapilová et al., in press (b)).
Předpokládá se, že tyto rozdílné účiky HA na ženskou sexualitu jsou způsobeny
rozdílnými typy progestinů (Schaffir, 2006). Zatím není úplně jasné, co přesně by
mohlo způsobovat pokles sexuální touhy, nicméně mnozí vědci se domnívají, že za
ní stojí mechanismus snížení volného testosteronu (Wiegratz et al., 2003), nebo
přímý vliv progestogenu, popřípadě existují i další (Sanders et al., 2001). Navíc bylo
zjištěno, že tato nižší sexuální touha, která by se mohla objevovat u uživatelek HA,
by mohla prederminovat nižší hodnocení atraktivity osob opačného pohlaví (Hess et
al., 2007), což by se mohlo případně odrazit i v hodnocení atraktivity vlastního
partnera.
Důvodem nižší spokojenosti se sexuálními aspekty ve vztahu mohlo být také
obecně horší psychické naladění žen užívajících HA v době studie. S užíváním HA
jsou totiž často spojovány změny nálad (Egarter et al. 1999), deprese, otoky nebo
bolesti hlavy (Hirvonen et al., 1995), a tyto příznaky jsou jedněmi z nejčastěji
uváděných psychiatrických symptomů způsobených užíváním léků (Kendler et al.
1988; Vitzthum & Ringheim, 2005). Přestože špatné psychické naladění a snížené
libido spojované s užíváním HA může být uvažováno jakožto důvod k ukončení
vztahu, vyšší stabilita partnerství zformovaných pod vlivem HA může být
zapříčiněna nikoli vyšší obecnou spokojeností žen ve vztahu, ale spíše vyšší
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celkovou spokojeností a partnerskými kvalitami mužů, kteří mohou být ve vztahu
šťastnější, spokojenější a do něj zaangažovanější v porovnání s jejich partnerkami
(tak, jak se prokázalo ve Studii I. i II.). Bylo totiž zjištěno, že vyšší pociťovaná
oddanost žen s vysokou hladinou progesteronu (tudíž pravděpodobně i uživatelek
HA) totiž nutně neznamená vyšší pociťované štěstí ve vztahu (Jones et al., 2005a).
Vyšší sexuální spokojenost žen, které HA v průhěhu partnerské volby
neužívaly, naopak může být způsobena tím, že v době hodnocení pravděpodobněji
pilulky neužívaly. Nejenom, že si teoreticky vybraly přitažlivějšího partnera, ale HA
v průběhu vztahu nenarušovala jejich sexuální prožívání a také byly ve fertilní fázi
MC pro partnera přitažlivější (v modalitách hlasu, vůně i obecné přitažlivosti),
zatímco v případě uživatelek HA se tento posun ve vnímané přitažlivosti žen
neprokázal (Pipitone & Gallup, 2008; Miller et al., 2007; Kuukasjarvi et al., 2004).
Z těchto několika důvodů bylo na místě se domnívat, že při porovnávání
skupin žen pouze s ohledem na status užívání HA v době seznámení s partnerem,
bude interpretace meziskupinových rozdílů problematická, respektive budu riskovat,
že se žádný signifikantní efekt neprojeví. V případě, že není zohledněn současný
hormonální stav, analýza ve velké míře porovnává skupiny žen NU/NU vs. HA/HA
(proporce uživatelek HA v době studie bylo v případě uživatelek HA v době výběru
partnera podstatně vyšší) – v takovém případě nemusí meziskupinové rozdíly v
sexuální spokojenosti způsobovat preference pozměněné vlivem HA, ale naopak
aktuální sexualita uživatelek HA. Podobně při porovnávání skupin NU/HA vs.
HA/NU se nemusí projevit žádný rozdíl v míře vnímané sexuální satisfakce ve
vztahu, respektive ta je v obou případech relativně nízká, přestože jsou její příčiny
odlišné (disatisfakce pod vlivem HA vs. nepřitažlivý partner). Z tohoto důvodu byla
v případě obou studií provedena analýza dvou klíčových podskupin, HA/NU vs.
NU/NU, která vyloučila současné uživatelky HA a těhotné ženy.
Některé výsledky Studie I., zdá se, potvrzují dominantní evolučněpsychologický výklad, protože i při zohlednění možného vlivu současného
hormonálního stavu, délky vztahu, sociosexuality i obecné nesexuální spokojenosti,
ženy užívajících HA v době seznámení s partnerem uvádějí nižší spokojenost
s určitými

sexuálními

aspekty

partnerství.

Podobné

tendence,

přestože

nesignifikantní, přinesly také analýzy souboru žen v rámci Studie II. Důvodů, proč
tyto výsledky nepřekročily hranici signifikantnosti, může být více.
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Jednalo se participantky, které hodnotily poměrně dlouho trvající vztah (v
průměru 12,4 let), kdy pominula raná fáze zamilovanosti, takže se dá předpokládat,
že se v jejich hodnocení sexuální spokojenosti více odrážela obecná spokojenost ve
vztahu, která by tudíž mohla zeslabit sílu meziskupinové diference v sexuální
satisfakci, kterou způsobily pozměnéné preference pod vlivem HA.
Při srovnání skupin žen bez ohledu na současné užívání HA byla odhalena
tendence žen, které užívaly HA v době partnerského výběru, být ve všech aspektech
vztahu i života nespokojenější; jde ale o sklon statisticky nevýznamný. Jelikož velká
většina žen, které užívaly HA v průběhu partnerské volby (n = 116), ji užívaly i
v době studie (80,4%, n = 78), je možné, že byla tato jejich všeobecně nižší
spokojenost částečně zapříčiněna současným užíváním HA.
V analýze dílčích skupin se ovšem projevily tendence, které potvrzující
teoretické hypotézy – ženy ze skupiny HA/NU byly oproti ženám, které HA v
průběhu výběru partnera neužívaly, spokojenější s rodinným a partnerským životem,
ale nikoli se sexuálním životem (Graf 13 ve výsledcích Studie II). Jedním z možných
důvodů, proč tyto sklony nedosáhly statistické významnosti, je vzájemná
prokorelovanost jednotlivých položek měřících spokojenost s různými aspekty
vztahu. Nižší sexuální spokojenost žen, které v průběhu partnerské volby užívaly
HA, mohla snížit celkovou partnerskou a rodinnou spokojenost, respektive naopak, a
totéž platí i pro ženy, které v době seznámení s partnerem přirozeně cyklovaly –
meziskupinové rozdíly se tak případně vzájemně vyrušily, protože celková
spokojenost byla na obou stranách srovnatelná, přestože způsobená odlišnými
příčinami. Faktorová analýza tento problém bohužel neodstranila, protože otázky
měřící jednotlivé typy spokojenosti ve vztahu pokryl pouze jeden jediný faktor
(pojmenovaný jako „spokojenost v partnerství“).
Dalším z možných důvodů, proč nebyla (na základě signifikantních výsledků)
potvrzena hypotéza u žen ze Studie II., byla nižší specificita dotazníkových otázek,
které nebyly primárně formulovány za účelem zjišťení vlivu HA na partnerské
preference. Otázky směřující na sexuální spokojenost ženy totiž nebyly přímo cíleny
na ženina partnera a sexuální aktivity v páru a mohly tudíž měřit i jiné aspekty
ženské sexuality (např. autoerotické nebo mimopárové aktivity, celkové sexuální
naladění a prožívání apod.). Nejrelevantnější dotazníková položka - „V mém vztahu
je sexuální soulad“ (na 9-ti bodové škále od „velmi souhlasím“ po „velmi
nesouhlasím) - byla stále ve svém významu velmi široká a vybízela k různým
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způsobům výkladu. Obecné otázky na jednotlivé typy spokojenosti byly nadto
pokládány v řadě za sebou a byly si ve svých významech dosti blízké, čímž se
hodnocení snadno mohla připodobnit a vzájemně se ovlivnit. Metodologie Studie I.
naopak operovala s přesněji zacílenými otázkami, navíc jich bylo více, čímž mohla
podpořit signifikantnost výsledků oproti Studii II.

