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1. Úvod 

 

 

Studie poslední doby se zaměřují na různé vlivy menstruačního cyklu a změn hladin hormonů 

s nimi spojených na ţenské chování, sexualitu, psychiku i zdraví. Dosud poměrně málo 

prozkoumaným polem jsou vlivy těchto změn na jejich partnery. 

Na základě dat získaných v rámci dlouhodobého výzkumu partnerského souţití v letech 2006 

aţ 2009 jsme se rozhodli prozkoumat alespoň zlomek této problematiky, a to konkrétně vliv 

menstruačního cyklu ţen na ţárlivost jejich muţských protějšků. Spolu se zkoumanou skupinou byla 

zkoumána i skupina párů, v nichţ ţena uţívá hormonální antikoncepci, coţ je neustále rostoucí a 

dnes jiţ nesmírně významná skupina. Hormonální antikoncepce leckdy i velmi významně pozměňuje 

chování a fyziologické fungování ţen a jejich porovnání s normálně cyklujícími ţenami, potaţmo 

porovnání partnerů těchto ţen, by mohlo přinést zajímavé výsledky. 

Cílem tohoto výzkumu je tedy prozkoumání problematiky proměn ţárlivosti muţů, jejich 

důvěry vůči partnerce a jako ukazatele z druhé strany také tendencí ţen k nevěře, a to vše v závislosti 

na fázi menstruačního cyklu ţeny v daném páru. 

Významnou charakteristikou tohoto výzkumu, je pouţití projektivního dotazníku, díky 

kterému se respondenti nevyjadřují ke svým vlastnostem přímo, ale prostřednictvím projekce do 

postav ve smyšleném příběhu. 

Výsledky studie pak prokázaly vyšší celkovou ţárlivost u muţů, jejichţ partnerka přirozeně 

cykluje (r = 0,682 ; p = 0,001) a u partnerů ţen uţívajících hormonální antikoncepci v ovulační fázi, 

oproti luteální fázi, vyšší uţívání observačních a negativních technik (r = 0,721; p = 0,002) a s tím 

korespondující vyšší nedůvěru vůči partnerkám (r = 0,286 ; p = 0,034). Dále tato studie ukázala vyšší 

tendenci k nevěře u normálně cyklujících ţen oproti ţenám uţívajícím hormonální antikoncepci (r = 

0,571 ; p = 0,026) a v souladu s tím i tendenci (nesignifikantní) k vyšší nedůvěře vůči partnerkám u 

muţů, jejichţ partnerka přirozeně cykluje, neţ u muţů, jejichţ partnerka uţívá hormonální 

antikoncepci. 
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2. Teoretické zakotvení práce 

 

 

2.1 Žárlivost, reprodukční strategie a techniky k udržení partnera 

 

 

2.1.1 Žárlivost 

 

Přesně definovat, co všechno spadá pod označení sexuální ţárlivost je velmi komplikované, 

vzhledem k tomu, ţe se definice obsahově liší podle oboru, z kterého je na problematiku nahlíţeno, 

podle pohlaví i dalších specifik (Klapilová, 2005). V této podkapitole „Ţárlivost“ jsem silně čerpal 

z uvedené diplomové práce Mgr. Kateřiny Klapilové. 

Pro tuto práci je nejdůleţitější evoluční pohled, který říká, ţe se jedná o mechanismus 

vyvolávající u muţe chování, které má za úkol zabránit partnerce v sexuálním styku s jiným muţem, 

a tedy i zvýšit jistotu otcovství (Marlowe, 2000). Ţárlivost je ve většině definic směřována na osobu 

(v případě partnerské ţárlivosti na partnera), o ztrátu jehoţ přízně či přítomnosti se bojíme, ale se 

kterou je vztah jiţ navázán (Buss, 2000). Jedná se o kombinaci pocitů, niterných procesů i chování 

daného jedince. 

Ţárlivost byla poměrně dlouho povaţována za čistě negativní emoci, kterou je třeba pokud 

moţno zcela potlačit. Původní studie uváděly, ţe ţárlivost přináší „náklady“ jak pro ţárlícího, tak 

pro toho, kdo ţárlivost vyvolává. Z pohledu sociální výměny pak tedy tyto „náklady“ sniţují 

celkovou uspokojivost vztahu, kterou z něho partneři získávají, a tedy přispívá k jeho zániku 

(Thibaut, Kelly, 1959). Ţárlivost byla také spojována s jejími patologickými projevy (nepřiměřená 

ţárlivost zaloţená na zcela banálních či domnělých podkladech) a často byla diskutována 

v souvislosti s násilím na partnerovi (Wilson, Daly, 1996), občas hraničícím aţ s vraţdou, pro kterou 

je ţárlivost uvedena jako hlavní důvod- podle některých studií aţ ve 20% případů (Barret, Dunbar, 

Lycett, 2002). 

Nicméně je třeba si uvědomit, ţe ţárlivost má téměř jistě adaptivní funkci, která je 

samozřejmě v přílišné míře škodlivá, ale její absence také není přirozená a můţe partnerský vztah 

ohrozit. 
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 Jak jiţ bylo uvedeno, podle starších přístupů je ţárlivost v partnerství převáţně negativní a 

ztrátová – partnerství ohroţující (White, Mullen, 1989). Pozdější výzkumy nicméně ukazují, ţe 

sníţená míra ţárlivosti můţe vést také ke sníţení schopnosti rozeznat ohroţení partnerství, ať jiţ od 

potenciálního rivala, nebo z důvodu neuspokojení partnerských potřeb, coţ můţe vést aţ k rozpadu 

tohoto partnerství (Buss, 2000). 

 Potenciálně pozitivního vlivu ţárlivosti na vztah jsou si zřejmě lidé na určité úrovni vědomi, 

o čemţ svědčí  fakt, ţe umělé vyvolání ţárlivosti u partnera je jednou z obvyklých technik k udrţení 

partnera (Buss, 1988). Tato technika bývá definována jako nepřímý nástroj slouţící k vyrovnání 

poměru sil v partnerství a jako takový bude pravděpodobně vyuţit partnerem se slabší pozicí ve 

vztahu (White, Mullen, 1989). Ţárlivostní reakce sama o sobě můţe být pro partnera, který ji 

vyvolal, ztrátová, nicméně pozitivní efekt se projeví po jejím odeznění, kdy dochází u druhého 

partnera ke zvýšení uţívání taktik k dlouhodobému udrţení partnera, jako je například dávání dárků 

či větší míra společně tráveného času (Sheets, Fredendall, Claypool, 1997). 

 

 

2.1.2 Reprodukční strategie 

 

Reprodukční mechanismus člověka, v porovnání s ostatními primáty, je specifický poměrně 

vysokými náklady, které je třeba vloţit do potomka, vzhledem k dlouhé době, po kterou je třeba se o 

děti starat a vkládat do nich prostředky k zajištění jejich přeţití neţ se osamostatní a jsou schopny se 

o sebe postarat samy (Diamond, 1998; Marlowe, 2000). Tento fakt se mimo jiné promítá evolučně 

právě i do ţárlivosti partnerů, kteří se snaţí maximalizovat svou reprodukční úspěšnost (Buss et al., 

1992). Rozdíly mezi pohlavími také vedou k rozdílným strategiím k jejímu dosaţení.Vzhledem 

k diametrálním rozdílům v nákladech na pořízení potomka a k rozdílnému celkovému 

rozmnoţovacímu potenciálu (Trivers, 1972) má muţská strategie přirozeně tendenci k oplodnění co 

nejvíce ţen, naopak pro ţeny je mnohem důleţitější kvalita partnera, potaţmo genů, které budou 

jejímu potomkovi předány. 

Ţeny se tedy v době ovulace zaměřují na partnery s odlišnými vlastnostmi neţ ve zbytku 

menstruačního cyklu, kdy nejsou hnány snahou získat pro svého potomka co nejlepší dědičné 

vlastnosti. To se projevuje mimo jiné tím, ţe v době plodnosti se jim zdají přitaţlivější muţi s 

dominantnějšími a symetričtějšími rysy, které naznačují dobrou genetickou výbavu a odolnost proti 

nemocem (Thornhill a Gangestad, 1999), a jsou tedy vhodnými partnery pro krátkodobý vztah za 

účelem plození potomka. Konkrétně se mění například jejich vnímání maskulinních rysů tváře (Little 
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et al., 2008), stavby těla (Little et al., 2007), pachu (Thornhill , Gangestad, 1999) a dalších 

nefyzických vlastností, například dominance (Gangestad et al., 2007).  

Tyto preference se projevují především v době vysoké šance otěhotnění pravděpodobně 

proto, aby se minimalizovalo riziko, ţe bude partnerem případná nevěra odhalena, a tedy se 

minimalizovalo riziko ztráty zdrojů poskytovaných muţem v případě, ţe se ţena uchýlí 

k mimopartnerskému sexuálnímu vztahu. Vlivem hormonální antikoncepce však mohou být tyto 

přirozené změny výběru partnera narušeny (viz níţe). 

Z pohledu evoluční psychologie je velmi důleţitý fakt, ţe muţi si v podstatě nikdy nemohou 

být zcela jisti svým otcovstvím (aţ na velmi nepravděpodobné výjimky) a ţeny obvykle potřebují k 

zabezpečení potomka zdroje muţe (Daly a kol. 1982). To pak způsobuje, ţe ţeny jsou obvykle 

citlivější na emocionální nevěru, která by mohla vést ke ztrátě partnera a jeho zdrojů vkládaných do 

potomka, protoţe by investoval do jiného vztahu či dokonce jiného potomka. Muţi jsou naopak 

zpravidla citlivější na sexuální nevěru, která můţe způsobit, ţe budou své zdroje vkládat do cizího 

„kukaččího“ potomka, coţ by výrazně sníţilo pravděpodobnost předání a rozšíření jejich vlastního 

genu do další generace (Geary et al., 1995). Podle takzvané „Error Management Theory“ (Haselton, 

Buss, 2000) se muţi dokonce spíše vyplatí vícekrát ţárlit bezdůvodně, neţ v době pravého ohroţení 

neţárlit a následkem toho vychovávat a jinak investovat do dítěte jiného muţe. 

Vzhledem k tomu, ţe u lidí jsou známky ovulace poměrně nenápadné (občas se mluví aţ o 

skryté ovulaci) v porovnání s většinou ostatních primátů, kde například u paviánů dochází k 

výraznému zbarvení a otoku genitálií, dlouho panovaly pochybnosti o tom, ţe by muţi za normálních 

okolností vůbec jakkoli vnímali, zda ţena je nebo není v plodné fázi cyklu.  

U muţů se však zřejmě vyvinula obranná reakce na tendenci ţen k volbě dominantnějších 

sexuálních partnerů v době ovulace, a tak partneři ţen v období vysoké pravděpodobnosti početí více 

vnímají potenciální konkurenty, které pak hodnotí oproti normálu jako dominantnější a zvyšují 

uţívání taktik k udrţení partnerky, které patří z výrazným projevům ţárlivosti (Burriss , Little, 2006). 

Další studie pak například ukázala, ţe muţi platí znatelně větší „dýška“ barovým tanečnicím, pokud 

jsou v plodné fázi jejich cyklu (Miller et al., 2007), coţ podporuje teorii, ţe minimálně na určité 

úrovni jsou muţi tento fakt schopni vnímat a tedy by, kromě jiných změn chování, mohlo docházet i 

k výkyvům v ţárlivosti a jejích projevech v závislosti na vnímání cyklu partnerky. 

Tato teorie byla podpořena i dalšími výzkumy a má se za to, ţe muţi mohou vnímat i další 

změny v ţenském chování. V závislosti na menstruačním cyklu se mění nejen fyzické vlastnosti ţen, 

jako je například atraktivita pachu (Kuukasjarvi a kol., 2003), změny vzhledu obličeje (Roberts a 

kol., 2004), ale třeba i způsob chůze a další (Provost a kol., 2005; Guégen, 2012). 
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2.1.3 Techniky k udržení partnera 

 

Lidé formují neobvykle dlouhá partnerství. Do značné míry je to pravděpodobně dáno jiţ 

zmiňovanými vysokými potřebnými náklady na zplození potomka, jeho vychování, výţivu a ochranu 

do doby, kdy bude schopen se o sebe postarat sám. K udrţení takto dlouhých partnerských svazků se 

vyvinuly různé druhy chování, které mají zamezit partnerům či partnerkám v tom, aby navazovali 

vztah s jinými muţi či ţenami (Kardum a kol., 2006). 

Tyto způsoby chování se dají specifikovat mnoha různými způsoby, nicméně obvykle 

začínají u takzvaných „mate guardingových taktik“. Cílem těchto technik či způsobů chování je 

přímo zabránit potenciálním konkurentům v přístupu k partnerce či partnerovi, zabránit pohlavnímu 

styku partnerek či partnerů s nimi a minimalizovat tak riziko, ţe budou investovat do potomka jiného 

samce, případně ţe samec bude investovat do potomka jiné samice (Thornhill, Alcock, 1983; Daly a 

kol., 1982; Flinn, 1988; Parker, 1974; Trivers, 1972; Wilson, 1975).  

V říši zvířat je těchto technik celá řada, od tvoření jakýchsi víček či zátek přes pohlavní 

orgány samic u některých druhů hmyzu a krabů, přes skrývání pachových stop a dalších znaků 

plodných a dobře geneticky vybavených partnerů, aţ po odlučování partnerů od skupiny obsahující 

potenciální soupeře a konkurenty. 

U lidí lze v pozměněné formě některé tyto techniky pozorovat také (zejména odlučování od 

skupiny, fyzická monopolizace partnera atd.), nicméně tyto relativně jednoduché a očividné techniky 

spoléhající na fyzické omezování a ostraţitost by samy o sobě většinou k dlouhodobému udrţení 

partnera nestačily (Buss, 1988).  

Tím se dostáváme k poněkud subtilnějším technikám, které nemusí být jen reakcemi na 

bezprostřední ohroţení či zajištění jednorázové exkluzivity přístupu k partnerce, a těmi jsou takzvané 

„mate retention taktiky“, které tvoří jakousi nadskupinu těchto druhů chování. Tyto techniky se u 

ostatních tvorů příliš nevyskytují, právě díky jiţ zmiňovanému výrazně kratšímu trvání vztahů 

(Thornhill, Alcock, 1983). 

Techniky mate retention mohou zahrnovat celé spektrum chování, od odrazování 

potenciálních rivalů, lákání a zvyšování atraktivity vztahu skrze pozitivní přístup a podporu partnera, 

aţ po sniţování hodnoty a sebevědomí partnera a jeho atraktivity pro ostatní případné konkurenty. 

První komplexní soupis technik k udrţení partnera (mate retention), které se vyskytují 

v lidském chování, byl vytvořen v roce 1988 a na jeho základě byl posléze vytvořen standardizovaný 

dotazník Mate Retention Inventory. V rámci tohoto soupisu bylo zaznamenáno 104 druhů chování, 

které byly rozřazeny do 19 skupin. Základní dělení je podle cíle, na který je působeno, a to buď na 
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intersexuální, jejichţ cílem je přímo partner, a intrasexuální, jejichţ cílem jsou potenciální 

konkurenti stejného pohlaví. Dále jsou děleny na přímé observační techniky (například: telefonování 

v nečekanou dobu za účelem kontroly, kde partner je a co dělá), pozitivní podněty (například: 

verbální vyjadřování lásky nebo naplňování sexuálních přání partnera), negativní podněty (například: 

flirtování s jinou osobou před partnerem či sráţení hodnoty potenciálních konkurentů, případně i 

přímé násilí, ať uţ na partnerovi či na jiných) a veřejné signály majetnictví (například: představování 

společnosti jako svého partnera nebo objímání v přítomnosti dalších osob) (Buss, 1988). 

Později byla na základě vysoké uţitečnosti tohoto dotazníku vytvořena i jeho zkrácená verze, 

která není tak časově náročná a stále vykazuje dobré výsledky: Mate Retention Inventory – Short 

Form. Tato verze uţívá všech 19 základních skupin z MRI, kaţdou však měří pouze dvěma 

otázkami, tedy 38 na celý dotazník (Buss, Shackelford, Mc Kibbin, 2008). 

 

 

2.2 Menstruační cyklus 

 

Menstruační cyklus jsou periodicky opakující se fyziologické změny v těle ţeny, spojené s 

typickým krvácením, slouţící k odstranění starého vajíčka a přípravě nového plodného období, které 

se vyvinulo kromě lidí jen u velkých opic (ostatní savci mají zpravidla místo něj estrální cyklus, 

který je specifický střídáním období říje a obdobím klidu).  Tento cyklus je provázen mnoha 

změnami v těle ţeny, ale i v jejím chování a psychice. Tyto změny budou podrobněji popsány v další 

kapitole 2.4. 

První krvácení (menarche) se objevuje v pubertě, většinou okolo dvanáctého roku ţivota, a 

značí počátek plodnosti. Průměrná délka trvání celého cyklu je 28 dní, ale odchylky mohou být u 

některých ţen i poměrně velké (Hruška, 2009). Menstruační cyklus probíhá u ţen po celou dobu 

jejich plodnosti a končí takzvanou menopauzou, která obvykle nastává mezi 42. a 58. rokem ţivota. 

Menopauze předchází období, kdy dochází ke sniţování produkce hormonů nutných k tvorbě 

plodného vajíčka, které trvá i několik let a je následkem biologického stárnutí organismu (Minkin, 

Wright, 1997). 

Vlivem změny produkce hormonů před menopauzou se u mnoha ţen projevuje řada 

potíţí jako je nepravidelná menstruace, bušení srdce, noční pocení a návaly horka, nespavost a jiné 

poruchy spánku, citlivost ňader, nervozita, podráţděnost, změny nálad, špatné libido, únava a 

ospalost, případně i deprese a další problémy. Takovéto stavy se objevují zpravidla šestým a sedmým 

rokem před poslední menstruací. 
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Samotný menstruační cyklus se dělí do čtyř fází – menstruační, folikulární, ovulační a 

luteální. V průběhu menstruační fáze dochází k vyloučení endometria z předchozího cyklu a 

k charakteristickému krvácení. Tato fáze trvá obvykle tři aţ pět dní a u mnoha ţen bývá doprovázena 

bolestivými křečemi v děloze a nevolností. 

Ve folikulární fázi dochází k výraznému nárůstu hladiny folikustimulačního hormonu (FSH), 

ve vaječnících začínají růst folikuly, které produkují estrogeny (především estradiol), coţ působením 

tzv. „negativní zpětné vazby“ na hypofýzu tlumí tvorbu FSH. Obvykle dorůstá pouze jeden folikul, 

který se plně vyvine, ostatním se vlivem hormonů růst zastaví (výjimky mohou vést při oplodnění k 

dvouvaječným dvojčatům atd.) (Hruška, 2008). 

Ovulační fáze nastává, kdyţ folikul dostatečně dozraje a vysoká hladina estrogenů způsobí 

pomocí tzv. „pozitivní zpětné vazby“ vylučování luteinizačního hormonu (LH). LH zapříčiní 

oslabení stěny folikuly a uvolnění vajíčka. Dochází také k tvorbě čirého táhlého hlenu, který 

usnadňuje přístup spermatu k vajíčku. Vajíčko se v případě, ţe není oplodněno, postupně rozloţí. 

V luteinizační fázi se zbytek folikuly mění do ţlutého tělíska, které produkuje kromě 

estrogenu také progesteron. Progesteron je důleţitý pro správnou proměnu endometria na sekreční 

výstelku podporující vývoj plodu v počátku těhotenství. Progesteron také mírně zvyšuje bazální 

teplotu. Pokud nedojde k oplodnění vajíčka, ţluté tělísko zaniká a hladiny hormonů klesají. Sníţení 

hladiny progesteronu způsobuje zastavení přívodu krve do endometria, jeho odumření vlivem 

nedostatku kyslíku a následné krvácení. Sníţení hladiny estrogenů umoţňuje pozdější zvýšení 

hladiny FSH, a tedy i dozrávání nových folikul.  

Největší rozdíl v hladinách hormonů je tedy u normálně cyklující ţeny právě mezi fází 

ovulační a luteinizační, z čehoţ pro tuto studii plyne, ţe největší rozdíl v chování způsobený různou 

hladinou hormonů bude pravděpodobně právě mezi nimi. 

Jako srovnávací skupina pro tento výzkum pak budou slouţit páry, v nichţ partnerka 

dlouhodobě uţívá hormonální antikoncepci (HA), která přirozenou hladinu hormonů výrazně mění.  

 

 

2.3. Hormonální antikoncepce a její účinky 

 

 Hormonální antikoncepce byla uvedena na trh počátkem šedesátých let a od té doby se její 

uţívání značně rozšířilo. Je prostředkem k zamezení neplánovanému těhotenství, ale je uţívána i ke 

sníţení některých problémů spojených s menstruačním cyklem či hormonální nerovnováhou. Podle 

výzkumů z roku 2006 aţ 2008 někdy uţívalo orální hormonální antikoncepci v USA 82% ţen 
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(Mosher, Jones, 2010) a v roce 2007 ve všech rozvinutějších zemích celkem zhruba 18,1% ţen 

v reproduktivním věku (od 15 do 49 let) (Spojené Národy, 2009). 

 Hormonální antikoncepce je k dostání v mnoha rozličných formách. Výrazně nejuţívanější je 

forma orálně uţívaných pilulek, ale na trhu je i mnoho dalších – injekce, podkoţní implantáty, 

náplasti, vaginální krouţky a nitroděloţní tělíska. 

 Orálně uţívaná hormonální antikoncepce zpravidla obsahuje syntetické estrogeny (ethinyl 

estradiol) a progesteron (progestin) (South-Paul, Lewis, Matheny, 2008). Jejich funkce spočívá 

v tom, ţe syntetické hormony způsobují pomocí takzvané „negativní zpětné vazby“ zastavení růstu 

folikul, díky potlačení přirozené produkce hormonů nezbytných k dozrání folikul, a tak i samotné 

ovulaci (Frye, 2006). 

 

 

2.3.1 Typy hormonální antikoncepce 

 

Orálně uţívaná hormonální antikoncepce se dále dělí na několik typů, podle sloţení a dávek 

syntetických estrogenů a progesteronů. Všechny typy obvykle obsahují 21 účinných tablet 

následovaných sedmidenní pauzou nebo sedmi placebo pilulkami, které nemají účinek. V této 

sedmidenní pauze dochází vlivem sníţení hladiny hormonů k děloţnímu krvácení (takzvané 

pseudomenstruaci) (Fait, 2008). Kromě dělení dle dávky syntetického progestinu (vysoko dávkové, 

nízko dávkové a velmi nízko dávkové) je moţno je dělit dle rozdílů obsahu pilulek v rámci jednoho 

cyklu. 

Prvním typem orální hormonální antikoncepce jsou takzvané monofazické přípravky, u 

kterých obsahují všechny účinné pilulky stejné mnoţství hormonů. Druhým typem jsou přípravky 

bifazické, u kterých je v druhé polovině cyklu zvýšena dávka progestinu. Třetím typem jsou 

přípravky trifazické, kde je dávka progestinu v průběhu cyklu měněna dvakrát a zároveň s nimi můţe 

být měněna i dávka estrogenů.  Posledním, čtvrtým typem, jsou pak přípravky kombifazické, kde je 

,stejně jako u bifazických v druhé polovině cyklu, změněna dávka progestinu, zároveň s ní je však 

změněna i dávka estrogenu. 
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2.3.2 Vedlejší účinky hormonální antikoncepce 

 

 S postupem času se podařilo díky rozličným výzkumům vedlejší účinky hormonální 

antikoncepce výrazně sníţit, stále však mnohé vedlejší efekty zůstávají a plný rozsah vlivů na ţenské 

tělo a chování není plně prozkoumán. Mezi pozitivní vlivy se počítá například sníţení rizika 

karcinomu endometria (Hannaford, 1998), mezi negativní pak třeba zvýšené riziko infarktu 

myokardu, venózního tromboembolismu a ischemické mrtvice (Cole a kol., 2007). 

Další vedlejší účinky mohou také zahrnovat migrény, změny libida, změny pokoţky, změny 

nálad, emoční labilitu, zvracení i zhoršení snášenlivosti kontaktních čoček (Fait, 2008). Velká část 

ţen právě z důvodu nepříjemných vedlejších účinků uţívání během prvních měsíců uţívání přeruší, 

přestoţe jsou zaváděny přípravky s čím dál niţším obsahem progestinu, u kterých se předpokládá 

niţší výskyt vedlejších účinků (Sanders a kol., 2001). 

Tyto změny zdravotního a psychického stavu jsou poměrně komplexní a není snadné je 

vysvětlit, nicméně lze alespoň zhruba popsat vliv jednotlivých hormonů obsaţených v HA na lidský 

organismus. Tento popis je pouze orientační, protoţe v hormonální antikoncepci je uţíváno mnoho 

druhů uměle vytvořených hormonů, jejichţ přesné účinky se mohou lišit. 

Progesteron má sedativní účinky a sniţuje sexuální apetenci. Estrogen naopak touhu po 

sexuální aktivitě zvyšuje, je odpovědný za vývoj ţenských pohlavních orgánů a celkově zlepšuje 

emoční naladění ţeny. Uţívání hormonální antikoncepce můţe vést k nedostatku vitamínu B6, coţ 

můţe také zavinit výše zmíněnou ztrátu libida, úzkost a depresi. Přestoţe uţívání HA můţe zapříčinit 

depresi působením hormonů na centrální nervovou soustavu, často jsou tyto potíţe způsobeny spíše 

psychogenními poruchami, například obavami ze škodlivých vedlejších účinků hormonální 

antikoncepce nebo z pocitu viny z odpírání otcovství partnerovi (Fait, 2008). 

Potenciálně důleţitým faktem pro vysvětlení některých jevů spojených s HA je, ţe mnoho 

forem progestinů, uţívaných k výrobě hormonální antikoncepce jsou deriváty testosteronu a mohou 

mít androgenní účinky (Gangstead, Thornhill, 1998). V poslední době se tak také zaměřuje pozornost 

na hladiny volného testosteronu v těle, jehoţ sníţení je u muţů spojeno s poklesem potence a libida. 

