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Úvod

Žárlivost je fenomén, jehož podrobným zkoumáním se vědci zabývají již několik desítek let. 

I když nepochybně každý ví co to žárlivost je, ne každý na ni pohlíží stejně a tak existují 

různé názory na její vymezení, dimenze i samotnou definici. Na druhou stranu příkladem 

toho, že všichni máme o žárlivosti určitou shodnou představu, je třeba Shakespearova hra 

Othello. Nikdo nejspíš nepochybuje, že motivem jednání ústřední postavy tohoto dramatu, 

které nakonec vyústilo v tragédii, byla žárlivost. A právě taková žárlivost – tedy žárlivost 

v partnerském vztahu je jedním ze stěžejních bodů této práce.

Druhým takovým bodem je mate-value. I když se významem tohoto pojmu budu zabývat 

později, na úvod je přeci jen třeba ho alespoň trochu přiblížit. Podle souhrnu různých definic 

(viz. kap.1) představuje mate-value určitou „hodnotu“ jedince, kterou má pro příslušníky 

opačného pohlaví. Tato „hodnota“ odráží jak fyzické znaky, tak i různé vlastnosti (př. 

společenskost, sympatii).

Mate value doposud nebyla věnována ani zdaleka tak velká pozornost jako žárlivosti. Z toho 

důvodu se také jen velmi malé množství prací zabývá vzájemným vztahem mezi těmito 

dvěma veličinami. Cílem této práce je přispět k poznání jak spolu tyto veličiny vzájemně 

korelují a zároveň přinést trochu jiný pohled prostřednictvím vzorku respondentů jiné věkové 

kategorie, než jsou ve výzkumech běžně používaní vysokoškolští studenti.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Mate-value

Každý člověk hodnotí jiné osoby ve svém okolí prostřednictvím sociálního srovnávání. Toto 

srovnávání pak využívá i při hledání partnera. Strategie na získávání partnera zahrnují určitý 

soubor chování, který se vyvinul k řešení adaptivních problémů výběru, upoutání a udržení si 

sexuálních partnerů (Buss a kol., 1993). Koncept mate-value v evoluční psychologii je 

postaven na předpokladu, že se lidé během své evoluční historie vyvinuli k upřednostňování 

partnerů s takovými vlastnostmi, které s vysokou pravděpodobností zvýší reprodukční úspěch 

jedince (Ellis, 1992; Symons, 1995, oba podle Ellis a kol., 2002). K takovým vlastnostem 

patří např. emocionální stabilita, fyzická atraktivita, odpovědnost, odvaha. Podle studie Ellise

a kol. (2002) lze určit hlavní dimenze, podle kterých jsou srovnáváni současní a alternativní 

(tedy další možní) partneři. Těmito dimenzemi jsou: sympatie, potenciál pro získávání zdrojů, 

fyzická zdatnost, emocionální stabilita, fyzická atraktivita a spojení dominance a 

společenskosti. Výsledkem srovnání je určitá “hodnota“ v rámci těchto dimenzí, kterou 

přisuzujeme svému současnému partnerovi. A tato “hodnota“ pak utváří námi vnímanou 

mate-value partnera. A pokud porovnáme naše vlastnosti relevantní k určení mate-value 

s příslušníky stejného pohlaví, získáme hodnotu vlastní mate-value (Gutierres a kol., 1999).

Podle Sugiyami (2005) mate value jedince navíc ukazuje, v jaké míře se zvýší reprodukční 

úspěch jeho partnera.

Evoluční psychologové definují mate-value jako „celkovou (fyzickou a jinou) atraktivitu 

jedince jako možného partnera ve vztahu k jiným potenciálním partnerům na aktuálním 

„partnerském trhu“ (Shackelford a kol., 1997).
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Na MV je možno také pohlížet pomocí teorie vzájemné závislosti. Tato teorie předpokládá, 

že jedinci by se měli cítit závislí na daném vztahu a partnerovi tehdy, když zisky ze 

současného vztahu převyšují potenciální výhody, které by podle svého mínění mohli získat

v jiných vztazích. V této koncepci vychází určení MV ze srovnání s „třetí stranou“ (Ellis a 

kol., 2002). Ona závislost se pak hodnotí zodpovídáním otázek jako např. „Pokud byste se 

s partnerem rozešli, jak těžké by pro Vás bylo najít si srovnatelného partnera?“ Z toho tedy 

vyplývá, že mate-value přirozeně odráží srovnání, ačkoliv někdy skryté, mezi vlastnostmi 

jedince a vlastnostmi, kterých si cení potenciální partneři opačného pohlaví (Minerová a kol., 

2009).

1.1 Mate-value versus fyzická atraktivita 

Mate-value je určena mírou, do jaké jedinec oplývá vlastnostmi, které druzí považují za 

žádoucí pro partnerský vztah (Siedelinger a kol., 2007). 

Na vývoj preferencí při výběru partnera a chování ve vztahu mají vliv především 3 vzájemně 

se ovlivňující faktory: náklady provázející volbu partnera, reprodukční výhody plynoucí 

z dané volby a to, jak snadno mohou lidé rozpoznat důležité adaptivní odlišnosti mezi 

příslušníky opačného pohlaví (Pruett-Jones, 1992, podle Hillová a kol., 2008). Podle 

evolučního modelu by psychologické mechanismy měly vést jedince k upřednostňování 

partnerů s vlastnostmi, které korelují se schopností a ochotou řešit specifické adaptivní 

problémy, se kterými se partneři ve vztahu během evoluční historie opětovně setkávají (Buss

a Schmitt, 1993). Těmito problémy jsou pro muže např. poznat, která žena je sexuálně 

dostupná a plodná a jistota otcovství. V případě žen se pak jedná především o problém 

rozpoznání muže, který by byl ochotný a schopný investovat své zdroje do partnerky i 

potomstva, byl dobrý otec a byl schopný přijmout závazek plynoucí z dlouhodobého vztahu.
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Společným specifickým adaptivním problémem obou pohlaví je poznání partnera s „dobrými 

geny“ (viz. teorie “dobrých genů“, kap.1.2).

Mate value ovlivňují mimo jiné vlastnosti, které určují fyzickou atraktivitu. Mate-value a 

fyzická atraktivita však nejsou totéž. Fyzická atraktivita je totiž jen jednou ze složek mate-

value. Pro určení MV jsou důležité i další vlastnosti (viz. kap. 1.3). Přesto spolu fyzická 

atraktivita a MV pozitivně korelují, i když velký podíl na hodnocení MV má fyzická

atraktivita spíš v případě posuzování MV žen (Buss a kol. 2000). 

Jednou z charakteristik určující fyzickou atraktivitu je WHR (waist-to-hip ratio) čili 

poměr pasu a boků. U žen signalizuje zdraví a reprodukční schopnost a také významně 

koreluje s hodnocením ženské atraktivity (Singh, 1993; Barret a kol., 2007). Také udává

pravděpodobnost, zda je žena těhotná či ne (Schützwohl, 2006) a naznačuje její schopnost 

počít a donosit zdravé dítě (Schmalt, 2006). Ženy s nízkým poměrem mezi 0.67 a 0.80 mají 

postavu ve tvaru přesýpacích hodin, což je považováno za nejvíce atraktivní. Za 

„ideální“ tvar ženského těla se pak považuje ten s hodnotou WHR 0.7 (př. Massar a kol., 

2009; Schützwohl, 2006; Schmalt, 2006; Barret a kol., 2007). Toto rozdělení tělesného tuku 

je způsobeno vysokou hladinou estrogenu, což způsobuje, že se větší množství tuku ukládá 

na hýždích a bocích než v pase.

U mužů je fyzická atraktivita zase z velké části určena rozměry hrudi a ramen. Muži mající 

široká ramena a úzké boky (tvar torza připomínající obrácený trojúhelník) jsou považováni za 

nejvíce atraktivní a mají vysoké MV (Franzoi a kol., 1987). Tento tvar postavy naznačuje 

větší fyzickou sílu a vyvinuté svaly v horní polovině těla. Muži s vysokým SHR (shoulders-

to-hip ratio, poměr ramen k bokům) jsou vnímáni jako fyzicky i sociálně dominantnější, než 

muži s nízkým SHR (Dijkstra a kol., 2001). Nicméně i pas hraje svou roli při určování 

mužské fyzické atraktivity. Výzkum ukázal, že za optimální WHR u mužů je považována 
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hodnota 0.9 a že čím je hodnota oproti této vyšší, tím se fyzická atraktivita muže snižuje 

(Dijkstra a kol., 2005).

Vliv na fyzickou atraktivitu má také tělesná hmotnost. Ukazatelem tloušťky jedince je body 

mass index (BMI) neboli poměr tělesné váhy a výšky. Podle všeho WHR a BMI spolu u 

normálních žen vysoce korelují (Tovée a kol, 2001). Nicméně se zdá, že jakožto ukazatelé 

plodnosti se BMI lépe osvědčil v populacích s nouzí potravy [tj. tradičně zemědělské 

společnosti a společnosti lovců a sběračů), zatímco posuzování WHR má význam především 

u populací s neomezeným přístupem k potravě (Anderson a kol., 1992; Wetsman a Marlowe, 

1999, oba podle Barret a kol., 2007). Za ideální hodnotu BMI je považováno 20 nebo lehce 

nižší, hodnota 29 a více pak již značí obezitu a hodnota pod 19 podváhu (Manson a kol., 

1995).     

Jako další ukazatel mate value slouží tělesná výška. Ta podle výzkumů signalizuje u mužů 

kvalitu genů a také bývá spojována s dominancí, morfologickou symetrií a asertivitou 

(Brewer a kol., 2009). Tyto asociace mohou souviset s faktem, že s mužskou výškou jsou 

spojovány vyšší hladiny testosteronu (Heald a kol., 2003, podle Brewer a kol., 2009). Navíc 

výška u mužů může naznačovat i další kvality, a sice socioekonomický status a přístup ke 

zdrojům (Silventoinen a kol., 1999). Vysoká postava je tedy podstatná součást mužské

fyzické atraktivity a poskytuje značnou reprodukční výhodu – ženy jsou více přitahovány 

k vysokým mužům. Na druhou stranu mužům připadají nejvíce atraktivní ženy průměrné 

výšky (Buunk a kol, 2008). Vysoké a malé ženy jsou podle všeho náchylnější k nemocem 

(Silventoinen a kol., 1999) a u velmi vysokých žen je navíc vyšší pravděpodobnost výskytu 

symptomů deprese (Bruinsma a kol., 2006).

Na posuzování fyzické atraktivity má vliv i fluktuační asymetrie (FA), která poukazuje na 

odchylky od perfektní bilaterální (oboustranné) symetrie morfologických rysů (např. symetrie 

mezi stranami obličeje) (VanValen, 1962). Odchylky od dokonalé symetrie jsou považovány 
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za důsledek negativního vlivu prostředí (např. podvýživy či nemoci). To pak vede k narušení 

genetických vývojových procesů (Barret a kol., 2007).  Náhodné chyby ve vývoji mohou 

způsobit narušení buněčného dělení, diferenciace a růstu, což může vyústit právě v asymetrii 

bilaterálních struktur. „Vývojová stabilita“ se pak snaží docílit fenotypového „designu“, který 

je upřednostňován selekcí. Nízkou FA lze tedy považovat za znak vysoké vývojové stability 

a je tudíž spojována s atraktivitou (Brown a kol., 2003). Některé studie udávají, že muži 

s nízkou FA mají více sexuálních partnerek (Brown a kol., 2003; VanValen, 1962), 

mimopartnerských vztahů, i potomstva (Waynforth, 1998), než muži s vysokou FA. Rovněž

ženy s nízkou fluktuační asymetrií jsou považovány za atraktivnější (Brown a kol., 2003).

S fyzickou atraktivitou i mate-value souvisí také hodnota poměru mezi druhým

(ukazováčkem) a čtvrtým (prsteníčkem) prstem na ruce (2D:4D). Tento poměr je nižší u 

mužů než u žen, což je pravděpodobně důsledek odlišného působení testosteronu v prenatální 

fázi (Manning, 2002). Muži s nižším 2D:4D (tj. s prsty odlišné délky) jsou mimo jiné 

hodnoceni jako více maskulinní (Park a kol., 2008). Vlastnosti, které ženy oceňují u mužů –

vysoký sociální status a dominance – jsou nepopiratelně vlastnosti maskulinní, a proto je 

poměr mezi druhým a čtvrtým prstem relevantní pro určení atraktivity. U žen je vztah mezi 

atraktivitou a 2D:4D opačný. Vyšší poměr druhého a čtvrtého prstu (prsty téměř stejné 

velikosti) je hodnocen jako více femininní a tudíž ženy s tímto poměrem jsou považovány za 

atraktivnější.      

Určování MV vlastního partnera souvisí také s taktikami mužů na udržení partnerky 

(Minerová a kol., 2009a). Tyto taktiky představují určité chování mužů, jehož účelem je 

zabránit partnerce v nevěře nebo opuštění vztahu (Buss, 1988; Buss a kol., 1997). Čím více 

muži používají taktiky z kterých má jejich partnerka prospěch (př. dárky) tím víc vnímá ona

sama svou vlastní MV i MV partnera jako vyšší. Avšak u tzv. vysoce riskantních taktik (př. 

očerňování partnerky na veřejnosti) - tedy takových taktik, které mohou v budoucnu 



11

zapříčinit rozpad vztahu - četnost jejich užívání negativně koreluje s výškou MV, jakou jim 

jejich partnerky přisuzují. Přesněji řečeno, čím častěji muž takové taktiky používá, tím menší 

hodnotu MV mu jeho partnerka přisuzuje (Minerová a kol, 2009b).

Posuzování mate-value u možného partnera souvisí dále s přítomností či nepřítomností rivalů 

(Hillová a kol., 2008). Pokud jsou muži obklopeni jinými ženami, jsou z pohledu žen i mužů 

vnímáni pro opačné pohlaví jako více žádoucí, je jím tudíž připisována vyšší MV. Pokud jsou 

však ženy obklopeny muži, jsou pro muže za možné žádoucí partnerky považovány méně a to 

z pohledu obou pohlaví (Hillová a kol., 2008). 

Míru mate-value kterou přisuzujeme sobě a druhým může navíc ovlivnit i dostupnost 

potenciálních partnerů ve smyslu poměru mezi pohlavími (sex ratio) udávajícím počet mužů 

na 100 žen v reprodukčním věku. Ve společenstvích s nízkým poměrem mezi pohlavími, kde 

je větší počet žen, muži zvyšují své požadavky na dlouhodobou partnerku, zatímco 

požadavky na krátkodobou snižují. Pokud však ženy ve společenství s tímto poměrem 

hledají krátkodobý vztah, jejich požadavky na partnera se naopak zvýší (Stoneová a kol, 

2007).  

Muži i ženy touží po partnerovi s podobnými osobnostními rysy, jaké mají oni sami (Botwin 

a kol., 1997). Přítomnost podobných osobnostních rysů je tak další ukazatel ovlivňující 

vnímání MV partnera (více o jednotlivých podsložkách MV viz. kap. 1.3).  

