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Abstrakt 

 

Souvislost obličejové podobnosti dlouhodobých párů s celkovou a sexuální 

spokojeností v partnerství 

 

Výsledky studií naznačují, že si partnera vybíráme na základě teorie pozitivního 

nenáhodného párování (assortative mating; Penton, Voak a kol., 1999b). Podle této teorie 

jedinci upřednostňují u partnerů fyzické a psychické charakteristiky podobné těm jejich. 

Preference obličejové podobnosti u partnerů byla v některých studiích potvrzena (např. 

Hinsz, 1989; Bereczkei a kol., 2004). Jiné studie poukazují na to, že obličejová podobnost 

vzbuzuje pocit familiárnosti a důvěryhodnosti, ale zároveň vylučuje vzájemnou přitažlivost 

(De Bruine, 2004). Cílem této práce bylo zjistit, zda obličejová podobnost dlouhodobých 

partnerů souvisí s celkovou a sexuální spokojeností v partnerství. Ze závěrečného sezení 

výzkumu partnerského soužití (Klapilová a kol. 2006 – 2009) byly získány od 50 

dlouhodobých párů dotazníky posuzující celkovou spokojenost partnerů (Spanierův 

dotazník partnerské přizpůsobivosti), sexuální spokojenost (Hurlbertův index sexuální 

kompatibility) a dále byly pořízeny obličejové fotografie partnerů. V navazující části 80 

hodnotitelů ohodnotilo vzájemnou podobnost standardizovaných obličejových fotografií 

dlouhodobých partnerů. Poté byla pomocí regresní analýzy a analýzy LMM testována 

souvislost hodnocené partnerské podobnosti spolu s výsledky dotazníku na celkovou a 

sexuální spokojenost. Z výsledků vyplývá, že partneři byli hodnoceni jako vzájemně 

podobnější oproti střednímu hodnocení. Dále se ukázalo, že zatímco větší hodnocená 

podobnost partnerů indikuje u žen vyšší celkovou i sexuální spokojenost, u mužů je tomu 

naopak, tedy větší hodnocená partnerská podobnost značí jejich nižší celkovou a sexuální 

spokojenost ve vztahu. Rozdílné zjištění vlivu partnerské podobnosti na celkovou a 

sexuální spokojenost mužů a žen je diskutováno. 

 

 

Klíčová slova: partnerská podobnost, sexuální spokojenost, partnerská spokojenost 
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Abstract  

 

The Relation Between Facial Similarity of Long-Term Couples and Overall and 

Sexual Satisfaction in the Relationship 

 

Results suggest that people tend to choose a partner based on the theory of positive 

assortative mating (Penton-Voak et al., 1999b). According to this theory, individuals prefer 

partners with physical and mental characteristics similar to theirs. Preference for facial 

similarities among partners was confirmed in some studies (Hinsz, 1989; Bereczkei et al., 

2004). Other studies suggest that facial resemblance evokes a feeling of familiarity and 

confidence, but excludes mutual attraction (De Bruine, 2004). The aim of this study was to 

determine whether facial similarity of long-term partners is related to the overall and 

sexual satisfaction in the relationship. During the final session of cohabiting relationship 

research (Klapilová et al., 2006 - 2009) both members of 50 long-term couples completed 

questionnaires assessing their overall satisfaction (Dyadic Adjustment Scale), sexual 

satisfaction (Hurlbert Index of Sexual Compatibility), and facial photographs of partners 

were taken. Then 80 participants judged the similarity of standardized facial photographs 

of long-term partners. Then, using a regression analysis and LMM analysis the relation 

between rated couples similarity and results of Dyadic Adjustment Scale and Hurlbert 

Index of Sexual Compatibility was tested. Partners were judged as more similar to each 

other compared to the mean rating. Findings showed that greater couple similarity ranking 

indicates higher overall and sexual satisfaction for women. For men it is vice versa, thus 

greater similarity ranking indicates the lower overall and sexual satisfaction in a 

relationship. Different effect of couple’s facial similarity on the overall and sexual 

satisfaction of men and women is discussed. 

 

 

Keywords: couples similarity, sexual satisfaction, relationship satisfaction 
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Úvod 

To, jakého si zvolíme partnera pro dlouhodobý vztah, má velký vliv na náš následný 

život. Výběr partnera je tématem, které se dotýká téměř každého člověka, a tak se jím 

hojně zabývá jak vědecká, tak veřejná obec. Existuje spoustu odborných prací, které 

zkoumají, podle jakých charakteristik a znaků se vlastně při výběru řídíme, a co nás na 

potenciálním partnerovi dokáže zaujmout. Výsledky studií naznačují, že si partnera 

vybíráme na základě teorie pozitivního nenáhodného párování (assortative mating; Penton, 

Voak a kol., 1999b). Podle této teorie jedinci upřednostňují u partnerů fyzické a psychické 

charakteristiky podobné těm jejich. Studie objevily pozitivní korelace například mezi 

socioekonomickým statusem, věkem, intelektovými schopnosti, vzděláním, osobnostními 

rysy, fyzickou atraktivitou nebo antropometrickými mírami partnerů (např. Bereczkei a 

Csanaky 1996; Little a kol., 2005).  

Velké množství dosud provedených studií se zabývá vzájemnou psychickou 

podobností partnerů a jejím vlivem na kvalitu vztahu, zkoumají například, jak podoba 

v emoční a osobnostní stránce partnerů ovlivňuje celkovou spokojenost ve vztahu nebo 

sexuální stránku (např. Gonzaga a kol., 2007; Klohnen, Luo, 2003). Ukazuje se však, že 

důležitým faktorem při utváření partnerských vztahů je také lidská tvář. Výzkumy 

naznačují, že lidé si přednostně vybírají partnery, kteří se jim podobají v obličeji (např. 

Hinsz, 1989; Bereczkei a kol., 2004).  

Lidský obličej tvoří složitý a unikátní soubor znaků, patří k nejvýraznějším částem 

těla a dokážeme z něj vyčíst obrovské množství informací. Má nezastupitelnou roli při 

verbální a neverbální komunikaci, pomůže nám odhadnout náladu nebo názor jedince, 

zdravotní stav nebo dokonce i povahové vlastnosti člověka. Z obličeje dokážeme většinou 

velmi rychle poznat pohlaví, věk nebo populační příslušnost jedince. Není proto 

překvapivé, že obličej má podstatnou roli i při výběru partnera. Existuje však jen velmi 

málo studií, které by blíže zaměřily na to, jaký vliv má obličejová podobnost 

dlouhodobých partnerů na různé aspekty fungování vztahu, resp. jaký je její vztah 

s celkovou partnerskou nebo sexuální spokojeností, jakožto zásadními faktory pro 

fungování a trvání vážného vztahu. 

Častým způsobem výzkumu partnerských vztahů je dotazování na partnerské 

preference, tedy jaké vlastnosti a znaky by měl mít potenciální nebo ideální partner. To, 

jakého bychom si přáli mít partnera a jakého partnera si skutečně vybereme, se však může 

lišit. V reálu nemáme neomezené možnosti výběru a své nároky musíme uzpůsobit daným 
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možnostem, působit mohou také vzorce na nevědomé úrovni. V této práci proto budeme 

pracovat s páry, které již žijí v dlouhodobém vztahu a prošli tak skutečným výběrem. 

Dlouhodobé partnerské vztahy jsou v dnešní době běžným způsobem soužití, v literatuře 

však převládají studie zkoumající manželské páry a jen malý počet se věnuje dlouhodobým 

partnerstvím. 

Tato práce se tedy bude zabývat vzájemnou fyzickou podobností dlouhodobých 

partnerů, konkrétně právě tou obličejovou, a její souvislostí s celkovou spokojeností 

v partnerském vztahu a se spokojeností po sexuální stránce. V praktické části práce 

budeme porovnávat hodnocení vzájemné podobnosti obličejových fotografií dlouhodobých 

partnerů získané od nezávislých hodnotitelů s dotazníky vypovídajícími o partnerské a 

sexuální spokojenosti, které partneři vyplnili. Pokusíme se tak blíže objasnit vzájemné 

vztahy těchto proměnných. 
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I. Teoretická část 

1  Výběr partnera z pohledu evolu ční psychologie 

1.1  Dlouhodobý vs. krátkodobý vztah  

Výběr partnera je z evolučního hlediska adaptivní proces. Můžeme najít typicky 

mužské a typicky ženské preference, které se na sebe samozřejmě vzájemně musí 

adaptovat. Selektivní tlaky obou pohlaví jsou odlišné a důležitou roli zde hraje to, zda si 

vybíráme partnera pro dlouhodobé soužití nebo krátkodobého sexuálního partnera. Tvoří 

se tak dvě různé strategie, účel sexuálního vztahu je jiný než vztahu dlouhodobého. 

Definovat dlouhodobý vztah je poměrně obtížný úkol, protože každý člověk může 

vnímat vztah a to, co by k němu mělo patřit, velice specificky. Obecně si tedy můžeme 

stanovit dlouhodobý vztah jako ten, který jedinec považuje za perspektivní a kde plánuje 

společnou budoucnost s partnerem a je s ním spojen emoční vazbou. Opakem je zde 

krátkodobý vztah, který nemívá delšího trvání, může sloužit jen pro pobavení a jedinci 

k sobě nemají žádné závazky, bývá označován také jako „vztah na jednu noc“. Perrett a 

kolegové (2002, s. 876) definují dlouhodobý vztah jako: „P říklady takovéhoto typu vztahu 

by zahrnovaly někoho, s kým byste chtěli bydlet, někoho, kvůli komu byste uvažovali o 

opuštění svého současného partnera, a někoho, koho byste si v budoucnu chtěli vzít (nebo 

mít vztah založený na podobných základech jako je manželství).“ Krátkodobý vztah 

definují takto: „Značí, že takovýto vztah nebude trvat dlouhou dobu. Příklady takovéhoto 

typu vztahu by zahrnovaly jediné rande přijaté na základě impulzivního rozhodnutí, aférku 

při dlouhodobém vztahu nebo možnost vztahu na jednu noc.“  Sporné je také určovat délku 

vztahu, od které bychom měli uvažovat o dlouhodobém vztahu, i ta je velice individuální. 

V různých případech se může jednat o týdny, měsíce, někdy dokonce roky, zásadním 

kritériem zde však je ono zmiňované plánování společné budoucnosti a to, že se partner 

stává součástí našeho života.  

Na základě očekávání, které od vztahu máme, se liší i výběr potenciálního partnera. 

Provost (2008) například ve své studii zjistil, že ženy si pro krátkodobý vztah vybírají 

muže s maskulinnějšími rysy, které podle evolučních teorií značí potenciál dobrých genů 

výhodných pro potenciální potomstvo. Pro dlouhodobý vztah si však vybírají muže 

s femininnějšími rysy, kteří budou spíše pečovat o svou budoucí rodinu. Ženské preference 

pro maskulinní nebo femininní rysy jsou ovlivněny i fází menstruačního cyklu, kdy 

v plodných dnech žena vyhledává spíše maskulinní muže a naopak (Jones a kol., 2005). 



11 

 

Muži s maskulinnějšími tvářemi mývají také více sexuálních partnerek než muži femininní 

(Rhodes a kol., 2005).  

Shackelford a kolegové (Shackelford a kol., 2005a) vyhodnotili partnerské 

preference u vzorku téměř 10 tisíců mužů a žen ve věku od 17 do 30 let z 37 kultur po 

celém světě. Výsledky ukázaly, že ženy si u dlouhodobého partnera více než muži cení 

sociálního statusu a finančních zdrojů, stability, spolehlivosti, vzdělání a inteligence. Muži 

naopak více než ženy oceňují u potenciálních dlouhodobých partnerek pěkný vzhled, 

zdraví a touhu po domově a dětech. Jsou však i preference charakteristik pro dlouhodobého 

partnera, v kterých se muži a ženy shodují, je to například láska, emocionální stabilita a 

vyzrálost nebo příjemná povaha a schopnost potěšit (Buss a kol., 2001 citováno podle 

Shackelford a kol., 2005b). Partnerské preference pro dlouhodobého partnera se také příliš 

nemění v průběhu času, Shackelford a kolegové (2005b) zkoumali, zda budou rozdíly 

v preferencích u manželů v prvním roce manželství a ve čtvrtém roce. Manželé považovali 

za důležité stejné charakteristiky (oproti očekáváním vzhled a dobré finanční vyhlídky, 

dále například spolehlivost, emocionální stabilita a vyzrálost, zdraví nebo společenskost), 

ve čtvrtém roce přikládali oba o něco větší význam pouze „příjemné povaze“.  

Rozmnožování a výběr partnera je však obousměrným procesem, jedinci tedy 

většinou nemohou jednat podle ideálního vzoru či představ a musí své nároky 

přizpůsobovat konkrétním možnostem podle toho, jací partneři jsou reálně dostupní. Volba 

partnera se pak často odráží od konkrétních možností na „partnerském trhu“ a od jedincovy 

hodnoty na tomto trhu.  

Tématem celé této práce jsou dlouhodobé partnerské vztahy. 

1.2  Ideální vs. skute čný výb ěr partnera 

Ideální a skutečný výběr partnera mohou být dva odlišné aspekty preferencí. Pokud 

si má jedinec představit, jaké vlastnosti by měl mít potenciální partner, může si zvolit 

penzum fyzických i psychických charakteristik zcela dle své fantazie a požadavků. Mnoho 

výzkumů zabývajících se partnerskými vztahy se zaměřuje pouze na ideální preference, 

tedy na potenciální partnery, a ukazují, jak by se jedinec zachoval, pokud by se oprostil od 

různých omezení vyskytujících se v reálném světě. Takto získané závěry však nemusí být 

platné při reálném výběru dlouhodobých partnerů.  

Tématem výběru ideálního a skutečného partnera se ve své studii zabýval Todd a 

kolegové (Todd a kol., 2007), kde ukázali, že preference pro ideálního partnera nemusí být 

nakonec shodné s tím, koho si vybereme a jakého partnera skutečně chceme. Todd a 
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kolegové se rozhodli pro svůj výzkum využít tzv. rychlého rande, aby se co nejvíce 

přiblížili skutečnému výběru partnera v reálném světě. Jedná se o organizovanou akci, 

které se zúčastní přibližně podobný počet žen a mužů, všichni se vystřídají tak, aby mohl 

několik minut mluvit každý muž s každou ženou a pak se rozhodnou, které jedince by si 

vybrali a znovu se s nimi setkali. Před rychlým rande rozeslali účastníkům dotazníky 

ohledně vlastních charakteristik a preferovaných vlastností potenciálního partnera jako je 

fyzická atraktivita, zdravotní stav, majetkové poměry, sociální status a vztah k rodinnému 

životu, ty poté porovnali s výběrem při samotném rande. Ženy i muži uváděli u 

preferovaného partnera charakteristiky podobným svým vlastním, reálný výběr však 

neodpovídal udávaným preferencím.  

Muži si vybírali ženy především podle fyzické atraktivity. Dále byli obecně méně 

vybíraví než ženy, méně atraktivní muži si navíc zvolili více žen, než muži považující se za 

atraktivnější. Ženy muže hodnotily podle celkové vhodnosti pro partnerství (průměr všech 

charakteristik). Zdá se, že ženy vědí, jak důležitá je pro muže při partnerském výběru 

ženská atraktivita, a proto si vybíraly jen pár mužů s podobnou úrovní „žádoucnosti“, 

jakou měly ony sami. Mužský i ženský výběr byl tedy ovlivněn atraktivitou ženy. 

Výsledky jsou tedy v podstatě v souladu s klasickou Darwinovou a Triversovou teorií, že 

ženy jsou ty, které si vybírají a muži soutěží o jejich přízeň. Otázkou je, zda výběr partnera 

na základě rychlého rande odpovídá partnerovi, který se „osvědčí“ pro dlouhodobý vztah. 

Jak je vidět z výše uvedeného výzkumu, to, jakého člověka si skutečně vybereme 

jako dlouhodobého partnera, s ideálními preferencemi příliš nesouhlasí. Důvodů může být 

několik. V reálném světě je omezená možnost toho, s jakými lidmi se potkáme, jestli 

budou splňovat to, co od partnera očekáváme, a jestli nakonec budou lásku opětovat, výběr 

je tedy nutné přizpůsobit aktuálním možnostem (Todd a kol., 2007). Lidé mohou být 

nuceni zvolit si mezi preferencemi v různých oblastech nebo celkově snížit své požadavky 

v důsledku kompetice s ostatními jedinci, například v rámci vnitropohlavního výběru 

(Buss, 1993 citováno podle Todd a kol., 2007).  

Rozdíl mezi preferencemi a reálným výběrem může pramenit i ze samotného 

způsobu jejich zkoumání, pokud lidé nemají jasně stanovené preference, ale vytvářejí si je 

až v průběhu dotazování. Velká část studií zkoumá preference v laboratorních 

podmínkách, kdy vzorek účastníků v přísně kontrolovaných podmínkách hodnotí a 

posuzuje různé stimuly. Často tak, že si mají představit, jak by se chovali v imaginární 

situaci. Může tak docházet k odlišným výsledkům v závislosti na různých časech a 

okolnostech při realizaci výzkumů (Fischhoff, 1991 citováno podle Todd a kol, 2007). Jak 



13 

 

uvádí Todd a kolegové (2007) lidé možná nedokážou verbalizovat své preference nebo 

mohou odpovídat tak, jak si myslí, že by měli. Jinou možností je i to, že naše mysl je 

adaptována tak, abychom uváděli „schválně“ chybné odpovědi, maskovali tak skutečné 

naše preference a zmátli protivníky nebo dokonce sami sebe (Trivers, 2000 citováno podle 

Todd a kol., 2007). 

Dalším důvodem může být skutečnost, že naše ideální preference nebo to, co si 

myslíme, že bychom si přáli, nakonec nemusí být v reálu vyhovující a při výběru se uplatní 

jiná, například nevědomá schémata (např. homogamie, sexuální imprinting, apod., více viz 

níže).  

Proto jsou důležité studie zkoumající chování skutečných párů, aby se ukázalo, zda 

ideální preference fungují i v reálném životě, jak jsou významné nebo jak se navzájem 

ovlivňují. 
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2  Teorie zabývající se výb ěrem partnera 

Mnoho vědeckých studií se v současné době zabývá odlišnými teoriemi principů, 

jakými si vybíráme partnera. Řada studií z posledních let ukazuje, že při výběru 

dlouhodobého partnera hrají roli různé fyzické i psychické aspekty jedince. Pak mluvíme o 

nenáhodném párování (assortative mating), tedy takovém párování, kdy je volba partnera 

založena na fenotypových vlastnostech jedince, z těch se mohou odvíjet i genotypové rysy 

(Penton-Voak a kol., 1999b; Alvarez, Jaffe 2004). Nenáhodné párování může být buď 

pozitivní, to znamená, že si vybíráme sobě podobné jedince (homogamie), nebo negativní, 

kdy si volíme jedince odlišné, než jsme my sami (např. komplementarita). Níže podrobněji 

rozebereme tři nejvíce zkoumané teorie v problematice partnerských vztahů a výběru 

partnera. Jsou to teorie homogamie, teorie komplementarity a teorie sexuálního 

imprintingu.  

2.1  Teorie homogamního párování 

Lidé si vybírají své partnery na základě různých kritérií, často se jedná o někoho, kdo 

přísluší ke stejné skupině nebo pochází ze stejného prostředí, s kým si rozumí po psychické 

stránce a kdo se přibližuje jejich představám o ideálním partnerovi. Tendence vybírat si pro 

vztah partnera, který se nám bude v jistých fyzických a osobnostních charakteristikách 

podobat, byla podpořena řadou studií. Preference pro výběr sobě podobných partnerů se 

označuje jako teorie pozitivního nenáhodného párování nebo také homogamie. Partrigde 

(1983 citováno podle Penton-Voak a kol., 1999b) ho definuje jako vzorec párování, který 

se objevuje, když mají partneři podobné fenotypy častěji než jen na úrovni náhody. 

Provedené studie objevily pozitivní korelace partnerů například mezi socioekonomickým 

statusem, věkem, intelektovými schopnosti, výší dosaženého vzdělání, osobnostními rysy, 

introverzí nebo extroverzí, fyzickou atraktivitou a antropometrickými mírami partnerů 

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

Studie ukazují, že jedinci, kteří při výběru partnera preferují jistou podobnost 

v osobnostních charakteristikách, názorech, postojích a hodnotách, mají podobný náhled 

na svět a způsob myšlení. To vede k menšímu počtu konfliktů a hádek ve vztahu (Byrne, 

1971 citováno podle Klohnen a Luo, 2003). Tyto páry spolu podle výzkumů zůstávají déle, 

jsou spokojenější v manželství a mají i více dětí než nepodobné páry (Bereczkei a 

Csanaky, 1996; Thiessen a kol., 1997).  
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Gyurisová a kolegové (2010) ve své studii objevili, že dlouhodobí partneři se 

vzájemně podobají v několika osobnostních charakteristikách. Konkrétně spolu nejvíce 

korelovala extroverze, dále pak svědomitost a otevřenost, v těchto faktorech se potvrdila 

větší vzájemná podobnost než u náhodných párů vybraných z populace.  

Výhody homogamie partnerů lze vysvětlit pomocí teorie příbuzenského výběru, kdy 

jedinec pomáhá svým blízkým příbuzným, protože nesou část jeho genů. Ti, když se 

následně rozmnoží, ponesou do dalších generací i geny pomáhajícího jedince, který si tak 

zvýší své inkluzivní fitness. Ukazuje se, že u vzájemně si podobných partnerů dochází 

k většímu altruismu i přesto, že nejsou příbuzní (Rushton, 2009). Výběr sobě podobného 

partnera může mít tedy adaptivní výhody. Jedná se o mechanismus fenotypové podobnosti, 

tedy schopnost rozpoznání genotypu na základě fenotypové podobnosti, kdy si jedinec 

vybírá podobné partnery, ale ne příbuzné. Jedinci mají podle této teorie jakýsi vrozený 

návod, podle něhož jako šablonu srovnávají vlastní fenotyp s neznámými jednotlivci a 

z nich preferují ty, kteří mají podobné rysy jako oni sami (Blaustein a kol., 1991). Rodiče 

tak poté budou sdílet větší množství genů s potomkem a zvýší tím zastoupení svých genů 

v budoucích generacích, jedná se tedy o jakýsi kompromis mezi inbreedingem a 

outbreedingem (Bateson, 1983). Určitá míra homogamie může pomoci k tomu, aby 

nevznikali „genetické komplexy“ adaptované pouze na lokální prostředí a zvýší tak 

reprodukční úspěch daného jedince (Thiessen, Gregg, 1980). 

Výzkumy také poukázaly na to, že homogamní párování je výraznější u 

antropometrických, kognitivních a sociálních charakteristik, které jsou dědičné. Studie 

zabývající se manželskými páry zjistila, že z různých fyzických ukazatelů byla podobnost 

manželů větší u těch znaků, které byly více dědičné (Russell a kol., 1985), například obvod 

zápěstí jako více dědičný oproti obvodu krku. Další výzkum ukázal, že manželská 

podobnost v osobnostních charakteristikách trávení volného času byla vyšší u těch s větší 

dědičností jako „záliba v čtení“ oproti méně dědičným jako „mít hodně koníčků“ (Rushton 

a Russell, 1985). 

Výzkumy ukazují, že lidé i zvířata jsou schopni na základě vizuálních nebo 

olfaktorických podnětů rozpoznat vzájemnou genetickou podobnost, lidé například 

rozpoznají vůni svých dětí nebo sourozenců (Weisfeld a kol., 2003). Tuto teorii podporuje 

i studie, v které byli nepříbuzní hodnotitelé schopni na základě fotografií správně přiřadit 

novorozence ke svým rodičům (McLain a kol., 2000; Bressan, Grassi, 2004). Jiné studie na 

druhou stranu ukazují, že podobnost sice vzbuzuje pocit familiárnosti, vyšší 
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důvěryhodnosti a jedinci z předloženého výběru možností preferují sobě podobné tváře, ale 

na druhou stranu podobnost vylučuje vzájemnou přitažlivost a atrakci (De Bruine, 2004a). 

U problematiky vzájemné podobnosti dlouhodobých partnerů vyvstává otázka, zda 

se opravdu jedná o počáteční homogamní párování nebo jestli se sobě partneři léty soužití 

vzájemně připodobňují, protože spolu tráví čas a jsou vystaveni podobným vlivům 

okolního prostředí. Touto otázkou se zabývala longitudinální studie, kde si partneři byli 

stejně vzájemně podobní po osobnostní stránce v prvním roce manželství stejně jako po 

dalších dvaceti letech manželství (Caspi a kol., 1992 citováno podle Bleske-Rechek a kol., 

2009). Další novější studie ukázala, že míra nenáhodného párování u novomanželů, kteří 

spolu byli průměrně 3,5 roku, byla podobná jako u předešlého vzorku již dlouho trvajících 

manželství (Luo, Klohnen, 2005 citováno podle Bleske-Rechek a kol., 2009). Tyto 

výsledky se však týkaly pouze sezdaných párů. Bleske-Rechek a kolegové (2009) se 

zaměřili na nesezdané páry a došli k obdobným výsledkům, konkrétně se tyto páry 

podobaly v sebehodnocené atraktivitě a atraktivitě hodnocené ostatními, v politických a 

náboženských názorech a celkově, ale ne signifikantně v osobnostních znacích (autoři se 

blíže nezabývali fyzickou podobností). Páry, které spolu zůstali i po 11 dalších měsících, 

měli navíc podobnější politické a náboženské názory než páry, které se v rámci těchto 11 

měsíců rozešli. Na základě těchto studií se tedy při partnerském výběru jeví jako zásadní 

homogamní párování a vzájemná podobnost není pouze výsledkem společného soužití. 

2.2  Teorie komplementarity 

Podle teorie komplementárního párování si naopak jedinci vybírají partnery 

s opačnými vlastnostmi, než jsou ty jejich. Je tedy založena na předpokladu, že partneři by 

měli být rozdílní a vzájemně se tak doplňovat. Winche (1958 citováno podle Zentner, 

2005) například říká, že kompenzace nedostatků jednoho z partnerů vlastnostmi druhého 

partnera je ve vztahu důležitější než podobnost vlastností. Výhodou komplementárního 

partnerského výběru je z evolučně psychologického hlediska to, že snižuje riziko 

inbreedingu. Hypotéza komplementárního párování byla však na rozdíl od homogamního 

párování podpořena jen malým množstvím výzkumů. Výzkumy spíše ukazují, že takovéto 

vztahy bývají méně stabilní a končí dříve než partnerství založená na homogamii (Felmlee, 

2001).  

Bareld (2008) se zabýval tím, jestli si jedinci vybírají partnery na základě podobných 

nebo komplementárních osobnostních charakteristik. Účastníci vyplnili pěti faktorový 

osobnostní dotazník o sobě a o vlastnostech, jaké by měl mít potenciální ideální partner. 
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Výsledky ukázaly, že jedinci hodnotili ideální partnery podobnými vlastnostmi, jaké mají 

oni sami. Když se jich však výzkumníci ptali, zda by chtěli partnera, který bude mít spíše 

komplementární nebo podobné osobnostní charakteristiky jako oni, upřednostňovali 

komplementární.  

Studie ukazují, že jedinci jsou například citliví na stupeň komplementarity mezi 

svými geny a těmi potenciálního partnera, výzkumy se zaměřují zejména na rozpoznání 

rozdílnosti genů hlavního histokompatibilního komplexu (MHC geny), ty jsou u lidí známé 

jako lidský antigen leukocytů (human leukocyte antigens, HLA), který je genetickým 

kódem pro imunitní reakci těla. Podle většiny doposud provedených studií se zdá, že HLA 

haplotyp může být rozlišován pomocí vůně a ženy preferují vůni mužů, kteří mají odlišný 

HLA než těch, kteří mají HLA podobný (Roberts a Little, 2008). Výběr MHC 

heterozygotních partnerů je výhodný z hlediska sníženého rizika vážných nemocí jak u 

ženy, tak u potenciálního potomka, protože takoví partneři budou pravděpodobněji zdraví 

(McClelland a kol., 2003). Otázka je, jestli se heterozygotnost projevuje i na jiných 

signálech u jedinců, například v obličeji, a vybíráme si tak heterozygotní jedince. Thornhill 

a kolegové (2003) objevili vztah mezi heterozygotností mužského axilárního pachu a jeho 

atraktivitou, nenašli však žádný vztah mezi heterozygotností a vzhledem obličeje. Další 

studie (Roberts a kol., 2005b) potvrdila, že zvyšující se heterozygotnost ve třech MHC 

lokusech pozitivně koreluje s vnímanou atraktivitou a zdá se, že určující je vnímaná 

zdravost kůže odvozená z lícní oblasti. V jiné studii devadesát tři žen hodnotilo atraktivitu 

tří MHC podobných a tří MHC odlišných mužských tváří, ženy zde preferovaly tváře 

MHC podobných mužů, zvláště pokud měly hodnotit muže jako potenciálního 

dlouhodobého partnera (Roberts a kol., 2005a). Studie, které se účastnilo 32 žen a 47 

mužů, ukázala, že muži preferovali pro dlouhodobý i krátkodobý vztah tváře žen s méně 

podobnými MHC geny (Lie a kol., 2010). U žen se neobjevil žádný vliv podobných MHC 

genů na vnímanou atraktivitu mužů. Problémem dosavadních studií je, že byly prováděné 

zejména v laboratorních podmínkách, pro takovýto výzkum je ale žádoucí, aby porovnával 

reálné partnery. 

2.3  Teorie sexuálního imprintingu 

Teorie sexuálního imprintingu je postavena na procesu učení během raného dětství. 