Spokojenost partnerů s různými aspekty vztahu – diskuse k výsledkům
Studie II.
Z výsledků Studie II., který se vedle žen poprvé zaměřil také na mužské
probandy, vyšlo najevo, že muži, kteří byli partnerkami vybráni pod vlivem HA,
měli tendenci být v partnerství všeobecně spokojenější, a to jak s partnerským a
rodinným životem, tak i se sexuálními aspekty vztahu.
V první řadě se nabízí vysvětlení potvrzující teoretické hypotézy – tito muži
nemají natolik geneticky cenné vlastnosti a rysy všeobecně žádané a vyhledávané
ženami (tak, jak ukázaly studie parnerských preferencí pod vlivem HA (Gangestad &
Thornhill, 2008; Penton-Voak et al., 1999; Feinberg et al., 2008)) a tudíž je pro ně
reprodukčně výhodné, pokud investují velkou většinu energie do závazného vztahu a
péče o potomky, v němž mají navíc pravidelný sexuální kontakt. Muži s nižší
genetickou kvalitou totiž ve vztahu vykazují silněji propartnersky orientované
chování a více do něj investují v porovnání s fenotypicky kvalitnějšími muži (Ellis,
1998; Gray et al., 2002). S tímto vysvětlením by korespondoval i výsledek Studie I.
týkající se mužů, kteří byly vybráni pod vlivem HA: jejich partnerky je měly
tendenci hodnotit jako femininnější a méně atraktivní.

Další interpretace meziskupinových rozdílů – Studie I. i II.
Jelikož preference jsou součástí kontextuálních strategií výběru partnera, jsou
ovlivněny individuálními okolnostmi. Těchto situačních faktorů, které se mohly lišit
mezi uživatelkami HA a ženami normálně cyklujícími v době formování vztahu
s parnerem, mohlo být hned několik.
Například partnerský stav (tj. zda měla respondentka v době seznámení
s partnerem jiného dlouhodobého partnera) mohl znatelně variovat vzhledem ke
statusu užívání HA v průběhu partnerské volby a být tak částečně zodpovědný za
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zjištěné meziskupinové rozdíly (Roberts et al., 2008). Uvažujme, že uživatelky HA
mají s větší pravděpodobností stálého partnera v porovnání s ženami, které pilulky
neužívají (Wilkins et al., 1997; Robert set al., 2008). Ani v případě jednoho výzkumu
ale nebylo zjišťováno, zda si žena vybrala hodnoceného partnera v době, kdy byla
zadaná a později jím nahradila bývalého partnera, nebo zda byla v té době sama.
Pokud totiž ženy užívající HA byly častěji zadané v době, kdy potkaly hodnoceného
partnera, měly by jejich tehdejší preference podléhat spíše krátkodobým kritériím
(hledaly spíše mimopárový vztah, ze kterého se ovšem později z různých důvodů
vyvinul nový dlouhodobý vztah), tzn., že si měly tyto ženy teoreticky vybírat spíše
maskulinnější muže. Několik studií totiž zjistilo, že ženy ve stálém vztahu vykazují
za určitých okolností zesílené preference pro znaky „dobrých genů“ (Havlíček et al.,
2005; Penton-Voak et al., 1999; Little et al., 2002). Výsledky Studie I. jsou ale
v kontradikci k těmto očekáváním (uživatelky HA hodnotily své partnery naopak
jako femininnější). Důvodem může být jedna to, že si zadané ženy nového partnera
nevybíraly pro potencionální krátkodobý vztah ale spíše jako náhradu za stávajícího
partnera, ale hlavně možnost (podporující dominantní evolučně-psychologické
vysvětlení mechanismu působení HA na výběr partnera), že u nich jako u uživatelek
HA nedocházelo k adaptivnímu posunu preferencí objevující se ve fertilní fázi MC –
tyto dva faktory totiž figurovaly v metodologii studií, která zmíněný efekt
partnerského statusu prokázala (zadané ženy vykazují ve fertilní fázi MC silnější
posun preferencí směrem k maskulinitě, ovšem pouze pokud hodnotí muže pro
potencionální krátkodobý vztah) (Little et al., 2002). Také očekávaná míra
závaznosti a délky trvání vztahu (tj. zda žena hledá partnera pro dlouhodobý nebo
spíše krátkodový vztah) hraje roli v kritériích výběru partnera (Little et al., 2002;
Puts, 2005). Studie I. ani II. nicméně explicitně nepoložila otázku na to, zda žena
vztah s partnerem původně zamýšlela spíše jako krátkodobý nebo jako závazný.
Všechny tyto zdroje individuálních rozdílů v preferencích mohly sehrát roli ve
výsledcích obou výzkumů, přestože není důvod se domnívat, že by tyto kontextuální
okolnosti sehráy významnější roli.
Atraktivita je dalším faktorem, který by mohl ovlivňit partnerské preference
(Little et al., 2001) a lišit se meziskupinově. Ve Studii I. vyšlo najevo, že ženy, které
užívaly HA v době, kdy se seznámily s otcem svého dítěte (n = 1005), se subjektivně
vnímaly jako stejně atraktivní (F1,2513 = 0,71, P = 0,401) v porovnání s ženami, jež
HA neužívaly (n = 1510). Studie II. se nicméně na vlastní atraktivitu participantek
91