Na závěr lze konstatovat, jak uvádí Barret a kol. (2007, s. 167): „Rozmnožování je podobně 

jako trh obousměrný proces vyjednávání a můžeme očekávat, že jedinci budou uzpůsobovat 

své požadavky podle toho, jací partneři jsou pro ně reálně dosažitelní. V důsledku toho je 

volba partnera velmi často situačně podmíněnou strategií, která závisí na konkrétních 

podmínkách, v nichž se jedinec nachází a jeho postavení na tomto trhu (doslova jeho tržní 

hodnotě)“.

                                               
 Vztahy se dělí na krátkodobé a dlouhodobé;  podrobněji o MV a délce vztahu viz kap. 1.2
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1.2 Mate value v dlouhodobých a krátkodobých vztazích 

Proces mezipohlavního výběru probíhá tak, že jsou upřednostňováni jedinci s určitými 

kvalitami příslušníky opačného pohlaví (Buss, 2006). Ve své „teorii sexuálních

strategií“ Buss a kol. (1993) upozornili na fakt, že strategie výběru partnera závisejí na tom, 

jestli jde o hledání partnera za účelem dlouhodobého vztahu jako je manželství, které je 

obvykle považováno za spojení za účelem rozmnožování nebo pouze krátkodobého vztahu,

tedy např. vztahu na jednu noc. Jsou toho názoru, že lidé podle očekávané délky vztahu

upřednostňují u potenciálních partnerů odlišné vlastnosti.

Existují pohlavní rozdíly mezi tím, co lidé vyhledávají a čeho si cení u svých partnerů. 

Muži mohou zvýšit svoji reprodukční úspěšnost především zvýšením počtu sexuálních 

partnerek v krátkodobých vztazích. Jejich úspěšnost se v případě plození dětí s jednou 

partnerkou v dlouhodobém vztahu bude zvyšovat mnohem méně. Buss a kol. (1993) nakonec 

dospěli k názoru, že nevědomá snaha muže rozpoznat fertilní ženu je větší, když hledá 

krátkodobý vztah, než v případě, že chce vztah dlouhodobý. To znamená, že v případě zájmu o 

krátkodobý vztah upřednostňuje muž partnerku s takovými fyzickými znaky, které s fertilitou 

korelují. Podle studie Schmalta (2006) se muži při hledání krátkodobé partnerky obzvláště 

orientují na tělesné křivky, protože krátkodobé vztahy zvyšují jejich potenciální reprodukční 

úspěch o mnoho víc než dlouhodobý vztah. Jinak řečeno, muži považují za více atraktivní 

WHR 0.7 v případě, kdy hledají krátkodobý vztah. Na druhou stranu některým vlastnostem, 

které jsou upřednostňované u dlouhodobé partnerky, při hledání krátkodobé partnerky 

nepřikládají velkou důležitost. Těmito vlastnostmi jsou např. šarm, vzdělání, oddanost, 

štědrost, nezávislost, laskavost, smysl pro humor, spontánnost a emocionální stabilita (Buss a 

kol., 1993). Pokud bude muž chtít vytvořit dlouhodobý vztah, má šanci získat větší kontrolu 

nad celkovým reprodukčním potenciálem partnerky, může upoutat ženu s vyšší mate value, a
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také zvýšit šanci na přežití potomstva i pravděpodobnost otcovství. Pokud muži hledají vztah 

dlouhodobý, rozdíl mezi vnímanou atraktivitou ideálního a vyššího WHR žen není tak velký.

Ženy, které jsou v obličeji více maskulinní, jsou muži hodnoceny jako méně důvěryhodné a 

méně žádoucí partnerky pro tento typ vztahu (Campbell a kol., 2009).

Vzhledem k tomu, že v případě dlouhodobého svazku lze očekávat, že v budoucnu bude 

následovat potomstvo, což je doprovázeno nákladnými investicemi ze strany obou rodičů, na 

základě Triversovy teorie rodičovských investic (Barret a kol, 2007) se v jedincích obou 

pohlaví vyvinula velká vybíravost ohledně budoucího dlouhodobého partnera. Tato teorie 

poskytuje určitou základnu pro pohlavní rozdíly ve snahách navázat krátkodobý vztah. Podle 

experimentální studie Busse a kol. (1993) mají muži větší zájem o krátkodobé vztahy než 

ženy a také jich mají víc. Zatímco u žen může vést příležitostný sex k následné minimálně 

devítiměsíční investici, muže akt následně vesměs nic nestojí. Reprodukční potenciál mužů 

se bude s každým aktem vedoucím k početí a následnému narození dítěte zvyšovat. Proto 

jsou muži v případě krátkodobých vztahů ochotni požadavky na partnerky celkově dost snížit 

(Buss a kol., 1993). Avšak žena může během zhruba ročního období přivést na svět jen jedno 

dítě a zvýšený počet sexuálních styků na této skutečnosti nic nezmění a krátkodobý vztah pro 

ni tudíž znamená značné náklady (Buss, 2006). Ženy mnohem více než muži riskují 

poškození reputace, snížení vnímané hodnoty jejich MV a v případě, že mají další vztah pak i

násilí ze strany partnera. Přesto tyto vztahy nepochybně přinášejí určité výhody. O nich 

pojednává například hypotéza „získávání zdrojů“. Podle této teorie žena očekává od 

krátkodobého vztahu materiální výhody - šperky, oblečení, večeře, peníze, atd. I když žena 

třeba nějaký dlouhodobý vztah má, od této „aféry“ očekává více výhod. Dalším náhledem na 

situaci je funkce krátkodobého vztahu v podobě aféry jakožto příležitosti na změnu partnera. 

V tomto případě jde o to najít někoho, kdo se k dané ženě hodí víc než její současný partner. 

Ženy považují za velmi výhodné objevit sexuálního partnera, který se vůči nim nebrání 
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závazkům, chce s nimi trávit hodně času a je schopný nahradit jejich současného partnera. 

Další možnou a velmi podporovanou hypotézou je teorie „dobrých genů“ (Gangestad a kol., 

1997; Buss, 1994). Teorie „dobrých genů“ tvrdí, že fyzická atraktivita (př. symetrie rysů a 

maskulinní rysy obličeje) je odrazem dobrých genů, u kterých je následně padesáti procentní 

pravděpodobnost přenosu na potomstvo. V tom případě by tito potomci měli zajištěnou 

výhodu pro následnou vlastní reprodukci. 

Ukázalo se, že preference žen se celkově v průběhu menstruačního cyklu mění. V době 

kolem ovulace, kdy mají nejvyšší šanci počít dítě, dávají ženy přednost více maskulinním a 

symetrickým obličejům (Gangstead a kol, 2005), v jiných fázích cyklu pak více femininním 

(Penton-Voak a kol., 1999, podle Barret a kol, 2007). Tato zjištění mohou být interpretována 

v tom smyslu, že ženy dávají přednost znakům odrážejícím dobré geny, když mají vysokou 

pravděpodobnost početí, ale jindy preferují znaky ukazující na lepší výchovnou stránku a 

potenciál pro rodičovské investice (Barret a kol., 2007).   

Pokud jde o dlouhodobé vztahy, ženy u mužů kladou důraz na míru závazku, jakou jsou 

ochotni přijmout, jejich společenské postavení, ekonomické zdroje a zdroje, které jsou 

ochotni poskytnout jim i jejich potomstvu (Buss a Barnes, 1986; Botwin a kol., 1997). Také 

oceňují spolehlivost, stálost, inteligenci (Shackelford a kol., 2005) a mimo to je více přitahují 

dominantní a štědří muži (Botwin a kol., 1997).

Celkově lze předpokládat, že ženy si budou vybírat buď podle znaků genetické kvality, nebo 

podle ochoty či schopnosti daného muže přispět k výchově dětí (Barret a kol., 2007). Tyto 

dvě cesty výběru partnera spojuje smíšená strategie párování (Gangestad a Simpson, 2000). 

Ta je postavena na teorii, že by si ženy měly zvolit atraktivního (tedy geneticky kvalitního) 

partnera pro krátkodobý vztah, zplodit s ním potomstvo 1 a to poté vychovávat s mužem, 

                                               
1 Vzhledem k tomu, že výška je vysoce dědičná, ženy, které zplodí dítě s vysokým mužem, budou mít s větší 
pravděpodobností i vysoké mužské potomky, kteří pak budou preferováni ženami a jejich šance na zplození 
vlastních potomků budou větší (Buunk a kol., 2008).
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který sice nedosahuje tak vysoké genetické kvality, avšak je u něj menší riziko opuštění 

partnerky nebo mimopartnerských sexuálních aktivit. 

1.3 Metody měření/zjišťování MV

Mnoho prací, které se snaží určit základní soubor dimenzí upřednostňovaných vlastností 

partnera, se liší z hlediska toho, jaké vlastnosti a kolik jich je hodnoceno, povahou a počtem 

hodnotícího vzorku a v důsledku toho i povahou a počtem určených dimenzí, které jsou 

považovány při hodnocení za relevantní. 

Literatura pojednávající o vlastnostech, kterých si lidé cení u svých partnerů, závisí na 

hodnocení specifických vlastností jedincem a každá charakteristika je při tom hodnocena jako 

samostatná položka. Několik studií zkoumalo, zda by se ono velké množství preferovaných 

vlastností dalo seřadit do několika skupin. Vědci obvykle toto hodnocení upřednostňovaných 

vlastností partnera podrobují faktorové analýze nebo analýze hlavních komponent. Například, 

Simpson a kol. (1992) provedli faktorovou analýzu hodnocení 15 vlastností a určili 2 

dimenze upřednostňovaných vlastností partnera, které označili jako osobnostní/rodičovské 

kvality a atraktivita/společenská viditelnost. Goodwin a kol. (1991, podle Shackelford a kol., 

2005) také použili hodnocení 15 preferovaných vlastností a zjistili, že 3 dimenze nejlépe 

vysvětlují variabilitu v jejich hodnocení. Ty označili jako dobrosrdečnost/uznání, extroverze 

a citlivost. Dalším příkladem je experimentální studie Busse a kol. (1986). Ti analyzovali 

větší počet vlastností s nadějí, že najdou základní strukturu upřednostňovaných vlastností 

partnera. Provedli hodnocení 76 charakteristik faktorovou analýzou. Poté identifikovali 9 

dimenzí oněch vlastností: kladný vztah k dětem, rodinný typ, společenský, laskavý-

ohleduplný, bezproblémový-přizpůsobivý, umělecky nadaný-vzdělaný, postavení 

v zaměstnání, politicky konzervativní a věřící.

1.3.1 Mate value podle Ellise
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Jedním z nejčastěji používaných měření a zjišťování MV je Seznam charakterově 

specifických závislostí (Trait-Specific Dependence Inventory, TSDI; viz. příloha I), který 

hodnotí srovnání mezi současným a alternativním partnerem v hlavních oblastech určujících 

MV, nebo jinak řečeno hodnotí osobnostní rysy partnerů ve vztahu k jejich vlastní míře 

závislosti. Tento dotazník, který také používám v metodologické části své práce, byl vyvinut 

ve výzkumné studii Ellise a kol. (2002) pro tyto účely: určit hlavní oblasti ve kterých jsou 

hodnoceni současní a potenciální partneři a zjistit jak snadno by podle hodnotících jedinců 

bylo možné nahradit zisky ze současného vztahu ve vztahu jiném. Toto hodnocení pak 

probíhá ve všech nalezených oblastech. Výchozími vlastnostmi pro měření bylo 5 hlavních 

osobnostních rysů zachycujících nejzákladnější oblasti, v jakých se lidé odlišují - Velká pětka

(Big Five). Velká pětka představuje určité osobnostní dimenze, prostřednictvím kterých 

jedinec vnímá a hodnotí možný přínos druhých osob pro jeho vlastní skupinu (př. Goldberg, 

1992; Tupes a kol., 1961). Předpokládá se, že oblasti, které Velká pětka hodnotí, mají velký 

význam i pro hodnocení partnera ve vztahu (Buss, 1991) a proto byla vybrána jako základní 

kámen pro výběr položek do TSDI. Velká pětka zahrnuje tyto hlavní dimenze: extroverzi

(kombinace dominance a pospolitosti; vlastnosti jako asertivita a ambicióznost), přívětivost

(vlastnosti jako empatie a spolupráce), svědomitost (př. sebekontrola, výkonnost, 

profesionální úspěšnost), neurotičnost (míra zažívané úzkosti, deprese atd.) a otevřenost vůči 

zkušenosti (př. představivost, kultivovanost). V dotazníku byla tedy každá z těchto dimenzí 

reprezentována několika vlastnostmi, které ji utvářely.   

Do dotazníku TSDI byly přidány ještě další 2 oblasti relevantní pro romantické vztahy -

fyzická atraktivita a fyzická zdatnost (př. fyzická síla, schopnost poskytnutí fyzické ochrany). 

Důležitost těchto 7 dimenzí byla ve výzkumu Ellise hodnocena pomocí následujících otázek: 

„Pokud byste se s partnerem rozešli, jak těžké by pro Vás bylo najít si jiného partnera, který 

bude stejně /přídavné jméno/?“ Odpovědi byly zaznamenávány na škále od 1 (vůbec ne těžké) 
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do 5 (extrémně těžké). Respondenti tak učinili srovnání mezi každým osobnostním rysem 

současného partnera a potenciálními nejlépe dostupnými partnery. Celkem se jednalo o 41 

položek. Tato metoda konceptualizace a hodnocení specifických vlastností partnerů je právě 

to co představuje označení charakterově-specifická závislost. Během faktorové analýzy se 

ukázaly jako relevantní pro určení MV všechny oblasti zařazené do výzkumu, až na jednu –

otevřenosti vůči zkušenosti. Z toho důvodu nebyla přidána do výsledného dotazníku (více o 

dotazníku kap. 3.4). Celkem bylo odstraněno 5 položek: tvořivý, vnímavý, nepředpojatý, 

energický a zdravý. Vlastnost schopnost vést byla umístěna k faktoru přívětivost i extroverze, 

proto bylo třeba ji eliminovat. Vzhledem k tomu, že skór této vlastnosti byl vyšší v zařazení 

pod přívětivostí, byla schopnost vést ponechána v rámci tohoto faktoru. Celkem bylo tedy 

ponecháno 35 vlastností obsažených v 6 faktorech, které utvořili dotazník TSDI.  Faktor 

spolehlivosti (ve Velké Pětce pod názvem přívětivost) hodnotí charakterově specifickou 

závislost z hlediska: zamilovanosti, kvality společnosti, oddanosti, přívětivosti, porozumění, 

spolupráce, štědrosti, upřímnosti a věrnosti. Faktor potenciál pro získávání zdrojů (ve Velké 

Pětce jako extroverze) hodnotí tyto oblasti: ambicióznost, inteligence, zodpovědnost, 

možnost dobrého výdělku, praktičnost, profesionální úspěšnost, systematičnost, tvrdě 

pracující, výkonnost a vzdělanost. Faktor fyzické zdatnosti obsahuje fyzickou sílu, atletický 

typ a schopnost fyzické ochrany partnera, fyzická atraktivita pak sexuální přitažlivost a 

fyzickou atraktivitu. Faktor emocionální stability (původně neurotičnost) hodnotí klid

v náročných situacích, emocionální stabilitu, čisté svědomí a uvolněnost. 

