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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 
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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. 
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Abstract 
 

 Numerous scientific studies have shown that certain physical traits play an important role 

when people are choosing a romantic partner. Among others, the most studied female physical traits 

are waist to hip ratio, breast size, leg to body ratio and body mass index (weight). But so far, we 

know virtually nothing about the preferences of physical traits in non-heterosexual individuals. 

Thus, the first aim of this study is to explore the partner preferences of selected physical 

characteristics in non-heterosexually oriented women. 

 Several studies, however, showed that partner preferences and real mate choice may differ 

from each other. We prefer many specific characteristics, but it is very unlikely that our real partner 

will satisfy them all, and when we are choosing real partner we usually do a lot of compromises. 

The relationship between preferences and actual partner choice was thus one of the main aims of 

our research. However, since the vast  majority of previous studies focused exclusively on partner 

preferences of heterosexual men and women, we are focusing on women who are attracted to 

women. The last part of this research was to test whether the difference between partner preferences 

and actual partners of non-heterosexual woman influences level of satisfaction in their romantic 

relationships. It is known that happy relationship is more important to the overall individual 

wellbeing than, eg.: success in employment or income level. Studying factors that may affect 

partner satisfaction is thus one of the most important research areas of social and also evolutionary 

psychological research. 

 In our empirical research, we tested these goals on a sample of 236 non-heterosexual women 

from the Czech Republic (N =136) and Brazil (N = 100). All women completed anonymous 

questionnaires, and on a set of pictorial stimuli they indicated their preferred physical traits and then 

traits which possessed their current romantic partners. Women also answered a questionnaire 

focusing on relationship quality, in order to test the possible effect of the difference between 

preferred and actual traits on their relationship quality. 

 The study showed that non-heterosexual woman in Brazil and the Czech Republic prefer 

similar physical traits characteristics of potential partners. Interestingly, the preferred traits seemed 

similar as preferences of heterosexual males found in previous studies. Both prefer rather feminine 

characteristics in their potential female partners. As well as heterosexual individuals, non-

heterosexual women often have to compromise their demands on the partner and adapt to their 

possibilities. It was also demonstrated that discrepancy between preferences for some physical 

characteristics and the same traits in actual partner affected relationship quality in non-heterosexual 

women. More specifically, higher gap between ideal and actual BMI and WHR negatively affected 

satisfaction in long term romantic relationships in non-heterosexual women from both studied 
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populations. 

 Although we are aware of the limits in this study, this is the first more complex attempt to 

understand partner preferences, actual choices and also relationship satisfaction of non-heterosexual 

women. Given that minority groups in general are still rather neglected in the social and 

evolutionary psychological research, this study can certainly be of a high value for many further 

studies in this area.  
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Úvod 

 

 Ženská sexualita a sexuální orientace jsou vnímány jako velmi problematické fenomény, jež 

se dají jen velmi těžko empiricky uchopit (Dunne a kol., 2000). Ženy totiž mnohem častěji v 

průběhu svého života svou sexuální orientaci a s ní spjaté sexuální preference mění – ženská 

orientace je specifická díky své schopnosti fluidovat, stále se obměňovat na základě mnoha 

rozličných faktorů. Drtivá většina dosavadních studií se proto zabývala zkoumáním partnerských 

preferencí a výběrem partnera u populace většinové – heterosexuální. Právě proto, že studií 

zabývajících se partnerskými preferencemi u minoritní populace neheterosexuálně orientovaných 

žen existuje pouze mizivé množství, jsme se rozhodli hlouběji nahlédnout na tuto velmi 

nespecifickou skupinu lesbických žen a prozkoumat nejen projevy její sexuality, ale i to, jaké 

partnerky preferují a jaké partnerky v reálném životě skutečně mají.  

 Hlavním cílem navrhované studie je prozkoumat partnerské preference lesbicky a 

bisexuálně orientovaných žen, ale také to, do jaké míry se partnerské preference této specifické 

minoritní populace promítají do reálného výběru jejich dlouhodobých partnerek. Dále zjišťujeme, 

do jaké míry může odlišnost mezi partnerskými preferencemi a reálným výběrem partnerek 

ovlivňovat, jak budou lesbické a bisexuální ženy v setrvávajícím partnerském svazku spokojené. 

Předložená práce je svou teoretickou koncepcí ukotvena v paradigmatu evoluční psychologie a 

etologie člověka. Teoretická část práce je rozdělena na čtyři hlavní, vzájemně související části, jež 

nám mohou přiblížit a objasnit, jakým způsobem jsou formovány partnerské vztahy 

neheterosexuální populace, konkrétně tedy partnerské vztahy lesbicky a bisexuálně orientovaných 

žen.  

 V první části teoretické části práce se snažíme nejprve postihnout proměnlivost ženské 

sexuální orientace, jež zásadně ovlivňuje nejen partnerské preference žen, ale i reálný výběr jejich 

potenciálních partnerů či partnerek. Podle některých autorů je totiž ženská sexualita a sexuální 

orientace velmi fluidní/plastická, proměnlivá v čase a variabilní napříč všemi sociálními kontexty 

(Peplau & Garnets, 2000; Diamond, 2008). Tato teorie říká, že jak se žena sebeidentifikuje v rámci 

sexuální orientace a také to, jakým způsobem zrovna jedná, se v rámci lesbické, bisexuální či 

heterosexuální orientace, se může postupem času radikálně měnit (Peplau & Garnets, 2000; 

Diamond, 2008). V této části se také zabýváme jedním z mnoha projevů fluidity ženské sexuality v 

rámci homosexuální orientace – a to dvěma typy lesbické identifikace, neboť do jisté míry mohou 

představovat „lesbický gender“ v rámci homosexuální orientace. Lesby se samy rozdělují na dvě 

specifické skupiny a to ženy femme, jež vykazují spíše feminniní charakteristiky a na ženy butch, 

jež naopak vykazují charakteristiky spíše maskulinní. Z některých studií se ukazuje se, že 

partnerské preference této minoritní skupiny populace se mohou do jisté míry odvíjet na základě 
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toho, do jaké z těchto skupin se žena zařazuje (Bailey, 1997).  

 Další část je zaměřena na prozkoumání partnerských preferencí na základě preferencí 

konkrétních fyzických charakteristik. Chceme objasnit, jakým způsobem jsou partnerské preference 

formovány, a to především s ohledem na fyzickou atraktivitu. Evoluční psychologové totiž tvrdí, že 

některé konkrétní fyzické znaky poukazují na celkový zdravotní stav jedince a to, jaký má 

reprodukční potenciál, čili zda je z  evolučního hlediska vhodný jako potenciální partner pro 

založení nové rodiny (Tovée & Maisey a kol., 1999). U žen jsou nejčastěji zkoumanými fyzickými 

znaky poměr pasu k bokům (WHR), a index tělesné hmotnosti (BMI), které významně ovlivňují 

vnímanou fyzickou atraktivitu žen (Singh, 1993; Singh & Young, 1995, Tovée & Cornelissen, 2001; 

Tovée a kol., 1998). Důležitým preferovaným fyzickým znakem jsou také ženská prsa. Prsa jsou 

jedním ze znaků femininity a jejich atraktivitu může ovlivňovat několik faktorů: tvar, velikost a 

barva prsních dvorců (Dixson a kol., 2010), symetrie (Manning a kol., 1997) a velikost (Singh & 

Young, 1995). V této studii se zabýváme především zmiňovanými fyzickými znaky, které by dle 

mnoha studií mohly poukazovat na reprodukční potenciál, na jehož základě by mohly být také v 

populaci vyhledávány. Vzhledem k tomu, že se zabýváme partnerskými preferencemi minoritní 

populace homosexuálních a bisexuálních žen, snažíme se postihnout sexuální strategie a teorie, na 

základě nichž si tyto ženy mohou vybírat své potenciální partnerky. Hlubší prozkoumávání různých 

sexuálních identit jedinců a rozdílností jejich sexuálních vztahů, se totiž ukazuje být zásadním 

krokem k pochopení a dalšímu poznávaní variability lidské sexuality, a veškerých jejích projevů v 

procesu evoluce (Kaplan et al., 1985). Pravděpodobná se jeví například teorie o neurologické 

diferenciaci mozku. Tato teorie říká, že hormonální vlivy ovlivňují neurologické struktury mozku, v 

nichž se utváří sexuální atraktivita a sexuální chování, což vede ke vzniku řady různých vzorců v 

rámci sexuální orientace, a společně s tím i upřednostňováním konkrétních fyzických charakteristik 

u potenciálních partnerů (Muscarella et al., 2004). Tato teorie také odpovídá poznatku Michaela 

Baileyho (1997), že si lesbické ženy pravděpodobně vybírají partnerku na základě vlastního 

nastavení na ose maskulinita- femininita, jež pravděpodobně s neurologickou diferenciací mozku 

úzce souvisí. 

  Dále se zabýváme tím, do jaké míry se partnerské preference, jež jsou limitované pouze 

námi samotnými, odrážejí do skutečného výběru partnera, který je velmi limitovaný. Z některých 

studií se ukazuje (Todd et al., 1997), že v konečné fázi se od sebe představa ideálního partnera a 

partnera reálného, mohou do značné míry lišit. Při výběru reálného partnera musí zkrátka člověk 

vždy udělat mnoho kompromisů. Bereme totiž v úvahu mnoho charakteristik, nicméně je velmi 

nepravděpodobné, že by je náš reálný partner mohl uspokojit všechny.  Jsme tudíž nakonec 

donuceni hledat takového partnera, jež disponuje co nejvíce možnými preferovanými 

charakteristikami, nicméně do velké míry se stále budeme muset určitým vlastnostem přizpůsobit 
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(Todd a kol., 2007). Studií, jež se zabývají rozdíly mezi preferencemi a reálným výběrem partnera, 

bylo doposud zkonstruováno velmi malé množství a nikdy dosud tento rozdíl nebyl zkoumán v 

rámci neheterosexuální populace. Předpokládáme, že u sexuálních minorit může být tato 

diskrepance ještě více podpořena tím, že potenciální množství partnerů, z kterých si vybírají, je 

ještě mnohem více omezeno.  

 V poslední části chceme zjistit, jakou mírou zasahuje rozdíl mezi tím, co se ženám zdá 

nejvíce atraktivní (co by nejvíce preferovaly) a tím, jakými znaky disponuje jejich reálná partnerka,  

do spokojenosti v partnerském svazku mezi dvěma ženami. Z některých studií (realizovaných na 

heterosexuální populaci) se prokázalo, že fyzická atraktivita hraje podstatnou roli i v dlouhodobě 

stabilních vztazích, neboť fyzická atraktivita jedince je postupem času propojena s konkrétními 

pocity a myšlenkami souvisejícími s láskou (intimita, vášeň, odhodlání, idealizace) a spokojeností 

ve vztahu (Sangrador & Yela, 2000). Povaha vztahu mezi dvěma lidmi se tedy může v průběhu času 

měnit na základě vlastností a znaků, kterými disponují, a které ovlivňují dyadické procesy 

(McNulty, Neff & Karney, 2008). Předpokládáme, že čím více se budou preference konkrétních 

fyzických znaků lišit od reálného rozvoje těchto znaků u aktuální partnerky, tím budou ženy ve 

svých vztazích méně spokojené.  