Nejcitlivějších je prvních šest až osm let života, tehdy si jedinec internalizuje rysy svých 

blízkých příbuzných a ty později využívá jako určitý vzor pro výběr partnera. Bereczkei a 

kolegové (2004) popisují sexuální imprinting jako ranou fixaci různých vlastností v rodině, 
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která posléze v dospělosti formuje preference jedince při partnerském výběru. Konkrétně si 

tedy děti formují mentální vzor podle rodiče opačného pohlaví a hledají si partnera, který 

se bude podobat vnímanému schématu. 

Tuto teorii potvrdila například studie zabývající se výběrem partnera u adoptovaných 

žen (Bereczkei a kol., 2004). Hodnotitelé měli za úkol přiřadit k sobě obličejové fotografie 

ženina manžela s jejím otčímem. Výsledky ukázaly, že hlavním ukazatelem pro výběr 

partnera, byla kvalita vztahu mezi otčímem a adoptovanou dcerou v dětství, ta následně 

predikovala podobnost mezi ženiným manželem a jejím otčímem. Ženy, které měly 

v dětství s otčímem dobrý citový vztah, si v dospělosti vybírali partnery, kteří byli 

podobnější jejich otčímovi, než ženy, kterým se otčím po citové stránce nevěnoval. 

Partneři si byli podobní i mezi sebou, avšak méně než manžel a otčím ženy. Autoři nabídli 

vysvětlení emocionálních investic otce ke své adoptované dceři, které mohou být lepší 

díky jejich obličejové podobnosti. Je možné, že otčímové více investují do adoptivních 

dcer, které se jim více podobají. Proto když si tyto ženy vybírají sobě podobné partnery, 

budou se následně v obličeji podobat i muž a otčím. Studie Platka a kolegů (2002) ukázala, 

že muži kladněji reagují na dětské tváře, které byly morfovány tak, aby se podobaly jim 

samotným. Takovéto děti by pak s největší pravděpodobností adoptovali a trávili s nimi 

nejvíce času. Jestliže tedy míra otcovské investice do adoptivních dcer závisí na stupni 

jejich obličejové podobnosti, vysvětlovalo by to vzájemnou podobnost mezi partnery a 

ženiným otčímem a jejím manželem a podpořilo teorii imprintingu. 

Na důležitost kvality vztahu mezi otcem a dcerou v dětství ukazuje i další studie 

Wiszewské a kolektivu (2007). Výzkum se zabýval podobností obličejových rysů mezi otci 

a dcerami a tím, jaké mužské tváře hodnotily ženy jako atraktivní. Ženy, které zpětně 

hodnotily kladně svůj vztah s otcem v dětství, považovaly za atraktivnější tváře podobající 

se jejich otci, a to zejména v centrální části obličeje. Ve výzkumu však nebyl zahrnut 

současný partner žen, výsledky tedy mohou podpořit hypotézu pohlavního imprintingu, ale 

nezaručují, že tyto procesy opravdu fungují ve skutečném životě.  

Výzkumy tedy naznačují, že imprinting závisí na kvalitě vztahu s rodičem opačného 

pohlaví. Jedná se tedy pravděpodobně o adaptivní chování, protože partner, který by se 

podobal rodiči, s nímž jsme měli v dětství špatný vztah, by nejspíše nebyl dobrým otcem 

společných dětí. 

Další studie zjistila, že podobnost s rodiči opačného pohlaví se ukazuje i u partnerek 

mužů (Bereczkei a kol., 2002). Partnerky mužů byly jejich matkám nejpodobnější fyzicky, 

respektive v obličeji, v případě, že byly tyto matky ke svým synům v dětství méně 
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emocionálně a fyzicky odmítavé. Partneři si spolu byli podobnější více, než je stupeň 

náhody, ale byli si méně podobní než žena s partnerovou matkou. Jiný výzkum však 

naopak zjistil, že muži preferovali ženy podobné po osobnostní stránce (zejména 

v emocionální stabilitě) svým matkám v případě, že byli matkami v dětství více odmítáni 

(Gyuris a kol., 2010). Dále se manželky a matky jejich manželů podobaly ve svědomitosti, 

v tomto faktoru se podobaly i ženy a jejich tchánové, mezi muži a otci jejich žen nebyly 

objeveny žádné korelace, sexuální imprinting se zde tedy potvrdil jen u mužů. 

Ve vztahu k teorii imprintingu stojí za zmínku i tzv. Oidipovský komplex. Podle této 

teorie, jejíž tvůrce je Sikmund Freud (1905 citováno podle Dunbar a Barrett, 2007), 

vnímají malí chlapci během tzv. Oidipovské fáze (obvykle ve věku 3 až 6 let) vlastní 

matku jako svůj první a primární sexuální objekt a zároveň chovají nevraživost ke svému 

otci jako sokovi. Freud dále naznačoval, že v dospělosti tito chlapci hledají někoho, kdo se 

bude podobat jejich matce. Incestní tendence a sexuální touha mezi matkou a jejím malým 

synem byla novějšími výzkumy vyvrácena (Daly a Wilson, 1990 citováno podle Dunbar a 

Barrett, 2007). Přesto zde zůstává přesvědčivý základ této teorie, tedy hypotéza, že blízký 

vztah mezi matkou a synem má velký vliv na chlapcův pozdější sexuální vývoj, zejména 

na formování partnerských preferencí a názorů. Analogický vztah dcery ke svému otci se 

nazývá Elektřin komplex. Freuda bychom tedy mohli považovat za jednoho z prvních 

průkopníků teorie sexuálního imprintingu. 

Podle další studie je i barva očí a vlasů partnera ovlivněna rodiči, partneři v tomto 

výzkumu měli stejnou barvu očí a vlasů jako rodič opačného pohlaví, ne však jako rodič 

stejného pohlaví (Little a kol., 2003). Perretta a kolegy (2002) zajímalo, zda má na 

partnerské preference jedince vliv věk jeho rodičů. Studie ukázala, že ženy i muži, kteří se 

narodili rodičům v pozdějším věku nad 30 let, hodnotili pozitivněji rysy poukazující na 

vyšší věk, než jedinci, kteří měli mladší rodiče. Mužské preference však byly ovlivněny 

věkem matky a ne otce. 

Při výběru partnera může mít vliv i negativní forma imprintingu, jedná se o tzv. 

Westermarckův efekt (1891), který poukázal na psychický mechanismus způsobující 

sexuální nezájem o jedince, se kterými jsme vyrůstali ve společné domácnosti. Tento 

mechanismus se spouští těsným vztahem a fyzickou blízkostí mezi dětmi v kritickém věku 

do pěti let. Obvykle se tedy týká rodičů a sourozenců, tzn. genteticky příbuzných, jeho 

efekt je tedy interpretován jako mechanismus ke snížení možnosti incestu a potenciálnímu 

inbreedingu. Efekt však vzniká vtištěním i u nepříbuzných jedinců, kteří spolu vyrůstali. 
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Výzkumy se však zatím nezbývali tím, zda si vybíráme partnera opravdu pouze na 

základě podobnosti rodiče opačného pohlaví nebo i rodiče stejného pohlaví. Od každého 

rodiče jsme zdědili polovinu naší genetické informace, máme tedy i podobný fenotyp jako 

rodiče, jinými slovy jsme jim psychicky i fyzicky podobní. To, že si vybereme partnera 

podobného rodiči, tak vlastně potažmo může znamenat, že partner je podobný i nám 

samotným (Havlíček, Rubešová, 2009). Teorie homogamie a sexuálního imprintingu tak 

nejsou v rozporu, podobnost může být nepřímým efektem sexuálního imprintingu - 

podobnost mezi partnery podporují i výzkumy (Berezckei a kol., 2002; Little a kol., 2002). 

Někteří autoři (Bereczkei a kol., 2002) se přiklánějí k tomuto vysvětlení jako 

k pravděpodobnějšímu, než k partnerské homogamii založené na teorii genetické 

podobnosti, tedy vrozené detekci a altruismu u geneticky podobných partnerů. Zdědění 

genotypu neplatí v případě adopce, ale i zde výzkumy ukazují, že rodiče si vyberou pro 

adopci děti, které se jim určitým způsobem podobají (Platek a kol., 2002; Volk, 2007), 

uplatňuje se zde mechanismus fenotypové podobnosti. 
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3  Fyzická podobnost partner ů 

Jak jsme ukázali v předešlé kapitole, nenáhodné párování a partnerská podobnost 

hrají ve vztazích velkou roli. V této kapitole se budeme zabývat již jen fyzickou 

podobností. Probereme nejčastěji uváděné teorie vysvětlující vzájemnou partnerskou 

podobnost a partnerský výběr, tedy podobnost na základě vlastní atraktivity, obecné 

preference pro průměrnost a symetrii a konečně se zaměříme na obličejovou podobnost 

jako stěžejní část pro tuto práci. 

3.1  Podobnost na základ ě vlastní atraktivity 

Jedním z možných vysvětlení partnerské podobnosti je to, že si jedinci vybírají 

partnery, kteří jsou podobně fyzicky atraktivní jako oni sami. Díky podobnému stupni 

atraktivity partnerů a potažmo podobných kvalit pak vypadají jako více fyzicky podobní. 

Jedinci hodnocení jako atraktivní považují, v porovnání s méně atraktivními jedinci, 

ostatní za obecně méně atraktivní a očekávají od svého partnera, že bude atraktivnější 

(Montoya, 2008). Muži také vkládají větší snahu do interakce se ženami, které odpovídají 

jejich vlastní atraktivitě (van Straaten a kol., 2009). Studie ukazují, že lidé si vybírají 

partnery na stejné úrovni atraktivity, na jaké se považují oni sami (Shepherd, Ellis, 1972), 

atraktivita jedince se tedy stává limitujícím faktorem při výběru partnera. Další studie 

zjistila, že skuteční partneři se shodují při hodnocení vlastní atraktivity, jejich 

sebehodnocení jsou si velice podobná (Feingold, 1988). 

Atraktivita je široký pojem, ohodnocení fyzické atraktivity v kontextu výběru 

partnera ovlivňují různé části a ukazatele na lidském těle, důležitými komponentami jsou 

například lidská tvář, ale i tělesná výška, štíhlost nebo naopak korpulentnost, poměr pasu a 

boků, u žen dále velikost prsou a u mužů poměr pasu a ramen a vyvinutost muskulatury 

(Havlíček, Rubešová, 2009).  

Vnímání atraktivity u sebe i u jiných jedinců, ovlivňuje mnoho faktorů, velký 

význam má okolní svět a postoj ostatních lidí. Na okolní vlivy se zaměřila studie, kde si 

ženy nejprve prohlédly fotografie cizích atraktivních žen, a poté měly ohodnotit vlastní 

atraktivitu postavy a obličeje, tyto ženy se považovaly za méně atraktivní. To následně 

ovlivnilo jejich partnerské preference, ženy si vybírali muže s méně maskulinními rysy 

tváře. Pokud se postup obrátil a ženy prohlédly nejdříve fotografie méně atraktivních žen, 

jejich sebehodnocení atraktivity bylo vyšší a preferovali více maskulinní mužské tváře 



22 

 

(Little, Mannion 2006). Další faktor ovlivňující atraktivitu je například i fáze 

menstruačního cyklu (Penton-Voak, 1999a). 

Takzvaná kompetiční hypotéza (competition hypothesis) vysvětluje vzájemnou 

podobnost mezi partnery jako výsledek soutěže o nejatraktivnějšího partnera (Alvarez, 

Jaffe, 2004). Tento předpoklad potvrzují některé výzkumy, které objevily podobný stupeň 

atraktivity mezi reprodukčně aktivními partnery (Murstaein, Christy, 1976). Tito autoři 

nepovažují podobný stupeň atraktivity mezi partnery za jednoznačný znak nenáhodného 

párování, ale spíše za výsledek soutěže, kde ti nejatraktivnější jedinci se budou 

párovat s těmi nejatraktivnějšími partnery, kteří pro ně budou dostupní (Miller, Todd, 

1998). V rámci kompetiční hypotézy je tedy nenáhodné párování výsledkem mechanismu 

založeného na obecných stupních atraktivity. Ty nejatraktivnější ženy mají právo první 

volby a mohou si vybrat ty nejatraktivnější muže a naopak. 

Alternativou kompetiční hypotézy je „k sobě pasující“ hypotéza (“self seeking like” 

hypothesis), ta nabízí vysvětlení, že lidé nehledají nejvíce fyzicky atraktivního partnera, ale 

přitahují je jednici, kteří k nim pasují na základě fyzické atraktivity, mají tedy podobný 

stupeň atraktivity jako oni sami (Alvarez, Jaffe, 2004). Tento kompromis se zdá nutný, 

protože pomáhá minimalizovat strach z možného odmítnutí od atraktivnější osoby a 

pomůže dosáhnout rovnováhy mezi partnery (Walster a kol. citováno podle Alvarez, Jaffe, 

2004). Ve studii, kde na fotografiích hodnotili fyzickou atraktivitu zasnoubených párů a 

partnerských dvojic, které spolu chodily, se ukázala tendence pro podobnou fyzickou 

atraktivitu partnerů (Murstein, Christy, 1976). 

Alvarezová a Jaffe (2004) se pokusili ve svém výzkumu třiceti šesti dlouhodobých 

párů (minimální délka soužití tři roky) zjistit, zda jsou si partneři fyzicky podobní na 

základě hodnocení obličejových fotografií. Výsledky potvrdily, že partneři se navzájem 

podobají více než náhodné dvojice. Dalším cílem bylo zjistit, zda toto nenáhodné párování 

je spíše důsledkem hledání podobných partnerů nebo výsledkem soutěže o 

nejatraktivnějšího jedince. Projevila se obecná tendence pro párování mezi atraktivnějšími 

ženami a muži, atraktivita sama o sobě však tyto výsledky nevysvětlila. Studie tedy 

naznačuje, že za partnerskou podobností stojí hledání sobě podobných jedinců a důvodem 

může být sexuální imprinting v dětství, vliv atraktivity však nemohou vyloučit jako další 

faktor. Atraktivita není určována pouze jednou charakteristikou, dva jedinci tedy mohou 

být podobně atraktivní, ale zároveň mohou mít odlišnou morfologii obličeje. 

Atraktivitou u partnerů se zabývala i nejnovější studie Burrisse a kolegů (2011). 

Symetrické a pohlavně typické tváře (tedy maskulinní u mužů a femininní u žen) se 
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ukazují jako jedny z ceněných složek obličejové atraktivity, které poukazují na dobré geny. 

Dřívější výzkumy prokázaly preference pro partnery s těmito charakteristikami (Roberts, 

Little, 2008). Jednalo se však pouze o hypotetický výběr zkoumaný v laboratořích, Burriss 

a kolegové se proto zaměřili na to, zda tyto mechanismy fungují i při reálném výběru 

partnerů. Výsledky ověřily, že jedinci se párují na základě obličejové symetrie. 

Nepotvrdilo se však, že si muži a ženy vybírají partnery na základě pohlavně typických 

znaků, a ani párování napříč charakteristikami, tedy že by symetričtí lidé vyhledávali pro 

partnerství femininní ženy nebo maskulinní muže. Na rozdíl od předešlých výzkumů se 

nepotvrdilo ani párování na základě nezávisle hodnocené atraktivity. Vztah mezi výsledky 

z dotazníku na hodnocení spokojenosti v partnerství a obličejovou symetrií nebo 

maskulinitou se neprokázal, podobnost mezi partnery v rámci páru na základě těchto 

charakteristik nepředpovídala délku trvání vztahu nebo jeho kvalitu. Ženská atraktivita a 

délka trvání vztahu však negativně korelovaly mezi páry, kde byla žena atraktivnější než 

její partner. Souvislost obličejových rysů s délkou vztahu se tedy projevila u hodnocené 

atraktivity žen, čím více byla žena atraktivní v porovnání se svým partnerem, tím kratší 

dobu trval tento vztah. Autoři tedy shrnují, že lidé se pravděpodobně nenáhodně párují na 

základě obličejové symetrie, ale ta zůstává pouze jedním z mnoha fyzických a nefyzických 

charakteristik, kterým věnují pozornost při utváření vztahu. 

3.2  Preference pro pr ůměrnost 

Vzájemná partnerská podobnost může být i vedlejší efekt obecné preference pro 

familiérní nebo pro průměrné podněty. Lidské obličeje ale i jiné objekty jsou hodnoceny 

jako atraktivnější, pokud je jedinec spatřil již dříve (Zajonc, 1968). Percepční soustavu lidí 

ovlivňují jednotlivé tváře, s kterými se během života setkali, včetně své vlastní tváře 

(Webster a kol., 2004). Mužské i ženské tváře byly posuzovány jako průměrnější, když 

byly počítačově transformovány tak, aby se podobaly obličeji hodnotitele, než když byly 

transformovány do podoby ostatních hodnotitelů (DeBruine, 2004b). 

Například Penton-Voak a kolegové (1999b) ve své studii instruovali účastníky, aby 

interaktivně manipulovali s obličejovými fotografiemi opačných pohlaví, rozmezí 

představovalo souvislou řadu postupně se měnící počítačově graficky upravené fotografie 

od sobě podobných rysů, dále rysů průměrných až k obličejům s úplně odlišnými rysy, než 

měli sami účastníci. Výsledky ukázaly, že účastníci hodnotili jako atraktivnější mírně 

podobné obličeje (tzn. průměrné), než velice podobné tváře (tváře, které byly morfovány 

s účastníkovými vlastními fotografiemi, i když zde se ukázal trend hodnotit sobě podobné 
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tváře jako o něco atraktivnější, než je hodnotili ostatní). Průměrné obličeje byly obecně 

více atraktivní než původní obličeje jedinců, z kterých se syntetizovaly tyto průměrné 

obličeje. Autoři tyto výsledky hodnocení atraktivity interpretují tak, že jedinci možná 

považovali průměrné tváře za zdravější než velmi podobné tváře (Penton-Voak a kol., 

1999b). Výzkum však využíval počítačově upravené stimuly průměrných tváří, které 

v reálném světě neexistují, to mohlo výsledky ovlivnit tak, že se neobjevila preference pro 

podobné rysy.  

3.3  Obli čejová podobnost 

Lidská tvář je komplexní, jedinečný a typický vzorec, který je nejpoužívanější a 

dobře známý pro rozlišování lidí. Jsme například schopni rychleji zařadit tvář k pohlaví, 

pokud tento obličej známe, tedy jsme ho viděli již dříve nebo nám někoho připomíná 

(Rossion, 2002). Lidé také více důvěřují cizím lidem, kteří mají tvář podobnější jim 

samotným (DeBruine, 2002; Buckingham, 2006). DeBruine zjistila, že lidé považují za 

důvěryhodnější tváře cizích lidí, pokud jsou morfovány tak, aby se jim podobaly, než když 

tyto tváře zůstaly v původní podobě. Tváře známých osobností však důvěryhodnost 

nezvyšovaly, to vylučuje efekt familiárnosti, důvěryhodnost tedy zvyšují sobě podobné 

tváře (DeBruine, 2002). Pokud se jedinec dozví informace o nevěře svého partnera nebo 

partnerky od někoho, kdo se mu podobá v obličeji, jeho žárlivostní reakce je větší, než 

když mu toto sdělí někdo fyzicky nepodobný, protože informacím od sobě podobné osoby 

více věří (Platek, 2007). 

Lidské tváře se zdají být důležitou součástí reprodukčního chování u lidí, výzkumy 

zabývající se podobností obličejů u partnerských dvojic zjistily, že partneři se vzájemně 

podobali více než ostatní náhodně sestavené dvojice. Griffiths a Kunz (1973) zkoumaly 

vnímanou podobnost skutečných manželských párů. Vzorek 30 manželských dvojic 

vyfotografovali tak, že každý z manželů byl focen samostatně a na stejném pozadí. Poté 

rozdělili páry do šesti skupin podle délky trvání manželství a úkolem jedinců bylo 

rozpoznat vždy z deseti obličejových fotografií mužů a žen jednotlivé páry. Výsledky 

ukázaly, že hodnotitelé k sobě dokázali přiřadit páry sezdané méně než deset let, 

nedokázaly však rozpoznat sezdané páry s délkou manželství mezi deseti a dvaceti lety. 

Překvapivě úspěšně opět rozpoznaly páry, které byly sezdané více než dvacet let. Takovéto 

výsledky jsou obtížně interpretovatelné, jedním z možných důvodů nekonzistentních 

výsledků však mohl být malý vzorek stimulů, protože v každé skupině bylo pouze pět 

manželských dvojic. 
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Další studie zabývající se partnerskou podobností provedla podobný experiment, 

který zkoumal, jestli se sobě partneři v průběhu času více připodobňují z důvodu sdílení 

podobného jídelníčku, životního stylu a emočních zážitků (Zajonc a kol., 1987). Autoři 

získali dvě fotografie od obou jedinců z dvanácti manželských párů, první z fotografií byla 

pořízena v prvním roce manželství a druhá ve dvacátém pátém roce společného 

manželství. Fotografie byly upraveny a ořezány tak, aby byla viditelná pouze hlava a 

obličej každé osoby, fotografie pak rozdělili na ty pořízené v prvním roce manželství a na 

ty z 25. roku. Žádný z hodnotitelů neviděl zároveň mladší a starší fotku té samé osoby, 

měli za úkol přiřadit k sobě manželskou dvojici. Pomocí porovnání těchto fotografií tedy 

autoři testovali teorii sdílení prostředí. Výsledky studie naznačily, že u fotek z prvního 

roku manželství se neprojevil větší stupeň podobnosti nebo pravděpodobnosti manželství 

než na základě náhody. Naopak u fotografií po 25 letech manželství byly skuteční partneři 

hodnocení jako podobnější a pravděpodobněji sezdaní, tyto výsledky tedy podpořily 

hypotézu sdílení prostředí, kdy se partneři navzájem připodobňují v průběhu času. 

Výsledky Zajonce a kolegů (1987) jsou tedy částečně v rozporu s těmi Griffithse a Kunze 

(1972), obě studie naznačily podobnost mezi páry sezdanými více než 25 let, Zajonc a 

kolegové však nezjistili žádnou podobnost mezi čerstvě sezdanými páry. Ve studii 

Griffithse a Kunze hodnotitelé však vlastně nehodnotili podobnost dvojic, ale měli 

rozpoznat manželské dvojice. Zajonc a kolegové se hodnotitelů ptali, jak na 

pravděpodobnost manželství jedinců na základě obličejových fotografií, tak na podobnost 

mezi jedinci. Výsledky však byly velmi podobné, to naznačuje, že hodnotitelé si spojovali 

obličejovou podobnost s pravděpodobností manželství mezi těmito jedinci, mohla se zde 

tedy projevit obecná představa, že manželé jsou si podobní. 

Hinsz (1989) provedl další studii zaměřenou na obličejovou podobnost u skutečných 

dlouhodobých partnerských dvojic. Vzorek se skládal ze standardizovaných obličejových 

fotografií 30 zasnoubených párů (ve věku od 18 do 27 let) a 30 partnerů, kteří byli manželé 

25 let. Hodnotitelé se na rozdíl od předešlých dvou studií neskládali pouze 

z vysokoškolských studentů, ale i ze starších jedinců tak, aby se předešlo rozdílnému 

hodnocení, kdy se například mladým jedincům hůře hodnotí partnerské dvojice, které jsou 

o několik desítek let starší, a lépe hodnotí ty jim podobného věku, což může způsobovat 

percepční odchylky. Mladších 23 hodnotitelů bylo ve věku od 18 do 24 let a věk starších 

23 hodnotitelů byl v rozmezí od 43 do 60 let. Každému hodnotiteli byly prezentovány dvě 

skupiny fotografií, jedna se skládala z 30 párů fotek zasnoubených jedinců a druhá z 30 

párů fotek manželů. Hodnotitel měl určit na škále podobnost jedné dvojice opačného 
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pohlaví, půlka dvojic se skládala ze skutečných partnerů a druhá z náhodně vybraných 

jedinců, které se proměňovaly u každého hodnotitele. Výsledky ukázaly, že skuteční 

partneři byli hodnoceni jako podobnější než náhodně sestavené dvojice. Věk hodnotitelů 

neměl na hodnocení podobnosti vliv, dále nebyl žádný rozdíl v podobnosti mezi páry, které 

spolu byly 25 let a těmi, které spolu byly pouze zasnoubení. Nepotvrdila se tedy hypotéza 

sdílení prostředí. Autor podobnost mezi partnery vysvětluje pomocí hypotézy pouhého 

opakovaného vystavení (mere repeated exposure hypotothesis), podle této teorie by 

opakované vystavování nějakému podnětu mělo vyvolat kladný postoj k tomuto podnětu. 

Lidé by tedy měli být přitahování více ke stimulům, například tvářím, které vídají 

nejčastěji. Pro většinu lidí jsou to tváře jich samotných díky obrazu v zrcadle, dále tváře 

rodičů, sourozenců nebo jiných příbuzných – tyto tváře jsou díky genetické příbuznosti 

podobné samotným jedincům. Jedinci tedy mezi různými lidmi považují za atraktivnějšího 

někoho, kdo je geneticky nepříbuzný, ale má podobné obličejové znaky jako oni sami.  

Podobnost mezi tvářemi partnerů pravděpodobně nevzniká až v průběhu času na 

základě společného soužití partner nebo vystavení podobným životním faktorům (Rice a 

Borecki, 2001), protože obličejové rysy jsou silně založeny na genetických základech 

(Savoye a kol., 1998). 

Lisa DeBruine se zaměřuje na výzkumy hodnotící sobě podobnost na základě využití 

počítačové grafiky. Ve své studii použila obličejové fotografie, které byly digitálně 

upravené tak, aby se podobaly hodnotitelům, ti měli poté hodnotit atraktivitu fotografií a 

jejich průměrnost (DeBruine, 2004a). Výsledky ukázaly, že hodnocení atraktivity sobě 

podobných tváří závisí na pohlaví hodnotitele a pohlaví tváře, kterou hodnotí. Obličejová 

podobnost zvyšuje hodnocení atraktivity tváří u stejného pohlaví, ale ne u opačného 

pohlaví. Tyto závěry podporují hypotézu, že lidé využívají obličejovou podobnost jako 

znak ukazující na možné příbuzenství. Menší atraktivita sobě podobných obličejů může být 

způsobena tím, že lidé hledají optimální stupeň homogamie, vysoký stupeň vzájemné 

podobnosti může poukazovat na možnou vzájemnou příbuznost a takovýto partner by byl 

nevhodný. 

V dalším výzkumu DeBruine (2005) využila stejnou počítačovou metodu tak, aby 

vytvořila obličeje opačného pohlaví, které budou podobné hodnotiteli. Cílem výzkumu byl 

vliv obličejové podobnosti mezi hodnotitelem a hodnocenou fotografií na důvěryhodnost a 

dále míra atraktivity sobě podobných tváří pro krátkodobý nebo dlouhodobý vztah. 

Obličejová podobnost zvyšovala důvěryhodnost, ale neměla žádný vliv na atraktivitu 

v případě potenciálního dlouhodobého partnera a snižovala atraktivitu pro potenciálního 
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krátkodobého partnera. U krátkodobého partnera jsou pravděpodobně ještě důležitější 

dědičné znaky a preference naznačující genetickou kvalitu než u partnera dlouhodobého. 

Výsledky tedy nepotvrzují hypotézu „pouhého vystavení“, protože hodnocení tváří bylo 

závislé na kontextu. Tato studie byla však zaměřená pouze na preference partnerského 

výběru, to může být důvodem, proč jsou její výsledky v rozporu se studiemi, které ukazují, 

že partneři si jsou vzájemně podobní v obličeji (Griffths a Kunz, 1973; Zajonc a kol., 1987; 

Hinsz, 1989), tyto studie zkoumaly skutečné partnery, také nepoužívali počítačovou 

grafiku, ale hodnocení třetích stran. 

Saxtonová a kolegové (2009) také zkoumali obličejové preference pro výběr partnera 

pomocí počítačově upravených fotografií. Znaky kvality u potenciálního partnera rozdělili 

na základě předešlých výzkumů na absolutní, nezávislé na pozorovateli, a relativní, závislé 

na charakteristikách pozorovatele. V této studii konkrétně na interakci sexuálního 

dimorfismu (absolutní) a sebepodobnosti (relativní). Ženy měly za úkol ohodnotit 

atraktivitu mužských tváří pro krátkodobý a dlouhodobý vztah, fotografie byly počítačově 

upraveny na škále maskulinity a sebepodobnosti hodnotitelce. Ženy hodnotily 

maskulizované tváře jako atraktivnější než feminizované tváře a sobě podobné tváře jako 

atraktivnější než ty nepodobné. Absolutní kvalita měla větší vliv na hodnocení než 

relativní kvalita, sobě podobné tváře zvyšovaly hodnocení atraktivity pouze u 

maskulizovaných tváří. Oproti jiným studiím (Little a kol., 2002) se zde neobjevil rozdíl ve 

větších preferencí maskulinních tváří u krátkodobých vztahů. Naopak se ukázalo, že sobě 

podobnost zvyšovala atraktivitu u krátkodobých, což je v protikladu například se zjištěním 

DeBruine (2005). Rozdílné výsledky mohou být způsobeny současnou manipulací s 

maskulinitou i sebepodobností nebo mírou manipulace s obličeji. Předešlé výzkumy 

ukazují, že vliv sebepodobnosti na atraktivitu je spíše asymptotický než lineární (Penton-

Voak a kol., 1999b), příliš velká podobnost může značit velkou pravděpodobnost 

příbuznosti a atraktivitu tak opět snižovat. Tato studie použila manipulaci s 25% 

podobností, zatímco dřívější studie využívala větší stupeň podobnosti, 25% může být tedy 

optimální kompromis mezi outbreedingem a inbreedingem (Bateson, 1983). 