neptala, přestože by tato skutečnost mohla ovlivnit nejenom výběr partnera, ale také
samotné hodnocení spokojenosti ve vztahu a v životě jako takovém. Stejně tak
nebyla ve Studii II. měřena sociosexuální orientace respondentek, což v konečném
důsledku mohlo zpoluzapříčinit jejich nesignifikantnost.
Na základě podobných úvah je třeba obezřetně přistupovat k tomu, abychom
interpretovali meziskupinové rozdíly v preferencích pouze jako důsledek užívání HA
v průběhu partnerské volby, jelikož si nemůžeme být nikdy jisti, že neexistují i jiné
faktory, které mají tendenci se lišit mezi těmito skupinami a mohou mít
potencionálně stejný vliv na preference jako samotné užívání HA. V některých
studiích bylo také dále odhaleno, že frekvence užívání HA skutečně může korelovat
s určitými behaviorálními proměnnými, například že ženy, které se rozhodly užívat
HA, používají hodnotící škály odlišným způsobem v porovnání s ženami, které si
antikoncepci nezvolily – při hodnocení atraktivity mužských subjektů v průměru
udělují vyšší skóre (Roberts et al., 2008). Zda ovšem existuje nějaká podobná
behaviorální tendence také při posuzování jiných typů škál, například ohledně
spokojenosti s partnerem nebo vztahem, není vůbec jasné, stejně tak jako nejsou
známy příčiny tohoto jevu.

5.4. Limity metodologie
Hlavní slabinou obou metodologií je subjektivita a retrospektivnost výpovědí
respondentek. Vhodnější by byl metodologický design, který by fyzické
charakteristiky partnerů (maskulinitu, fluktuační asymetrii, hladinu testosteronu
apod.) zjišťoval objektivnější formou (např. například pořizováním fotografií,
zvukových záznamů, meřením tělesných znaků, odběrem vzorků slin, krve apod.),
stejně tak jako by objektivněji měřil psychologické profily partnerů (samotní muži by
vyplňovali psychologické dotazníky).
Oběma studiím se dá také vytknout mezisubjektový design, který je ale
s přihlédnutím ke snaze dozvědět se něco o reálné volbě partnera mimo laboratoř
obhajitelný, respektive jediný možný. Opravdu složitě by se sháněli participantky,
v jejichž vztahové historii by figurovaly dva dlouhodobé vztahy, ve kterých se s
jedním partnerem seznámily pod vlivem HA a s druhým v době, kdy přirozeně
cyklovaly, a oba tito muži by byli navíc ochotní se studie účastnit. Stejně tak by byl
těžce představitelný výzkum, ve kterém by si ženy nejdříve vybraly jednoho
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životního partnera pod vlivem HA, tu by po nějaké době vysadily, a poté by se měly
s partnerem rozejít a najít si přítele nového.
V obou dotaznících dále chyběla kontrola některých faktorů potencionálně
ovlivňujících preference, tj. za jakých okolností se partneři seznámily (např.
partnerský status ženy při seznámení, očekávaná závaznost vztahu apod.).
Studie I. se zaměřila pouze na výpovědi žen, přičemž výpovědi jejich partnerů
by podpořily generalizovatelnost výsledků. Nereprezentativnost vzorku a jeho
distribuce online formou také může být vnímána jako faktor zeslabující validitu
výsledků.
Ve Studii II. byl nesporně hlavním nedostatkem samotný nástroj sběru dat –
dotazník, který nebyl sestavem primárně pro účely této diplomové práce. Otázky
byly poměrně nekonkrétní a výzkumného problému se dotýkala pouze část z nich.
Také nezahrnoval validní způsoby měření sociosexuální orientace, atraktivity
participantek apod. Podstatnou slabinu spatřuji v malém počtu žen, které
zodpověděly otázky ohledně antikoncepční volby. Při porovnávání dílčích skupin šlo
o poměrně malé vzorky okolo padesáti respondentek.