U ţen je niţší hladina testosteronu také spojována se sníţeným libidem. Její zvýšení pak můţe 

naopak způsobovat nadměrnou agresivitu, která sama o sobě můţe také způsobit deprese, a je tedy 

vhodné udrţovat stabilní střední hladinu.  

Při výkyvech hladiny hormonů v těle, kromě deprese a sníţení libida, hrozí také osteoporóza 

či zvýšení ukládání tělesného tuku. U normálně cyklujících ţen dochází ke zvýšení přirozené hladiny 
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testosteronu zhruba uprostřed cyklu, v období okolo ovulace a zřejmě podporuje změny ve 

vzrušivosti a celkovém sexuálním ladění (Klapilová a kol. 2011). 

  

 

2.4 Změny chování v závislosti na menstruačním cyklu a 

hormonální antikoncepci  

 

V průběhu menstruačního cyklu dochází u ţen vlivem změn hladiny hormonů k mnoha 

různým změnám, jak fyzickým, tak psychickým. Hormonální antikoncepce zasahuje do normální 

hladiny hormonů, a tím mění i přirozené vzorce chování, které jsou s nimi spojené. Vzhledem 

k tomu, ţe u ţen uţívajících HA nenastává fáze plodnosti, mohly by například vymizet i impulzy, 

které v muţích vyvolávají zvýšenou ţárlivost v tomto období (Alvergne, Lumaa, 2010). 

Zvýšená pozornost byla v posledních letech věnována změnám nálad a chování způsobených 

působením hormonální antikoncepce. U uţivatelek HA bylo například zjištěno sníţení sexuálních 

funkcí (Wallweiner et al., 2010) a vyšší míra depresí (Kirsten, Mazmanian, 2002), nicméně také větší 

celková stabilita emocí ve smyslu niţší variability a výkyvů (Oionen a Mazmanian, 2002). Při 

uţívání HA zřejmě dochází také ke změnám v preferencích vlastností partnerů. Normálně cyklující 

ţeny své preference při výběru partnera v průběhu cyklu mění, a jak jiţ bylo řečeno výše, v době 

vysokého rizika otěhotnění se jim zdají přitaţlivější dominantnější muţi, nesoucí známky dobré 

genetické výbavy, která bude vhodně doplňovat geny vlastní (Roberts, Little, 2008; Wedekind a kol., 

1995) a symetrické a maskulinní rysy obličeje značící zdraví (Penton-Voak a kol., 1999; Little a kol., 

2002).  

U uţivatelek HA k takovýmto změnám nedochází, naopak se preference mění i jinak. Velmi 

znatelný je projev těchto efektů v partnerských preferencích ohledně MHC (major histocompability 

komplex), kde ţeny přirozeně preferují muţe s rozdílným MHC, které je pro pořizování potomstva 

výhodnější. Kdyţ však začnou uţívat HA, dochází k posunu preferencí k muţům, kteří mají MHC 

podobnější (Roberts a kol., 2008). 

Pokud tedy začne partnerka brát hormonální antikoncepci v průběhu vztahu, případně pokud 

ji brala před počátkem vztahu a v jeho průběhu přestane, můţe to stabilitu a trvání partnerství ohrozit 

právě kvůli změnám preferencí na vlastnosti, které by partner měl podle ţeny mít, potaţmo sníţení 

vnímané přitaţlivosti partnera. Výzkumy navíc ukazují, ţe ţeny, které mají MHC podobnější svým 
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partnerům, mají niţší sexuální satisfakci ve vztahu a vyšší tendence k mimo-partnerským sexuálním 

vztahům (Garver-Apgar a kol., 2006). 

Nicméně změny v preferencích nemusí být jen negativní. V obdobích, která jsou 

charakteristická vysokou hladinou progesteronu a nízkou plodností (zejména v luteální fázi 

menstruačního cyklu a v počátečních fázích těhotenství), ţeny projevují vyšší preference k přímým 

sociálním výhodám spojeným s výběrem partnera. Protoţe některé syntetické progestiny mají 

podobný účinek na mozkovou aktivitu a reprodukční chování jako přirozený progesteron, uţivatelky 

HA mohou jevit vyšší preference pro vlastnosti jako je finanční zabezpečení či inteligence. Stejně tak 

mohou niţší preference pro maskulinní rysy u uţivatelek HA vést ke stabilnějším partnerstvím, 

protoţe muţi s méně maskulinními rysy (které jsou známkou niţších hladin testosteronu) jeví menší 

tendence k nevěře (Roberts a kol., 2011). 

Mezi důleţité poznatky pro tuto studii také patří fakt, ţe ţeny, které se uchýlí 

k mimopartnerské souloţi, tak nejspíše učiní v době vysoké pravděpodobnosti početí a je také 

pravděpodobnější, ţe nepouţijí ţádnou formu antikoncepce, neţ při styku se svým stálým partnerem 

(Bellis, Baker, 1990). 

Muţi však také nejsou těmito změnami v průběhu cyklu nedotčeni. Vyvinula se u nich jiţ 

zmiňovaná obranná reakce na tyto tendence ţen a v období, kdy mají jejich partnerky vysokou 

pravděpodobnost početí, více vnímají potenciální konkurenty, které pak hodnotí oproti normálu jako 

dominantnější a zvyšují uţívání taktik k udrţení partnerky (Burris, Little, 2006). Vzhledem k tomu, 

ţe uţívání těchto taktik silně koreluje se samotnou ţárlivostí, která je významným motivačním 

činitelem k jejich uţívání, dá se očekávat, ţe pravděpodobně dochází i k jejímu zvýšení jako součásti 

mechanismů slouţících k udrţení partnerky a zachování exklusivního přístupu k ní, potaţmo zvýšení 

jistoty otcovství jejích potomků. 

Dalším významným vlivem, který se můţe v chování muţských partnerů projevit je, ţe 

uţivatelky HA mají v porovnání s normálně cyklujícími ţenami vyšší tendenci ke krátkodobým 

vztahům ve všech fázích menstruačního cyklu a mají v průměru více sexuálních partnerů (Little a 

kol., 2002). To můţe vést k vyšší motivaci muţských partnerů uţivatelek HA k hlídání jejich 

partnerek a častějšímu uţívání technik k udrţení partnera. Výzkumy navíc ukazují, ţe ţeny uţívající 

hormonální antikoncepci v porovnání s přirozeně cyklujícími ţenami častěji vypovídají, ţe by pro ně 

sexuální nevěra byla znepokojivější neţ nevěra emocionální. Intenzita ţárlivosti je také u ţen, které 

uţívají HA vyšší, neţ u ţen normálně cyklujících (Geary a kol., 2001). 

 K proměnám typů ţárlivosti však dochází i v průběhu cyklu. Ţeny vnímají častěji 

emocionální nevěru jako více znepokojující během období vysoké fertility neţ v ostatních obdobích, 

v době menstruace se pak naopak zvyšuje citlivost na nevěru sexuální (Gaulin a kol., 1997). 
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3. Empirická část 

 

 

3.1 Cíle výzkumu a hypotézy 

 

Hlavním cílem toho výzkumu bylo pomocí verbální semi-projektivní techniky (hodnocení 

chování postav v krátkých příbězích) prozkoumání vztahu mezi fázemi menstruačního cyklu ţeny a 

ţárlivostí jejich dlouhodobých partnerů, tedy zda jsou muţi v době ovulace jejich partnerky ţárlivější 

a více ji střeţí, nebo k takovým změnám příliš nedochází. Dalšími zkoumanými vztahy v závislosti 

na menstruačním cyklu jsou pak důvěra partnerů v jejich partnerky a tendence těchto partnerek 

k nevěře, kteréţto míru ţárlivosti také reflektují. Důleţitou součástí designu je opakování měření 

jednotlivých respondentů v ovulační a luteální fázi (u ţen), respektive v odpovídající fázi jejich 

partnerek (u muţů). 

Na základě teoretických podkladů tedy předpokládáme, ţe ovulační cyklus ţeny můţe 

způsobit zvýšenou hladinu ţárlivosti, stejně jako předpokládáme vyšší celkovou ţárlivost u muţů, 

jejichţ partnerka přirozeně cykluje, oproti muţům, jejichţ partnerka uţívá hormonální antikoncepci. 

U partnerů ţen uţívajících HA je zvýšení v době odpovídající ovulaci také moţné, nicméně by však 

nemělo docházet k takovým výkyvům jako u partnerů ţen, které HA neuţívají. 

 

3.1.1 Hypotézy 

a) U muţů, jejichţ partnerka normálně cykluje (neuţívá hormonální antikoncepci), bude 

v ovulační fázi menstruačního cyklu naměřená ţárlivost vyšší neţ ve fázi luteální. 

b) Muţi, jejichţ partnerky přirozeně cyklují, budou jevit vyšší celkovou míru ţárlivosti a 

nedůvěry neţ muţi, jejichţ partnerky uţívají hormonální antikoncepci. 

c) Normálně cyklující ţeny budou jevit vyšší míru tendencí k nevěře, zejména pak v ovulační 

fázi menstruačního cyklu. 
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3.2 Design výzkumu 

 

 

3.2.1 Použitá data – Výzkum partnerského soužití 

 

K práci byla pouţita data sesbíraná v rámci semi-longitudální studie partnerského souţití 

z roku 2006, která zahrnovala 93 dlouhodobých partnerských dvojic. Tato studie byla prováděna ve 

spolupráci katedry Antropologie FHS UK (B. Husárová, J. Havlíček) a 1. Lékařské fakulty UK 

(zastoupena K. Klapilovou). Na sběru dat jsem se nepodílel, pouze jsem je dostal v nezpracované 

formě k dispozici pro tuto práci.  

V rámci této studie účastníci vyplňovali online dotazníky týkající se párového souţití, 

sexuálních aktivit a ţárlivosti (4x za cyklus alespoň po dobu dvou menstruačních cyklů, podrobnosti 

viz níţe). V rámci testování vţdy vyplnili standardní sadu otázek týkajících se jejich sexuálního 

chování, nálad, a ţárlivostního chování. Dvakrát za cyklus, v luteální a ovulační fázi cyklu (detailní 

popis fázování cyklu viz níţe), rovněţ vyplňovali projektivní test pro měření partnerské ţárlivosti 

muţe a extrapárových tendencí ţeny (vyvinut B. Husárovou, K. Klapilovou, J. Havlíčkem , A. 

Kuběnou, 2006) v rámci této práce však bylo nutno znovu zanalyzovat data získaná ze standardizační 

studie. 

Na závěr výzkumu byly páry pozvány na osobní setkání, kde vyplňovaly sadu dotazníkových 

testů a zúčastnily se závěrečného interview. Přestoţe hlavní zaměření této práce je na semi-

projektivní cyklické dotazníky, pro kontrolu výsledků byla pouţita i data ze čtyř závěrečných 

dotazníků (viz níţe). Tyto dotazníky vyplňovali partneři v oddělených klidných místnostech a na 

vyplnění neměli stanovený časový limit. 

Z etického hlediska výzkumu, vzhledem k velmi osobní povaze údajů, které byly od 

respondentů shromáţděny, bylo provedeno v rámci zajištění anonymity přiděleno kaţdému 

z respondentů kódové označení. K identifikaci párů pak slouţilo přidělené číslo, které umoţnilo 

přiřadit k sobě partnery, bez přímé identifikace respondenta. 

 Toto kódování bylo aplikováno jiţ při ukládání dat a zdrojové soubory tak uţ nejsou 

s konkrétními respondenty spojeny. Během vyplňování ani po něm také neměli respondenti mezi 

sebou ani výzkumníci moţnost do dotazníků nahlíţet.  
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3.2.1.1 Soubor respondentů 

Vstupní podmínkou pro účast ve výzkumu partnerského souţití byl heterosexuální vztah 

trvající v době výzkumu alespoň dva a půl roku, z čehoţ alespoň šest měsíců sdíleli společnou 

domácnost. Dále pak bezdětnost a věkové rozmezí mezi 20 a 40 lety pro muţe a 20 a 35 lety pro 

ţeny. 

Páry byly rekrutovány s pomocí 25 gynekologických ordinací v Praze, kde byly umístěny 

letáky a plakáty s bliţšími informacemi o výzkumu. O výzkumu byl zároveň informován gynekolog, 

kterého tak mohly ţeny přímo na místě oslovit a v případě nejasností s ním konzultovat svou účast. 

Partnerské dvojice byly k účasti motivovány finanční odměnou 2000 Kč pro pár. 

Z původně přihlášených 137 heterosexuálních párů před dokončením prvního cyklu měření 

vypadlo 44 párů z důvodu ztráty zájmu o pokračování v účasti na studii či jiných důvodu, které jim 

zabránily studii dokončit, ve výsledku tedy byly shromáţděny odpovědi od 93 párů.  

U třinácti párů došlo k problémům s vyplňováním a zdvojeným odpovědím. Byly odstraněny 

přebytečné sady odpovědí tak, aby byla kompletní data pro sledované dotazníky a zároveň byla co 

nejblíţe poţadovanému dni cyklu. 

Nadále muselo být odstraněno 19 párů, protoţe v rámci odpovědí nebyl vyplněn ani jeden 

příběh v obou fázích cyklu (luteální a ovulační), buď chybou ve vyplňování či z důvodu těhotenství.  

2 páry byly odstraněny kvůli vysazení antikoncepce po prvním cyklu měření, coţ způsobilo 

neporovnatelnost výsledků s ohledem na hladiny hormonů v dalších cyklech. 1 pár byl odstraněn 

kvůli extrémní délce menstruačního cyklu ţeny. 

Pro tento výzkum jsou z ţen uţívajících HA nejdůleţitější skupinou uţivatelky monofazické 

hormonální antikoncepce, která byla v době výzkumu nejrozšířenější, a díky stabilní hladině 

hormonů by její uţivatelky měly poskytovat nejlepší vzorek pro porovnání s přirozeně cyklujícími 

ţenami. 

 

Vzhledem k povaze měření bylo tedy z analýz dále vyřazeno 6 párů, v nichţ ţena uţívá jinou 

neţ monofazickou hormonální antikoncepci, protoţe sledujeme změny na základě změny hladiny 

hormonů, kteráţto je u bifazických i trifazických hormonálních antikoncepcí proměnlivá a tudíţ se 

pro účely kontrolní skupiny nehodí. Mezi vyřazenými uţivatelkami jiné neţ monofazické 

antikoncepce byla jedna uţivatelka bifazické HA a pět uţivatelek trifazické HA. 

Ve výsledku tedy byla pouţita data od 65 párů testovaných po dobu dvou cyklů. U šesti párů 

je k dispozici porovnání pouze pro příběh 1 u dalších šesti pouze pro příběh 2. 
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Konečné rozloţení párů ve výzkumné a experimentální skupině dle uţívání hormonální 

antikoncepce pak bylo: 

 

Tabulka 1 – Soubor respondentů - rozložení párů dle užívání HA 

Užívání hormonální antikoncepce Počet párů 

Normálně cyklující 27 

Užívající monofazickou HA 38 

 

Všechny uţivatelky hormonální antikoncepce uţívaly formou orálně podávaných pilulek, 

kromě jedné uţivatelky náplastí. 

 

 

3.2.1.2 Použité dotazníky 

 

Kromě projektivního dotazníku (viz níţe) byly pro kontrolní účely pouţity také dotazníky 

sociosexuální orientace (SOI; Sociosexual Orientation Inventory – Simpson, Gangstead, 1991), 

dotazník partnerského hodnocení sebe a partnera (TSDI, Trait-Specific Dependence Inventory, Ellis 

a kol., 2002), dotazník intencí mimomanţelského chování sebe a partnera (EBIS; Extramarital 

Behavioural Intention Scale – Buunk, 1991) a dotazník mezipartnerské ţárlivosti sebe a partnera 

(IJS; Interpersonal Jealousy Scale – Mathes, 1981). Tyto dotazníky byly vyplňovány pouze jednou, a 

to v rámci závěrečné sady dotazníků, jejichţ podrobnější popis je níţe. 

 Pro získání přehledu o souboru respondentů pak partneři vyplňovali informace týkající se 

jejich věku, vzdělání a u ţen zda uţívají hormonální antikoncepci, případně jakého druhu. Pro pomoc 

při správném přidělování dotazníků a pro zjištění abnormalit v menstruačním cyklu vyplňovaly ţeny 

také informace o délce posledního menstruačního cyklu a kolikátý den aktuálního cyklu daný 

dotazník vyplňují.  

Jako kontrolní proměnné byly také pouţity odpovědi na otázky týkající se délky vztahu, 

rozpisu trávení času předchozího dne (čas byl alokován v kategoriích: spánek, práce, volný čas 

s partnerkou, volný čas bez partnerky), kolikrát kontaktoval(a) předchozí den partnera (partnerku) 

pomocí telefonu, sms nebo e-mailu a kolikrát jím byl(a) sám kontaktován(a), dále pak hodnocení 

vlastní a partnerovy fyzické atraktivity na škále od 1 do 7 (1- zcela neatraktivní, 7- velmi atraktivní) 

a hodnocení vlastní a partnerovy ţárlivosti na škále od 1 do 7 (1- velmi nízká ţárlivost, 7- velmi 
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ţárlivý). Očekávali jsme, ţe tyto proměnné by mohly mít vliv na míru nejistoty partnera, potaţmo 

poukazovat na aktuální míru soudrţnosti vztahu. 

 

 

3.2.1.2.1 Dotazník sociosexuální orientace (SOI) 

 

 Dotazník SOI (Sociosexual Orientation Inventory, Simpson and Gangstead 1991) je 

standardizovaný test, který byl vytvořen k měření ochoty jedince zapojit se do příleţitostného 

nezávazného sexuálního vztahu. SOI hodnotí uplynulé sexuální chování, předpokládané budoucí 

sexuální chování, obsah sexuálních fantazií a postoje k zapojení se do příleţitostného sexuálního 

vztahu bez emocionální investice. Jedinci, kteří dosahují v SOI vysokého skóre, mají volnou 

(unrestricted) sociosexuální orientaci, ti kteří naopak skórují nízko, mají limitující (restricted) 

sociosexuální orientaci. 

 SOI obsahuje 7 otázek, dvě se dotazují na sexuální chování v minulosti, jedna na 

předpokládané sexuální chování v budoucnosti, jedna na sexuální fantazie a tři na respondentovy 

postoje k podílení se na příleţitostném sexuálním vztahu. Odpovědi jsou buď na sedmistupňové 

Likertově škále nebo v podobě číslovky určující četnost, z nichţ je vypočítán jednotný skór. 

 

 

3.2.1.2.2 Dotazník partnerské hodnoty (TSDI) 

 

Dotazník partnerské hodnoty (TSDI, Trait-Specific Dependence Inventory, Ellis a kol., 2002) 

byl vytvořen ve dvou verzích, v první k měření partnerské hodnoty respondenta a v druhé k měření 

partnerské hodnoty respondentova partnera. TSDI obsahuje 34 otázek, v nichţ srovnává sebe či 

partnera s alternativní osobou, respektive jak obtíţné by bylo získat pro sebe či pro partnera osobu 

stejných kvalit v případě rozchodu. Otázky pokrývají širší spektrum partnerských kvalit, například 

fyzickou atraktivitu nebo štědrost. 

Odpovědi na otázky jsou na pětibodové škále od „1 – velmi snadné“ po „5 – velmi obtíţné“ a 

je z nich vypočítáno šest dílčích skórů pro jednotlivé oblasti partnerské hodnoty a jeden skór 

celkový. 
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3.2.1.2.3 Dotazník intencí mimopartnerského chování (EBIS) 

 

 Dotazník intencí mimopartnerského chování (EBIS, extramarital behavioral scale, Buunk, 

1980) byl vytvořen ke zkoumání tendencí k navázání vztahu s jinou osobou v případě, ţe respondent 

je aktuálně (nebo hypoteticky) v dlouhodobém partnerském vztahu. 

 EBIS obsahuje 5 otázek týkajících se pravděpodobnosti navázání určitého druhu vztahu 

s přitaţlivou osobou, která není aktuálním partnerem, od flirtu, přes sexuální vztah aţ k zamilování 

se. Odpovědi jsou na sedmistupňové Likertově škále od „1 – určitě ne“ po „7 – určitě ano“, z nichţ je 

vypočítán jeden celkový skór. 

 

 

3.2.1.2.4 Dotazník mezipartnerské žárlivosti (IJS) 

 

 Dotazník mezipartnerské ţárlivosti (IJS, interpersonal jealousy scale, Mathes, Severa,1981) 

byl vytvořen ke zkoumání ţárlivosti. 

 Skládá se z 28 otázek, v nichţ respondent vyjadřuje míru souhlasu s odpovědí, která 

vyjadřuje jeho reakci na popsanou situaci potenciálně vyvolávající ţárlivost. Odpovědi na ně jsou 

pak na 9 bodové Likertově škále od „+4 absolutně neplatí / zcela nesouhlasí“ po „-4 absolutní pravda 

/ zcela souhlasí“, z těchto odpovědí je nakonec vypočítán jeden celkový skór. 

 

 

3.2.1.3 Projektivní dotazník 

 

 Stěţejní měření pro tuto práci probíhala skrze dotazníky, které byly vytvořeny v roce 2006 

Barborou Husárovou, Kateřinou Klapilovou, Janem Havlíčkem a Alešem Kuběnou. 

Respondentům byl předloţen k přečtení jeden ze dvou krátkých příběhů, kaţdý představující 

stručný popis úseku ţivota jednoho z párů, jejichţ vztah vlivem práce a dalším ţivotním starostem 

běţného ţivota pomalu sklouzává ke stereotypu. V příběhu je pak nastíněna ambivalentní situace, 

kdy o partnerku má zájem jiný muţ.  Níţe uvádím krátký popis těchto příběhů, jejich celé znění 

z důvodu většího rozsahu přikládám pouze do přílohy. 
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Příběh 1. 

Martin s Lucií uţ spolu delší dobu ţijí. Martin se hodně věnuje práci a tak společně s Lucií 

netráví mnoho času, který je ještě navíc zkracován častými návštěvami Luciiny kamarádky. Lucie 

odjíţdí na sluţební cestu s Pavlem, který je obletován mnohými ţenami a Martinovi jeho kontakt 

s Lucií vadí, coţ vede aţ k hádce. Před samotným odjezdem však proţijí příjemný večer 

s milováním. Pracovní cesta pak probíhá dobře a na jejím konci jde Lucie s Pavlem a dalšími kolegy 

za zábavou. Martin, který o tom od ní ví, jí napíše „Buď hodná holka“. Večer Lucie protančila 

s přitaţlivým Pavlem, a kdyţ si posléze vyšla na vzduch, zjistila, ţe má od Martina tři nepřijaté 

hovory. Vzápětí přichází Pavel a navrhne jí, aby s ním zůstala v klubu, i kdyţ ostatní jiţ odcházejí.  

(Celý příběh viz příloha) 

 

Příběh 2. 

 Jirka a Diana jsou spolu uţ dlouho a vztah jim celkem funguje, i kdyţ poslední dobou se 

hádají o něco víc neţ dřív. Jirka je ve stresu a sex není co dřív. Je jarní večer a oni jdou do 

oblíbeného klubu za svými přáteli, na které se těší. Na večírek přichází také Petr, který je zde na 

pracovní cestě. Je příjemný společník a skoro celý večer si povídá s Dianou. Jirka se ale také nenudil 

a zatančil si na stole s rozvernou kamarádkou Ivanou, která se nejspíš právě rozchází se svým 

partnerem kvůli nevěře. Po cestě z večírku Jirka Dianu popichuje, ţe si mohla víc všímat jeho a méně 

Petra. Diana poté reprodukuje, o čem si s Petrem povídali - především o problémech s jeho 

partnerkou a o tom, ţe ho povýšili v práci. Po návratu domů si dali Jirka s Dianou příjemnou koupel 

a pomilovali se. Diana má pak o několik dní později domluvenou schůzku s Petrem na skleničku, neţ 

mu skončí pracovní cesta a zase odjede z města. K té příleţitosti se patřičně naparádí, coţ Jirku 

trochu znervózní. (Celý příběh viz příloha) 

 

V první sadě otázek je skrze hodnocení reakce aktérů příběhů projektivní metodou měřena 

ţárlivost respondentů. Jejich odpovědi reflektují, jakou by sami zaujali behaviorální strategii 

v případě, ţe by se sami vyskytli v popsané situaci, aniţ by na to byli přímo tázáni. V této části je 

sedm otázek s volbami odpovědí na škále od jedné do sedmi. Odpovědi mají formu nástinu 

pokračování příběhu, kdy respondenti určují, jak si myslí, ţe je pravděpodobné, ţe k popsanému 

pokračování dojde. Otázky vypadají například takto: „Chtěl, aby mu Lucie do telefonu (nebo po 

návratu domů), podrobně popsala, jak probíhala její sluţební cesta“ (odpovědi 1 - určitě ne aţ 7 - 

určitě ano). 

Druhá sada otázek měří projektivní metodou důvěru muţů v jejich partnerky a u ţen tendenci 

k nevěře. Sada se skládá z osmi otázek opět s volbami odpovědí na škále od jedné do sedmi dle 
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pravděpodobnosti, s jakou si myslí, ţe k popsaným událostem či aktivitám aktérů došlo. Otázky 

vypadají například takto: „Diana šla s Petrem na hotel a tam se spolu milovali“ (odpovědi od „1 - 

určitě ne“ aţ po „7 - určitě ano“). 

Projektivní otázky pro měření ţárlivosti byly vyplňovány pouze muţi, otázky pro měření 

důvěry u muţů a tendence k nevěře u ţen byly shodné, pouze reflektovali jiné sloţky osobnosti 

vzhledem k odlišnému náhledu ţeny a muţe na popsaný příběh a situace. 

Tato forma příběhů a dotazníků byla validována v roce 2006 týmem B. Husárové, K. 

Klapilové, J. Havlíčka a A. Kuběny na testovacím vzorku 214 osob a potvrdila silnou korelaci 

s následujícími dvěma testy: 

a) Extramarital Behavioral Intensions Scale (EBIS; Buunk, 1991) - korelace 0,183 

b) Interpersonal Jealousy Scale, (IJS; Mathes a Severa, 1981) - korelace 0,338  

 

EBIS i IJS jsou standardizovanými testy uţívanými k měření ţárlivosti (více viz výše). 