Preference pro sobě podobné tváře mohou mít původ i v hledání partnera s podobnou 

osobností. Výzkumy ukazují, že z obličeje lze odhadnout osobnost jedince (Little a kol., 

2006). Pokud jedinec hledá partnera s podobnými vlastnostmi jako má on sám, například 

extraverzi, bude hledat osobu s extrovertně vypadajícím obličejem, tudíž podobnou sobě 

samému. Little a kolegové (2006) zkoumali percepční charakteristiky tváří, které mohou 

být důvodem výběru sobě podobného partnera. U dvou nezávislých studií měli hodnotitelé 
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posoudit věk, atraktivitu a pět osobnostních charakteristik na základě dotazníku BigFive1 

podle jednotlivých obličejových fotografií manželských párů. Výsledky ukázaly, že 

posuzovaný věk, atraktivita a některé osobnostní charakteristiky (otevřenost vůči 

zkušenostem, svědomitost a extroverze) byly u manželských párů podobné, párování na 

základě vnímané osobnosti bylo signifikantní i při zahrnutí věku a atraktivity tváří jako 

vysvětlujících proměnných. Partneři se dále párovali na základě podobné váhy a výšky, ale 

s přibývající délkou vztahu si partneři nebyli více podobní ve fyzických charakteristikách 

než u kratších partnerství, nepotvrdil se tedy efekt sdíleného prostředí a stravy. Tyto 

zjištění tedy naznačují, že jedinci si vybírají partnery, kteří se jim fyzicky podobají nebo 

partnery, kteří vypadají, že mají podobné osobnostní znaky. První studie neukázala, že by 

měli partneři, kteří spolu žijí v manželství déle, podobnější fyzické charakteristiky (věk a 

váhu) nebo vypadali podobněji na základě vnímané atraktivity, maskulinity nebo 

osobitosti. Analýzy u druhé studie však ukázaly, že čím déle jsou partneři manželé, tím 

vypadají podobněji na základě posuzovaných osobnostních charakteristik. To může být 

způsobeno dvěma důvody, buď se partneři v průběhu společného soužití vzájemně 

připodobňují díky sdíleným emocím, toto vysvětlení však zpochybňují jiné provedené 

výzkumy (Hinsz, 1989; Bleske-Rechek a kol., 2009). Druhým vysvětlením může být to, že 

partneři, kteří se jeví jako osobnostně podobní, spolu zůstávají v manželství déle.  

Gonzagová a kolegové (2007) se zabývali právě tím, jak osobnost a mezilidské 

procesy předpovídají změny v kvalitě vztahu. Autoři sesbírali data ohledně osobnosti a 

emoční podobnosti ve dvou studiích, první zahrnovala randící páry a druhá byla jednoletá 

longitudinální studie novomanželů. Z výsledků první i druhé studie vyplývá, že větší 

emoční a osobnostní podobnost predikují kvalitnější vztah a dále, že emoční podobnost 

působí jako spojení mezi osobnostní podobností a kvalitou vztahu. Páry u druhé studie si 

na rozdíl od první studie byly vzájemně podobnější než cizí lidé. To podporuje hypotézu, 

že páry, které jsou si osobnostně podobné, spolu spíše vstoupí do závazku. Dále se u druhé 

studie ukázalo, že emoční konvergence propojuje osobnostní konvergenci a spokojenost ve 

vztahu. I přesto, že páry se vzájemně připodobňovaly jen velice málo, neznamenalo to, že 

zůstaly osobnostně úplně stejní, tento efekt je možná silnější v počátcích vztahu a 

manželství a poté se ustálí. 

                                                 

 
1 Konkrétně se jedná o neuroticismus, extroverzi, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a 

svědomitost. 
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Na závěr ještě stručně připomeneme studie týkající se obličejové podobnosti, které 

jsme zmínili v předešlých kapitolách. Alvarezová a Jaffe (2004) na základě hodnocení 

obličejových fotografií zjistili, že partneři si jsou vzájemně podobnější než náhodné 

dvojice. Nepotvrdilo se však, zda za vzájemnou podobností stojí párování na základě 

atraktivity. Bereczkei a kolegové (2002) se zabývali teorií imprintingu a podobností mezi 

matkou muže a jeho partnerkou. Partneři si spolu byli podobnější více než jen náhodné 

dvojice, ale méně podobní než žena s partnerovou matkou (v případě, že byly tyto matky 

ke svým synům v dětství méně emocionálně a fyzicky odmítavé). Další výzkum provedli 

Bereczkei a kolegové (2004) na podobnosti mezi ženiným partnerem a jejím otčímem. 

Partneři si byli vzájemně podobnější více než jen na základě náhody, ale méně než manžel 

a otčím ženy (v případě dobrého vztahu ženy a otčíma v dětství). Autoři nabízejí jedno z 

vysvětlení, že otčímové více investují do adoptivních dcer, které jsou jim podobnější. Proto 

když si tyto ženy vybírají sobě podobné partnery, budou se následně v obličeji podobat i 

muž a otčím. 
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4  Partnerská spokojenost 

4.1  Operacionalizace pojmu spokojenost ve vztahu 

V literatuře se objevuje řada proměnných spojených s hodnocením kvality 

partnerského vztahu. Nejčastěji se setkáváme s konceptem „partnerského přizpůsobení“ 

(dyadic adjustment; např. Spanier, 1976) nebo „partnerské spokojenosti“ (satisfaction; 

např. Burr, 1970; Shackelford a Buss, 1997),  

Podle teorie vzájemné provázanosti (interdependence theory; Rusbult, 1983) 

můžeme považovat jedince za spokojeného ve vztahu tehdy, pokud jím vnímaný zisk ze 

vztahu je vysoký, zatímco vnímané náklady pro udržení vztahu jsou nízké, a pokud tuto 

rovnici vnímá jako své vlastní měřítko pro to, jak by měl dobrý vztah vypadat. Partnerská 

spokojenost zde tedy představuje ohodnocení pozitivních pocitů k partnerovi a přitažlivost 

vztahu s ním (Rusbult, 1983). Shackelford a Buss (1997, s.10) navrhují definovat 

manželskou spokojenost jako „psychologický nástroj, který sleduje celkové náklady a zisky 

manželství“, naopak o pocitu nespokojenosti v partnerství mluví jako o „adaptivním 

mechanismu motivujícím jedince k tomu, aby začal přemýšlet o změně současného vztahu 

nebo si začal hledat jiného vhodnějšího partnera“.  

Burr (1970, s.29) ve své práci zabývající se změnami spokojenosti partnerů 

v různých fázích manželství v závislosti na přítomnosti a věku dětí definuje spokojenost 

(satisfaction) jako „subjektivní stav, v kterém jedinec prožívá určitý stupeň dosažení cíle 

nebo touhy“. V manželství je mnoho různých cílů, které mají na spokojenost vliv, podle 

Burra (1970) je tedy vhodné identifikovat specifické cíle partnerského soužití a zaměřit se 

na spokojenost s určitými cíly, protože spokojenost s různými aspekty vztahu se může 

nezávisle lišit. Ve své studii proto zkoumá spokojenost párů v různých oblastech 

partnerského soužití, jako např. vedení financí, partnerských společenských aktivit, dělení 

domácích prací, přátelský vztah s partnerem, sexuální stránku vztahu či vztah s dětmi. Při 

výzkumu spokojenosti tedy dle něj není vhodné ptát se na obecné otázky typu „Jste 

spokojeni?“, ale specifikovat je k určitým tématům tedy například „Jak často se shodnete 

na trávení společného času?“. 

Podobný přístup volí i Spanier (1976), který pracuje s konceptem partnerského 

přizpůsobení (dyadic adjustment). Vymezuje ho jako „neustále se měnící proces s 

kvalitativním rozměrem, který můžeme hodnotit v jakémkoliv bodě v určitém čase“, 

výsledek tohoto ohodnocení partnerského přizpůsobení je určen mírou partnerské 
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spokojenosti (dyadic satisfaction, značí obecný pohled na vztah a jeho fungování), 

partnerské soudržnosti (dyadic cohesion, vzájemná náklonnost partnerů a sdílení 

společných zážitků), shody v partnerském vztahu (dyadic konsensus, shoda na důležitých 

otázkách vztahu) a vyjadřováním emocí (affectional expression, projevování citů a 

sexuální stránka vztahu) v partnerském vztahu (Spanier, 1976, s.16).  

Cílem Spanierovy práce bylo vytvořit dotazník, který bude měřit celý proces 

partnerského přizpůsobení (Dyadic Adjustment Scale – DAS; Spanier, 1976). Při tvorbě 

dotazníku vycházel Spanier z konceptu přizpůsobení popsaného v literatuře, původní 

předpoklad tedy byl, že momentální hodnocení míry vzájemného přizpůsobení je 

ovlivněno následujícími oblastmi partnerského soužití: mírou rušivých rozdílů mezi 

partnery (troublesome dyadic differences), napětím mezi partnery a jejich úzkostí, 

partnerskou spokojeností, partnerskou soudržností a mírou shody na záležitostech 

důležitých pro fungování vztahu. Dotazník byl vytvořen pomocí komplexního procesu, 

nejprve byly identifikovány všechny položky (cca 300) používané v různých škálách pro 

měření manželského přizpůsobení a následně eliminovány ty položky, které se opakovaly. 

Dále tři nezávislí posuzovatelé prozkoumali obsahovou validitu otázek, nevhodné otázky 

byly vyřazeny. Dotazník se zbylými 200 otázkami vyplnilo 218 sezdaných (průměrný věk 

35,1 let, průměrná délka manželství 13,2 let) a 94 rozvedených (průměrný věk 30,4 let, 

průměrná délka manželství 8,5 let) jedinců z Pensylvánie. Následnou analýzou byly 

odstraněny všechny položky týkající se napětí mezi partnery a jejich úzkostí, protože 

nebyly identifikovány jako jasné složky dyadického přizpůsobení, dále otázky 

s alternativní formulací nebo strukturou, malým rozptylem a velkou šikmostí. Zůstalo 40 

proměnných, které byly otestovány pomocí faktorové analýzy, aby se zjistila adekvátnost 

navržených definic dyadického přizpůsobení, dále pro určení toho, které položky by měly 

být zahrnuty ve finální škále přizpůsobení a také pro pochopení, které položky zahrnuté ve 

škále jsou propojené a spadají do jedné subškály. Ve finálním dotazníku zůstalo 32 otázek. 

Analýza ukázala, že míru rušivých rozdílů mezi partnery nelze empiricky ověřit, a byla 

proto odstraněna. Naopak se objevily 4 otázky, které byly ověřeny jako samostatná 

subškála, Spanier ji pojmenoval vyjadřování emocí. Finální dotazník DAS tedy tvoří čtyři 

subškály: partnerská spokojenost, partnerská soudržnost, shoda v partnerském vztahu a 
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vyjadřováni emocí. Spanier tedy vymezuje spokojenost (satisfaction) jako jednu ze 

součástí celkového procesu přizpůsobení (adjustment)2.  

Spanierův koncept partnerského přizpůsobení je hojně využíván pro potřeby 

výzkumu partnerského soužití, přesto se po jeho vytvoření objevily i různé kritiky. Jedna 

z nich pochází například od Trosta (1985), který nekritizuje dotazník sám o sobě, ale 

využívání konceptu „přizpůsobení“ jako takového. Koncept „přizpůsobení“ je dle něj 

hodnotící a nejasný. Trost (1985) se dále zamýšlí nad Spanierovým definováním 

přizpůsobení jako dynamického procesu. To je dle něj správný předpoklad, ale nepovažuje 

jej za plnohodnotnou definici, protože proces jako takový indikuje změnu, ale neříká, 

jakým směrem tato změna nastává. Každá změna nemusí znamenat přizpůsobení, proto je 

podle Trosta Spanierova definice „prázdná“. Trost však nenabízí vhodnější definici nebo 

odpověď na své otázky. Aby partneři měli pocit, že žijí ve fungujícím vztahu, musí jim 

vyhovovat vzájemné ohodnocení všech čtyř subškál partnerského přizpůsobení, je tedy 

logické, že k určité míře vzájemného přizpůsobení mezi partnery dochází (Mikulincer, 

2006). Navíc Spanier (1982) šest let po vytvoření dotazníku provedl evaluační analýzu 

konceptu DAS na vzorku 205 jedinců (91 mužů a 114 žen, průměrný věk 30 let), validita a 

reliabilita dotazníku byla opět podpořena. 

 

Závěrem této kapitoly shrňme, s jakými pojmy budeme nadále v textu pracovat. 

Budeme vycházet z Burrovi (1970) definice spokojenosti jako momentálního ohodnocení 

míry dosažení cíle ve vztahu, kdy je toto ohodnocení součástí procesu přizpůsobení. Tento 

proces je podle Spaniera (1976) definován pomocí jeho jednotlivých složek, tedy 

partnerské spokojenosti, soudržnosti, shody a vyjadřování emocí. Dotazováním se na tyto 

konkrétní aspekty vztahu totiž naplňuje Spanier (1976) Burrův koncept výzkumu 

spokojenosti. Spanierův dotazník dyadického přizpůsobení (DAS) v této práci také 

použijeme. 

                                                 

 
2 Detailní popis jednotlivých subškál viz níže kapitola 8.3.2. 
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4.2  Faktory ovliv ňující spokojenost ve vztahu 

4.2.1  Prediktory stability vztahu 

Fungující a spokojený partnerský vztah je ovlivněn velkým množstvím různých 

proměnných, ať už se jedná o osobnostní rysy jedinců, společenské prostředí, z kterého 

pocházejí, hodnotové orientace a postoje partnerů, poskytování lásky a podpory, 

partnerskými očekáváními či plány do budoucnosti. Šmolka (2005) mluví o několika 

obecných předpokladech, které pozitivně ovlivňují partnerská soužití. Jedná se o znaky 

jako je schopnost jedinců spolupracovat, důvěra a důvěryhodnost, umění odpouštět, 

celková zralost osobnosti nebo přiměřená míra zodpovědnosti. Hill a kolegové (1976 

citováno podle Lloyd a kol., 1984) uvádějí, že stabilitu vztahu předpovídají faktory jako 

blízkost (closeness) partnerů, množství lásky, rovnoměrné investice obou partnerů do 

vztahu nebo pravděpodobnost manželství. 

Nedílnou součástí každého partnerství je také vzájemná komunikace. Kvalita 

komunikace mezi partnery, a zejména komunikační schopnosti obou partnerů jsou 

významnými proměnnými ovlivňujícími fungování vztahu (Burleson, Denton, 1997). 

Vangelisti a Huston (1994), ve své studii 168 párů v prvních dvou letech jejich 

manželství, zkoumali vztah mezi spokojeností jednotlivých manželů s osmi oblastmi 

manželství (komunikace, sex, vliv na dělání společných rozhodnutí, volnočasové aktivity, 

rozdělení domácích prací, čas trávený společně, čas s přáteli nebo příbuznými a finance) a 

manželskou spokojeností. Autoři sledovali tyto páry nejprve krátce po svatbě a poté znovu 

po jejich prvním a druhém výročí svatby, ke konci studie již polovina párů měla děti. 

Výsledky ukázaly, že se liší vztah mezi spokojeností s jednotlivými oblastmi manželství a 

celkovou manželskou spokojeností. Celkovou nespokojenost v manželství ovlivňovala 

nespokojenost s „komunikací“ a „vlivem na dělání společných rozhodnutí“. Oblast „vlivu 

na dělání společných rozhodnutí“ navíc předpovídala snižující se spokojenost v manželství 

během všech tří konaných sezení.  

Sacherová a Fine (1996) ve studii 42 mladých párů pokusili na základě vyplněných 

dotazníků předpovědět jejich partnerský status a spokojenost po šesti měsících od prvního 

měření. Partneři (průměrná délka vztahu 34,39 týdnů, rozmezí od 4 do 119 týdnů) vyplnili 
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dotazníky měřící stupeň zavázaní se vztahu (commitment)3, spokojenosti ve vztahu, 

vnímání alternativních možností (alternative quality)4 a délku trvání vztahu při prvním 

sezení výzkumu. Po šesti měsících se měření opakovala, ale pouze u těch párů, jejichž 

vztah dále trval (30 párů). Cílem autorů bylo porovnat výsledky testů z prvního a druhého 

sezení po šesti měsících. Výsledky ukázaly, že ženy měly větší snahu o udržování 

stávajícího vztahu než muži. Pokud měli ženy při prvním testování pocit, že nemají příliš 

možností navázat jiný kvalitnější vztah a byli spokojené ve vztahu, jejich vztah spíše trval i 

při druhém testování po šesti měsících. Proměnné sledované při prvním testování pozitivně 

predikovaly stupeň spokojenosti žen i mužů po šesti měsících (konkrétně vnímání méně 

alternativních možností a spokojenost při prvním testování zlepšovali spokojenost při 

druhém testování). Ženskou spokojenost ve vztahu dále pozitivně ovlivňovala větší 

zavázanost vztahu v rámci prvního sezení, mužskou spokojenost se vztahem a jeho 

pozitivní vývoj při druhém měření však na rozdíl od žen ovlivňovalo vnímání nižšího 

zavázání se ženy ve vztahu při prvním měření. Mužský náhled na kvalitu vztahu v prvním 

měření byl silnějším prediktorem ženského hodnocení partnerské spokojenosti při druhém 

měření, než ženský pohled pro muže. Ženy tedy byly více ovlivněny náhledem svého 

partnera než muži náhledem své partnerky, možná proto, že jsou více orientovány na 

vnímání mezilidských vztahů než muži (Sacher, Fine, 1996). Spokojenost žen se vztahem 

při prvním měření a jejich vnímání vztahu navíc více než mužská spokojenost 

předpovídala to, zda spolu partneři zůstali i po šesti měsících. Autoři z výsledků usuzují, že 

ženy do vztahu tedy investují více než muži (jsou více zavázené a udávají méně kvalitní 

alternativní partnery), a to jim poskytuje větší vliv na budoucí vývoj vztahu.  

Rovněž Simpson (1987) ve své studii 234 vysokoškolských studentů zkoumal 

faktory ovlivňující stabilitu partnerských vztahů. Výzkum zahrnoval deset faktorů: 

spokojenost se současným partnerem, blízkost vztahu, trvání vztahu, sexuální povahu 

vztahu, kvalitu nejlepšího alternativního aktuálního a vysněného partnera, obtížnost s jakou 

by si vhodného alternativního partnera našli, exkluzivita vztahu, sklon k sebe kontrolování 

                                                 

 
3 Zavázaní se vztahu (commitment) je v této práci chápáno jako citové připoutání se k partnerovi a 

touha udržet tento vztah, odkazuje tedy na závislost na tomto vztahu (Rusbult a Buunk, 1993 citováno podle 

Sacher a Fine, 1996) 

 
4 Jak těžké by bylo pro jedince najít si jiného vhodnějšího partnera, než je ten současný. Jedinec se 

tedy rozhoduje, zda zůstat v současném vztahu na základě porovnání různých možných alternativ. 
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(self-monitoring propensity)5 a orientaci na sexuální vztahy. Všechny tyto faktory 

signifikantně předpovídaly stabilitu vztahu. Simpson (1987) zjistil, že jedinci, jejichž vztah 

se stejnou osobou trval i po třech měsících od úvodního sezení, byli podle výsledků 

z prvního sezení v porovnání s těmi ostatními spokojenější ve vztahu, byli si s partnerem 

bližší, chodili s partnerem delší dobu a sexuálně spolu žili. Tito lidé také věřili, že by pro 

ně bylo těžší najít si jiného vhodného partnera a inklinovali k exkluzivitě současného 

vztahu. Zdá se tedy, že lidé, kteří mají hodně atraktivních alternativ (je pro ně snadné najít 

si vhodnějšího partnera v porovnání s tím současným), mají nastavené poměrně vysoké 

standardy pro svého partnera, jejich vztahy tedy mohou být náchylnější k rozchodům 

(Simpson, 1987). 

Roli v partnerství hraje i délka vztahu, která je jedním z faktorů předpovídající 

stabilitu vztahu. Ty páry, které spolu vydrží po dlouhou dobu tak překonají formující a 

často také nestabilní stádia na začátku vývoje vztahu. Spolu s delším trváním vztahu se 

vyselektují nefungující vztahy a partneři, kteří spolu zůstanou, si již jeden druhého 

prověřili, po roce vztahu opadá prvotní fáze zamilovanosti a klesá vášeň, s rostoucí délkou 

vztahu se však prohlubuje zavázání se vztahu (commitment; Ahmetoglu a kol., 2010). 

Dlouhodobé vztahy by tedy proto měly být méně náchylné k rozchodu (Lloyd, 1984; 

Simpson, 1987). 

4.2.2  Partnerské konflikty a spokojenost ve vztahu  

Storaasli a Markman (1990) porovnávali u 40 manželů jejich hodnocení intenzity 

konfliktů v deseti problematických oblastech (peníze, komunikace, příbuzní, sex, 

náboženství, dovolená, přátelé, alkohol nebo drogy, děti a žárlivost) spolu s manželským 

přizpůsobením. Účastníci byli manželé jeden rok a dosud neměli děti. Studie ukázala, že 

vztah mezi manželským přizpůsobením a intenzitou konfliktů se lišil v rámci zvolených 

problémových oblastí. U mužů manželské přizpůsobení negativně korelovalo s intenzitou 

neshod v oblastech komunikace a sexu. U žen bylo manželské přizpůsobení ještě silněji 

                                                 

 
5 Jedinci, kteří se hodně sebe kontrolují, jsou vnímaví ke společenským a mezilidským signálům 

naznačujícím, jaké je vhodné chování v dané situaci. Naopak jedinci, kteří se kontrolují málo, jednají typicky 

podle svých vlastních názorů a povahy. Výzkumy ukazují, že jedinci, kteří se hodně kontrolují nebývají ve 

vztahu tolik zavázaní jako ti, kteří se kontrolují méně (Snyder a Simpson, 1984 citováno podle Simpson, 

1987). 
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negativně spojeno s intenzitou neshod v oblastech komunikace a sexu, negativní korelace 

se objevila rovněž u neshod ohledně příbuzných a žárlivosti. 

Kurdek (1994) se zabýval tím, v jakých oblastech se většinou partnerské dvojice 

hádají, a které z těch oblastí nejvíce ovlivňují partnerskou spokojenost. U 108 

heterosexuálních bezdětných párů, které spolu žily (průměrná délka soužití byla 57,34 

měsíců), objevil spojení mezi frekvencí konfliktů v určitých oblastech, současné 

spokojenosti ve vztahu a proměně spokojenosti ve vztahu po jednom roce. Oblasti hádek u 

párů rozdělil do šesti skupin, které zastupovaly: 1. konflikty týkající se moci (např. přílišná 

kritičnost), 2. sociálních otázek (např. politické a sociální otázky), 3. osobních nedostatků 

(např. alkohol nebo kouření), 4. nedůvěry (např. lhaní, nedůvěra), 5. intimity (např. sex) a 

6. osobního odstupu (např. povinnosti v práci nebo ve škole). Časté hádky ohledně 

nedůvěry indikovaly nespokojenost spíše u mužů a časté hádky ohledně sociálních otázek 

spíše u žen. Ze všech šesti problémových oblastí nejvíce negativně ovlivňovaly současnou 

spokojenost obou partnerů neshody v oblastech týkajících se moci a intimity, snížení 

spokojenosti ve vztahu u obou partnerů po jednom roce bylo spojeno s frekvencí neshod 

v oblasti moci. Udržování moci ve vztahu je stálá charakteristika jedince, která příliš 

nekolísá v čase na rozdíl od ostatních oblastí konfliktů, pokud tedy byl partner s touto 

oblastí nespokojen při prvním testování, tento problém zůstával v partnerství přítomen i 

nadále a za rok snížil celkovou spokojenost ve vztahu. Autor vysvětluje, že moc a intimita 

reflektují oblasti, v kterých partneři silně vzájemně vnímají chování jeden druhého, jsou to 

tedy oblasti velké vzájemné provázanosti, proto nejsilněji snižují partnerskou spokojenost.  

Cramer (2004) zkoumal, zda spokojenost ve vztahu silněji ovlivňuje podpora 

partnera nebo konflikty ve vztahu. Podporu a konflikt chápal Cramer ve smyslu 

diskutování a shody na osobních problémech nebo naopak lišícími se názory a jinými 

problémy, o kterých by si každý s partnerů chtěl povídat a které považovala určitá 

partnerská dvojice za důležité. Podporu a konflikt hodnotil pomocí šesti oblastí: 

porozumění, otevřenost, souhlas, bezpodmínečnost přijetí (unconditionality of 

acceptance)6, negativnost a spokojenost s výsledkem diskuze. Výsledky ukázaly, že 

podpora má přímý pozitivní vliv na spokojenost ve vztahu. Partnerská podpora sice 

významně korelovala s konflikty, u konfliktů se však neobjevil přímý vliv na spokojenost 

                                                 

 
6 Bezpodmínečnost přijetí rozdělil Cramer (2004) na míru, s jakou se jedinec cítí uznávaný a na míru 

toho, jestli je toto uznání podmíněno chováním jedince.  
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ve vztahu. Tyto výsledky naznačují, že podpora, jak byla chápána v tomto výzkumu, je pro 

spokojenější vztah důležitější a ovlivňuje jej více, než ho negativně ovlivňují konflikty ve 

vztahu. 
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5  Sexuální spokojenost ve vztahu 

5.1  Sexuální spokojenost a její definice 

Podobně jako u celkové partnerské spokojenosti, i u sexuální spokojenosti můžeme 

v odborné literatuře najít mnoho různých pohledů a názorů na to, jak ji definovat. Renaud a 

kolegové (1997 citováno podle Young a kol., 2000) například poukazují na to, že sexuální 

spokojenost bývá někdy definována spíše jako nepřítomnost nespokojenosti v sexuální 

oblasti. Derogatis a Melisaratos (1979 citováno podle Young a kol., 2000) naopak považují 

koncept sexuální spokojenosti za přímo měřitelný, jedinec je buď spokojen nebo 

nespokojen se svým sexuálním životem. Santtila a kolegové (2008:32) ve své studii 

definují sexuální spokojenost jako „spokojenost s frekvencí sexuálního chování u mužů i 

žen“, tedy jako nepřítomnost nesouladu mezi požadovanou frekvencí a skutečnou 

frekvencí sexuálního chování. Lawrance a Byersová (1995, s.268) vymezují sexuální 

spokojenost jako „citovou reakci vycházející z jedincova subjektivního ohodnocení 

pozitivních a negativních dimenzí spojených s jeho sexuálním vztahem“, příkladem těchto 

dimenzí jsou potěšení (pleasure), přitažlivost, náruživost (intensity) nebo uspokojení. Tato 

definice zohledňuje mezilidský kontext, ve kterém se sexuální aktivita odehrává.  

5.2  Faktory ovliv ňující sexuální spokojenost 

Sexuální spokojenost v partnerství zvyšuje velké množství různých faktorů, 

výzkumy ukazují, že sexuální spokojenost pozitivně koreluje s frekvencí a konzistentností 

orgasmů (Hurlbert & Apt, 1994 citováno podle Štulhofer a kol., 2010) nebo s mírou 

intimity (Byers & Demmons, 1999). Sexuální spokojenost ovlivňují také různé fenomény 

na individuální nebo společenské úrovni, například úzkost a vyhýbavost partnerů (Butzer 

& Campbell, 2008 citováno podle Štulhofer a kol., 2010), nebo širší kulturní faktory 

(Carpenter a kol., 2009 citováno podle Štulhofer a kol., 2010).  

Sexuální spokojenost naopak snižují některé výše zmiňované aspekty partnerského 

přizpůsobení, jako například nevyřešené konflikty, nejistota ve vztahu značící nedostatek 

důvěry či citová odloučenost (emotional distancing), nebo pocit, že jedinec není milován 

(Davidson & Darling, 1988 citováno podle Theiss, 2011).  

Na sexuální spokojenost působí i kvalita a kvantita sexuálních aktivit, výzkumy 

ukazují, že větší počet sexuálních aktivit souvisí s větší sexuální spokojeností (Young a 

kol., 2000). Tyto výsledky mohou naznačovat, že větší sexuální frekvence vede k větší 
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spokojenosti nebo také to, že důvod proč mají někteří méně sexu, je ten, že je pro ně sex 

méně příjemný a uspokojující. Na sexuální spokojenost mají vliv i různé nekoitální 

sexuální praktiky (Young a kol., 2000). Sexuální spokojenost je vyšší u párů, kde sexuální 

aktivita odpovídá jejich sexuální touze (tedy povaze a kvantitě jejich ideální sexuální 

aktivity), spokojenost naopak klesá, pokud existuje ve vztahu velký rozdíl mezi sexuální 

touhou a skutečnou sexuální aktivitou, zejména pokud je frekvence sexuální aktivity nižší 

než požadovaná frekvence (Haavio-Mannila & Kontula, 2001 citováno podle Santtila a 

kol., 2008). Výzkum Simms a Byersová (2009) ukazuje, že čím častěji se partneři oddávají 

sexuálním aktivitám, tím jsou spokojenější. Jako důležitý faktor sexuální spokojenosti se 

v tomto výzkumu objevilo také mužovo vnímání vzájemné podobnosti ohledně ideálního 

sexuálního chování. Čím větší vnímali muži podobnost mezi jejich vlastní a partnerčinou 

ideální sexuální aktivitou, tím lepší byla sexuální spokojenost obou partnerů. 