5.5. Přínosy metodologie
Výrazným přínosem obou studií k výzkumu vlivů HA na volbu partnera je
fakt, že byly realizovány mimo kontext laboratoře v ekologicky validním kontextu a
týkaly se již proběhnuvšího skutečného dlouhodobého výběru partnera, nikoli
zkoumání partnerských preferencí, které vypovídají spíše o nereálné ideální volbě.
Výzkumy přináší první empirickou evidenci toho, že změna v partnerských
preferencích pod vlivem užívání HA se může odrazit i v rámci dlouhodobého
partnerského výběru a ovlivňovat dynamiku partnerských dvojic v reálném životě.
Studie I. odhalila neočekáváné zjištění, že se páry, které se seznámily v době,
kdy žena procházela normálním MC, rozpadají častěji než páry, které se seznámily v
době, kdy žena užívala HA, což je překvapivě v kontradikci s již dlouho
diskutovnými očekáváními i stanovenými hypotézami.
Poprvé bylo také ve Studii I. potvrzeno, že dlouhodobí partneři, které si ženy
vybraly pod vlivem HA, jsou skutečně v některých znacích v průměru femininnější
(především na těle), což se doposud pouze předpokládalo.
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Studie II. se poprvé zaměřila také na muže, kteří hodnotili spokojenost ve
vztahu s ohledem na to, zda jejich partnerka užívala nebo neužívala HA v době
seznámení, a potvrdil, že muži, kteří byli vybráni pod vlivem HA, byli ve všech
ohledech partnerství spokojenější, což by odpovídalo stanovených hypotézám o
propartnerských charakteristikách a vyšší vztahové zaangažovanosti mužů, kteří jsou
preferováni v luteální fázi MC.
Kladem obou studií je také to, že použily početný vzorek žen zahrujících
reprezentativní výběr z populace, nejenom studentskou populaci. V druhé studii se
jednalo dokonce o reprezentativní vzorek českých žen.
Pro příští studii bych navrhovala longitudinální design - spokojenost a
dynamika ve vztahu by se u jednotlivých párů sledovala po delší časové období, s
tím, že by se zároveň monitoroval i dlouhodobý hormonální stav ženy a do výzkumu
by se zapojily pouze páry v ranějších stádiích vývoje vztahu. Dále bych
doporučovala objektivní měření fyzických parametrů a parametrů fyzické kvality
hodnocených mužů či testování MHC partnerů.
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6. ZÁVĚR
Na základě dřívějších výzkumů můžeme říci, že užívání HA ovlivňuje vnímání
žen na úrovni partnerských preferencí. Studie I. a II. však přinesly první empirickou
evidenci o tom, že HA ovlivňuje také výběr reálného dlouhodobého partnera.
Ženy, které potkaly svého partnera pod vlivem HA, ho vnímaly v průměru jako
femininnějšího a méně atraktivního, což se doposud pouze předpokládalo.
Důsledkem užívání HA v průběhu partnerské volby byla také snížená sexuální
satisfakce partnerek, které se zároveň cítily být svým partnerem méně sexuálně
přitahovány. Očekávaná vyšší nefunkčnost a rozvodovost u párů, které se
zformovaly pod vlivem HA, se ale nepotvrdila.
Souvisí to nejspíše s vyšší spokojeností partnerek s nesexuálními oblastmi
vztahu a tím, že si pravděpodobněji vybraly partnery s kvalitami vhodnějšími pro
dlouhodobé soužití. Vedle vyšší obecné nesexuální spokojenosti žen totiž ke stabilitě
vztahu mohou přispívat také samotní partneři a jejich vyšší partnerská spokojenost,
kterou potvrdila analýza ve Studii II.
Zdá se proto, že ke spokojenosti žen v závazném partnerství více přispívají
vyšší partnerské kvality muže než jeho fyzická atraktivita. Výběr investujícího a
pečujícího partnera tak může převážit negativa výběru partnera méně geneticky
kvalitního a kompatibilního. Zatím ovšem není plně probádáno, zda tyto materiální
benefity přispívají ke konečnému reprodukčnímu úspěchu ženy v takové míře, aby
převážily ztrátu v podobě nižší genetické kvality případných potomků.
Zůstává totiž otázkou, jaké jsou případné dopady tohoto narušení cyklických
změn vlivem hormonální antikoncepce v dlouhodobé evoluční perspektivě. Padesát
let od doby zavedení HA na trh samozřejmě není dostatečně dlouhá doba k tomu, aby
došlo k selektivnímu tlaku HA na ženskou psychiku, nicméně pilulky mohou
ovlivňovat reprodukční úspěšnost žen (Klapilová, 2011).
Za prvé se můžeme přiklonit k tvrzení, že veškeré medikamenty, které
zamezují ovulaci a s ní asociovaným adaptivním psychologickým a fyzickým
změnám sebou ponesou maladaptivní vedlejší účinky. Druhý pohled naopak
poukazuje na to, že hladiny syntetických hormonů obsažených v antikoncepčních
preparátech mohou vyvolávat chování a spouštět kognitivní mechanismy, jež se v
průběhu evoluce jevily v ženské reprodukční psychologii jako adaptivní, ovšem
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v jiných fázích cyklu než je ta ovulační (Klapilová, 2011). Přestože by z tohoto
pohledu HA zastupovala nefertilní partnerské preference, které ženě stejně jako
fertilní preference přinášejí reprodukční výhodu, někteří evoluční psychologové
tvrdí, že ženy často nevědomně uplatňují smíšenou strategii párování, kdy kombinují
oba typy benefitů. Za předpokladu, že se posun preferencí pod vlivem hormonů
fertilní fáze menstruačního cyklu vyselektoval především za účelem zisku
genetických benefitů skrze mimopárový sex s geneticky vysoce kvalitními muži,
potom by ztrátu tohoto výkyvu preferencí v případě uživatelek HA bylo možné
vnímat jako potencionální ztrátu pro jejich reprodukční úspěch, respektive ztrátu této
evoluční výhody.
Vedle dosavadních laboratorních výzkumů by bylo na místě provést
dlouhodobou studii porovnávající reprodukční úspěšnost párů, které se zformovaly
v době, kdy žena užívala HA, v porovnání s páry, ve kterých žena v průběhu
seznámení HA neužívala. Vzhledem k nedávnému nástupu masového užívání HA si
na podobný výzkum budeme muset počkat (Klapilová, in preparation).
Závěrem je třeba zmínit, že intepretační rámec evoluční psychologie je
v případě této problematiky značně omezený, jelikož při výběru partnera je ve hře
spousta dalších proměnných, které s biologickou podstatou člověka přímo nesouvisí,
ať už jde o vliv společenské struktury, norem, morálky, kulturních trendů nebo
proměnlivých estetických měřítek. Nelze samozřejmě nezmínit zásadní vliv
psychosociálního vývoje toho kterého jedince. Evolučně-psychologický přístup k
výzkumu vlivů HA na ženskou sexualitu nicméně vnesl do této problematiky zcela
nový pohled, který umožnil odhalit významné celospolečenské dopady tohoto
fenoménu, jež se při běžném testování vedlejších účinků medikamentů neberou v
úvahu.
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Příloha 1. - Dotazník ke Studii I.26

VÝZKUM PARTNERSKÝCH VZTAHŮ - DR CRAIG ROBERTS, DR JAN HAVLÍČEK
Děkujeme za Váš zájem o výzkum. Následující dotazník byl vytvořen pro ženy, které již mají alespoň jedno vlastní
dítě.
Dotazník se skládá ze 4 sekcí - kliknutí na tlačítko >> na konci každé stránky Vám umožní pokračovat na stránku
následující. Otázky se týkají těchto oblastí:
(1) těhotenství, porodu a zdraví Vašeho prvního dítěte (a druhého, pokud se vás to týká)
(2) různých aspektů Vašeho vztahu s biologickým otcem vašeho dítěte (ať jste stále spolu, nebo ne)
(3) některých aspektů Vašeho sexuálního chování a postojů
(4) výběru antikoncepce
Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10-15 min. Veškeré poskytnuté informace jsou anonymní a
důvěrné.
V úvodu několik základních údajů o Vás:
Q1 Kolik Vám je let?
…
Q2 Ve které zemi žijete?
…
Q3 Jak byste popsala svůj etnický původ?
Indoevropský
Smíšený
Afroamerický
Asijský
Čínský
Jiný
Q73 Uveďte, jak je pro Vás ve Vašem každodenním životě důležitá náboženská víra.
Zcela nedůležitá
Nedůležitá
Spíše nedůležitá
Spíše důležitá
Velmi důležitá
Nesmírně důležitá
Q10 Kolik máte dětí?
1
2
3
4
Více než 4 - uveďte
Q9 Kolik let je Vašemu nejstaršímu dítěti (v letech a měsících)? (např. 5 let a 3 měsíce - napište 5+3)
…
Oddíl 2 ze 4: Příštích několik otázek se bude týkat vztahu s biologickým otcem Vašeho prvního dítěte.
Jste (nebo byla jste) vdaná za biologického otce Vašeho prvního dítěte?
Ano
Ne
Žijete stále s biologickým otcem Vašeho prvního dítěte?
Ano
Ne
26