 

Pro účely této práce budeme kromě přímého měření ţárlivosti v první části dotazníku brát 

v potaz i měření v druhé části. Muţská důvěra či nedůvěra partnerce slouţí jako ukazatel motivací 

vedoucích k ţárlivostnímu chování, se kterým koreluje. Ţenská tendence k nevěře pak slouţí jako 

ukazatel „objektivního“ důvodu ke zvýšení muţské ţárlivosti. 

 

 

3.2.1.4 Metoda vyplňování projektivního dotazníku 

 

Respondenti vyplňovali dotazníky stěţejní pro tuto práci pomocí e-mailu kaţdý týden – tedy 

dokončování a odhadování dalšího vývoje krátkého příběhu dle vlastní představivosti (viz výše) – 

dvakrát za měsíc, a to v ovulační a luteální fázi. Během měření byl kontrolován den cyklu a 

probíhalo měření luteinizačních hormonů pro přesné určení ovulace. Pořadí vyplňování bylo 

randomizováno, aby bylo zamezeno případnému ovlivnění vyplňováním více po sobě jdoucích 

dotazníků nebo bylo toto ovlivnění alespoň minimalizováno. 
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K zajištění správného načasování dotazníků na ovulační fázi u ţeny v daném páru, bylo 

zajištěno kvalifikované „počítání plodných dní“ jednotlivých respondentek v závislosti na délce 

jejich menstruačního cyklu s přidanou kontrolou pomocí měření bazální teploty. 

 Cílem bylo získat dva cykly měření, ve většině případů tedy byly tyto dotazníky vyplňovány 

dva měsíce po sobě. V případě, ţe došlo ke komplikacím, se pokusili výzkumníci doplnit chybějící 

měření v nejbliţším moţném termínu (zpravidla následující den), případně ještě znovu celý další 

cyklus v měsíci následujícím, pokud byl cyklus narušen způsobem, který nešel doplnit či opravit 

(například byla minuta ovulace, k ovulaci vůbec nedošlo atd.). 

 Mezi komplikace patřily nejčastěji problémy s připojením k internetu a problém se špatným 

vyplněním ze strany respondenta, ať uţ kvůli špatnému pochopení zadání nebo kvůli jiným 

okolnostem. V několika případech také došlo k problémům s vyplňováním vlivem chybějící ovulace, 

těhotenství, změna uţívané hormonální antikoncepce nebo její vysazení. Pro nejvyšší moţnou míru 

náhodnosti vyplňování začínaly některé páry respondentů v ovulační fázi, jiné pak ve fázi luteální. 

Nadále bylo určeno, zda budou nejprve vyplňovat dotazník k příběhu A, či k příběhu B. Dále pak 

bylo pořadí dáno cyklem ţeny. Moţné pořadí dotazníků pro respondenty tedy bylo: 

1) začíná v luteální fázi, vyplňuje dotazníky v pořadí A, B, B, A 

2) začíná v luteální fázi, vyplňuje dotazníky v pořadí B, A, A, B 

3) začíná v ovulační fázi, vyplňuje dotazníky v pořadí A, B, B, A 

4) začíná v ovulační fázi, vyplňuje dotazníky v pořadí B, A, A, B 

 

 

3.2.2 Metody analýzy 

 

Data byla shromáţděna s pomocí internetového softwaru Qualtrics, exportována a převedena 

do textových souborů .txt a posléze do tabulek programu Microsoft Excel 2010. Samotné zpracování 

a výpočty byly prováděny pomocí programu SPSS 16.0. 

Po vyčištění dat byly vyhodnoceny hypotézy stanovené na základě odborné literatury. Hlavní 

skupinou byly páry, v nichţ ţena neuţívá hormonální antikoncepci, kontrolní skupinou byly páry, 

kde partnerka hormonální antikoncepci uţívá. 

Před samotným zkoumáním dat z výzkumu partnerského souţití bylo třeba ověřit validitu 

pouţité projektivní metody, její pouţitelnost pro tuto semi-longitudální práci a způsob zpracování dat 

pro ni. 
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V první řadě byla provedena faktorová analýza dat z validační studie projektivní metody, 

díky které bylo moţno určit, které odpovědi sytí které faktory, a zda jsou tyto odpovědi dostatečně 

diskriminativní ve vztahu k nim. Druhým krokem pak bylo rozpoznání a definování jednotlivých 

faktorů. Pro pouţití na semi-longitudální data jsem provedl korelační analýzu mezi váţenými 

průměry a aritmetickými průměry pro jednotlivé faktory, aby bylo potvrzeno, ţe je moţné pouţít 

jednodušších aritmetických průměrů k dosaţení přijatelně přesných výsledků v rámci opakovaných 

měření (viz níţe). 

K samotné analýze dat z průzkumu partnerského souţití, kromě samotného vytřídění a 

naformátování potřebných dat, byly pouţity následující dvě analýzy: 

 

1) Párové t-testy faktorů v různých fázích cyklu 

Tyto testy byly provedeny primárně pro zorientování ve výsledcích, zjištění obecných 

tendencí a usnadnění pozdější práce s nimi. Byly porovnány hodnoty jednotlivých faktorů ze dvou 

příběhů proti jejich hodnotám v druhé fázi cyklu, aby byly zjištěny změny naměřených hodnot 

v závislosti na fázi cyklu. Srovnávány pak tedy byly například: faktor 1 muţské ţárlivosti prvního 

příběhu naměřeného v luteální fázi proti témuţ faktoru naměřenému ve fázi ovulační. 

 

2) Vytvoření generalizovaného lineárního modelu (GLM) 

 Vytvoření GLM umoţnilo nedělit nepříliš velký vzorek získaných dat, čímţ mohlo být 

dosaţeno větší síly získaných výsledků. GLM také umoţnil mezisubjektové porovnání mezi 

výzkumnou (páry, kde ţena přirozeně cykluje) a kontrolní skupinou (páry, kde ţena uţívá 

hormonální antikoncepci). S pomocí GLM byla také provedena kontrola pro další proměnné a byla 

sledována interakce mezi uţíváním hormonální antikoncepce a fází menstruačního cyklu. 

Do generalizovaného lineárního modelu vstupovaly jako závislé proměnné jednotlivé faktory 

(faktor 1, faktor 2 pro všechny příběhy, případně i faktor 3 pro zkoumání ţárlivosti v příběhu 2 viz 

níţe) a jako nezávislé proměnné pak fáze menstruačního cyklu (ovulační či luteální fáze) a uţívání 

hormonální antikoncepce (partnerka cykluje přirozeně nebo partnerka uţívá hormonální 

antikoncepci).  

Kontrola pak byla provedena pro další proměnné, a to pro výsledky dotazníku sociosexuální 

orientace (SOI), dotazníku partnerského hodnocení sebe a partnera (TSDI), dotazníku intencí 

mimomanţelského chování sebe a partnera (EBIS) a dotazníku mezipartnerské ţárlivosti sebe a 

partnera (IJS). Pouţity byly také odpovědi na otázky týkající se délky vztahu, rozpisu trávení času 

předchozího dne, kolikrát kontaktoval(a) předchozí den partnera (partnerku) pomocí telefonu, sms 
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nebo e-mailu a kolikrát jím byl(a) sám kontaktován(a), hodnocení vlastní a partnerovy fyzické 

atraktivity a hodnocení vlastní a partnerovy ţárlivosti (viz výše). 

 

Seznam pouţitých metod: 

- Faktorová analýza 

- Korelační analýza 

- Párový t-test 

- Obecný lineární model s opakovaným měřením (General linear model, repeated measures) 

 

 

3.3 Validace projektivního dotazníku 

 

 Cílem validace semi-projektivního dotazníku (vytvořeného B. Husárovou, K. 

Klapilovou, J. Havlíčkem, A. Kuběnou, 2006 – viz výše) bylo zjištění, zda je moţno pouţít tento 

dotazník pro zkoumání partnerské ţárlivosti v semi-longitudální studii, určení faktorů, které tento 

dotazník měří a jakým způsobem jsou tyto výstupní faktory syceny jednotlivými otázkami. 

 

3.3.1 Data použitá pro validaci 

 

Pro validaci dotazníku byla pouţita data shromáţděná v rámci primární validace dotazníku, 

ověření jeho funkčnosti a korelace s jiţ standardizovanými dotazníky v roce 2006. 

Respondenti dotazníky vytvořené na základě pilotní studie vyplňovali pomocí internetu. 
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3.3.2 Soubor respondentů pro validaci a jeho deskriptivní analýza 

 

Respondenti byli nabírání v 25 gynekologických ordinací v Praze, kde byly umístěny letáky a 

plakáty s bliţšími informacemi o výzkumu. O výzkumu byl zároveň informován gynekolog, kterého 

tak mohly ţeny přímo na místě oslovit a v případě nejasností s ním konzultovat svou účast. 

 Výzkumu se zúčastnilo celkem 458 respondentů, z toho 204 muţů a 254 ţen. 

Následující tabulka shrnuje věkové rozloţení respondentů (tab. 2). 

 

Tabulka 2 – Soubor respondentů pro validaci – věk respondentů 

 N Minimum Maximum Průměr Směrodatná odchylka 

muţi 194 18 40 26,12 4,476 

ţeny 241 18 40 25,07 4,619 

dohromady 435 18 40 25,54 4,580 

 

Ţeny i muţi byli v rozmezí od osmnácti do čtyřiceti let, průměrný věk muţů byl 26.1 let 

(směrodatná odchylka = 4.5) a průměrný věk ţen 25.1 let (směrodatná odchylka = 4.6). Deset muţů a 

třináct ţen svůj věk neuvedlo. 

Následující tabulka shrnuje nejvyšší dosaţené dokončené vzdělání respondentů. 

 

Tabulka 3 – Soubor respondentů pro validaci – vzdělání respondentů 

 N Ţádné Základní Středoškolské Vysokoškolské 

muţi 197 1 8 94 94 

ţeny 244 3 12 139 90 

dohromady 441 4 20 233 184 

 

Jeden muţ neměl dokončené základní vzdělání, 8 mělo dokončené pouze základní vzdělání, 

94 středoškolské a 94 mělo dokončené i vzdělání vysokoškolské. Tři ţeny neměly dokončené 

základní vzdělání, 12 mělo pouze základní vzdělání, 139 středoškolské a 90 i vysokoškolské. Sedm 

muţů a deset ţen své nejvyšší dosaţené vzdělání neuvedlo. 

V další tabulce shrnuji, kolik respondentů bylo zadaných a kolik nezadaných (nezadaní 

mohou mít jiné představy o vlastním a partnerově chování, neţ jaké by měli v případě aktuálního 

partnerského vztahu). 
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 Tabulka 4 – Soubor respondentů pro validaci – partnerský stav respondentů 

 N zadaní nezadaní 

muţi 194 142 52 

ţeny 238 174 64 

dohromady 432 316 116 

 

 Mezi respondenty bylo v době vyplňování 142 zadaných a 52 nezadaných muţů, ţen pak 174 

zadaných a 64 nezadaných. Deset muţů a šestnáct ţen údaj, zda momentálně mají či nemají partnera, 

neuvedlo. 

 

 

3.3.3 Dotazníky použité pro validaci 

 

V této validační části práce byly pouţity pouze projektivní dotazníky sestavené B. 

Husárovou, K. Klapilovou, J. Havlíčkem a A. Kuběnou v roce 2006 (plné znění viz příloha, popis viz 

výše). 

 

 

3.3.4 Metody analýzy pro validaci 

 

Zpracování dat a analýzy probíhaly v programech Microsoft Excel 2010 a SPSS 16.0 

V první řadě byla provedena faktorová analýza (PCA -  principal component analysis – dále pro 

jednoduchost uvádím jiţ jen jako „faktorová analýza“) pro kaţdý příběh a kaţdou část dotazníku, 

výsledkem tedy byly 4 samostatné faktorové analýzy: 

1) Analýza prvního příběhu pro část dotazníku týkající se muţské ţárlivosti. 

2) Analýza druhého příběhu pro část dotazníku týkající se muţské ţárlivosti. 

3) Analýza prvního příběhu pro část dotazníku týkající se muţské důvěry jejich partnerce a 

ţenské tendence k nevěře. 
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4) Analýza druhého příběhu pro část dotazníku týkající se muţské důvěry jejich partnerce a 

ţenské tendence k nevěře. 

Dalším krokem byla korelační analýza mezi výslednými skóry jednotlivých faktorů s 

pouţitím váţených průměrů, se stejnými skóry pro jednotlivé faktory vypočtenými s pomocí 

aritmetických průměrů. Výhoda váţených průměrů je, ţe zohledňuje potenci, s jakou jednotlivé 

otázky daný faktor sytí, čímţ dosahují vyšší přesnosti. Pokud je však korelace ze skórů dosaţených 

s pouţitím těchto dvou metod dostatečně vysoká, bude pro tuto práci lepší pouţít průměrů 

jednodušších aritmetických, které je v případě opakovaných měření v této práci snazší aplikovat. 

 

 

3.3.5 Faktorová analýza projektivních dotazníků 

 

 K analýzám byl pouţit program SPSS 16.0, data byla předem připravena s pomocí 

programu Microsoft Excell 2010. 

 

3.3.5.1 Faktorová analýza projektivního dotazníku: mužská žárlivost 

V těchto analýzách byly vyuţity odpovědi všech muţských respondentů, a to jak zadaných, 

tak nezadaných. Ţeny tyto dotazníky nevyplňovaly. 
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Příběh 1 

 Do této analýzy vstupovalo všech 8 otázek týkající se muţské ţárlivosti k prvnímu 

příběhu. 

Tabulka 5 – Rotované sycení komponent – žárlivost, příběh 1 

Otázka Faktor 

 1 2 

14.1.Psal Lucii SMS zprávy jak ji má rád a jak mu chybí. ,201 ,630 

14.2.Chtěl, aby mu Lucie do telefonu (anebo po návratu domů), podrobně popsala, jak probíhal její večerní 

program 
,559 ,290 

14.3.Navrhl Lucii, že namísto cesty autobusem pro ni přijede autem. ,280 ,276 

14.4.Uklidil byt, nakoupil a navařil netradiční večeři. -,153 ,828 

14.5.Po návratu sledoval Luciino chování a reakce. ,790 ,208 

14.6.Pozoroval Lucii při prvním společném milování 
,834 ,062 

14.7.Lucii po příchodu domů vynadal. ,616 -,214 

 

Při první faktorové analýze se ukázalo, ţe otázka 14.3 “Navrhl Lucii, ţe namísto cesty 

autobusem pro ni přijede autem.“ pravděpodobně není dobře poloţena a nesytí výrazněji ani jeden 

z faktorů, při opakované druhé analýze je vynechána. 

Do této analýzy tedy vstupuje pouze sedm otázek, otázka 14.3 “Navrhl Lucii, ţe namísto 

cesty autobusem pro ni přijede autem.“ je vynechána. 

 

Tabulka 6 – Rotované sycení komponent – žárlivost, příběh 1, bez otázky 14.3 

Otázka Faktor 

 1 2 

14.2.Chtěl, aby mu Lucie do telefonu (anebo po návratu domů), podrobně popsala, jak probíhal její večerní 

program 
,591 ,242 

14.5.Po návratu sledoval Luciino chování a reakce. ,814 ,156 

14.6.Pozoroval Lucii při prvním společném milování 
,840 ,027 

14.7.Lucii po příchodu domů vynadal. ,606 -,187 

14.1.Psal Lucii sms zprávy jak ji má rád a jak mu chybí. ,210 ,674 

14.4.Uklidil byt, nakoupil a navařil netradiční večeři. -,120 ,842 
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Dle výsledků usuzujeme, ţe první faktor je sycen zejména otázkami 14.2, 14.5, 14.6 a 14.7 a 

reflektuje především techniky negativních stimulů (otázky 14.2 a 14.7) a observačních technik 

(otázky 14.5 a 14.6) k udrţení partnera. 

Druhý faktor je sycen zejména otázkami 14.1 a 14.4 a reflektuje techniky pozitivních stimulů 

k udrţení partnera. 

Tyto dva faktory dohromady vysvětlují 57,1 % variance (první faktor 36,6% a druhý 20,5%). 

 

Příběh 2 

Do této analýzy vstupovalo všech 8 otázek týkající se muţské ţárlivosti k druhému příběhu. 

První analýza opět ukázala, ţe otázka 14.3 „Navrhl Dianě, ţe pro ni přijede do baru.“ Není 

dostatečně diskriminativní, uvádím tedy rovnou druhou analýzu, jiţ bez této otázky. 

Tabulka 7 – Rotované sycení komponent – žárlivost, příběh 2 

 Faktor 

 1 2 3 

14.5.Po návratu sledoval Dianino chování a reakce. ,904 ,115 -,008 

14.6.Pozoroval Dianu při společném milování po návratu domů. ,892 ,098 ,084 

14.2.Chtěl, aby mu Diana do telefonu (anebo po návratu domů), podrobně popsala, jak 

probíhal její večerní program 
,179 ,750 -,139 

14.7.Dianě po návratu domů vynadal. ,044 ,799 ,093 

14.1.Napsal Dianě sms zprávu, jak ji má rád a jak mu dnes večer chybí ,068 ,199 ,835 

14.4.Uklidil byt, nakoupil a navařil netradiční večeři. ,002 -,396 ,687 

 

Při analýze druhého příběhu se ukázal rozdíl ve faktorech, kde došlo k rozdělení prvního 

faktoru z příběhu 1 na faktory dva. První faktor pak pojmul observační techniky a je sycen otázkami 

14.5 a 14.6. Druhý faktor reflektuje techniky negativních stimulů a je sycen otázkami 14.2 a 14.7.  

Třetí faktor pak zůstává stejný jako u faktoru 2 příběhu 1, odráţí pozitivní techniky a je sycen 

otázkami 14.1 a 14.4 

Tyto tři faktory dohromady vysvětlují 71.3% variance (první faktor 32.1%, druhý faktor 

22.4% a třetí faktor 16.8%). 
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3.3.5.2 Faktorová analýza projektivního dotazníku: mužská důvěra a ženská 

tendence k nevěře 

 

V těchto analýzách byly vyuţity odpovědi všech muţských i ţenských respondentů, a to jak 

zadaných, tak nezadaných. 

V rámci faktorové analýzy se opět se ukázalo, ţe jedna z otázek – 15.3 v příběhu 1: „Lucie 

s Pavlem vzájemně flirtovali.“ a v příběhu 2: „Diana s Petrem vzájemně flirtovali.“  - je v obou 

příbězích nedostatečně diskriminující vzhledem k jednotlivým faktorům. Analýzy tedy byly 

provedeny znovu pouze se sedmi vstupními otázkami. 

Příběh 1 

Tabulka 8 – Rotované sycení komponent – důvěra / tendence k nevěře, příběh 1 

Otázka Faktor 

 1 2 

15.4.Lucie s Pavlem tancovali tělo na tělo.  ,695 ,414 

15.5.Pavel šel doprovodit Lucii k hotelu a cestou se drželi za ruku a objímali se. ,811 ,205 

15.6.Lucie a Pavel se vášnivě líbali. ,915 ,156 

15.7.Pavel šel s Lucií na hotel a tam se spolu mazlili. ,926 ,082 

15.8.Pavel šel s Lucií na hotel a tam se spolu milovali. ,889 ,065 

15.1.Lucie zůstala s Pavlem v klubu. ,214 ,869 

15.2.Lucie si s Pavlem klubu dlouze povídali. ,070 ,890 

 

V těchto otázkách je první faktor sycen otázkami 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 a 15.8 a reflektuje 

spíše relativní nedůvěru k partnerce (u muţů) nebo vyšší tendenci k nevěře (u ţen). 

Druhý faktor pak značí, ţe situace podle respondenta neeskaluje k fyzickému kontaktu a 

ukazuje tak spíše na relativní důvěru (u muţů) potaţmo niţší tendenci k nevěře (u ţen) a je sycena 

otázkami 15.1 a 15.2. 

Tyto dva faktory dohromady vysvětlují 78,2% variance (58,5% první faktor a 19,7% druhý 

faktor). 
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Příběh 2 

Tabulka 9 – Rotované sycení komponent – důvěra / tendence k nevěře, příběh 2 

Otázka Faktor 

 1 2 

15.4. Diana s Petrem seděli při sobě blízko a při povídání se letmo dotýkali. ,779 ,311 

15.5. Petr se šel s Dianou projít a cestou parkem se drželi za ruku a objímali. ,854 ,147 

15.6. Diana s Petrem se vášnivě líbali. ,922 ,103 

15.7. Diana šla s Petrem na hotel a tam se spolu mazlili. ,906 -,008 

15.8. Diana šla s Petrem na hotel a tam se spolu milovali. ,859 -,042 

15.1. Diana šla s Petrem na skleničku. ,021 ,905 

15.2. Diana s Petrem si dlouho povídali při vínu. ,146 ,912 

 

Stejně jako u prvního příběhu je první faktor sycen otázkami 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 a 15.8 a 

reflektuje spíše relativní nedůvěru k partnerce / vyšší tendenci k nevěře. 

Druhý faktor pak ukazuje spíše relativní důvěru / niţší tendenci k a je sycena otázkami 15.1 a 

15.2. 

Tyto dva faktory dohromady vysvětlují 79,3% variance (56% první faktor a 23,3% druhý 

faktor). 

 

3.3.5.3 Shrnutí faktorových analýz 

 

Mužská žárlivost 

Na základě provedených analýz se ukázalo, ţe tento projektivní test měří projevy ţárlivosti ve 

dvou (potaţmo třech) faktorech. 

Faktor 1 (potaţmo Faktor 1 a Faktor 2 pro příběh 2), je výsledkem měření dvou souvisejících 

sloţek – aplikaci negativních stimulů, reprezentovaných otázkami: 

a) 14.2. Chtěl, aby mu Lucie do telefonu (nebo po návratu domů), podrobně popsala,jak 

probíhal její večerní program. / Chtěl, aby mu Diana do telefonu (nebo po návratu domů), 

podrobně popsala, jak probíhal její večerní program 

b) 14.7.Lucii po příchodu domů vynadal. / Dianě po návratu domů vynadal. 
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a observačních technik: 

a) 14.5.Po návratu sledoval Luciino chování a reakce. / Po návratu sledoval Dianino chování 

a reakce. 

b) 14.6. Pozoroval Lucii při prvním společném milování. / Po návratu sledoval Dianino 

chování a reakce. 

 

Faktor 2 (potaţmo 3 pro příběh 2) pak jednoznačně reflektuje především projevy ţárlivosti 

zaloţené na aplikaci pozitivních stimulů a je sycen otázkami 

a) 14.1.Psal Lucii sms zprávy jak ji má rád a jak mu chybí. / Napsal Dianě sms zprávu, jak ji 

má rád a jak mu dnes večer chybí. 

b) 14.4.Uklidil byt, nakoupil a navařil netradiční večeři. 

 

Pro tuto práci tedy budu nadále faktor 1 v dotazníku měřícím ţárlivost nazývat „Negativní a 

observační techniky“, v případě ţe budu mluvit pouze o příběhu 2, budu mluvit o „Negativních 

technikách“ (Faktor 2 příběhu 2) a „Observačních technikách“ (Faktor 1 příběhu 2). Vyšší naměřený 

skór u negativních a observačních technik značí vyšší pravděpodobnost uţívání těchto technik 

k udrţení partnera v situacích, kdy cítí, ţe by jeho pozice v partnerství mohla být ohroţena. 

Faktor 2 (Faktor 3 příběhu 2) v tomto dotazníku budu nazývat „Pozitivní techniky“. Vyšší 

naměřený skór u pozitivních technik značí v situacích, kdy cítí, ţe jeho pozice v partnerství by mohla 

být ohroţena, vyšší pravděpodobnost uţívání technik pozitivních stimulů k udrţení partnera. Niţší 

skór pak přirozeně znamená niţší pravděpodobnost uţívání těchto technik, neovlivňuje však 

pravděpodobnost uţívání technik observačních či negativních. 

 

Mužská důvěra partnerce a ženská tendence k nevěře 

 

Faktorová analýza ukázala, ţe muţská důvěra partnerce, potaţmo ţenská tendence k nevěře, 

je v těchto dotaznících měřena ve dvou faktorech. 

 

Faktor 1 shrnuje odpovědi, které reflektují, ţe se respondent domnívá, ţe dojde k fyzickému 

kontaktu a je sycen pěti otázkami: 
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a) 15.4.Lucie s Pavlem tancovali tělo na tělo. / Diana s Petrem seděli při sobě blízko a při 

povídání se letmo dotýkali. 

b) 15.5.Pavel šel doprovodit Lucii k hotelu a cestou se drţeli za ruku a objímali se. / Petr se 

šel s Dianou projít a cestou parkem se drţeli za ruku a objímali. 

c) 15.6.Lucie a Pavel se vášnivě líbali. / Diana s Petrem se vášnivě líbali. 

d) 15.7.Pavel šel s Lucií na hotel a tam se spolu mazlili. / Diana šla s Petrem na hotel a tam 

se spolu mazlili. 

e) 15.8.Pavel šel s Lucií na hotel a tam se spolu milovali. / Diana šla s Petrem na hotel a tam 

se spolu milovali. 

 

Faktor 2 pak zahrnuje dvě odpovědi, které reflektují spíše, ţe zůstane pouze u přátelského 

nefyzického kontaktu a je sycen dvěma otázkami: 

a) 15.1.Lucie zůstala s Pavlem v klubu. 15.1. Diana šla s Petrem na skleničku. 

b) 15.2.Lucie si s Pavlem klubu dlouze povídali. 15.2. Diana s Petrem si dlouho povídali při 

vínu. 

 

Pro muţe tedy budu nadále faktor 1 v dotazníku měřícím důvěru partnerce nazývat 

„Nedůvěra“. Vyšší naměřený skór v tomto faktoru značí, ţe se respondent domnívá, ţe dojde 

k nějaké formě nadstandartního fyzického kontaktu mezi jeho partnerkou a potenciálním 

konkurentem, s horní hranicí aţ u sexuálního styku. 