V míře obtížnosti nahrazení partnera se výrazné pohlavní rozdíly neobjevily. Přesto ženy

oproti mužům považovaly za obtížnější najít nového partnera, který by byl stejně tak 

spolehlivý, fyzicky zdatný, schopný získávat zdroje a emocionálně stabilní. Navíc ty ženy, 

pro které by bylo těžké nahradit partnera mužem se stejnou fyzickou zdatností, by zároveň 
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také obtížně hledaly partnera stejně společenského, fyzicky atraktivního a se stejným 

potenciálem pro získávání zdrojů.  

Muži zase považovali více než ženy za obtížné najít novou partnerku, která by byla stejně tak 

společenská a fyzicky atraktivní jako ta současná. 

Součástí této studie bylo také hodnocení toho, zda MV jedince vnímají oba partneři stejně. 

Proto vypočítali korelace mezi vlastním sebehodnocením a hodnocením od partnera. Objevili 

se mírné pozitivní korelace.  

2.  Žárlivost 

Podle sociologa Davise (1948) je žárlivost „reakce strachu a vzteku vhodná k ochraně, 

udržení a prodloužení intimního spojení jménem láska“ (s. 183).

Základem žárlivosti je často určitá událost nebo chování partnera či jiných osob, které je 

posouzeno jako potenciálně zmenšující výhody získávané ze vztahu (Bringle, 1991). 

Objevuje se tehdy, pokud lidé mají podezření na možnost ztráty smysluplného vztahu 

(Guerrero a kol., 1998). 

Romantickou žárlivost lze definovat jako jakoukoliv „emocionální reakci odporu, která se 

objevuje jako výsledek partnerova mimopartnerského vztahu, který je skutečný, 

představovaný, nebo je zde domněnka, že pravděpodobně nastane“ (s.242) (Bringle a Buunk, 

1985, podle Bringle, 1991). 

Žárlivost lze také definovat jako „averzivní emocionální odezvu na partnerovu skutečnou, 

představovanou, nebo možnou přitažlivost ke třetí osobě“ (s.226) (Bringle a kol., 1986).

Podobně lze žárlivost definovat jako „emocionální stav, který je podnícen vnímanou hrozbou 

pro vztah či pozici které si jedinec cení a který podněcuje chování zaměřené na odvrácení 

oné hrozby. Žárlivost je pak možné označit za „sexuální“, pokud je sexuální i onen ceněný 
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vztah“ (s.11) (Daly a kol., 1982). V takovém případě je vznik žárlivosti podmíněn hrozbou 

ztráty partnera kvůli jiné osobě (Bringle, 1991). Podle Busse a kol. (1992) žárlivost vyvolává 

fyziologické reakce na vnímanou hrozbu a motivuje akci, která má za cíl zamezit této hrozbě 

(Buss a kol., 1992).  

Evoluční psychologové pohlížejí na žárlivost jako na psychologický mechanismus, který 

opětovně řeší hlavní problém každé lidské reprodukce v naší evoluční historii: nevěru ve 

vztazích vedoucích k možné reprodukci (např. Daly a kol., 1982; Buss a kol., 1992).

Jako u mnoha vyvinutých mechanismů lze i u žárlivosti očekávat, že bude funkčně flexibilní 

– jde o nákladnou odezvu, která by se měla projevit nejsilněji tehdy, kdy bude nejvíc účinná, 

například ve chvíli kdy může snížit hrozbu ztráty partnera nebo – v případě mužů – zabránit

nevěře partnerky a tudíž možnosti investování zdrojů do cizího potomstva (Buunk a kol, 

2008). Tato odezva (pokud je vyvolána přiměřenou hrozbou) může napomoci reprodukčnímu 

úspěchu snížením pravděpodobnosti mimopartnerského vztahu nebo zabráněním ukončení 

prvotního vztahu (Brewer a kol., 2010).   

Důsledky žárlivosti mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Kladně lze žárlivost vnímat jako 

projev lásky, náklonnosti, péče a oddanosti (Brewer a kol., 2010). Na druhou stranu vysoká 

míra žárlivosti může vyústit v milostný poměr, domácí násilí, rozvod či dokonce smrt (Buss, 

2000; Guerrero a kol., 1998). 

Mnozí vědci nevnímají žárlivost jako primární emoci, nýbrž ji považují za odvozeninu nebo 

směs základnějších, centrálních, primárních emocí (Frank, 1988; Hupka, 1984; Plutchik,

1980).   

Žárlivost je také často pojímána jako multidimenzionální (př. White a kol., 1989) a různí 

autoři ji dělí na různé složky. Sigmund Freud (1950, podle Barelds a kol., 2007) rozlišoval 

mezi normální neboli racionální žárlivostí, sloužící k zastavení skutečné hrozby vůči vztahu a 

abnormální, patologickou či morbidní žárlivostí, která se objeví i přesto, že žádná reálná 
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hrozba neexistuje. Podobně Parrott (1991) rozlišoval mezi žárlivostí jakožto odezvou na 

potenciální ohrožení vztahu („podezřívající žárlivost“) a žárlivostí v případě, kdy partner 

skutečně navázal sexuální vztah s jinou osobou („ žárlivost fait accompli“, tedy žárlivost na 

již uskutečněnou událost). Mimoto mnozí autoři (např. Bringle a kol., 1979; Rich, 1991)

rozlišují mezi žárlivostí, která nastane jako důsledek okolností („state jealousy“) a dispoziční 

žárlivostí („dispositional jealousy“), což je určitý sklon jedince reagovat v případě žárlivosti

určitým způsobem.

Další často užívaná typologie Busse a kol. (1992) rozlišuje mezi žárlivostí jako odezvou na 

emoční nevěru partnera a odezvou na nevěru sexuální (podrobněji kap. 2.1). 

Kromě dvousložkových teorií žárlivosti je i několik takových, které žárlivost dělí do složek 

tří. Podle Whitea (1981) se žárlivost skládá ze 3 prvků – myšlenek, pocitů a chování pro 

zvládání situace.

Pfeiffer a kol. (1989) popsali 3 dimenze žárlivosti a také vytvořili škálu k jejich rozlišení. 

Kognitivní složka měří myšlenky, obavy a podezření, které může jedinec vůči partnerovi mít. 

Emocionální složka sestává ze silného pocitu žárlivosti vůči partnerovi a složka reaktivní

měří četnost činností partnera za účelem zjištění, zda partner podvádí nebo ne.

Často se používá dělení žárlivosti podle Buunka (1991) na „reaktivní“, „preventivní“ a 

„samočinně vytvořenou“. Reaktivní žárlivost je míra, do jaké člověk prožívá negativní emoce 

jako je vztek a rozčílení v případě že je jeho partner sexuálně nebo emocionálně nevěrný 

(např. s někým flirtuje, nebo se s někým líbá). Preventivní žárlivost odkazuje na značné úsilí, 

které žárliví lidé věnují tomu, aby zabránili partnerům ve styku s osobami opačného pohlaví 

(např. nesouhlasí s tím, aby jejich partneři měli přátele opačného pohlaví). Samočinně 

vytvořená žárlivost souvisí se způsobem, jakým jedinci přemýšlejí o případné nevěře partnera

a dále si vytvářejí různé představy vedoucí k prožívání obav, podezření, nedůvěry a pocitů 

úzkosti. Jak samočinně vytvořená, tak i preventivní žárlivost se mohou objevit, aniž by rival 



21

skutečně existoval (Buunk a Dijkstra, 2001). Buunkovo rozdělení rovněž vychází 

z předpokladu, že se zmíněné druhy žárlivosti liší v rozsahu, v jakém je lze považovat za 

problematické či „nezdravé“ (Barelds a Dijkstra, 2006). Vzhledem k tomu, že reaktivní 

žárlivost vzniká jako odezva na skutečnou hrozbu pro vztah, lze ji považovat za poměrně 

racionální. Zbylé dvě složky však mohou být podle Bareldse a kol. (2007) problematické, 

protože v případě reakce na imaginárního rivala jde o pouhé bludy. Navíc jsou toho názoru, 

že se preventivní žárlivost může stát velmi nezdravou a to tehdy, pokud se jedinec zaměří na 

neustálé kontrolování partnera, což může v krajním případě vyústit v neustálé obtěžování a 

dotěrnost. 

Pro měření žárlivosti se často používá Buunkova Škála vnímané sexuální žárlivosti (The 

Anticipated Sexual Jealousy Scale) (Buunk, 1991, v Handbook of Sexuality-related 

Measures). Jedná se o dotazník obsahující 5 otázek, jejichž celkové skóre představuje míru 

jedincovi žárlivosti. Dotazovaný odpovídá na otázky, jak by se cítil, kdyby jeho partner 

s někým flirtoval, měl pohlavní styk, atd. (vždy se jedná o určitý druh či stupeň 

mimopartnerského zapletení). Odpovědi jsou zaznamenány na škále v rozsahu od 1 

(extrémně potěšen) do 9 (extrémně rozrušen). Další část dotazníku se ptá na shodné otázky, 

avšak z pohledu partnera. Tím lze určit, jak velkou žárlivost jedinec vnímá ze strany partnera

(viz. příloha II).              

2.1 Pohlavní rozdíly v žárlivosti

Evoluční psychologové předpokládají, že jak muži, tak ženy ovládají psychologické 

mechanismy, které se vyvinuly během dlouhého období lidské evoluce a během této doby se 

ukázaly být pro dané pohlaví dostatečně adaptivní (Symons, 1990; Buss a kol., 1993; Buss, 

1991). Úspěšné rozmnožování v případě mužů v dobách našich předků pravděpodobně 
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souviselo s opatřením si tolika partnerek, kolik jen bylo možné, zatímco reprodukční úspěch 

žen závisel spíše na výběru takových partnerů, kteří byli schopni a ochotni poskytnout zdroje 

jak jim, tak i potomstvu. Muži, kteří měli více sexuálních partnerek, tudíž měli 

pravděpodobně více potomků než ti, kteří byli monogamní. A stejně tak ženy, kterým se 

podařilo najít partnera, který poskytl jim i jejich potomstvu zdroje a byl ochotný přijmout 

závazek, měly nakonec děti, které se podařilo úspěšně vychovat a zajistit jejich přežití do 

dospělosti. Podle Busse a kol. (1993), DeKaye a kol. (1992) a dalších, lze předpokládat, že 

tyto odlišnosti v reprodukční úspěšnosti mají v dnešní době vliv na různé trendy mužské i 

ženské sexuality a mají význam pro pohlavní rozdíly v těch psychologických mechanismech, 

které se týkají žárlivosti.    

Teorie pohlavních rozdílů je postavena na tom, že zatímco u mužů hrozí nebezpečí 

investování zdrojů do cizího dítěte, žena má naopak obavy, že ji muž opustí a ona zůstane 

sama na péči o potomstvo (Schützwohl a Koch, 2004), nebo se bude muset o poskytované 

zdroje dělit (Buunk a Dijkstra, 2004). Podobně je tomu i v případě polygamních manželství, 

kde hrozí nebezpečí, že partner bude dělit své zdroje mezi stále větší počet žen a potomstva. 

Vznik a upevňování emocionální vazby s další ženou pak slouží jako ukazatel, že může dojít 

k dalšímu dělení (Buss a kol., 1992).

Muži mohou při péčí o cizí potomstvo nejen promarnit zdroje v podobě času, energie a 

různých darů určených na dvoření partnerce, jejího zaujetí a následnou výchovu dítěte, ale 

navíc to může znamenat i promarněné příležitosti pro získání jiné partnerky (Buunk a kol., 

1996), s níž by mohli zplodit vlastní potomstvo. Podle Wiedermana a kol. (1993) a Busse a 

kol. (1992) byli mezi našimi předky více reprodukčně úspěšní ti muži, kteří dokázali účinněji 

zabránit sexuální nevěře partnerky než ti, kteří se sexuální věrností partnerky tolik nezabývali.

Vzhledem k tomu, že nevěra ve vztahu může znamenat ohrožení vlastní reprodukce jedince, 

vyvinuly se během vývoje psychické mechanismy, jejichž účelem je nevěře předejít. K nim 
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patří tzv. žárlivostní mechanismus (př. Cosmides a kol., 1994, v Schützwohl a kol., 2004).

Mužská žárlivost se tedy nejspíš vyvinula jako mechanismus proti partnerčiným sexuálním 

pletkám s jinými muži (Wilson a Daly, 1992, podle Buunk a Dijkstra, 2004; Schützwohl, 

2005; Schützwohl a kol., 2004). Na druhou stranu muži se mohou sexuálně zaplést s tím, že 

jejich investice do daného vztahu jsou minimální. Ženy tedy vnímají větší ohrožení v případě, 

kdy si partner utvoří s jinou ženou pouto emocionální, a tudíž v takové situaci zažívají větší 

žárlivost (Buss a kol., 1992; Schützwohl, 2005; Schützwohl a kol., 2004).

Podle některých autorů (př. Sharpsteen, 1991; Parrott a kol., 1993) se žárlivostní odezva liší 

podle situace, která ji vyvolala. Parrott (1991) a Hupka (1984) považují žárlivost za směs 

emocí - vzteku, smutku a strachu - ta emoce, která momentálně nejvíc vyčnívá, je určena 

aspekty situace na kterou se jedinec soustředí. Proto se žárlivost liší při sexuální a 

emocionální nevěře (Buunk a kol, 2004; Wiederman a kol, 1993; Sagarin a kol., 2003, a 

další). V případě emocionální nevěry ze strany partnera bude jedinec pociťovat zejména 

nejistotu a úzkost (Buunk a kol., 2004). Tuto odezvu lze označit jako „preventivní“ (Buunk, 

1997, podle Buunk a Dijkstra, 2004) nebo „podezřívající“ žárlivost (Parrott, 1991). V případě 

sexuální nevěry pak převažují pocity vzteku a zrady (Buunk a kol., 2004). 

Rovněž studie Wiedermana a Allgeierové (1993) prokázala genderové odlišnosti v situacích, 

které vyvolávají žárlivost. V této studii měli respondenti uvést, jaká by byla jejich první 

myšlenka o situaci, v níž je jejich partner ve společnosti osoby opačného pohlaví. Ženy 

častěji než muži vyjadřovaly znepokojení, že by taková situace mohla vést ke ztrátě 

partnerovy lásky kvůli té jiné ženě. Naproti tomu muže znepokojila myšlenka, že by jejich 

partnerka mohla s oním mužem navázat sexuální vztah. Poté byli všichni požádáni, aby určili,

co by je více rozrušilo – zda předpokládaná jednorázová sexuální aféra, nebo možnost 

postupného upevňování emocionální vazby mezi jejich partnerem a onou osobou. Odpovědi 

obou pohlaví se lišily dle předpokladu. Většina mužů by za více znepokojující považovala 
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sexuální nevěru, zatímco ženy emocionální. Tyto výsledky byly potvrzeny i dalšími studiemi 

(Buss a kol., 1992; Sagarin a kol., 2003; Buunk a kol., 2004, a další). 

Studie Schützwohla a kol. (2004) ukázala, že muži jsou více schopni vybavit si podněty 

upozorňující na sexuální nevěru partnerek, zatímco ženy si lépe vybavily podněty 

signalizující u jejich partnerů nevěru emocionální. 

Mimoto ženy mnohem častěji než muži používají hrozbu sexuální nevěrou jako taktiku na 

udržení partnera a jak muži, tak ženy hodnotili tuto taktiku jako efektivnější u žen než u 

mužů (Buss, 1988, podle Wiederman a kol., 1993). Z toho lze vyvodit, že představa sexuální 

nevěry partnera vyvolává negativní odezvu více u mužů (Wiederman a kol., 1993). 