Dotazník není kompletní - obsahuje pouze vybrané položky týkající se této diplomové práce.
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Jak dlouho trvá vztah s biologickým otcem Vašeho prvního dítěte? (v letech a měsících, např. 9 let a tři měsíce napište
jako 9+3)
…
O kolik let je starší (+), nebo mladší (-) než jste Vy? (Např. je-li o 5 let starší, napište "+5", když je o 2 roky mladší,
napište "-2")
…
Jak byste zhodnotila partnerovu atraktivitu a maskulinitu (mužnost) ve srovnání s jinými muži?
Mnohem
O něco
O něco
Mnohem
Nižší než
Vyšší než
nižší než
nižší než Průměrná vyšší než
vyšší než
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
Atraktivita
jeho tváře
Atraktivita
jeho těla
Maskulinita
jeho tváře
Maskulinita
jeho těla

Když se zamyslíte nad svým partnerem, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními?
Rozhodně
Ani souhlasím,
Rozhodně
Nesouhlasím
Souhlasím
nesouhlasím
ani nesouhlasím
souhlasím
Snaží se být úspěšnější, než
ostatní
Nerozpakuje se opravovat
ostatní
Snaží se, aby ostatní dělali
to, co chce
Požaduje od ostatních
vysvětlení jejich chování
Často zpochybňuje názory
ostatních
Snaží se
přetrumfnout/předčit
ostatní
Když s někým mluví, chce
určovat směr rozhovoru
Nebojí se kritizovat ostatní
Rád stanovuje pravidla pro
ostatní
Vyvíjí nátlak na ostatní
Nesnáší když vypadá
ctižádostivě
Jak jste spokojena s následujícími aspekty Vašeho vztahu:
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Velmi
Spíše
Spíše
Velmi
Nespokojena
Spokojena
nespokojena
nespokojena spokojena
spokojena
Máme podobné
zkušenosti
Podporuje mne v
mém odhodlání
Pomáhá mi, když se
dostanu do úzkých
Zajímá se o to, co
každý den dělám a
jaké mám problémy
Snaží se pro mne
dělat mimořádné věci
a zahrnuje mne
pozorností
Můžu s ním mluvit i o
velice osobních nebo
důvěrných věcech
Dává najevo, že si
mne cení pro
všechno, co pro něj
dělám
Má pochopení pro mé
změny nálad a
neobvyklé chování
Bere mne vážně, když
mám starosti, když
mne něco trápí
Tím, co říká, mi
pomáhá pochopit a
ujasnit si situaci, ve
které se nacházím
Dává mi najevo, že
mi bude k dispozici,
kdybych potřebovala
pomoc
Jak jste se svým partnerem spokojena ohledně...
Nevyhovuje
Spíše
Neutrální Spíše
Velmi
Zcela
Nespokojena
Spokojena
mi vůbec
nespokojena postoj spokojena
spokojena spokojena
Poskytování
finančních
prostředků
Věrnosti a
oddanosti
Inteligence
Fyzické
přitažlivosti
Ambicí
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Schopnosti
vás sexuálně
vzrušit
Sexuální
nápaditosti
Pokud jde o sex s Vaším partnerem, jak často máte pocit, že...
Nikdy Zřídka Občas

Docela
často

Velmi
často

Chcete mít sex se svým partnerem
Snažíte se Vašeho partnera uspokojit v sexu
Odmítáte mít sex se svým partnerem
Cítíte silnou sexuální přitažlivost ke svému
partnerovi
Představujete si, že máte sex se svým partnerem
Prožíváte orgasmus při sexu se svým partnerem
Odmítáte partnerovy pokusy iniciovat sex
Rozlobíte svého partnera odmítnutím sexu s
ním
Zraníte city svého partnera odmítnutím sexu s
ním
Máte sex se svým partnerem, i když nechcete,
protože Vám v opačném případě hrozí
ukončením vztahu
Mate sex se svým partnerem, i když nechcete,
protože se cítíte být pod tlakem jeho neustálých
argumentů
Nakolik souhlasíte s těmito tvrzeními?
Rozhodně
Ani souhlasím,
Rozhodně
Nesouhlasím
Souhlasím
nesouhlasím
ani nesouhlasím
souhlasím
Se svým partnerem jsem
spolupracujícím a
nadšeným sexuálním
partnerem
Na svého partnera
sexuálně nereaguji
Pokud jde o přitažlivost k jiným mužům než je Váš partner, jak často máte pocit, že...
Nikdy Zřídka Občas
Cítíte silnou přitažlivost k někomu jinému,
než je Váš partner
Představujete si sex s neznámým mužem
nebo někým koho znáte
Představujete si sex s minulým partnerem
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Docela
často