Faktor 2 v tomto dotazníku pak budu nazývat „Důvěra“. V tomto faktoru vyšší naměřený 

skór znamená, ţe se respondent domnívá, ţe spíše zůstane u běţného přátelského kontaktu a nevěře 

ze strany partnerky spíše nedojde. 

 

Pro ţeny pak faktor 1 budu nazývat „Tendence k nevěře“. Vyšší naměřený skór v tomto 

faktoru znamená, ţe se ţena domnívá, ţe by došlo aţ k fyzickému kontaktu, niţší pak, ţe spíše 

k fyzickému kontaktu nedojde. 

Faktor 2 budu pro ţeny nadále nazývat „Věrnost“. Vyšší skór v tomto faktoru znamená, ţe se 

ţena domnívá, ţe bude večer pokračovat přátelskými aktivitami a nebude eskalovat k fyzickému 

kontaktu. 
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3.3.6 Korelační analýza 

 

Vzhledem k tomu, ţe samotný výzkum pro tuto práci bude vyuţívat opakovaných měření a 

s přihlédnutím ke sloţitosti aplikace váţených průměrů do takových měření, bylo třeba provést 

kontrolu, zda je pro analýzy dat moţno vyuţít jednodušších neváţených – tedy čistě aritmetických - 

průměrů. Za tímto účelem byla provedena korelační analýza mezi váţenými a normálními průměry 

na datech z validační studie. 

Následující tabulka ukazuje výsledky korelační analýzy pro dotazník muţské ţárlivosti 

k příběhu 1, a to konkrétně skórů pro Negativní a observační techniky (F1) a Pozitivní techniky (F2).  

Tabulka 10 – korelace průměrů – žárlivost, příběh 1 

  Aritmetický průměr – Negativní a 

observační techniky (F1) 

Aritmetický průměr – Pozitivní 

techniky(F2) 

Vážený průměr – Negativní a 

observační techniky (F1) 

Pearsonova 

korelace 
,963 ,040 

Signifikance ,000 ,692 

Počet měření 99 99 

Vážený průměr – Pozitivní techniky 

(F2) 

Pearsonova 

korelace 
,170 ,926 

Signifikance ,092 ,000 

Počet měření 99 99 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

Skóry získané pomocí váţeného a aritmetického průměru pro Negativní a observační 

techniky (F1) extrémně silně korelují (0.963, p = 0), v práci je tedy pro tento faktor moţno pouţít 

aritmetický průměr. 

Stejně tak velmi silně korelují skóry získané pomocí váţeného a aritmetického průměru pro 

Pozitivní techniky (F2) (0,926, p = 0), v další práci také můţeme pouţít aritmetický průměr. 

Další tabulka ukazuje výsledky korelační analýzy pro dotazník muţské ţárlivosti k příběhu 2. 

Porovnávány jsou skóry pro Observační techniky (F1), Negativní techniky (F2) a Pozitivní techniky 

(F3). 
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Tabulka 11 – korelace průměrů – žárlivost, příběh 2 

  Aritmetický průměr – 

Observační techniky (F1) 

Aritmetický průměr – 

Negativní techniky (F2) 

Aritmetický průměr – 

Pozitivní techniky (F3) 

Vážený průměr – 

Observační techniky 

(F1) 

Pearsonova 

korelace 
,990 ,168 ,047 

Signifikance ,000 ,100 ,645 

Počet měření 97 97 97 

Vážený průměr – 

Negativní techniky 

(F2) 

Pearsonova 

korelace 
,117 ,886 -,109 

Signifikance ,254 ,000 ,286 

Počet měření 97 97 97 

Vážený průměr – 

Pozitivní techniky (F3) 

Pearsonova 

korelace 
,045 -,091 ,985 

Signifikance ,663 ,373 ,000 

Počet měření 97 97 97 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

Korelace skórů získaných pomocí váţených a aritmetických průměrů jsou extrémně vysoké 

pro Observační techniky (F1) (0.990, p = 0), dostatečně vysoké pro Negativní techniky (F2) (0.886, 

p=0) a opět extrémně vysoké pro Pozitivní techniky (F3) (0.985, p = 0). Všechny tři je tedy moţno 

pouţít v podobě získané přes aritmetické průměry. 

 

Následující tabulka ukazuje výsledky korelační analýzy pro dotazník muţské důvěry a ţenské 

tendence k nevěře příběhu 1. Porovnávány jsou Nedůvěra / Tendence k nevěře (F1) a Důvěra / 

Věrnost (F2). 
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Tabulka 12 – korelace průměrů – důvěra / tendence k nevěře – příběh 1 

  Aritmetický průměr – Nedůvěra / 

Tendence k nevěře (F1) 

Aritmetický průměr – Důvěra 

/ Věrnost (F2) 

Vážený průměr – Nedůvěra / 

Tendence k nevěře (F1) 

Pearsonova 

korelace 
,975 ,157

*
 

Signifikance ,000 ,019 

Počet měření 222 222 

Vážený průměr – Důvěra / Věrnost 

(F2) 

Pearsonova 

korelace 
,217

**
 ,977 

Signifikance ,001 ,000 

Počet měření 222 222 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

Skóry získané s pomocí váţených a aritmetických průměrů extrémně silně korelují pro 

Nedůvěru / Tendenci k nevěře (F1) (0.975, p = 0), stejně jako pro Důvěru / Věrnost (F2) (0.977, p = 

0). Oby tyto skóry tedy mohou být uţívány v podobě získané s pomocí aritmetických průměrů. 

Poslední tabulka této podkapitoly ukazuje výsledky korelační analýzy pro dotazník muţské 

důvěry a ţenské tendence k nevěře příběhu 2. Porovnávány jsou opět Nedůvěra / Tendence k nevěře 

(F1) a Důvěra / Věrnost (F2). 

 
Tabulka 13 – korelace průměrů – důvěra / tendence k nevěře – příběh 2 

  Aritmetický průměr – Nedůvěra / 

Tendence k nevěře (F1) 

Aritmetický průměr – Důvěra 

/ Věrnost (F2) 

Vážený průměr – Nedůvěra / 

Tendence k nevěře (F1) 

Pearsonova 

korelace 
,993 ,093 

Signifikance ,000 ,170 

Počet měření 221 221 

Vážený průměr – Důvěra / Věrnost 

(F2) 

Pearsonova 

korelace 
,117 ,988 

Signifikance ,084 ,000 

Počet měření 221 221 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 
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Skóry získané s pomocí váţených a aritmetických průměrů opětextrémně silně korelují pro 

Nedůvěru / Tendenci k nevěře (F1) (0.993, p = 0), stejně jako pro Důvěru / Věrnost (F2) (0.988, p = 

0). Oby tyto skóry tedy mohou být uţívány v podobě získané s pomocí aritmetických průměrů. 

 

Shrnutí: 

 
Vzhledem k extrémně vysoké korelaci mezi váţenými a aritmetickými průměry ve všech 

faktorech v obou verzích příběhu, si pro jednoduchost a přehlednost dovolím v hlavní části výzkumu 

pracovat pouze s aritmetickými průměry pro jednotlivé skóry, protoţe se domnívám, ţe výsledky 

budou téměř totoţné. 

 

 

3.3.7 Shrnutí výsledků faktorové analýzy pro použití v cyklickém 

výzkumu  

  

 Na základě výsledků faktorové analýzy jsme identifikovali základní faktory (viz výše). Skóry 

jednotlivých faktorů v cyklické studii budeme vyuţívat v jejich podobě získané skrze aritmetické 

průměry příslušných odpovědí, vzhledem k velmi vysoké korelaci se skóry získanými s pomocí 

váţených průměrů (viz výše). 

 Jejich proměny vzhledem k teoretickým podkladům a hypotézám předpokládáme 

následujícím způsobem: 

Dotazník mužské žárlivosti: 

F1 – Observační a negativní techniky (F1 a F2 pro druhou verzi příběhu): 

a) Předpokládáme, ţe tento faktor se bude v rámci fáze cyklu nejvíce měnit, vzhledem k tomu 

ţe obsahuje techniky, které jsou nejčastěji uţívány v případě ohroţení vztahu potenciálním 

konkurentem. V ovulační fázi by jeho naměřené hodnoty měly být vyšší neţ ve fázi luteální 

vzhledem ke zvýšeným tendencím ţen k mimopartnerskému sexu v této fázi cyklu.  
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b) Předpokládáme, ţe bude v obou fázích vyšší u skupiny normálně cyklujících (zkoumaný 

soubor) neţ skupiny uţivatel HA (kontrolní skupina), vzhledem k chybějící ovulaci u ţen 

uţívajících HA a tedy vymizení části motivace k jejímu zvýšenému chránění. 

F2 – Pozitivní techniky (F3 pro druhou verzi příběhu) 

a) Předpokládáme, ţe tento faktor se vzhledem k povaze měřených technik (pozitivní techniky 

více jako dlouhodobě neţ reaktivní techniky) k udrţení partnera nebude měnit v závislosti na 

fázi cyklu tak výrazně jako F1, nicméně opět očekáváme vyšší naměřené hodnoty ve fázi 

ovulační neţ ve fázi luteální. 

b) Stejně jako u F1 (Observační a negativní techniky) předpokládáme, ţe bude v obou fázích 

vyšší u skupiny normálně cyklujících (zkoumaný soubor) neţ skupiny uţivatel HA (kontrolní 

skupina), vzhledem k chybějící ovulaci u ţen uţívajících HA a tedy vymizení části motivace 

ke zvýšenému uţívání technik k udrţení partnera. 

 

Dotazník mužské důvěry partnerce 

F1 – Nedůvěra 

a) Předpokládáme,ţe tento faktor bude, vzhledem ke zvýšeným tendencím ţeny 

k extramaritálním sexuálním vztahům, v ovulační fázi vyšší, neţ ve fázi luteální pro partnery 

normálně cyklujících ţen (zkoumaný soubor). Pro partnery ţen uţívajících HA (kontrolní 

skupina) neočekáváme v závislosti na fázi cyklu signifikantní změny. 

b) Vyšší naměřené hodnoty očekáváme stejně jako u předchozího dotazníku u normálně 

cyklujících (zkoumaný soubor) neţ u partnerů uţivatelek HA (kontrolní skupina) a to v obou 

sledovaných fázích cyklu. 

F2 – Důvěra 

c) Vzhledem k tomu, ţe tento faktor stojí v protikladu s F1 (nedůvěra), očekáváme u tohoto 

faktoru opačný trend, tedy niţší naměřené hodnoty ve fázi ovulační neţ ve fázi ovulační pro 

partnery normálně cyklujících ţen (zkoumaný soubor). Pro partnery ţen uţívajících HA 

(kontrolní skupina) stejně jako u F1(nedůvěra) neočekáváme v závislosti na fázi cyklu 

signifikantní změny. 
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d) Na rozdíl od F1 (nedůvěra) očekáváme u partnerů normálně cyklujících ţen (zkoumaný 

soubor) niţší naměřené hodnoty v obou sledovaných fázích cyklu, neţ u partnerů ţen 

uţívajících HA (kontrolní soubor) 

 

Dotazník ženských tendencí k nevěře 

F1 – tendence k nevěře 

a) Stejně jako u muţů očekáváme na základě předchozích studií vyšší naměřené skóre v tomto 

faktoru v ovulační fázi neţ ve fázi luteální pro ţeny normálně cyklující (zkoumaný soubor). 

Pro ţeny uţívající HA (kontrolní soubor) neočekáváme u tohoto faktoru v závislosti na fázi 

cyklu signifikantní změny. 

b) Větší naměřené hodnoty předpokládáme pro normálně cyklující ţeny (zkoumaný soubor) neţ 

u ţen uţívajících HA (kontrolní soubor) a to jak v ovulační tak luteální fázi cyklu. 

F2 - věrnost 

a) U tohoto faktoru, který opět stojí v protikladu proti F1(tendence k nevěře), očekáváme na 

základě předchozích studií niţší naměřené skóry v tomto faktoru v ovulační fázi neţ ve fázi 

luteální pro ţeny normálně cyklující (zkoumaný soubor). Pro ţeny uţívající HA (kontrolní 

soubor) neočekáváme u tohoto faktoru v závislosti na fázi cyklu signifikantní změny. 

b) Pro normálně cyklující ţeny (zkoumaný soubor) očekáváme niţší naměřené hodnoty v obou 

sledovaných fázích cyklu, neţ u ţen uţívajících HA (kontrolní soubor). 
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3.4 Výsledky 

 

Pro základní orientaci byly provedeny opakované párové t-testy. Byly zde porovnány 

hodnoty jednotlivých faktorů ze dvou příběhů proti jejich hodnotám v druhé fázi cyklu, aby byly 

zjištěny změny naměřených hodnot v závislosti na fázi cyklu. Jako závislé proměnné vstupovaly 

naměřené skóry, jako nezávislá proměnná fáze menstruačního cyklu ţeny daného páru. Respondenti 

byli rozděleni do dvou skupin dle uţívání či neuţívání hormonální antikoncepce ţenou v daném 

páru. 

 

 Druhým krokem bylo vytvoření generalizovaného lineárního modelu (GLM), které umoţnilo 

mezi subjektové porovnání mezi výzkumnou (páry kde ţena přirozeně cykluje) a kontrolní skupinou 

(páry, kde ţena uţívá hormonální antikoncepci). S pomocí GLM byla také provedena kontrola pro 

další proměnné a byla sledována interakce mezi uţíváním hormonální antikoncepce a fází 

menstruačního cyklu. 

Do generalizovaného lineárního modelu vstupovaly jako závislé proměnné jednotlivé faktory 

(faktor 1, faktor 2 pro všechny příběhy, případně i faktor 3 pro zkoumání ţárlivosti v příběhu 2 viz 

výše) a jako nezávislé proměnné pak fáze menstruačního cyklu (ovulační či luteální fáze) a uţívání 

hormonální antikoncepce (partnerka cykluje přirozeně nebo partnerka uţívá hormonální 

antikoncepci). Kontrola pak byla provedena pro další proměnné. (Více viz výše) 

 

3.4.1 Deskriptivní analýza souboru 

Následující tabulka shrnuje základní charakteristiky zkoumaného souboru respondentů (párů, 

v nichţ ţena přirozeně cykluje, N = 27) a kontrolní skupiny respondentů (párů, v nichţ ţena uţívá 

hormonální antikoncepci, N = 38) na základě údajů, které o sobě vyplnili. Konkrétně tabulka 

popisuje jejich věk, délku aktuálního vztahu a dobu souţití se současným partnerem ve společné 

domácnosti. 

Počet respondentů pro jednotlivé údaje obvykle nedosahuje maxima, protoţe ne u všech 

respondentů byly shromáţděny odpovědi na všechny otázky pouţité v této deskriptivní analýze. 
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Tabulka 14 – Deskriptivní analýza souboru – Věk, délka vztahu, délka soužití 

 
 

N Minimum Maximum Průměr Směrodatná 
odchylka 

Normálně cyklující 

Věk 
(v letech) 

muži 24 20 39 28,38 5,080 

ženy 24 21 35 27,67 3,595 

dohromady 48 20 39 28,02 4,369 

Délka aktuálního 
vztahu 
(v měsících) 

muži 23 29 120 58,57 23,191 

ženy 23 34 125 57,48 22,222 

dohromady 46 29 125 58,02 22,464 

Doba soužití 
(v měsících) 

muži 24 10 102 40,33 19,857 

ženy 24 12 102 40,25 20,460 

dohromady 48 10 102 40,29 19,946 

Užívající HA 

Věk 
(v letech) 

muži 38 21 39 26,53 3,790 

ženy 38 21 35 25,16 3,460 

dohromady 76 21 39 25,84 3,670 

Délka aktuálního 
vztahu 
(v měsících) 

muži 38 34 120 60,13 20,794 

ženy 38 39 114 62,45 21,065 

dohromady 76 34 120 61,29 20,822 

Doba soužití 
(v měsících) 

muži 38 5 96 36,34 22,031 

ženy 38 6 96 34,82 20,595 

dohromady 76 5 96 35,58 21,196 

 

Respondenti muţského pohlaví ve zkoumaném souboru (normálně cyklující) byli ve věku od 

20 do 39 let a v kontrolním souboru (uţivatelé HA) od 21 do 39 let. Respondentky zkoumaného 

souboru pak byly věku od 21 do 35 let stejně jako v souboru kontrolním. Průměrný věk muţů ve 

zkoumaném souboru byl 28,4 let, v kontrolním souboru (uţivatelé HA) pak 26,5 let. Průměrný věk 

ţen ve zkoumaném souboru byl 27,7 let a v kontrolním souboru 25,2 let. 

 Délka aktuálního vztahu byla ve zkoumaném souboru pro muţe minimálně 29 měsíců, 

maximálně 120 měsíců s průměrem 58,6 měsíců (4,9 let). Pro ţeny ve zkoumaném souboru pak byla 

délka aktuálního vztahu od 34 do 135 měsíců s průměrem 57,5 měsíců (4,8 let). V kontrolním 

souboru byl u muţů rozsah aktuálního vztahu od 34 do 120 měsíců, v průměru 60,1 měsíců (5 let), u 

ţen pak od 39 do 114 měsíců a v průměru 62,5 měsíců (5,2 let). 

 Délka souţití s aktuálním partnerem ve společné domácnosti byla u muţů 

zkoumaného souboru od 10 do 102 měsíců, v průměru 40,3 měsíců (3,4 let), u ţen pak od 12 do 102 

měsíců, v průměru 40,3 měsíců (3,4 let). V kontrolním souboru byla doba souţití u muţů minimálně 
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5 měsíců a maximálně 96 měsíců, v průměru 36,3 měsíců (3 roky), u ţen pak minimálně 6 a 

maximálně 96 měsíců, v průměru 34,8 měsíců (2,9 let). 

 

Následující tabulka ukazuje poslední ze základních zkoumaných sociodemografických údajů 

– nejvyšší vzdělání. Určeno bylo šest kategorií – nedokončené základní vzdělání, dokončené 

základní vzdělání, nedokončené středoškolské vzdělání, dokončené středoškolské vzdělání, 

nedokončené vysokoškolské vzdělání a dokončené vysokoškolské vzdělání. 

 

Tabulka 15 – Deskriptivní analýza souboru – Vzdělání 

 N Dokončené 
Základní 

Nedokončené 
Středoškolské 

Dokončené 
Středoškolské 

Nedokončené 
Vysokoškolské 

Dokončené 
vysokoškolské 

Normálně cyklující 

muži 22 - 2 (9.1%) 7 (31.8%) 3 (13.6%) 10 (45.5%) 

ženy 22 - - 11 (50.0%) 1 (4.5%) 10 (45.5%) 

dohromady 44 - 2 (4.5%) 18 (40.9%) 4 (9.1%) 20 (45.5%) 

Užívající HA 

muži 38 1 (2.6%) 2 (5.3%) 13 (34.2%) 10 (26.3%) 12 (31.6%) 

ženy 37 - - 19 (51.4%) 6 (16.2%) 12 (32.4%) 

dohromady 75 1 (1.3%) 2 (2.7%) 32 (42.7%) 16 (21.3%) 24 (32.0%) 
Mezi respondenty ani v jednom ze souborů se nikdo v kategorii „nedokončené základní vzdělání“ nevyskytl, v tabulce tedy není 

uvedena. 

 

 Ve zkoumaném souboru (normálně cyklující) měli 2 muţi nedokončené středoškolské 

vzdělání, 7 muţů dokončené středoškolské vzdělání, 3 muţi nedokončené vysokoškolské vzdělání a 

10 muţů dokončené vysokoškolské vzdělání. 11 ţen pak mělo dokončené středoškolské vzdělání, 1 

nedokončené a 10 dokončené vysokoškolské vzdělání.  

V kontrolním souboru měl 1 muţ dokončené základní vzdělání, 2 muţi nedokončené a 13 

dokončené středoškolské vzdělání, 10 nedokončené a 12 dokončené vysokoškolské vzdělání. Z ţen 

v kontrolním souboru pak mělo 19 dokončené středoškolské vzdělání, 6 nedokončené a 12 

dokončené vysokoškolské vzdělání. 
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3.4.2 Základní analýza změn v žárlivosti v závislosti na fázi 

menstruačního cyklu pomocí párových t-testů 

 

A) Žárlivost 

  

 Byly provedeny opakované párové t-testy faktorů určujících míru ţárlivosti u muţů, a 

to vţdy porovnání mezi měřením v luteální fázi a v ovulační fázi menstruačního cyklu jejich 

partnerek.Tabulka ukazuje výsledky k oběma verzím příběhu. 

 Faktor 1 – Observační a negativní techniky - značí vyšší uţívání observačních a 

negativních taktik k udrţení partnera (F1 a F2 pro příběh 2) 

 Faktor 2 – Pozitivní techniky -značí vyšší uţívání pozitivních taktik k udrţení 

partnera.(F3 pro příběh 2) 

 Předpokládané změny viz kapitola 3.3.7 (Shrnutí výsledků faktorové analýzy pro 

pouţití v cyklickém výzkumu) 

 

 

Tabulka 16 – T-testy - Žárlivost 

 N Průměr v luteální 

fázi (standartní 

odchylka) 

Průměr v ovulační 

fázi (standartní 

odchylka) 

Rozdíl 

průměrů 
t Signifikance 

Normálně cyklující 

Příběh 1, Observační a 

negativní techniky (F1) 
25 2,220 (0,833) 2,230 (0,777) -0,010 -0,049 0,961 

Příběh 1, Pozitivní 

techniky (F2) 
26 2,538 (1,420) 2,827 (1,581) -0,288 -1,009 0,322 

Příběh 2, Observační 

techniky (F1) 
25 2,100 (1,137) 1,860 (0,823) 0,240 1,199 0,242 

Příběh 2, Negativní 

techniky (F2) 
25 2,340 (0,898) 2,600 (1,040) -0,260 -0,988 0,333 

Příběh 2, Pozitivní 

techniky (F3) 
25 2,900 (1,275) 2,540 (1,079) 0,360 1,454 0,159 
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Užívající hormonální antikoncepci 

Příběh 1, Observační a 

negativní techniky (F1) 
37 1,331 (1,311) 2,068 (0,932) -0,736 -3,321 0,002 

Příběh 1, Pozitivní 

techniky (F2) 
35 2,514 (1,669) 2,800 (1,737) -0,286 -1,008 0,321 

Příběh 2, Observační 

techniky (F1) 
36 1,764 (0,890) 1,750 (1,032) 0,014 0,082 0,935 

Příběh 2, Negativní 

techniky (F2) 
36 2,111 (1,237) 2,361 (1,106) -0,250 -1,271 0,212 

Příběh 2, Pozitivní 

techniky (F3) 
36 2,472 (1,276) 2,403 (1,292) 0,069 0,297 0,769 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 Zdá se, ţe při předběţné analýze odpovědí na projektivní dotazník týkající se 

ţárlivosti je zaznamenána signifikantní změna pouze u párů uţívajících hormonální antikoncepci 

v naměřených skórech pro příběh 1, a to F1(uţívání negativních a observačních technik), kde 

v ovulační fázi dochází k jejich značnému zvýšení oproti fázi luteální(p=0,002). 

 Vzhledem k výslednému nízkému počtu měření je pravděpodobně vhodné zdůraznit 

rovněţ změnu u párů uţívajících hormonální antikoncepci, přestoţe není signifikantní. V rámci 

dokončování příběhu 2 u F3(uţívání pozitivních technik k udrţení partnera) dochází v ovulační fázi 

menstruačního cyklu k jejich částečnému poklesu (p=0,159). 

 

B) Důvěra (muži) 

 Byl proveden párový t-test faktorů určujících míru důvěry muţů k jejich partnerkám, 

a to opět vţdy porovnání mezi měřením v luteální fázi a v ovulační fázi menstruačního cyklu jejich 

partnerek. Tabulka ukazuje výsledky k oběma verzím příběhu. 

 Faktor 1 – Nedůvěra - značí vyšší nedůvěru ve věrnost partnerky. 

 Faktor 2 – Důvěra - pak značí větší důvěru v partnerčinu věrnost. 
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Tabulka 17 – T-testy - Důvěra 

 

 

N Průměr v luteální 

fázi (standartní 

odchylka) 

Průměr v ovulační 

fázi (standartní 

odchylka) 

Rozdíl 

průměrů 
t Signifikance 

Normálně cyklující 

Příběh 1, Nedůvěra (F1) 26 
3,715 (0,575) 3,692 (0,636) 0,023 

0,171 0,866 

Příběh 1, Důvěra (F2) 26 
3,788 (0,992) 3,577 (1,137) 0,211 

1,110 0,277 

Příběh 2, Nedůvěra (F1) 25 
3,696 (0,788) 3,684 (0,889) 0,012 

0,064 0,949 

Příběh 2, Důvěra (F2) 25 
3,440 (1,236) 3,420 (0,825) 0,020 

0,105 0,917 

Užívající hormonální antikoncepci 

Příběh 1, Nedůvěra (F1) 35 
3,497(0,690) 3,783 (0,820) -0,286 

-2,207 0,034 

Příběh 1, Důvěra (F2) 35 
3,814(1,237) 3,771 (1,039) 0,043 

0,247 0,806 

Příběh 2, Nedůvěra (F1) 36 
3,522(0,816) 3,583 (0,783) -0,061 

-0,520 0,607 

Příběh 2, Důvěra (F2) 36 
3,861(1,211) 3,861 (1,366) 0,000 

0,000 1,000 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

U muţů z normálně cyklujících párů (zkoumaná skupina) nebyl v důvěře partnerce v rámci 

menstruačního cyklu prokázán signifikantní rozdíl. V rámci kontrolní skupiny (u muţů, jejichţ 

partnerka uţívá hormonální antikoncepci) však byl prokázán signifikantní vzestup u F1(Nedůvěra) 

(p=0,034), ke kterému dochází v ovulační fázi menstruačního cyklu (průměrný skór F1(Nedůvěra) v 

luteální fázi= 3,497;  průměrný skór F1(Nedůvěra) v ovulační fázi= 3,783).  

