
Abstrakt

Celá řada vědeckých studií ukazuje, že některé fyzické znaky hrají roli při výběru 

romantického partnera. U žen mezi tyto znaky patří například poměr pasu a boků, velikost 

prsou, poměr délky nohou ke zbytku těla či index tělesné hmotnosti (váha) a mnoho dalších. 

Dosud však nevíme v podstatě nic o preferencích fyzických znaků u 

neheterosexuálních jedinců. Prvním cílem předkládané práce je prozkoumání partnerských 

preferencí lesbicky a bisexuálně orientovaných žen, s ohledem na fyzickou atraktivitu 

vybraných fyzických znaků.

Několik studií ovšem ukázalo, že partnerské preference a reálný výběr partnera se od 

sebe mohou do jisté míry lišit. Můžeme preferovat mnoho specifických charakteristik, 

nicméně je velmi nepravděpodobné, že by je náš reálný partner uspokojil všechny, a při 

výběru reálného partnera tak musí člověk vždy udělat mnoho kompromisů. Souvislost mezi 

preferencemi a skutečným výběrem partnera je tedy hlavním předmětem našeho výzkumu, 

ovšem se zřetelem na to, že na rozdíl od drtivé většiny dosavadních studií, jež se věnovaly 

výhradně partnerským preferencím heterosexuálních mužů a žen, my se zaměřujeme zejména 

na ženy, které jsou přitahovány k ženám. Druhým cílem bylo tedy zjistit, do jaké míry se 

preference fyzických znaků promítají do výběru reálných partnerek těchto žen.

Důležitou součástí výzkumu je otázka, zda se partnerské preference žen promítají do 

jejich partnerské spokojenosti. Ukazuje se totiž, že spokojený partnerský život udává 

celkovou životní spokojenost člověka z mnohem větší míry než např.: úspěch v zaměstnání 

nebo výše výdělku. Studování faktorů, jež partnerskou spokojenost ovlivňují, je tedy jednou z 

velmi důležitých oblastí výzkumu psychologického výzkumu.

V empirickém výzkumu jsme tyto cíle testovali na vzorku 236 žen z České republiky a 

Brazílie, přičemž žen z ČR bylo celkem 136 a žen z Brazílie 100. Všechny ženy vyplnily sadu 

dotazníků s obrázkovými stimuly,  na nichž měly zaznamenávat míru rozvoje preferovaných 

znaků a znaků, jimiž disponovaly jejich aktuální reálné partnerky. Ženy dále zodpověděly 

dotazník zaměřený na partnerskou přizpůsobivost, abychom mohli testovat vliv rozdílu mezi 

preferovanými a aktuálními znaky na partnerskou kvalitu.

Ve studii se ukázalo, že lesbické ženy z Brazílie i České republiky preferují podobné 

hodnoty fyzických znaků u svých potenciálních partnerek, přičemž hodnoty preferovaných 

charakteristik poukazují na podobné formování partnerských preferencí jako u 

heterosexuálních mužů – tedy především na základě preferencí femininních charakteristik. 



Dále se ukázalo, že hodnoty znaků, které ženy nejvíce preferovaly, se lišily od hodnot rozvoje 

znaků u jejich reálných partnerek – stejně jako heterosexuální jedinci tak musí 

neheterosexuální ženy často ze svých požadavků na partnerku slevit a přizpůsobit se svým 

možnostem. Zároveň se prokázalo i to, že dikrepance mezi preferencemi některých fyzických 

znaků a reálnou hodnotou těchto znaků u reálné partnerky, ovlivňují partnerskou spokojenost 

neheterosexuálních párů. Pokud partnerka disponuje většími hodnotami BMI a WHR, než 

žena preferuje, negativně to ovlivní její spokojenost v dlouhodobém svazku.

Ačkoliv jsme si vědomi limitů této studie, jedná se o vůbec první takto komplexní 

studii, jež byla provedena na neheterosexuálních ženách. Vzhledem k tomu, že minoritní 

skupina neheterosexuálních žen je ve výzkumu dosud velmi opomíjena a nemáme žádné 

podobné srovnatelné výsledky, tato studie může být jistě do budoucna vodítkem pro mnoho 

dalších výzkumů v této oblasti.