Tato zjištění o emocionální a sexuální žárlivosti jsou platná napříč různými kulturami. 

Zejména mužská sexuální žárlivost se jeví jako téměř univerzální jev, i když i zde je možné 

najít kulturní odchylky. Například experimentální studie Buunka a kol. (1996) ukázala, že 

pohlavní rozdíly mezi sexuální a emocionální žárlivostí jsou o něco větší ve Spojených 

Státech než v Německu, Nizozemí nebo Číně. Na druhou stranu ve studii Russellové a kol.

(2005) jak muži, tak ženy udávali, že by pociťovali větší žárlivost v případě, že by partnera 

přistihli v situaci, která by později mohla vyústit v sexuální nevěru, než pokud by šlo o 

nevěru emocionální.   

Další výzkum na toto téma provedl ve své studii White (1981b). Mimo jiné zde měřil reakce 

respondentů na odhalení motivu hypotetické nevěry partnera. Žárlivé reakce mužů záležely

na tom, zda byl partnerčin motiv pro nevěru sexuální nebo ne. U žen zase žárlivost 

ovlivňovala přitažlivost rivalky. Jinak řečeno, muži pociťovali více žárlivosti při představě,

že jejich partnerka pocítila sexuální touhu vůči jinému muži a ženy zase při představě, že 

jejich partner je celkově přitahován k jiné ženě. Stejné výsledky obsahuje Buunkova (1984)

studie holandských manželských párů, avšak v této studii byla nevěra skutečná. 
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Podle všeho se tedy muži chovají žárlivěji tehdy, když se jejich partnerky zajímají o jiné 

muže z čistě sexuálních pohnutek, zatímco ženy takto reagují, pokud vnímají, že jejich 

partner je ve vztahu nespokojen a je tak zřejmě v pokušení navázat vztah s jinou ženou 

(Wiederman a kol., 1993).  

Další možnost jak pohlížet na pohlavní rozdíly v žárlivosti je z hlediska sociokulturního, 

podle kterého nejsou rozdíly v žárlivosti mezi muži a ženami způsobené biologicky, nýbrž 

jde o následek norem přisuzovaných každému pohlaví a různých situací (Hupka a kol., 1996,  

podle Russell a Harton, 2005; Wiederman a Allgeier, 1993). Z pohledu sociálního učení se 

muži a ženy učí oceňovat sexuální a emocionální intimitu rozdílně, což způsobuje odlišné 

žárlivostní odezvy (Wiederman a Allgeier, 1993). 

Pohlavní rozdíly lze v případě žárlivosti také nalézt v tom, proti komu je žárlivost zaměřena –

zda proti partnerovi či rivalovi. Ženy převážně směřují svou žárlivost vůči rivalce, zatímco 

objektem žárlivosti mužů je především partnerka (Schützwohl, 2008).

Jiné je to v případě nevěry s osobou stejného pohlaví. Zde totiž nehrozí nebezpečí reprodukce 

a tudíž ani převedení zdrojů na jiného potomka či záměna otcovství. V případě reakcí na 

sexuální nevěru s osobou stejného pohlaví se odezvy mužů a žen významně neliší. Lidé tedy 

celkově více žárlí v případě nevěry partnera s osobou opačného pohlaví, než když se jedná o 

osobu pohlaví stejného (Sagarin a kol., 2003). 

2.2 Faktory ovlivňující žárlivost 

Žárlivost je obvykle spojována s velkým množstvím negativních důsledků, jaké mohou ve 

vztahu nastat, jako jsou vztahové konflikty, domácí násilí a rozvod (př. Barnett a kol., 1995;

Punte a kol., 2003). Někteří autoři proto tvrdí, že žárlivost je především negativní fenomén a 

má spojitost s nízkou kvalitou vztahu. Přispívá nejen ke konfliktu a pocitu nejistoty, ale může 
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také způsobit, že se druhý partner cítí být kontrolován a začne postrádat vzájemnou důvěru. 

Navíc žárlivost partnera i v případě, že není na obzoru žádná reálná hrozba, může způsobit, 

že jedinec cítí ze strany partnera nedůvěru a kontrolu, což negativně ovlivní jeho vnímání 

kvality daného vztahu. Již zmíněná spojitost nízké kvality vztahu a žárlivosti zvyšuje

pravděpodobnost navázání mimopartnerského vztahu (př. White, 1981b). Nevěra je tak 

dalším faktorem, který má na žárlivost v partnerském vztahu vliv. Pokud byl muž již dříve 

obětí nevěry, pak vnímá možnost nevěry současné partnerky intenzivněji a tudíž je jeho 

žárlivost větší než u mužů, kteří tuto zkušenost nemají. I ženy, které naopak samy byly dříve 

nevěrné, pociťují větší žárlivost a to především při představě sexuální nevěry partnera 

(Sagarin a kol., 2003). 

V případě nevěry může však nastat i případ, kdy budou mimopartnerské vztahy 

upřednostňovány oběma partnery, jak ukazují například Buunkovi studie (1991) manželských 

párů. Pokud jsou s danými mimopartnerskými vztahy spokojeni oba partneři, souvisí 

žárlivost s mimopartnerským chováním negativně. Tedy čím víc budou sami jedinci cítit 

potřebu angažovat se v jistém mimopartnerském vztahu, nebo pokud tak již učinili, tím méně 

budou žárlit. Pokud však budou sami zapleteni v menších aférách - např. budou jen flirtovat, 

zatímco partner naváže sexuální vztah - pak bude míra jejich žárlivosti vyšší. Nejvyšší 

žárlivost pak samozřejmě vyvolá případ nevěry u jedinců, kteří sami žádný takový vztah 

nemají.   

Na druhou stranu, někteří vědci (Buss, 2000, podle Barelds a kol., 2007; Barelds a kol., 2006) 

považují žárlivost ve vztahu alespoň zčásti za pozitivní jev. Žárlivost podle nich ukazuje 

zájem partnerů jeden o druhého a to, že si cení svého vztahu natolik, aby ho chránili. Podle 

tohoto způsobu uvažování by měla žárlivost souviset s kvalitou vztahu naopak pozitivně 

(Barelds a kol., 2007). Tento předpoklad byl podpořen např. studií Mathese (1985), který
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zjistil, že jedinci, vykazující poměrně vysoké žárlivostní skóry, mají stabilnější a úspěšnější 

vztah než ti, jejichž žárlivostní skóry byly nižší.

Studie Bareldse a kol. (2007) zkoumala vztah spokojenosti ve vztahu a jeho kvality s různými 

složkami žárlivosti podle dělení Buunka. Zjistili, že jedinci s vysokou mírou samočinně 

vytvářené žárlivosti, udávali menší spokojenost ve vztahu a vztah považovali za méně 

kvalitní, než jedinci, u nichž byla tato míra nižší. Naproti tomu jedinci, pociťující reaktivní 

žárlivost, byli ve vztahu spokojenější a vztah považovali za kvalitnější, stejně tak jako jedinci, 

kteří měli partnery s vysokou hladinou reaktivní žárlivosti. V případě preventivní žárlivosti 

nebyl v této studii prokázán vliv ani na spokojenost ve vztahu, ani na jeho kvalitu.   

Rusbultův model investic tvrdí, že nejdůležitějším aspektem romantického vztahu je míra 

závazku. V tomto modelu je závazek definován jako „snaha udržovat vztah a cítit se k němu 

psychologicky „připojený““ (1983, s.102). Rusbult zjistil, že závazek je spojován s rostoucí 

mírou spokojenosti ve vztahu, investicemi a mírou do jaké výhody z nynějšího vztahu mohou

podle všeho převýšit očekávané výhody z jiného možného vztahu, a také s tím, do jaké míry 

je výhodnější mít tento vztah než žádný. Pokud si jedinec myslí, že by pro něj jiný vztah 

nebyl tak výhodný jako ten současný, bude na hypotetickou situaci vyvolávající žárlivost 

reagovat s vyšší mírou žárlivosti. Tato míra žárlivosti bude navíc tím vyšší, čím větší je míra 

závazku v jeho nynějším vztahu (Rydell a kol., 2004).     

2.3 Žárlivost a osobnost rivala 

U lidí trvalý párový svazek zvyšuje šanci na přežití jejich potomstva. Proto je důležité 

ochraňovat svého partnera před vetřelci. Evoluční psychologové předpokládají, že se 

žárlivost vyvinula jako varování upozorňující na to, kdy je čas učinit opatření proti rivalovi, 

aby nedošlo ke ztrátě partnera (Buss, 1994; Buunk a kol., 2007).    
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Postavu rivala lze vnímat jako osobu opačného pohlaví vzhledem k partnerovi, o kterou jeví

partner romantický zájem (Buunk a Dijkstra, 2004). Pokud jedinec vnímá někoho jako rivala,

bude se snažit zhodnotit, jakou hrozbu představuje pro vztah. Vyhodnocení pak provede 

porovnáním, zda je rival v jistých oblastech lepší než on sám. Tyto oblasti zahrnují vlastnosti, 

které jedinec považuje za důležité pro svoji sebeúctu (př. DeSteno a Salovey, 1996b, 

podle Buunk a Dijkstra, 2004) a také ty vlastnosti, které jsou podle něj oceňovány partnerem 

(př. Schmitt, 1988; White, 1981c). Také to mohou být vlastnosti, které obecně dělají z jedince 

žádaného partnera (Mathes, 1991).

Podle některých studíí (př. Buunk a kol, 2008; Massar a kol., 2009) je žárlivost u mužů 

vyvolána zejména charakteristikami rivala, které mají spojitost s jeho statusem. Jejich 

výsledky ukazují, že ženy u mužů v dlouhodobém kontextu oceňují především sociální status 

a zabezpečení, proto muži žárlí na rivaly, kteří je v dané oblasti převyšují, mají moc a peníze.

Podle studií Buunka a kol. (2008) a Massara a kol. (2009) tyto vlastnosti pozitivně korelují 

s výškou, a tudíž muži žárlí víc, i pokud je rival převyšuje fyzicky. Podle studie  Busse a kol. 

(2000) se rovněž ukazuje, že pociťují větší žárlivost, pokud je na tom jejich rival lépe 

s financemi. Naproti tomu muži jsou přitahováni k ženám mladým a fyzicky atraktivním, 

neboť tyto vlastnosti značí plodnost. Proto u žen vzbuzuje žárlivost fyzická atraktivita rivalek 

(tělesných křivek i obličejových rysů) zejména pokud je vyšší než jejich (př. Buss a kol., 

2000). Studie Busse a kol. (2000), nabízí vysvětlení těchto pohlavních rozdílů z hlediska 

evoluční psychologie. Vzhledem k tomu, že se muži a ženy liší z hlediska reprodukční 

biologie, budou se lišit i vlastnostmi, které utváří jejich hodnotu jakožto partnera a stejně tak 

se tedy budou lišit vlastnosti rivala, které vyvolávají žárlivost. 

Avšak v případě nevěry na čistě sexuální úrovni, bude podle Buunka a kol. (2004) vnímání 

rivala poněkud jiné. Za této situace vyvolává žárlivost u mužů fyzická atraktivita rivala a u

žen zase vlastnosti rivala žárlivost nijak neovlivní.
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Jak muži, tak ženy pociťují větší vztek, pokud je rival blízký přítel, než v případě kdy se 

jedná o cizí osobu. Cizinec totiž ohrožuje pouze partnerský vztah, zatímco přítel má vliv na 

celou sociální síť páru (Russell a kol., 2005). Na druhou stranu lidé mohou v jistých situacích 

žárlit více na cizince než na přítele, zejména pokud není jisté, že jde o nevěru. Navíc v tomto 

případě figuruje také neznalost povahy vztahu mezi partnerem a onou osobou (Russell a kol., 

2005).      

Jak již bylo řečeno výše, žárlivost je kromě jiného ovlivněna postavou rivala, nicméně se 

nemusí jednat o rivala reálného. Massar a kol. (2009) ve své studii zkoumali, jaký vliv na 

žárlivost bude mít nevědomé vystavení jedince (na pouhé milisekundy) figurám s různými 

tělesnými tvary. Tyto figury se lišily hodnotami WHR (ženské i mužské figury) a SHR

(mužské figury). Po promítnutí figur (aniž by si této projekce byli vědomi) byl účastníkům 

předložen žárlivost vyvolávající scénář: Jste na párty s Vaší přítelkyní a vidíte, jak k ní 

přichází neznámý muž. Začne s ní flirtovat. Zdá se, že se jí to líbí a také s ním flirtuje (pro 

muže). Ve zmíněné studii se prokázalo, že muži, kterým byly promítnuty figury s tělesnými 

tvary, jež jsou považovány za atraktivní, pociťovali po přečtení scénky větší žárlivost než ti, 

kterým byly promítnuty figury neatraktivní. U žen však efekt figur na žárlivost prokázán 

nebyl. Nicméně ve 2. studii tohoto výzkumu byly ženám promítnuty figury bez hlav, tudíž šlo 

čistě o promítnutí atraktivních či neatraktivních tělesných křivek. V této studii ženy 

jednoznačně pociťovaly větší žárlivost po promítnutí atraktivních tělesných křivek, než 

v případě promítnutí neatraktivních.

Stimuly ze studie 1, Massar a Buunk, 2009. Muž: vysoké SHR (1.4)/nízké WHR (0.9); nízké SHR (1.2)/vysoké WHR (1.1), žena: nízké 
WHR (0.7), vysoké WHR (0.9) 
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Stimuly ze studie 2, Massar a Buunk, 2009. Žena: vysoké WHR (0.9), nízké WHR (0.7).  

Celkově lze říci, že rivalové s poměrně nízkým WHR vyvolávají více žárlivosti u žen než 

mužů a pokud hodnotí své rivaly ženy, tak věnují více pozornosti bokům, pasu a nohám 

(Dijkstra a kol., 2005). Dále je prokázáno, že rivalové s relativně vysokým SHR vyvolávají 

obecně více žárlivosti u mužů než u žen, navíc sami muži uvádějí, že si u rivala všímají 

především jeho ramen, hrudi a břicha (Dijkstra a kol., 2001).      

Dalším příkladem studie, která zkoumala žárlivostní reakci při vystavení nevědomým 

stimulům je práce Massara a kol. (2010). V ní byla měřena žárlivost žen při promítnutí 

atraktivních a neatraktivních ženských obličejů. Vzhledem k tomu, že obličejová atraktivita 

je ukazatelem zdraví a reprodukčního potenciálu, evoluční pohled naznačuje, že je důležitá 

zejména u žen, protože (jak již bylo řečeno) fyzická atraktivita je vlastnost, kterou 

upřednostňují muži. Z toho důvodu je přitažlivost obličeje jedním z hlavních kritérií mužů při 

výběru partnerky a tak bude vzhled obličeje jednou z oblastí, ve které se ženy porovnávají 

s rivalkami. Tato studie opět obsahovala nevědomé krátkodobé promítnutí stimulu, které bylo 

následováno četbou scénáře pro vyvolání žárlivosti, stejného jako v předchozí studii. Ženy 

vystavené působení atraktivních obličejů poté pociťovaly více žárlivosti než ty, jímž byly 

promítnuty neatraktivní stimuly.          