 

C) Tendence k nevěře (ženy) 

 

 Byl proveden párový t-test faktorů měřících míru tendence ţen k nevěře, porovnávány 

byly hodnoty faktorů zaznamenané v luteální fázi a v ovulační fázi menstruačního cyklu.  

 Faktor 1 – tendence k nevěře – značí vyšší tendenci k nevěře 

Faktor 2 – věrnost - naopak značí spíše věrnost partnerovi. 
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Tabulka 18 – T-testy – Tendence k nevěře 

 N Průměr v luteální 

fázi (standartní 

odchylka) 

Průměr v ovulační 

fázi (standartní 

odchylka) 

Rozdíl 

průměrů 
t Signifikance 

Normálně cyklující 

Příběh 1, Tendence 

k nevěře (F1) 
26 

2,100 (1,141) 2,300 (1,032) 
-0,200 -0,831 ,414 

Příběh 1, Věrnost (F2) 26 
5,115 (1,872) 5,327 (1,732) 

-0,212 -0,852 ,402 

Příběh 2, Tendence 

k nevěře (F1) 
27 

2,452 (1,251) 2,296 (1,434) 
0,156 0,630 ,534 

Příběh 2, Věrnost (F2) 27 
5,815 (1,819) 5,704 (1,666) 

0,111 0,269 ,790 

Užívající hormonální antikoncepci 

Příběh 1, Tendence 

k nevěře (F1) 
36 

1,944 (1,279) 2,022 (1,183) 
-0,078 -0,338 ,737 

Příběh 1, Věrnost (F2) 36 
4,681 (1,868) 4,403 (2,094) 

0,278 0,923 ,363 

Příběh 2, Tendence 

k nevěře (F1) 
36 

1,750 (0,758) 1,856 (1,049) 
-0,106 -0,706 ,485 

Příběh 2, Věrnost (F2) 36 
5,292 (1,884) 5,403 (1,744) 

-0,111 -0,326 ,746 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

U ţen nebyly ani v jedné skupině pozorovány signifikantní cyklické změny v naměřených 

skórech tendencí k nevěře. 

 

3.4.3 Souhrnné obecné lineární modely testování změn žárlivosti, 

důvěry a tendencí k nevěře v závislosti na fázi cyklu 

 

 K důkladnému prozkoumání dat byly vytvořeny obecné lineární modely pro opakovaná 

měření (GLM, general linear model, repeated measure) pomocí programu SPSS 16.0.  

Cílem tohoto měření bylo zjistit, zda dochází ke změnám v naměřených faktorech týkajících 

se ţárlivosti v závislosti na menstruačním cyklu partnerky, potaţmo na jejím uţívání hormonální 

antikoncepce s kontrolou pro vzájemné ovlivňování vstupujících proměnných. 
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Přestoţe signifikantních rozdílů mezi měřeními v luteální a ovulační fází je poměrně málo, za 

povšimnutí stojí, ţe většina skórů u všech povídek, faktorů i pohlaví jsou vyšší v párech, kde ţena 

normálně cykluje, neţ v párech, kde ţena uţívá hormonální antikoncepci. 

 

3.4.3.1 GLM pro žárlivost, příběh 1 

 

 
 V této části byly testovány cyklické změny v rámci odpovědí dotazníku ţárlivosti k příběhu 1 

ve faktoru 1 (uţívání negativních a observačních taktik) a ve faktoru 2 (uţívání pozitivních taktik), a 

to v rámci výzkumné i kontrolní skupiny.  

Závislou proměnnou je tedy v tomto modelu ţárlivost (dva faktory F1(Observační a negativní 

techniky) a F2(Pozitivní techniky)). 

 Jako vnitrosubjektový faktor vstupovala do modelu také fáze cyklu ţeny (nabývá dvou úrovní 

– luteální a ovulační). Do celkového modelu také vstupoval mezisubjektový faktor, kterým bylo 

uţívání/neuţívání hormonální antikoncepce jejich partnerkami (0- normálně cyklující, N=24; 1- 

uţívající HA, N=34). 

 Model byl vytvořen metodou 2 (fáze cyklu) x 2 (faktory ţárlivosti), s jednoduchými kontrasty 

(simple contrasts) a byla pouţita Bonferroniho korekce. 

 Následující tabulka popisuje vliv sledovaných faktorů na skupinu všech respondentů (N=58) 

dotazníku ţárlivosti k příběhu 1 (tab. 19). 

 

Tabulka 19 – Žárlivost, Příběh 1 – Výsledky celkového modelu zaměřené na vliv sledovaných faktorů a jejich 
vzájemné interakce na žárlivost partnerů 

Faktor df F Hladina signifikance 

Fáze cyklu 1 (56) 3,601 0,063 

Fáze Cyklu * užívání HA 1 (56) 1,881 0,176 

Fáze Cyklu * Faktor 1 (56) 0,281 0,598 

Faktor * užívání HA 1 (56) 2,681 0,107 

Faktor * Fáze Cyklu * užívání HA 1 (56) 2,106 0,152 
Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 
V celkovém hodnocení v rámci všech modalit tedy nebyl na hodnocení ţárlivosti 

v jednotlivých faktorech prokázán signifikantní vliv ani fáze cyklu, ani uţívání hormonální 

antikoncepce. 

 Fáze cyklu (luteální fáze, ovulační fáze) sama o sobě signifikantní vliv nemá, nicméně se se 

poţadované hladině signifikance velmi blíţí (p = 0,063; F (1,56) = 3,601). 
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 V případě vyšší tolerance lze zaznamenat i mírnou tendenci vlivu HA při interakci 

s jednotlivými faktory (p = 0,107; F (1,56) = 2,681).  

Muţi, jejichţ partnerky neuţívají hormonální antikoncepci (tedy normálně cyklují, výzkumná 

skupina), mají v obou faktorech vyšší naměřenou ţárlivost, neţ muţi, jejichţ partnerky hormonální 

antikoncepci uţívají. Tento rozdíl je vysoce signifikantní pro F1(Observační a negativní techniky) (p 

= 0,001), ve druhém faktoru je tento rozdíl jen malý a nesignifikantní (tab. 20). 

 

Tabulka 20 – Žárlivost, Příběh 1 – Korigované průměry (EMM) promezisubjektový faktor (užívání hormonální 

antikoncepce) 

Proměnná Skupina Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Observační a negativní 

techniky 

Normálně 

cyklující (N) 
2,255 0,153 1,948 2,562 

. 

Uživatelé HA (U) 1,574 0,129 1,315 1,832 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,682 0,200 0,280 1,083 0,001 

F2 – Pozitivní techniky Normálně 

cyklující (N) 
2,698 0,294 2,110 3,286 

. 

Uživatelé HA (U) 2,654 0,247 2,160 3,149 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,044 0,384 -0,725 0,812 0,910 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

V rámci vnitrosubjektového faktoru (fáze cyklu) pak nebyl v celkovém modelu zaznamenán 

signifikantní vliv (p = 0,063), tendence ve směru zvýšení obou faktorů (tedy uţívání observačních, 

negativních a pozitivních technik k udrţení partnerky) v ovulační fázi je patrná, zejména u 

F1(Observační a negativní techniky), kde dosahuje i poţadované signifikance (p = 0,44) (tab. 21). 

Tabulka 21 – Žárlivost, Příběh 1 – Korigované průměry (EMM) pro vliv vnitrosubjektového faktoru (fáze cyklu) 

Proměnná Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka Spodní hranice Horní hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Observační a 

negativní techniky 

Ovulační (O) 2,087 0,110 1,867 2,307 . 

Luteální (L) 1,742 0,148 1,445 2,039 . 

 
Rozdíl (O-L) 0,345 0,167 0,009 0,680 0,044 

F2 – Pozitivní 

techniky 

Ovulační (O) 2,786 0,224 2,337 3,234 . 

Luteální (L) 2,567 0,213 2,139 2,994 . 

 
Rozdíl (O-L) 0,219 0,210 -0,203 0,640 0,303 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 
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Níţe uvedené korigované průměry (EMM – estimated marginal means) popisují směr vlivu 

interakce uţívání HA a fáze cyklu a na měřenou ţárlivost (tab. 22). Ukazuje se, ţe dle předpokladů je 

ve většině případů v luteální fázi naměřená ţárlivost niţší neţ ve fázi ovulační, kromě F1(Observační 

a negativní techniky) u normálně cyklujících, kde je rozdíl téměř nulový. 

 
Tabulka 22 – Žárlivost, Příběh 1 – Vliv fáze cyklu na faktory měřící žárlivost pro zkoumanou a kontrolní skupinu 

Proměnná Skupina Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Rozdíl průměrů 

(O-L) 

Hladina 

signifikance 

F1 – Observační a 

negativní techniky 

Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 2,240 0,168 1,903 2,576 
-0,031 0,961 

Luteální (L) 2,271 0,227 1,816 2,726 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 1,934 0,141 1,651 2,217 
0,721 0,002 

Luteální (L) 1,213 0,191 0,831 1,596 

F2 – Pozitivní 

techniky 

Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 2,792 0,343 2,105 3,479 
0,188 0,322 

Luteální (L) 2,604 0,327 1,950 3,259 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 2,779 0,288 2,202 3,357 
0,250 0,321 

Luteální (L) 2,529 0,274 1,980 3,079 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

V rámci zkoumané skupiny (partneři normálně cyklujících ţen) nebyla zaznamenán ţádná 

signifikantní změna v závislosti na fázi cyklu. 

V rámci kontrolní skupiny (partnerů uţivatelek HA) byla prokázána signifikantní změna 

v ţárlivosti v rámci F1(Observační a negativní techniky) v závislosti na fázi cyklu. V ovulační fázi 

tito muţi pozorovali a hlídali partnerku signifikantně více (p = 0.002) neţ ve fázi luteální (EMM 

ovulační fáze F1 = 1,934; EMM luteální fáze F1 = 1,213). 

 

Následující grafy (Grafy 1 a 2) zobrazují směr vlivu interakce uţívání HA a fáze cyklu na oba 

faktory související s ţárlivostí. Tak jako z uvedených testů je z nich patrno, ţe naměřené skóry 

F1(Observační a negativní techniky) a F2(Pozitivní techniky) jsou u partnerů normálně cyklujících 

ţen vyšší (podle testu pro F1 – observační a negativní techniky dokonce signifikantně – viz výše). 

Změna v těchto faktorech v rámci luteální a ovulační fáze cyklu nebyla signifikantní u výzkumné 

skupiny, partnerů normálně cyklujících ţen. U partnerů ţen uţívajících hormonální antikoncepci, 

tedy kontrolní skupiny, však byl tento rozdíl signifikantní v rámci F1(Observační a negativní 

techniky). 
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Grafy 1 a 2 – Žárlivost, Příběh 1 – Změna žárlivosti F1 (Observační a negativní techniky) a F2 (Pozitivní techniky) 

podle skupiny (užívání/neužívání HA) a fáze cyklu (ovulační/luteální) 

 

 

 

3.4.3.2 GLM pro žárlivost, příběh 2 

 

 
 V této části byly testovány cyklické změny v rámci odpovědí dotazníku ţárlivosti k příběhu 2 

ve faktoru 1 (uţívání observačních taktik), faktoru 2 (uţívání negativních taktik) a faktoru 3 (uţívání 

pozitivních taktik), a to v rámci výzkumné i kontrolní skupiny.  

Závislou proměnnou je tedy v tomto modelu opět ţárlivost (tři faktory F1(Observační 

techniky), F2(Negativní techniky) aF3(Pozitivní techniky)). 

 Jako vnitrosubjektový faktor vstupovala do modelu také fáze cyklu partnerky (nabývá dvou 

úrovní – luteální a ovulační). Do celkového modelu také vstupoval mezisubjektový faktor, kterým 

bylo uţívání/neuţívání hormonální antikoncepce jejich partnerkami (0- normálně cyklující, N=25; 1- 

uţívající HA, N=36) 

Model byl vytvořen metodou 2 (fáze cyklu) x 3 (faktory ţárlivosti), s jednoduchými kontrasty 

(simple contrasts) a byla pouţita Bonferroniho korekce. 

 Následující tabulka popisuje vliv sledovaných faktorů na skupinu všech respondentů (N=61) 

dotazníku ţárlivosti k příběhu 2 (tab. 23). 
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Tabulka 23 – Žárlivost, Příběh 2 – Výsledky celkového modelu zaměřené na vliv sledovaných faktorů a jejich 
vzájemné interakce na žárlivost partnerů 

Faktor df F Hladina signifikance 

Fáze cyklu 1 (59) 0,050 0,824 

Fáze Cyklu * užívání HA 1 (59) 0,427 0,516 

Fáze Cyklu * Faktor 2 (58) 5,297 0,006 

Faktor * užívání HA 2 (58) 0,042 0,959 

Faktor * Fáze Cyklu * užívání HA 2 (58) 0,532 0,589 
Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 
V celkovém hodnocení v rámci všech modalit měl tedy na hodnocení ţárlivosti signifikantní 

vliv pouze mezisubjektový faktor fáze menstruačního cyklu partnerky v interakci s jednotlivými 

faktory (Ovulační fáze, Luteální fáze; p = 0,006; F(2,58) = 5,297) 

Muţi, jejichţ partnerky neuţívají hormonální antikoncepci (tedy normálně cyklují, výzkumná 

skupina) mají ve všech třech faktorech vyšší naměřenou ţárlivost neţ muţi, jejichţ partnerky 

hormonální antikoncepci uţívají (kontrolní skupina). Tento rozdíl však není ani v celkovém modelu 

(p = 0,715) ani v ţádném z faktorů signifikantní (tab. 24). 

 

Tabulka 24 – Žárlivost, Příběh 2 – Korigované průměry (EMM) promezisubjektový faktor (užívání hormonální 

antikoncepce) 

Proměnná Skupina Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Observační 

techniky 

Normálně cyklující (N) 1,980 0,167 1,646 2,314 . 

Uživatelé HA (U) 1,757 0,139 1,479 2,035 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,223 0,217 -0,211 0,658 0,309 

F2 – Negativní 

techniky 

Normálně cyklující (N) 2,470 0,181 2,108 2,832 . 

Uživatelé HA (U) 2,236 0,151 1,934 2,538 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,234 0,236 -0,237 ,705 0,325 

F3 – Pozitivní 
techniky 

Normálně cyklující (N) 2,720 0,209 2,301 3,139 . 

Uživatelé HA (U) 2,438 0,175 2,088 2,787 . 

Rozdíl (N-U) 0,282 0,273 -0,263 0,828 0,304 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

V rámci vnitrosubjektového faktoru (fáze cyklu) byl v celkovém modelu zaznamenán 

signifikantní vliv (p = 0,006), tendence ve směru zvýšení prvních dvou faktorů (tedy uţívání 

observačních a negativních technik k udrţení partnerky) v ovulační fázi je patrná, zejména u 
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F2(Negativní techniky), kde je tato tendence relativně významná, přestoţe nedosahuje poţadované 

hladiny signifikance (p = 0,119). U F3(pozitivní techniky) je pak patrná naopak tendence ke sníţení 

v ovulační fázi cyklu, leč opět nesignifikantní (tab. 25). 

Tabulka 25 – Žárlivost, Příběh 2 – Korigované průměry (EMM) pro vliv vnitrosubjektového faktoru (fáze cyklu) 

Proměnná Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka Spodní hranice Horní hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Observační 

techniky 

Ovulační (O) 1,805 0,124 1,557 2,053 . 

Luteální (L) 1,932 0,130 1,672 2,192 . 

 
Rozdíl (O-L) -0,127 0,132 -0,390 0,136 0,339 

F2 – Negativní 

techniky 

Ovulační (O) 2,481 0,141 2,199 2,762 . 

Luteální (L) 2,226 0,145 1,936 2,515 . 

 
Rozdíl (O-L) 0,255 0,161 -0,067 0,577 0,119 

F3 – Pozitivní 
techniky 

Ovulační (O) 2,471 0,157 2,156 2,787 . 

Luteální (L) 2,686 0,166 2,354 3,018 . 

Rozdíl (O-L) -0,215 0,174 -0,564 0,134 0,223 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

Níţe uvedené korigované průměry (EMM – estimated marginal means) popisují směr vlivu 

interakce uţívání HA a fáze cyklu a na měřenou ţárlivost (tab. 26). Pro skupinu normálně cyklujících 

je patrný v ovulační fázi pokles F1(Observační techniky) a F3(Pozitivní techniky), naopak v 

F2(Negativní techniky) je v ovulační fázi znatelný nárůst. 

V kontrolní skupině se pak F1(Observační techniky) a F3(Pozitivní techniky) v závislosti na 

fázi cyklu mění jen velmi málo, v F2(Negativní techniky) je znatelný nárůst v ovulační fázi. 

Ţádná z popsaných změn však není signifikantní. 
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Tabulka 26– Žárlivost, Příběh 2 – Vliv fáze cyklu na faktory měřící žárlivost pro zkoumanou a kontrolní skupinu 

Proměnná Skupina Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Rozdíl průměrů 

(O-L) 

Hladina 

signifikance 

F1 – Observační 

techniky 

Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 1,860 0,190 1,479 2,241 

-0,240 0,242 
Luteální (L) 2,100 0,200 1,701 2,499 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 1,750 0,159 1,432 2,068 

-0,014 0,935 
Luteální (L) 1,764 0,166 1,431 2,097 

F2 – Negativní 

techniky 

Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 2,600 0,216 2,168 3,032 
0,260 0,333 

Luteální (L) 2,340 0,222 1,895 2,785 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 2,361 0,180 2,001 2,721 
0,250 0,212 

Luteální (L) 2,111 0,185 1,740 2,482 

F3 – Pozitivní 
techniky Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 2,540 0,242 2,056 3,024 
-0,360 0,159 

Luteální (L) 2,900 0,255 2,390 3,410 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 2,403 0,202 1,999 2,806 
-0,069 0,769 

Luteální (L) 2,472 0,213 2,047 2,898 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

V rámci zkoumané skupiny (partneři normálně cyklujících ţen) ani kontrolní skupiny 

(partneři ţen uţívajících hormonální antikoncepci) nebyla v ţádném z faktorů zaznamenána 

signifikantní změna v závislosti na fázi cyklu. 

Následující grafy (Grafy 3, 4 a 5) zobrazují směr vlivu interakce uţívání HA a fáze cyklu na 

všechny tři faktory související s ţárlivostí. Tak jako z uvedených testů je na nich moţno vidět, ţe 

naměřené skóry F1(Observační techniky), F2(Negativní techniky) i F3(Pozitivní techniky) jsou u 

partnerů normálně cyklujících ţen vyšší neţ u partnerů ţen uţívajících HA. Změna v těchto 

faktorech v rámci luteální a ovulační fáze cyklu byla signifikantní pouze v rámci celého modelu, 

v rámci jednotlivých faktorů uţ nikoli.  
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Grafy 3, 4 a 5 – Žárlivost, Příběh 2 – Změna žárlivosti F1 (Observační techniky), F2 (Negativní techniky) a F3 

(Pozitivní techniky) podle skupiny (užívání/neužívání HA) a fáze cyklu (ovulační/luteální) 
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3.4.3.3 GLM pro důvěru, příběh 1 

 

 
 V této části byly testovány cyklické změny v rámci odpovědí dotazníku důvěry (tedy pro 

muţskou část respondentů) k příběhu 1 ve faktoru 1 (relativní nedůvěra partnerce) a ve faktoru 2 

(relativní důvěra partnerce), a to v rámci výzkumné i kontrolní skupiny.  

Závislou proměnnou je tedy v tomto modelu důvěra (dva faktory F1(Důvěra) a F2 

(Nedůvěra)). 

 Jako vnitrosubjektový faktor vstupovala do modelu fáze cyklu partnerky (nabývá dvou úrovní 

– luteální a ovulační). Do celkového modelu také vstupoval mezisubjektový faktor, kterým bylo 

uţívání/neuţívání hormonální antikoncepce jejich partnerkami (0- normálně cyklující, N=26; 1- 

uţívající HA, N=35) 

 Model byl vytvořen metodou 2 (fáze cyklu) x 2 (faktory ţárlivosti), s jednoduchými kontrasty 

(simple contrasts) a byla pouţita Bonferroniho korekce. 

 Následující tabulka popisuje vliv sledovaných faktorů na skupinu všech respondentů (N=61) 

dotazníku ţárlivosti k příběhu 1 (tab. 27). 

 

Tabulka 27 – Důvěra, Příběh 1 – Výsledky celkového modelu zaměřené na vliv sledovaných faktorů a jejich 
vzájemné interakce na důvěru muže 

Faktor df F Hladina signifikance 

Fáze cyklu 1 (59) 0,001 0,982 

Fáze Cyklu * užívání HA 1 (59) 1,803 0,184 

Fáze Cyklu * Faktor 1 (59) 3,320 0,074 

Faktor * užívání HA 1 (59) 0,435 0,512 

Faktor * Fáze Cyklu * užívání HA 1 (59) 0,244 0,623 
Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 
V celkovém hodnocení v rámci všech modalit neměl tedy na hodnocení důvěry signifikantní 

vliv ţádný z faktorů. 

 Vlivem, který se nejvíce blíţí, je fáze cyklu v interakci s jednotlivými faktory, která se 

poţadované hladině signifikance silně blíţí (p = 0,074; F (1,59) = 3,320). 

Muţi, jejichţ partnerky neuţívají hormonální antikoncepci (tedy normálně cyklují, výzkumná 

skupina), mají v prvním faktoru naměřenou mírně vyšší nedůvěru, neţ muţi, jejichţ partnerky 

hormonální antikoncepci uţívají (kontrolní skupina). V druhém faktoru (důvěra) mají odpovídajícím 

způsobem naopak naměřenou vyšší hodnotu muţi, jejichţ partnerky uţívají hormonální antikoncepci 
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(kontrolní skupina) neţ muţi, jejichţ partnerky normálně cyklují (zkoumaná skupina). Tyto rozdíly 

jsou však zcela nesignifikantní (tab. 28). 

 

Tabulka 28 – Důvěra, Příběh 1 – Korigované průměry (EMM) promezisubjektový faktor (užívání hormonální 

antikoncepce) 

Proměnná Skupina Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice Horní hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – 

Nedůvěra 

Normálně cyklující 

(N) 
3,704 0,116 3,471 3,937 

. 

Uživatelé HA (U) 3,640 0,100 3,439 3,841 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,064 0,154 -0,244 0,371 0,679 

F2 – Důvěra Normálně cyklující 

(N) 
3,683 0,194 3,294 4,072 

. 

Uživatelé HA (U) 3,793 0,168 3,457 4,128 . 

 
Rozdíl (N-U) -0,110 0,257 -0,624 0,404 0,669 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

V rámci vnitrosubjektového faktoru (fáze cyklu) nebyl v celkovém modelu zaznamenán 

signifikantní vliv (p = 0,074), tendence ve směru zvýšení nedůvěry (tedy zvýšení F1(Nedůvěra) a 

sníţení F2(Důvěra)) v ovulační fázi je patrná, zejména ve zvýšení F1(Nedůvěra), nicméně v obou 

faktorech nedostatečně signifikantní (tab. 29). 

Tabulka 29 – Důvěra, Příběh 1 – Korigované průměry (EMM) měření důvěry pro vliv vnitrosubjektového faktoru 

(fáze cyklu) 

Proměnná Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka Spodní hranice Horní hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Nedůvěra Ovulační (O) 3,738 0,097 3,544 3,931 . 

Luteální (L) 3,606 0,083 3,440 3,773 . 

 
Rozdíl (O-L) 0,131 0,095 -0,059 0,322 0,172 

F2 – Důvěra Ovulační (O) 3,674 0,140 3,394 3,954 . 

Luteální (L) 3,801 0,148 3,506 4,097 . 

 
Rozdíl (O-L) -0,127 0,130 -0,387 0,132 0,331 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 
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Níţe uvedené korigované průměry (EMM – estimated marginal means) popisují směr vlivu 

interakce uţívání HA a fáze cyklu a na měřenou důvěru (tab. 30). Oproti předpokladům jeví 

nejvýraznější změnu v F1(Nedůvěra) v závislosti na fázi cyklu muţi, jejichţ partnerka uţívá 

hormonální antikoncepci (kontrolní skupina), u nichţ dochází k signifikantnímu zvýšení v ovulační 

fázi (p = 0,034). 

 Ostatní změny ve sledovaných faktorech nejsou signifikantní, i kdyţ v souladu s 

předpokladem je zaznamenatelná i mírná tendence ke sníţení F2(Důvěra) u muţů, jejichţ partnerka 

normálně cykluje (zkoumaný soubor). 

Tabulka 30 – Důvěra, Příběh 1 – Vliv fáze cyklu na faktory měřící důvěru pro zkoumanou a kontrolní skupinu 

Proměnná Skupina Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Rozdíl průměrů 

(O-L) 

Hladina 

signifikance 

F1 – Nedůvěra 

 

Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 3,692 ,147 3,399 3,986 
-0,023 0,866 

Luteální (L) 3,715 ,126 3,463 3,968 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 3,783 ,126 3,530 4,036 
0,286 0,034 

Luteální (L) 3,497 ,109 3,279 3,715 

F2 – Důvěra 
Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 3,577 ,212 3,152 4,001 
-0,211 0,277 

Luteální (L) 3,788 ,224 3,341 4,236 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 3,771 ,183 3,406 4,137 
-0,043 0,806 

Luteální (L) 3,814 ,193 3,429 4,200 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

V rámci zkoumané skupiny (partneři normálně cyklujících ţen) nebyla zaznamenán ţádná 

signifikantní změna v důvěře v závislosti na fázi cyklu. 

V rámci kontrolní skupiny (partnerů uţivatelek HA) byla prokázána signifikantní změna 

v  důvěře v rámci F1(Nedůvěra) v závislosti na fázi cyklu. V ovulační fázi tito muţi jevili 

signifikantně větší známky nedůvěry (p = 0,034) neţ ve fázi luteální (EMM ovulační fáze F1 = 

3,783; EMM luteální fáze F1 = 3,497). 