Velmi
často

Cítíte sexuální vzrušení při pohledu na
fyzicky velmi atraktivní osobu
Cítíte sexuální vzrušení vyvolané vůní
někoho jiného než vašeho partnera
S kolika jinými muži než je otec Vašeho prvního dítěte jste (zatímco jste s ním měla vztah) dělala následující aktivity?
8 nebo
S žádným 1 2-3 4-7
více
Flirtovala s vědomím, že to by to mohlo vést k
intimnímu vztahu
Líbala se
Mazlila se
Měla pohlavní styk
Měla pohlavní styk 3krát a vícekrát při různých
příležitostech
Zamilovala se
Další blok otázek se vztahuje k biologickému otci Vašeho prvního dítěte a k Vašem vztahu s ním, NIKOLI k případným
partnerům, které jste měla poté.
O kolik let starší (+), nebo mladší (-) byl než Vy? (Např. je-li mu o 5 let více, napište "+5", pokud je o 2 roky mladší,
napište "-2")
…
Co nejlépe vystihuje způsob ukončení vašeho vztahu s biologickým otcem Vašeho dítěte?
Odstěhování se / Rozchod
Rozvod
Úmrtí partnera
Jiný (uveďte)
Jak je to dlouho, co váš vztah skončil? (v letech a měsících, např. pokud je to 8 let a 6 měsíců, napište 8+6)
…
Jak dlouho váš vztah celkem trval? (prosím odpovězte v letech a měsících, např. 8+6)
…
Vztahy se rozpadají z mnoha rozličných důvodů. Jaký byl podle Vás hlavní důvod rozpadu vašeho vztahu:
Nespokojenost Vašeho partnera
Vaše vlastní nespokojenost
Stejná úroveň nespokojenosti na obou stranách
Měl někdo z vás během vašeho vztahu sexuální poměr (včetně milostné pletky nebo sexu na jednu noc) s někým
jiným?
Ano, on
Ano, já
Ano, oba dva, on první
Ano, oba dva, já první
Nevím o tom
Bez ohledu na důvody rozpadu vašeho vztahu, kdo inicioval jeho konec?
Já
On
Někdo jiný
Jak byste zpětně porovnala jeho atraktivitu a maskulinitu (mužnost) v porovnání s jinými muži?
Mnohem
O něco
O něco
Mnohem
Nižší než
Vyšší než
nižší než
nižší než Průměrná vyšší než
vyšší než
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
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Atraktivita
jeho tváře
Atraktivita
jeho těla
Maskulinita
jeho tváře
Maskulinita
jeho těla

Máte-li jej zpětně hodnotit, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními?
Rozhodně
Ani souhlasím,
Rozhodně
Nesouhlasím
Souhlasím
nesouhlasím
ani nesouhlasím
souhlasím
Snažil se být úspěšnější než
ostatní
Nerozpakoval se opravovat
ostatní
Snažil se, aby ostatní dělali
to, co chce
Požadoval od ostatních
vysvětlení jejich chování
Často zpochybňoval názory
ostatních
Snažil se
přetrumfnout/předčit
ostatní
Když s někým mluvil, chtěl
určovat směr rozhovoru
Nebál se kritizovat ostatní
Rád stanovoval pravidla
pro ostatní
Vyvíjel nátlak na ostatní
Nesnášel když vypadal
ctižádostivě
Jak moc jste byla zpětně spokojená s těmito aspekty vašeho vztahu:
Velmi
Spíše
Spíše
Velmi
Nespokojena
Spokojena
nespokojena
nespokojena spokojena
spokojena
Měli jsme podobné
zkušenosti
Podporoval mne v
mém odhodlání
Pomáhal mi, když
jsem se dostala do
úzkých
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Zajímal se o to, co
každý den dělám a
jaké mám problémy
Snažil se pro mne
dělat mimořádné věci
a zahrnoval mne
pozorností
Mohla jsem s ním
mluvit i o velice
osobních nebo
důvěrných věcech
Dával najevo, že si
mne cení pro všechno,
co pro něj dělám
Měl pochopení pro mé
změny nálad a
neobvyklé chování
Bral mne vážně, když
jsem měla starosti,
když mne něco trápilo
Tím, co říkal, mi
pomáhal pochopit a
ujasnit si situaci, ve
které jsem se
nacházela
Dával mi najevo, že
mi bude k dispozici,
kdybych potřebovala
pomoc
Máte-li váš vztah zpětně zhodnotit, jak jste byla spokojena s Vaším partnerem z hlediska...
Nevyhovoval
Spíše
Neutrální Spíše
Velmi
Zcela
Nespokojena
Spokojena
mi vůbec
nespokojena postoj spokojena
spokojena spokojena
Poskytování
finančních
prostředků
Věrnosti a
oddanosti
Inteligence
Fyzické
přitažlivosti
Ambicí
Schopnosti
Vás sexuálně
vzrušit
Sexuální
nápaditosti
Když zavzpomínáte na sex s ním, jak často jste cítila následující?
Nikdy Zřídka Někdy
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Docela
často

Velmi
často

Chtěla jste mít sex se svým partnerem
Snažila jste se Vašeho partnera uspokojit v sexu
Odmítala jste mít sex se svým partnerem
Cítila jste silnou sexuální přitažlivost ke svému
partnerovi
Představovala jste si, že máte sex se svým
partnerem
Prožívala jste orgasmus při sexu se svým
partnerem
Odmítala jste partnerovy pokusy iniciovat sex
Rozlobila jste svého partnera odmítnutím sexu s
ním
Jste zranila city svého partnera odmítnutím sexu
s ním
Měla jste sex se svým partnerem i když jste
nechtěla, protože Vám v opačném případě hrozil
ukončením vztahu
Měla jste sex se svým partnerem i když jste
nechtěla, protože jste se cítila být pod tlakem
jeho neustálých argumentů
Když si vzpomenete na váš vztah, nakolik byste souhlasila s těmito tvrzeními?
Rozhodně
Ani souhlasím,
Rozhodně
Nesouhlasím
Souhlasím
nesouhlasím
ani nesouhlasím
souhlasím
Se svým partnerem jsem
byla spolupracujícím a
nadšeným sexuálním
partnerem
Na svého partnera jsem
sexuálně nereagovala
Pokud zavzpomínáte, jak často jste cítila v průběhu vztahu následující?
Nikdy Zřídka Občas

Docela
často

Velmi
často

Cítíla jste silnou přitažlivost k někomu jinému
než je Váš partner
Představovala jste si sex s neznámým mužem
nebo někým koho znáte
Představovala jste si sex s minulým partnerem
Cítíla jste sexuální vzrušení při pohledu na
fyzicky velmi atraktivní osobu
Cítíla jste sexuální vzrušení vyvolané vůní
někoho jiného než Vašeho partner
S kolika muži mimo otce Vašeho prvního dítěte jste v průběhu vašeho vztahu dělala následující aktivity?
S žádným 1 2-3 4-7
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8 nebo
více