 V poslední – empirické části této práce se snažíme poznatky z práce teoretické aplikovat na 

zkonstruovanou studii, jež se zabývá výše zmíněnými třemi hlavními cíli a zahrnuje ženy z České 

republiky a Brazílie, které se označují jako lesbicky či bisexuálně orientované. Rozhodli jsme se 

prozkoumat ženy z dvou různých zemí, abychom mohli postihnout případné mezikulturní rozdíly v 

preferovaných znacích a znacích reálně se u partnerek vyskytujících.  
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I.TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 
 
1.) ŽENSKÁ SEXUÁLNÍ ORIENTACE 

1.1 Proměnlivost ženské sexuální orientace 

 Sexuální orientace byla od počátku západního zkoumání sexuality vnímána většinou v rámci 

dichotomie, kdy proti sobě na dvou koncích stáli homosexuálně a heterosexuálně orientovaní 

jedinci. Již tenkrát ovšem někteří autoři jako například Sigmund Freud či Hirschfeld, poukazovali 

na to, že lidé jsou od přírody spíše bisexuálně orientovaní a spíše až během života se zformuje 

orientace monosexuální – tedy zaměření spíše na jedno, či druhé pohlaví. Nahlížení na tuto 

problematiku zajisté obohatila práce jednoho z nejdůležitějších autorů zabývající se tematikou 

lidské sexuality – Alfreda Kinseyho, jež se svými kolegy provedl rozsáhlou studii, založenou na 

strukturovaných rozhovorech, jejíž výsledky se ve své době staly velmi překvapivými, a v rámci 

studia lidské sexuality také revolučními. Kinsey jako jeden z prvních autorů totiž poukázal na to, že 

dichotomický způsob na nahlížení sexuální orientace jednotlivců je poněkud nevhodný, neboť 

existuje velké množství jedinců, kteří by se nemohli zařadit ani do jedné, ani druhé kategorie. 

Kinsey proto zkonstruoval speciální sedmibodovou škálu (od 0-6, kdy nula představuje výlučně 

heterosexuální orientaci a šestka výlučně homosexuální orientaci), která zahrnovala všechny 

možnosti sexuální orientace. Musíme si tedy ihned  na počátku uvědomit, že sexuální orientace se 

nenachází na dvou koncích jedné osy, ale jedná se o široké kontinuum možností mezi výhradně 

homosexuální a výhradně heterosexuální orientací (Kinsey, et al., 1948/1998). 

 

                                    
 

Obrázek č. 1 - Kinseyho škála (převzato z http://skew.dailyskew.com/2008/01/take-kinsey-scale.html 

 

 Existují teorie o tom, že sexuální predispozice pro preference stejnopohlavních partnerů či 

partnerů opačného pohlaví, jsou znakem, k jehož vývoji dochází v raných fázích dětství. Jsou také 

znakem stabilním, jež má konzistentní vliv na to, co člověka přitahuje, jaké má fantazie, a co se mu 
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v průběhu života líbí. Pouze málo lidí si ale uvědomuje, že všechny tyto předpoklady jsou založeny 

jen na mužských zkušenostech, a to především proto, že velká část studií týkající se sexuální 

orientace, jejího vzniku a projevů, byla prováděna muži a na mužích. U mužů se do jisté míry tyto 

teorie potvrzují, nicméně v průběhu dalšího studia se ovšem ukázalo, že modely, které fungují u 

mužů, se na ženy tak snadno aplikovat nedají (Diamond, 2008).  

 

1.1.1 Definice plasticity/fluidity ženské sexuální orientace 

 Co se týče ženské sexuální orientace, podle některých autorů je ženská sexualita a sexuální 

orientace velmi fluidní/plastická, proměnlivá v čase a variabilní napříč všemi sociálními kontexty 

(Peplau & Garnets, 2000; Diamond, 2008), zatímco u mužů je více automatická a mnohem méně 

flexibilní. Této problematice se věnoval například Roy Baumeister (2000), jež definoval plasticitu 

sexuality jako „stupeň, do nějž může být lidská sexualita tvarována a měněna na základě kulturních, 

sociálních a situačních tlaků“. Koncept sexuální fluidity je základním kamenem pro vznik nového 

paradigmatu, jež by se zabývalo a snažilo se více prozkoumat a pochopit ženskou sexualitu a 

sexuální orientaci. Podle některých studií například ženská sexualita není primárně determinována 

biologickými předpoklady, ale může být tvarována spíše sociálními a situačními faktory 

(Baumeister , 2000). Na sexualitu je ovšem nutno nahlížet tak, že ji mohou ovlivňovat jak kulturní, 

tak biologické faktory, přičemž se zdá, že ženská sexualita se zdá být více ovlivnitelná situačními 

faktory, které však ani s kulturními ani biologickými není v rozporu.Poměrně zajímavým příkladem 

projevu ženské fluidní orientace je situace ze 70. let, kdy ženy, které se aktivně podílely na 

feministickém hnutí, opouštěly své mužské partnery a začínaly nové vztahy se ženami. Pearlman 

(1987) vysvětlil, že „mnoho nových, dříve heterosexuálních, radikálních leseb založilo svou volbu 

stejně tak na politice, jako na sexuálním zájmu o jiné ženy“. (Peplau & Garnets, 2000). 

 To, jak se žena sebeidentifikuje v rámci sexuální orientace a také to, jakým způsobem 

zrovna jedná, se v rámci lesbické, bisexuální či heterosexuální orientace, se může postupem času 

radikálně měnit. Existuje mnoho případů, kdy ženy měly dlouhodobé partnerské vztahy s muži a 

následně se ženami. Není výjimečné ani to, že vdané ženy náhle změnily svůj pohled na svět, 

rozvedly se a začaly žít nový život s partnerkou ženského pohlaví. Podobné změny se projevují také 

opačným směrem – velká část lesbických žen začínala své vztahy s partnerem mužského pohlaví, 

načež zjistily, že je takový vztah nenaplňuje, a poté zvolily cestu homosexuálních svazků. To, že 

existuje taková plasticita v rámci ženské sexuální orientace, ovšem neznamená, že všechny ženy 

tuto plasticitu poznají a projeví se u nich. V raném věku mnoho si mnoho žen osvojí vzorce 

heterosexuálního chování, které u nich zůstanou stálé po celý život a žádným způsobem se měnit 

nemusí, některé ženy na druhé straně si již v dětství můžou osvojit vzorce chování typické pro 

stejnopohlavní přitažlivost a vyhledávání těchto typů vztahů (Peplau & Garnets, 2000). 
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 Baumeister (2000) také považuje za relevantní se v tématu sexuální fluidity věnovat 

důslednosti v rámci sexuálních postojů, tužeb, a chování. Autor argumentoval, že pokud chování 

žen je poddajnější vůči vnějším vlivům, než mužské, tak že ženy také mohou pravděpodobněji dělat 

věci, které jsou v rozporu s tím, jaké zastávají obecné postoje. Tato hypotéza plasticity v oblasti 

sexuální orientace by tak mohla do jisté míry zpochybnit, že sexuální touhy, chování a identita jsou 

vždy propojené. Žena se například může zařazovat jako lesba a preferovat pouze ženské partnery, 

nicméně objevují se i případy, kdy se žena identifikuje jako lesbicky orientovaná, a přesto se v 

průběhu času u ní může vyvinout silná přitažlivost k mužům. Ženu také může být přitahována k 

ženám i mužům, ale přesto se nemusí identifikovat jako bisexuálně orientovaná. Stejně tak 

heterosexuální žena může mít při sexu se svým mužským partnerem sexuální fantazie, které 

zahrnují ženy. Poměrně zajímavé výsledky se ukázaly ve výzkumu Laumanna a jeho kolegů z roku 

1994, kde zjistili, že velké procento žen, které říkají, že jsou přitahovány k ženám, ale ve 

skutečnosti nikdy se ženou sex ani neprovozovaly. Například Rustová pro plasticitu/fluiditu ženské 

sexuální orientace navrhla jiné vysvětlení, jakousi alternativní hypotézu, která říká, že ženy mohou 

mít velmi komplexní identity, jež mohou zahrnovat zdánlivě protichůdné složky, a které zatím 

současné výzkumné metody neodhalily (Peplau & Garnets, 2000). 

 Básnířka Adrienne Rich byla jednou z prvních, jež nad fluiditou sexuální orientace u žen 

diskutovala. Říkala, že ženy v průběhu historie a napříč různými kulturami vždycky formovaly 

intimní a emoční vztahy s jinými ženami, a to i přes snahy mužsky dominantních společností, které 

je směřovaly k heterosexuální reprodukci. Rich říká, že všechna intenzivní pouta mezi ženami, i ty, 

která nejsou přímo sexuální, obsazují „lesbické kontinuum“, jež zahrnuje vše od čistě emočních 

vztahů až k vztahům sexuálním. Tento Richové model v podstatě říká, že nehledě na to, zda zrovna 

touží po ženské partnerce, či ne, tak si zachovává kapacitu i pro jiné formy intimity a eroticity 

(Diamond, 2008). 

Fluiditou ženské sexuální orientace se do velké míry zabývala také Lisa Michelle Diamond 

ve své knize Sexuální fluidita: Pochopení ženské lásky a touhy (2008). Diamond definuje sexuální 

fluiditu jako: „situačně závislou flexibilitu ženské sexuální schopnosti reagovat. Tato flexibilita 

některým ženám umožňuje, aby si za určitých podmínek prošly sexuální touhou jak po mužích, tak 

ženách, nezávisle na jejich celkové sexuální orientaci. Po své celoživotní cestě stávající z různých 

situací, vztahů a životních fází, tak mohou ženy všech orientací okusit variabilitu svých erotických 

citů a pocitů“ (Diamond, 2008). 

 

Podle některých autorů lze zkoumat sexuální orientaci také na základě sexuální vzrušivosti 

člověka. V jednom výzkumu byli respondenti rozděleni do čtyř skupin- homosexuální muži a ženy, 

heterosexuální muži a ženy, měli sledovat tři druhy pornografických videí. Video s heterosexuálním 
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stykem mezi mužem a ženou, stykem mezi dvěma muži a mezi dvěma ženami. Většina skupin 

reagovala svou sexuální vzrušivostí na základě své sexuální orientace, a proto se prokázaly 

předpokládané výsledky. Pouze jedna jediná skupina v rámci genitálního vzrušení reagovala 

neočekávaně, a to skupina heterosexuálních žen. Hodnoty jejich genitálního vzrušení navíc 

neodpovídaly hodnotám ženami určeného subjektivního vzrušení. Pravděpodobně ženy jen nechtěly 

přiznat, jak je stimul skutečně vzrušil. Nicméně se objevila zajímavá skutečnost, že ženy měly 

nejnižší hodnoty genitální vzrušivosti při sledování videa se heterosexuálním stykem, tedy stykem 

muže se ženou.  