 

Následující grafy (Grafy 6 a 7) zobrazují směr vlivu interakce uţívání HA a fáze cyklu na oba 

faktory související s důvěrou. V souladu s uvedenými testy je z nich patrno, ţe v ovulační fázi jeví v 

naměřeném skóru F1(Nedůvěra) signifikantní nárůst muţi, jejichţ partnerka uţívá hormonální 

antikoncepci (kontrolní skupina). V naměřeném skóru F2(Důvěra) pak očekávaný pokles jeví spíše 

naopak muţi, jejichţ partnerka přirozeně cykluje (zkoumaná skupina). Kromě popsané změny F1 

(nedůvěra) u kontrolní skupiny jsou však všechny změny nesignifikantní.  
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Grafy 6 a 7 – Důvěra, Příběh 1 – Změna F1 (Nedůvěra) a F2 (Důvěra) podle skupiny (užívání/neužívání HA) a fáze 

cyklu (ovulační/luteální) 

 

 

 

3.4.3.4 GLM pro důvěru, příběh 2 

 

 
 V této části byly testovány cyklické změny v rámci odpovědí dotazníku důvěry (tedy pro 

muţskou část respondentů) k příběhu 2 ve faktoru 1 (relativní nedůvěra partnerce) a ve faktoru 2 

(relativní důvěra partnerce), a to v rámci výzkumné i kontrolní skupiny.  

Závislou proměnnou je tedy v tomto modelu důvěra (dva faktory F1(Důvěra) a F2 

(Nedůvěra)). 

 Jako vnitrosubjektový faktor vstupovala opět do modelu fáze cyklu partnerky (nabývá dvou 

úrovní – luteální a ovulační). Do celkového modelu také vstupoval mezisubjektový faktor, kterým 

bylo uţívání/neuţívání hormonální antikoncepce jejich partnerkami (0- normálně cyklující, N=25; 1- 

uţívající HA, N=36) 

 Následující tabulka popisuje vliv sledovaných faktorů na skupinu všech respondentů (N=61) 

dotazníku ţárlivosti k příběhu 2 (tab. 31). 
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Tabulka 31 – Důvěra, Příběh 2 – Výsledky celkového modelu zaměřené na vliv sledovaných faktorů a jejich 
vzájemné interakce na důvěru muže 

Faktor df F Hladina signifikance 

Fáze cyklu 1 (59) 0,005 0,942 

Fáze Cyklu * užívání HA 1 (59) 0,055 0,815 

Fáze Cyklu * Faktor 1 (59) 0,063 0,803 

Faktor * užívání HA 1 (59) 4,854 0,031 

Faktor * Fáze Cyklu * užívání HA 1 (59) 0,037 0,848 
Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 
V celkovém hodnocení v rámci všech modalit měl tedy na hodnocení důvěry signifikantní 

vliv pouze uţívání hormonální antikoncepce v interakci s jednotlivými faktory (p = 0,031; F (1,59) = 

4,854). 

Stejně jako u příběhu 1 mají muţi, jejichţ partnerky neuţívají hormonální antikoncepci (tedy 

normálně cyklují, výzkumná skupina), v prvním faktoru naměřenou mírně vyšší nedůvěru neţ muţi, 

jejichţ partnerky hormonální antikoncepci uţívají (kontrolní skupina). V druhém faktoru (důvěra) 

mají odpovídajícím způsobem naměřenou vyšší hodnotu muţi, jejichţ partnerky uţívají hormonální 

antikoncepci (kontrolní skupina) neţ muţi, jejichţ partnerky normálně cyklují (zkoumaná skupina). 

Tyto rozdíly jsou nesignifikantní, v případě F2 (Nedůvěra) se signifikance naměřeného rozdílu 

poţadované hladině alespoň částečně blíţí (p = 0,131) (tab. 32). 

 

Tabulka 32 – Důvěra, Příběh 2 – Korigované průměry (EMM) promezisubjektový faktor (užívání hormonální 

antikoncepce) 

Proměnná Skupina Průměr 

Standartní 

odchylka Spodní hranice Horní hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Nedůvěra Normálně cyklující (N) 3,690 0,142 3,406 3,974 . 

Uživatelé HA (U) 3,553 0,118 3,316 3,789 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,137 0,185 -0,233 0,507 0,461 

F2 – Důvěra Normálně cyklující (N) 3,430 0,216 2,997 3,863 . 

Uživatelé HA (U) 3,861 0,180 3,500 4,222 . 

 
Rozdíl (N-U) -0,431 0,282 -0,994 0,132 0,131 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 
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V rámci vnitrosubjektového faktoru (fáze cyklu) nebyl v celkovém modelu vůbec 

signifikantní (p = 0,942) a v souladu s tím jsou rozdíly mezi hodnotami faktorů naměřených 

v různých fázích cyklu u tohoto dotazníku jen velmi malé a nesignifikantní (tab. 33). 

Tabulka 33 – Důvěra, Příběh 2 – Korigované průměry (EMM) měření důvěry pro vliv vnitrosubjektového faktoru 

(fáze cyklu) 

Proměnná Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka Spodní hranice Horní hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Nedůvěra Ovulační (O) 3,634 0,108 3,418 3,849 . 

Luteální (L) 3,609 0,105 3,400 3,819 . 

 
Rozdíl (O-L) 0,025 0,105 -0,185 ,235 0,816 

F2 – Důvěra Ovulační (O) 3,641 0,153 3,334 3,947 . 

Luteální (L) 3,651 0,159 3,333 3,969 . 

 
Rozdíl (O-L) -0,010 0,135 -0,280 ,260 0,941 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

Níţe uvedené korigované průměry (EMM – estimated marginal means) popisují směr vlivu 

interakce uţívání HA a fáze cyklu a na měřenou důvěru (tab. 34). Ve shodě se zbytkem modelu 

měřené důvěry v příběhu 2 jsou v rozdíly pro oba faktory jen minimální a nesignifikantní, nezávisle 

na fázi cyklu či uţívání hormonální antikoncepce. 

 

Tabulka 34 – Důvěra, Příběh 2 – Vliv fáze cyklu na faktory měřící žárlivost pro zkoumanou a kontrolní skupinu 

Proměnná Skupina Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Rozdíl průměrů 

(O-L) 

Hladina 

signifikance 

F1 – Nedůvěra 

 

Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 3,684 ,166 3,353 4,015 

0,015 0,949 
Luteální (L) 3,696 ,161 3,374 4,018 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 3,583 ,138 3,307 3,859 

0,061 0,607 
Luteální (L) 3,522 ,134 3,254 3,791 

F2 – Důvěra 
Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 3,420 ,235 2,949 3,891 
-0,020 0,917 

Luteální (L) 3,440 ,244 2,951 3,929 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 3,861 ,196 3,469 4,253 
0,000 1,000 

Luteální (L) 3,861 ,204 3,454 4,268 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 
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V rámci skupin (zkoumané ani kontrolní) nebyla zaznamenán ţádná signifikantní změna 

v důvěře v závislosti na fázi cyklu. 

 

Následující grafy (Grafy 8 a 9) zobrazují směr vlivu interakce uţívání HA a fáze cyklu na oba 

faktory související s důvěrou. V souladu s uvedenými testy jsou rozdíly v závislosti na fázi cyklu jen 

zanedbatelné, jejich optická rozdílnost je dána především vysokým rozlišením zobrazených grafů. 

Znatelný je ovšem rozdíl v celkové naměřené obou faktorů mezi zkoumanou skupinou (partneři 

normálně cyklujících ţen) a kontrolní skupinou (partneři ţen uţívajících HA).  

 
Grafy 8 a 9 – Důvěra, Příběh 2 – Změna F1 (Nedůvěra) a F2 (Důvěra) podle skupiny (užívání/neužívání HA) a fáze 

cyklu (ovulační/luteální) 

 

 

3.4.3.5 GLM pro tendenci k nevěře, příběh 1 

 
 V této části byly testovány cyklické změny v rámci odpovědí dotazníku tendencí k nevěře 

k příběhu 1 ve faktoru 1 (relativní tendence k nevěře) a ve faktoru 2 (spíše věrnost partnerovi a 

drţení vztahu na přátelské úrovni), a to v rámci výzkumné i kontrolní skupiny.  

Závislou proměnnou je tedy v tomto modelu tendence k nevěře (dva faktory F1(Tendence k 

nevěře) a F2(Věrnost)). 
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 Jako vnitrosubjektový faktor vstupovala do modelu fáze cyklu ţeny (nabývá dvou úrovní – 

luteální a ovulační). Do celkového modelu také vstupoval mezisubjektový faktor, kterým bylo 

uţívání/neuţívání hormonální antikoncepce (0- normálně cyklující, N=26; 1- uţívající HA, N=36) 

 Následující tabulka popisuje vliv sledovaných faktorů na skupinu všech respondentek (N=62) 

dotazníku ţárlivosti k příběhu 1 (tab. 35). 

 

Tabulka 35 – Tendence k nevěře, Příběh 1 – Výsledky celkového modelu zaměřené na vliv sledovaných faktorů a 
jejich vzájemné interakce na tendenci k nevěře 

Faktor df F Hladina signifikance 

Fáze cyklu 1 (60) 0,148 0,702 

Fáze Cyklu * užívání HA 1 (60) 1,238 0,270 

Fáze Cyklu * Faktor 1 (60) 0,440 0,510 

Faktor * užívání HA 1 (60) 1,500 0,225 

Faktor * Fáze Cyklu * užívání HA 1 (60) 0,501 0,482 
Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 
V celkovém hodnocení v rámci všech modalit tedy na hodnocení tendencí k nevěře neměl 

ţádný z faktorů signifikantní vliv. 

Ţeny, které neuţívaly hormonální antikoncepci (výzkumná skupina) mají v obou faktorech 

vyšší naměřenou hodnotu neţ ţeny, které hormonální antikoncepci uţívají. Tyto rozdíly jsou v obou 

faktorech nesignifikantní, ve faktoru F2(Věrnost) však o tomto rozdílu jako o potenciálně zajímavém 

z pohledu signifikance uvaţovat lze (p = 0,133) (tab. 36). 

 

Tabulka 36 – Tendence k nevěře, Příběh 1 – Korigované průměry (EMM) promezisubjektový faktor (užívání 

hormonální antikoncepce) 

Proměnná Skupina Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Tendence k 

nevěře 

Normálně cyklující 

(N) 
2,200 0,187 1,826 2,574 

. 

Uživatelé HA (U) 1,983 0,159 1,666 2,301 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,217 0,245 -0,273 0,707 0,380 

F2 – Věrnost Normálně cyklující 

(N) 
5,221 0,340 4,541 5,221 

. 

Uživatelé HA (U) 4,542 0,289 3,963 4,542 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,679 0,446 -0,213 1,572 0,133 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 
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V rámci vnitrosubjektového faktoru (fáze cyklu) pak nebyl v celkovém modelu zaznamenán 

signifikantní vliv (p = 0,706) a v souladu s tím nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl ani v působení 

hormonální antikoncepce na jednotlivé faktory. Rozdíly v naměřených skórech jsou mezi skupinami 

jen velmi malé a nesignifikantní (tab. 37). 

Tabulka 37 – Tendence k nevěře, Příběh 1 – Korigované průměry (EMM) pro vliv vnitrosubjektového faktoru (fáze 

cyklu) 

Proměnná Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka Spodní hranice Horní hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Tendence k 

nevěře 

Ovulační (O) 2,161 ,144 1,872 2,450 . 

Luteální (L) 2,022 ,153 1,715 2,329 . 

 
Rozdíl (O-L) 0,139 ,170 -0,201 0,478 0,416 

F2 – Věrnost Ovulační (O) 4,865 ,251 4,363 4,865 . 

Luteální (L) 4,898 ,241 4,417 4,898 . 

 
Rozdíl (O-L) -0,033 ,206 -0,203 -0,380 0,873 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

Níţe uvedené korigované průměry (EMM – estimated marginal means) popisují směr vlivu 

interakce uţívání HA a fáze cyklu a na měřenou tendenci k nevěře (tab. 38). Ve všech případech 

kromě F2 (Věrnost) pro uţivatelky hormonální antikoncepce je naměřený skór v ovulační fázi vyšší 

neţ ve fázi luteální. Rozdíly mezi naměřenými skóry však nejsou signifikantní.  

 
Tabulka 38 – Tendence k nevěře, Příběh 1 – Vliv fáze cyklu na faktory měřící tendenci k nevěře u zkoumané a 

kontrolní skupiny 

Proměnná Skupina Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Rozdíl průměrů 

(O-L) 

Hladina 

signifikance 

F1 – Tendence k 

nevěře 

Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 2,300 ,220 1,860 2,740 

0,200 0,414 
Luteální (L) 2,100 ,234 1,632 2,568 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 2,022 ,187 1,648 2,396 

0,078 0,737 
Luteální (L) 1,944 ,199 1,547 2,342 

F2 – Věrnost Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 5,327 ,383 4,562 6,092 
0,212 0,402 

Luteální (L) 5,115 ,367 4,382 5,849 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 4,403 ,325 3,752 5,053 
-0,278 0,363 

Luteální (L) 4,681 ,312 4,057 5,304 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 
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V rámci ani jedné ze skupin tedy nebyl v ţádném z faktorů v závislosti na fázi cyklu naměřen 

signifikantní rozdíl. 

 

Následující grafy (Grafy 10 a 11) zobrazují směr vlivu interakce uţívání HA a fáze cyklu na 

oba faktory související s tendencí k nevěře. Tak jako z uvedených testů je moţno pozorovat, ţe ţeny 

normálně cyklující mají vyšší tendenci k nevěře (F1) neţ ţeny uţívající hormonální antikoncepci. U 

obou skupin jsou však tendence k nevěře vyšší v ovulační fázi neţ ve fázi luteální.  

F2(Věrnost) je pak pro zkoumanou skupinu normálně cyklujících ţen také vyšší neţ u ţen 

uţívajících hormonální antikoncepci (kontrolní skupina) a v ovulační fázi menstruačního cyklu je 

vyšší neţ ve fázi luteální. Ţeny uţívající hormonální antikoncepci mají ale naopak F2(Věrnost) 

v ovulační fázi niţší, neţ ve fázi luteální. 

Ţádná z popsaných změn se však neukázala dostatečně signifikantní. 

 
Grafy 10 a 11 – Tendence k nevěře, Příběh 1 – Změna F1(Tendence k nevěře) a F2(Věrnost) podle skupiny 

(užívání/neužívání HA) a fáze cyklu (ovulační/luteální) 
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3.4.3.6 GLM pro tendenci k nevěře, příběh 2 

 

 
 V této části byly testovány cyklické změny v rámci odpovědí dotazníku tendencí k nevěře 

k příběhu 2 ve faktoru 1 (relativní tendence k nevěře) a ve faktoru 2 (spíše věrnost partnerovi a 

drţení vztahu na přátelské úrovni), a to v rámci výzkumné i kontrolní skupiny.  

Závislou proměnnou je tedy v tomto modelu tendence k nevěře (dva faktory F1(Tendence k 

nevěře) a F2(Věrnost)). 

 Jako vnitrosubjektový faktor vstupovala do modelu fáze cyklu ţeny (nabývá dvou úrovní – 

luteální a ovulační). Do celkového modelu také vstupoval mezisubjektový faktor, kterým bylo 

uţívání/neuţívání hormonální antikoncepce (0- normálně cyklující, N=27; 1- uţívající HA, N=36) 

 Následující tabulka popisuje vliv sledovaných faktorů na skupinu všech respondentek (N=63) 

dotazníku ţárlivosti k příběhu 2 (tab. 39). 

 

Tabulka 39 – Tendence k nevěře, Příběh 2 – Výsledky celkového modelu zaměřené na vliv sledovaných faktorů a 
jejich vzájemné interakce na tendenci k nevěře 

Faktor df F Hladina signifikance 

Fáze cyklu 1 (61)  0,006 0,940 

Fáze Cyklu * užívání HA 1 (61) 0,527 0,471 

Fáze Cyklu * Faktor 1 (61) 0,009 0,924 

Faktor * užívání HA 1 (61) 0,193 0,662 

Faktor * Fáze Cyklu * užívání HA 1 (61) 0,006 0,941 
Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 
V celkovém hodnocení v rámci všech modalit tedy na hodnocení tendencí k nevěře neměl 

ţádný z faktorů signifikantní vliv. 

Ţeny, které neuţívaly hormonální antikoncepci (tedy normálně cyklující, zkoumaná skupina) 

mají v obou faktorech výrazně vyšší naměřenou hodnotu neţ ţeny, které hormonální antikoncepci 

uţívají. Tento rozdíl je pro F1(Tendence k nevěře) dokonce signifikantní (p= 0,026)(tab. 40). 
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Tabulka 40 – Tendence k nevěře, Příběh 2 – Korigované průměry (EMM) pro vlivmezisubjektového faktoru 

(užívání hormonální antikoncepce) 

Proměnná Skupina Průměr Standartní odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Tendence k 

nevěře 

Normálně cyklující (N) 2,374 0,189 1,997 2,751 . 

Uživatelé HA (U) 1,803 0,163 1,476 2,130 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,571 0,250 0,072 1,070 0,026 

F2 – Věrnost Normálně cyklující (N) 5,759 0,279 5,202 5,759 . 

Uživatelé HA (U) 5,347 0,241 4,865 5,347 . 

 
Rozdíl (N-U) 0,412 0,369 -1,149 0,325 0,268 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

V rámci vnitrosubjektového faktoru (fáze cyklu) pak nebyl v celkovém modelu zaznamenán 

signifikantní vliv (p = 0,940) a v souladu s tím nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl ani v působení 

hormonální antikoncepce na jednotlivé faktory. Rozdíly v naměřených skórech jsou mezi skupinami 

jen velmi malé a nesignifikantní, nebo dokonce ţádné (tab. 41). 

Tabulka 41 – Tendence k nevěře, Příběh 2 – Korigované průměry (EMM) pro vliv vnitrosubjektového faktoru (fáze 

cyklu) 

Proměnná Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka Spodní hranice Horní hranice 

Hladina 

signifikance 

F1 – Tendence k 

nevěře 

Ovulační (O) 2,076 0,156 1,763 2,389 . 

Luteální (L) 2,101 0,127 1,847 2,355 . 

 
Rozdíl (O-L) -0,025 0,137 -0,300 0,250 0,856 

F2 – Věrnost Ovulační (O) 5,553 0,218 5,118 5,989 . 

Luteální (L) 5,553 0,236 5,081 6,026 . 

 
Rozdíl (O-L) 0,000 0,266 -0,531 0,531 1,000 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

Níţe uvedené korigované průměry (EMM – estimated marginal means) popisují směr vlivu 

interakce uţívání HA a fáze cyklu a na měřenou tendenci k nevěře (tab. 42). U zkoumané skupiny 

(normálně cyklujících ţen) byl v obou faktorech naměřen niţší skór v ovulační fázi neţ ve fázi 

luteální. U ţen uţívajících hormonální antikoncepci (kontrolní skupina) je pak o něco očekávaněji 

naměřen v ovulační fázi vyšší skór pro F1(Tendence k nevěře) neţ ve fázi luteální, naměřený skór 
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pro F2(Věrnost) je pak v ovulační fázi u této skupiny niţší neţ ve fázi luteální. Ţádný z pospaných 

rozdílů však opět není signifikantní. 

 
Tabulka 42 – Tendence k nevěře, Příběh 2 – Vliv fáze cyklu na faktory měřící tendenci k nevěře u zkoumané a 

kontrolní skupiny 

Proměnná Skupina Fáze cyklu Průměr 

Standartní 

odchylka 

Spodní 

hranice 

Horní 

hranice 

Rozdíl průměrů 

(O-L) 

Hladina 

signifikance 

F1 – Tendence k 

nevěře 

Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 2,296 ,236 1,824 2,769 

-0,156 0,534 
Luteální (L) 2,452 ,192 2,068 2,836 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 1,856 ,205 1,446 2,265 

0,106 0,485 
Luteální (L) 1,750 ,166 1,417 2,083 

F2 – Věrnost Normálně 

cyklující 

Ovulační (O) 5,704 ,329 5,045 6,362 
-0,111 0,790 

Luteální (L) 5,815 ,357 5,100 6,529 

Uživatelé 

HA 

Ovulační (O) 5,403 ,285 4,833 5,973 
0,111 0,746 

Luteální (L) 5,292 ,309 4,673 5,910 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

V rámci ani jedné ze skupin tedy nebyl v ţádném z faktorů v závislosti na fázi cyklu naměřen 

signifikantní rozdíl. 

 

Následující grafy (Grafy 12 a 13) zobrazují směr vlivu interakce uţívání HA a fáze cyklu na 

oba faktory související s tendencí k nevěře. Tak jako z uvedených testů je moţno pozorovat, ţe ţeny 

normálně cyklující mají v obou fázích cyklu vyšší tendenci k nevěře (F1) neţ ţeny uţívající 

hormonální antikoncepci a to dokonce signifikantně. U obou skupin jsou pak také tendence k nevěře 

vyšší v ovulační fázi neţ ve fázi luteální, přestoţe tyto rozdíly nejsou signifikantní.  

F2(Věrnost) je pak pro zkoumanou skupinu normálně cyklujících ţen také vyšší neţ u ţen 

uţívajících hormonální antikoncepci a v ovulační fázi menstruačního cyklu je vyšší neţ ve fázi 

luteální. Ţeny, které uţívají hormonální antikoncepci, mají ale naopak F2(Věrnost) v ovulační fázi 

niţší, neţ ve fázi luteální. Pro F2(Věrnost) však není ţádný z rozdílů signifikantní 
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Grafy 12 a 13 – Tendence k nevěře, Příběh 2 – Změna F1(Tendence k nevěře) a F2(Věrnost) podle skupiny 

(užívání/neužívání HA) a fáze cyklu (ovulační/luteální) 

 

 

3.4.3.7 Kontrola pro další kovariáty 

 

 Pro důkladnou kontrolu byla provedena kontrola pro další vlivy, které by potenciálně mohly 

mít vliv na měření jednotlivých faktorů i příběhů. 

Kontrola byla prováděna programu SPSS pro následující kovariáty: 

Sociální a demografické: 

- Věk a vzdělání obou partnerů 

- Délka aktuálního vztahu 

- Délka souţití se současným partnerem 

- Rozdíl mezi vlastní a partnerovou atraktivitou 

Skóry jiných dotazníků: 

- SOI obou partnerů 

- EBIS vyplňovaný pro sebe i pro partnera od muţe i od ţeny (dohromady tedy 4 skóry) 

- IJS vyplňovaný opět pro sebe i pro partnera od muţe i od ţeny 

- TSDI ve všech šesti faktorech za kaţdého z partnerů a rozdíl mezi skóry muţe a ţeny v páru 

(dohromady tedy 12 skórů a 6 hodnot rozdílů mezi nimi) 

Následující tabulka ukazuje shrnutí signifikancí vlivů jednotlivých kovariátů na dotazníky 

k jednotlivým příběhům (tab. 38). Podrobnější tabulky těchto testů jsou k nalezení v příloze. 
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Tabulka 38 – Kontrola pro další kovariáty – shrnutí signifikancí vlivů dalších proměnných na jednotlivé dotazníky 

 Signifikance 

Kovariát 

Žárlivost, 

příběh 1 

Žárlivost, 

příběh 2 

Důvěra, 

příběh 1 

Důvěra, 

příběh 2 

Tendence 

k nevěře, 

příběh 1 

Tendence 

k nevěře, 

příběh 2 

Délka vztahu 0,376 0,301 0,861 0,920 0,481 0,902 

Délka soužití 0,363 0,029 0,704 0,737 0,242 0,195 

Věk muže 0,279 0,405 0,319 0,910 0,174 0,848 

Vzdělání muže 0,760 0,274 0,616 0,563 0,414 0,195 

Věk ženy 0,186 0,708 0,142 0,660 0,643 0,280 

Vzdělání ženy 0,562 0,383 0,662 0,663 0,461 0,975 

SOI muže 0,506 0,359 0,655 0,609 0,727 0,889 

SOI ženy 0,158 0,301 0,317 0,985 0,569 0,785 

Rozdíl atraktivity (pohled muže) 0,639 0,168 0,407 0,662 0,258 0,728 

Rozdíl atraktivity (pohled ženy) 0,322 0,170 0,367 0,939 0,301 0,584 

EBIS muže 0,836 0,606 0,506 0,739 0,763 0,662 

EBIS ženy (z pohledu muže) 0,283 0,548 0,391 0,834 0,672 0,543 

IJS muže 0,374 0,570 0,298 0,398 0,234 0,954 

IJS ženy (z pohledu muže) 0,251 0,643 0,037 0,545 0,384 0,815 

EBIS ženy 0,474 0,957 0,489 0,927 0,610 0,449 

EBIS muže (z pohledu ženy) 0,379 0,947 0,626 0,832 0,154 0,571 

IJS ženy 0,620 0,058 0,839 0,782 0,587 0,152 

IJS muže (z pohledu ženy) 0,146 0,960 0,817 0,786 0,448 0,617 

TSDI muže F1 - 

Agreament/Commitment 
0,980 0,712 0,248 0,985 0,525 0,733 

TSDI muže F2 - Resource 0,965 0,161 0,884 0,805 0,839 0,903 

TSDI muže F3 – Physical 

prowess 
0,837 0,894 0,200 0,873 0,122 0,950 

TSDI muže F4 – Emotional 

stability 
0,734 0,124 0,941 0,622 0,674 0,988 

TSDI muže F5 - Surgency 0,563 0,119 0,699 0,542 0,984 0,896 

TSDI muže F6 – Physical 

Atractiveness 
0,834 0,239 0,729 0,691 0,288 0,267 

TSDI ženy F1 - 

Agreament/Commitment 
0,785 0,079 0,136 0,804 0,620 0,399 

TSDI muže F2 - Resource 0,941 0,966 0,254 0,684 0,551 0,869 
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TSDI ženy F3 – Physical 

prowess 
0,919 0,881 0,081 0,961 0,632 0,475 

TSDI muže F4 – Emotional 

stability 
0,841 0,326 0,362 0,653 0,353 0,494 

TSDI ženy F5 - Surgency 0,945 0,980 0,500 0,971 0,412 0,666 

TSDI ženy F6 – Physical 

Atractiveness 
0,815 0,083 0,664 0,637 0,847 0,883 

Rozdíl TSDI F1 0,856 0,645 0,764 0,529 0,840 0,837 

Rozdíl TSDI F2 
0,847 0,603 0,522 0,626 0,198 0,811 

Rozdíl TSDI F3 
0,764 0,693 0,179 0,821 0,191 0,764 

Rozdíl TSDI F4 
0,947 0,586 0,348 0,822 0,909 0,947 

Rozdíl TSDI F5 
0,431 0,142 0,161 0,813 0,583 0,431 

Rozdíl TSDI F6 
0,734 0,074 0,880 0,725 0,300 0,734 

Užívání HA 0,063 0,763 0,169 0,418 0,933 0,063 

Tučně jsou zvýrazněny výsledky se signifikancí na hladině pod 5% (p < 0.05) 

 

V souhrnném modelu se ukázaly jako signifikantní pouze délka souţití se současným 

partnerem v dotazníku ţárlivosti k příběhu 2 a IJS skór ţeny z pohledu muţe (jím vyplňovaný 

dotazník IJS pro partnerku). 