Postava rivala vyvolává různou míru žárlivosti i podle toho, do jaké míry ohrožuje 

sebehodnocení jedince (Broemer a kol., 2004). Přesněji řečeno, žárlivost roste, pokud jiná 

osoba „představuje hrozbu pro to, čeho si člověk sám u sebe cení“ (s.113) (Harris, 2003,

podle Broemer a kol., 2004). Rozsah, v jakém sociální srovnání s potenciálním rivalem 
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vyvolává romantickou žárlivost, závisí na vzájemné nápadnosti unikátních rysů jedince a 

rivala (Broemer a kol., 2004). Tento předpoklad je založen na premise, že žárlivost odráží 

zájmy lidí při sebehodnocení. Lidé chtějí v očích partnera v kladném smyslu vyniknout, proto 

mohou být podobnosti mezi jedincem a rivalem vnímány jako hrozba, zvláště pokud jsou 

srovnávané charakteristiky hlavním ukazatelem jedincova „sebevymezení“. Pokud se jedinec 

srovnává s méně atraktivním rivalem, odlišnosti mezi jedincem a rivalem budou vyvolávat 

větší žárlivost, pokud během srovnání vyjdou najevo jedincovi nedostatky. Pokud se jedinec 

srovnává s rivalem, který jej převyšuje v oblastech zásadních pro utváření vlastního já, 

žárlivost jedince bude silnější, pokud budou výraznější vzájemné podobnosti než odlišnosti. 

A naopak srovnání s rivalem, který na jedince v oněch zásadních charakteristikách 

nedosahuje, vyvolá silnější žárlivost, pokud budou výraznější rozdíly namísto podobností. 

Podobnost mezi jedincem a „slabším“ rivalem vyvolá žárlivosti méně (Broemer a kol., 2004).      

2.4 Žárlivost a fyzická atraktivita 

K ukazatelům, jež predikují míru žárlivosti, patří různé vlastnosti, které jsou ukazateli fyzické 

atraktivity. Jedná se například o tělesnou výšku. Jak již bylo shora uvedeno, u mužů je výška 

spojována mimo jiné s dominancí a společenským postavením. Vysocí muži dále získávají 

atraktivnější partnerky (Feingold, 1982), mají menší pravděpodobnost zůstat bezdětní (Nettle, 

2002) a mívají více potomstva (Mueller a kol., 2001). Navíc jak muži, tak ženy dávají 

přednost vztahům, kde je muž vyšší (Gillis a kol., 1980). Na druhou stranu u vysokých mužů 

hrozí větší nebezpečí odchodu od partnerky nebo nevěry a početí nového potomka s jinou 

ženou než u menších mužů (Gangestad a kol., 2000). Mnohé studie (např. Buunk a kol., 2008;

Brewer a kol., 2009) prokázaly, že vysocí muži žárlí méně než muži menšího vzrůstu a to i 

tehdy, je-li na obzoru fyzicky atraktivní a dominantní rival. Výška může ovlivnit mužskou 
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žárlivost ve 2 směrech. Zaprvé, vzhledem ke spojitosti mezi výškou a atraktivitou, partnerky 

vyšších mužů budou mít méně důvodů k nevěře, čímž dojde k omezení nutnosti projevu 

žárlivosti. A zadruhé spojení mezi výškou a dominancí vede k závěru, že vyšší muži s větší 

pravděpodobností rivala odradí a tudíž opět nebude třeba žárlit (Buunk a kol, 2008). Výška 

nicméně ovlivňuje mužskou žárlivost v partnerském vztahu ještě jinak, a to sice ve smyslu 

poměru mezi výškou muže a ženy v daném vztahu. Pokud je tento poměr vyšší (tedy muž je 

vyšší než žena), pak muži projevují méně žárlivosti (Brewer a kol., 2010).   

Vztah mezi výškou a žárlivostí v případě žen je poněkud jiný, protože mužům připadají 

nejvíce atraktivní ženy průměrné výšky (viz. kap. 1.2). Tento tzv. obloukový vztah mezi 

výškou žen a jejich atraktivitou naznačuje, že existuje stejný druh vazby mezi výškou žen a 

žárlivostí. Tuto domněnku potvrdil ve své studii například Buunk a kol.(2008) když prokázal, 

že velmi malé a velmi vysoké ženy mají sklon žárlit více, než ženy průměrné výšky. Nicméně, 

průměrně vysoké ženy žárlí především na „maskulinní“ rivalky, které jsou fyzicky 

dominantní a mají vysoký společenský status (Buunk a kol., 2007, podle Brewer a kol., 2010). 

Další složkou ovlivňující žárlivost je fluktuační asymetrie (FA). Nízká fluktuační asymetrie 

pozitivně koreluje s fyzickou atraktivitou. Proto muži s vysokou fluktuační asymetrií budou 

mít nevěrné partnerky s větší pravděpodobností, než muži s nízkou FA a budou tudíž 

pociťovat větší žárlivost. Stejný vztah mezi FA a žárlivostí je prokázán i u žen. Ženy s nízkou 

fluktuační asymetrií jsou považovány za atraktivnější, a proto žárlí méně (Brown a kol., 

2003).     

Další ukazatel žárlivosti je hodnota poměru mezi druhým a čtvrtým prstem na ruce (2D:4D). 

I když si samozřejmě lidé většinou nejsou vlastního poměru mezi ukazováčkem a 

prsteníčkem vědomi, muži žárlí více, pokud stojí proti sociálně dominantnímu rivalovi a 

jejich vlastní 2D:4D je vyšší, tedy hodnocen jako femininní. Ženy pak žárlí více, pokud jsou 
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rivalky fyzicky atraktivní a ony samy mají poměr zmíněných prstů nižší, tedy více 

maskulinní a tudíž méně atraktivní (Park a kol., 2008).   

2.5 Žárlivost a rozdíl v atraktivitě partnerů

Pokud zde uvádím rozdíly v atraktivitách partnerů, mám na mysli nejen atraktivitu fyzickou, 

ale i její další složky, tedy přesněji řečeno ukazatele mate value. Tímto vztahem, tedy 

vztahem mezi žárlivostí a rozdílnou mate value u partnerů, se zabývala například studie 

Siedelingera a kol. (2007). Podle ní jedinec, jehož partner má vyšší MV než on, bude ve 

vztahu pociťovat větší hrozbu ztráty partnera a tudíž i vyšší míru žárlivosti. Dále platí, že 

jedinci s vysokou MV ve vztahu k partnerovi mají sklon být ve vztahu celkově méně 

spokojeni. Tento útlum v celkové spokojenosti se pravděpodobně vztahuje ke skutečnosti, že 

parter s větší hodnotou na sebe bere větší náklady v důsledku svého závazku k danému 

vztahu. Tyto výdaje pocházejí obecně ze ztráty příležitosti najít si hodnotnějšího partnera. 

Když jedinec ve vztahu zůstává, ztrácí tak možnost navázat vztah s hodnotnějším partnerem 

(Buss, 1994). Jedinci s nízkou MV ve vztahu k partnerovi pak mají sklon projevovat větší 

nejistotu, včetně romantické žárlivosti. Tito jedinci z účasti v daném vztahu těží a jsou to oni, 

kdo by při ukončení vztahu utrpěl větší ztrátu. Proto se snaží udržet věci tak, jak jsou a jsou 

citliví na možnost problémů ve vztahu (Buss, 1994). 

   

II. Empirická část

3.1 Cíl výzkumu

Žárlivost ve vztahu je ovlivněna různými výše zmíněnými vlastnostmi obou partnerů. Tyto 

vlastnosti souvisí s atraktivitou a jsou tudíž relevantní i pro určování hodnoty mate-value. Z
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výše uvedeného tedy vyplývá, že mezi danými veličinami existuje jistý vztah. Cílem tohoto 

výzkumu je daný vztah prozkoumat. Přesně řečeno zjistit, jakým způsobem jednotlivé 

soubory vlastností, relevantní pro určení hodnoty mate – value, ovlivňují míru žárlivosti. Za 

tímto účelem je zde zkoumán vztah mezi 3 proměnnými – žárlivostí jedince, mírou žárlivosti 

partnera, kterou mu jedinec přisuzuje a hodnotou mate-value (a jejich jednotlivých 

podsložek), jakou jedinec vnímá u svého partnera. 

3.2 Hypotézy

1) Čím výše bude jedinec hodnotit podsložky mate-value svého dlouhodobého partnera, tím 

vyšší hladiny žárlivosti se u něj objeví;

2) Čím výše bude jedinec hodnotit podsložky mate-value svého dlouhodobého partnera, tím 

nižší bude hladina žárlivosti, kterou mu bude přisuzovat;

3) Čím větší bude rozdíl mezi udávanou mate-value partnerů a jejími podsložkami, tím bude 

partner s větší hodnotou mate-value žárlit méně.

3.3 Výběr vzorku

Daného výzkumu, který probíhal v letech 2006-2008 se zúčastnilo 86 párů, tedy 86 mužů a 

86 žen žijících v dlouhodobém vztahu. Účastníci splňovali následující kritéria: mít vztah déle 

než 2 roky (průměrná délka vztahu 5,44 let), bydlet s partnerem déle než rok, věk mezi 18 a 

40 lety. Ženy byly ve věku mezi  20 a 35 lety, průměrný věk 26.4 let. Nejnižší věk u mužů 

byl 20 let, nejvyšší pak 39 let, průměrný věk 27.7 let.  
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Účastníci byli získáni pomocí plakátů vyvěšených ve 25 gynekologických ordinacích v Praze. 

Za účast ve studii dostali finanční odměnu.

3.4 Dotazníky

Výzkum sestával z vyplňování dotazníků z různých oblastí partnerského vztahu a také 

z rozhovorů s výzkumníkem (Mgr. Kateřina Klapilová). Jeho součástí bylo i vyplnění 2 

dotazníků, které jsem použila pro svou práci. Prvním z nich je standardizovaný dotazník na 

žárlivost The Anticipated Sexual Jealousy Scale (Buunk, 1991b). Tento dotazník se nejprve 

ptá, do jaké míry se respondent považuje za žárlivého: „Do jaké míry jste žárlivý?“ (pro 

muže). Odpovědi se pohybují na škále od 1 (ne, vůbec) do 7 (ano, velmi). Poté stejným 

způsobem hodnotí, do jaké míry je žárlivý partner (tyto hodnoty v následné analýze jako ZarJ 

(běžná hladina vlastní žárlivosti) a ZarP (běžná hladina partnerovy žárlivosti). Další položkou 

dotazníku je, za jakou vlastnost žárlivost považuje, v rozmezí od 1(zcela negativní) do 7 

(zcela pozitivní). Tento postoj k žárlivosti jsme označili jako POSkZ.

Jako další zodpovídal jedinec otázky ohledně vnímané tendence k nevěře u sebe (dále jako 

EBSj) i partnera (EBSp) z dotazníku Extramartial Behavioral Intentions Scale (Buunk, 1998).

Jednalo se o 2 skupiny otázek, v každé z nich bylo 5 položek. Otázka pro hodnocení vlastní 

tendence k nevěře zněla u mužů takto: Kdybyste se náhodou ocitl v situaci, kdy by Vás někdo 

jiný než Vaše partnerka velmi přitahoval, myslíte, že by to u Vás mohlo vést k následujícímu 

chování (flirt, pohlavní styk, erotické mazlení, dlouhodobý sexuální vztah, zamilování se)? 

Škála odpovědí byla opět 7-bodová, v rozmezí od 1 (určitě ne) do 7 (určitě ano).

Vypočítáním aritmetického průměru obou skupin otázek jsme získali skór vlastní tendence 

k nevěře a tendence k nevěře přisuzovanou partnerovi.
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Jako poslední část dotazníku byly 2 skupiny otázek, každá o pěti položkách, které se ptaly, 

jak by se jedinec nebo jeho partner cítil v žárlivost vyvolávajících situacích. U žen zněla 

otázka na žárlivost partnera takto: „Jak by se Váš partner cítil, kdyby se dozvěděl, že jste 

s někým...(flirtovala, měla pohlavní styk, eroticky se mazlila, měla dlouhodobý sexuální 

vztah, zamilovala se)“? Odpovědi se pohybovaly v rozsahu od 1 (extrémně potěšený) do 9 

(extrémně naštvaný).

U obou skupin jsme opět vypočítali aritmetický průměr. Výsledkem byly skóry vlastní 

„situační“ žárlivosti – tedy skór vlastní žárlivosti v určité situaci (dále jako vlast_ASJS) a

skór „situační“ žárlivosti přisuzované partnerovi (dále jako part_ASJS).   

Druhým je dotazník na mate-value Trait-Specific Dependence Inventory – TSDI (viz. 

příloha). V něm jedinec nejprve hodnotil, zda považuje za atraktivního pro opačné pohlaví

sebe (v práci s daty jako AtrJ) a partnera (AtrP). Pro muže zněly otázky takto: „Považujete se 

za atraktivního pro jiné ženy?“ „Považujete Vaši partnerku za atraktivní pro jiné 

muže?“ Hodnocení bylo zaneseno na  7-bodové škály v rozsahu od 1(vůbec ne) do 7(velmi 

atraktivní). Další otázky zjišťovaly, jak jedinec vnímá možnosti současného vztahu, tedy 

přesněji jak obtížné by pro něj dle jeho názoru, bylo v případě rozchodu najít partnerku, která 

je stejně fyzicky atraktivní, silná, oddaná,...- zde doplňovány různé relevantní vlastnosti

podle konceptu Ellise (2002). Odpovědi jsou zaznamenávány na škálu v rozsahu od 1 (zcela 

bez obtíží) do 5 (neobyčejně obtížné). V této části bylo 33 otázek. Otázky byly rozděleny do 

6 skupin – každá z nich se shodovala s jedním z 6 faktorů mate-value podle Ellise (2002): 

fyzická zdatnost, fyzická atraktivita, sympatičnost, emoční stabilita, spolehlivost a potenciál 

pro získávání zdrojů/extroverze (podrobněji v kap. 1.3.1). Poté jsme u každého faktoru 

vypočítali průměrnou hodnotu z otázek, které obsahoval a získali jsme tak výsledný skór 

daného faktoru. 
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Faktor spolehlivosti (hodnotící vlastnosti jako altruismus, spolupráce, důvěra, spolehlivost a 

věrnost) budu dále označovat jako MV1. Faktor potenciál pro získávání zdrojů (posuzující 

orientaci na úspěch, serióznost, vytrvalost, vůdcovství, inteligenci, atd.) bude značen jako 

MV2. Faktor fyzické zdatnosti (fyzická síla, atletičnost, schopnost fyzicky vás ochránit) bude 

v tabulkách jako MV3, faktor emocionální stability (uvolněnost, klid v náročných situacích)

jako MV5 a faktor fyzické atraktivity (fyzická atraktivita, sexuální přitažlivost) jako MV6. 

3.5 Sběr dat

Výzkum (včetně vyplňování zmíněných dotazníků) probíhal na katedře Obecné antropologie 

na Praze 5. Účastníkům byla zaručena anonymita výzkumu, sloužící mimo jiné k získání co 

nejpravdivějších odpovědí. Také byli ujištěni o tom, že se žádným informacím z dotazníků

nebude mít přístup jejich partner. Všechny páry navíc podepsaly informovaný souhlas 

s použitím dat pro výzkumné účely. Po dokončení výzkumu byli probandi finančně odměněni 

ve výši 2000 Kč.   