 

Obrázek č. 2- Genitální a subjektivní vzrušení u heterosexuálních žen při sledování pornografických filmů 

(převzato z Chivers, 2004). 

Bailey a Chivers (2004) tyto poznatky interpretovali tak, že většina žen tenduje spíše 

k bisexuální orientaci a nemají vyhraněnou sexuální orientaci natolik jako muži. Na základě této 

interpretace se spustila poměrně bouřlivá vědecká diskuze na téma, zda by mohlo být do určité míry 

možné, aby všechny ženy na základě této fluidní orientace a jejích projevů, byly skutečně spíše 

bisexuálně orientované. Toto tvrzení ovšem razantně vyvrací Lisa Diamond, jež říká, že stejně jako 

mají ženy různé sexuální orientace, tak mají i stejně rozdílné stupně této sexuální fluidity. Některé 

ženy ve svých životech budou procházet relativně stabilními vzorci lásky a touhy, zatímco u jiných 

se tyto vzorce budou v průběhu života více či méně měnit. V současné době bohužel nevíme, kolik 

žen spadá do které kategorie, protože to, zda se sexuální fluidita u ženy projeví, je závislé na mnoha 

determinujících faktorech. Zároveň podotýká, že ženské fluidita také neznamená, že by ženy nebyly 

nijak konkrétně sexuálně orientované. Fluidita může být podle ní vnímána jako dodatečná 

komponenta ženské sexuality, jež společně se sexuální orientací ovlivňují, jak bude žena v průběhu 

svého života prožívat své fantazie, touhy, lásky a jak se na základě toho bude chovat. Fluidita 

nevypovídá o tom, že ženské touhy jsou nekonečně variabilní, ale že některé ženy jsou schopné 

větší variabilnosti ve svých pocitech a zážitcích, než by samy od své sexuální orientace očekávaly. 

Fluidita ženské sexuální orientace také neznamená to, že ženy mohou svou sexuální orientaci podle 

požadavků, či potřeby, měnit. Ženská sexuální orientace není ovšem jediným faktorem, který 
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determinuje to, co nebo kdo nás bude přitahovat. Jak jsme již zmiňovali výše, heterosexuální ženu 

mohou začít přitahovat jiné ženy a stejně tak lesbická žena může někdy ve svém životě pocítit to, že 

ji přitahuje muž. Autorka ovšem poznamenává, že i přes výše zmíněná fakta, nemůžeme v žádném 

případě říci, že homosexualita je otázkou volby či rozhodnutí. I když totiž ženy procházejí 

významnými změnami ve vzorcích jejich erotických reakcí, tak často uvádějí, že tyto změny 

proběhly velmi nečekaně a neměly nad nimi žádnou kontrolu – někdy se dokonce ženy snaží těmto 

změnám vědomě bránit, ale ukazuje se, že se těmto změnám ubránit nelze (Diamond, 2008). 

 

1.1.2 Sociokulturní vlivy na ženskou sexuální orientaci 

 Existuje mnoha studií, kde se ukazuje, že vzorce ženské sexuality a sexuální orientace se 

mohou lišit na základě sociokulturních podmínek, v nichž se žena vyskytuje. Blackwood (in Peplau 

a Garnets, 2000) zaznamenala některé vlivy, jež mohou ženskou sexualitu a její sexuální vztahy 

ovlivňovat, jako například příbuzenské vztahy, gender, sexuální touhy, či ekonomický a sociální 

statut. Mnohé psychosociální teorie podporují myšlenku, že na ženskou orientaci mohou mít 

zásadní vliv vztahy jedince s jeho rodinou a ostatními společenskými skupinami, v nichž se nachází 

– jako nejpravděpodobněji tak podle těchto teorií mohou sexuální orientaci ovlivňovat především 

rodiče, sourozenci, či společnost vrstevníků a kamarádů.  

 Někteří autoři zastávají názor, že ženská homosexualita může do určité míry záviset na tom, 

jaký měla dívka v dětství vztah se svojí matkou. Několik autorů se touto problematikou zabývalo, 

nicméně přesto se velmi málo studií zaměřuje na interakce mezi rodiči a dětmi ve vztahu k jejich 

pozdější sexuální identitě a tyto studie mají většinou nekonzistentní výsledky. Například Bene 

(Bene, 1965) v Británii nenašel žádné významné rozdíly mezi homosexuálními a heterosexuálními 

ženami, co se týče jejich pocitů ve vztahu s matkou. Ke stejnému výsledku dospěl také výzkum 

Kaye a kol. z roku 1967 (Kaye a kol., 1967). Na druhé straně Gundlach a Riess zjistili, že 

homosexuální ženy častěji zmiňovaly, že se ve vztahu s jejich matkami cítily zanedbávané či 

opomíjené a nedávaly jim tolik mateřské lásky (v Thompson a kol., 1973).  

 V průběhu životního vývoje ženy nemůže existovat větší trauma, než to, jež zasahuje do 

jejích primárních vazeb s matkou (Hallman, J.M., 2003). Pokud má dívka s matkou napjatý či úplně 

chybějící vztah s matkou, mnohem pravděpodobněji bude v budoucnosti vyhledávat nahrazující 

vztahy se ženami (Hallman, J.M., 2033). Pouto s matkou není pouze prvotní vazbou malé dívky, 

nicméně také relačním objektem, na základě nějž se bude formovat to, jak si sama sebe uvědomuje 

a také to, jak dokončí svůj identifikační proces s ženskou rolí. Jakékoliv negativní narušení tohoto 

primárního pouta může ovlivnit všechny budoucí vztahy, jež bude vyhledávat a formovat a zároveň 

bude ovlivněn vývojový proces formování její identity. Ženy chtějí být milovány a přijímány na 

základě jejich pravého já, takže si mohou vytvářet svůj vlastní jedinečný smysl pro vnímání sebe 
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sama a ženské identity. Ve stejnopohlavních vztazích se tak může promítat touha po vřelém a 

starostlivém vztahu s matkou – Hallman to vysvětluje tak, že homosexuální ženy se proto chtějí 

svinout v náruči jiné ženy (Hallman, J.M., 2003).  

Tyto faktory zajisté nejsou přímým ukazatelem nebo determinantem ženské homosexuální 

orientace, jedná se o vztahy korelační a nevypovídají nic o tom, že by například nedostatek 

mateřské lásky způsoboval homosexualitu. Přesto však lesbické ženy tyto aspekty ve vývoji svých 

životů uvádějí. Mnoho lesbických žen říká, že jim v dětství scházel pocit, že se o ně někdo stará a 

že jim matka dává pozornost citlivé matky. Ne vždy to však poukazuje na úplnou absenci mateřské 

lásky, či nedostatek emocionální podpory – může se stát, že sama dívka není schopna tyto mateřské 

záměry přijmout. Mnoho žen také například uvádí, že v době jejich narození nebo během prvních 

dvou let jejich života jejich matky procházely velmi stresujícími situacemi a obtížemi, například v 

důsledku stěhování se, deprese, alkoholických manželů, dalších sourozenců, nepřiměřeného tlaku 

od jiných rodinných příslušníků, smrtí příbuzných, atd. Tyto situace podle nich znemožňovaly, aby 

měly klidné vztahy se svou matkou (Hallman, 2003). 

 Do jisté míry by tedy složité formování ženské fluidní sexuální orientace mohl ovlivňovat 

vztah k matce – lesbické ženy častěji hovoří o tom, že jejich matka byla nepříjemná a až nepřátelsky 

odmítavá (Thompson a kol., 1973).  Někteří autoři ovšem hledají také spojitosti mezi homosexuální 

orientací v dospělosti a vztahem k otci v dětství. Ve výzkumu Beneho (1965) se ukázalo, že lesbické 

ženy měly ke svým otcům více nepřátelský postoj a měly z něj větší strach, než ženy heterosexuální 

(Bene, 1965). Tento předpoklad podpořili svou studií také Gundlach a Reiss, kteří zjistili, že 

lesbické ženy vypovídaly o tom, že jejich otci nebyli příliš vřelými osobami, neprojevovali jim tolik 

citu a celkově se ke svým dcerám podle nich chovali jako k cizím (Gundlach & Riess, 1968). Kaye 

a kol. ve své studii z roku 1967 také zjistili, že homosexuální ženy mají se svými otci horší vztahy. 

Jejich otcové byli velmi puritánští a přehnaně majetničtí vůči svým dcerám a také se je pokoušeli 

odradit od toho, aby se psychicky vyvíjely jako ženy. Výsledky tohoto výzkumu tedy spíše ukazují, 

že právě dynamika vztahů mezi dcerou a otcem může být centrální pro zformování ženské 

homosexuální orientace (Kaye a kol., 1967). 

 

 Sociokulturní analýzy ukázaly, že kromě prvotních vazeb s rodiči, mají vzorce ženské 

sexuální orientace také spojitost například s tím, jakým žena disponuje sociálním statutem a osobní 

autonomií. Aby si žena mohla „dovolit“ být exkluzivně homosexuální, vyžaduje to jistý stupeň 

nejen finanční, ale i sociální nezávislosti na mužích. Například Blackwoodová ve své studii z roku 

1986 zjistila, že se kultury liší na základě toho, jakým způsobem regulují ženské životy a jejich 

sexualitu (Peplau a kol., 1999). Ženská sexualita může být formována a tvarována různými 

sociálními a situačními vlivy a faktory. Například Baumeister ve svém výzkumu z roku 2000 
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uspořádal důkazy o tom, že faktory jako je vzdělání, víra a akulturace mají velký vliv na některé 

aspekty ženské sexuality. V Národním dotazníku zdraví a sociálního života, jež sestrojili Laumann s 

kolektivem v roce 1994 (Lauman a kol., 1994 v Peplau & Garnets, 2000) se ukázalo, že pokud muž 

dostudoval vysokou školu, zvýšila se dvakrát pravděpodobnost, že se identifikoval jako 

homosexuálně či bisexuálně orientovaný. U žen se ovšem tato pravděpodobnost zvýšila devětkrát (s 

900% nárůstem) – ženy, jež dostudovaly střední školu se označovaly jako homosexuálně či 

bisexuálně orientované v 0,4% případů všech absolventek, zatímco u žen, jež dostudovaly školu 

vysokou se označovalo jako homosexuálně či bisexuálně orientované 3,6% absolventek (Peplau & 

Garnets, 200). 