Model vzájemného partnerského ovlivňování sexuální spokojenosti (The 

Interpersonal Exchange Model of Sexual Satisfaction, IEMSS) předpokládá, že kvalita 

vztahu je ovlivněna sexuální spokojeností (Byers, 2005). IEMSS staví na míře výdajů a 

odměn, které si partneři vymění ve svém sexuálním vztahu, například vzájemná výměna 

v oblastech jako míra vyjadřování citů a náklonnosti během sexuálních aktivit nebo 

orálním sexu. Sexuální spokojenost by tedy měla být větší, když v průběhu času převažují 

odměny nad náklady a mezi partnery je rovnováha odměn a nákladů (Byers, 2005). Podle 

tohoto modelu jsou nevyřešené konflikty partnerů, chybějící pocit lásky a emoční odstup, 

které souvisí s fungováním vztahu v sexuální oblasti a jsou brány jako nedostatek odměn 

ve vztahu, spojeny s nižší sexuální spokojeností (Davidson, Darling, 1988 citováno podle 

Theiss, 2011).  

Dále se ukazuje, že spokojenost ve vztahu částečně zajišťuje spojení mezi 

sebeodhalením (self-disclosure)7 a sexuální spokojeností, to může být vysvětleno tak, že 

míra sebeodhalení se partnerovi vede k větší partnerské spokojenosti, která dále zvyšuje 

sexuální spokojenost (MacNeil, Byers, 2009). Vysvětlení může být ale i obrácené, tedy že 

větší míra sebeodhalení se partnerovi zvyšuje sexuální spokojenost a ta následně ovlivňuje 

                                                 

 
7 Sebeodhalení chápou autorky (MacNeil, Byers, 2009) na dvou rovinách, v rovině obecné a 

v sexuální. Sebeodhalení se znamená, že jedince ukáže svému partnerovi své pocity, myšlenky a otevřeně 

komunikuje o problémech. Sexuální sebeodhalení pak umožňuje otevřenou komunikaci o vlastních 

preferencích a pocitech v sexu.  
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míru celkové spokojenosti v partnerství. Takto vnímá sexuální spokojenost i Spanier 

(1976), který ji zahrnul ve svém dotazníku DAS (viz výše) jako jednu ze subškál 

celkového dyadického přizpůsobení.  

Stejně jako u celkové partnerské spokojenosti se zdá, že i sexuální spokojenost je 

ovlivněna kvalitou intimní komunikace mezi partnery. Špatná komunikace vede ke snížení 

sexuální i celkové spokojenosti ve vztahu (Byers, Demmons, 1999). Důležitá jsou zejména 

témata, o kterých partneři komunikují. Jak ukázaly Byersová a Demmonsová (1999), pro 

lepší sexuální spokojenost je podstatná právě míra sebeodhalení partnera – pokud spolu 

partneři otevřeně komunikují o sexu, o tom, co mají a nemají rádi, ale i o nesexuálních 

tématech, jsou pak v oblasti sexu spokojenější. Pokud partneři cítí, že odhalení se je 

vzájemné, je pro ně snadnější odhalit své pocity a potřeby. Páry, které spolu více 

komunikují a jsou v oblasti sexu více asertivní, udávají větší partnerskou spokojenost 

(Greene a Faulkner, 2005). Výsledky tohoto výzkumu dále ukazují, že jedinci, kteří o sobě 

odhalí důležité informace ohledně sexuálních záležitostí, tak přispívají k efektivitě sexuální 

komunikace v rámci partnerského vztahu. Nejistota ve vztahu naopak narušuje schopnost 

otevřené komunikace o sexu a snižuje tak sexuální spokojenost (Theiss, 2011). 

Hurlbert (1993) pracuje s konceptem sexuální kompatibility intimních partnerů. 

Sexuální kompatibilita je zde definována jako podobnosti nebo shody emocionálních, 

kognitivních a behaviorálních složek sexuálního vztahu u obou partnerů a pozitivně 

koreluje se sexuální spokojeností. Z výzkumů vychází, že například ženy, které jsou se 

svým partnerem pouze málo sexuálně kompatibilní, mají méně sexuální touhy a více se 

vyhýbají sexuálním aktivitám (Hurlbert, 1996). Pro účely této práce budeme vycházet 

právě z Hurlbertova konceptu. 

5.2.1  Souvislost sexuální a celkové spokojenosti v  partnerství 

Sexuální spokojenost partnerů je jak terapeuty, tak obecnou veřejností považována za 

silně propojenou s celkovou kvalitou partnerského vztahu (Lawrance & Byers, 1995, 

Sprecher, 1998). U dlouhodobých párů se však ukazuje propojení celkové partnerské 

spokojenosti a spokojenosti sexuální jako nižší (Byers, 1999). U dlouhodobých partnerství 

pravděpodobně hrají důležitou roli jiné faktory, které mají na spokojenost větší vliv než 

sexuální stránka. Výzkumy zabývající se tím, zda sexuální spokojenost předpovídá 

stabilitu vztahu nebo v případě nespokojenosti jeho rozpad, podpořily teorii o důležitosti 

sexuální oblasti zejména v začátcích vztahu (Byers, 1999), nicméně sexuální spokojenost 

byla důležitým faktorem pro spokojený vztah i s prodlužující se délkou vztahu. Oggins 
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(1993 citováno podle Christopher a Sprecher, 2000) ve svém výzkumu zjistil, že sexuální 

nespokojenost v prvním roce manželství předpovídala rozchod do čtvrtého roku 

manželství. Na základě stejných dat však později Veroff a kolegové (Veroff a kol., 1995 

citováno podle Christopher a Sprecher, 2000) objevili, že sexuální nespokojenost měřená 

v třetím roce manželství nepředpovídala pozdější rozpad vztahu. Edwards a Booth (1994 

citováno Christopher a Sprecher, 2000) zjistili, že snížení sexuální spokojenosti v průběhu 

času bylo spojeno s pravděpodobností rozvodu.  

Byersová (2005) zkoumala vztah mezi spokojeností ve vztahu a sexuální 

spokojeností v průběhu času. Osmdesát sedm jedinců, kteří měli dlouhodobý vztah, 

vyplnilo dvakrát s odstupem 18 měsíců dotazníky na měření sexuální spokojenosti a 

spokojenosti ve vztahu. Nepodařilo se potvrdit, zda změny v sexuální spokojenosti vedly 

ke změnám v partnerské spokojenosti nebo obráceně. Nicméně se ukázalo, že sexuální a 

partnerská spokojenost se měnily souběžně, jedinci s větší partnerskou spokojeností 

udávali i větší sexuální spokojenost, na této změně se částečně podílela kvalita intimní 

komunikace. 

Důležitost sexuální spokojenosti může být také odlišná v závislosti na pohlaví 

partnera, muži spíše ukončí vztah, pokud v něm nebudou sexuálně spokojeni, ženy vztah 

naopak ukončí spíše, pokud nebudou ve vztahu celkově spokojeny (Sprecher‚ 2002). 
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6  Souvislost obli čejové podobnosti, spokojenosti 

v partnerství a sexuální spokojenosti 

Úvodem této kapitoly připomeneme relevantní poznatky ohledně vzájemné 

obličejové podobnosti partnerů popsané v předešlých kapitolách. 

Alvarezová a Jaffe (2004) ve své studii zjistili, že partneři si byli na základě 

obličejových fotografií vzájemně podobnější než náhodné dvojice. Bereczkei a kolegové 

(2002) zkoumali teorii imprintingu a podobnosti mezi matkou muže a jeho partnerkou. 

Partneři si spolu byli podobnější více než náhodné dvojice rozdílného pohlaví, ale méně 

podobní než žena s partnerovou matkou (v případě, že byly tyto matky ke svým synům 

v dětství méně emocionálně a fyzicky odmítavé).  

Griffiths a Kunz (1973) zkoumali vnímanou podobnost skutečných manželských 

párů. Zjistily, že hodnotitelé k sobě dokázali přiřadit páry sezdané méně než deset let a 

více než dvacet let. Zajonc a kolegové (1987) zjišťovali, zda se sobě partneři v průběhu 

času více připodobňují z důvodu sdílení podobného jídelníčku, životního stylu a emočních 

zážitků. U fotek po 25 letech manželství byli skuteční partneři hodnoceni jako podobnější a 

pravděpodobněji sezdaní, tento efekt se ale neprokázal v prvním roce manželství. Další 

studie Hinsze (1989) zjistila, že skuteční partneři byli hodnoceni jako podobnější než 

náhodně sestavené dvojice a neukázal se žádný rozdíl v podobnosti mezi manželskými 

páry a páry zasnoubenými. Nepotvrdila se tedy hypotéza sdílení prostředí. Podobnost mezi 

tvářemi partnerů tedy pravděpodobně nevzniká až v průběhu času na základě společného 

soužití partnerů nebo vystavení podobným životním faktorům (Rice and Borecki, 2001), 

ale obličejové rysy jsou silně založeny na genetických základech (Savoye a kol., 1998).  

 

Výzkumy tedy ukazují, že partneři jsou si na základě fyzických atributů podobnější 

než náhodně vybrané dvojice, vysvětlujících hypotéz je však řada (např. sexuální 

imprinting, homogamie nebo mechanismus fenotypové podobnosti, viz výše kapitoly číslo 

2 a 3). Je rovněž zřejmé, že partnerskou spokojenost ovlivňují různé faktory, například 

zmiňovaná sexuální spokojenost (např. Sprecher, 1998; Byers, 2005). Dosavadní studie se 

však nezbývaly tím, zda a jak může být fyzická podobnost partnerů propojena 

s partnerskou spokojeností. Pokud si vybíráme partnery sobě podobné a tento vztah 

funguje v dlouhodobém měřítku, je tato podobnost funkční z pohledu jejího kladného 

efektu na jejich spokojenost?  
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Na obdobné téma se zaměřili Keller a kolegové (1996), když zkoumali fyzickou a 

psychickou podobnost partnerů, kteří spolu chodili (průměrná délka vztahu 1,15 let) a 

manželských párů (průměrná délka vztahu 6,93 let). Autoři zjistili, že jak páry, které spolu 

chodí, tak manželské dvojice se párují podobně na základě fyzických znaků. Manželské 

páry byly ale navíc ještě podobnější v psychických znacích. Výsledky tedy naznačují, že 

jak páry, které spolu chodí, tak manželské páry, se nejprve párují na základě fyzické 

podobnosti, ale následně páry, které jsou si podobné v psychických charakteristikách, 

spolu spíše vstoupí do manželství. Fyzické znaky jsou zřejmě zásadní při počátečním 

výběru partnera, zatímco psychické znaky jsou dále důležitější pro dlouhodobé vztahy. 

Řada výzkumů (Thiessen a Greg, 1980, Griffiths a Kunz, 1973) nepodporuje teorii, že by 

se partneři v průběhu času vzájemně připodobňovali v psychických znacích, což podle 

autorů naznačuje, že podobnosti jsou důsledkem prvotního výběru. Podle Kellera a kol. 

(1996) to však neznamená, že by lidé využívali buď dlouhodobou, nebo krátkodobou 

strategii, ale spíše, že vždy aplikují dlouhodobé strategie, které se však mohou nebo 

nemusí ukázat v krátkodobém vztahu jako úspěšné. Zdá se tedy, že pro úspěch je nejprve 

důležitá fyzická podobnost, ale dlouhodobý vývoj vztahu závisí spíše na psychické 

podobnosti partnerů.  

To, že v počátcích vztahu je velmi důležitá fyzická podobnost a pro udržení 

dlouhodobého vztahu pak psychická podobnost, může souviset i s hledáním partnera 

s podobnou osobností, jakou máme my na základě odhadu jeho osobnosti z obličejového 

vzezření (Little a kol., 2006). Výsledky studie Littla a kolegů (2006) naznačují, že jedinci 

si vybírají partnery, kteří se jim fyzicky podobají nebo partnery, kteří vypadají, že mají 

podobné osobnostní znaky. 

 

Dalším faktorem, kterým se budeme v této práci zabývat, je sexuální spokojenost a 

její souvislost s obličejovou podobností partnerů. Jak jsme popsali výše, studie ukazují, že 

si vybíráme partnera, který je nám obličejově podobný. Je ale pro nás takovýto partner 

suxuálně přitažlivý?  

 DeBruine (2004a) zjistila, že obličejová podobnost hodnotitele s hodnocenou tváří 

zvyšuje hodnocení atraktivity u stejného pohlaví, ale ne u opačného pohlaví. Další studie 

DeBruine (2005) ukázala, že obličejová podobnost zvyšovala důvěryhodnost, ale neměla 

žádný vliv na atraktivitu v případě potenciálního dlouhodobého partnera a snižovala 

atraktivitu pro potenciálního krátkodobého partnera. Podle této studie nás tedy nepřitahují 

sobě podobné tváře jedinců opačného pohlaví více než jiné tváře, i když u dlouhodobého 
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partnerství sobě podobnost atraktivitu neovlivňuje ani negativně, ani pozitivně. Tato studie 

tedy ukazuje na rozdíl při výběru krátkodobého a dlouhodobého partnera. Sexuální stránka 

je důležitá zejména v začátcích vztahu (Byers, 1999), z hlediska atraktivity tedy sobě 

podobnost možná není pro jedince příliš atraktivním znakem a raději by si vybrali 

nepodobné jedince, z hlediska výběru dlouhodobého partnera ale přibývají další znaky, 

které by měl partner mít (viz výše kapitola 4). Je možné, že pocit důvěryhodnosti a 

familiárnosti u sobě podobného jedince, tedy dojem, že se na něj můžeme v budoucím 

životě spolehnout např. při výchově dětí, může převážit nad tím, zda ho považujeme za 

vysoce atraktivního. 

V podobně postavené studii Saxtonové a kolegů (2009) měly ženy za úkol na základě 

počítačově upravených fotografií ohodnotit atraktivitu mužských tváří pro krátkodobý a 

dlouhodobý vztah. Ženy hodnotily maskulinizované tváře jako atraktivnější než 

feminizované tváře a sobě podobné tváře jako atraktivnější než ty nepodobné, sobě 

podobné tváře však zvyšovaly hodnocení atraktivity pouze u maskulinizovaných tváří. 

Rozdílné výsledky oproti studii DeBruine (2005) mohou být způsobeny současnou 

manipulací s maskulinitou i sebepodobností nebo mírou manipulace s obličeji, příliš velká 

podobnost totiž může značit velkou pravděpodobnost příbuznosti a atraktivitu tak opět 

snižovat. 

V souvislosti s přitažlivostí a podobností partnera lze zmínit i preference pro MHC 

heterozygotní geny (viz výše), ženy dokáží na základě vůně rozpoznat muže s odlišným 

antigenem leukocytů, než mají ony samy (Roberts a Little, 2008). Zda se ale projevuje 

heterozygozita MHC genů i v obličeji a ti podobní nás nepřitahují, není z výzkumů příliš 

jasné. Studie Robertse a kolegů (2005a) poukázala na větší přitažlivost spolu se zvyšující 

se heterozygotností, v jiné studii však ženy při výběru potenciálního dlouhodobého 

partnera preferovaly obličeje MHC podobných mužů (Roberts a kol., 2005a). Lie a 

kolegové (2010) zjistili, že muži preferovali pro dlouhodobý i krátkodobý vztah tváře žen 

s méně podobnými MHC geny. U žen se žádný vztah neprokázal. Partneři s podobnými 

MHC geny jsou také méně sexuálně spokojeni a mají menší sexuální touhu (Garver-Apgar 

a kol., 2006).  

Westermarckův efekt mluví o mechanismu, který vyvolá sexuální nezájem o jedince, 

s nimiž jsme vyrůstali (zejména do pěti let věku; Westermarck, 1891). Týká se tedy 

většinou příbuzných jako jsou sourozenci nebo rodiče, tito lidé se pak vzájemně 

nepovažují za atraktivní a snižuje se tak pravděpodobnost incestu. Pokud si však vybereme 

partnera, který se nám podobá, ale nevyrůstali jsme s ním, Westermarckův efekt se 



45 

 

nespustí. Naopak se může projevit například mechanismus fenotypového párování, 

„vycítíme“, že potenciální partner není příbuzný a podobnost může být pro vztah výhodná 

(Blaustein a kol., 1991). Zde tedy zejména z hlediska celkové partnerské spokojenosti, 

partneři budou vzájemně více altruističtí (Rushton, 2009), potenciální potomci by pak také 

s rodiči sdíleli více genů. Roli může hrát i již zmíněný vyšší pocit důvěryhodnosti 

podobných jedinců (DeBruine, 2005) nebo hypotéza pouhého opakovaného vystavení 

(mere repeated exposure hypothesis; Hinsz, 1989). Lidé by podle ní měli být přitahování 

více k tvářím, které vídají nejčastěji (to bývá většinou vlastní odraz nebo tváře příbuzných) 

a považovat za atraktivnějšího někoho, kdo je geneticky nepříbuzný, ale má podobné 

obličejové znaky jako oni sami (Hinsz, 1989). 

Je také možné přepokládat, že vliv vzájemné partnerské podobnosti na celkovou a 

sexuální spokojenost bude u žen a mužů odlišný. Ukazuje se, že pro muže je sex důležitější 

než pro ženy (Sprecher, 2002) a že oproti ženám oceňují více partnerčinu fyzickou 

atraktivitu (Shackelford a kol., 2005a, Todd a kol., 2007). Sobě podobnost spíše značí 

menší vnímanou atraktivitu (DeBruine, 2002), která byt tak na muže mohla mít větší vliv 

než na ženy. Výše uvedené studie se zabývají hlavně ženským výběrem sobě podobného 

partnera, pokud by ale nebyla sobě podobnost pro muže přitažlivá, může mít mnohem větší 

negativní vliv na sexuální spokojenost, než je tomu u žen.  

 

Výzkumy zabývající se přímo obličejovou podobností a její souvislostí s partnerskou 

spokojeností a sexuální spokojeností v dlouhodobém partnerství nenajdeme tedy téměř 

žádné a výsledky studií navíc nejsou jednotné. V navazující praktické části se proto 

pokusíme více objasnit vztah mezi těmito faktory. 
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II. Empirická část 

7  Cíle práce 

Tento výzkum si klade za hlavní cíl zjistit, zda dlouhodobí partneři, kteří si budou 

vzájemně více podobní v obličeji, budou zároveň spokojenější v partnerství. Dalším 

účelem této práce je zjistit, jestli obličejově podobnější partneři budou také spokojenější 

v oblasti sexu jako jedné z důležitých oblastí partnerského vztahu nebo naopak. Zároveň 

nás zajímá, zda se objeví rozdíly mezi vnímáním celkové a sexuální spokojenosti mužů a 

žen v souvislosti s podobností partnerů.  

V rámci doplňkového testování budeme zjišťovat, zda jsou dlouhodobí partneři 

hodnoceni jako podobnější, než je průměrné hodnocení.  

7.1  Hypotézy 

Hlavní hypotézy: 

a) vzájemná obličejová podobnost bude spojena s vyšší celkovou spokojeností 

v dlouhodobém partnerském vztahu, a to jak u mužů, tak u žen 

b) vzájemná obličejová podobnost bude spojena s nižší sexuální satisfakcí páru a 

jejich menší sexuální kompatibilitou, a to jak u mužů, tak u žen 

Doplňující hypotéza: 

c) dlouhodobé páry budou hodnoceny jako podobnější, než je průměrné 

hodnocení 
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8  Materiál a metody 

8.1  Výzkumný projekt partnerského soužití 

Projekt „Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského 

menstruačního cyklu“ se týkal rozsáhlého výzkumu partnerského soužití 86 dlouhodobých 

partnerských dvojic. Probíhal v letech 2006 až 2009 ve spolupráci mezi katedrou 

Antropologie FHS UK (J. Havlíček, B. Husárová) a 1. Lékařskou fakultou UK 

zastoupenou Kateřinou Klapilovou, která tento výzkum vedla. Na sběru dat jsem se 

podílela v roli pomocného výzkumníka.  

Účastníci nejprve tři měsíce vyplňovali on-line dotazníky týkající se párového soužití 

a frekvencí sexuálních aktivit. Na závěr se partneři dostavili na osobní setkání, kde 

vyplňovali baterii dotazníkových testů a zúčastnili se závěrečného interview. Byly také 

pořízeny fotografie obličejů a postavy jednotlivých účastníků. V rámci této práce 

použijeme data ze dvou z vyplňovaných dotazníků (The Dyadic Adjustment Scale, 

Spanier, 1976 a The Hurlbert Index of Sexual Compatibility, Hurlbert a kol., 1993) a 

obličejové fotografie partnerů. 

8.1.1  Soubor osob  

Podmínkou pro účast ve výzkumu partnerského soužití byl heterosexuální vztah, 

který trval v době výzkumu alespoň dva a půl roku, partneři sdíleli společnou domácnost 

alespoň šest měsíců, byli bezdětní a jejich věkové rozmezí bylo mezi 20 až 35 lety u žen a 

20 až 40 lety u mužů.  

Nábor párů probíhal za pomoci 25 pražských gynekologických ordinací, kde byly 

rozvěšeny plakáty a letáky s bližšími informacemi o výzkumu. Zároveň byl o výzkumu 

informován gynekolog, takže se ho ženy mohly v případě nejasností zeptat a získat 

doporučení. Partneři byli za účast ve výzkumu finančně motivováni, odměna činila 

2000 Kč pro pár.  

Celkem se výzkumu partnerského soužití zúčastnilo 86 párů. Ze souboru jsme však 

pro účely této práce museli odstranit dohromady 36 párů z důvodu nedostatečných nebo 

nekvalitních dat – několik jedinců si nepřálo být v rámci výzkumu fotografováno a další 

páry jsme museli vyřadit z důvodu rozmazaných fotografií nebo přítomnosti brýlí jednoho 

nebo obou partnerů. Finální vzorek tohoto výzkumu tedy tvoří 50 partnerských dvojic. 
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8.1.2  Použité dotazníky 

V rámci závěrečného sezení projektu vyplnili oba partneři mimo jiné 

standardizované dotazníky hodnotící jejich celkovou spokojenost ve vztahu (The Dyadic 

Adjustment Scale, Spanier, 1976, lze rozdělit na čtyři samostatné subškály – Partnerská 

spokojenost, Partnerská soudržnost, Shoda v partnerském vztahu a Vyjadřování emocí) a 

vzájemnou sexuální kompatibilitu (The Hurlbert Index of Sexual Compatibility, Hurlbert a 

kol., 1993). Oba tyto dotazníky jsme použili v této práci. Dále partneři vyplnili informace 

týkající se jejich věku, vzdělání, délky vztahu a délky soužití. Ohodnotili také svoji 

subjektivní spokojenost ve vztahu a to, jak si myslí, že je spokojen ve vztahu jejich partner 

(obě otázky byli hodnoceny na škále 1 – 7, kde 1 znamená zcela nespokojen/á a 7 zcela 

spokojen/á). Dotazníky vyplňovali partneři odděleně v klidné místnosti a neměli žádný 

časový limit. 

8.1.2.1. Dotazník partnerské p řizpůsobivosti (DAS) 

Dotazník „Dyadic Adjustment Scale“ (dále též „DAS“), česky „Dotazník partnerské 

přizpůsobivosti“ (Kratochvíl, 2006), vytvořil v roce 1976 Graham B. Spanier (1976). 

Dotazník byl vytvořen za účelem určování kvality partnerských vztahů, bez ohledu na to, 

zda respondenti jsou nebo nejsou manželé. Pokrývá všechny podstatné aspekty partnerské 

spokojenosti a kvality partnerského vztahu, ale zároveň je stručný a tudíž snadno a rychle 

vyplnitelný. 

Skládá se z 32 otázek, které jsou postaveny tak, že jim stejně dobře porozumí 

nesezdané i manželské páry. Většina otázek nabízí odpovědi na škále od 0 do 5 (jedna 

otázka má škálu od 0 do 6), přičemž některé otázky mají reverzní škálu. Na dvě otázky je 

možné odpovědět pouze ano nebo ne. Dotazník umožňuje vypočítat celkový skór odpovědí 

a vyjádřit tak satisfakci partnerů, maximální možný dosažený skór je 151. Čím vyšší je 

dosažený skór, tím lepší je fungování a kvalita vztahu. Spanierův dotazník je tvořen čtyřmi 

subškálami partnerské přizpůsobivosti, které lze použít a analyzovat i samostatně, je tedy 

možné vypočítat i skóry jednotlivých subškál. V tomto výzkumu byl použit český překlad, 

který uvedl ve své knize Kratochvíl (2006). Tato verze dotazníku je uvedena v Příloze č. 1.  

Níže jsou stručně popsané jednotlivé subškály dotazníku: 

• Partnerská spokojenost (Dyadic satisfaction) 

Dotazník obsahuje deset otázek spadajících do subškály partnerské 

spokojenosti. Jsou zaměřené na obecné hodnocení vztahu, na měření míry hádek 

vyskytujících se ve vztahu, na vnímání společné budoucnosti nebo na četnost 
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myšlenek o ukončení vztahu. Konkrétně jsou zde otázky jako například „Jak 

často si jdete s partnerem na nervy?“, „ Důvěřujete svému partnerovi?“ nebo 

„Jak často políbíte svého partnera?“ Vyšší dosažený skór na této subškále značí 

větší spokojenost se současným stavem vztahu a snahu ho dále udržet. 

• Partnerská soudržnost (Dyadic cohesion) 

Tato subškála zahrnuje pět otázek, týkajících se společně stráveného času a 

emočních prožitků. Příkladem jsou otázky „Jak často chodíte společně za 

zábavou a koníčky?“, „ Jak často o něčem klidně diskutujete?“ nebo „Jak často 

se společně smějete?“.  

• Shoda v partnerském vztahu (Dyadic consensus) 

Shody v partnerském vztahu se týká dvanáct otázek, tedy nejvíce ze všech 

částí dotazníku. Jedná se o souhlas a shodu na obecných životních postojích a 

prioritách – jako je například míra shody v otázkách správného morálního 

chování, výběru přátel, nakládání s rodinnými příjmy, trávení volného času, 

názorů na životní cíle či rozdělení úkolů v domácnosti. Konkrétně „Do jaké míry 

se shodnete na cílech a důležitých záležitostech?“ nebo „Jak často se shodnete 

na množství společně tráveného času?“.  

• Vyjadřování emocí (Affectional expression) 

Vyjadřováním emocí se zabývají poslední čtyři otázky dotazníku. Jsou 

zaměřené na množství neshod v sexuální a citové oblasti. Konkrétně například 

zda se v posledních týdnech vyskytly neshody v oblasti projevování citů nebo v 

sexuální oblasti. Dvě z těchto otázek jsou hodnocené pouze možností ano nebo 

ne, jedná se o dotaz na to, zda se vyskytly v posledních několika týdnech 

problémy v sexuální oblasti nebo neprojevování lásky, dále například „Jak často 

se shodnete na projevování citů?“. 

8.1.2.2. Hurlbert ův index sexuální kompatibility (HISC) 

Hurlbertův index sexuální kompatibility (dále též HISC) se skládá z pětadvaceti 

otázek a byl vytvořen v roce 1993 pro zjišťování kompatibility a spokojenosti 

v partnerských sexuálních aktivitách (Hurlbert a kol., 1993). Sexuální kompatibilita je zde 

definována jako podobnosti a shody emocionálních, kognitivních a behaviorálních složek 

sexuálního vztahu u obou partnerů a pozitivně koreluje se sexuální spokojeností (Hurlbert 

a kol., 1993). 
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Tento dotazník pracuje s pětibodovou Likertovou škálou. Respondenti zaškrtávají 

odpovědi na této škále, kde 0 znamená „vždy“ a 4 znamená „nikdy“, přičemž některé 

otázky mají reverzní skór (podle typu otázky, tak mohou dostat za odpověď vždy, buď 4 

nebo 0 bodů). Po kompletním vyplnění dotazníku je možné dosáhnout maximálně 100 

bodů a čím vyšší je celkový je skór, tím větší značí stupeň vzájemné sexuální kompatibility 

partnerů. Dotazovaný odpovídá na otázky typu: „Co se sexu týče, moje představy a 

hodnoty jsou jiné než u mého partnera.“ nebo „Neshodujeme se s partnerem na tom, jak 

často bychom se měli milovat.“ (u těchto otázek respondenti získají za odpověď „vždy“ 0 

bodů). Dále například „Věřím, že máme s partnerem stejné sexuální přesvědčení.“, „ Můj 

partner mě sexuálně uspokojuje.“ nebo „Máme s partnerem zhruba stejný zájem o sex.“ (u 

těchto otázek s reverzním skórem respondenti získají za odpověď „vždy“ 4 body).  

Český překlad dotazníku vytvořila Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. a docent Mgr. Jan 

Havlíček, Ph.D. v roce 2006 a poprvé byl použit ve výzkumu zabývajícím se nevěrou 

v dlouhodobých partnerských vztazích (Havlíček a kol., 2011). Na tento dotazník zatím 

není publikován český klíč pro jeho vyhodnocení, celé znění české verze dotazníku spolu 

s vyhodnocením je uvedeno v příloze této práce pro případné další výzkumné využití (viz 

Příloha č. 2). 

8.1.3  Obli čejové fotografie partner ů 

Dále byly pořízeny standardizované obličejové fotografie obou partnerů. Fotografie 

byly foceny v klidné místnosti s umělým zářivkovým světlem. Fotografování probíhalo 

s fotoaparátem FUJI S602 s rozlišením 2048 x 1546 pixelů pomocí stativu ze vzdálenosti 

1,5 metru na modrém pozadí. Modré pozadí bylo jako vhodné neutrální pozadí vybráno 

proto, že modrá barva se na obličeji běžně nevyskytuje, a pozadí tak nezkresluje výslednou 

podobu fotografie. Účastníci si stoupli na předem vyznačené místo a byli instruováni, aby 

se dívali do objektivu a zaujali neutrální výraz v obličeji, tedy bez jakýchkoliv emocí. V 

případě, že měli účastníci dioptrické brýle, byli požádáni, aby si je na focení sundali.  