3.6 Analýzy dat

Žárlivost

(viz. kap. 3.4)

Mate-value

Data byla zpracována podle postupu popsaného výše (kap. 3.4). Nicméně v té části, kde 

respondenti hodnotili vlastnosti partnera, chyběla některá data. U 14 jedinců chyběla 

odpověď na jednu otázku. Těmto položkám jsme přiřadili hodnotu 3 (tedy střední hodnotu 

použité škály), aby nedošlo ke zkreslení výsledků. U jednoho jedince chyběly odpovědi na 
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dvě otázky. I k nim byla přiřazena tato hodnota. Dotazník 1 probanda, který nezodpověděl 

větší množství otázek, byl z analýzy vyloučen.

Pro lepší přehlednost, manipulaci s daty a následnou interpretaci výsledků jsme každý faktor 

mate value přisuzovaný mužům jejich partnerkami zkopírovali a přidali do tabulek 

s hodnocením od mužů (jako PripMV1-6). Totéž jsme udělali s faktory mate value 

přisuzovanými ženám jejich partnery.  

Kromě výše zmíněného jsme ještě nakonec spočítali rozdíl v celkové vnímané atraktivitě 

mezi partnery (od vlastní atraktivity AtrJ byla odečtena hodnota atraktivity přisouzená 

partnerovi AtrP; v tabulkách jako RozAtr) a rozdíl mezi partnery v každém ze 6 faktorů MV

(tyto hodnoty dále jako RozMV1-6). Přesněji řečeno jsme od hodnoty, kterou jedinec 

ohodnotil partnera (MV1-6) odečetli hodnotu, kterou partner připsal jedinci v rámci každého 

faktoru (dále jako PripMV1-6).

Do analýzy byla také připojena délka vztahu.

Data byla zapsána do programu Microsoft Excel, statistické analýzy byly prováděny ve 

statistickém programu SPSS.16. Za účelem zjištění vzájemných korelací byly prováděny 

zejména pearsonovské korelace mezi jednotlivými faktory.
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3.7 Výsledky

Ženy

Žárlivost

Tab.1
Korelace

ZarJ vlast_ASJS POSkZ ZarP part_ASJS

Délka_vztah

u

ZarJ Pearsonova korelace 1 ,461** ,309** ,442** ,110 ,132

Hodnota p ,000 ,004 ,000 ,321 ,230

Počet měření 84 84 84 84 84 84

vlast_ASJS Pearsonova korelace ,461
**

1 ,196 ,178 ,442
**

,221
*

Hodnota p ,000 ,074 ,106 ,000 ,043

Počet měření 84 84 84 84 84 84

POSkZ Pearsonova korelace ,309
**

,196 1 ,407
**

,221
*

,046

Hodnota p ,004 ,074 ,000 ,043 ,678

Počet měření 84 84 84 84 84 84

ZarP Pearsonova korelace ,442
**

,178 ,407
**

1 ,315
**

-,044

Hodnota p ,000 ,106 ,000 ,004 ,689

Počet měření 84 84 84 84 84 84

part_ASJS Pearsonova korelace ,110 ,442
**

,221
*

,315
**

1 ,086

Hodnota p ,321 ,000 ,043 ,004 ,434

Počet měření 84 84 84 84 84 84

Délka_vztahu Pearsonova korelace ,132 ,221
*

,046 -,044 ,086 1

Hodnota p ,230 ,043 ,678 ,689 ,434

Počet měření 84 84 84 84 84 86

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Z této tabulky vyplývá, že čím byla vlastní udávaná celková žárlivost žen větší, tím víc této

žárlivosti přisuzovaly i svým partnerům (r= ,442; p= ,000) . Stejný vztah se objevil i mezi 

vlastní a partnerovi přisuzovanou žárlivostí podle škály ASJS (r= ,442; p= ,000). Také byly u 
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žen objeveny korelace mezi udávanou vlastní celkovou mírou žárlivosti a sobě přisuzovanou 

„situační“ žárlivostí (r= ,461; p=,000). 

Celková žárlivost, kterou ženy přisuzovaly svým partnerům, korelovala s žárlivostí, jakou 

podle jejich názoru muži cítili podle škály ASJS (r= ,315; p= ,004). 

Vlastní udávaná žárlivost žen podle škály ASJS pozitivně korelovala s délkou vztahu (r= ,221; 

p= ,043).

Celková vlastní udávaná žárlivost u žen také pozitivně korelovala s jejich postojem 

k žárlivosti (r= ,309; p= ,004). Jinak řečeno, čím větší míru této žárlivosti ženy pociťovaly, 

tím zaujímaly k žárlivosti kladnější postoj. Postoj k žárlivosti u žen také koreloval s 

mírou žárlivosti, jakou připisovaly svým partnerům a to jak celkovou (r= ,407; p= ,000), tak i 

„situační“ (r=,221; p= ,043). 
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Mate value a celková atraktivita

Tab.2
Korelace

AtrJ AtrP MV1 MV2 MV3 MV4 MV5 MV6

AtrJ Pearsonova korelace 1 ,255* -,183 -,158 -,207 -,080 -,257* -,283**

Hodnota p ,018 ,092 ,147 ,055 ,466 ,017 ,008

Počet měření 86 86 86 86 86 86 86 86

AtrP Pearsonova korelace ,255* 1 ,053 ,000 ,132 ,052 ,233* ,190

Hodnota p ,018 ,631 1,000 ,227 ,635 ,031 ,080

Počet měření 86 86 86 86 86 86 86 86

MV1 Pearsonova korelace -,183 ,053 1 ,607** ,340** ,771** ,523** ,347**

Hodnota p ,092 ,631 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001

Počet měření 86 86 86 86 86 86 86 86

MV2 Pearsonova korelace -,158 ,000 ,607** 1 ,444** ,599** ,582** ,424**

Hodnota p ,147 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Počet měření 86 86 86 86 86 86 86 86

MV3 Pearsonova korelace -,207 ,132 ,340** ,444** 1 ,301** ,461** ,536**

Sig. (2-tailed) ,055 ,227 ,001 ,000 ,005 ,000 ,000

Počet měření 86 86 86 86 86 86 86 86

MV4 Pearsonova korelace -,080 ,052 ,771** ,599** ,301** 1 ,428** ,295**

Hodnota p ,466 ,635 ,000 ,000 ,005 ,000 ,006

Počet měření 86 86 86 86 86 86 86 86

MV5 Pearsonova korelace -,257* ,233* ,523** ,582** ,461** ,428** 1 ,537**

Hodnota p ,017 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Počet měření 86 86 86 86 86 86 86 86

MV6 Pearsonova korelace -,283** ,190 ,347** ,424** ,536** ,295** ,537** 1

Hodnota p ,008 ,080 ,001 ,000 ,000 ,006 ,000

Počet měření 86 86 86 86 86 86 86 86

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Podle tabulky č.2 hodnocení vlastní celkové atraktivity u žen pozitivně korelovalo s celkovou 

atraktivitou, kterou připisovaly svému partnerovi (r=,255; p=,018), avšak negativně 

korelovalo s některými podskupinami partnerovi připisované mate-value: fyzickou zdatností

(r=-,207; p=,055), společenskostí (r=-,257; p=,017)  a fyzickou atraktivitou (r=-,283; p=,008).
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Čím výš hodnotily ženy své partnery v podskupině fyzická atraktivita a společenskost, tím 

výš je hodnotily na škále celkové atraktivity (r=,190; p=,080) a (r=,233; p=,031). 

Hodnocení mate-value partnera u žen pozitivně korelovalo ve všech podskupinách. 

Tab.3
Korelace

RozMV1 RozMV 2 RozMV 3 RozMV 4 RozMV 5 RozMV 6 RozAtr

RozMV 1 Pearsonova 

korelace
1 ,687** ,133 ,821** ,534** ,420** -,098

Hodnota p ,000 ,230 ,000 ,000 ,000 ,380

Počet měření 83 83 83 83 83 83 83

RozMV 2 Pearsonova 

korelace
,687** 1 ,377** ,593** ,654** ,492** -,152

Hodnota p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,171

Počet měření 83 83 83 83 83 83 83

RozMV 3 Pearsonova 

korelace
,133 ,377** 1 ,186 ,426** ,366** -,297**

Hodnota p ,230 ,000 ,093 ,000 ,001 ,006

Počet měření 83 83 83 83 83 83 83

RozMV4 Pearsonova 

korelace
,821** ,593** ,186 1 ,547** ,372** -,115

Hodnota p ,000 ,000 ,093 ,000 ,001 ,299

Počet měření 83 83 83 83 83 83 83

RozMV 5 Pearsonova 

korelace
,534** ,654** ,426** ,547** 1 ,495** -,401**

Hodnota p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Počet měření 83 83 83 83 83 83 83

RozMV 6 Pearsonova 

korelace
,420** ,492** ,366** ,372** ,495** 1 -,423**

Hodnota p ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000

Počet měření 83 83 83 83 83 83 83

RozAtr Pearsonova 

korelace
-,098 -,152 -,297** -,115 -,401** -,423** 1

Hodnota p ,380 ,171 ,006 ,299 ,000 ,000

Počet měření 83 83 83 83 83 83 85

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).
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Podle výše uvedené tabulky rozdíl v mate value u faktoru spolehlivost pozitivně koreloval 

s rozdíly MV u faktorů potenciál pro získávání zdrojů (r=,687; p=,000), emocionální stabilita

(r=,821; p=,000), společenskost (r=,534; p=,001) a fyzická atraktivita (r=,420; p =,000). Jinak 

řečeno, čím bylo mate value muže v oblasti spolehlivosti oproti jeho partnerce vyšší, tím víc 

ji převyšoval i ve faktorech potenciál pro získávání zdrojů, emocionální stabilita, 

společenskost a fyzická atraktivita.

Rozdíl v MV partnerů u faktoru potenciál pro získávání zdrojů pozitivně koreloval s rozdíly 

MV u ostatních faktorů.

Rozdíl v MV partnerů u faktoru fyzická zdatnost pozitivně koreloval s rozdíly MV 

v podskupinách společenskost (r=,426; p=,000) a fyzická atraktivita (r=,366; p=,001).

Rozdíl v MV partnerů u faktoru emocionální stabilita pozitivně koreloval s rozdíly MV 

v podskupinách společenskost (r=,547; p=,000) a fyzická atraktivita (r=,372; p=,001).

Rozdíl v MV partnerů u faktoru společenskost pozitivně koreloval s rozdíly u všech ostatních 

faktorů MV, stejně tak jako rozdíl MV u faktoru fyzická atraktivita. 

Rozdíly v mate value u faktorů fyzické zdatnosti, společenskosti a fyzické atraktivity 

negativně korelovaly s rozdílem mezi celkovou sobě přisuzovanou atraktivitou a celkovou 

atraktivitou připisovanou partnerovi (r=-,297; p=,006), (r=-,401; p=,000) a (r=-,423; p=,000).
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Mate value a žárlivost

Tab.4
Korelace

ZarJ PripMV1 PripMV2 PripMV3 PripMV4 PripMV5 PripMV6

ZarJ Pearsonova korelace 1 -,081 -,248
*

-,262
*

-,162 -,314
**

-,159

Hodnota p ,472 ,025 ,018 ,148 ,004 ,156

Počet měření 84 81 81 81 81 81 81

PripMV

1

Pearsonova korelace -,081 1 ,749** ,213 ,816** ,621** ,567**

Hodnota p ,472 ,000 ,053 ,000 ,000 ,000

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

PripMV

2

Pearsonova korelace -,248* ,749** 1 ,410** ,674** ,715** ,480**

Hodnota p ,025 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 81 83 83 83 83 83 83

PripMV

3

Pearsonova korelace -,262* ,213 ,410** 1 ,350** ,471** ,230*

Hodnota p ,018 ,053 ,000 ,001 ,000 ,037

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

PripMV

4

Pearsonova korelace -,162 ,816** ,674** ,350** 1 ,680** ,442**

Hodnota p ,148 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000

N 81 83 83 83 83 83 83

PripMV

5

Pearsonova korelace -,314** ,621** ,715** ,471** ,680** 1 ,503**

Hodnota p ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

PripMV

6

Pearsonova korelace -,159 ,567** ,480** ,230* ,442** ,503** 1

Hodnota p ,156 ,000 ,000 ,037 ,000 ,000

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Tabulka č.4 ukazuje, že mate value připsané ženám jejich partnery v oblastech získávání 

zdrojů, fyzické zdatnosti a společenskosti negativně korelovalo s vlastní udávanou celkovou 

žárlivostí žen. 
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Tab.5
Korelace

ZarJ RozMV1 RozMV2 RozMV3 RozMV4 RozMV5 RozMV6

ZarJ Pearsonova korelace 1 -,042 ,108 ,209 -,007 ,315
**

,222
*

Hodnota p ,712 ,336 ,061 ,948 ,004 ,046

Počet měření 84 81 81 81 81 81 81

RozMV1 Pearsonova korelace -,042 1 ,687** ,133 ,821** ,534** ,420**

Hodnota p ,712 ,000 ,230 ,000 ,000 ,000

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

RozMV2 Pearsonova korelace ,108 ,687** 1 ,377** ,593** ,654** ,492**

Hodnota p ,336 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

RozMV3 Pearsonova korelace ,209 ,133 ,377** 1 ,186 ,426** ,366**

Hodnota p ,061 ,230 ,000 ,093 ,000 ,001

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

RozMV4 Pearsonova korelace -,007 ,821** ,593** ,186 1 ,547** ,372**

Hodnota p ,948 ,000 ,000 ,093 ,000 ,001

N 81 83 83 83 83 83 83

RozMV5 Pearsonova korelace ,315** ,534** ,654** ,426** ,547** 1 ,495**

Hodnota p ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

RozMV6 Pearsonova korelace ,222* ,420** ,492** ,366** ,372** ,495** 1

Hodnota p ,046 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000

Počet měření 81 83 83 83 83 83 83

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Podle výše uvedené tabulky rozdíl v MV partnerů u faktoru fyzická zdatnost mírně koreloval 

s udávanou vlastní celkovou žárlivostí žen (r=,209; p=,061).

Rozdíl v MV partnerů u faktoru společenskost koreloval s ženami udávanou vlastní celkovou 

žárlivostí (r=,315; p=,004). To znamená, že čím větší bylo MV muže v oblasti společenskosti 

oproti jeho partnerce, tím větší celkovou žárlivost žena podle svého mínění pociťovala.