Byly tedy znovu vytvořeny obecné lineární modely s opakovaným měřením, kde byly jako 

kovariáty přidány tyto dvě proměnné. Ani u jednoho z nich se však signifikantní vliv nepotvrdil a 

výsledky zůstaly nezměněny. 

 

 Kromě výše popsaných jsme chtěli mezi kontrolované proměnné zahrnout i způsob 

trávení času v době před vyplňováním dotazníku. Nicméně se bohuţel ukázalo, ţe otázka nebyla 

dostatečně přesně formulována a respondenti vypovídali rozdílným způsobem, coţ ve výsledku 

aplikaci těchto kovariátů znemoţnilo.  

Respondenti měli v této otázce alokovat hodiny předchozího dne ve čtyřech kategoriích: 

spánek, práce, volný čas bez partnera, volný čas s partnerem. Při korelační analýze získaných dat – 

pouţitelná data byla ovšem pouze od zhruba deseti respondentů zkoumané skupiny – se ukázalo, ţe 

v budoucích výzkumech by zejména vyšší hodnoty kategorie „volný čas bez partnerky“ mohl mít 

signifikantní vliv na sníţení naměřených uţívání observačních a negativních taktik a zvýšení důvěry. 
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4. Diskuse 

 

V této studii jsme se zaměřili na změny muţské ţárlivosti v závislosti na fázi menstruačního 

cyklu, jako doprovodné jevy jsme sledovali změnu důvěry partnerce a partnerčinu tendenci k nevěře.  

Toto měření jsme prováděli pomocí projektivní metody, zaloţené na dotazníku vytvořeném 

v roce 2006 B. Husárovou, K. Klapilovou, J. Havlíčkem a A. Kuběnou, jehoţ výsledky korelují se 

standardizovanými dotazníky intencí mimomanţelského chování (EBIS; Buunk, 1991) a partnerské 

ţárlivosti (IJS; Mathes, Severa, 1981) 

Naším předpokladem bylo, ţe vzhledem ke zvýšeným tendencím ţen k mimopartnerským 

sexuálním vztahům v ovulační fázi menstruačního cyklu, motivovaným mimo jiné tendencí 

k vyhledávání muţů s například maskulinnějšími a symetrickými rysy, kteří mají pravděpodobně 

dobrý genofond pro předání svému potomku (Thornhill, Gangestad, 1999; Roberts, Little, 2008; 

Wedekind a kol., 1995), budou muţi jevit v ovulační fázi svých partnerek vyšší ostraţitost vůči 

potenciálním konkurentů a míru uţívání technik k udrţení partnera neţ ve fázi luteální (Burris, Little, 

2006), potaţmo tedy i ţárlivosti.  

Dalšími fakty podporujícími tento předpoklad je například vyšší muţská citlivost na sexuální 

nevěru, která můţe způsobit, ţe budou své zdroje vkládat do cizího „kukaččího“ potomka, coţ by 

výrazně sníţilo pravděpodobnost předání a rozšíření jejich vlastního genu do další generace (Geary 

et al., 1995). Aplikace zvýšených bezpečnostních opatřená v podobě vyšší ţárlivosti, potaţmo 

uţívání technik k udrţení partnera se jim tak na základě takzvané „Error Management Theory“ 

(Haselton, Buss, 2000) vyplatí aplikovat v kaţdém období ohroţení (tedy ovulační fázi cyklu jejich 

partnerky), neţ riskovat a v době pravého ohroţení neţárlit a následkem toho vychovávat a jinak 

investovat do dítěte jiného muţe. 

Naše první hypotéza, ţe „u mužů, jejichž partnerka normálně cykluje (neužívá hormonální 

antikoncepci) bude v ovulační fázi menstruačního cyklu naměřená žárlivost vyšší, než ve fázi 

luteální,“ bohuţel nebyla našimi výsledky potvrzena. Výsledky neukazují, ţe by se ţárlivost u muţů, 

jejichţ partnerka přirozeně cykluje, v závislosti na fázi cyklu signifikantně měnila, a to ani v jedné ze 

sledovaných sloţek – tedy uţívání observačních, negativních a pozitivních technik. Přesto tuto 

hypotézu nezavrhujeme a jsme přesvědčeni, ţe by bylo vhodno toto téma podrobněji prozkoumat, 

pokud moţno na větším vzorku respondentů, který by mohl poskytnout přesnější výsledky. 
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Z evolučního hlediska by takové změny dávaly smysl, zejména ve světle extrémně vysokých 

nákladů, které jsou třeba ke zplození a vychování potomka (Marlowe, 2000) ve spojení s vrozenou 

snahou muţe maximalizovat svou reprodukční úspěšnost (Buss et al., 1992). 

Dá se však očekávat, ţe zvýšení uţívání technik k udrţení partnera je ovlivněno nejen 

vyššími tendencemi ţen k nevěře, ale také změnami v jejich vzhledu (Roberta a kol., 2009) a chování 

(např. Alvergne, Lumaa, 2010; Provost a kol., 2008; Guégen, 2012). Tyto změny mohou z hlediska 

muţe zvyšovat její partnerskou hodnotu, a motivovat ho tedy k vyššímu uţívání všech typů technik 

k udrţení partnera. 

U kontrolní skupiny muţů, jejichţ partnerka uţívá hormonální antikoncepci, jsme vzhledem 

k chybějící fázi plodnosti očekávali spíše malé rozdíly ţárlivosti v závislosti na fázi cyklu. V rozporu 

s našimi předpoklady se však rozdíly v závislosti na fázi cyklu ukázaly významnější u kontrolní 

skupiny muţů, jejichţ partnerky uţívají HA. Rozdíly jsou výraznější u faktorů měřících uţívání 

observačních a negativních technik a u kontrolní skupiny signifikantně vyšší v ovulační fázi cyklu 

jejich partnerek, ne ve fázi luteální. U pozitivních technik tyto rozdíly nebyly prokázány, coţ můţe 

být způsobeno kromě jiných faktorů také jejich povahou jakoţto spíše dlouhodobých neţ 

reaktivních/obranných technik. 

Moţným vysvětlením tohoto jevu je, ţe monofazická hormonální antikoncepce nezpůsobuje 

stabilní hladinu exogenních a endogenních hormonů v těle. To můţe být způsobeno dvěma efekty.  

Prvním je, ţe hormonální antikoncepce obsahuje dávky hormonů pouze pro 21 z 28 dní a tělo 

tedy v týdnu bez exogenních hormonů mění hladinu hormonů směrem k hladinám přirozeným. Tento 

efekt můţe být posílen postupným vstřebáváním a kumulací dávek hormonů v těle vlivem 

opakovaného dávkovaní hormonů (Fotherby, 1996). 

Druhým moţným vysvětlením je, ţe hormonální antikoncepce nepotlačuje zcela tvorbu 

přirozených hormonů, a to zejména v období ovulace, kdy by přirozená produkce mohla být natolik 

silná, ţe by kombinací přirozených hormonů s kumulovanými hormony dodávanými z vnějšku skrze 

tablety hormonální antikoncepce dosahovaly téměř hladin přirozených hormonů u ţen, které HA 

neuţívají. Tyto hladiny pro tělo dostupných hormonů (bioavailability) dosahují vrcholu v době 

odpovídající ovulaci a těsně po ní, v luteální fázi pak prudce klesají (Bitzer, Simon, 2011). 

Vysvětlení zahrnující přirozené a umělé hladiny hormonů je ovšem jen jedno z moţných, a 

nelze vyloučit, ţe vysvětlení spočívá v jiném vlivu, který v rámci této práce nebyl brán v potaz. 

S výše zmíněnými výsledky změn v ţárlivosti v závislosti na fázi menstruačního cyklu u 

partnerů ţen uţívajících HA korespondují i výsledky změn měřené důvěry partnerkám. Ty ukazují, 

ţe u muţů, jejichţ partnerka uţívá hormonální antikoncepci, dochází v ovulační fázi k nárůstu 

nedůvěry. 
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Tato změna by neměla být motivována obavou z vychovávání cizího potomka, protoţe tento 

vliv by měl být alespoň částečně potlačen uţíváním HA (Miller et al., 2007), nicméně zde zůstává 

citlivost na sexuální nevěru a efekt potlačení zřejmě nebude úplný. Naše výsledky navíc ukazují, ţe 

ţeny uţívající HA stále jeví ve fázi korespondující s ovulací vyšší míru tendencí k nevěře, přestoţe 

ne signifikantně. 

Dalším faktorem, který by se do důvěry jejich partnerkám mohl promítnout, je vědomí muţů, 

ţe jejich partnerka uţívá hormonální antikoncepci, a tedy se při (mimopartnerském) sexuálním styku 

nemusí v podstatě obávat neplánovaného otěhotnění, coţ můţe odstranit část jejích zábran 

k takovým aktivitám. Chování muţů můţe být také ovlivněno tím, ţe ţeny uţívající HA jeví 

celkovou niţší sexuální satisfakci ve vztahu coţ je signál muţem zaznamenatelný a potenciálně 

signalizující zvýšené riziko jejích tendencí k mimopartnerskému sexu (Roberts a kol., 2008, Garver-

Apgar a kol., 2006). 

 

Na základě obdobných předpokladů jako u první hypotézy (viz výše), jsme formulovali 

hypotézu druhou a to ţe „muži, jejichž partnerky přirozeně cyklují, budou jevit vyšší celkovou míru 

žárlivosti a nedůvěry, než muži, jejichž partnerky užívají hormonální antikoncepci.“. Tuto hypotézu 

naše výsledky jednoznačně podporují, přestoţe tyto rozdíly nebyly vţdy dostatečně signifikantní. 

V naměřených hodnotách uţívání všech tří typů technik k udrţení partnera (observačních, 

negativních i pozitivních) skórovali partneři normálně cyklujících ţen výše neţ partneři ţen 

uţívajících hormonální antikoncepci. Tyto výsledky byly částečně podpořeny i průvodními 

sledovanými jevy a to vyšší nedůvěrou u muţů, jejichţ partnerka normálně cykluje (s výjimkou 

ovulační fáze u příběhu 1). 

 

V souladu s hypotézou druhou jsme formulovali hypotézu třetí: „normálně cyklující ženy 

budou jevit vyšší míru tendencí k nevěře, zejména pak v ovulační fázi menstruačního cyklu.“ Obě 

verze příběhu ukázaly v souladu s předpokladem a výsledky ohledně hypotézy 2 vyšší tendence 

k nevěře u normálně cyklujících ţen, neţ u ţen uţívajících hormonální antikoncepci (u příběhu 2 byl 

tento rozdíl dokonce signifikantní). Změny podle fáze jejich cyklu se však nepodařilo signifikantně 

prokázat ani u jedné ze skupin, přestoţe mírné tendence v tomto směru zaznamenány byly. 

Kombinace vyšších tendencí normálně cyklujících ţen k nevěře a větší nedůvěry jejich 

partnerů se zdá důleţitou motivací ke zvýšené ţárlivosti, potaţmo uţívání technik k udrţení partnera. 

Bohuţel se u těchto muţů signifikantní změny v závislosti na fázi cyklu nepodařilo touto studií 

prokázat. 
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Výše uvedená zdůvodnění (viz první hypotéza) však nemůţeme brát jako jediné. V případě 

této studie (stejně jako většiny ostatních) nelze vyloučit preselekční vlivy, tedy ţe rozdíly mezi 

ţenami jsou dány jiţ předem. Například je tedy moţné, ţe ţeny s vyšší pravděpodobností k uţívání 

hormonální antikoncepce mají také vyšší tendence k mimopárovým sexuálním vztahům, nebo ţe si 

vybírají ţárlivější partnery. K odstranění těchto pochybností by bylo pravděpodobně třeba provést 

komplikovanou longitudální studii vnitrosubjektově sledující změny v těchto směrech v rámci 

několika měsíců aţ let jak v době normálního cyklování, tak pod dlouhodobějším vlivem hormonální 

antikoncepce. 

Pro kontrolu byla provedena analýza dalších vlivů a proměnných, které by mohly naše měření 

ovlivnit a to: věk a vzdělání obou partnerů, délka aktuálního vztahu, délka souţití se současným 

partnerem, rozdíl mezi vlastní a partnerovou atraktivitou, a pro kaţdého z partnerů skóry naměřené 

dotazníky EBIS, IJS, SOI a TSDI (viz výše). Ţádná z uvedených proměnných však neměla na 

naměřené hodnoty signifikantní vliv. 

 

Výsledky studie pak prokázaly vyšší celkovou ţárlivost u muţů, jejichţ partnerka přirozeně 

cykluje a u partnerů ţen uţívajících hormonální antikoncepci v ovulační fázi, oproti luteální fázi, 

vyšší uţívání observačních a negativních technik a s tím korespondující vyšší nedůvěru partnerkám. 

Dále tato studie ukázala vyšší tendenci k nevěře u normálně cyklujících ţen oproti ţenám uţívajícím 

hormonální antikoncepci a v souladu s tím i tendenci (nesignifiakntní) k vyšší nedůvěře partnerkám u 

muţů, jejichţ partnerka přirozeně cykluje, neţ u muţů jejichţ partnerka uţívá hormonální 

antikoncepci. 

 

  

 

4.1 Omezení a přínosy studie, návrhy na další výzkum 

 

Velký přínos tohoto výzkumu vidím v pouţití netradiční semi-projektivní metody, která 

omezuje vliv tendence respondentů se prezentovat v lepším světle. Pouţití projektivní metody sebou 

sice nese některá úskalí, nicméně můţe výrazně pomoci ve zkoumání jevů týkajících se chování, 

zejména v tak citlivých oblastech jako je lidská sexualita. 

Dalším velkým přínosem této práce je dle mého názoru zkoumání změny závislosti na fázi 

menstruačního cyklu v rámci dlouhodobého pozorování, místo zkoumání těchto rozdílů pomocí 
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porovnávání různých respondentů v odlišných fázích cyklu, jak je poměrně běţnou praktikou. 

Přesnost výsledků se tak mohla výrazně zlepšit, zejména u vzorku této velikosti. 

Jako pozitiva vnímám také omezení kontrolní skupiny na uţivatelky monofazické hormonální 

antikoncepce a jejich partnery, oproti poměrně běţnému zahrnutí všech uţivatelek hormonální 

antikoncepce do jedné skupiny a randomizace pořadí dotazníků pro minimalizaci vlivu opakovaného 

vyplňování.V případě navazujících studií by mohlo být také vhodné ještě podrobněji sledovat typ 

hormonální antikoncepce a tedy nejen její formu - monofazické, bifazické atd. – ale také mnoţství 

obsaţených hormonů, které se můţe i několikanásobně lišit a výzkumy zabývající se problematikou 

dávek hormonů v orální hormonální antikoncepci ukazují významnost těchto rozdílů na naměřené 

výsledky. 

Jako značné omezení vnímám poměrně malou výslednou zkoumanou skupinu. Větší soubor 

respondentů by zcela nepochybně přinesl lepší výsledky a pomohl rozlišit signifikantní jevy této 

problematiky. Kladem ovšem je poměrně široké spektrum respondentů, které se neomezuje na jednu 

skupinu (např. obvykle studenty vysokých škol), ale zahrnuje respondenty různého věku i stupně 

vzdělání. 

Další výzkum na toto téma by tedy mohl být velmi přínosný. Pouţití projektivní metody a 

opakovaných měření bych doporučil i pro další studie tohoto tématu. Pro přesnější výsledky však 

doporučuji větší soubor respondentů, pokud moţno se stejnou sociální a demografickou 

různorodostí. 

V budoucím výzkumu by také bylo vhodné eliminovat vliv dalších okolností, u nichţ je 

pravděpodobné, ţe mají na hodnocení vliv, jako například mnoţství tráveného času s partnerem 

v době před vyplňováním, které bohuţel v případě tohoto dotazníku nemohlo být provedeno. 

Nakonec bych také doporučil prozkoumat důkladněji hladiny aktivních hormonů v těle ţen 

uţívajících hormonální antikoncepci v jednotlivých fázích cyklu, ať jiţ přirozených či syntetických. 

Je moţné, ba pravděpodobné, ţe studie na toto téma jiţ existují, nicméně se nám je nepodařilo 

dohledat, moţná kvůli jejich spíše medicínsko / biochemickému rázu, k jejichţ tématům nemám 

dostatečné vzdělání. 
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4.2 Závěr 

 

Výzkum s pomocí analýzy dat získaných skrze projektivní dotazník přinesl dílčí výsledky 

ohledně uţívání hormonální antikoncepce ţen na ţárlivost jejich partnerů. Závislost těchto změn na 

fázi menstruačního cyklu se u zkoumaného souboru nepodařilo prokázat, nicméně se ukázaly 

nečekané změny u kontrolního souboru v párech, kde ţena hormonální antikoncepci uţívá. 
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6. Přílohy 

 

Seznam příloh: 

6.1 Projektivní dotazník 

6.2 Nezkrácené tabulky vlivu korelátů na sledované proměnné 

 

 

6.1 Projektivní dotazník 

Pro zjednodušení vkládám pouze muţské varianty pouţitých dotazníků. Ţenské dotazníky jsou 

shodné, pouze neobsahují otázky k měření ţárlivosti 

 

Příběh 1 

V klidu si, prosím, přečtěte následující krátký příběh s otevřeným koncem. Pokuste se ho domyslet podle vlastní 

fantazie. Na konci příběhu najdete 9 otázek, jejichž zodpovězení vám bude trvat přibližně 10 minut. Prosím, 

odpovídejte upřímně a samostatně. Dotazník vyplňte v zápětí po přečtení příběhu a dodržte při psaní pořadí 

otázek. Nejčastější typ možných odpovědí je na škále od 1 po 7, kde jednička znamená váš nesouhlas a sedmička 

váš souhlas s daným výrokem. Jako odpověď si vyberte vždy jen jednu z nabízených možností.    

 

Martin s Lucií seděli na balkóně jejich moderního bytu. Podařilo se jim ho moc hezky zařídit. Lucie věnovala nejvíc času právě 

balkónu. Umístnila sem své obrovské zelené rostliny a mezi nimi vysadila množství letních vesele pestrobarevných květin. Vymysleli 

si, že polovinu balkónu zasklí a v této části si vybudovali pohodlné sezení, kde je v létě příjemné večeřet, číst, nebo hrát šachy. 

Dokonce tam mají i malou televizi.  

 

Ale od té doby, co před dvěma lety začali splácet hypotéku, neměli na podobné posezení mnoho příležitostí a dnešní večer byl pro 

ně po dlouhém čase neobvyklou změnou. Všechen jejich čas nutně zabírá práce. Martinovi se v zaměstnání daří. Někdy ho projekty 

natolik pohltí, že ani nezpozoruje, že je devět hodin večer. Jindy je zase potřeba dokončovat termíny s plným nasazením a pak  

přichází domů po tmě, upracovaný k smrti. Martin a Lucie jen málokdy večeří spolu a mnohdy jsou tak unaveni, že si ani neřeknou, 

co nového se jim za celý den přihodilo. Zároveň jejich sexuální život již není to, co býval kdysi, nabral jakýsi týdenní stereotyp.  

 

Zítra Lucie odjíždí na služební cestu do firemní pobočky. Už tam dvakrát vycestovala a ještě tam pravděpodobně párkrát pojede. 

Martin Luciiny kolegy příliš nezná, má jen takový zběžný přehled ze společenských večírků její firmy. Na letošní vánoční zábavě ho 

seznámila také se zástupcem šéfa pobočky, kam se zítra chystá vycestovat. Když je představila, vysvětlila mu, že Pavel ji má na 

starosti a že právě s ním je v e-mailovém kontaktu. Pak už s ním dál nemluvili, protože Pavel, jakož skvělý tanečník, byl neustále v 

kole Luciiných kolegyň. Když se Martin zeptal na Pavlovu partnerku, odpověděla, že ji nikdy neviděli, Pavel s ní nechodí často do 
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společnosti. Moc víc o něm Lucie již neřekla, snad kromě toho, že se později zmínila o jeho galantnosti a ochotě pomoci. Martin si 

párkrát zavtipkoval na Pavlův účet a Lucie o něm dál už nemluvila.  

 

Avšak předevčírem se atmosféra v jejich domácnosti změnila na napjatou. Když byli navečer Martin s Lucií nakupovat, Pavel jí volal 

na mobil. Lucie rozhovor poměrně brzy ukončila a odůvodnila jeho telefonát tím, že s ní chtěl prodiskutovat plán jejího služebního 

pobytu. Celá ta situace Martina dost naštvala. Když dorazili domů, pohádali se. Lucie vypadala, že jí to mrzí.  

 

Dnes se ale vrátil Martin domů z práce dřív a s veselou náladou. Uvařil skvělou večeři. Potom, během toho co si ona balila kufřík, 

seděl u ní v ložnici a vtipkoval. Ve srovnání s některými jinými muži byl smysl pro humor jeho silnou stránkou. Martin svými 

rozmarnými poznámkami Lucii vyprovokoval k “módní přehlídce” oblečení, které si právě balila. Najednou však vstal, řekl Lucii, že ty 

letní šatičky, které si s sebou bere, jsou na služební schůzku příliš sexy, nemluvě o spodním prádle, a šel si zapálit na balkón. Rychle 

za ním vyšla ven. Promluvil až po chvíli: „Musíš zítra skutečně odjet? Je mi s tebou fajn. Seděl bych tu s tebou celou věčnost.“ Lucie 

se namísto odpovědi jenom usmála. „Abys na mě nezapomněla, než se vrátíš.“, dodal smutně, přitáhnul si ji k  sobě a začal jí pomalu 

a jemně líbat, pohladil ji po zadečku a zašeptal ji, zda se raději nevrátí do ložnice...  

 

V noci Martin nemohl delší dobu usnout, vstal tedy a šel se do kuchyně napít mléka. Když se vrátil do ložnice, všiml si, jak se Lucie ze 

snu hezky usmívá.  

 

Následující tři dny strávila Lucie na služební cestě. Pracovní záležitosti po počátečních stresech nakonec dopadly dobře. 

Když se poslední den vzbudila v hotelu, svítilo slunko. Cítila se výborně naladěná. Pěkně se oblékla, vyfoukala si vlasy, 

zapudrovala neposlušné letní pihy. Obvykle šminky příliš nepoužívala, ale dnes si dala záležet na jemných stínech a do 

kabelky přihodila lesk na rty. Před odchodem z hotelu, jako každé ráno, napsala Martinovi SMS správu, co ji dnes čeká.  

Když se Martin vzbudil, i jemu do okna svítilo slunko a cítil se poměrně dobře naladěn. Před prací si byl zaběhat, pak se 

osprchoval. Když vycházel z koupelny, dostal od Lucie pravidelnou ranní SMS správu. Psala, že pracovní záležitosti 

dopadly v pořádku a na večer je dohodnutá s kolegy, že si na závěr jejího pobytu půjdou zatančit. Přestože obvykle 

s odpovědí příliš nespěchal, tentokrát jí odpověděl obratem: „Buď hodná holka.“  

 

Večer na parketu přitahovala Lucie oči okolních mužů. V krátkých letních šatech její ladné pohyby působily velmi sexy. Alkoho l ji 

uvolnil a tak dobře se už dávno nebavila. A Pavlovi, na rozdíl od Martina, kterého tancování nebavilo, to šlo skutečně skvěle. Navíc 

byl dostatečně vysoký a měl udržovanou postavu, takže vzbuzoval pozornost jiných žen. Když Lucii začala docházet energie, vyšla se 

vydýchat na vzduch. Na mobilu našla tři nepřijaté hovory od Martina, ale když se mu pokoušela dovolat, nebral telefon. Jak tam tak 

nerozhodně postávala, potkala odcházející kolegy. Vzápětí se vynořil Pavel a navrhl jí, jestli oni dva v klubu ještě nezůstanou, když se 

jim spolu tak fajn tancuje. 

 

Dopište dle své fantazie, prosím, v několika krátkých větách či heslech, jak podle vás probíhal Luciin večer (maximálně 3 věty) a 

Martinův večer (maximálně 3 věty).  

Lucie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Martin: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Vnímáte vztah Lucie a Martina jako spokojený?  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

2. Máte pocit, že Lucii přitahuje Martin? 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

3. Máte pocit, že Martina přitahuje Lucie? 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

4. Máte pocit, že Lucii přitahuje Pavel?  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

5. Máte pocit,  že Pavla přitahuje Lucie? 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6. Doporučil byste Martinovi, aby v průběhu Luciiny služební cesty: 

 

6.1. Psal Lucii SMS zprávy, jak ji má rád a jak mu chybí. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.2. Chtěl, aby mu Lucie do telefonu podrobně popsala, jak probíhala její služební cesta. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.3. Navrhl Lucii, že namísto cesty autobusem pro ní přijede autem.  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 
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6.4. Uklidil byt, nakoupil a navařil netradiční večeři. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.5. Po návratu sledoval Luciino chování a reakce. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.6. Pozoroval Lucii při prvním společném milování.  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6. 7. Lucii po příchodu domů vynadal.  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7. Následující výroky obsahují různé možnosti, jak probíhal večer Lucie a Pavla. Na škále od 1 po 7 se vyjádřete, jak si vy 

představujete, že probíhal večer Lucie a Pavla. 