 

Garnet a Peplau také například zdůrazňují, že v naší západní společnosti má na vzorce 

ženské sexuality a sexuální orientace také zásadní současný vliv hnutí za práva gayů a leseb. V 

takto široké společnosti jako je ta naše, se mohou zkušenosti minoritní skupiny žen od zkušeností 

majoritních zásadně lišit, neboť žijí ve velmi rozdílných sociálních světech, které se ovšem do jisté 

míry překrývají. Například současné zkušenosti žen, které se označují jako lesbicky, či bisexuálně 

orientované, musíme chápat v kontextu sociálních předsudků proti minoritním společnostem. 

Bisexuální ženy se tak mohou setkávat s negativními postoji jako ze strany majoritní společnosti, 

tak ze strany žen, jež se označují jako lesby. Přestože neexistuje žádný systematický pokus o 

kvantifikaci sociokulturních vlivů na ženskou sexuální orientaci, jejich vliv může být poměrně 

zásadní. Také to, zda okolí akceptuje sexuální minority nebo má vůči nim různé předsudky, 

ovlivňuje životy všech žen, nejen těch z minoritních skupin. Výzkumníci by na základě zjištění z 

historických a mezikulturních studií tedy neměli předpokládat, že ženská zkušenost se sexuální 

orientací je univerzální nebo typická, ale měli by tento fenomén vnímat jako něco, co není fixní a 

univerzální, ale zásadně se liší napříč časem i prostorem  (Peplau & Garnets, 2000). 

 

 

1.1.3 Genderová Nonkonformita a formování ženské sexuální orientace 

 Často se bere v úvahu, že to, co jedinec prožívá v dětství s rodinou a svými vrstevníky, může 

do jisté míry ovlivnit mnoho aspektů, jež se projeví v dospělosti jako například jeho osobnost, 

postoje nebo chování. Z hlediska této perspektivy bychom mohli předpokládat, že i sexuální 

orientace může být ovlivněna zkušenostmi z dětství. Přesto se v rámci výzkumu nepodařilo dosud 

identifikovat události nebo činnosti, jež by v naší kultuře souvisely s budoucí cestou ženy směrem k 

homosexuální či bisexuální orientaci (kromě výše zmíněných). Ukazuje se, že velká část jedinců, 

kteří se v dospělosti identifikují jako homosexuální, v dětství vykazovala zvýšenou genderovou 

nekonformitu (Peplau a Garnets, 2000; Bailey a Zucker, 1995).  Otázkou je, co je vlastně 
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nekonformní jednání? Zpravidla to, když se jedinec nechová tak, jak je typické a běžné pro jeho 

pohlaví. A jaké jednání je vlastně nekonformní? To se samozřejmě liší v rámci kultury a společnosti, 

v níž dané ženy žijí. V jednom výzkumu byly zkoumány dvě skupiny malých děvčátek ve věku od 4 

do 12 let, kdy polovina z nich vykazovala genderově nekonformní jednání. Ukázalo se například, že 

si tyto dívky v průběhu dětství mnohem více hrály s „typicky klučičími“ hračkami, více se 

pohybovaly ve společnosti chlapců, věnovaly se sportům, staraly se o mužské domácí práce, a také 

často říkaly, že by si přály být chlapcem (Green et al., 1982). Na základě hypotézy o ženské 

sexuální plasticitě, bychom mohli očekávat, že ženy budou událostmi z dětství ovlivněny více, než 

muži (Peplau a Garnets, 2000), ale opak je pravdou, neboť se ukázalo, že genderová nonkonformita 

v dětství se mnohem více odráží v homosexuální orientaci u mužů, než u žen (Bailey a Zucker, 

1995). Například Baumeister říká, že by to mohlo být proto, že je to právě mužská sexualita, jež v 

dětství prochází zásadní fází, během níž na něj silně působí různé sociální a environmentální vlivy, 

a že u žen taková kritická perioda není, na základě čehož je v průběhu života jejich sexualita fluidní 

(Peplau a Garnets, 2000). 

 

 Přesto ovšem některé výzkumy ukazují, že lesbické a bisexuální ženy v dětství častěji 

tendovaly v dětství k genderově nekonformnímu jednání, než ženy heterosexuální. To ovšem 

neznamená, že by všechny dívky, které v dětství vykazovaly známky nekonformního chování, v 

dospělosti byly lesbicky orientovány (Bailey a Zucker, 1995). Dívkám, které v dětství vykazují 

určité známky nekonformního jednání, se říká „Tomboys“. Tento výraz vznikl v USA a 

tomboyismus by se dal přeložit, jako „mužatkovitost“. V následující části práce budeme ovšem 

raději používat originální anglický termín. V jednom výzkumu se například v 80% případů  

prokázalo, že lesbické ženy si v dětství mnohem více samy sebe přestavovaly jako muže, méně si 

přály být matkami, preferovaly chlapecké hry, a jako děti byly více vnímány jako tomboyové. 

Nicméně velké komplikace v tom, jakou má dětské nekonformní chování opravdu roli ve formování 

sexuální orientace, činí to, že některé lesbické ženy uvádějí, že se v dětství chovaly stejně jako 

heterosexuální dívky, a naopak některé heterosexuální dívky říkají, že se chovaly spíše jako 

tomboys (Phillips & Over, 1995). 

 Některé výzkumy tento fenomén vysvětlují tak, že ve středním dětství může tedy mnoho 

dívek projít právě touto zvláštní proměnou, při které se od všech původně femininních věcí, 

transformují do „identity tomboye“. Tento převratný posun, který se vyskytuje pouze u dívek, nikoli 

u chlapců, znamená zásadní vývoj dětských sociálně-kognitivních funkcí, jehož důsledkem je 

chápání genderu, který souvisí s jejich identitou a sociálními vztahy (Halim et al., 2011). Existuje 

tedy mnoho rozporů ohledně toho, do jaké míry skutečně ženská genderová nonkonformita hraje 

roli při formování homosexuální orientace. V současné době je ovšem přijímán spíše názor, že 
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genderově netypické jednání v dětství se ve velké míře pojí s homosexualitou u mužů. U žen toto 

chování vykazuje poněkud odlišné vzorce, neboť ve většině případů, kdy se žena v dětství chovala 

jako Tomboy, se u ní, nehledě na tuto skutečnost, v dospělosti zformovala spíše heterosexuální 

identifikace (Bailey a Zucker, 1995). Tyto projevy mohou opět souviset s fluiditou a proměnlivostí 

ženské sexuality, neboť se potvrzuje, nakolik se může v průběhu života měnit. 

 Jedno z vysvětlení, proč se tomboyismus v dětství u žen objevuje, aniž by později mělo vliv 

na formování jejich neheterosexuální orientace je to, že ženy zkrátka mohou v určitém věku 

preferovat spíše mužské činnosti a zájmy, a to zcela čistě jen ze zvědavosti, v touze vyzkoušet 

„něco jiného“, než dosud. Nicméně v průběhu puberty mohou být tyto vzorce více méně potlačeny, 

neboť právě v tomto období je kladen větší důraz na ženskou femininitu, než kdy dřív, proto se ženy 

raději navrací zpět do své původní femininní role (Burn et al., 1996). Během puberty dochází nejen 

k aktivnímu působení pohlavních hormonů, ale stejně tak i k mnoha sociálním vlivům – jedná se o 

velmi senzitivní období, v němž se mohou behaviorální vzorce dramaticky měnit.  

 U některých žen se ovšem zdá, že je tomboyismus přece jen o něco více zakořeněn – tuto 

skupinu žen představují především ty, jež nejen vykazovaly v dětství známky genderově 

nekonformního jednání, ale i v pubertě se následně s touto rolí Tomboye dále identifikovaly (Carr, 

2007). Tato adolescentní identifikace s Tomboyismem by mohla u některých žen skutečně 

poukazovat na budoucí homosexuální orientaci, neboť tyto ženy se do jisté míry liší od ostatních 

tomboyů – žen, jež tuto roli v adolescenci opustily. Existuje možnost, že u těchto žen dochází k 

projevům genderové nonkonformity spíše na základě specifických biologických vlivů, 

nejpravděpodobněji vlivů hormonálních. Jako nejčastější příčina vzniku se uvádí vliv prenatálních 

hormonů na plod v matčině děloze, např.: testosteronu (Briefing, 2008). Ukázalo se také to, že tyto 

dívky také na první pohled vypadají trochu jinak - především v obličeji, (Pillard & Bailey, 1998), 

což by mohlo potvrzovat i jiné hormonální a genetické teorie vzniku genderové nekonformity 

(Bem, 2000). 

 

 Na jedné straně se tedy zdá, že genderová nonkonformita je v průběhu dětství ženy běžným 

fenoménem, a že poměrně velká část heterosexuálních žen se hlásí genderově nekonformnímu 

jednání v dětství (Hyde et al., 1977) - mnohé heterosexuální ženy vypovídají o tom, že v dětství 

vykazovaly známky tomboyismu (Phillips & Over, 1995). Na druhé straně se však zdá, že pokud je 

žena v dospělosti sexuálně orientovaná na jiné ženy, ve většině případů také v dětství vykazovala 

známky genderově nekonformního jednání, a i v průběhu adolescence se spíše identifikovala jako 

Tomboy. Její sexuální orientace tedy může být spíše závislá na vlivu prenatálních hormonů. Je také 

pravděpodobné, že tyto ženy se budou v dospělosti spíše identifikovat s genderovou rolí maskulinní 

lesbické ženy, tzv. Butch, o nichž si povíme více v následující podkapitole. Tyto proměny chování a 
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identifikace se ukazují být jedním z dalších faktorů, které dále poukazují na to, jak může být ženská 

sexualita variabilní a jak se mohou její projevy v průběhu života ženy neustále měnit a dále 

formovat.  

 

1.1.4 „Nové paradigma“ ve zkoumání ženské sexuality a sexuální orientace 

 Některé přístupy ve zkoumání ženské sexuality zpochybnily nadřazenost biologických 

faktorů, a místo toho přikládají větší význam výše zmíněným osobním vztahům a sociokulturním 

kontextům. Na základě těchto poznatků vzniklo paradigma pro chápání projevů ženské sexuální 

orientace, které bere v potaz potenciální plasticitu ženské sexuální orientace. Toto paradigma 

zahrnuje několik hlavních bodů, jež mají objasňovat a lépe postihovat variabilní projevy ženské 

sexuality (Peplau a Garnets, 2000). 

 Podle tohoto paradigmatu není tedy sexuální orientace spojena s psychologickým 

nastavením nebo mentálním zdravím - podle něj neexistuje inherentní spojitosti mezi genderovou 

konformitou a sexuální orientací (neboť se mění a liší v rámci odlišných sociokulturních kontextů). 