8.1.4  Úprava obli čejových fotografií 

Fotografie účastníků jsme následně upravili v programu Adobe Photoshop CS5 verze 

12.0. Obličeje byly vycentrovány podle očí tak, aby byly na všech fotografiích ve 

stejné rovině, velikosti a uprostřed fotografie. Dále byly obličejové fotografie vyříznuty a 

vloženy na jednotné modré pozadí tak, aby pozadí netvořilo odlišné stíny. Účastníkům, 

kteří měli náušnice nebo jiné viditelné šperky, byly pomocí programu odstraněny. Obličeje 
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byly podle vytvořené šablony ukončeny dolní linií krku, aby nebylo vidět oblečení 

účastníků. Takto upravené fotografie byly vyvolány ve formátu 9x13 cm, aby mohly být 

dále použity k ohodnocení vzájemné obličejové podobnosti partnerů. 

8.2  Hodnocení partnerské podobnosti 

Druhou část empirické práce tvořilo hodnocení vzájemné podobnosti obličejových 

fotografií partnerů, které jsme získali během první části v rámci projektu partnerského 

soužití. Soubor 80 nezávislých hodnotitelů měl za úkol ohodnotit vzájemnou podobnost 

párů. Hodnocení se skládalo ze dvou částí. Nejprve byla hodnocena podobnost každého 

jedince v rámci skupiny spolu s deseti jedinců opačného pohlaví (ve skupině byla rovněž 

zahrnuta fotografie reálného partnera/ky), poté byla hodnocena podobnost fotografií vždy 

každé partnerské dvojice na sedmibodové škále. Na závěr ještě hodnotitelé vyplnili krátký 

dotazník ohledně vlastních sociálních a demografických údajů. 

8.2.1  Metody hodnocení podobnosti v p ředešlých výzkumech 

Dosud provedené výzkumy zabývající se vzájemnou podobností partnerů využívaly 

různé metody. Mezi nejčastější patří ta, kdy mají hodnotitelé za úkol ohodnotit na škále 

vzájemnou podobnost vždy dvou jedinců, jejichž fotografie jsou buď promítány na počítači 

nebo seřazeny do dvojic ve fotografickém albu (např. Maloney, Martello, 2006; Hinsz, 

1989). U studií zaměřených na hodnocení pro nás atraktivnějšího partnera se objevuje 

design, kdy nezávislí hodnotitelé vybírají ze dvou předložených fotografií většinou 

v počítačové formě toho atraktivnějšího (DeBruine, 2005) nebo mají ohodnotit atraktivitu 

zobrazeného jedince na škále 1 až 7 (Penton-Voak a kol., 1999; Burriss, 2011; Little a kol, 

2006). 

Další design vyskytující se při hodnocení podobnosti je hodnocení ve skupinách. 

Alvarezová a Jaffe (2004) například vytvořili skupiny po šesti párech, fotografie byly 

promíchány a hodnotitelé měli ke každé ze šesti žen nebo mužů přiřadit jejich partnera 

nebo partnerku. Poté byl spočítán počet správných odhadů skutečných partnerů. Jinou 

metodou hodnocení ve skupinkách je postup, kdy hodnotitel dostane jednu „označenou“ 

fotografii a několik (např. čytři) fotografie dalších jedinců, úkolem hodnotitele je každou 

ze čtyř fotografií očíslovat (seřadit) podle podobnosti od nejpodobnějšího k nejméně 

podobnému (1 znamená nejpodobnější a 4 nejméně podobný) k té jedné „označené“ 

fotografii (Bereczkei a kol., 2002; Bereczkei a kol., 2004). V jedné ze čtyř seřazovaných 

fotografií se skrýval partner osoby z „označené“ fotografie.  
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Následující obrázek znázorňuje postup hodnocení podobnosti ve studii Bereczkeiho a 

kolegů (2004). Tato studie se zabývala sexuálním imprintingem, hodnotila tedy vzájemnou 

manželskou podobnost, podobnost manželů, manžela a manželčina otčíma a podobnost 

manžela a manželčiny matky (design byl ve všech případech stejný). Obrázek znázorňuje 

hodnocení podobnosti mezi otčímem (je použita fotka otčíma z doby, kdy bylo dceři mezi 

dvěmi až osmi lety) a jeho potenciálními zeti (jedna z fotografií je skutečného zetě, tři další 

patří cizím lidem). 

Obrázek 1: Průběh hodnocení podobnosti ve výzkumu Bereczkeiho a kol. (2004) 

  

Schéma ukazuje design hodnocení podobnosti v rámci skupin, úplně nalevo je 

fotografie manželčina otčíma, vpravo pak čtyři fotografie možných zeťů. Hodnotitelé měli 

za úkol ohodnotit pořadí zeťů podle podobnosti k manželčinu otčímovi. Skutečný zeť se 

skrývá pod písmenem D). (Zdroj: Bereczkei a kol., 2006) 

Při vytváření designu hodnocení podobnosti ve skupinách (detailně viz kap. 8.2.5.1) 

jsme se inspirovali právě studií Bereczkeiho a kolegů (2002, 2004). Hodnotitelé řadili 

podobnost k jedné vyznačené osobě od nejpodobnějšího k nejméně podobnému, páry byly 

rozřazeny do pěti skupin po deseti párech (k fotografiím tedy zapisovali čísla podle pořadí 

podobnosti 1 = nejpodobnější až 10 = nejméně podobní). Tento postup umožnil získat od 

jednoho hodnotitele ohodnocení stupně podobnosti všech dvojic v rámci skupiny. Větší 

počet (deset párů) ve skupině jsme zvolili kvůli náročnosti hodnocení na čas a počet 

hodnotitelů (jednomu hodnotiteli zabralo splnění všech úkolů cca jeden a půl hodiny, 

maximálně mohlo najednou hodnotit pět hodnotitelů). Takto jsme od 80 hodnotitelů získali 

celkem 32 hodnocení pro každý pár, se snižující se velikostí skupiny by se pro udržení 

počtu hodnocení musel počet hodnotitelů rapidně zvyšovat. 
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Vytisknutí fotografií místo hodnocení na obrazovce počítače bylo zvoleno z toho 

důvodu, aby hodnotitel mohl volně manipulovat s přiřazovanými fotografiemi a 

porovnávat si je mezi sebou, dále kvůli větší velikosti fotografií. Pokud by byly všechny 

fotografie zobrazeny najednou na monitoru počítače, musely by být ve velmi malé 

velikosti a tudíž by byly hůře viditelné rysy obličeje. 

V některých studiích jsou fotky hodnocených jedinců počítačově upravovány tak, že 

jsou jim oříznuty vlasy, v některých případech i uši, hodnotitelé tak vidí opravdu jen 

obličej jedince (DeBruine, 2005) V této práci byly fotografie partnerů ponechány celé i 

s vlasy, tváře tak působí přirozeněji, vlasy neodmyslitelně patří k obličeji a jsou také 

jedním z kritérií při hodnocení podobnosti. 

 Na metodu hodnocení ve skupinách v této práci navazovala druhá fáze hodnocení 

podobnosti (detailně viz kap 8.2.5.2), a sice určování podobnosti dvojic na škále (Maloney, 

Martello, 2006; Hinsz, 1989) Ta byla zvolena pro doplnění první metody. Výsledky obou 

metod je navíc zároveň možné porovnávat. Tato varianta je také pro hodnotitele méně 

náročná na čas a udržení pozornosti. 

8.2.2  Předvýzkum  

Ještě před zahájením náboru účastníků na hodnocení podobnosti byl uspořádán 

předvýzkum zaměřený na zjištění vhodnosti metod hodnocení partnerské podobnosti, které 

měli být v této práci použity. Průběh hodnocení podobnosti byl shodný s následně 

provedeným výzkumem (jeho detailní popis viz níže)  

Předvýzkumu se zúčastnilo pět studentů z FHS UK (čtyři ženy a jeden muž), 

informaci o možnosti účasti získali jedinci na přednáškách Etologického semináře. Účelem 

bylo zjistit, zda vymyšlený design hodnocení podobnosti dlouhodobých partnerů (viz popis 

výše) bude realizovatelný. Zejména vzhledem k poměrně složitému postupu hodnocení 

v rámci skupin bylo vhodné zjistit, jestli budou hodnotitelé schopni pochopit a zvládnout 

hodnocení podobnosti, v jakém časovém rozmezí a jestli není celé penzum úkolů, které by 

měli splnit, příliš náročné například na udržení pozornosti. Zároveň po vyplnění všech 

dotazníků poskytl každý účastník formou diskuze s výzkumníkem své postřehy, pocity 

nebo možná vylepšení výzkumu. Cílem bylo také rámcově zjistit, jaké kvalitativní postupy 

používali hodnotitelé při určování podobnosti a jakou volili strategii při seřazování 

podobných jedinců.  

Ukázalo se, že hodnotitelé zvládli ohodnotit celé penzum fotografií bez problémů a 

nebyl pro ně výrazný problém udržet pozornost při hodnocení. Dále bylo zjištěno, že když 
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hodnotitelé věděli, že se jedná o hodnocení partnerských dvojic, hodnotili podobnost 

například na základě stereotypního uvažování, tedy jak podle nich většinou vypadají 

partnerské dvojice (např. stejná atraktivita, apod.). Než aby tedy seřazovali fotografie 

podle podobnosti, spíše vybírali dvojice, které podle nich mohly být partnerské. Pro účel 

výzkumu jsme se tedy rozhodli předem nesdělovat účastníkům pravý záměr hodnocení. 

Před vyplněním dostávali tedy jen informace, že mají přiřadit vzájemnou podobnost žen a 

mužů a nikoli, že se jedná o partnerské dvojice. 

8.2.3  Soubor hodnotitel ů 

Výzkumu se mohli zúčastnit všichni jedinci, kteří měli ukončené středoškolské 

vzdělání s maturitou a věk maximálně 30 let. Věkové omezení bylo z toho důvodu, aby 

hodnotitelé byli podobného věku jako účastníci výzkumu partnerského soužití, jejichž 

obličejové fotografie hodnotili. Pokud by byl věk hodnotitelů a jedinců na fotografiích 

příliš odlišný, mohla by se například starším jedincům hůře hodnotit podobnost o několik 

desítek let mladších osob na fotografiích, a naopak lépe by se hodnotila podobnost lidí 

stejného věku, což by mohlo způsobovat percepční odchylky (viz Hinsz, 1989).  

Nábor hodnotitelů probíhal na základě letáků rozmístěných na vysokých školách 

Fakulty humanitních studií a Vysoké školy ekonomické, inzerátů na internetových 

stránkách FHS a VŠE a dále pomocí rozesílání informačních emailů studentům FHS. 

Hodnotitelé byli za účast ve výzkumu odměňováni finanční odměnou 100 Kč. Finance na 

vyplacení odměn poskytl Výzkumný záměr FHS UK: Antropologie komunikace a lidské 

adaptace (MSM 0021620843). 

8.2.4  Průběh hodnocení podobnosti tvá ří partner ů  

Hodnotitelé na základě letáků a emailové komunikace získali pouze informace, že se 

jedná se o výzkumný projekt zaměřený na podobnost obličejů mezi ženami a muži. Dále, 

že jejich úkolem bude ohodnotit vzájemnou podobnost mužů a žen na fotografiích, které 

jim ukážeme, a vyplnit krátký dotazník. Na základě projeveného zájmu o účast ve 

výzkumu byla domluvena s každým účastníkem schůzka dle jeho časových možností. 

Hodnocení probíhalo vždy v klidné místnosti v prostorách Fakulty humanitních studií a 

jednoho sezení se z organizačních důvodů zúčastnilo vždy maximálně pět hodnotitelů.  

Po příchodu bylo účastníkům podrobně vysvětleno, jaké budou jejich úkoly, nejprve 

jim bylo pomocí tréninkové skupiny fotografií názorně předvedeno, jak bude vypadat 

hodnocení podobnosti, které mají splnit. Pravý účel výzkumu však nebyl prozrazen. 
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Hodnotitelům bylo řečeno, že mají ohodnotit vzájemnou podobnost mužů a žen na 

fotografiích, které dostanou. Měli za úkol soustředit se výhradně na vzájemnou podobnost 

na základě svých vlastních kritérií a pocitů. Účastníci tedy po celou dobu nevěděli, že v 

osobách, jejichž podobnost na obličejových fotografiích mají hodnotit, se skrývaly 

partnerské dvojice. Jak se ukázalo na základě předvýzkumu, když hodnotitelé věděli, že se 

jedná o partnery, hodnotili jejich podobnost na základě stereotypního uvažování, jak podle 

nich většinou vypadají partnerské dvojice (např. stejná atraktivita). 

Účastníci měli na všechny úkoly neomezenou dobu pro jejich splnění, většinou jim 

však jejich splnění netrvalo déle než hodinu a půl. Na závěr měli hodnotitelé v případě 

zájmu možnost zeptat se na cokoliv ohledně celého výzkumu a informovali jsem je o 

pravém účelu projektu. 

8.2.5  Rozdělení pár ů do skupin 

Soubor fotografií padesáti dlouhodobých párů byl rozdělen do pěti skupin po deseti 

párech. Páry byly náhodně seřazeny a dle pořadí jim bylo přiděleno číslo 1-50. 

Rozdělování párů do 5 skupin pak probíhalo podle vzorce „každý pátý pár je ve stejné 

skupině“ (tedy v první skupině byly 1. pár, 6. pár, 11. pár, atd., ve druhé skupině byly 2. 

pár, 7. pár, 12. pár, atd.).  

Každý účastník výzkumu hodnotil vždy dvě skupiny, přičemž jejich kombinace byly 

zvoleny tak, aby se každá skupina prostřídala s každou a se stejným počtem osmi 

opakování (tedy např. skupina 1 a skupina 2 byly společně hodnoceny 4x muži a 4x 

ženami).  

8.2.5.1. Hodnocení podobnosti v rámci skupin 

Prvním úkolem každého účastníka bylo seřadit skupinu deseti obličejových fotografií 

jednoho pohlaví od nejvíce podobné k nejméně podobné k obličejové fotografii opačného 

pohlaví. V první variantě bylo přiřazováno deset fotografií mužů k jedné fotografii ženy, 

v druhé variantě naopak, tedy deset fotografií žen bylo přiřazováno k jedné fotografii 

muže. Zároveň se pravidelně střídalo, zda hodnotitelé jako první přiřazovali deset mužů 

k jedné ženě nebo obráceně. 

Upravené fotografie (viz výše) byly vyvolány v rozměru 9x13cm a každý hodnotitel 

dostal nejprve dvě obálky naplněné fotografiemi z jedné skupiny, v jedné „obálce A“ bylo 

deset obličejových fotografií žen (na obrázku níže označeny červeně) a v druhé „obálce B“ 

deset obličejových fotografií mužů (na obrázku níže označeny modře – jednotlivé 
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partnerské dvojce symbolizují stejná písmena abecedy). Muži a ženy byli rozdělené 

partnerské dvojice (analogie ke hře pexeso). Pořadí fotografií v obálce bylo po každém 

hodnocení zamícháno. 

Obrázek 2: Ilustrativní rozdělení partnerských dvojic do obálek (varianta 1) 

 

Hodnotitel si z „obálky A“ vytáhl nejprve jednu fotografii ženy a z „obálky B“ 

vysypal všech deset fotografií mužů. Poté porovnal podobnost vyfotografované ženy 

s fotografiemi všech deseti mužů. Fotografie mužů následně seřadil od nejvíce podobného 

k nejméně podobnému oné ženě, tedy postupně od 1 do 10, kde 1 znamenalo nejpodobnější 

a 10 nejméně podobný, a nakonec pořadí zapsal do přiloženého archu (viz Příloha č. 3). 

Jak je patrné z ilustrativního obrázku č. 3 níže, partner ženy (hodnocený byl pár „Q-Q“) 

byl v rámci hodnocení zařazen na druhou pozici, tato dvojice tedy bylo přiřazené 2. místo z 

10.  

Obrázek 3: Princip hodnocení podobnosti ve skupinách (varianta 1) 

 

Obrázek č. 4 naznačuje, jak ve skutečnosti řazení fotografií probíhalo (fotografie na 

tomto obrázku nejsou fotografiemi použitými při výzkumu, ale byly získány z internetové 

adresy http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/service). Při zachování dat 

ilustrativního příkladu by byl reálným partnerem ženy muž pod číslem 2.  
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Obrázek 4: Princip hodnocení podobnosti ve skupinách (ilustrace na reálných fotografiích) 

�  

 Q � 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 nejpodobnější nejméně podobný/á 
 

Když hodnotitel seřadil první řadu fotografií, deset fotek mužů z „obálky B“ nechal 

vyložených na stole, první fotku ženy z „obálky A“ odložil stranou a z „obálky A“ vytáhl 

další fotku ženy. Poté opět seřadil fotografie mužů od nejpodobnějšího po nejméně 

podobného k dané fotografii ženy a výsledek opět zapsal do přiloženého archu. Takto 

postupně seřadil fotografie mužů z „obálky B“ ke všem fotografiím žen z „obálky A“.  

Po ohodnocení všech řad této celé skupiny dostal hodnotitel ještě další dvě obálky 

s fotografiemi párů z jiné skupiny. Oproti předchozí variantě však v tomto případě byly v 

„obálce A“ fotografie mužů a v „obálce B“ fotografie žen.  

Obrázek 5: Ilustrativní rozdělení partnerských dvojic do obálek (varianta 2) 

 

Při hodnocení podobnosti postupoval hodnotitel stejně jako v první variantě, ale zde 

samozřejmě bylo k jedné fotografii muže přiřazováno deset fotografií žen, jak ilustruje 

obrázek níže, kde partnerka muže (pár „A-A“) byla v rámci hodnocení pořadí zařazena na 

čtvrtou pozici, tato dvojice tedy byla ohodnocena číslem 4.  

Obrázek 6: Princip hodnocení podobnosti ve skupinách (varianta 2) 
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Celkem tedy každý hodnotitel seřadil podle podobnosti 20 řad fotografií, přičemž 

desetkrát přiřazoval deset fotografií mužů k jedné ženě a desetkrát přiřazoval deset 

fotografií žen k jednomu muži. Pořadí hodnocení skupin se střídalo, z celkového počtu 

osmdesáti hodnotitelů tedy čtyřicet přiřazovalo jako první jednu ženu k deseti mužům a 

čtyřicet jako první jednoho muže k deseti ženám. 

Po dokončení tohoto úkolu u všech osmdesáti účastníků jsme získali pro každého 

jednotlivce ze souboru padesáti dlouhodobých párů šestnáct hodnocení (od osmi žen a 

osmi mužů) pořadí podle podobnosti se svým skutečným partnerem v rámci skupiny 

jedinců stejného pohlaví. Pro každý pár tedy bylo získáno celkem 32 hodnocení 

podobnosti. Tento složitý design hodnocení podobnosti byl pro hodnotitele poměrně 

náročný na čas a udržení pozornosti. Předvýzkum však ukázal, že hodnotitelé takovéto 

penzum fotografií zvládali ohodnotit bez výrazných problémů, a proto jsme se rozhodli 

tento design použít. Oproti hodnocení pouze vybraných dvojic, spočívá výhoda této 

metody v tom, že hodnotitel před sebou vidí celou skupinu lidí, v rámci kterých může 

porovnávat podobnost. V reálném světě totiž partnerský výběr probíhá v rámci skupiny 

většího souboru lidí pohybujícího se v okolí každého jedince, při výběru partnera je totiž 

důležitá jeho tzv. „mate value“, kterou lze popsat jako hodnotu jedince na trhu, 

mechanismus srovnávání je tedy při vyhodnocování vhodnosti partnera přítomen (Ellis, 

Simpson a Campbell 2002). 

8.2.5.2. Hodnocení podobnosti na škále 

Druhým úkolem hodnotitelů bylo určit míru vzájemné podobnosti jednotlivých 

partnerských dvojic na sedmibodové Likertově škále, kde 1 znamenalo úplně odlišní a 7 

velice podobní. Každý hodnotitel dostal dvě fotoalba, kdy každé album obsahovalo dvacet 

fotografií partnerů z jedné skupiny (viz kap. 8.2.5 – každá skupina obsahovala deset párů). 

Fotoalba obsahovala vždy obličejové fotografie těch osob, které účastníci hodnotili již 

v první části experimentu (hodnocení v rámci skupin), takže s obličeji byli seznámeni. Na 

každé dvojstránce fotoalba byly vedle sebe rozmístěny dvě fotografie jednoho páru (tedy 

ženy a muže, rozměry fotografií opět 9x13cm), spolu s náhodně určeným číselným kódem 

každé dvojice. Úkolem účastníků bylo ohodnotit vzájemnou podobnost dvojice na uvedené 

škále a výsledek zaznamenat do přiloženého archu (viz Příloha č. 4) 

Tento úkol jsme zvolili pro doplnění hodnocení podobnosti coby pořadí partnera v 

rámci skupin. Předvýzkum ukázal, že hodnocení vždy pouze jedné dvojice je pro 

hodnotitele snazší a také jednodušší pro udržení pozornosti. Na druhou stranu vzhledem 
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k tomu, že hodnotitel před sebou vidí vždy již předem vybranou dvojici, může hodnotit 

vzájemnou podobnost jinak než ve skupině ostatních lidí. Proto byl tento úkol vždy jako 

druhý tak, aby si hodnotitelé vyzkoušeli nejprve seřadit fotografie podle podobnosti 

v rámci skupin a až poté před sebou měli pouze dvojice. 

8.2.6  Dotazník základních informací a kvalitativní  dotazník 

Poslední částí výzkumu bylo vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se sociálních a 

demografických informací a vlastních partnerských vztahů hodnotitelů (viz Příloha č. 5). 

Dotazník obsahoval 13 otázek týkajících se věku, vzdělání, stálého partnera a případně 

délky vztahu. Pokud účastníci uvedli, že mají stálého partnera, vyplnili ještě několik otázek 

na jejich partnerskou a sexuální spokojenost a vnímanou vzájemnou obličejovou 

podobnost.  

Na závěr dostali účastníci ještě dotazník s šesti otevřenými otázkami zaměřenými 

ohodnocení průběhu výzkumu, dojmů a pocitů z něho a zejména kvalitativně popsat na 

základě jakých kritérií hodnotili vzájemnou obličejovou podobnost mužů a žen a jaké při 

hodnocení používali strategie (viz příloha č. 6). Tento dotazník sloužil zejména pro 

vytvoření představy, jaká kritéria lidé považují při hodnocení podobnosti za důležitá a jaké 

znaky je vedly k jimi zvolenému pořadí a hodnocení podobnosti (což nebylo hlavním 

cílem výzkumu, ale tyto údaje zde uvádíme z důvodu podrobného popisu zvolené metody a 

možnosti zhodnocení její validity). Otázky byly otevřené a účastníci se mohli libovolně 

rozepsat. Otázky byly následující, přičemž stěžejními byly otázky č. 3 a 4: 

1) Jaké pocity máte ze seřazování? 

2) Jak obtížné vám hodnocení připadalo? 

3) Popište, jak jste při hodnocení postupoval/a (jaká byla strategie hodnocení)? 

4) Čím jste se řídil/a při hodnocení podobnosti obličejů (rozebrat kritéria na 

základě, kterých jste určoval/a vzájemnou podobnost či nepodobnost)? 

5) Byl rozdíl, když jste hodnotil/a první a poslední řady ve skupině? V případě, 

že ano, napište, jaký byl podle vás rozdíl? 

6) Byl rozdíl v obtížnosti přiřazování nejpodobnějších a nejmíň podobných 

obličejů v řadě? V případě, že ano, napište, v čem byl rozdíl?  

8.3  Metodika zpracování kvalitativních dat 

Při vyhodnocování dat jsme postupovali tak, že jsme nejprve pročetli všechny 

dotazníky, abychom získali představu, jaké odpovědi se v nich vyskytují. Nejčastější 
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odpovědi jsme si vypsali a podle nich vytvořili na základě shodného obsahu souhrnné 

kategorie. U otázky na jednotlivá kritéria hodnocení podobnosti tak vznikly například 

kategorie „barva a tvar očí“, „tvar obličeje“ nebo „tvar rtů“. Poté jsme podobné odpovědi 

rozřazovali do jednotlivých kategorií, případně přidali podle potřeby ještě novou kategorii 

a rozdělovali je podle toho, zda tak odpovídal muž nebo žena. Nakonec jsme odpovědi ve 

všech kategoriích spočítali, abychom zjistili, jaké kategorie se vyskytují nejčastěji a jestli 

se v nich objevují nějaké výraznější pohlavní rozdíly.  

8.4  Výsledky kvalitativních dat 

Nejzajímavější pro tuto práci jsou odpovědi na otázky číslo 3 a 4 (strategie 

hodnocení podobnosti a kritéria pro určování podobnosti), budeme se jimi tedy podrobněji 

zabývat. Hodnotitelé se na jednotlivé otázky rozepsali v různé míře, většinou odpovídali 

jen ve stručných bodech, někteří se však své odpovědi rozvedli podrobněji. 

 

Strategie hodnocení podobnosti 

Otázka číslo tři se týkala strategie, jakou hodnotitelé zvolili při hodnocení pořadí 

podobnosti v rámci skupin (například nejprve vybrali 4 nejpodobnější fotografie k 

přiřazované osobě a seřadili jejich pořadí a poté teprve seřazovali zbylých šest fotografií). 

Na tuto otázku odpovědělo 71 hodnotitelů (33 mužů a 38 žen) a každý popsal jednu 

preferovanou strategii, 9 hodnotitelů nevyplnilo dotazník kompletně. Na základě odpovědí 

všech hodnotitelů bylo celkem definováno pět způsobů seřazování podle podobnosti, čtyři 

z nich byly společné pro muže a ženy a pátý uváděli pouze dvě ženy.  

Jednotlivé způsoby hodnocení jsou následující: 

1) Vzájemné porovnávání fotek od nepodobnějších k nejméně podobným 

Hodnotitelé uváděli, že podobnost fotografií seřazovali postupně od toho 

jedince, který byl nejpodobnější přiřazované osobě až k tomu nejméně 

podobnému. Fotografii jednu po druhé porovnávali s přiřazovanou osobou, z celé 

skupiny vybrali nejprve nejpodobnějšího a postupně takto pokračovali. Tento 

způsob seřazování byl také nejčastější. Příklady odpovědí: 

Porovnávala jsem postupně jednu po druhé s daným obrázkem, hodnotila jsem 

míru podobnosti a podle ní jsem seřazovala fotografie od nejpodobnějších, když 

jsem si nebyla jistá, chvilku jsem si prohlížela všechny 3 vedle sebe (tedy výchozí 

+ 2 s nejistým pořadím). 
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Nejdříve jsem při vyndání fotografie určil, kdo na první pohled nejlépe 

připomíná tento obličej. Poté jsem postupoval dále – podle různých rysů jsem 

určil 2. nejpodobnějšího, 3., 4. atd. 

 

2) Nejprve 3 nebo 4 nejpodobnější, poté zbylé fotografie 

Hodnotitelé odpovídali, že vybrali a seřadili nejprve tři až čtyři fotografie 

nejpodobnější přiřazované osobě a poté teprve porovnávali zbylé fotografie 

k přiřazované osobě a určovali jejich pořadí. Příklady odpovědí: 

Snažil jsem se vybírat nejprve nejpodobnější 2- 3, poté jsem řadil až k nejméně 

podobnému. Srovnával jsem na základě přiložení fotky obličeje k jednotlivým 10 

fotkám. 

Vždy jsem vybrala tak 4 – 5 podobných, ty jsem seřadila, pak jsem se snažila 

určit, která fotografie je nepodobnější než jiná. 

 

3) Nejprve porovnání 3 nejpodobnějších, poté 3 nejodlišnějších, nakonec prostředek 

Hodnotitelé popisovali, že nejprve si ze všech deseti fotografií vybrali tři, které 

se jim zdály nejpodobnější přiřazované osobě, porovnali je mezi sebou a určili 

pořadí. Poté vybrali tři nejméně podobné, vzájemně je porovnali, aby určili jejich 

pořadí. A nakonec seřadily pořadí čtyř zbylých fotografií v prostředku. Příklady 

odpovědí: 

Nejdříve jsem vybrala asi 3 nejvíce podobné, pak nejméně podobné a nakonec 

jsem někam zařadila ty zbylé.  

Srovnání se všemi, výběr jasně podobných a nepodobných, poté rozřezaní 

ostatních.  

 

4) Rozdělení na 5 podobných a 5 nepodobných, poté řazení nejpodobnějších a 

nejméně podobných  

Hodnotitelé popisovali, že nejprve si soubor deseti fotografií rozdělili na 2 

skupiny, první byla pět nejpodobnějších fotografií přiřazované osobě a druhá pět 

nejméně podobných fotografií přiřazované osobě. Poté seřadili podobnost ve 

skupině nejpodobnějších a následně ve skupině nejméně podobných. Příklady 

odpovědí: 

Rozřazení na 5 nejvíce x 5 nejméně, poté výběr a hledání detailů a podrobnější 

seřazení v rámci těch dvou skupin. 
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Rozdělení na 5 podobných a 5 nepodobných, pak nejpodobnější a nejméně 

podobný.  

 

5) Nejprve nepodobné, poté teprve srovnání podobných 

Dvě hodnotitelky uvedly, že nejprve vybrali zhruba tři nebo čtyři nepodobné 

obličeje a poté teprve srovnávali pořadí podobných fotografií. Příklad odpovědi: 

Napřed vyřazení a srovnání pořadí nejméně podobných, a až potom řazení od 

nejpodobnějších po nejméně podobné.  