Flirtovala s vědomím, že to by to mohlo vést k
intimnímu vztahu
Líbala se
Mazlila se
Měla pohlavní styk
Měla pohlavní styk 3krát a vícekrát při různých
příležitostech
Zamilovala se
Oddíl 3 4: Další blok otázek se vztahuje k Vašim vlastním sexuálním postojům a chování.
Jak byste zhodnotila svou vlastní atraktivitu a femininitu (ženskost) ve srovnání s jinými ženami?
Mnohem
O něco
O něco
Výrazně
Nižší než
Vyšší než
nižší než
nižší než Průměrná vyšší než
vyšší než
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
průměr
Atraktivita
mého obličeje
Atraktivita
mého těla
Femininita
mé tváře
Femininita
mého těla
Odpovězte, prosím, na následující otázky:
0 1

2- 4- 8 nebo
3 7 více

S kolika různými partnery jste měla pohlavní styk za posledních
12 měsíců?
S kolika různými partnery jste měla pohlavní styk pouze
jedenkrát?
S kolika různými partnery jste měla pohlavní styk aniž byste
měla zájem o dlouhodobý závazný vztah s touto osobou?
Nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními?
Rozhodně
Ani souhlasím,
Rozhodně
Nesouhlasím
Souhlasím
nesouhlasím
ani nesouhlasím
souhlasím
Sex bez lásky je OK
Dokážu si představit, že
bych neměla problém si
užít příležitostný sex s
různými partnery
Nechci mít sex, dokud si
nejsem jistá, že s
partnerem máme vážný
dlouhodobý vztah
Odpovězte, prosím, jak často se u Vás objevují následujícími prožitky:
Nikdy
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Asi
Velmi Asi jednou
Téměř
jednou
zřídka za měsíc
každý den
týdně

Představujete si sex někým, s nímž
nemáte vážný partnerský vztah?
Zažíváte sexuální vzrušení, když jste v
kontaktu s někým, s nímž nemáte vážný
partnerský vztah?
Máte v každodenním životě spontánní
fantazie o tom, že máte sex s někým
koho jste zrovna potkala?
Oddíl 4 z 4: Poslední sada otázek se týká Vašeho užívání antikoncepce (nyní i v minulosti)
Užívala jste některou z těchto forem hormonální antikoncepce v době, kdy začal váš vztah s biologickým otcem
Vašeho prvního dítěte?
Žádnou
Kombinované pilulky
Minipilulky (pouze progesteronové)
Hormonální injekce
Hormonální implantát
Jinou formu hormonální antikoncepce
Jakou značku antikoncepce jste užívala?
…
Jak dlouho poté, co začal váš vztah s biologickým otcem Vašeho prvního dítěte, jste užívala tuto formu antikoncepce?
(např. 3 roky a 4 měsíce, napište 3+4)
…
Užívala jste některou z těchto forem hormonální antikoncepce po seznámení se se svým partnerem a před narozením
Vašeho prvního dítěte?
Ne
Kombinované pilulky
Minipilulky (pouze progesteron)
Hormonální injekce
Hormonální implantát
Jinou formu hormonální antikoncepce
Jakou značku jste užívala po seznámení se se svým partnerem a před narozením Vašeho dítěte?
…
Užívala jste některou z těchto forem hormonální antikoncepce v prvním roce po narození Vašeho prvního dítěte?
(pokud to bylo více forem, vyberte tu, kterou jste užívala nejdéle)
Ne
Kombinované pilulky
Minipilulky (pouze progesteronové)
Hormonální injekce
Hormonální implantát
Jinou formu hormonální antikoncepce
Jakou značku kombinovaných pilulek jste užívala po narození Vašeho prvního dítěte?
…
Užíváte nyní některou z těchto forem hormonální antikoncepce?
Ne
Kombinované pilulky
Minipilulky (pouze progesteron)
Hormonální injekce
Hormonální implantát
Jinou formu hormonální antikoncepce
Jakou značku kombinovaných pilulek nyní užíváte?
…
Nakonec prosím uveďte, zda chcete být emailem informována o výsledcích výzkumu, jakmile budou k dispozici.
Pokud ano, zadejte prosím Vaší emailovou adresu do poskytnutého rámečku. Poté stiskněte tlačítko pro ukončení
dotazníku.
Ne, díky
Ano, prosím. Moje emailová adresa je:
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Příloha 2. – Dotazník ke Studii II.27

Na Hrázi 17, 180 00 Praha 8

Životní styl a sexuální spokojenost – C1871
Duben – květen 2010
ŽENY
Kodér

Tazatel

Děrovač 1

Děrovač 2

Respondent

Obracíme se na Vás s průzkumem zaměřeným na problematiku životního stylu a sexuální spokojenosti. Cílem
tohoto dotazníku je porozumět obvyklému sexuálnímu chování a zvyklostem žen v této oblasti. Současně
s Vámi na tyto otázky odpovídá dalších 800 žen po celé České republice. Dotazník je ANONYMNÍ a budete jej
vyplňovat sama, bez přítomnosti tazatele. Při vyplňování se, prosím, řiďte pokyny uvedenými v jednotlivých
částech dotazníku. Vyplněný dotazník v zalepené obálce předejte tazateli firmy STEM/MARK. Většina otázek
se vyplňuje tak, že se kroužkují předtištěná čísla u odpovědí, které vyjadřují Váš názor. V ostatních případech
je třeba vypsat číselný údaj nebo slovní odpověď. V dotazníku jsou dále uvedeny instrukce pro vyplňování,
podle kterých se, prosím, řiďte.
ANONYMITA VEŠKERÝCH ODPOVĚDÍ JE ZARUČENA.
1. Níže je uvedeno několik tvrzení týkajících se Vaší spokojenosti s různými oblastmi života.
Každé tvrzení, prosím, zakroužkováním ohodnoťte na škále od 1 do 9, kde 1 = velmi
neuspokojivý, 5 = ani uspokojivý, ani neuspokojivý a 9 = velmi uspokojivý.
Pokyn: V každém řádku zakroužkujte pouze jednu možnost.
1

2

3

4

5

6

7

8

velmi neuspokojivý

velmi uspokojivý

Můj život jako celek je …
Má finanční situace je …
Náplň mého volného času je…
Můj kontakt s přáteli a známými je…
Můj sexuální život je…
Má schopnost péče o sebe (oblékání, hygiena, doprava apod.) je …
Můj rodinný život je …
g)
Nemám rodinu
h) Můj partnerský vztah je …
a)
b)
c)
d)
e)
f)

27

9

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
0
1 2 3 4 5

Dotazník není kompletní - obsahuje pouze vybrané položky týkající se této diplomové práce.
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3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