Toto paradigma také opomíná, že biologické vlivy jsou pouze omezené a opět závislé na kontextu 

podmínek. Hlavní tezí tohoto paradigmatu je to, že sexuální orientace je v průběhu života 

potenciálně fluidní a proměnlivá, přičemž by při jejím zkoumání měly být kromě biologických, 

brány v potaz také sociokulturní vlivy. Bisexualita je již v tomto paradigmatu brána v potaz spíše 

jako samostatný fenomén, neboť dříve byly vnímána pouze jako přechodné stádium mezi 

heterosexualitou a homosexualitou. Sexuální identita, přitažlivost a chování se mohou neustále 

měnit, jde o velmi komplexní fenomény, které jsou nekonzistentní – dříve převládal takový názor, 

že tyto faktory tvoří od sebe vzájemně oddělené kategorie. Výzkumníci se proto na základě všech 

výše zmíněných poznatků rozhodli zaměřit především na to, že neexistují pouze konkrétní faktory, 

jež ovlivňují tuto nestálost ženské orientace – nejde pouze o to, že mohly být některé ženy 

vystaveny ve větší míře prenatálním androgenům, či měly špatné zážitky v dětství a proto raději 

začaly tendovat k vyhledávané žen jako partnerek, ale že se spíše jedná o vliv velkého množství 

různých faktorů a mnoha cest, jimiž člověk projde, na základě nichž se může ženská sexuální 

orientace zformovat do svých variabilních projevů (Peplau & Garnets, 2000).  

  
 Ukazuje se tedy, že sexuální orientace je ovlivněna mnoha faktory, přičemž žádný z nich 

nedokáže spolehlivě předurčit, zda bude žena směřovat spíše k homosexualitě, bisexualitě, či 

heterosexualitě (Peplau & Garnets, 2000). Vzorce sexuálních myšlenek a chování se zdají být silně 

závislé na genderu, nikoli však pohlaví daného jedince. Například v Bailyeho výzkumu z roku 1994 

se ukázalo, že se lesbické ženy nelišily od heterosexuálních, co se týče například frekvence 

sexuálních aktivit, sklonům k nezávaznému sexu, či v tom, nakolik je pro ně důležitá fyzická 
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atraktivita jejich partnera/ky (Bailey et al., 1994). Proto bych se dále chtěla zaměřit na dva typy 

lesbické typy identifikace, neboť do jisté míry mohou představovat „lesbický gender“ v rámci 

homosexuální orientace a do jisté míry tak dále ovlivňovat sexuální orientaci a představovat další z 

mnoha vzorců projevů fluidity ženské sexuality (Peplau & Garnets, 2000). 
 

 

1.2 Lesbická sexuální identita – femme a butch 
V rámci ženské homosexuality se lesby samy rozdělují na dvě poměrně odlišné skupiny. 

První skupinou jsou ženy, které vykazují spíše femininní znaky chování a i femininněji vypadají, 

říká se jim femme – jde o jakési „hyperženy“, které za všech okolností projevují svou ženskost.  

Druhou skupinou jsou ženy spíše s maskulinními projevy a chováním, jež se nazývají butch, a které 

se nechovají a npřemýšlejí femininně. Termíny butch a femme lesbické a bisexuální ženy používají 

tyto termíny již skoro 100 let a jsou často považovány za lesbické gendery. Proto v lesbickém životě 

hraje podstatnou roli míra maskulinity a femininity. Všeobecně nejvíc rozšířený stereotypický názor 

je takový, že všechny lesbické ženy vypadají jako muži. Nicméně je zásadní si uvědomit, že 

lesbické ženy se pohybují po celé škále mezi maskulinitou a femininitou  (Munt, 1998), a nelze tak 

generalizovat, že všechny lesbické ženy mají tendence k maskulinním nebo femininním projevům, 

ale tyto projevy jsou velmi individuální a vyvinuly se na základě působení odlišných vnějších, či 

vnitřních faktorů. Vědci popsali identity butch a femme v historických nebo současných kontextech 

v rámci kultur po celém světě – v Africe, Asii, Evropě i Americe. „Butch a femme jsou ženy s 

konkrétní identitou, která sahá hluboko do lidského nitra, není to jen něco, co je vidět navenek... Je 

to spojení na spirituální úrovni. Přestože můžete být fyzicky mužem, či ženou, tak duše je taky 

mužská nebo ženská, či maskulinní nebo feminniní“. Lesbické ženy, které konceptualizovali femme 

a butch jako svoji identitu také častěji vidí tento koncept jako centrální aspekt jejich lesbického 

života (Rothblum, 2010). 

 

1.2.1 Femme a butch jako „lesbické gendery“ 

Označování a rozlišování Femme a Butch, je pro lesbické ženy možností sebereprezentace. 

Nejen tím, že se do těchto dvou skupin samy zařazují, ale zároveň tím i ukazují, že přesto, že se v 

něčem odlišují, chtějí se zapojit do světa kolem nich. Je to jakési „erotické označení“, lesbická 

zkušenost s genderem, je to způsob vyjádření, a způsob, jak mohou vyjadřovat své touhy. Butch a 

femme neexistují v rámci dichotomie, ale tyto kategorie musíme chápat opět na jakési kontinuální 

škále (Munt, 1998). Butch a femme by v žádném případě neměly být vnímány jako „imitace“ 

maskulinních a femininních rolí v heterosexuálních vztazích. Vztahy butch a femme jsou 

komplexními eroticko-sociálními úkazy, které nejsou pouze replikami heterosexuálního rozdělení 
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rolí na základě odlišného pohlaví. Role femme a butch jsou hlubokým vyjádřením individuální 

identity a osobního kodexu lesbických žen, na jehož základě žena staví svůj vzhled a sexuální 

chování; femme a butch jsou také systémem pro organizaci sociálních vztahů, která vymezuje, kdo 

s kým v rámci této komunity může mít vztah. Butch a femme jsou způsobem, jakým lesbické ženy 

kódují svou identitu a chování, jež jsou na jedné straně spjaty a druhé straně se velmi liší od 

standardních společenských rolí mužů a žen (Eves, 2002). 
 
 Výsledky jednoho z výzkumů ukazují, že se Butch ani femme v rámci osobnostních znaků, 

symptomologie depresivity, poruch příjmu potravy nebo nespokojenosti se svým tělem, neliší od 

heterosexuálních žen (Singh a kol., 1999). Nicméně se prokázalo, že lesbické ženy v kategorii 

Butch v dětství mnohem častěji vykazovaly známky genderově netypického chování. Také měly 

vyšší hodnoty WHR, vyšší hodnoty testosteronu ve slinách, a také mnohem méně toužily po 

potomcích. Je tedy zřejmé, že Butch se v některých znacích mnohem více podobají 

heterosexuálních mužům, než lesbické ženy v kategorii Femme. Klasifikace na Femme a Butch 

může být způsobena v rámci skupiny lesbicky orientovaných žen především kvůli rozdílným 

hodnotám vystavení prenatálních androgenů (Singh a kol., 1999). Existuje totiž nepřímý důkaz 

toho, že zvýšené vystavení prenatálním androgenům může zvětšit pravděpodobnost, že se u těchto 

dívek v budoucnu projeví homosexuální orientace.   Jeden z markerů prenatálního vystavení 

androgenům, je například poměr délky ukazováčku (2D) k prsteníku (4D), přičemž se zjistilo, že 

tento index mají muži nižší než ženy, a lesbické ženy ho mají nižší, než ženy heterosexuální. 

Výsledky studie prokázaly, že butch měly tento poměr nižší, než femme, což znamená, že u butch je 

pravděpodobnost této možnosti vzniku homosexuální orientace mnohem větší, než u lesbických 

žen, které se zařazují jako femme -  u těchto žen se vznik homosexuální orientace vlivem 

prenatálního vystavení androgenů, ukázal naopak jako velmi nepravděpodobný (Brown et al., 

2002). Zdá se tedy, že co se týče ženské homosexuální orientace a jejích variabilních projevů, může 

být do jisté míry za její fluiditu a proměnlivost zodpovědný právě faktor rozdílných hodnot 

androgenů, s nimiž přišla žena do kontaktu ještě před narozením (Rosario et al., 2011). 

 

Lesbické ženy butch byly vždy chápány a vnímány jako osoby s maskulinními projevy 

chování a femme jako ženy femininnější ve všech oblastech života. Některé výzkumy ovšem 

ukazují, že se lesbické ženy femme a butch neliší v rámci maskulinních či femininních 

osobnostních rysů. Přestože se zjistilo, že butch se mnohem častěji a více označují jako 

„maskulinní“, „agresivní“ a „dominantní“ a femme se hodnotily jako femininní, všechny lesbické 

ženy v průměru nevykazovaly žádné významné rozdíly v osobnostních charakteristikách, když se 

měly popisovat na základě 51 přídavných jmen, na základě nichž se měřil stupeň maskulinity a 



 26 

femininity. Ačkoliv nemusí být femme a butch identity spojené s maskulinním či femininními 

osobnostními rysy, mnohem častěji jsou femme a butch charakterizovány rozdíly v jejich fyzickém 

vzhledu. Existují jisté rozdíly v tom, jak se femme a butch oblékají, či jaké volí účesy, přičemž se 

předpokládá, že některé butch mohou být často zaměňovány s muži a některé femme svou 

lesbickou orientaci nemusí za žádných okolností projevovat a mohou být tak okolím zařazovány 

jako heterosexuální ženy (Rosario et al., 2011). To, že se některé lesbické ženy oblékají více 

maskulinně a nosí i spíše mužské typy účesů, je vysvětlováno například tím, že se může jednat o 

funkční účel -tedy aby je okolí dokázalo vizuálně identifikovat jako lesby, aby přitahovaly femme a 

také jim to umožňuje, aby se cítily pohodlně a ve „své kůži“. Femme odpovídaly opačně, tedy že se 

cítí mnohem lépe v ženském oblečení a celkově raději působí žensky. Také se femininním vzhledem 

snaží zalíbit lesbickým ženám – butch (Levitt a Hiestand, 2005), u nichž se skutečně ukazuje, že 

dávají přednost femininně působícím ženám (Bailey, 1997). 

Z některých studií se ukazuje, že butch si dříve než femme začnou uvědomovat, že je 

přitahuje stejné pohlaví, zatímco butch si byly své homosexuální orientace vědomy již kolem 15. 

roku života, femme si přitažlivost ke stejnému pohlaví začaly připouštět až kolem 22. roku. Butch 

také častěji v dětství vykazují známky genderově nonkonformního jednání, zatímco femme 

popisují, že jejich dětství bylo mnohem typičtější, neboť byly méně stigmatizovány a izolovány od 

okolního sociálního prostředí, a to právě proto, že svou homosexuální orientaci začaly vnímat až v 

pozdějších letech (Rosario et al., 2011). 