Rozdíl v MV partnerů u faktoru fyzická atraktivita koreloval s udávanou vlastní celkovou 

žárlivostí žen (r=,222; p=,046).
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Tendence k nevěře

Tab. 6
Korelace

vlast_ASJS part_ASJS EBSj EBSp

vlast_ASJS Pearsonova korelace 1 ,442** -,265* -,113

Hodnota p ,000 ,015 ,317

Počet měření 84 84 84 81

part_ASJS Pearsonova korelace ,442** 1 -,271* -,125

Hodnota p ,000 ,013 ,265

Počet měření 84 84 84 81

EBSj Pearsonova korelace -,265* -,271* 1 ,683**

Hodnota p ,015 ,013 ,000

Počet měření 84 84 84 81

EBSp Pearsonova korelace -,113 -,125 ,683** 1

Hodnota p ,317 ,265 ,000

Počet měření 81 81 81 84

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Tabulka 6 ukazuje, že hodnocení vlastních tendencí k nevěře u žen pozitivně korelovalo 

s tendencemi k nevěře přisuzovanými partnerovi (r=,683; p=,000) a negativně pak s žárlivostí 

přisuzovanou sobě (r=-,265; p=,015) i partnerovi (r=-,271; p=,013) podle škály ASJS. 
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Muži

Žárlivost

Tab.7
Korelace

ZarJ vlast_ASJS POSkZ ZarP part_ASJS Délka_vztahu

ZarJ Pearsonova korelace 1 ,259* ,467** ,412** ,130 -,079

Hodnota p ,017 ,000 ,000 ,236 ,471

Počet měření 85 85 85 85 85 85

vlast_ASJS Pearsonova korelace ,259* 1 ,222* ,144 ,813** -,087

Hodnota p ,017 ,041 ,189 ,000 ,426

Počet měření 85 87 85 85 86 86

POSkZ Pearsonova korelace ,467** ,222* 1 ,179 ,132 ,051

Hodnota p ,000 ,041 ,101 ,229 ,643

Počet měření 85 85 85 85 85 85

ZarP Pearsonova korelace ,412** ,144 ,179 1 ,264* -,107

Hodnota p ,000 ,189 ,101 ,015 ,329

Počet měření 85 85 85 85 85 85

part_ASJS Pearsonova korelace ,130 ,813** ,132 ,264* 1 ,180

Hodnota p ,236 ,000 ,229 ,015 ,100

Počet měření 85 86 85 85 86 85

Délka_vztahu Pearsonova korelace -,079 -,087 ,051 -,107 ,180 1

Hodnota p ,471 ,426 ,643 ,329 ,100

Počet měření 85 86 85 85 85 86

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vlastní udávaná celková žárlivost u mužů korelovala 

s celkovou žárlivostí, kterou připisovali svým partnerkám (r=,412; p=,000). 

Čím větší žárlivost muži podle sebe pociťují na základě škály ASJS, tím větší míru této 

žárlivosti připisují i partnerce (r=,813; p=,000).

Celková žárlivost přisuzovaná partnerkám korelovala s jim přisuzovanou žárlivostí podle 

škály ASJS (r=,264; p=,015).
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Vlastní udávaná žárlivost u mužů, jak celková tak i podle škály ASJS, korelovala s jejich 

postojem k žárlivosti. Jinak řečeno, čím větší míru žárlivosti muži pociťovali, tím zaujímali 

k žárlivosti kladnější postoj.

Mate value a celková atraktivita

Tabulka 8
Korelace

AtrP MV1 MV2 MV3 MV4 MV5 MV6

AtrP Pearsonova korelace 1 -,036 -,114 ,025 -,140 ,139 ,243*

Hodnota p ,752 ,310 ,826 ,214 ,217 ,029

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81

MVf1 Pearsonova korelace -,036 1 ,539** -,158 ,712** ,345** ,359**

Hodnota p ,752 ,000 ,160 ,000 ,002 ,001

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81

MV2 Pearsonova korelace -,114 ,539** 1 ,096 ,461** ,470** ,188

Hodnota p ,310 ,000 ,392 ,000 ,000 ,092

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81

MV3 Pearsonova korelace ,025 -,158 ,096 1 ,094 ,227* -,032

Hodnota p ,826 ,160 ,392 ,402 ,042 ,779

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81

MV4 Pearsonova korelace -,140 ,712** ,461** ,094 1 ,492** ,210

Hodnota p ,214 ,000 ,000 ,402 ,000 ,060

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81

MV5 Pearsonova korelace ,139 ,345** ,470** ,227* ,492** 1 ,257*

Hodnota p ,217 ,002 ,000 ,042 ,000 ,021

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81

MV6 Pearsonova korelace ,243* ,359** ,188 -,032 ,210 ,257* 1

Hodnota p ,029 ,001 ,092 ,779 ,060 ,021

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Tabulka 8 ukazuje, že čím výš hodnotili muži mate value své partnerky v podskupině fyzická 

atraktivita, tím výš ji hodnotily na škále celkové atraktivity (r=,243; p=,029). 
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Hodnocení mate value žen jejich partnery v podskupině spolehlivost korelovalo s jim 

připisovanou MV v podskupinách potenciál pro získávání zdrojů (r=,539; p=,000), 

emocionální stabilita (r=,712; p=,000), společenskost (r=,345; p=,002) a fyzická atraktivita

(r=,359; p=,001). 

Míra MV připisovaná ženám u faktoru potenciál pro získávání zdrojů korelovala s jim 

připisovanou mírou emocionální stability (r=,461; p=,000) a společenskosti (r=,470; p=,000).

Míra mate value připisovaná ženám u faktoru fyzická zdatnost korelovala s jim připisovanou 

mírou MV u faktoru společenskost (r=,227; p=,042).

Míra MV připisovaná ženám u faktoru společenskost korelovala s jim připisovanou mírou 

fyzické atraktivity (r=,257; p=,021).

Tab.9
Korelace

RozMV1 RozMV2 RozMV3 RozMV4 RozMV5 RozMV6

RozMV1 Pearsonova korelace 1 ,531** -,017 ,793** ,372** ,318**

Hodnota p ,000 ,877 ,000 ,001 ,004

Počet měření 81 81 81 81 81 81

RozMV2 Pearsonova korelace ,531** 1 ,276* ,495** ,514** ,404**

Hodnota p ,000 ,013 ,000 ,000 ,000

Počet měření 81 81 81 81 81 81

RozMV3 Pearsonova korelace -,017 ,276* 1 ,086 ,344** ,310**

Hodnota p ,877 ,013 ,444 ,002 ,005

Počet měření 81 81 81 81 81 81

RozMV4 Pearsonova korelace ,793** ,495** ,086 1 ,447** ,291**

Hodnota p ,000 ,000 ,444 ,000 ,008

Počet měření 81 81 81 81 81 81

RozMV5 Pearsonova korelace ,372** ,514** ,344** ,447** 1 ,417**

Hodnota p ,001 ,000 ,002 ,000 ,000

Počet měření 81 81 81 81 81 81

RozMV6 Pearsonova korelace ,318** ,404** ,310** ,291** ,417** 1

Hodnota p ,004 ,000 ,005 ,008 ,000

Počet měření 81 81 81 81 81 81

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).
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Tabulka 9 ukazuje, že rozdíl v mate value u faktoru spolehlivost pozitivně koreloval s rozdíly 

MV u faktorů potenciál pro získávání zdrojů (r=,531; p=,000), emocionální stabilita (r=,793; 

p=,000), společenskost (r=,372; p=,001) a fyzická atraktivita (r=,318; p=,004). Jinak řečeno, 

čím bylo mate value ženy v oblasti spolehlivosti oproti jejímu partnerovi vyšší, tím víc jej

převyšovala i ve faktorech potenciál pro získávání zdrojů, emocionální stabilita, 

společenskost a fyzická atraktivita.

Rozdíl v MV partnerů u faktoru potenciál pro získávání zdrojů pozitivně koreloval s rozdíly 

MV v podskupinách fyzická zdatnost (r=,276; p=,013), emocionální stabilita (r=,495; 

p=,000), společenskost (r=,514; p=,000) a fyzická atraktivita (r=,404; p=,000). 

Rozdíl v MV partnerů v podskupině fyzická zdatnost koreloval s rozdíly MV u faktorů 

společenskost (r=,344; p=,002) a fyzická atraktivita (r=,310; p=,005). 

Rozdíl v MV partnerů u faktoru emocionální stabilita pozitivně koreloval s rozdíly MV 

v podskupinách společenskost (r=,447; p=,000) a fyzická atraktivita (r=,417; p=,000). 

Rozdíl v MV partnerů u faktoru společenskost koreloval s rozdíly MV v podskupině fyzická 

atraktivita (r=,417; p=,000). 
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Mate value a žárlivost

Tabulka 10

Korelace

1/2 ZarJ vlast_ASJS ZarP part_ASJS AtrJ AtrP

ZarJ Pears. korelace 1 ,259* ,412** ,130 -,013 ,273*

Hodnota p ,017 ,000 ,236 ,905 ,014

Počet měření 85 85 85 85 81 81

vlast_ASJS Pears. korelace ,259* 1 ,144 ,813** ,068 ,304**

Hodnota p ,017 ,189 ,000 ,544 ,006

Počet měření 85 87 85 86 81 81

ZarP Pears. korelace ,412** ,144 1 ,264* -,084 ,195

Hodnota p ,000 ,189 ,015 ,455 ,082

Počet měření 85 85 85 85 81 81

part_ASJS Pears. korelace ,130 ,813** ,264* 1 ,037 ,169

Hodnota p ,236 ,000 ,015 ,745 ,131

Počet měření 85 86 85 86 81 81

AtrJ Pears. korelace -,013 ,068 -,084 ,037 1 ,165

Hodnota p ,905 ,544 ,455 ,745 ,141

Počet měření 81 81 81 81 81 81

AtrP Pears. korelace ,273* ,304** ,195 ,169 ,165 1

Hodnota p ,014 ,006 ,082 ,131 ,141

Počet měření 81 81 81 81 81 81

MV1 Pears. korelace -,038 ,100 ,001 ,339** -,048 -,036

Hodnota p ,736 ,377 ,991 ,002 ,668 ,752

Počet měření 81 81 81 81 81 81

MV2 Pears. korelace ,017 ,000 -,090 ,248* -,065 -,114

Hodnota p ,882 ,994 ,423 ,026 ,562 ,310

Počet měření 81 81 81 81 81 81

MV3 Pears. korelace -,068 ,220* -,088 ,098 -,032 ,025

Hodnota p ,545 ,049 ,436 ,382 ,777 ,826

Počet měření 81 81 81 81 81 81

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).
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2/2 ZarJ vlast_ASJS ZarP part_ASJS AtrJ AtrP

MV4 Pears. korelace -,091 ,068 -,215 ,261* -,058 -,140

Hodnota p ,417 ,545 ,054 ,019 ,607 ,214

Počet měření 81 81 81 81 81 81

MV5 Pears. korelace ,090 ,119 -,032 ,187 ,096 ,139

Hodnota p ,424 ,290 ,778 ,095 ,396 ,217

Počet měření 81 81 81 81 81 81

MV6 Pears. korelace -,043 ,237* ,225* ,128 -,158 ,243*

Hodnota p ,706 ,033 ,043 ,254 ,160 ,029

Počet měření 81 81 81 81 81 81

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Tabulka 10 ukazuje, že míra emocionální stability přisuzovaná ženám negativně korelovala

s jim připisovanou celkovou žárlivostí (r=-,215; p=,054).

Mate value připisovaná ženám jejich partnery ve faktorech spolehlivost a potenciál pro 

získávání zdrojů korelovala s žárlivostí, kterou jim muži připisovali na základě škály ASJS

(r=,339; p=,002) a (r=,248; p=,026).

Mate value připisovaná ženám jejich partnery u faktoru fyzická atraktivita korelovala s jim 

přisuzovanou celkovou žárlivostí (r=,225; p=,043).

Celková atraktivita, jakou muži připisovali své partnerce, korelovala s jejich vlastní udávanou 

celkovou žárlivostí (r=,273; p=,014). 

Čím výš hodnotí muži svou partnerku v oblasti fyzické atraktivity a fyzické zdatnosti, tím 

větší „situační“ žárlivost podle svého názoru pociťují (r=,237; p=,033) a (r=,220; p=,049).
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Tabulka 11
Korelace

vlast_ASJS

part_ASJ

S RozMV1 RozMV2 RozMV3 RozMV4 RozMV5 RozMV6

vlast_ASJ

S

Pearsonova 

korelace
1 ,813** ,086 -,006 ,307** ,040 ,002 ,240*

Hodnota p ,000 ,448 ,956 ,005 ,721 ,983 ,031

Počet měření 87 86 81 81 81 81 81 81

part_ASJ

S

Pearsonova 

korelace
,813** 1 ,302** ,181 ,221* ,205 ,103 ,129

Hodnota p ,000 ,006 ,106 ,048 ,066 ,359 ,249

Počet měření 86 86 81 81 81 81 81 81

RozMV1 Pearsonova 

korelace
,086 ,302

**
1 ,531

**
-,017 ,793

**
,372

**
,318

**

Hodnota p ,448 ,006 ,000 ,877 ,000 ,001 ,004

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81 81

RozMV2 Pearsonova 

korelace
-,006 ,181 ,531** 1 ,276* ,495** ,514** ,404**

Hodnota p ,956 ,106 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81 81

RozMV3 Pearsonova 

korelace
,307** ,221* -,017 ,276* 1 ,086 ,344** ,310**

Hodnota p ,005 ,048 ,877 ,013 ,444 ,002 ,005

N 81 81 81 81 81 81 81 81

RozMV4 Pearsonova 

korelace
,040 ,205 ,793

**
,495

**
,086 1 ,447

**
,291

**

Hodnota p ,721 ,066 ,000 ,000 ,444 ,000 ,008

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81 81

RozMV5 Pearsonova 

korelace
,002 ,103 ,372** ,514** ,344** ,447** 1 ,417**

Hodnota p ,983 ,359 ,001 ,000 ,002 ,000 ,000

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81 81

RozMV6 Pearsonova 

korelace
,240* ,129 ,318** ,404** ,310** ,291** ,417** 1

Hodnota p ,031 ,249 ,004 ,000 ,005 ,008 ,000

Počet měření 81 81 81 81 81 81 81 81

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).
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Podle tabulky 11 rozdíl mezi MV partnerů v podskupině spolehlivost koreloval s žárlivostí 

připisovanou ženě jejím partnerem na základě škály ASJS (r=,302; p=,006). Jinak řečeno, 

čím více převyšovala žena svého partnera v oblasti spolehlivosti, tím více 

„situační“ žárlivosti žena podle mínění partnera pociťuje.

Rozdíl mezi MV partnerů v podskupině fyzická zdatnost u mužů pozitivně koreloval jak s 

vlastní přisuzovanou žárlivostí (r=,307; p=,005), tak s žárlivostí přisuzovanou partnerce a to

na základě škály ASJS (r=,221; p=,048). 

Čím je hodnota rozdílu mezi MV partnerů v oblasti fyzické atraktivity vyšší tím víc roste u 

mužů vlastní přisuzovaná žárlivost podle škály ASJS (r=,240; p=,031).

Tendence k nevěře

Tab.12
Korelace

vlast_ASJS part_ASJS EBSj EBSp

vlast_ASJS Pearsonova korelace 1 ,813
**

-,279
**

-,334
**

Hodnota p ,000 ,010 ,002

Počet měření 87 86 85 85

part_ASJS Pearsonova korelace ,813
**

1 -,046 -,275
*

Hodnota p ,000 ,677 ,011

Počet měření 86 86 85 85

EBSj Pearsonova korelace -,279
**

-,046 1 ,485
**

Hodnota p ,010 ,677 ,000

Počet měření 85 85 85 85

EBSp Pearsonova korelace -,334
**

-,275
*
,485

**
1

Hodnota p ,002 ,011 ,000

Počet měření 85 85 85 85

*  Korelace je signifikantní na úrovni 0.05 (hodnota p).
** Korelace je signifikantní na úrovni 0.01 (hodnota p).