Níže uvedená tabulka četností znázorňuje rozložení odpovědí v jednotlivých 

kategoriích na otázku číslo tři „Popište, jak jste při hodnocení postupoval/a (jaká byla 

strategie hodnocení)?“ 

Tabulka 1: Četnost odpovědí při popisu postupu hodnocení podobnosti 

varianty odpovědí 
počet odpovědí 

(celkem) 
muži ženy 

vzájemné porovnávání fotek od 

nepodobnějších k nejméně podobným 
31 14 17 

nejprve 3 nebo 4 nejpodobnější, poté 

zbytek  
15 7 8 

nejprve porovnání 3 nejpodobnějších, 

poté 3 nejodlišnějších, nakonec 

prostředek  

13 5 8 

rozdělení na 5 podobných a 5 

nepodobných, poté řazení 

nejpodobnějších a nejméně 

podobných  

10 7 3 

nejprve nepodobné, poté teprve 

srovnávání podobných 
2 0 2 

celkem 71 33 38 

Z výpočtu četností výpovědí v jednotlivých kategoriích vyplývá, že nejčastěji 

postupovali muži i ženy při hodnocení podobnosti postupně od řazení nejvíce podobných 

k nejméně podobným. Seřazení nejdříve nepodobných obličejů a poté teprve řazení 

podobných preferovaly pouze dvě ženy. Odpovědi v ostatních třech kategoriích jsou 

poměrně vyrovnané. 
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Kritéria pro určování podobnosti 

V rámci otázky číslo čtyři jsme se zaměřili na odhalení kritérií, podle kterých 

hodnotitelé určovali vzájemnou podobnost či nepodobnost mezi muži a ženami (například 

tvar obličeje nebo barva a tvar očí). Na tuto otázku odpovědělo 77 hodnotitelů (37 mužů a 

39 žen), 4 hodnotitelé na tuto otázku neodpověděli. Každý hodnotitel mohl uvést libovolný 

počet znaků, na základě kterých určoval podobnost. Na základě všech odpovědí bylo 

celkem definováno čtrnáct obličejových rysů, kterými se hodnotitelé řídili při určování 

vzájemné podobnosti. Nejčastěji uváděným znakem byl tvar obličeje a podobně i oči, 

konkrétně jejich barva, tvar a posazení v obličeji. Dále tvar rtů a nosu. Důležitá se ukázala 

také barva vlasů, celkový dojem, jakým obličej působil a barva pleti (světlý nebo tmavý 

typ). Kromě výše uvedeného celkového tvaru obličeje, uváděli hodnotitelé zvlášť ještě tvar 

brady a lícních kostí. Méně často se pak objevoval výraz, výška čela, tvar uší, účes nebo 

tvar obočí. 

Příklady odpovědí žen: 

Řídila jsem se především tvarem obličeje, zda byl malý, drobný, trojúhelníkový, 

čtvercový, kulatý, oblý atp., potom jsem se dívala na nos, protože ten nejvíc vystupuje 

z obličeje a pak na oči, ani ne tak na barvu jako spíše celkový pohled, pak až 

případně barvu, nakonec jsem porovnávala rty.  

Na základě podobnosti tvaru a barvy očí, dále podle tvaru nosu a úst a obličeje.  

Nejvíce jsem se soustředila na podobnost nosu, tvar obličeje, očí a nakonec úst. 

 

Příklady odpovědí mužů: 

Tvar obličeje (kulatý hranatý, ostré rysy, vysoké čelo, špičatá brada), až v druhém 

řádu jsem byl třeba úzký/ rozpláclý nos, či široké/úzké rty, či barva pleti dané osoby. 

Paradoxně oči nerozhodovaly… 

Zaměřil jsem se především na kontury nosu a kostí, protože s barvou kůže či vlasů 

se dá dělat skoro cokoliv. Také jsem se snažil ignorovat například tloušťku a zlomený 

nos a pokoušel se představit fotky bez nich. 

Brada, čelo, hlava, oči, ústa, tvar obličeje. 

 

Níže uvedené tabulka četností znázorňuje rozložení odpovědí v jednotlivých 

kategoriích na otázku číslo 4 „Čím jste se řídil/a při hodnocení podobnosti obličejů 
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(rozebrat kritéria na základě, kterých jste určoval/a vzájemnou podobnost či 

nepodobnost)?“ 

Tabulka 2: Četnost odpovědí kritérií pro hodnocení podobnosti obličejů 

varianty odpovědí počet odpovědí 
muži 

(odpovídalo 37) 

ženy 

(odpovídalo 39) 

tvar obličeje 66 30 36 

barva a tvar očí 60 25 35 

tvar rtů 43 13 30 

tvar nosu 40 17 23 

barva vlasů 23 12 11 

celkový dojem 19 7 12 

barva pleti 18 11 7 

tvar brady 16 10 6 

výraz 14 6 8 

výška čela 10 5 5 

lícní kosti 9 6 3 

tvar uší 8 6 2 

účes 7 5 2 

tvar obočí 5 2 3 

celkem 338 155 183 

Znaky důležité pro určování podobnosti jsou podobné u mužů i žen. Výraznější 

rozdíl se objevil pouze u rtů (ženy 30, muži 13) a o něco menší rozdíl i tvaru a barvy očí 

(ženy 35, muži 25), ženy na rozdíl od mužů považují tyto znaky za důležitější pro určování 

vzájemné podobnosti mužů a žen. Čtrnáct hodnotitelů také mimo jiné znaky, uvedlo, že si 

všímali výrazu ve tváři, který měly osoby na fotografiích. Partneři byli sice při jejich 

pořizování instruováni, aby zaujali neutrální výraz, z některých fotek však byli patrně 

přesto znát lehké emoce. 

 

Za zmínku ještě stojí šestá otázka „Byl rozdíl v obtížnosti přiřazování 

nejpodobnějších a nejmíň podobných obličejů v řadě? V případě, že ano, napište, v čem 

byl rozdíl?“. Celkem na tuto otázku odpovědělo 71 hodnotitelů (35 žen, 36 mužů). Téměř 

polovina z nich (13 žen a 17 mužů) uvedlo, že pro ně nebyl rozdíl v obtížnosti přiřazování 
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podobných nebo nepodobných obličejů a dalších 28 hodnotitelů (17 žen, 11 mužů) 

vypovědělo, že pro ně bylo snazší hodnotit podobnější obličeje. 

8.5  Zhodnocení kvality a etiky výzkumu 

Způsobem náboru účastníků výzkumu partnerského soužití pomocí letáků 

v gynekologických ordinacích, které by měly navštěvovat všechny dospělé ženy, byl 

získán různorodý vzorek populace lišící se vzděláním, zaměstnáním, věkem, způsobem 

života nebo např. délkou vztahu. Výzkum tedy není omezen na vzorek rekrutující se pouze 

z řad studentů vysokých škol, jak tomu často bývá v jiných studiích. Výzkum také probíhal 

v rozmezí několika let, což také napomohlo k získání dostatečně různorodého vzorku osob. 

Samotné sezení účastníků partnerského soužití probíhalo na půdě katedry 

Antropologie FHS UK v Praze tak, aby byly zajištěny stejné podmínky a prostředí pro 

všechny účastníky. Účastníkům byla zaručena anonymita, která zároveň napomáhá získat 

přesnější informace ohledně výzkumných témat. K informacím poskytnutým během 

výzkumu neměli partneři vzájemně přístup, rozhovory a dotazníky vyplňovali partneři 

odděleně ve dvou různých místnostech. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

101/2000 Sb. podepsali všichni účastníci před vstupem do výzkumu informovaný souhlas 

o seznámení s průběhem výzkumu a využitím dat pouze k výzkumným účelům. Všechna 

data získaná jak při výzkumu partnerského soužití, tak hodnocení partnerské podobnosti, 

byla pořízena se souhlasem respondentů a zcela dobrovolně. Respondenti byli seznámeni 

s účelem a cíly výzkumu a měli možnost odstoupit z výzkumu v jeho průběhu. V případě, 

že se rozhodli neposkytnout některé informace k účelům výzkumu, data byla 

znehodnocena (například fotografie). Výzkumníci neznali celá jména probandů, neboť byli 

vedeni pod kódem sestaveným z jejich jmen a čísel. 

Při hodnocení obličejových fotografií byli navíc hodnotitelé instruování, aby 

v případě, že by poznali některou z osob na fotografiích, informovali výzkumníka, který by 

jim poskytl jiný soubor fotografií. 

8.6  Statistické zpracování kvantitativních dat 

Pro statistické analýzy kvantitativních dat byl použit statistický software SPSS 20.0. 

Nejprve byla provedena deskriptivní analýza a eliminovány chybné a odlehlé hodnoty 

(errors and outliers) a byly vypočteny standardizovaným postupem skóre použitých 

dotazníků. Toto a kvalita fotografií jednotlivých párů původního výzkumu byly hlavními 

limitujícími prvky, díky kterým byl původní počet 86 párů snížen na 50, jejichž podobnost 
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byla hodnocena v rámci tohoto výzkumu. Dále byla provedena exploračně zaměřená 

korelační analýza pro zjištění případných interakcí cílených proměnných s potenciálními 

kovariáty (např. délka vztahu, věk, atd.). V první fázi byla souvislost mezi proměnnými 

(hodnocení sexuální satisfakce, celkové satisfakce a podobnosti hodnocené v rámci skupin 

a na sedmibodové škále) zjišťována pomocí obecných lineárních modelů (konkrétně 

lineární regrese), v níž bylo hodnocení podobnosti zahrnuto ve formě mediánu (v případě 

hodnocení ve skupinách) nebo průměru (v případě hodnocení na škále) všech hodnocení na 

pár. Tato metoda má tu nevýhodu, že se průměrováním hodnocení podobnosti párů od 

všech hodnotitelů ztrácí velká část variability dat, výsledky získané touto metodou byly 

většinou nesignifikantní. Rozhodli jsme se proto, po konzultaci se statistikem Alešem 

Kuběnou, použít pro analýzu lineární smíšené modely (linear mixed models, LMM), které 

nepožadují a) stejný rozptyl reziduí, b) nepožadují zcela nezávislá pozorování. Jsou proto 

vhodné v našem případě, kde se dá předpokládat, že mohou být prokorelována jednak 

hodnocení podobnosti různých hodnotitelů pro stejný subjekt (v našem případě pár) a 

jednak hodnocení pocházející od stejného hodnotitele. Data byla tedy transformována tak, 

aby pro každý pár byly coby proměnná podobnost přítomna všechna hodnocení od 

hodnotitelů, kteří pár hodnotili (vždy 16 hodnocení od mužů a 16 hodnocení od žen, 

celkem tedy 32 hodnocení pro každý pár).  

V použitých modelech představoval vždy každý pár subjekt (jednotku pozorování), 

která je nezávislá od ostatních jednotek, ale zároveň se u něj objevují opakovaná měření, 

jež mohou být prokorelovány (identifikační proměnná opakovaných měření je v tomto 

případě číslo hodnotitele). V modelu pak bylo zahrnuto hodnocení podobnosti coby závislá 

proměnná (ať podobnosti v rámci skupin nebo v rámci dvojic), další testované proměnné 

coby kovariáty v separátních modelech (např. skór Hurlbertova dotazníku sexuální 

kompatibility, délka soužití páru, či skór Spanierova dotazníku partnerské přizpůsobivosti 

a jeho subškál). Všechny analýzy byly provedeny ve statistickém softwaru SPSS 20.0. 
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9  Výsledky analýz 

9.1  Deskriptivní analýza 

9.1.1  Soubor hodnotitel ů 

Výzkumu hodnocení podobnosti dlouhodobých partnerů se zúčastnilo celkem 80 

hodnotitelů, z toho 40 mužů a 40 žen. Základní charakteristiky vzorku hodnotitelů shrnuje 

následující tabulka. 

Tabulka 3: Základní charakteristiky vzorku hodnotit elů 

základní charakteristiky N minimum maximum průměr směr. odchylka 

společně 80 19 30 23,3 2,9 

ženy 40 19 27 22,0 2,0 věk (v letech) 

muži 40 19 30 24,6 3,2 

společně 47 1 79 26,3 21,4 

ženy 27 2 72 28,8 21,1 
délka současného vztahu 

(v měsících) 
muži 20 1 79 23,1 21,8 

společně 77 1 79 29,5 21,1 

ženy 39 6 72 30,8 20,2 
nejdelší vztah dosud 

(v měsících) 
muži 38 1 79 28,2 22,2 

společně 78 2 7 4,9 1,0 

ženy 40 3 7 4,9 0,8 vlastní atraktivita 

muži 38 2 7 4,9 1,2 

společně 46 1 7 3,8 1,4 

ženy 27 1 7 3,7 1,6 
obličejová podobnost 

s partnerem  
muži 19 2 6 3,9 1,2 

společně 46 1 7 4,8 1,6 

ženy 27 2 7 5,0 1,5 
charakterová podobnost 

s partnerem 
muži 19 1 6 4,5 1,6 

společně 46 4 7 6,0 0,9 

ženy 27 4 7 6,0 1,0 celková spokojenost 

muži 19 4 7 6,0 0,8 

sexuální spokojenost společně 45 3 7 5,8 1,2 
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ženy 27 3 7 6,0 1,2 

muži 18 3 7 5,6 1,2 

Průměrný věk žen byl 22 let, průměrný věk mužů byl 24,6 let, v současné době mělo 

partnera 27 žen a 20 mužů, přičemž tento vztah trval u žen v průměru 28,8 měsíců a u 

mužů 23,1 měsíců. Nejdelší vztah, jaký účastníci měli, trval u žen v průměru 30,8 měsíců a 

u mužů 28,2 měsíců. Minimálně bakalářské studium mělo ukončené 24 účastníků (9 žen, 

15 mužů), 54 účastníků v současné době studovalo nějakou vysokou školu a 2 muži 

zakončili studium střední odbornou školou s maturitou.  

Na škále od 1 do 7, kde 1 znamenala zcela neatraktivní a 7 velice atraktivní, 

hodnotili ženy i muži svou vlastní atraktivitu v průměru 4,9. Ti účastníci, kteří měli 

v současné době partnera, hodnotili vzájemnou obličejovou podobnost opět na škále od 1 

do 7 (1 znamenala úplně odlišní a 7 velice podobní), průměrné hodnocení žen bylo 3,7 a 

mužů 3,9, psychickou podobnost (škála – 1 znamená úplně odlišní a 7 velice podobní) 

hodnotili muži v průměru na škále 4,5 a ženy 5,0. Ženy i muži byli celkově spokojení se 

svým současným partnerem na škále od 1 do 7 (1 znamená zcela nespokojen, 7 zcela 

spokojen) v průměru 6,0. Ženy byly stejně spokojené se svým současným partnerem i 

v sexuální oblasti, na škále průměrně ohodnotily svou spokojenost 6,0 (1 zcela nespokojen, 

7 zcela spokojen), muži průměrně hodnotili sexuální spokojenost na 5,6.  

9.1.2  Hodnocené dlouhodobé partnerské dvojice 

Z 86 dlouhodobých párů účastnících se výzkumu spokojenosti dlouhodobých párů 

byl na základě kvality obličejových fotografií obou partnerů (pohled mimo fotoaparát, 

rozmazanost fotografie, přítomnost brýlí) vybrán finální vzorek 50 párů. Účastníci byli 

převážně české národnosti (pouze 2 muži a 4 ženy byli slovenské národnosti), 39,8 % 

účastníků bylo vysokoškolsky vzdělaných, 56,2 % mělo středoškolské vzdělání s maturitou 

a 4 % bylo vyučených. Základní charakteristiky vzorku dlouhodobých párů shrnuje 

následující tabulka. 
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Tabulka 4: Základní charakteristiky vzorku dlouhodobých párů 

základní charakteristiky N minimum maximum průměr směr. odchylka 

průměr 99 20,0 39,0 27,0 4,3 

ženy 50 20,0 35,0 26,2 3,8 věk (v letech) 

muži 49 21,0 39,0 27,8 4,7 

průměr 100 34,0 144,0 64,7 25,7 

ženy 50 36,0 144,0 65,4 25,6 délka vztahu (v měsících) 

muži 50 34,0 144,0 64,0 25,9 

průměr 100 5,0 106,0 37,4 22,2 

ženy 50 6,0 96,0 36,5 21,4 délka soužití (v měsících) 

muži 50 5,0 106,0 38,3 23,1 

průměr 100 4,0 7,0 6,4 0,8 

ženy 50 4,0 7,0 6,5 0,7 
subjektivní spokojenost 

ve vztahu  
muži 50 2,0 7,0 6,3 1,1 

průměr 100 4,0 7,0 6,2 0,7 

ženy 50 5,0 7,0 6,4 0,6 
subjektivní hodnocení 

partnerovy spokojenosti  
muži 50 2,0 7,0 6,0 1,0 

Průměrný věk žen byl 26,2 let a mužů 27,8 let. Průměrná délka vztahu u získaného 

vzorku byla 64,7 měsíců, přičemž ženy překvapivě uváděly o něco delší vztah než muži, 

nicméně tento rozdíl nebyl v rámci páru statisticky signifikantní (paired samples test, t = 

0,791, p = 0,433) a udávané délky vztahu byly vysoce prokorelovány (r = 0,886, p < 

0,001). Průměrná délka soužití byla 37,4 měsíců, přičemž muži uváděli delší soužití než 

ženy, rozdíl ale opět nebyl v rámci párů statisticky signifikantní (t = -0,997, p = 0,324) a 

mezi hodnotami uváděnými muži a ženami byla vysoká korelace (r = 0,849, p < 0,001). 

Partneři hodnotili subjektivní spokojenost ve vztahu na škále od 1 do 7 (1 = zcela 

nespokojen/á, 7 = zcela spokojen/á) v průměru 6,4, rozdíl v hodnocení spokojenosti mezi 

partnery se statisticky významně nelišil (t = 0,961, p = 0,341) a hodnocení byla silně 

prokorelována (r = 0,412, p = 0,003). Subjektivní hodnocení partnerovi spokojenosti ve 

vztahu bylo na škále 1 až 7 (1 = zcela nespokojen/á, 7 = zcela spokojen/á) průměrně 

hodnoceno jako 6,2, byl zde však identifikován signifikantní rozdíl mezi partnery (t = 

2,221, p = 0,031).  

Četnosti výskytu a rozdělení základních charakteristik vzorku ilustrují následující 

grafy. 
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Graf 1: Věk žen a mužů 

  

Graf 2: Délka vztahu  

 

Graf 3: Délka soužití  

  



71 

 

Graf 4: Subjektivní hodnocení spokojenosti ve vztahu  

  

Graf 5: Subjektivní hodnocení spokojenosti partnera 

  

9.1.3  Výsledky Hurlbertova indexu sexuální kompati bility 

(HISC) a Spanierova dotazníku partnerské 

přizpůsobivosti (DAS) 

Níže uvedená tabulka shrnuje hodnoty skóre dotazníků DAS a HISC u použitých 

partnerských dvojic (u dotazníku HISC 1 žena a 2 muži nevyplnili dotazníky kompletní, 

musely být proto vyřazeny).  
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Tabulka 5: Základní charakteristiky výsledků HISC a DAS 

Indexy partnerské spokojenosti N minimum maximum průměr směr. odchylka 

průměr 97 41,5 86,5 73,9 8,7 

ženy 49 47,9 95,0 74,9 10,6 
Hurlbertův index sexuální 

kompatibility (HISC) 
muži 48 35,0 85,0 73,1 9,0 

průměr 100 98,0 138,0 120,6 8,2 

ženy 50 93,0 139,0 121,7 9,4 
DAS 

(součet) 
muži 50 96,0 140,0 119,6 10,1 

průměr 100 39,0 61,0 51,6 4,7 

ženy 50 40,0 62,0 52,6 5,4 

shoda v 

partnerském 

vztahu muži 50 38,0 65,0 50,6 5,7 

průměr 100 6,0 11,5 8,9 1,4 

ženy 50 5,0 12,0 9,1 1,8 
vyjadřování 

emocí 
muži 50 5,0 16,0 8,7 1,9 

průměr 100 33,5 48,0 43,7 2,8 

ženy 50 24,0 49,0 43,5 4,1 
partnerská 

spokojenost 
muži 50 36,0 50,0 44,0 2,7 

průměr 100 11,0 21,5 16,4 2,2 

ženy 50 10,0 22,0 16,4 2,5 

Dotazník 

partnerské 

přizpůsobivosti 

(DAS) 

partnerská 

soudružnost 
muži 50 10,0 22,0 16,3 3,0 

V rámci Hurlbertova indexu sexuální kompatibility je možné dosáhnout 

maximálního skóru 100, přičemž čím větší hodnota, tím větší sexuální kompatibilita 

partnerů (Davis a kol, 1998). Respondenti v rámci partnerského výzkumu v průměru 

dosáhly skóru 73,9, průměry žen i mužů jsou tomuto velmi blízké a v rámci párů jsou 

spokojenosti silně prokorelovány (r = 0,517, p < 0,001). V odpovědích žen byl nejvyšší 

skór 95,0, nejnižší 47,9. U mužů byl největší dosažený skór 85,0 a nejnižší 35,0. Mezi 

dosaženými skóry žen a mužů není signifikantní rozdíl (t = -1,260, p = 0,214). 

V Dotazníku partnerské přizpůsobivosti lze dosáhnout maximálního skóru 151 a opět 

platí, že čím vyšší skór je dosažen, tím lepší je fungování a kvalita vztahu (Kratochvíl, 

2006). Partneři v průměru dosáhli celkového skóru 120,6. Nejvyšší dosažený skór byl u 

žen 139, nejnižší pak 93. U mužů nejvyšší skór dosáhl 140, nejnižší 96. Skóry DAS žen a 
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mužů se signifikantně nelišily (t = 1,619, p = 0,112) a v rámci párů jsou výpovědi partnerů 

silně prokorelovány (r = 0,359, p = 0,010). 

Četnosti rozdělení podle pohlaví v rámci obou indexů ukazují následující grafy. 

Graf 6: Rozdělení četností HISC 

  

Graf 7: Rozdělení četností DAS 

  

9.2  Korela ční analýza 

9.2.1  Korelace hodnocení podobnosti ve skupinách a  na 

škále 

Při výzkumu podobnosti partnerů probíhalo hodnocení ve dvou fázích (viz popis 

metod). Nejprve se hodnotila podobnost v rámci skupin, kdy k fotografiím jedné ženy bylo 

přiřazováno deset obličejových fotografií mužů od nejvíce podobného k nejméně 

podobnému a k fotografiím jednoho muže bylo přiřazováno deset fotografií žen od nejvíce 

podobného k nejméně podobnému (ve skupině byly vždy zahrnuty fotografie partnerů). 
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V druhé fázi byla hodnocena obličejová podobnost partnerských dvojic na sedmibodové 

škále. 

V rámci hodnocení skupin tedy každý hodnotitel ohodnotil dvacet párů, přičemž 10x 

přiřazoval muže k ženě a 10x ženy k muži (při určování pořadí platilo, že 1 = 

nejpodobnější a 10 = nejméně podobní). Každý pár byl tedy hodnocen 32 hodnotiteli (16 

mužů, 16 žen), resp. každý pár získal 32 hodnocení podobnosti v rámci skupin. Z těchto 32 

hodnocení byl spočten jejich medián pro každý pár, který byl místo průměru použit právě 

proto, že při hodnocení v rámci skupin se jednalo o přiřazování pořadí, nikoli o hodnocení 

na škále.  

Při hodnocení podobnosti na škále byly vždy ohodnoceny fotografie muže a ženy na 

škále od 1 (úplně odlišní) do 7 (velice podobní). Každý hodnotitel ohodnotil dvacet párů. 

Každý pár byl hodnocen 32x (16x mužem, 16x ženou). Ze získaných škálových hodnocení 

byl spočítán jejich průměr pro každý pár. 

Medián hodnocení ve skupinách a průměr hodnocení na škále by měly vzájemně 

korelovat. Tím se potvrdí, že některé páry byly hodnoceny opakovaně jako podobnější, 

zatímco jiné jako méně podobné (čili že hodnocení nejsou náhodná). 

Tabulka 6: Korelace hodnocení ve skupinách a na škále 

    
medián všech 

hodnocení (skupiny) 

r -0,668**  

p-value 0,000 

průměr všech 

hodnocení 

(škála) N 50 

Vzájemné (Pearsonova) korelace obou variant hodnocení je vysoká (r = -0,668, p < 

0,001). Negativní korelace je dána reverzní stupnicí jednotlivých hodnocení, v případě 

hodnocení ve skupinách 1 = nejpodobnější, v případě hodnocení na škále 1 = úplně odlišní. 

Korelační analýza potvrdila, že některé páry byly opakovaně hodnoceny jako podobnější, 

zatímco jiné naopak jako méně podobní. Tato dvě hodnocení podobnosti (medián 

hodnocení ve skupinách a průměr hodnocení na škále) budou používána dále i v 

následných analýzách. 
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9.2.2  Korelace hodnocení podobnosti s výsledky HIS C a DAS 

a dalšími charakteristikami dlouhodobých pár ů 

Pearsonovou korelací byl dále testován vztah získaných hodnocení podobnosti spolu 

s výsledky HISC a DAS, neboť identifikace tohoto vztahu je hlavním cílem této práce. Do 

analýzy byly zahrnuty i další charakteristiky dlouhodobých párů pro otestování jejich 

významu jako kovariátů v rámci regresní analýzy. 
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Tabulka 7: Korelace hodnocení podobnosti s výsledky HISC a DAS a dalšími charakteristikami 

dlouhodobých párů 

 
medián všech 

hodnocení 
(skupiny) 

průměr všech 
hodnocení 

(škála)   

 
medián všech 

hodnocení 
(skupiny) 

průměr všech 
hodnocení 

(škála) 

r -0,081 0,126  r 0,116 0,103 

p-value 0,582 0,386  p-value 0,421 0,474 HISC (ženy) 

N 49 49  

délka vztahu 
(ženy) 

N 50 50 

r -0,042 -0,010  r 0,112 0,022 

p-value 0,777 0,944  p-value 0,437 0,882 HISC (muži) 

N 48 48  

délka vztahu 
(muž) 

N 50 50 

r -0,110 0,120  r -0,053 0,085 

p-value 0,447 0,406  p-value 0,714 0,559 DAS (ženy) 

N 50 50  

délka soužití 
(ženy) 

N 50 50 

r -0,058 0,139  r 0,111 0,018 

p-value 0,688 0,336  p-value 0,442 0,903 
shoda v 

partnerském 
vztahu (ženy) N 50 50  

délka soužití 
(muži) 

N 50 50 

r -0,115 0,187  r 0,092 -0,132 

p-value 0,425 0,193  p-value 0,527 0,362 
vyjadřování 
emocí (ženy) 

N 50 50  

subjektivní 
spokojenost 

(ženy) N 50 50 

r -0,048 -0,055  r 0,111 -0,063 

p-value 0,740 0,705  p-value 0,442 0,662 
partnerská 

spokojenost 
(ženy) N 50,000 50,000  

partnerova 
spokojenost 

(ženy) N 50,000 50,000 

r -0,129 0,111  r 0,319* -0,164 

p-value 0,373 0,442  p-value 0,024 0,255 
partnerská 

soudružnost 
(ženy) N 50 50  

subjektivní 
spokojenost 

(muži) N 50 50 

r 0,269 -0,207  r 0,232 -0,092 

p-value 0,059 0,149  p-value 0,105 0,527 DAS (muži 

N 50 50  

partnerova 
spokojenost 

(muži) N 50 50 

r 0,256 -0,140  r 0,020 -0,010 

p-value 0,073 0,332  p-value 0,890 0,946 
shoda v 

partnerském 
vztahu (muži) N 50 50  

věk (ženy) 

N 50 50 

r 0,187 -0,120  r 0,152 -0,130 

p-value 0,193 0,407  p-value 0,296 0,374 vyjadřování 
emocí (muži) 

N 50 50  

věk (muži) 

N 49 49 

r 0,240 -0,221     

p-value 0,093 0,122     
partnerská 

spokojenost 
(muži) N 50 50  

 

   

r 0,076 -0,150     

p-value 0,598 0,297     
partnerská 

soudružnost 
(muži) N 50 50  
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Testováním Pearsonovy korelace byl v tomto případě identifikován pouze jeden 

významný vztah, a sice mezi mediánem všech hodnocení ve skupinách a subjektivní 

spokojeností mužů (r = 0,319, p = 0, 024). Ostatní vztahy nejsou signifikantní. 

9.2.3  Korelace výsledk ů HISC a DAS s dalšími 

charakteristikami dlouhodobých pár ů 

V rámci korelační analýzy byla pro kompletnost dále testována i souvislost výsledků 

HISC a DAS spolu s dalšími charakteristikami (délka vztahu, délka soužití, věk) 

dlouhodobých párů, aby byly identifikovány případné kovariáty pro lineární regresní 

analýzu. Subjektivní spokojenost je silně korelována se spokojeností dle DAS v případě 

mužů (r = 0,417, p = 0,003) i v případě žen (r = 0,626, p < 0,001), proto také není 

uvažována jako kovariát (prolbém multikolinearity) v další analýze. 