V jedné studii butch uváděly, že měly za svůj život více ženských partnerek, než femme, 

které naopak měly více partnerů mužského pohlaví, než butch. Stejné výsledky se prokázaly i co se 

týče jejich sexuálních zkušeností – butch v průběhu života mnohem častěji vyhledávají sexuální 

aktivity s jinými ženami, než femme, neboť ty měly více sexuálních partnerů mužského pohlaví. 

Také se ukázalo, že butch se mnohem raději zapojují do sexuálních aktivit s jinými ženami, než s 

muži, zatímco u femme se ukázaly výsledky opačné. Celkově se tedy prokázalo, že lesbické ženy, 

které se identifikují jako butch, jsou mnohem více a silněji orientovány na jiné osoby ženského 

pohlaví, než femme. Butch se také cítí mnohem lépe, když je jejich okolí obeznámeno s tím, že se 

označují jako homosexuálně orientované, mnohem častěji se identifikují jako lesby, než jako 

bisexuálně orientované, a jsou také častěji se svou sexuální identitou mnohem více spokojené 

(Rosario et al., 2011). 

  Velmi zajímavý je ovšem fakt, že femme častěji tendují k bisexuálnímu sebe-zařazení a 

orientaci, a mnohem častěji své homosexuální sklony udržují v tajnosti. V této studii se téměř 

všechny butch (91-100%) identifikovaly jako lesbicky orientované, zatímco v případě femme se 

více než polovina z nich (46-53%) označila spíše jako bisexuální, což by mohlo potvrzovat, že 

rozdíly mezi butch a femme se vyskytují na základě odlišných sexuálních identit (Rosario et al., 
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2011), a že je skutečně ženská sexuální orientace velmi proměnlivá a závislá na mnoha okolních 

faktorech – nejpravděpodobněji na rozdílných hladinách vystavení prenatálních androgenů. 

Výsledky těchto výzkumů lze interpretovat tak, že etiologie sexuální orientace u butch a femme 

lesbických žen je odlišná - vzhledem k výše uvedeným poznatkům se zdá, že je to právě skupina 

žen, jež se označují femme, jichž se týká největší část zmiňované plasticity a fluidity v rámci ženské 

sexuální orientace - a je s tím třeba v dalších navazujících výzkumech na těchto skupinách osob 

počítat. 

 

1.2.2 Charakteristika lesbických žen butch 

„Butch je lesbický hovorový termín pro ženu, která se cítí pohodlněji s kódy maskulinního 

genderu, maskulinním oblečení, stylem nebo identitou, než ty feminninější“ (Halberstam, 1998). 

„Butch je žena, která přijímá některé aspekty tradiční mužské heterosexuální role – speciálně ve 

vztahu ke své partnerce. Butch tak například může být butch, protože nosí mužské džíny, pije levné 

pivo a miluje basketbal, nebo proto, že otevírá dvěře svojí partnerce, zabije pro ní pavouka a 

odmítá ji nechat řídit.“ (Rothblum, 2010). 

Butch se mohou lišit na základě toho, jak moc investují do svých maskulinních projevů a 

charakteristik. Některé butch investují například do maskulinního oblečení, účesu, či celkového 

vzhledu, některé se skutečně cítí být do jisté míry muži a některé skutečně kolem nás jako muži 

procházejí, aniž bychom to byli schopni zpozorovat. Lesbická maskulinita se projevuje v mnoha 

rozdílných formách. Můžeme například rozeznat striktní butch, která si za všech okolností 

zachovává svoji mužskou roli a vždy si bude nacházet partnerky jen mezi femme, či tzv. „stone 

butch“, čili „kamenné butch“, jež nedovoluje své partnerce, aby se jí sexuálně dotýkala. Existují ale 

také femininně vypadající butch a stejně tak maskulinně vypadající femme. V rámci projevů 

lesbických žen butch se vyskytuje velké množství kategorií, tudíž se termín „butch“ stal jakousi 

obecnou škatulkou pro veškerou maskulinitu zahrnutou v rámci populace lesbicky orientovaných 

žen (Halberstam, 1998). V článku od Rity Laporte z roku 1971 autorka potvrzuje variabilitu, která 

se v rámci identifikace s identitou butch, vyskytuje: „femininita a maskulinita se liší v různých 

dimenzích mezi všemi lesbickými ženami...butch je zkrátka lesbická žena, která se cítí být 

přitahována a doplňována partnerkami, které jsou femininnější, než ona. Naštěstí pro nás všechny, 

je nás ale také spoustu typů“ (Rosario et al., 2011).  Jak již bylo řečeno výše, butch mnohem častěji 

v dětství vykazovaly znaky genderově nonkonformního jednání, jejich sexuální orientace je 

mnohem více vyhraněná, zřetelná a uvědomovaná již v poměrně nízkém věku (než u femme), a 

celkově se ukazuje, že jejich butch identita byla vytvořena na základě spíše prenatálních vlivů 

androgenů. Ty budou mít pravděpodobně největší vliv na specifické projevy lesbických žen, které 

se označují, či jsou označovány jako butch. (Rosario et al., 2011). 
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1.2.3 Charakteristika lesbických žen femme 

Femme jsou naopak poměrně zvláštním fenoménem v rámci lesbické a potažmo vůbec 

ženské sexuální orientace, neboť se u nich ukazuje, že jejich lesbická orientace vznikla 

pravděpodobně na úplně jiných základech, než lesbismus u butch. Jak bylo zmíněno výše, více než 

polovina lesbických žen, jež se identifikují jako femme se hlásilo k bisexuální orientaci a stejně tak 

se ukazuje, že ženy, které se zařazují jako bisexuální, se také mnohem častěji identifikují jako 

femme. „Femme jsou lesby, které se identifikují jako femininní. Cítí se velmi dobře, když mohou 

projevovat a dávat na odiv svou ženskost, zatímco se hlásí k lesbické sexuální orientaci. Femme se 

velmi často oblékají jako heterosexuální ženy (Rosario et al., 2011). 

Femme jsou často z pohledů butch vnímány jako ty, co „skrývají“ svou lesbickou orientaci 

tím, že se snaží působit co nejvíce žensky, tudíž mohou snadno splývat s heterosexuálními ženami. 

Mnohé butch a lesbické ženy obecně, je vnímají jako „nepravé“ lesby, které se pravděpodobně dříve 

nebo později vrátí k heterosexuálnímu způsobu života, z nějž s největší pravděpodobností vzešly 

(Eves, 2002). Nestle (1992) říká, že dříve byla schopnost femme splynout s davem heterosexuálních 

žen motivována především ekonomicky, neboť tato „neviditelnost“ jim umožnila si najít běžné 

zaměstnání bez projevů diskriminace (Eves, 2002). Tato „neviditelnost“ femme, jež jim umožňuje 

„splynout“ s davem heterosexuálních žen, hrála roli, dokud vedle sebe neměla butch. Femme jsou 

společností vnímány jako „ty dobré lesby“, v tom smyslu, že mají ve společnosti „vhodné“, tedy 

genderově konformní chování. Femme například uváděly, že měly poměrně velké problémy s 

odhalením jejich lesbické orientace, neboť heterosexuální muži předpokládali, že jsou také 

heterosexuálně orientované a lesbické ženy jim zase nevěřily lesbickou orientaci, neboť jsou podle 

nich na lesbické ženy příliš femininní (Rothblum, 2010). 

 

Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem se formuje sexuální identita lesbických žen, které 

samy sebe zařazují jako femme, a na základě čeho se k lesbické orientaci hlásí.  Pravděpodobně se 

jedná o jeden z nejzajímavějších projevů variability a proměnlivosti ženské sexuální orientace, 

přičemž je možné, že identita žen femme se do velké míry překrývá s ženskou bisexualitou. S tím 

do jisté míry souhlasí i samotné ženy. Ve výzkumu Rothbluma prováděli rozhovory s lesbickými a 

bisexuálními ženami o tom, co si myslí o ženách, jež se zařazují jako femme. Část respondentek 

uváděla, že bisexuální ženy se častěji identifikují jako femme, a že neznají příliš bisexuálních butch 

(Rothblum, 2010). Z těchto výsledků by se dalo předpokládat, že zatímco butch jsou víceméně ženy 

s vyhraněnou homosexuální orientací, jež je do jisté míry patrná již od raného dětství (genderová 

nonkonformita, vystavení prenatálním androgenům) a v průběhu života udržovaly pouze 

homosexuální styky, v případě femme by se mohlo jednat spíše o jakousi „situační identifikaci“ s 
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homosexuální orientací, která je ovšem závislá na mnoha okolnostních faktorech, a jejímž základem 

může být původně bisexuální orientace. 

 

Tato „situačnost“ v rámci ženské sexuální orientace i identifikace s rolemi butch a femme, se 

dle studií skutečně projevuje ve větší míře u žen, které se zařazují jako bisexuálně orientované 

(Rothblum, 2010). V Rothblaumově výzkumu se právě několik převážně bisexuálních žen 

neidentifikovalo ani jako femme ani jako butch, ale jako obojí, či se zařadily na škálu někam mezi 

tyto dvě kategorie. Tyto ženy popisovaly, že existují situace nebo vztahy, kdy „přepínají“ z butch na 

femme, či opačně. Jedna bisexuální ženy prohlásila například to, že „oboje nebo nic...jsem opravdu 

situační“, další žena říká, že „ani jedno nebo oboje, záleží na situaci, lidech, kterými jsem zrovna 

obklopena – jsem jako chameleon“, či „obecně se asi považuji za obojí. Ve skutečnosti mám něco, 

čemu říkám „holčičí mód“ a „klučičí mód“.“ (Rothblum, 2010). 

 

Jak jsme zjistili v předchozí podkapitole, ženská sexuální orientace a sexualita má mnoho 

rozdílných projevů. Jelikož se v této práci zaměřujeme na to, jaké fyzické znaky jsou preferovány 

velmi specifickými skupinami – a to lesbickými a bisexuálními ženami bylo nutné postihnout a 

zdůraznit tyto variabilní projevy, neboť na základě této proměnlivosti se může také do jisté míry 

formovat to, jaké partnerky budou tyto ženy vyhledávat a preferovat. Jelikož jsme se rozhodli 

zaměřit pouze na preferované znaky v rámci fyzické atraktivity, v následující části práce bych se 

chtěla věnovat především tomu, jaké fyzické znaky jsou vnímány a hodnoceny jako univerzálně 

(mezikulturně) atraktivní, případně jaké znaky jsou hodnoceny jako atraktivní skupinami, jimiž se 

zabýváme. Dále bych se chtěla věnovat tomu, jakým způsobem by mohly být formovány partnerské 

preference neheterosexuálních žen, v souvislosti s flexibilitou ženské sexuální orientace.  
 