 

7. 1. Lucie zůstala s Pavlem v klubu. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.2. Lucie s Pavlem si v klubu dlouze povídali.  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.3. Lucie s Pavlem vzájemně flirtovali.  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.4. Lucie s Pavlem seděli blízko u sebe a při povídání se letmo dotýkali. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.5. Pavel šel doprovodit Lucii k hotelu a cestou se drželi za ruku a objímali se. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 
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7.6. Lucie a Pavel se vášnivě líbali. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.7. Pavel šel s Lucií na hotel a tam se spolu mazlili. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.8. Pavel šel s Lucií na hotel a tam se spolu milovali. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

8. Byl pro vás pročtený příběh sexuálně vzrušující? 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

9. Rozčílil vás přečtený příběh?  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

Příběh 2 

 

V klidu si, prosím, přečtěte následující krátký příběh s otevřeným koncem. Pokuste se ho domyslet podle vlastní 

fantazie. Na konci příběhu najdete 9 otázek, jejichž zodpovězení vám bude trvat přibližně 10 minut. Prosím, 

odpovídejte upřímně a samostatně. Dotazník vyplňte v zápětí po přečtení příběhu a dodržte při psaní pořadí 

otázek. Nejčastější typ možných odpovědí je na škále od 1 po 7, kde jednička znamená váš nesouhlas a sedmička 

váš souhlas s daným výrokem. Jako odpověď si vyberte vždy jen jednu z nabízených možností.    

 

Je příjemný pátek večer. Jarní vůně jsou cítit dokonce i v ovzduší našeho velkého města. Jedním z parků kráčí Jirka a 

Diana, pár, který už je evidentně spolu nějakou tu dobu. Mají sladěnou chůzi, Diana se decentně drží svého 

partnera za paži, příliš spolu nemluví. Občas se jen na sebe podívají a pousmějí se. V jejich oblíbeném podniku už na 

ně čeká společnost - dlouholetí známí ze školy, kterou společně vystudovali. Oba mají tato setkání rádi. Nejen, že 

uvidí staré přátele a zavzpomínají si, ale hlavně se dozvědí všechny novinky.  
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Přestože dnes působí harmonicky, poslední dobou se hádají o něco víc než dříve. Je to hlavně kvůli despotickému 

šéfovi, který Jirku pořádně dusí, a ten pak podobnou atmosféru přenáší i domů. To se pak někdy odráží i v jejich 

sexuálním životě a stává se, že se Diana s Jirkou i více dní nemilují.  

Večer ve společnosti známých se vskutku dařil, hrála příjemná hudba a k tomu spousta dobrého vína. Kolem deváté 

přišel jejich kamarád Petr. Je ve společnosti oblíbený, takový vysoký, pohledný sympaťák. Není původně jejich 

spolužák a ani nebydlí v Praze, přesto jej všichni dlouho znají a dokonce s nimi několikrát trávil společnou letní 

dovolenou. Akce, na nichž se objevil, byly považovány za nejzdařilejší, hlavně díky jeho svěžímu humoru a 

sportovně adrenalinovým kouskům. Nicméně dnes večer se vidí pohromadě po poměrně dlouhé době. 

Jirka seděl jako obvykle vedle Diany. Na volné místo po její druhé ruce zamířil právě Petr. Sednul si pohodlně a tak, 

že se jí mohl při konverzaci dívat dobře do očí. Zpočátku jejich rozhovor trochu vázl, ale jakmile se zasmáli pár 

vzpomínkám, už to šlo s pomocí červeného vína jako po másle. Nakonec spolu Diana a Petr propovídali většinu 

večera.  

Jirka se občas snažil zapojit do jejich hovoru, ale seděl na špatném místě a příliš se neslyšeli. Rozhodně se ale 

nenudil. Napřed měl vášnivou debatu se starým kamarádem z kolejí a potom skvěle bavil společnost hrou na 

kytaru. 

 

Večer se již chýlil ke konci a Jirka se rázně rozhodl zábavu ukončit a mával na Dianu, že už by se mohli odebrat 

k domovu. Rozloučila s Petrem - dali si pusu na tváře z obou stran. Jirka ji pak razantně objal kolem ramen a odvedl 

ji do vlahého jarního rána. Jakmile byli v parku, ruku sundal a začal Dianu ironicky popichovat. Mohla si ho přece 

všímat víc a Petra míň. A taky mu nemusela dávat pusu, podle jeho názoru je podání ruky v tomto případě 

vhodnější. Co tedy aspoň říkal?  

A tak mu to Diana ve zkratce reprodukovala. Hraje pořád volejbal, i když už samozřejmě ne extraligu jako před lety. 

Jeho partnerka ho teď trošku zlobí. V Brně má výbornou práci, teď dokonce povýšil (ostatně proto je tu až do 

čtvrtka na služební cestě, neboť jeho firma uvažuje o vytvoření pražské pobočky, v jejímž čele by měl být právě on).   

 

Když přišli domů, ještě chvíli rozebírali dnešní večer, ale byli už moc unavení. Diana si šla dát horkou koupel. Za chvíli se u ní 
objevil Jirka a navrhl jí, že ji umyje a namasíruje jí záda. Pak ji zabalil do obrovského žlutého ručníku, osušil jí vlasy a dostrkal ji 
do postele. Měl velkou chuť se milovat a tak se k Dianě zezadu přitiskl, začal ji líbat za krkem, sáhl na její oblé boky… 

 

Diana, zmámená vínem, potom brzy usnula. Jirka ještě vstal, pozhasínal světla po celém bytě, pustil si hudbu, aby se mu lépe 
usnulo. Když uléhal, Diana něco ze spánku zamručela, jako by chtěla něco říct, ale vůbec jí nerozuměl. Tak se na ni díval jak spí 
a jak se jí v obličeji prohání různé emoce až se postupně ustálí jasný spokojený výraz.   

 

Ve středu v podvečer chodí Diana pravidelně na tenis s přáteli z práce, který zpravidla končívá ve vinném baru a 

často se protahuje do pozdních hodin. Středa je právě dnes a Diana už se chystá k odchodu. Oblékla si svou 

oblíbenou sukni, namalovala se, navoněla si oblečení svým francouzským parfémem. Raketu a sportovní oblečení 

sbalila do tašky vedle, občas to tak dělává, když se potom chystá do zmiňované vinárny. Petr zítra odjíždí a před 

dvěma dny jí volal a zval ji na skleničku. Řekla, že jí to možná vyjde dneska po tenise, že si ještě zavolají. Na 
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rozloučenou dala Jirkovi letmou pusu v obýváku, a řekla, že se dneska trochu zdrží. Jirka, který na ni už hodnou 

chvíli nepromluvil, jí jenom kývnul na rozloučenou a díval se za ní, jak odchází.  

 

Dopište dle své fantazie, prosím, v několika krátkých větách či heslech, jak podle vás probíhal Dianin večer 

(maximálně 3 věty) a Jirkův večer (maximálně 3 věty).  

Diana: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Jirka: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

1. Vnímáte vztah Jirky a Diany jako spokojený?  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

2. Máte pocit, že Dianu přitahuje Jirka? 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

3. Máte pocit, že Jirku přitahuje Diana? 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

4. Máte pocit, že Dianu přitahuje Petr?  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

5. Máte pocit, že Petra přitahuje Diana? 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 
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6. Doporučil byste Jirkovi, aby večer, kdy jde Diana na tenis:    

 

6.1. Napsal Dianě SMS zprávu, jak jí má rád a jak mu dnes večer chybí. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.2. Chtěl, aby mu Diana po návratu domů podrobně popsala, jak probíhal její večerní program. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.3. Navrhl Dianě, že pro ni přijede do baru. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.4. Uklidil byt, nakoupil a navařil netradiční večeři. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.5. Po návratu sledoval Dianino chování a reakce.  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6.6. Pozoroval Dianu při společném milování po návratu domů. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

6. 7. Dianě po návratu domů vynadal. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7. Následující výroky obsahují různé možnosti, jak probíhal večer Diany a Petra. Na škále od 1 po 7 vyjádřete, jak si 

představujete, že probíhal večer Diany a Petra. 

 

7. 1. Diana šla s Petrem na skleničku. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 
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7.2. Diana s Petrem si dlouho povídali při vínu.  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.3. Diana s Petrem vzájemně flirtovali. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.4. Diana s Petrem seděli blízko u sebe a při povídání se letmo dotýkali.  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.5. Petr se šel s Dianou projít a cestou parkem se drželi za ruku a objímali. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.6. Diana s Petrem se vášnivě líbali. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.7. Diana šla s Petrem na hotel a tam se spolu mazlili. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

7.8. Diana šla s Petrem na hotel a tam se spolu milovali. 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

8. Byl pro vás pročtený příběh sexuálně vzrušující? 

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 

 

9. Rozčílil vás přečtený příběh?  

určitě ne  1 2 3 4 5 6 7 určitě ano 
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6.2 Nezkrácené tabulky vlivu korelátů na sledované proměnné 

 

Ţárlivost, příběh 1 

 

Kovariát 

Hodnota (Pillai's 

Trace) F 

Hypothesis 

df 

Error 

df 

Hladina 

signifikance 

Délka vztahu 0,078 1,019 2 24 0,376 

Délka soužití 0,081 1,059 2 24 0,363 

Věk muže 0,101 1,345 2 24 0,279 

Vzdělání muže 0,023 0,278 2 24 0,760 

Věk ženy 0,131 1,804 2 24 0,186 

Vzdělání ženy 0,047 0,590 2 24 0,562 

SOI muže 0,055 0,700 2 24 0,506 

SOI ženy 0,142 1,993 2 24 0,158 

Rozdíl atraktivity (pohled muže) 0,037 0,456 2 24 0,639 

Rozdíl atraktivity (pohled ženy) 0,090 1,189 2 24 0,322 

EBS muže 0,015 0,181 2 24 0,836 

EBS ženy (z pohledu muže) 0,100 1,329 2 24 0,283 

IJS muže 0,079 1,025 2 24 0,374 

IJS ženy (z pohledu muže) 0,109 1,465 2 24 0,251 

EBS ženy 0,060 0,771 2 24 0,474 

EBS muže (z pohledu ženy) 0,078 1,011 2 24 0,379 

IJS ženy 0,039 0,487 2 24 0,620 

IJS muže (z pohledu ženy) 0,148 2,088 2 24 0,146 

TSDI muže F1 - 

Agreament/Commitement 
0,008 0,021 2 5 0,980 

TSDI muže F2 - Resource 0,014 0,036 2 5 0,965 

TSDI muže F3 – Physical prowess 0,069 0,184 2 5 0,837 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,116 0,329 2 5 0,734 

TSDI muže F5 - Surgency 0,205 0,646 2 5 0,563 

TSDI muže F6 – Physical 

Atractiveness 
0,070 0,188 2 5 0,834 

TSDI ženy F1 - 

Agreament/Commitement 
0,092 0,254 2 5 0,785 

TSDI muže F2 - Resource 0,024 0,062 2 5 0,941 
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TSDI ženy F3 – Physical prowess 0,033 0,086 2 5 0,919 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,067 0,180 2 5 0,841 

TSDI ženy F5 - Surgency 0,022 0,057 2 5 0,945 

TSDI ženy F6 – Physical Atractiveness 0,078 0,213 2 5 0,815 

Rozdíl TSDI F1 0,060 0,160 2 5 0,856 

Rozdíl TSDI F2 
0,064 0,171 2 5 0,847 

Rozdíl TSDI F3 
0,102 0,284 2 5 0,764 

Rozdíl TSDI F4 
0,021 0,055 2 5 0,947 

Rozdíl TSDI F5 
0,286 1,001 2 5 0,431 

Rozdíl TSDI F6 
0,116 0,329 2 5 0,734 

Užívání HA 0,206 3,107 2 24 0,063 

 

Ţárlivost, příběh 2 

Kovariát 

Hodnota (Pillai's 

Trace) F 

Hypothesis 

df 

Error 

df 

Hladina 

signifikance 

Délka vztahu 0,388 1,477 3 7 0,301 

Délka soužití 0,705 5,574 3 7 0,029 

Věk muže 0,324 1,117 3 7 0,405 

Vzdělání muže 0,406 1,595 3 7 0,274 

Věk ženy 0,170 0,477 3 7 0,708 

Vzdělání ženy 0,336 1,183 3 7 0,383 

SOI muže 0,351 1,261 3 7 0,359 

SOI ženy 0,388 1,477 3 7 0,301 

Rozdíl atraktivity (pohled muže) 0,493 2,270 3 7 0,168 

Rozdíl atraktivity (pohled ženy) 0,491 2,252 3 7 0,170 

EBS muže 0,218 0,652 3 7 0,606 

EBS ženy (z pohledu muže) 0,247 0,766 3 7 0,548 

IJS muže 0,237 0,723 3 7 0,570 

IJS ženy (z pohledu muže) 0,201 0,587 3 7 0,643 

EBS ženy 0,041 0,101 3 7 0,957 

EBS muže (z pohledu ženy) 0,048 0,118 3 7 0,947 

IJS ženy 0,634 4,042 3 7 0,058 

IJS muže (z pohledu ženy) 0,040 0,096 3 7 0,960 
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TSDI muže F1 - 

Agreament/Commitement 
0,168 0,471 3 7 0,712 

TSDI muže F2 - Resource 0,499 2,324 3 7 0,161 

TSDI muže F3 – Physical prowess 0,078 0,198 3 7 0,894 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,539 2,729 3 7 0,124 

TSDI muže F5 - Surgency 0,545 2,796 3 7 0,119 

TSDI muže F6 – Physical 

Atractiveness 
0,432 1,776 3 7 0,239 

TSDI ženy F1 - 

Agreament/Commitement 
0,598 3,476 3 7 0,079 

TSDI muže F2 - Resource 0,036 0,086 3 7 0,966 

TSDI ženy F3 – Physical prowess 0,085 0,218 3 7 0,881 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,371 1,377 3 7 0,326 

TSDI ženy F5 - Surgency 0,024 0,058 3 7 0,980 

TSDI ženy F6 – Physical Atractiveness 0,593 3,395 3 7 0,083 

Rozdíl TSDI F1 0,200 0,583 3 7 0,645 

Rozdíl TSDI F2 
0,220 0,659 3 7 0,603 

Rozdíl TSDI F3 
0,177 0,502 3 7 0,693 

Rozdíl TSDI F4 
0,228 0,690 3 7 0,586 

Rozdíl TSDI F5 
0,519 2,514 3 7 0,142 

Rozdíl TSDI F6 
0,606 3,590 3 7 0,074 

Užívání HA 0,144 0,391 3 7 0,763 

 

Důvěra, příběh 1 

 

Kovariát 

Hodnota (Pillai's 

Trace) F 

Hypothesis 

df 

Error 

df 

Hladina 

signifikance 

Délka vztahu 0,033 0,152 2 9 0,861 

Délka soužití 0,075 0,364 2 9 0,704 

Věk muže 0,224 1,303 2 9 0,319 

Vzdělání muže 0,102 0,512 2 9 0,616 

Věk ženy 0,352 2,448 2 9 0,142 

Vzdělání ženy 0,088 0,432 2 9 0,662 

SOI muže 0,090 0,444 2 9 0,655 

SOI ženy 0,225 1,307 2 9 0,317 
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Rozdíl atraktivity (pohled muže) 0,181 0,995 2 9 0,407 

Rozdíl atraktivity (pohled ženy) 0,200 1,123 2 9 0,367 

EBS muže 0,140 0,736 2 9 0,506 

EBS ženy (z pohledu muže) 0,188 1,044 2 9 0,391 

IJS muže 0,236 1,388 2 9 0,298 

IJS ženy (z pohledu muže) 0,521 4,885 2 9 0,037 

EBS ženy 0,147 0,776 2 9 0,489 

EBS muže (z pohledu ženy) 0,099 0,494 2 9 0,626 

IJS ženy 0,038 0,179 2 9 0,839 

IJS muže (z pohledu ženy) 0,044 0,207 2 9 0,817 

TSDI muže F1 - 

Agreament/Commitement 
0,267 1,636 2 9 0,248 

TSDI muže F2 - Resource 0,027 0,125 2 9 0,884 

TSDI muže F3 – Physical prowess 0,301 1,934 2 9 0,200 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,013 0,061 2 9 0,941 

TSDI muže F5 - Surgency 0,077 0,373 2 9 0,699 

TSDI muže F6 – Physical 

Atractiveness 
0,068 0,328 2 9 0,729 

TSDI ženy F1 - 

Agreament/Commitement 
0,358 2,513 2 9 0,136 

TSDI muže F2 - Resource 0,263 1,604 2 9 0,254 

TSDI ženy F3 – Physical prowess 0,429 3,376 2 9 0,081 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,202 1,141 2 9 0,362 

TSDI ženy F5 - Surgency 0,143 0,750 2 9 0,500 

TSDI ženy F6 – Physical Atractiveness 0,087 0,428 2 9 0,664 

Rozdíl TSDI F1 0,058 0,277 2 9 0,764 

Rozdíl TSDI F2 
0,134 0,699 2 9 0,522 

Rozdíl TSDI F3 
0,317 2,093 2 9 0,179 

Rozdíl TSDI F4 
0,209 1,191 2 9 0,348 

Rozdíl TSDI F5 
0,334 2,255 2 9 0,161 

Rozdíl TSDI F6 
0,028 0,130 2 9 0,880 

Užívání HA 0,327 2,183 2 9 0,169 

 

Důvěra, příběh 2 
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Kovariát 

Hodnota (Pillai's 

Trace) F 

Hypothesis 

df 

Error 

df 

Hladina 

signifikance 

Délka vztahu 0,021 0,084 2 8 0,920 

Délka soužití 0,074 0,317 2 8 0,737 

Věk muže 0,023 0,096 2 8 0,910 

Vzdělání muže 0,134 0,618 2 8 0,563 

Věk ženy 0,098 0,437 2 8 0,660 

Vzdělání ženy 0,098 0,434 2 8 0,663 

SOI muže 0,117 0,529 2 8 0,609 

SOI ženy 0,004 0,015 2 8 0,985 

Rozdíl atraktivity (pohled muže) 0,098 0,435 2 8 0,662 

Rozdíl atraktivity (pohled ženy) 0,016 0,064 2 8 0,939 

EBS muže 0,073 0,315 2 8 0,739 

EBS ženy (z pohledu muže) 0,044 0,186 2 8 0,834 

IJS muže 0,206 1,035 2 8 0,398 

IJS ženy (z pohledu muže) 0,141 0,655 2 8 0,545 

EBS ženy 0,019 0,077 2 8 0,927 

EBS muže (z pohledu ženy) 0,045 0,189 2 8 0,832 

IJS ženy 0,060 0,254 2 8 0,782 

IJS muže (z pohledu ženy) 0,058 0,248 2 8 0,786 

TSDI muže F1 - 

Agreament/Commitement 
0,004 0,015 2 8 0,985 

TSDI muže F2 - Resource 0,053 0,223 2 8 0,805 

TSDI muže F3 – Physical prowess 0,033 0,138 2 8 0,873 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,112 0,503 2 8 0,622 

TSDI muže F5 - Surgency 0,142 0,663 2 8 0,542 

TSDI muže F6 – Physical 

Atractiveness 
0,088 0,388 2 8 0,691 

TSDI ženy F1 - 

Agreament/Commitement 
0,053 0,225 2 8 0,804 

TSDI muže F2 - Resource 0,091 0,399 2 8 0,684 

TSDI ženy F3 – Physical prowess 0,010 0,040 2 8 0,961 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,101 0,449 2 8 0,653 

TSDI ženy F5 - Surgency 0,007 0,029 2 8 0,971 

TSDI ženy F6 – Physical Atractiveness 0,107 0,477 2 8 0,637 

Rozdíl TSDI F1 0,147 0,689 2 8 0,529 
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Rozdíl TSDI F2 
0,111 0,498 2 8 0,626 

Rozdíl TSDI F3 
0,048 0,202 2 8 0,821 

Rozdíl TSDI F4 
0,048 0,201 2 8 0,822 

Rozdíl TSDI F5 
0,050 0,213 2 8 0,813 

Rozdíl TSDI F6 
0,077 0,335 2 8 0,725 

Užívání HA 0,196 0,976 2 8 0,418 

 

Tendence k nevěře, příběh 1 

 

Kovariát 

Hodnota (Pillai's 

Trace) F 

Hypothesis 

df 

Error 

df 

Hladina 

signifikance 

Délka vztahu 0,136 0,789 2 10 0,481 

Délka soužití 0,247 1,641 2 10 0,242 

Věk muže 0,295 2,092 2 10 0,174 

Vzdělání muže 0,162 0,965 2 10 0,414 

Věk ženy 0,085 0,462 2 10 0,643 

Vzdělání ženy 0,144 0,838 2 10 0,461 

SOI muže 0,062 0,330 2 10 0,727 

SOI ženy 0,107 0,596 2 10 0,569 

Rozdíl atraktivity (pohled muže) 0,237 1,555 2 10 0,258 

Rozdíl atraktivity (pohled ženy) 0,213 1,356 2 10 0,301 

EBS muže 0,053 0,278 2 10 0,763 

EBS ženy (z pohledu muže) 0,077 0,414 2 10 0,672 

IJS muže 0,252 1,684 2 10 0,234 

IJS ženy (z pohledu muže) 0,174 1,056 2 10 0,384 

EBS ženy 0,094 0,520 2 10 0,610 

EBS muže (z pohledu ženy) 0,312 2,267 2 10 0,154 

IJS ženy 0,101 0,563 2 10 0,587 

IJS muže (z pohledu ženy) 0,148 0,871 2 10 0,448 

TSDI muže F1 - 

Agreament/Commitement 
0,121 0,688 2 10 0,525 

TSDI muže F2 - Resource 0,035 0,179 2 10 0,839 

TSDI muže F3 – Physical prowess 0,343 2,610 2 10 0,122 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,076 0,411 2 10 0,674 
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TSDI muže F5 - Surgency 0,003 0,017 2 10 0,984 

TSDI muže F6 – Physical 

Atractiveness 
0,220 1,413 2 10 0,288 

TSDI ženy F1 - 

Agreament/Commitement 
0,091 0,502 2 10 0,620 

TSDI muže F2 - Resource 0,112 0,634 2 10 0,551 

TSDI ženy F3 – Physical prowess 0,088 0,480 2 10 0,632 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,188 1,157 2 10 0,353 

TSDI ženy F5 - Surgency 0,163 0,972 2 10 0,412 

TSDI ženy F6 – Physical Atractiveness 0,033 0,168 2 10 0,847 

Rozdíl TSDI F1 0,034 0,177 2 10 0,840 

Rozdíl TSDI F2 
0,277 1,916 2 10 0,198 

Rozdíl TSDI F3 
0,282 1,960 2 10 0,191 

Rozdíl TSDI F4 
0,019 0,096 2 10 0,909 

Rozdíl TSDI F5 
0,102 0,570 2 10 0,583 

Rozdíl TSDI F6 
0,214 1,361 2 10 0,300 

Užívání HA 0,014 0,069 2 10 0,933 

 

 

Tendence k nevěře, příběh 2 

Kovariát 

Hodnota (Pillai's 

Trace) F 

Hypothesis 

df 

Error 

df 

Hladina 

signifikance 

Délka vztahu 0,021 0,105 2 10 0,902 

Délka soužití 0,279 1,936 2 10 0,195 

Věk muže 0,032 0,168 2 10 0,848 

Vzdělání muže 0,279 1,935 2 10 0,195 

Věk ženy 0,225 1,449 2 10 0,280 

Vzdělání ženy 0,005 0,026 2 10 0,975 

SOI muže 0,023 0,119 2 10 0,889 

SOI ženy 0,047 0,248 2 10 0,785 

Rozdíl atraktivity (pohled muže) 0,061 0,327 2 10 0,728 

Rozdíl atraktivity (pohled ženy) 0,102 0,567 2 10 0,584 

EBS muže 0,079 0,430 2 10 0,662 

EBS ženy (z pohledu muže) 0,115 0,649 2 10 0,543 
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IJS muže 0,009 0,048 2 10 0,954 

IJS ženy (z pohledu muže) 0,040 0,209 2 10 0,815 

EBS ženy 0,148 0,868 2 10 0,449 

EBS muže (z pohledu ženy) 0,106 0,594 2 10 0,571 

IJS ženy 0,314 2,284 2 10 0,152 

IJS muže (z pohledu ženy) 0,092 0,507 2 10 0,617 

TSDI muže F1 - 

Agreament/Commitement 
0,060 0,321 2 10 0,733 

TSDI muže F2 - Resource 0,020 0,103 2 10 0,903 

TSDI muže F3 – Physical prowess 0,010 0,052 2 10 0,950 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,003 0,013 2 10 0,988 

TSDI muže F5 - Surgency 0,022 0,111 2 10 0,896 

TSDI muže F6 – Physical 

Atractiveness 
0,232 1,509 2 10 0,267 

TSDI ženy F1 - 

Agreament/Commitement 
0,168 1,009 2 10 0,399 

TSDI muže F2 - Resource 0,028 0,142 2 10 0,869 

TSDI ženy F3 – Physical prowess 0,138 0,803 2 10 0,475 

TSDI muže F4 – Emotional stability 0,132 0,758 2 10 0,494 

TSDI ženy F5 - Surgency 0,078 0,423 2 10 0,666 

TSDI ženy F6 – Physical Atractiveness 0,025 0,126 2 10 0,883 

Rozdíl TSDI F1 0,035 0,181 2 10 0,837 

Rozdíl TSDI F2 
0,041 0,214 2 10 0,811 

Rozdíl TSDI F3 
0,022 0,112 2 10 0,895 

Rozdíl TSDI F4 
0,135 0,781 2 10 0,484 

Rozdíl TSDI F5 
0,114 0,644 2 10 0,545 

Rozdíl TSDI F6 
0,254 1,703 2 10 0,231 

Užívání HA 0,141 0,819 2 10 0,468 

 