Tabulka 8: Korelace výsledků HISC a DAS s dalšími charakteristikami dlouhodobých párů 
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m
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r -0,085 0,007 -0,221 -0,057 -0,270 -0,167 -0,246 0,078 0,171 -0,140 0,033 -0,007 

p-value 0,562 0,964 0,123 0,695 0,058 0,248 0,085 0,589 0,235 0,333 0,822 0,963 
délka 
vztahu 
(ženy N 49 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

r 0,043 -0,069 -0,067 -0,086 -0,205 0,101 -0,088 0,126 0,193 -0,078 0,029 0,074 

p-value 0,770 0,639 0,644 0,553 0,154 0,484 0,543 0,384 0,178 0,588 0,840 0,607 
délka 
vztahu 
(muži) N 49 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

r 0,193 0,059 0,173 0,112 0,001 0,249 0,001 0,153 0,163 -0,047 0,106 0,134 

p-value 0,185 0,690 0,229 0,437 0,995 0,081 0,996 0,289 0,259 0,744 0,463 0,354 
délka 
soužití 
(ženy) N 49 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

r 0,139 0,076 0,088 0,030 -0,148 0,258 -0,051 0,229 0,238 0,037 0,194 0,115 

p-value 0,341 0,606 0,542 0,834 0,307 0,071 0,724 0,109 0,097 0,801 0,178 0,425 
délka 
soužití 
(muži) N 49 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

r -0,214 -0,061 0,053 0,136 -0,021 0,071 -0,195 0,031 -0,035 0,279 0,233 -0,218 

p-value 0,139 0,678 0,714 0,348 0,887 0,624 0,176 0,833 0,810 0,050 0,103 0,129 
věk 

(ženy) 
N 49 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

r -0,270 -0,218 -0,124 -0,009 -0,307 0,012 -0,244 0,232 0,205 0,265 0,293 -0,053 

p-value 0,063 0,142 0,395 0,952 0,302 0,936 0,091 0,108 0,158 0,066 0,401 0,716 věk 
(muži) 

N 48 47 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Z tabulky je patrné, že nebyl identifikován žádný signifikantní vztah mezi 

jednotlivými proměnnými.  
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9.3  Lineární regresní analýza 

Pro otestování souvislosti mezi spokojenosti partnerů a jejich podobností byla dále 

použita lineární regresní analýza, kdy proměnné související se spokojeností (HISC, DAS a 

subškály DAS) byly brány jako proměnná vysvětlující a hodnocení podobnosti jako 

vysvětlovaná proměnná. Pro hodnocení podobnosti ve skupinách byl použit medián všech 

hodnocení (pořadí od 1 do 10, kde 1 = nejvíce podobní, 10 = nejméně podobní). Pro 

hodnocení podobnosti na škále byl použit průměr všech hodnocení (škála 1-7, kde 1 = 

úplně odlišní, 7 = velice podobní). Vzhledem k výsledkům korelační analýzy nebyly do 

lineární regrese jako kovariáty zahrnovány další charakteristiky dlouhodobých párů (délka 

vztahu, délka soužití, subjektivní spokojenost ani věk).  

9.3.1  Lineární regrese pro souvislost podobnosti a  HISC 

Lineární regresí modelem byl nejprve testován vztah podobnosti a HISC. 

Tabulka 9: Výsledky regresní analýzy vztahu hodnocení podobnosti ve skupinách a HISC 

model / proměnné B standardizovaný koeficient B t sig. 

konstanta 5,065  2,264 0,029 

HISC (muži) 0,000 -0,001 -0,007 0,994 

HISC (ženy) -0,017 -0,108 -0,610 0,545 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti ve skupinách (medián všech hodnocení) 

Regresní analýza neprokázala signifikantní souvislost mezi hodnocením podobnosti 

ve skupinách a HISC. 

Tabulka 10: Výsledky regresí analýzy vztahu hodnocení podobnosti na škále a HISC 

model / proměnné B standardizovaný koeficient B t sig. 

konstanta  3,911   3,783 0,000 

HISC (muži) -0,008 -0,094 -0,535 0,595 

HISC (ženy)  0,013  0,169  0,963 0,341 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti na škále (průměr všech hodnocení) 

V případě regrese hodnocení podobnosti na škále a HISC též nebyl prokázán 

signifikantní vztah. 
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9.3.2  Lineární regrese pro souvislost podobnosti a  DAS 

Tabulka 11: Výsledky regresní analýzy vztahu hodnocení podobnosti ve skupinách a DAS 

model / proměnné B standardizovaný koeficient B t sig. 

konstanta  2,034   0,595 0,555 

DAS (muži)  0,065  0,383  2,556 0,014 

DAS (ženy) -0,049 -0,271 -1,809 0,077 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti ve skupinách (medián všech hodnocení) 

Regresí byl identifikován signifikantní vztah (B = 0,065, p = 0,014) mezi podobností 

a spokojeností mužů. V případě párů hodnocených jako podobnější se spokojenost mužů 

ve vztahu ukazuje jako nižší. Obdobný vztah u žen se nejeví jako signifikantní. 

Tabulka 12: Výsledky regresní analýzy vztahu hodnocení podobnosti ve skupinách a subškál DAS 

model / proměnné B 
standardizovaný 

koeficient B 
t sig. 

konstanta 2,798  0,562 0,577 

shoda v partnerském vztahu (muži) 0,098 0,330 1,641 0,109 

vyjadřování emocí (muži) 0,120 0,131 0,743 0,462 

partnerská spokojenost (muži) 0,054 0,087 0,452 0,653 

partnerská soudružnost (muži) -0,017 -0,030 -0,172 0,864 

shoda v partnerském vztahu (ženy) -0,057 -0,179 -1,024 0,312 

vyjadřování emocí (ženy) -0,029 -0,030 -0,186 0,854 

partnerská spokojenost (ženy) -0,047 -0,113 -0,685 0,497 

partnerská soudružnost (ženy) -0,109 -0,159 -0,980 0,333 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti ve skupinách (medián všech hodnocení) 

V tomto případě nebyl identifikován žádný vztah jako signifikantní. 

Tabulka 13: Výsledky regresní analýzy vztahu hodnocení podobnosti na škále a DAS 

model / proměnné B standardizovaný koeficient B t sig. 

konstanta 4,629  2,909 0,006 

DAS (muži) -0,024 -0,313 -2,047 0,046 

DAS (ženy) 0,021 0,252 1,646 0,106 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti na škále (průměr všech hodnocení) 
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Analýzou byl identifikován signifikantní vztah (B = -0,024, p = 0,046) mezi 

podobností a spokojeností mužů, kdy se v případě podobnějších párů spokojenost mužů 

ukazuje jako nižší. V případě žen není obdobný vztah signifikantní. Výsledky jsou shodné 

jako při analýze hodnocení podobnosti ve skupinách. Opačné znaménko regresního 

koeficientu v případě hodnocení podobnosti ve skupinách a na škále je dáno reverzním 

systémem stupnic u obou hodnocení (zatímco u hodnocení ve skupinách 1 = nejpodobnější 

a 10 = nejméně podobní, v případě hodnocení na škále 1 = úplně odlišní a 7 = velice 

podobní). 

Tabulka 14: Výsledky regresní analýzy vztahu hodnocení podobnosti na škále a subškál DAS 

model / proměnné B standardizovaný koeficient B t sig. 

konstanta 4,582  1,980 0,054 

shoda v partnerském vztahu (muži) -0,014 -0,105 -0,512 0,611 

vyjadřování emocí (muži) -0,063 -0,152 -0,846 0,403 

partnerská spokojenost (muži) -0,016 -0,058 -0,295 0,769 

partnerská soudružnost (muži) -0,027 -0,105 -0,590 0,558 

shoda v partnerském vztahu (ženy) 0,028 0,196 1,098 0,278 

vyjadřování emocí (ženy) 0,058 0,133 0,799 0,429 

partnerská spokojenost (ženy) -0,015 -0,077 -0,460 0,648 

partnerská soudružnost (ženy) 0,045 0,143 0,864 0,392 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti na škále (průměr všech hodnocení) 

V rámci regresní analýzy vztahu hodnocení podobnosti na škále a subškál DAS 

nebyla prokázán žádný signifikantní vztah.  

Vzhledem k omezeným závěrům, které bylo možné vyvodit z regresní analýzy, byla 

po poradě se statistikem (Alešem Kuběnou) provedena analýza pomocí lineárních 

smíšených modelů (linear mixed models, LMM), jejichž výhody oproti lineární regresi 

byly již popsány výše (viz kap. 8.4).  

9.4  Analýza pomocí lineárních smíšených model ů (LMM) 

V rámci analýz pomocí LMM modelů (jednotka opakovaných měření: číslo páru; 

identifikátor opakovaných měření: hodnotitel) byl vztah doplňkových charakteristik délka 

vztahu, délka soužití a věk partnerů a podobnosti partnerů vyhodnocen stejně jako u 

regrese jako nesignifikantní, proto v následujících analýzách nejsou zahrnuty. Zároveň 
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byly z analýz vyřazeny nekompletně vyplněné dotazníky pro HISC i DAS, proto se mohou 

v rámci LMM modelů lišit počty stupňů volnosti pro jednotlivé proměnné. 

9.4.1  LMM analýza souvislosti mezi podobností a HI SC 

Podobně jako u regrese byla i v případě LMM analýz nejprve testována podobnost 

hodnocená v rámci skupin. Daný LMM model (jednotka opakovaných měření: číslo páru; 

identifikátor opakovaných měření: hodnotitel) testuje tedy vztah sexuální satisfakce mužů 

a žen hodnocené pomocí HISC a podobnosti partnerů určené při hodnocení v rámci skupin 

(při určování pořadí podobnosti, kdy 1 = nejpodobnější, 10 = nejméně podobní).  

Tabulka 15: Výsledky LMM analýzy vztahu podobnosti v rámci hodnocení skupin a HISC 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta 5,243 1128,616 8,396 0,000 

HISC (muži) 0,003 1292,197 0,344 0,731 

HISC (ženy) -0,018 1342,632 -2,277 0,023 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti v rámci skupin 

V rámci modelu se ukázal signifikantní vztah mezi HISC (ženy) a hodnocením 

podobnosti. U partnerských dvojic hodnocených jako podobnější jsou ženy signifikantně 

sexuálně spokojenější (t = -2,277, p = 0,023). U HISC (muži) nebyl vztah identifikován 

jako signifikantní. Závěry ilustruje následující graf. 
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Graf 8: Souvislost partnerské podobnosti hodnocené v rámci skupin spolu s HISC 

 

Obdobně byla testována souvislost sexuální satisfakce a podobnosti získané při 

hodnocení na škále. V rámci následujícího LMM modelu (jednotka opakovaných měření: 

číslo páru; identifikátor opakovaných měření: hodnotitel) byl tedy testován efekt faktoru 

sexuální satisfakce mužů a žen hodnocené pomocí HISC na podobnost partnerů určenou 

hodnotiteli na škále 1 až 7 (1 = úplně odlišní, 7 = velice podobní).  

Tabulka 16: Výsledky LMM analýzy vztahu podobnosti v rámci hodnocení na škále a HISC 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta 3,923 1069,154 11,153 0,000 

HISC (muži) -0,014 1208,08 -2,656 0,008 

HISC (ženy) 0,018 1217,799 4,050 0,000 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti na škále 

Analýza prokázala, že hodnoty HISC  pro muže i pro ženy mají signifikantní vztah 

s přisuzovanou podobností. Nicméně se ukázalo, že tento vztah je pro muže a ženy opačný. 

Tedy u partnerských dvojic hodnocených jako podobnější jsou muži signifikantně sexuálně 

méně spokojení (t = -2,656, p = 0,008), a naopak, u párů hodnocených jako podobnější 

jsou ženy signifikantně sexuálně spokojenější (t = 4,050, p < 0,001). V případě HISC pro 

ženy byl tedy identifikován stejný vztah jako v případě hodnocení podobnosti ve 
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skupinách. Vztah hodnocené partnerské podobnosti na škále a HISC ilustruje následující 

graf. 

Graf 9: Souvislost partnerské podobnosti hodnocené na škále spolu s HISC 

 

9.4.2  LMM analýza souvislosti mezi podobností a DA S  

I v případě DAS byla nejprve testována podobnost hodnocená v rámci skupin. Daný 

LMM model (jednotka opakovaných měření: číslo páru; identifikátor opakovaných měření: 

hodnotitel) testuje tedy efekt celkové spokojenosti mužů a žen hodnocené pomocí DAS na 

podobnost partnerů určenou při hodnocení v rámci skupin (při určování pořadí podobnosti, 

kdy 1 = nejpodobnější, 10 = nejméně podobní).  

Tabulka 17: Výsledky LMM analýzy vztahu podobnosti v rámci hodnocení skupin a DAS 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta 3,218 1469,983 3,194 0,001 

DAS (muži) 0,048 1278,982 6,489 0,000 

DAS (ženy) -0,039 1418,571 -4,956 0,000 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti v rámci skupin 

V rámci modelu se ukázal signifikantní vztah mezi DAS mužů i žen a hodnocení 

podobnosti. Opět se ukázalo, že tento vztah je pro muže a ženy opačný. Tedy u 

partnerských dvojic hodnocených jako podobnější jsou muži signifikantně méně spokojení 
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(t = 6,489, p < 0,001), a naopak, u párů hodnocených jako podobnější jsou ženy 

signifikantně spokojenější (t = -4,956, p < 0,001). Tyto vztahy znázorňuje následující graf. 

Graf 10: Souvislost partnerské podobnosti hodnocené v rámci skupin spolu s DAS 

 

Stejná LMM analýza (jednotka opakovaných měření: číslo páru; identifikátor 

opakovaných měření: hodnotitel) byla provedena pro testování souvislosti mezi hodnocení 

podobnosti ve skupinách a jednotlivými subškálami DAS (všechny subškály byly zahrnuty 

do jednoho modelu jako kovariáty). 
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Tabulka 18: Výsledky LMM analýzy vztahu podobnosti v rámci hodnocení ve skupinách a subškál 

DAS 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta 3,952 1419,667 2,847 0,004 

shoda v partnerském vztahu (muži) 0,076 1404,561 4,545 0,000 

vyjadřování emocí (muži) 0,113 1223,427 2,486 0,013 

partnerská spokojenost (muži) 0,037 1431,125 1,100 0,271 

partnerská soudružnost (muži) -0,025 1484,884 -0,893 0,372 

shoda v partnerském vztahu (ženy) -0,052 1466,129 -3,362 0,001 

vyjadřování emocí (ženy) -0,024 1426,896 -0,550 0,582 

partnerská spokojenost (ženy) -0,025 1154,376 -1,311 0,190 

partnerská soudružnost (ženy) -0,106 1460,376 -3,389 0,001 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti ve skupinách 

S podobností partnerů hodnocenou ve skupinách signifikantně souvisela subškála 

shoda v partnerském vztahu, a to jak u mužů (t = 4,545, p < 0,001), tak u žen (t = -3,362, p 

= 0,001), ovšem směr vztahu byl i zde opět opačný. Zdá se tedy, že u podobnějších 

partnerských dvojic je u mužů shoda v partnerském vztahu nižší, kdežto u žen je naopak 

vyšší. 

Dále se jako významná ještě jeví subškála vyjadřování emocí vnímaná muži (t = 

2,486, p = 0,013) a partnerská soudružnost vnímaná ženami (t = -3,389, p = 0,001). Směry 

vztahů jsou stejné jako u subškály shoda v partnerském vztahu a korespondují se vztahem 

podobnosti a celkového DAS. V partnerství, kde jsou partneři hodnoceny jako podobnější, 

vnímají muži nižší shodu v partnerském vztahu, zatímco ženy vnímají vyšší spokojenost 

partnerské soudružnosti 

Obdobně jako v předchozích případech byl v rámci následujícího LMM modelu 

(jednotka opakovaných měření: číslo páru; identifikátor opakovaných měření: hodnotitel) 

testován efekt faktoru celkové spokojenosti mužů a žen hodnocené pomocí DAS na 

podobnost partnerů určenou hodnotiteli na škále 1 až 7 (1 = úplně odlišní, 7 = velice 

podobní).  
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Tabulka 19: Výsledky LMM analýzy vztahu podobnosti v rámci hodnocení na škále a DAS 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta 4,790 1226,336 8,023 0,000 

DAS (muži) -0,029 1059,709 -6,508 0,000 

DAS (ženy) 0,024 1211,780 5,302 0,000 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti na škále 

Analýza prokázala, že hodnoty DAS udávané muži i ženami signifikantně souvisí 

s přisuzovanou podobností. I zde se ukazuje, že tento vztah je pro muže a ženy opačný. 

V případě párů hodnocených jako podobnější tedy je tedy spokojenost muže ve vztahu 

signifikantně nižší (t = -6,508, p < 0,001), a naopak u žen je partnerská spokojenost 

v těchto párech signifikantšvyšší (t = 5,302, p < 0,001). Vztah hodnocené partnerské 

podobnosti v rámci dvojic s DAS ilustruje následující graf. 

Graf 11: Souvislost partnerské podobnosti hodnocené na škále spolu s DAS 

 

Stejná LMM analýza (jednotka opakovaných měření: číslo páru; identifikátor 

opakovaných měření: hodnotitel) byla provedena pro testování souvislosti mezi hodnocení 

podobnosti na škále a jednotlivými subškálami DAS (všechny subškály byly zahrnuty do 

jednoho modelu jako kovariáty). 
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Tabulka 20: Výsledky LMM analýzy vztahu podobnosti v rámci hodnocení na škále a subškál DAS 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta 4,130 1185,853 5,027 0,000 

shoda v partnerském vztahu (muži) -0,015 1260,267 -1,438 0,151 

vyjadřování emocí (muži) -0,181 1191,315 -4,998 0,000 

partnerská spokojenost (muži) -0,011 1231,957 -0,545 0,586 

partnerská soudružnost (muži) -0,001 1230,693 -0,064 0,949 

shoda v partnerském vztahu (ženy) 0,022 1264,758 2,465 0,014 

vyjadřování emocí (ženy) 0,115 1071,192 4,023 0,000 

partnerská spokojenost (ženy) -0,000 970,281 -0,030 0,976 

partnerská soudružnost (ženy) 0,042 1257,397 2,158 0,031 

- závislá proměnná: hodnocení podobnosti na škále 

S podobností partnerů hodnocenou na škále signifikantně souvisela subškála 

vyjadřování emocí, a to jak u mužů (t = -4,998, p < 0,001), tak u žen (t = 4,023, p < 0,001), 

ovšem směr vztahu byl opět opačný. Zdá se tedy, že u podobnějších partnerských dvojic je 

spokojenost mužů s vyjadřováním emocí nižší, kdežto u žen je naopak vyšší. 

Dále se jako významná ještě ukazuje shoda v partnerském vztahu vnímaná ženami (t 

= 2,465, p = 0,014) a partnerská soudružnost vnímaná ženami (t = 2,158, p = 0,031) – 

stejně jako tomu bylo u míry spokojenosti s vyjadřováním emocí, ženy v partnerství, 

v nichž jsou partneři hodnoceni jako podobnější, udávají vyšší spokojenost se shodou 

v partnerském vztahu a partnerskou soudržností. 

Vztah hodnocené partnerské podobnosti v rámci dvojic se subškálou vyjadřování 

emocí, která je signifikantní pro muže i ženy, ilustruje následující graf. 
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Graf 12: Souvislost partnerské podobnosti hodnocené na škále se subškálou vyjadřování emocí 

 

9.4.3  LMM analýza podobnosti partnerských dvojic 

V rámci LMM analýz bylo také testováno, zda jsou si dlouhodobé partnerské dvojice 

podobnější, resp. zda byly hodnoceny jako spíše podobnější. Nejprve byla testována 

podobnost v rámci hodnocení ve skupinách, poté podobnost při hodnocení na škále. 

Následujícího LMM model (jednotka opakovaných měření: číslo páru; identifikátor 

opakovaných měření: hodnotitel) testoval rozdíl v hodnocení podobnosti v rámci skupin 

hodnotiteli při určování pořadí oproti pořadí, které by odpovídalo náhodnému hodnocení 

podobnosti, tedy číslu 5 (proměnná hodnocení STRED byla vypočtena jako rozdíl mezi 

hodnocením podobnosti minus 5). Testování proběhlo ve dvou krocích, nejprve 

s hodnoceními, kdy bylo přiřazováno 10 fotek mužů k jedné fotce ženy (M2F) a poté s 

hodnoceními, kdy deset fotek žen bylo přiřazováno k jedné fotce muže (F2M). 

Tabulka 21: Výsledky LMM analýzy podobnosti v rámci hodnocení skupin (M2F) 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta -1,348 709,367 - 14,278 0,000 

Partnerské dvojice byly hodnoceny jako signifikantně podobnější (v rámci 

přiřazování mužů k fotce ženy) než by odpovídalo náhodnému rozložení pořadí (t = -

14,278, p < 0,001). 
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Tabulka 22: Výsledky LMM analýzy podobnosti v rámci hodnocení skupin (F2M) 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta -1,437 640,264 - 15,444 0,000 

Partnerské dvojice byly hodnoceny jako signifikantně podobnější (v rámci 

přiřazování žen k fotce muže) než by odpovídalo náhodnému rozložení pořadí (t = -15,444, 

p < 0,001).  

Pro ilustraci je uveden i krabicový graf rozdělení podobnosti v rámci obou směrů 

přiřazování v rámci skupin. 

Graf 13: Krabicový graf rozdělení podobnosti M2F a F2M 

 

V rámci následujícího LMM modelu (jednotka opakovaných měření: číslo páru; 

identifikátor opakovaných měření: hodnotitel) byl testován rozdíl v hodnocení podobnosti 

partnerských dvojic hodnotiteli na škále 1-7 oproti hodnocení na škále, které by 

odpovídalo náhodnému hodnocení podobnosti, tedy číslu 4 (proměnná hodnocení STRED 

byla vypočtena jako rozdíl mezi hodnocením podobnosti mínus 4).  

Tabulka 23: Výsledky LMM analýzy podobnosti v rámci hodnocení na škále 

model / proměnné odhad parametru df t sig. 

konstanta 0,263 1382,00 6,869 0,001 

Partnerské dvojice byly na škále hodnoceny jako signifikantně podobnější než by 

odpovídalo náhodnému hodnocení (t = 6,869, p < 0,001). Průměrné hodnocení 

partnerských dvojic bylo 4,2 (směrodatná odchylka = 1.637). Rozdělení hodnocení 

ilustruje následující graf. 
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Graf 14: Krabicový graf hodnocení podobnosti na škále 
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10  Diskuze 

Hlavním cílem této práce bylo testovat, zda existuje souvislost mezi obličejovou 

podobností dlouhodobých partnerských dvojic a jejich celkovou a sexuální spokojeností. 

Výsledky ukázaly, že zatímco větší hodnocená podobnost partnerů indikuje u žen vyšší 

celkovou i sexuální spokojenost, u mužů je tomu naopak, tedy větší hodnocená partnerská 

podobnost značí jejich nižší celkovou a sexuální spokojenost ve vztahu. Partneři byli 

hodnoceni jako vzájemně podobnější oproti střednímu hodnocení v rámci dvou různých 

metod měření podobnosti. U první metody hodnotitelé podle podobnosti seřazovali pořadí 

skupiny deseti obličejových fotografií jednoho pohlaví k obličejové fotografii opačného 

pohlaví, u druhé hodnotitelé určovali míru vzájemné podobnosti obličejových fotografií 

jednotlivých partnerských dvojic na sedmibodové Likertově škále. Obě metody poskytly 

obdobné závěry. Kvalitativní zhodnocení kritérií, jimiž se hodnotitelé řídili při určování 

podobnosti, ukázalo, že za nejdůležitější znaky při posuzování vzájemné podobnosti mužů 

a žen považovali tvar obličeje, barvu a tvar očí, tvar rtů a nosu. 

10.1  Metody hodnocení podobnosti  

V této práci jsme použili dva různé designy hodnocení podobnosti, tedy hodnocení 

partnerské podobnosti v rámci skupin (hodnotitelé podle podobnosti seřazovali pořadí 

skupiny deseti obličejových fotografií jednoho pohlaví k obličejové fotografii opačného 

pohlaví) a hodnocení partnerské podobnosti v rámci dvojic na škále (hodnotitelé určovali 

míru vzájemné podobnosti obličejových fotografií jednotlivých partnerských dvojic na 

sedmibodové Likertově škále). Zajímalo nás tedy, zda obě metody poskytnou podobné 

výsledky. Statistická analýza ukázala, že hodnocení podobnosti v obou designech silně 

korelovala a v rámci obou metod byli partneři hodnoceni jako podobnější. Obě metody 

poskytly také obdobné závěry pro souvislost hodnocené partnerské podobnosti a celkové a 

sexuální spokojenosti. Zdá se tedy, že obě metody jsou vhodné pro měření obličejové 

podobnosti. 

Dále jsme kvalitativně zhodnotili kritéria, jimiž se hodnotitelé řídili při určování 

podobnosti, což nám navíc poskytlo představu o tom, jaké znaky považují jedinci za 

nejdůležitější při posuzování vzájemné podobnosti mužů a žen. Bylo definováno 14 

obličejových charakteristik, podle kterých hodnotitelé usuzovali o podobnosti. Nejčastěji 

uváděnými znakem byly tvar obličeje, barva a tvar očí, tvar rtů a nosu. Obličej můžeme 

rozdělit na vnitřní část, pro kterou jsou nejcharakterističtější oblast kolem očí, nosu a 
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kolem úst, a na vnější část, která by zahrnovala zejména jeho celkový tvar (např. kulatý, 

oválný) a uši (Pivoňková, 2008). Výsledky kritérií hodnocení podobnosti tedy ukázaly jak 

nejtypičtější znaky vnitřního, tak vnějšího obličeje. Zároveň jsou v souladu se studií 

Vatikiotis-Batesona a kolegů (1998), kteří zjistili, že na obličeji hovořícího jedince si 

účastníci nejvíce všímali očí, úst a také oblasti nosu.  

Hodnotitelé také většinou volili strategii, kdy jako první určovali vzájemně 

nejpodobnější jedince. Podobně hodnocení partneři tak byli od hodnotitelů vybráni v rámci 

primárního výběru, tedy prvního dojmu, který z fotografie získali. 

Ukázalo se také, že podobnější obličeje se hodnotí snáze spíše ženám. Sobě 

podobnost vyvolává prosociální chování jak u tváří stejného pohlaví (DeBruine, 2004a), 

tak opačného (DeBruine, 2005). Pro ženy jsou také oproti mužům důležitější dobré rodinné 

vztahy a podpora od blízkých (Cramer, 2004; Kurdek, 1994), na ty by sobě podobnost 

mohla poukazovat. Zdá se tedy, že by ženy mohly být citlivější ke vnímání podobnosti. Na 

materiální a sociální výhody (např. větší altruismus) plynoucí ze sobě podobnosti by je 

v souladu se studií DeBruine (2008) mohl upozorňovat mechanismus obličejového 

fenotypového porovnávání. 

10.2  Obli čejová podobnost partner ů  

Rovněž jsme prokázali, že partneři byli nezávislými hodnotiteli považováni za 

podobnější u obou designů hodnocení podobnosti (skupiny, dvojice na škále), potvrdila se 

tedy naše hypotéza. Předešlé studie objevily vzájemnou podobnost partnerů například mezi 

socioekonomickým statusem, věkem, intelektovými schopnosti, výší dosaženého vzdělání, 

osobnostními rysy, introverzí nebo extroverzí, fyzickou atraktivitou a antropometrickými 

mírami partnerů (Bereczkei a kol., 1997, Thiessen a kol., 1997; Little a kol., 2006). Zdá se 

tedy, že obličejová podobnost tedy tento výčet doplňuje a je v souladu s některými již dříve 

provedenými studiemi (např. Hinsz, 1989; Keller, 2006; Alvarez a Jaffe, 2004 nebo 

Bereczkei a kol., 2002, 2004). 

Vysvětlení vzájemné partnerské podobnosti je však více. Je možné, že sobě 

podobnost dlouhodobých partnerů je způsobena sdílením společného životního stylu a 

zkušeností dlouhodobých partnerů (Zajonc a kol., 1987). Jiné studie však naznačují, že 

podobnost mezi tvářemi partnerů pravděpodobně nevzniká až v průběhu času (Rice and 

Borecki 2001; Bleske-Rechek a kol., 2009), protože obličejové rysy jsou silně založeny na 

genetických základech (Savoye a kol., 1998). Další možností je, že sobě podobní partneři 

spolu spíše zůstanou v dlouhodobém vztahu (Little a kol., 2006). Nejvíce podporovanou 
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teorií je, že již při výběru partnera volíme ty, kteří jsou nám obličejově podobní (Hinsz, 

1989; Griffiths a Kunz, 1973), tedy teorie nenáhodného pozitivního párování. Tomu 

nasvědčuje i studie Kellera a kolegů (1996), ti zjistili, že jak páry, které spolu teprve 

chodily, tak manželské páry byly podobné ve fyzických charakteristikách, manželské páry 

byly ale navíc ještě podobnější v psychických znacích. Zdá se tedy, že vzájemná 

podobnost partnerů je spíše založena již na výběru partnera, psychické znaky jsou však 

důležité pro dlouhodobý vývoj vztahu. 

10.3  Souvislost hodnocené partnerské podobnosti s celkovou 

a sexuální spokojeností 

Obličejovou podobností partnerů se zabývá poměrně velké množství studií, její vliv 

na celkovou a sexuální spokojenost však nezkoumali téměř žádné (Keller, 1996; Lie a kol., 

2010). Proto byly tyto otázky hlavním účelem studie. 

V rámci všech hodnocení partnerské podobnosti (skupiny, dvojice na škále) a 

celkovou spokojeností v partnerství (DAS) se objevily zajímavé výsledky, které ukázaly na 

rozdílný vztah u ženy a muže. U žen se potvrdila naše hypotéza, že větší hodnocená 

partnerská podobnost indikuje vyšší celkovou spokojenost žen. U mužů je tomu však 

naopak, tedy větší hodnocená partnerská podobnost značí jejich nižší celkovou spokojenost 

ve vztahu. 