2.) FYZICKÁ ATRAKTIVITA A PARTNERSKÉ PREFERENCE 

 Fyzická atraktivita je bezesporu fenomén, jenž se prolíná životy nás všech. To, jak je člověk 

atraktivní, ho pravděpodobně bude provázet celý život a na základě toho, jak vypadá, ho také budou 

jiní lidé hodnotit, a zařazovat do společnosti. Nejen, že atraktivnější jedinci stojí na vyšší příčce 

sociální stratifikace (Lerner et al., 1991), ale na základě mnohých studií se ukazuje, že jsou celkově 

mnohem šťastnější (Mathes & Kahn, 1975; Shackelford & Larsen, 1999), sebevědomější (Major et 

al., 1984), lépe jim věci „prochází“, ale také jim bude pravděpodobněji poskytnuta v nesnázích 

pomoc (West & Brown, 1975; Benson, Karabenick & Lerner, 1976). 

 Fyzická atraktivita hraje svou podstatnou roli především při výběru budoucího potenciálního 

partnera, což ji činí velmi podstatným faktorem ve formování dlouhodobých partnerských svazků a 
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také vztahů krátkodobých, kde hraje fyzická atraktivita ještě větší roli. Existuje mnoho tělesných 

znaků, na základě kterých lidé hodnotí, do jaké míry je jedinec fyzicky atraktivní. Důležitými 

faktory jsou například lidská tvář, tělesná výška, tělesná hmotnost a poměr tělesné hmotnosti k 

výšce (index tělesné hmotnosti – BMI) (Tovée & Cornelissen, 2001; Tovée et al., 1998), poměr 

pasu a boků (Singh, D., 1993; Singh et al., 2010), poměr délky nohou ke zbytku těla (leg-to-body 

ratio)(Swami et al., 2006), u žen dále velikost a tvar prsou (Dixson et al., 2010), barva pleti (Matts 

et al., 2007), a u mužů poměr pasu a ramen a vyvinutost muskulatury (pro přehled, viz Havlíček, 

Rubešová, 2009). Atraktivnější jedinci, tedy ti, jež disponují největším množstvím preferovaných 

znaků, jsou mnohem méně často bez partnera (Feingold, 1992), než ti, jež tyto znaky nenesou. 

 

 
2.1  Evoluční zakotvení fyzické atraktivity 
 Ve vztazích mužů a žen hraje velmi důležitou roli výběr, získání či udržení si partnera, a 

proto je poměrně velká část lidských aktivit nevědomě zaměřena na výběr toho „nejlepšího“. V 

rámci skupiny totiž stále probíhá kompetice o to, kdo získá a udrží si partnera s těmi nejlepšími 

charakteristikami. Tuto soutěž v rámci skupiny nazýváme pohlavním výběrem, v němž dochází ke 

kompetici mezi jedinci jednoho nebo druhého pohlaví, a výhrou je především to, aby dosáhli co 

největšího reprodukčního úspěchu a fitness (nejen aby svému potomkovi předali polovinu svého 

genetického materiálu, ale aby tento materiál umožnil jejich potomkovi především přežít a dále se 

úspěšně rozmnožovat). Fitness je pojem, o kterém je jistě třeba se v souvislosti s přirozeným a 

pohlavním výběrem alespoň zmínit. Fitness nebo také biologická zdatnost jedince vyjadřuje, jaké 

množství potomků je jedinec schopen zanechat a s tím jaké množství svých genů (vlastností) je 

schopen přenést do genofondu následujících generací. Fitness nezávisí jen na vlastnostech jedince, 

ale i na zdatnosti ostatních jedinců v populaci a na vnějších podmínkách (Flegr 2005, s. 50). Flegr 

(2005) rozlišuje následující složky zdatnosti: plodnost (fertilita), životaschopnost (viabilita) a 

sexuální zdatnost (schopnost obstát v procesu pohlavního výběru). Společným jmenovatelem těchto 

vlastností je zvyšování jejich výskytu v genofondu populace a tím zvyšování schopnosti být 

preferován přirozeným výběrem (Flegr 2005, s. 50). 

  

 Pohlavní výběr může probíhat na dvou úrovních - vnitropohlavní (tendence jedinců jednoho 

pohlaví soupeřit o přístup k jedincům pohlaví opačného) nebo mezipohlavní, který je nejčastěji 

založen především na samičím partnerském výběru, tedy že samice si vybírají podle svých představ 

nejlepšího a nejkvalitnějšího partnera, který by předal potomku polovinu svých kvalitních genů, na 

něž tyto znaky mohou  poukazovat (Barret et. al, 2007). 

 V rámci druhů s nitrotělní gestací, zejména savců, jsou to většinou samice, jež si vybírají - 
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častěji se tedy vyskytuje mezipohlavní výběr. Mezi jinými druhy je totiž běžné, že samci jsou tím 

výraznějším pohlavím - častěji jsou více zbarvení či disponují fyzickými znaky, z nichž se dá 

odhadnout kvalita jejich genotypu. Známým příkladem je například těžké jelení paroží, které navíc 

pro svého nositele představuje poměrně velkou zátěž v běžném životě, přesto je samicemi v rámci 

pohlavního výběru stále udržován. Tomu, proč to tak je, se budeme více věnovat v další podkapitole 

(Barret et al. 2007). 

 Co se týče lidské populace, zdá se, že jsme v tomto případě tak trochu výjimkou, jelikož v 

rámci našeho druhu, naší kultury a této historické doby, je za atraktivnější pohlaví považováno to 

ženské, i ve výzkumech se ukázalo, že muži i ženy hodnotí ženy jako atraktivnější pohlaví (Ford & 

Beach, 1951; Jackson, 1992, citováno dle Barret et al. 2007) – teoreticky by se mohlo zdát, že si 

muži vybírají mezi ženami. 

 V některých studiích se ovšem prokázalo, že se jedná o výjimku pouze na první pohled. V 

závěru vyplývá, že oním diskriminačním pohlavím je opět to ženské, což se potvrzuje například ve 

výzkumu Todda a Penkeho (2007) - to, jaké si muži vybírali partnerky nekorespondovalo s jimi 

původně udávanými preferencemi. Přestože se potvrzuje, že muži zakládají výběr partnerky na tom, 

jak je fyzicky atraktivní, ukázalo se, že jsou mnohem méně vybíraví, než původně tvrdili. Na 

schůzky zvali v průměru dvakrát více žen, než zvaly ženy mužů. Autoři toto poznání interpretovali 

tak, že muži osloví téměř jakoukoliv ženu, jejíž fyzická atraktivita dosahuje nějaké mezní hodnoty, 

prahu. Tyto výsledky také potvrzuje studie Grammera et al., kteří zjistili, že partnerské preference 

mužů pro fyzickou atraktivitu žen se dají nejlépe popsat jako vyhýbání se neatraktivnosti (Todd a 

Penke, 2007), či vyhýbání se ošklivosti (avoiding an uglinness)(Grammer et al., 2001).  

 Současná literatura popisuje krásu jako pozitivní koncept, ale zdá se, že jako negativní 

koncept funguje stejně dobře, ne-li lépe. Grammer říká, že bychom měli předefinovat krásu právě 

na koncept „vyhýbání se ošklivosti“. Aby totiž člověk měl představu o tom, co je skutečně 

atraktivní, musel by mít přehled o všech fyzických znacích a jejich vztahu k fyzické atraktivitě v 

obecné rovině. Pokud se ovšem budeme pouze vyhýbat ne-atraktivitě, je pro nás rozhodování 

mnohem jednodušší a nemusíme mít přehled o všech vzájemných vztazích mezi fyzickými znaky a 

celkovou fyzickou atraktivitou (Grammer et al, In: G. Rhodes & L.A. Zebrobwitz; 2001). Přestože 

ve studii Todda a Penkeho se i u žen ukázalo, že se jejich reálný výběr partnera liší od jejich 

preferencí, jejich volby byly stále mnohem více diskriminující, než mužské. Zdá se, že ženy si jsou 

moc dobře vědomy, jak je jejich fyzická atraktivita pro muže důležitá a tak využívají vnímání a 

hodnocení sebe samotné, aby přizpůsobily své aspirace na potenciálního partnera a vybraly si tak 

pouze pár mužů s takovými znaky, jež nejlépe odpovídají tomu, jak jsou ony samy vhodné jako 

partnerky do potenciálního vztahu. Nejen tedy volby mužů, ale i volby žen pro potenciální 

partnery/ky, byly ovlivněny tím, jak je žena sama fyzicky atraktivní, což je důkazem o tom, že ženy 
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jsou opět nakonec oním diskriminačním pohlavím, které si určuje, jaké partnery bude vyhledávat a 

které nikoliv (Todd a Penke, 2007). 

 

 Preference pro potenciálního partnera se především díky rozdílným selekčním tlakům, jež 

formovaly reprodukční strategie obou pohlaví, do značné míry mezipohlavně liší. Z mnoha studií se 

obecně ukazuje, že zatímco pro ženy hraje hlavní roli finanční zajištění muže a jeho sociální statut, 

muži se ohlížejí spíše na to, jak je jejich potenciální partnerka fyzicky atraktivní (Buss a Barnes, 

1986). V následující části se proto budeme věnovat rozdílným reprodukčním strategiím mužů a žen, 

což nám může do jisté míry objasnit, jakým způsobem si muži a ženy vybírají své potenciální 

dlouhodobé partnery a jaké faktory mohou tento výběr ovlivňovat. 

 
 
2.2 Reprodukční strategie mužů a žen 
 Výzkumy potvrzují, že existují poměrně zásadní mezipohlavní rozdíly ve výběru partnera a 

vyskytují se především proto, že ženy a muži mají odlišné reprodukční strategie. Tyto mezipohlavní 

rozdíly v reprodukčních strategiích, a zároveň i v partnerských preferencích, jsou založeny 

především na odlišných minimálních nutných investicích do reprodukce, tedy odlišných 

rodičovských investicích (Trivers, 1972). První radikální rozdíl mezi muži a ženami se objevuje 

ihned v počáteční fázi předávání genetického materiálu – tedy oplodnění. Zatímco muži do 

oplodnění investují zhruba 50 ml spermatu, ženy se stanou na devět měsíců jakýmsi „přenosným 

inkubátorem“, jež musí potomka v průběhu celého těhotenství živit. Žena kromě toho musí 

podstoupit náročný porod, který je z hlediska lidského druhu velmi rizikový. Tímto investice matky 

nicméně stále nekončí, neboť potomek samozřejmě vyžaduje další následnou péči, kterou mu je 

opět schopna poskytnout pouze matka, jako je především kojení. Zatímco muži musí vložit alespoň 

minimální počáteční investici do potomka - tím, že se podílí na kopulaci, ženy musí investovat 

mnohonásobně více času, energie a zdrojů do jeho výchovy (Buss, 1989). 