6 7 8 9

i)
j)
k)
l)

Nemám žádný stálý partnerský vztah
Mé fyzické zdraví je …
Mé psychické zdraví je …
Můj pracovní život, kariéra je …
Má fyzická kondice je …

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

0
5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

9
9
9
9

2. Každé z následujících tvrzení opět zakroužkováním ohodnoťte na škále od 1 do 9, kde 1 =
velmi nesouhlasím, 5 = ani souhlasím, ani nesouhlasím a 9 = velmi souhlasím.
Pokyn: V každém řádku zakroužkujte pouze jednu možnost.
1

2

3

4

5

6

7

8

velmi nesouhlasím

9

velmi souhlasím

a) Ve svém životě trpím velkým množstvím stresu.
b) Mám dostatek peněz.
c) V mém partnerském vztahu je sexuální soulad.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Když mě můj šéf otravuje, štve, dělám chyby ve své práci nebo
začnu pracovat pomaleji, abych mu to oplatil.
Bez ohledu na to, jak moc si stěžuji, nikdy nedostanu
e)
uspokojivou odpověď.

d)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Jak moc jsou pro Vaši spokojenost v partnerském vztahu důležité či nedůležité následující
skutečnosti?
Pokyn: V každém řádku zakroužkujte pouze jednu možnost.

1 - není
vůbec
důležité

2 - je
spíše
nedůležité

3 – není
ani
důležité,
ani
nedůležité

4 - je
spíše
důležité

5 - je
velmi
důležité

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

a) Sexuální soulad
b) Otevřená komunikace mezi Vámi a
partnerem
c) Společné zájmy, aktivity
d) Psychická pohoda Vaše a Vašeho partnera

12a. Máte v současné době stálý partnerský vztah s mužem?
Nemám

1

Mám

2

Pokyn: Ot. 12b vyplňujte pouze v případě, že jste v ot. 12a označila možnost „Mám“ (kód 2). Jinak jděte
na ot. 16.
12b. Jak dlouho trvá tento Váš současný partnerský vztah s mužem?
Pokyn:Zapište počet let a měsíců..
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……………………………………..let………………měsíců
13. Máte v současné době s tímto partnerem pohlavní styky?
Nemám

1

Mám

2

A to v průměru ……………………krát měsíčně

(Pokyn: Prosím, zapište frekvenci)

14a. Užíváte v současné době některou z forem hormonální antikoncepce?
Pokyn: Zakroužkujte jen jednu možnost.
Ano

1

Ne

2

Nevím

3

Pokyn: Ot. 14b vyplňujte pouze v případě, že jste v ot. 14a označila možnost „Ano“ (kód 1). Jinak jděte na
ot. 16.
14a. O jakou formu hormonální antikoncepce se jedná?
Pokyn: Zakroužkujte všechny relevantní možnosti.
Antikoncepční pilulky

1

Hormonální nitroděložní tělísko

2

Hormonální implantát

3

Hormonální náplast

4

Jinou formu hormonální antikoncepce

5

Nevím

6

15a. Užívala jste v době Vašeho seznámení se současným partnerem některou z forem
hormonální antikoncepce?
Pokyn: Zakroužkujte jen jednu možnost.
Ano

1

Ne

2

Nevím

3

Pokyn: Ot. 15b vyplňujte pouze v případě, že jste v ot. 15a označila možnost „Ano“ (kód 1). Jinak jděte na
ot. 16.
15b. O jakou formu hormonální antikoncepce se jednalo?
Pokyn: Zakroužkujte všechny relevantní možnosti.
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Antikoncepční pilulky

1

Hormonální nitroděložní tělísko

2

Hormonální implantát

3

Hormonální náplast

4

Jinou formu hormonální antikoncepce

5

Nevím

6

A NAKONEC VÁS PROSÍME O NĚKOLIK ÚDAJŮ PRO STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ
DAT:

D1a. Kolik je Vám let?
Pokyn: Vypište do rámečku.

D1b. Kolik let je Vašemu partnerovi?
Pokyn: Vypište do rámečku.

Nemám v současné době partnera
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D2. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
Pokyn: Zakroužkujte jen jednu možnost.
Základní, bez vyučení (i nedokončené)
Vyučen bez maturity
Maturita
Vysoká škola

1
2
3
4

D3. Jste…?
Pokyn: Zakroužkujte jen jednu možnost.
Svobodná
Vdaná
Rozvedená
Vdova

1
2
3
4

D4. Kolik je ve Vaší domácnosti celkem osob včetně Vás? Uveďte, prosím, kolik z toho je ekonomicky činných a kolik je závislých dětí, tj. dětí, které ještě nemají svůj vlastní příjem.
Pokyn: Vypište na tečkované řádky.
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Počet osob celkem:
Z toho ekonomicky činných:
Z toho závislých dětí:

……………………
…………………….
……………………

D5. Kolik činí Váš měsíční čistý osobní příjem (ze zaměstnání, podnikání i z důchodů) včetně
vedlejších příjmů a příjmů ze sociálního zabezpečení?
Pokyn: Zakroužkujte jen jednu možnost.
Do 10.000 Kč
10.001 – 15.000 Kč
15.001 – 20.000 Kč
20.001 Kč – 30.001 Kč
30.001 Kč a více

1
2
3
4
5

D6. Jaké je Vaše sociální postavení?
Pokyn: Uveďte jen jednu možnost, která nejlépe vystihuje Vaši situaci.
V zaměstnaneckém poměru
Soukromá podnikatelka
Důchodce
Nezaměstnaná
V domácnosti
Jiné, vypište
…………………………………………………

1
2
3
4
5
6

D7. Jaký je Váš vztah k náboženství?
Pokyn: Zakroužkujte jen jednu možnost.
Jste římskokatolického vyznání
Jste jiného vyznání než římskokatolického
Věříte v Boha, ale nehlásíte se k žádné církvi
Jste nevěřící

1
2
3
4

D8. Bydlíte v obci/městě o velikosti …?
Pokyn: Zakroužkujte jen jednu možnost.
Obec do 999 obyvatel
Obec s 1 000 – 4 999 obyvateli
Město s 5 000 – 19 999 obyvateli
Město s 20 000 – 99 999 obyvateli
Velkoměsto nad 100 000 obyvatel

1
2
3
4
5

D9. Bydlíte v kraji …?
Pokyn: Zakroužkujte jen jednu možnost.
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Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU.
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