Výsledky jednotlivých subškál DAS (partnerská shoda, partnerská soudružnost, 

partnerská spokojenost a vyjadřování emocí) lépe ukázaly na vztah hodnocené podobnosti 

(skupiny, dvojice na škále) a celkové spokojenosti v partnerství. Vyšší hodnocení 

vzájemné partnerské podobnosti v rámci obou designů u žen signifikantně pozitivně 

ovlivňovaly subškály partnerské soudržnosti, partnerské shody a vyjadřování emocí (tato 

subškála však byla signifikantní jen v případě hodnocení podobnosti dvojic na škále). U 

párů, které byly hodnoceny jako podobnější, byly ženy spokojenější v oblastech partnerské 

soudružnosti, která vyjadřuje vzájemnou náklonnost partnerů, to, jak drží při sobě a sdílejí 

společné zážitky. Dále se ženy se sobě podobným partnerem lépe shodovali v názorech na 

zásadní otázky vyvstávající ve vztahu, jakými jsou například cíle, které považují za 

důležité nebo způsoby trávení volného času. Větší partnerská podobnost také indikovala 

vyšší hodnocení na subškále vyjadřování emocí, tato subškála znázorňuje spokojenost 

v míře projevování citů a v oblasti sexu. Ženy tedy byly se sobě podobným partnerem více 

sexuálně spokojené a to rovněž v rámci hodnocení pomocí HISC.  
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U mužů se však při obou metodách hodnocení podobnosti (skupiny, dvojice na škále) 

jako signifikantní objevila pouze subškála vyjadřování emocí, a to tím směrem že muži 

hodnocení jako podobnější se svou partnerkou, byli méně spokojeni v míře projevování 

citů a v oblasti sexu. Stejné závěry vycházely i při testování vztahu podobnosti v rámci 

hodnocení na škále a sexuální spokojenosti měřené pomocí HISC. Ostatní subškály 

partnerské přizpůsobivosti nebyly signifikantní, pouze u metody hodnocení podobnosti 

v rámci skupin byla navíc signifikantní subškála partnerské shody, partneři hodnoceni jako 

méně podobní se tedy více shodovali na otázkách důležitých pro vztah se svou partnerkou. 

Tyto výsledky tedy naznačují, že menší celkovou mužskou spokojenost v partnerství při 

zvyšující se vzájemné podobnosti partnerů ovlivňuje hlavně kvalita vztahu v sexuální 

oblasti.  

Zdá se tedy, že vzájemná partnerská podobnost působí jinak na ženy než na muže. 

Fyzická atraktivita hraje u mužů hlavní roli při výběru partnerky jak pro krátkodobý, tak 

pro dlouhodobý vztah, atraktivita je mimo jiné dobrým ukazatelem zdravotního stavu 

partnerky (Shackelford a kol., 2005a; Todd a kol., 2007). Zároveň se ukazuje, že sobě 

podobnost je hodnocena jako méně sexuálně atraktivní (DeBruine, 2004a). Studie také 

naznačují, že zvyšující se podobnost MHC (Hlavní histokompatibilní komplex) genů 

snižuje u mužů hodnocení atraktivity ženských tváří pro krátkodobý i dlouhodobý vztah, 

tento efekt se projevuje pravděpodobně přes zdravý vzhled pokožky tváře (Lie a kol., 

2010). Dále se ukazuje, že partneři s podobnými MHC geny jsou méně sexuálně spokojeni 

a mají menší sexuální touhu (Garver-Apgar a kol., 2006). Můžeme se tedy domnívat, že 

pro muže jsou pravděpodobně sobě podobné partnerky méně sexuálně atraktivní a 

vzhledem k tomu, že muži považují sexuální stránku vztahu za důležitější než ženy 

(Sprecher, 2002), má pro ně z tohoto důvodu pravděpodobně sobě podobnost s partnerkou 

spíše negativní vliv na sexuální spokojenost. 

Ženy si však dlouhodobého partnera vybírají spíše na základě jiných kritérií než je 

fyzická atraktivita (Dunbar, Barrett, 2007). Důležitá je pro ně například ochota partnera 

investovat do vztahu, společenský status partnera, nebo jeho vztah k rodinnému životu 

(Todd a kol., 2007; Provost, 2008), oceňují také partnerovu podporu, které jim partner 

často poskytuje více, než sám dostává (Cramer, 2004). Zároveň se ukazuje, že sobě 

podobné tváře jsou vnímány jako důvěryhodnější (DeBruine, 2002; Buckingham, 2006). 

Vzhledem k tomu, že pro ženy se neukazuje fyzická atraktivita na rozdíl od mužů 

zásadním znakem pro dlouhodobé partnerství, ale oceňují zejména výše uvedené 

charakteristiky, zdá se, že větší důvěryhodnost sobě podobných partnerů je ovlivňuje více 
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než například atraktivita partnerů. Důvěryhodnost partnera může naznačovat jeho ochotu 

investovat do vztahu nebo pečovat o rodinu.  

Možným vysvětlením větší celkové spokojenosti žen by mohlo také být, že ženy více 

těží z altruistického a prosociálního chování, například při plánování společné rodiny 

(žádní z partnerů neměli děti, je však možné očekávat, že v rámci dlouhodobého 

partnerství tyto plány měli) nebo pomoci, kterou jí partner poskytuje formou finanční 

podpory. Zdá se, že by se u žen mohl projevit mechanismus fenotypového podobnosti a ty 

tak dokázaly rozpoznat, že podobný jedince není příbuzný a podobnost by tak mohla být 

pro dlouhodobý vztah výhodná (Blaustein a kol., 1991). Vzájemně si podobní jedinci jsou 

totiž k sobě více altruističtí a více spolupracují, i když nejsou příbuzní (Rushton, 2009; 

DeBruine, 2002), je tedy možné, že ženě toto nastavení vyhovuje více než muži, a je proto 

ve vztahu spokojenější. Pro ženy je ve vztazích na rozdíl od mužů důležité, aby dobře 

vycházely s příbuznými (Storaasli a Markman, 1990). Mohli bychom tedy říci, že ženy 

oproti mužům považují za důležitou vzájemnou pomoc v rámci rodiny a následně tedy i od 

partnera, což jsou i hodnoty obsažené v subškále partnerské shody. 

I přes výše uvedené odlišné vlivy sobě podobnosti na každého z partnerů žil náš 

soubor partnerských dvojic ve fungujícím dlouhodobém vztahu. Pro fungování 

dlouhodobého partnerství jsou však důležité i další faktory než jen sexuální spokojenost, 

jak je patrné i z dotazníku partnerské přizpůsobivosti. Jsou to například emocionální 

stabilita a vyzrálost, příjemná povaha, schopnost potěšit nebo shoda na důležitých 

aspektech života nebo komunikace (Spanier, 1967; Cramer, 2004; Kurdek, 1994; 

Ahmetoglu, 2010). Můžeme říci, že ženy, které si vyberou podobnějšího partnera, s ním 

spíše zůstanou, protože jsou v tomto dlouhodobém vztahu spokojené a nemají potřebu 

hledat si jinou alternativu. To je v souladu s výsledky výzkumu Sacherové a Fina (1996), 

spokojenost žen v partnerském vztahu a jejich celkové vnímání vztahu při prvním sezení 

predikovala více než mužská spokojenost a vnímání vztahu, zda zůstanou partneři v tomto 

vztahu i po šesti měsících od prvního sezení. Tato studie ukázala, že ženy oproti mužům do 

vztahu více investují – jsou vztahu zavázanější, tedy více citově připoutané k partnerovi a 

touží po udržení vztahu, také udávají, že by pro ně bylo obtížnější najít si jiného partnera, 

který by měl stejné kvality jako jejich současný partner, tyto vyšší investice jim 

pravděpodobně poskytují větší vliv na vývoj vztahu (Sacher, Fine, 1996). 
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10.4  Limity studie a doporu čení pro další výzkum 

Jak ukázaly odpovědi na otázku pravděpodobného cíle výzkumu, většina hodnotitelů 

neuhádla, že se jedná o partnerské dvojice a že byl výzkum zaměřen na výběr sobě 

podobného partnera. Hodnotitelé tedy nebyli ovlivněni obecnými představami, jací partneři 

spolu většinou chodí, a zaměřovali se na vnímanou podobnost. Nelze však zaručit, že 

některé hodnotitele při výběru podobných osob neovlivňovala míra atraktivity 

vyfotografovaných jedinců. V kvalitativním dotazníku však pouze tři hodnotitelé uvedli, že 

si uvědomují, že při hodnocení podobnosti u nich hrála roli i atraktivita.  

Jedním z omezení mohla být kvalita fotografií. Fotografie byly foceny za 

standardizovaných podmínek, přesto však například účastníci neměly vždy opravdu 

neutrální výraz ve tváři a umělé osvětlení také mohlo způsobit nepřirozené zabarvení 

některých obličejů. Při hodnocení podobnosti se také mohla projevit postupující únava 

hodnotitelů, tento jev jsme se ale snažili odfiltrovat střídáním pořadí hodnocených 

fotografií a skupin.  

Určitým omezením může být také složení hodnotitelů, většinou se jednalo o studenty 

vysokých škol, přesto však vzorek nebyl omezen jen na studenty nižších ročníků, jako 

tomu často bývá v jiných studiích, ale rozmezí se pohybovalo od 19 do 30 let. 

U souboru párů bychom rádi vyzdvihli různorodost tohoto vzorku, a to po stránce 

věkové, kde rozmezí činilo 20 až 39 let, různého vzdělání, zaměstnání a 

socioekonomického statusu. Navíc se výzkum týkal dlouhodobých párů. Studie zabývající 

se partnerským výběrem často zkoumají pouze preference pro potenciálního partnera, jak 

bylo vidět v teoretické části, preference a skutečný výběr partnera se však s ideálními 

preferencemi nemusí shodovat (Todd a kol., 2007). Přínosem této práce tedy mimo jiné je 

to, že zkoumá již prověřené dlouhodobé partnerské vztahy, nikoliv preference výběru nebo 

krátkodobé známosti.  

Určitá ovlivnění výsledků mohl způsobit již výběru vzorku dlouhodobých párů. 

Nábor respondentů probíhal přes gynekologické ordinace, iniciátorkou pro účast ve 

výzkumu tedy byla asi většinou žena, to by mohlo svědčit o menší motivaci mužů k účasti 

na výzkumu a následné menší pečlivosti při plnění výzkumných úkolů. 

Pro další výzkum partnerské podobnosti bychom doporučili ještě počítačové měření 

a porovnání jednotlivých obličejových rysů pomocí geometricko-morfometrické metody 

(GMM; například Burriss, 2011). Tato metoda umožní na každé fotografii pomocí 

speciálního programu zaznamenat landmarky, které poskytnout informace o prostorových 
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vztazích mezi měřenými proměnnými. Poté by bylo zajímavé otestovat tyto výsledky opět 

s celkovou partnerskou a sexuální spokojeností a zároveň porovnat výsledky získané 

pomocí GMM s partnerskou podobností hodnocenou hodnotiteli. Dalším rozšířením studie 

by mohlo být porovnání partnerské obličejové a psychické podobnosti s jejich vlivem na 

spokojenost ve vztahu. 
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11  Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, zda obličejová podobnost dlouhodobých partnerů 

souvisí s celkovou a sexuální spokojeností v partnerství. Přínosem této práce mimo jiné 

bylo to, že zkoumala již prověřené dlouhodobé partnerské vztahy, nikoliv preference 

výběru nebo krátkodobé známosti. 

V teoretické části byly shrnuty koncepty a studie zabývající se partnerskou 

podobností, celkovou a sexuální spokojeností. V empirické části se podařilo cíle práce 

naplnit. Výsledky ukázaly, že zatímco větší hodnocená podobnost partnerů indikuje u žen 

vyšší celkovou i sexuální spokojenost, u mužů je tomu naopak, tedy větší hodnocená 

partnerská podobnost značí jejich nižší celkovou a sexuální spokojenost ve vztahu. Závěry 

tedy naznačují, že vzájemná partnerská podobnost působí jinak na ženy než na muže. 

 Fyzická atraktivita hraje u mužů hlavní roli při výběru partnerky pro dlouhodobý 

vztah (Shackelford a kol., 2005a). Zároveň se ukazuje, že sobě podobnost je hodnocena 

jako méně sexuálně atraktivní (DeBruine, 2004a). Zdá se tedy, že  vzhledem k tomu, že 

muži považují sexuální stránku vztahu za důležitější než ženy (Sprecher, 2002), má pro ně 

pravděpodobně sobě podobnost s partnerkou spíše negativní vliv na sexuální spokojenost.  

Ženy si dlouhodobého partnera vybírají spíše na základě jiných kritérií než je fyzická 

atraktivita (Dunbar, Barrett, 2007), například ochotu partnera investovat do vztahu, vztah 

k rodinnému životu nebo podporu (Todd a kol., 2007; Provost, 2008). Zároveň se ukazuje, 

že sobě podobné tváře jsou považovány za důvěryhodnější a sobě podobní jedinci jsou 

k sobě více altruističtí (DeBruine, 2002; Buckingham, 2006). Zdá se tedy, že větší 

důvěryhodnost a altruismus sobě podobných partnerů může z výše uvedených důvodů na 

ženy působit jako důležitější charakteristika než například atraktivita partnerů.  

Dále jsme zjistili, že partneři byli hodnoceni jako vzájemně podobnější a to jak při 

hodnocení ve skupinách, tak při hodnocení na sedmibodové Likertově škále. Obě metody 

poskytly obdobné závěry.  

Kvalitativní zhodnocení kritérií, jimiž se hodnotitelé řídili při určování podobnosti, 

ukázalo, že za nejdůležitější znaky při posuzování vzájemné podobnosti mužů a žen 

považovali tvar obličeje, barvu a tvar očí, tvar rtů a nosu. 
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Příloha č. 1: Spanier ův dotazník partnerské 
přizpůsobivosti 
 

 
Identifikační heslo osoby:  
Identifikační číslo páru: 
 
 
Tato oficiální série dotazníků obsahuje otázky, které nám pomohou poznat vaše 
sociální zařazení, vztahy k partnerovi, náležitosti vašeho menstruačního cyklu a 
sexuální postoje a zkušenosti. Odpovídejte co nejupřímněji, tak aby vaše odpovědi 
byly pravdivé a přesné. Neexistují odpovědi "správné" nebo "chybné". 
Vybrané odpovědi zakroužkujte, či tam, kde je třeba, odpovězte slovem nebo číslem. 
Neztrácejte příliš čas rozvažováním, uveďte první odpověď, která vás napadne. V 
žádném případě nepřeskakujte, zodpovězte všechny otázky. 
Dotazník nepodepisujte, napište do pravého horního rohu přidělené identifikační 
heslo, pod nímž figurujete v průběhu celého experimentu. Zároveň se zaručujeme, že 
veškeré získané údaje budou použity pouze k vědeckým účelům. 
 
 
1. Jak dlouho trvá váš nynější vztah (v letech a měsících?) …………. 
 
2. Jak dlouho spolu bydlíte (v letech a měsících)?  …………. 
 
3. Jste ve vztahu spokojený/á? 
(zcela nespokojen/á) 1  2  3  4  5  6  7  (zcela spokojen/á) 
 
4. Domníváte se, že je váš partner ve vztahu spokojený/á? 
(zcela nespokojen/á) 1  2  3  4  5  6  7  (zcela spokojen/á) 
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A. Většina lidí v některých otázkách nesouhlasí se svým partnerem. Zaznamenejte prosím 
u každé položky v tabulce fajfkou míru souhlasu či nesouhlasu mezi vámi a vaším 
partnerem: 
 

 
Vždy 
shoda 

Téměř 
vždy 
shoda 

Občas 
neshoda 

Často 
neshoda 

Téměř 
vždy 

neshoda 

Vždy 
neshoda 

1. nakládání s rodinnými příjmy 5 4 3 2 1 0 

2. rekreace 5 4 3 2 1 0 

3. náboženství 5 4 3 2 1 0 

4. projevování citů 5 4 3 2 1 0 

5. přátelé 5 4 3 2 1 0 

6. sex 5 4 3 2 1 0 

7. správné nebo vhodné chování 5 4 3 2 1 0 

8. životní filosofie 5 4 3 2 1 0 

9. jednání s rodiči a příbuznými 5 4 3 2 1 0 

10. cíle a důležité záležitosti 5 4 3 2 1 0 

11. množství společně tráveného 
času 

5 4 3 2 1 0 

12. důležitá rozhodnutí 5 4 3 2 1 0 

13. úkoly v domácnosti 5 4 3 2 1 0 

14. volný čas a zájmy 5 4 3 2 1 0 

15. rozhodnutí týkající se 
zaměstnání 

5 4 3 2 1 0 
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B. 

 Pořád Často 
Spíše 
častěji 

Občas Zřídka Nikdy 

16. Jak často uvažujete o 
ukončení vztahu? 

0 1 2 3 4 5 

17. Jak často vy nebo váš partner 
po hádce odchází z domu? 

0 1 2 3 4 5 

18. Jak často vás napadne, že 
vztah mezi vámi a vaším 
partnerem je v pořádku? 

5 4 3 2 1 0 

19. Důvěřujete svému partnerovi? 5 4 3 2 1 0 

20. Litujete toho, že žijete 
společně? 

0 1 2 3 4 5 

21. Jak často se hádáte? 0 1 2 3 4 5 

22. Jak často si jdete s partnerem 
na nervy? 

0 1 2 3 4 5 

 
C. Jak často se následující chování vyskytuje ve vašem vztahu? 
 

 
Každý 

den 
Téměř 

každý den 
Příležitostně Zřídka Nikdy 

23. Políbíte svého partnera? 4 3 2 1 0 

24. Chodíte společně za zábavou a 
koníčky? 

4 3 2 1 0 
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D. Jak často se následující chování vyskytuje ve vašem vztahu? 
 

 Nikdy 

Méně 
než 

jednou 
za 

měsíc 

Jednou 
nebo 

dvakrát 
za 

měsíc 

Jednou 
nebo 

dvakrát 
týdně 

Jednou 
denně 

Častěji 
než 

jednou 
denně 

25. Máte podnětnou výměnu 
názorů 

0 1 2 3 4 5 

26. Společně se smějete 0 1 2 3 4 5 

27. Klidně o něčem diskutujete 0 1 2 3 4 5 

28. Společně něco plánujete 0 1 2 3 4 5 

 
 
E. Dále jsou uvedeny některé momenty, v nichž se páry někdy shodnou a někdy ne. 
Označte u následujících položek, zda během posledních několika týdnů mezi vámi vznikly 
rozpory nebo problémy v popsaném chování. 
 
 ano ne 
29. Nezájem o sex 0 1 
30. Neprojevování lásky 0 1 
 
 
31. Jednotlivé body na ose představují různé stupně štěstí ve vztahu. Střední bod "šťastné" 
odpovídá stupni spokojenosti, jaký je ve většině vztahů. Zakroužkujte bod, který nejlépe 
vystihuje stupeň štěstí ve vašem vztahu. 
 

0 
• 

1 
• 

2 
• 

3 
• 

4 
• 

5 
• 

6 
• 

Krajně 
nešťastné 

Značně 
nešťastné 

Trochu 
nešťastné 

Šťastné Velmi 
šťastné 

Nesmírně 
šťastné 

Dokonalé 

 
 
32. Který z následujících výroků vyjadřuje nejlépe vaše pocity týkající se budoucnosti 
vašeho vztahu? 
5 Nesmírně si přeji, aby se náš vztah vydařil, a udělal(a) bych pro to cokoliv. 

4 Velmi si přeji, aby se náš vztah vydařil, a udělám vše, co je v mých silách, aby 
tomu tak bylo. 

3 Velmi si přeji, aby se náš vztah vydařil, a budu k tomu poctivě přispívat. 
2 Byl(a) bych rád(a), kdyby se náš vztah vydařil, ale sám(a) pro to nemohu dělat víc 

než dělám. 

1 Byl(a) bych rád(a), kdyby se náš vztah vydařil, ale odmítám pro to dělat víc než 
dělám nyní. 

0 Náš vztah se nemůže vydařit a já pro něj nemohu nic udělat. 
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Klí č k vyhodnocování dotazníku 
Každá odpověď na danou otázku je za určitý počet bodů (zde označeno přímo 
v dotazníku). Prostým součtem bodů u jednotlivých odpovědí se získá celkový skór 
Spanierova dotazníku. Maximální dosažitelný skór je 151, přičemž vyšší dosažená hodonta 
značí lepší fungování a kvalitu vztahu. Dílčí skóry pro jednotlivé subškály se získají 
prostým součtem bodů u (pro danou subškálu) relevantních otázek. Otázky spadající do 
jednotlivých subškál jsou barevně označeny následovně: 

• Shoda v partnerském vztahu 
• Partnerská spokojenost 
• Partnerská soudržnost 
• Vyjadřování emocí 

 
Překlad použitého dotazníku je shodný s tím, který uvádí Kratochvíl (2006). 
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Příloha č. 2: Hurlbert ův dotazník sexuální kompatibility 
 
1) Mé sexuální přesvědčení je stejné jako mé partnerky  

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
2) Myslím, že mi moje partnerka po sexuální stránce rozumí 

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
3) S partnerkou se shodujeme v tom, co máme v sexu rádi a co neradi 

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
4) Myslím, že moje partnerka vyžaduje příliš mnoho sexu 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
5) Partnerka není ochotná zkoušet při sexu takové věci, které bych já chtěl 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
6) Při milování se svou partnerkou se cítím příjemně a uvolněně 

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
7) Moje partnerka mě sexuálně přitahuje 

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
8) Moje partnerka mě sexuálně uspokojuje 

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
9) Přeme se s partnerkou o našem sexuálním životě 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
10)  Máme s partnerkou zhruba stejný zájem o sex  

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
11)  Některé sexuální aktivity, které moje partnerka vyžaduje, jsou mi nepříjemné 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
12)  Co se týče sexu, moje představy a hodnoty jsou jiné než u mé partnerky 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 
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13)  Nemyslím si, že sdílíme s partnerkou stejné sexuální potřeby 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
14)  Moje partnerka a já máme rádi stejné sexuální aktivity  

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
15)  Co se sexu týče, vycházíme s partnerkou velmi dobře  

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
16)  Domnívám se, že jsem pro svou partnerku sexuálně atraktivní  

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
17)  Moje partnerka má v oblibě sexuální aktivity, které mi nevyhovují 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
18)  Je pro mě těžké smířit se s partnerčiným pohledem na sex 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
19)  Mám pocit, že v našem vtahu klade partnerka příliš velký důraz na sex 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
20)  Neshodujeme se s partnerkou na tom, jak často bychom se měli milovat 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
21)  Mám stejné názory na sex jako moje partnerka 

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
22)  Máme s partnerkou stejné sexuální fantazie 

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
23)  Co se sexu týče, moje partnerka není ochotná dělat věci, které bych já chtěl 

0 1 2 3 4 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 

 
24)  Myslím, že partnerku sexuálně uspokojuji 

4 3 2 1 0 
vždy většinou někdy zřídka nikdy 
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25)  Máme s partnerkou zhruba stejnou míru sexuální touhy 
4 3 2 1 0 

vždy většinou někdy zřídka nikdy 
 
 
 
Klí č k vyhodnocení dotazníku 
Výsledný skór Hurlbertova dotazníku sexuální kompatibility je prostým součtem bodů 
získaných za každou odpověď (zde označeno přímo v textu dotazníku). Maximálně je 
možné dosáhnout 100 bodů, přičemž vyšší celkový skór značí větší míru vzájemné 
sexuální kompatibility partnerů. Tento klíč vychází z originálního Hurberltova článku, jak 
je uveden v Davis a kol. (1998). 
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Příloha č. 3: Dotazník pro hodnocení partnerské 
podobnosti ve skupinách 

 
Univerzita Karlova  
Fakulta humanitních studií  
Katedra obecné antropologie                    
Husníkova 2075, 155 00, Praha 5  
 

 
 
Zápisové archy, které právě dostáváte do rukou, jsou součástí výzkumného projektu 
zaměřeného na podobnost obličejů mezi ženami a muži. Výzkum pořádají Bc. Monika 
Ubryová, Mgr. Kateřina Klapilová a doc. Mgr. Jan Havlíček, Phd. z katedry Obecné 
antropologie Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově.  
 
Všechny údaje, které vyplňujete, jsou anonymní, vyplněné dotazníky budou vedeny pod 
číselnými kódy a Vaše jméno nebude nikde uvedeno. Vámi poskytnuté informace budou 
použity výhradně k vědeckým účelům. Publikovány budou pouze celkové závěry, nikoli 
výsledky týkající se jednotlivých respondentů. Pokud byste znali některou z hodnocených 
osob na fotografii, neprodleně nás o tom prosím informujte.  
 
Vaším úkolem je ohodnotit vzájemnou podobnost žen a mužů na fotografiích, které Vám 
ukážeme. Na začátku si na jednom zkušebním kole vyzkoušíte, jak dotazník vyplňovat. 
Nejedná se o test, žádná z odpovědí není správná nebo špatná, chceme znát pouze Vaše 
subjektivní hodnocení. To, že je podle Vás některá osoba podobná jiné, neznamená, že by 
se vám nemohla zdát podobná někomu dalšímu na fotografiích. 
Do prvního rámečku napište prosím číslo osoby, vytažené z obálky (označená písmenem 
A), ke které budete řadit deset osob z druhé obálky (označená písmenem B), do dalších 
deseti rámečků napíšete čísla osob podle podobnosti k osobě z prvního rámečku (nejblíže 
prvnímu rámečku bude ta osoba), která je podle vás nejpodobnější. Čísla osob jsou vždy 
uvedeny na zadní straně fotografií. Nepřeskakujte prosím jednotlivé otázky a vyplňte 
všechna políčka. 
V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit. 
 
 
Zkušební příklad: 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
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Dotazník na podobnost žen a mužů 
 
Číslo skupiny:        Kód hodnotitele: 
 
Přiřazuje se k:  muž žena 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
2)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
3)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
4)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
5)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
6)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
7)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
8)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
9)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
10)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
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Dotazník na podobnost žen a mužů 2. část 
Číslo skupiny:        Kód hodnotitele: 
Přiřazuje se k:  muž žena 
 
V této části je Váš úkol stejný jako u předchozího dotazníku, jen se vymění pohlaví osoby 
v prvním rámečku a osob, jejichž podobnost budete seřazovat. 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
2)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
3)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
4)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
5)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
6)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
7)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
8)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
9)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
10)   �                              
   nejpodobnější        nejméně podobný/á 
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Příloha č. 4: Dotazník pro hodnocení partnerské 
podobnosti na škálách 
 
Kód hodnotitele: 
 
V této části prosím ohodnoťte vždy jednu dvojici ženy a muže a jejich vzájemnou 
podobnost na sedmibodové škále. Dostanete dvě různá fotoalba (v každém je deset dvojic), 
hodnotit budete postupně vždy jednu dvojici na rozevřené dvojstraně ve fotoalbu. Do 
rámečku napište číslo dvojice, kterou hodnotíte. To, jak jsou podle Vás muž a žena 
podobní, zakroužkujte na sedmibodové škále. Opět nejsou žádné správné nebo špatné 
odpovědi, zajímá nás Váš dojem a názor. 
 
Číslo fotoalba: 
1)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
2)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
3)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
4)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
5)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
6)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
7)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
8)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
9)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
10)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
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Číslo fotoalba: 
 
1)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
2)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
 
3)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
4)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
5)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
16)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
7)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
8)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
9)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
10)   

(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
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Příloha č. 5: Dotazník základních informací 
 
Kód hodnotitele: 
 
Všechny údaje, které vyplňujete, jsou anonymní, vyplněné dotazníky budou vedeny pod 
číselnými kódy a Vaše jméno nebude nikde uvedeno. Vámi poskytnuté informace budou 
použity výhradně k vědeckým účelům. Publikovány budou pouze celkové závěry, nikoli 
výsledky týkající se jednotlivých respondentů. 
 
1) Pohlaví: 
žena  
muž  

 
 
2) Věk:....................... 
 
 
3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
   

středoškolské s maturitou   

vyšší odborné   

vysokoškolské   

 
 
4) Pokud v současné době studujete, uveďte prosím, jakou školu a ročník. Pokud již 
máte studium ukončené, uveďte, jakou školu jste vystudoval/a? 
 
 
 
 
 
5) Máte v současné době stálého partnera? 
ano  
ne  

 
 
6) Pokud ano, jak dlouho trvá tento vztah?   .......................... 
 
 
7) Jaký nejdelší partnerský vztah jste doposud měl/a?  ……………….......... 
 
 
8) Jak byste ohodnotil/a vaši vlastní atraktivitu?  
(zcela neatraktivní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice 
atraktivní) 
 
 



126 

 

 
Otázky 9 až 12 vyplňujte pouze, máte-li v současné době stálého partnera. 
 
9) Máte-li v současné době stálého partnera/ku, ohodnoťte prosím vaši vzájemnou 
obličejovou podobnost 
(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
 
10) Ohodnoťte prosím vaši vzájemnou psychickou podobnost 
(úplně odlišní) 1 2 3 4 5 6 7 (velice podobní) 
 
 
11) Ohodnoťte prosím vaši celkovou spokojenost v současném partnerství 
(zcela nespokojen/á) 1 2 3 4 5 6 7 (zcela 
spokojen/á) 
 
 
12) Ohodnoťte prosím vaši sexuální spokojenost v současném partnerství 
(zcela nespokojen/á) 1 2 3 4 5 6 7 (zcela 
spokojen/á) 
 
 
13) Jaký byl podle Vás cíl tohoto výzkumu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺ Děkujeme za Váš čas, který jste strávili účastí na naší studii! 
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Příloha č. 6: Soubor dopl ňujících kvalitativních otázek 
 
Kód hodnotitele: 
 
Otázky 

1) Jaké pocity máte ze seřazování? 
2) Jak obtížné vám hodnocení připadalo? 
3) Popište, jak jste při hodnocení postupoval/a (jaká byla strategie hodnocení)? 
4) Čím jste se řídil/a při hodnocení podobnosti obličejů (rozebrat kritéria na základě, 

kterých jste určoval/a vzájemnou podobnost či nepodobnost)? 
5) Byl rozdíl, když jste hodnotil/a první a poslední řady ve skupině? V případě, že 

ano, napište, jaký byl podle vás rozdíl? 
6) Byl rozdíl v obtížnosti přiřazování nejpodobnějších a nejmíň podobných obličejů 

v řadě? V případě, že ano, napište, v čem byl rozdíl? 