Podle tabulky č.12 hodnocení vlastních tendencí k nevěře u mužů pozitivně korelovalo 

s tendencemi k nevěře přisuzovanými partnerce (r=,813; p=,000) a negativně s vlastní 

udávanou žárlivostí podle škály ASJS (r=-,279; p=,010). 
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Tendence k nevěře, které muži přisuzovali svým partnerkám, negativně korelovaly s jim 

přisuzovanou žárlivostí podle škály ASJS (r=-,275; p=,011).

pohlavní rozdíly

Tabulka 13
t-test

Průměr ženy Průměr muži t Hodnota p

ZarJ 4,39 2,99 5,75 ,00

ZarP 3,37 3,91 2,35 ,02

EBSj 2,77 2,74 -,22 ,82

EBSp 3,02 2,52 -3,27 ,00

vlast_ASJS 8,36 7,71 -3,83 ,00

part_ASJS 8,16 8,25 ,64 ,52

Jak ukazuje tabulka 13, ženy se považují za více žárlivé než muži a to jak na škále celkové 

žárlivosti (t167=-5.75; p<0.00), tak na škále ASJS (t167=3.84; p<0.00). I muži svým 

partnerkám připisují vyšší míru celkové žárlivosti (t167=2.35; p<0.02) než ženy svým 

partnerům. Ženy také více věří, že by se jejich partneři mohli zaplést s jinou ženou (t167=-

3.28; p<0.00).

Tabulka 14
t-test

Průměr ženy Průměr muži t Hodnota p

MV1 3,82 3,61 -2,12 ,04

MV2 3,32 3,34 ,31 ,76

MV3 3,03 2,78 -2,24 ,02

MV4 3,73 3,28 -4,04 ,00

MV5 3,12 3,09 -,32 ,75

MV6 3,25 3,19 -,45 ,66
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Tabulka 14 ukazuje, že ženy přisuzují svým partnerům vyšší mate value v podskupinách 

spolehlivost (t165=-2.12; p<0.03), fyzická zdatnost (t165=-2.25;p<0.03) a emocionální 

stabilita (t167=4.31;p<0.00), než oni jim.

3.8 Diskuze

Podpora hypotéz

Pokud se na škálu hodnocení celkové atraktivity podíváme jako na určitý obecný ukazatel 

mate value, pak nalezená korelace mezi hodnocením celkové atraktivity partnerky a vlastní 

udávanou celkovou žárlivostí mužů představuje určitou podporu pro první hypotézu. 

Tu potvrzují i nalezené korelace mezi ženám připisovanou fyzickou zdatností, fyzickou 

atraktivitou a vlastní udávanou žárlivostí partnera podle škály ASJS. Také to ukazuje, že pro 

muže jsou v dlouhodobém vztahu důležité především takové vlastnosti partnerek, které jsou 

ukazatelem zdraví a plodnosti ženy. Tento závěr potvrdila i korelace mezi fyzickou a 

celkovou atraktivitou, připisovanou ženě jejím partnerem. Skutečnost, že čím více považují 

muži svou partnerku za fyzicky atraktivní, tím větší míru celkové žárlivosti jí připisují, může

souviset i s jistou projekcí. Držíme-li se předpokladu, že mate value dlouhodobých partnerů 

je více méně vyrovnané, pak atraktivnější ženy mají i atraktivnější partnery a proto žárlí víc. 

Stejným způsobem lze vysvětlit, proč u ženy roste jí přisuzovaná „situační“ žárlivost tím více, 

čím více převyšuje svého partnera v oblasti spolehlivosti. 

Výsledky dále ukázaly, že mate value připsané ženám v oblastech získávání zdrojů, fyzické 

zdatnosti a společenskosti negativně koreluje s jejich vlastní udávanou celkovou žárlivostí. 

Ženy, které podle mužů snadněji získávají zdroje a jsou společenské, mohou pociťovat menší 

míru celkové žárlivosti, z toho důvodu, že jsou v oblasti zdrojů na partnerovi nezávislé a také 
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se pravděpodobně často pohybují ve společnosti, kde by případně mohly snadno najít nového 

partnera. Tyto výsledky jsou v souladu s druhou hypotézou. Fakt, že se tyto korelace objevily

pouze u třech ze šesti faktorů, naznačuje, že tyto podskupiny mají pro hodnocení mate value 

větší význam než ty zbylé, což potvrdily i další výsledky - čím víc považovaly ženy své 

partnery za fyzicky atraktivní a společenské, tím vyšší hodnotu jim připisovaly na škále 

celkové atraktivity. 

Ve výsledcích žen byla nalezena podpora i pro třetí hypotézu. Rozdíl mate value mezi 

partnery ve prospěch mužů u faktorů fyzická zdatnost, společenskost a fyzická atraktivita měl 

za následek vyšší vlastní celkovou žárlivost žen. Tyto výsledky lze interpretovat tak, že muži

s vysokou mírou fyzické zdatnosti, společenskosti a fyzické atraktivity jsou velmi atraktivní 

pro jiné ženy, které chtějí navázat krátkodobý vztah. 

Další podporu třetí hypotézy poskytly korelace mezi rozdílnou mate value partnerů 

v podskupině fyzická atraktivita a sobě přisuzovanou žárlivostí u mužů podle škály ASJS. To 

ukazuje, že čím víc žena převyšuje svého partnera v oblasti fyzické atraktivity, tím víc na ni 

žárlí.  

Korelace u žen

Skutečnost, že hodnocení vlastní celkové atraktivity u žen negativně korelovalo s partnerovi 

připisovanou mate-value ve faktorech fyzická zdatnost, fyzická atraktivita a společenskost, 

lze jistým způsobem vysvětlit tak, že ženy, které samy sebe považují za celkově vysoce 

atraktivní, by uvítaly, kdyby jejich partneři byli v těchto více ceněných podskupinách mate 

value lepší.

Čím víc ženy žárlily, tím víc považovaly za žárlivé i své partnery, což je možné vysvětlit 

projekcí vlastních pocitů do partnera. To samé se ukázalo i u mužů. 



58

Ne všechny rozdíly v jednotlivých faktorech mate value mezi partnery spolu korelovaly. 

Vysvětlením může být větší variabilita u některých faktorů, která způsobila, že ne všechny 

přímky pearsonových korelací se protínají. 

Čím víc jsou muži oproti svým partnerkám společenští a fyzicky atraktivní, tím víc jsou i 

emocionálně stabilní. Tato vyšší emocionální stabilita může být důsledkem toho, že fyzicky 

atraktivní a společenští muži jsou pro ženy více atraktivní a celkově ve společnosti dostávají 

víc šancí, proto jsou více emocionálně stabilní.

Korelace u mužů

Důvodem, proč jsou emocionálně stabilnější ženy považovány za celkově méně žárlivé, je 

pravděpodobně to, že takové ženy budou projevovat žárlivost méně často. 

Negativní korelace mezi udávanými vlastními tendencemi k nevěře a vlastní udávanou 

situační žárlivostí lze interpretovat 2 způsoby. Buď muž nevidí důvod, proč by se partnerka 

nemohla chovat stejně jako on, nebo může být ve vztahu nespokojený a tak se snaží svou 

situaci zlepšit. 

Příčina negativních korelací mezi udávanými vlastními tendencemi k nevěře a těmito 

tendencemi připisovanými partnerce tkví nejspíš v tom, že muž sám sebe považuje za natolik 

atraktivního, že si myslí, že mu partnerka nevěrná nebude, nicméně on sám hledá rozmanitost 

a navazuje vztahy s jinými ženami.

pohlavní rozdíly 

Jak muži, tak ženy jsou toho názoru, že ve vztahu žárlí víc ženy. Příčinou však může být i

odlišnost projevů žárlivosti žen a mužů. Zatímco u mužů jde především o různé taktiky 
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spojené s vynaložením určitých zdrojů, u žen jde především o snahu zvýšit vlastní 

přitažlivost (Buss, 1988). 

Srovnání s výzkumem Ellise

Ve výzkumné studii Ellise a kol. (2002) připisovaly ženy mužům vyšší mate value 

v podskupinách spolehlivost, fyzická zdatnost, potenciál pro získávání zdrojů a emocionální 

stabilita. Muži zase více než ženy oceňovali společenskost a fyzickou atraktivitu. V naší 

studii se tyto výsledky v případě t-testu potvrdily pouze u žen v podskupině spolehlivost, 

fyzická zdatnost a emocionální stabilita. Na druhou stranu nalezené korelace mezi fyzickou 

atraktivitou ženy a žárlivostí jejího partnera podporují výsledky původního výzkumu ohledně 

preferencí mužů. 

Limity a přínosy

Limity výzkumu spočívají v tom, že se jedná o jednu z prvních prací, kdy se pracovalo se 

vzorkem této věkové skupiny. Z toho důvodu je množství poznatků, které o této věkové 

skupině máme, nedostatečné. Jako příklad lze uvést skutečnost, že dotazníky použité v daném 

výzkumu byly standardizované na studentech a nejsou zde tudíž brány v potaz možné odlišné 

preference těchto věkových skupin. Na druhou stranu je provádění výzkumu v této věkové 

skupině velkým přínosem, neboť s sebou přináší nové vědecké poznatky. 

Dalším omezením je způsob náboru vzorku. Vzhledem k tomu, že byl nábor prováděn pouze 

prostřednictvím gynekologických ordinací, a tudíž prostřednictvím žen, je možné, že ženy 

v těchto vztazích byly dominantnější než muži a to mohlo ovlivnit některé výsledky. 
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Výzkum je také limitován velikostí vzorku. Byl vybrán pouze malý vzorek z populace, který 

není reprezentativní.

Celkový výzkum, z něhož jsem ve své práci použila pouze malé množství dat, je přínosem 

z toho důvodu, že při něm bylo nasbíráno velké množství dat. Díky tomu bylo o zkoumané 

skupině lidí nashromážděno mnoho údajů.

III.ZÁVĚR

Přestože výsledky částečně podpořily každou ze tří hypotéz, žádná z nich nebyla potvrzena 

jako celek. Navíc faktory mate value, u kterých byl nalezen vztah se žárlivostí, se mezi 

oběma pohlavími lišily. Na druhou stranu se v této práci opět potvrdilo, že muži u žen 

upřednostňují takové vlastnosti, které poukazují na jejich zdraví a plodnost. Také se ukázalo, 

že ženy jsou celkově považovány za více žárlivé než muži. 
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PŘÍLOHA I – dotazník na mate value (Trait-Specific Dependence Inventory)

Identifikační heslo osoby:
Identifikační číslo páru:

1. Považujete se za atraktivního pro jiné ženy?
(vůbec ne)       1          2          3          4          5          6          7       (velmi atraktivní)

2. Považujete vaši partnerku za atraktivní pro jiné muže?
(vůbec ne)       1          2          3          4          5          6          7       (velmi atraktivní)
      

3. Níže naleznete seznam otázek o tom, jak vnímáte možnosti svého současného partnerského vztahu. Prosím 
odpovězte na každou otázku podle níže uvedeného sloupce. 

Pokud by jste se se svou současnou partnerkou rozešel, jak obtížné by pro vás bylo najít si jinou partnerku, která by 
byla stejně:

ambiciózní

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

asertivní

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

atletická

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

do vás zamilovaná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

dobrá společnice

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

emočně stabilní

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

fyzicky atraktivní

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

fyzicky schopná vás ochránit

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         
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fyzicky silná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

inteligentní

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

klidná v náročných situacích

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

měla čisté svědomí

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

oddaná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

odpovědná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

odvážná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

potenciálně s dobrým výdělkem

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

praktická 

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

profesionálně úspěšná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

přívětivá

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

rozuměla vám

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

sebevědomá

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

sexuálně přitažlivá
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                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

schopná vést skupinu lidí

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

společenská

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

spolupracující

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

systematická

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

štědrá

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

tvrdě pracující

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

upřímná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

uvolněná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

věrná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

výkonná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         

vzdělaná

                1                           2                           3                           4                           5
   zcela bez obtíží     nepříliš obtížné     středně obtížné     velmi obtížné     neobyčejně obtížné         
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PŘÍLOHA II – dotazník na žárlivost (The Anticipated Sexual Jealousy Scale) a tendence 
k nevěře (Extramartial Behavioral Intentions Scale)

Identifikační heslo osoby:
Identifikační číslo páru:

1. Do jaké míry jste žárlivý:
    (ne, vůbec)            1         2          3          4          5          6          7       (ano, velmi)

2. Do jaké míry je vaše partnerka žárlivá:
    (ne, vůbec)            1          2          3          4          5          6          7       (ano, velmi)

3. Považujete žárlivost za vlastnost:
    (zcela negativní)   1          2          3          4          5          6          7        (zcela pozitivní)

A) Kdyby se náhodou Vaše partnerka ocitla v situaci, kdy by ji někdo jiný než Vy velmi přitahoval, myslíte, že by to 
u ní mohlo vést k následujícímu chování?

1. Flirt

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano

2. Pohlavní styk

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano

3. Erotické mazlení

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano

4. Dlouhodobý sexuální vztah

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano

5. Zamilování se

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano
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B) Kdybyste se  náhodou ocitl v situaci, kdy by ji někdo jiný než Vaše partnerka velmi přitahoval, myslíte, že by to u 
Vás mohlo vést k následujícímu chování?

6.Flirt

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano            nejspíš ano             určitě ano

7.Pohlavní styk

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano

8. Erotické mazlení

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano

9. Dlouhodobý sexuální vztah

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano

10. Zamilování se

     1                            2                            3                             4                            5                             6                            7

určitě ne               nejspíš ne              možná ne                  nevím                 možná ano             nejspíš ano             určitě ano

C)Jak byste se cítil, kdyby jste se dozvěděl, že vaše partnerka s někým jiným:      

    1. flirtovala

     1                2               3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšen      potěšen    
potěšen     potěšen                       rozrušený   rozrušený   rozrušený  rozrušený
          
2. měla pohlavní styk

     1                2               3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšen      potěšen    
potěšen     potěšen                       rozrušený   rozrušený   rozrušený  rozrušený

3. eroticky se mazlila

     1                2               3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšen      potěšen    
potěšen     potěšen                       rozrušený   rozrušený   rozrušený  rozrušený

4. měla dlouhodobý sexuální vztah

     1                2              3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšen      potěšen    
potěšen     potěšen                       rozrušený   rozrušený   rozrušený  rozrušený
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5. zamilovala se

     1                2               3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšen      potěšen    
potěšen     potěšen                       rozrušený   rozrušený   rozrušený  rozrušený

D)Jak by se vaše partnerka cítila, kdyby se dozvěděla, že jste s někým jiným:

   6. flirtoval

     1                2               3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšená   potěšená   
potěšená    potěšená                     rozrušená   rozrušená   rozrušená   rozrušená

   7. měl pohlavní styk

     1                2               3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšená   potěšená   
potěšená    potěšená                     rozrušená   rozrušená   rozrušená   rozrušená

   8. eroticky se mazlil

     1                2               3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšená   potěšená   
potěšená    potěšená                     rozrušená   rozrušená   rozrušená   rozrušená

  
9. měl dlouhodobý sexuální vztah

     1                2               3               4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšená   potěšená   
potěšená    potěšená                     rozrušená   rozrušená   rozrušená   rozrušená

   10. zamiloval se

     1                2               3                4                5                6                7                8                9
extrémně     velmi     docela         trochu      neutrálně       trochu     docela          velmi     extrémně potěšená   potěšená   
potěšená    potěšená                     rozrušená   rozrušená   rozrušená   rozrušená