 

2.2.1 Ženské reprodukční strategie 

 Co se týče žen a jejich reprodukční strategie, mají spíše „kvalitativní“ požadavky na 

partnery, neboť právě vzhledem k relativně nízkým otcovským investicím mužů, si ženy vybírají 

takového partnera, který disponuje natolik kvalitními znaky, jež by mohl následně přenést na svého 

potomka – a ten bude v následující generaci opět disponovat těmito samicemi preferovanými 

charakteristikami. Tato forma otcovských investic představuje investice nepřímé – tedy, když hlavní 

investicí z otcovy strany je především předání jeho genů potomkům. Na základě čeho si tedy samice 

u druhů, u nichž se nevyskytuje (nebo pouze velmi málo) otcovská péče, vybírají potenciální otce 
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svých potomků? Tento mezipohlavní výběr objasňuje několik teorií. Mezi nejznámější patří 

bezpochyby teorie dobrých genů, která říká to, že ženy si vybírají krásné samce, nicméně ne proto, 

že jsou krásní, ale proto, že tyto „krásné“ znaky poukazují na jiné genetické kvality daného jedince, 

tedy například to, jak je zdravý či odolný vůči parazitickým vlivům a nemocem (Ridley, 2007; 

Barrett et al., 2007). Není tedy pouze atraktivní v rámci druhu, ale především disponuje fyzickými 

znaky, poukazujícími nepřímo na jeho zdravotní stav, a tím potažmo na kvalitu jeho genetického 

materiálu, jež by mohl poskytnout potenciálnímu potomstvu. 

 S tím souvisí další teorie vysvětlující samičí výběr, nazývaná teorie sexy synů. Byla 

formulována Ronaldem Aymlerem Fisherem a říká, že konkrétní fyzické znaky, jimiž samec 

disponuje, nemusí mít hodnotu pro jeho zdárné přežití, nicméně pokud je tento znak preferován 

partnerkami, pohlavní výběr bude vývoj tohoto znaku dále podporovat. Samice tedy vyhledávají 

samce s těmito obecně preferovanými znaky především proto, že jejich synové tyto „krásné“ znaky 

zdědí, a tím se zvýší pravděpodobnost jejich budoucího uplatnění na partnerském trhu, čímž se 

samozřejmě zvýší reprodukční úspěch daného jedince (Fisher, 1930). Zároveň se tyto rysy, jež jsou 

vnímány jako atraktivní a usnadňují jedinci získání partnera, v populaci stále šíří, protože nositelé 

těchto rysů mají zajištěn větší reprodukční úspěch, a tím i vyšší fitness než jedinci, kteří těmito 

znaky nedisponují (Barrett et al., 2007). 

 Zahaviho teorie handicapu vysvětluje, proč samice běžně vyhledávají a preferují samce s 

dispozicemi konkrétních fyzických znaků. Podle této teorie si samice budou vybírat spíše jedince, 

kteří disponují nějakým výrazným znakem, jež pro ně ale zároveň představuje velký handicap v 

rámci přírodního výběru (což je právě ono výše zmiňované jelení paroží). Jde totiž o znak, jehož 

struktura je velmi složitá a handicapem je především proto, že v rámci běžného života díky své tíze 

jelena velmi omezuje – mnohem hůře se mu například uniká před predátory, či před lovci, pro něž 

je díky tomuto nadměrnému znaku mnohem viditelnější, a také zranitelnější. To, že je tento samec 

schopen s tímto nadměrným a handicapujícím znakem přesto přežít, o to více poukazuje na jeho 

kvalitní genetický materiál, a proto budou samice tyto samce preferovat. Sekundární pohlavní 

znaky, jako je třeba právě jelení paroží, jsou totiž velmi nákladné nejen na jejich vznik, ale 

především na jejich udržování, a proto pouze jedinci, jež jsou ve výborné fyzické kondici, jsou 

schopni těmito znaky disponovat (Barrett et al., 2007).   

 

 U druhů jako je homo sapiens - tedy dnešních lidí, se nicméně určité sekundární otcovské 

investice běžně vyskytují. Pokud se muži tedy na vývoji potomka spolupodílejí, mají často na 

starosti, aby sháněli potravu pro svou družku a potomky, aby se postarali o společný domov a 

dokázali jej uhájit před různými konkurenty, stejně jako své partnerky. Muži také mohou poskytovat 

svým potomkům lepší možnosti vzdělání, lepší status ve společnosti, moc nebo různé další zdroje. 



 34 

V tomto případě tyto investice nazýváme investicemi přímými, neboť přímo ovlivňují reprodukční 

úspěch samotné ženy a také mohou zajistit lepší podmínky pro přežití a rozmnožení jejích potomků 

(Trivers, R., 1972). 

 Muž může být poskytovatelem několika různých zdrojů (jídlo, úkryt, teritorium a ochrana), 

které v závěru poskytují ženě a) okamžitou materiální výhodu pro ni a její potomky, b) 

reproduktivní výhodu potomků skrze sociální a ekonomické benefity a c) reproduktivní výhodu pro 

ženu a její potomstvo, neboť kvality kterými investující jedinec disponuje, budou dědičné a jeho 

potomek má tedy větší pravděpodobnost, že bude na základě těchto vlastností vyhledáván ženami v 

dalších generacích a bude tak v rámci pohlavního výběru úspěšnější (Buss, 1989). 

  Pokud se v rámci druhu do jisté míry fenomén otcovské péče vyskytuje, ženy by měly 

vyhledávat především takové partnery, kteří budou nejochotnější do potomků investovat všechny 

své zdroje, jimiž disponují. Ženy proto při výběru budoucího partnera pro založení rodiny, kladou 

důraz především na to, aby tento jedinec byl dostatečně materiálně zajištěn, a na to, jaký je jeho 

sociální status. Tímto způsobem se snaží nalézt vhodného partnera, který bude schopný zajistit 

materiálně ji i její potomky. Tato preference se potvrdila i rámci různých kulturních podmínek 

(Sprecher, Sullivan & Hatfield, 1994; Buss & Barnes, 1986; Buss, 1989). Ženy proto preferují 

jedince, kteří disponují zdroji samotnými či alespoň vlastnostmi, které jim tyto zdroje dokážou 

získat. Preferují především ambiciózní a zdravé muže, kteří budou zajištěni a budou ochotni své 

zdroje investovat (Buss, 1989). S tím souvisí preference mužů starších, jež už mají větší šance mít 

již své zázemí, a kteří disponují velmi často v rámci společnosti dominantnějšími vlastnostmi, 

neboť dominance samce může hrát roli v případě, že bude nutné především ochránit partnerku, 

společný prostor a samozřejmě potomstvo (Campbell, 1995). „Ženy se snaží maximalizovat počet 

potomků, které mohou vychovat, tak, že si buď vybírají muže, kteří mohou efektivně přispět k 

výchově, nebo muže vysoce kvalitní“ (Barret et al., 2007).  

 

2.2.2 Mužské reprodukční strategie 

 Co se týče mužské reprodukční strategie – existují drobné mezipohlavní rozdíly, které také 

často vedou k intersexuálním konfliktům. Muži se totiž snaží co nejvíce maximalizovat svůj 

reprodukční úspěch - tedy rozšířit svůj genetický materiál mezi co největší počet partnerek, jež jsou 

k dispozici. Zároveň s tím se snaží minimalizovat podíl na otcovské péči u zplozených potomků, 

neboť se pojí s příliš vysokými náklady, jež by je „zdržely“ od plození dalšího potomstva. 

Vzhledem k převažujícímu sériově monogamnímu trendu společností po celém světě, jsou muži 

relativně často (vzhledem k sociokulturnímu kontextu) vedeni k tomu, aby celý život strávili pouze 

s jednou partnerkou (Barret at al., 2007), nicméně přesto se i v polygynních společnostech se muži 

často zamilují a žijí pouze s jednou partnerkou. 
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  „Muži jsou vybíravější než typický savec a vyhledávají partnerky s vysokou fertilitou, aby si 

zajistili produkci co největšího počtu potomků přesto, že budou omezeni na jedinou partnerku“ 

(Barret at al., 2007). Na základě toho si samozřejmě muži o to více svou potenciální partnerku 

vybírají - aby měli jistotu, že si vyberou tu, která má pro fertilitu dobré předpoklady. "Muži usilují o 

maximalizaci počtu oplodnění, kterých mohou dosáhnout buď stykem s mnoha ženami, nebo 

preferencí plodnějších partnerek“ (Barret et. Al, 2007).  

 Muži ovšem nedokáží na první pohled poznat, která žena je nejvíce fertilní. Evoluční 

psychologové ovšem tvrdí, že některé konkrétní fyzické znaky poukazují na celkový zdravotní stav 

ženy a její reprodukční potenciál, čili zda je z evolučního hlediska vhodná jako potenciální 

partnerka pro založení nové rodiny (Tovée & Maisey a kol., 1999). Jelikož „prvky atraktivity jsou 

univerzálně interpretovány jako znaky ženské plodnosti“ (Barret et al., 2007), právě proto se muži 

se nejčastěji při hledání partnerky zaměřují na fyzickou atraktivitu dané ženy.  

 Muži podvědomě preferují takové znaky, jež se jim líbí - a tyto znaky mohou (nevědomě) na 

základě teorie dobrých genů či sexy synů a dcer také poukazovat na genetickou kvalitu dané ženy. 

Výzkum se zabýval mnoha znaky a faktory, jež mohou dekódovat ženskou fyzickou atraktivitu: tvar 

tváře a postavy, jejich struktura, textura pleti, neverbální projevy, hlas, věk, tělesný pach, barva 

vlasů, atd. Za poslední roky se nashromáždilo velké množství důkazů o tom, že fyzická atraktivita 

ženského obličeje a postavy skutečně představuje faktor zdraví a reprezentuje čestné signály 

fenotypické a genotypické kvality. Hypotéza, že krása koresponduje se zdravím a zdravotními 

dispozicemi jako první navrhnul již Westermarck (1921) a dále se jí zabývali například Eliss (1926) 

či Symmons (1979, 1995) (Grammer et al., 2003).  

 V další podkapitole se budeme věnovat několika hlavním faktorům a ženským fyzickým 

znakům (především ty, na něž se zaměřujeme v empirické části práce), jež hrají zásadní roli při 

zkoumání ženské fyzické atraktivity a možné kvality genetického potenciálu s těmito znaky 

souvisejícími.  

 

 

2.3 Preference konkrétních ženských fyzických znaků 

 Podle dosavadních studií existují minimálně tři hlavní prediktory, které hrají roli při 

hodnocení ženské fyzické atraktivity, jež berou muži v potaz a na jejichž základě by mohli do jisté 

míry odhadovat i to, nakolik je žena fertilní a schopná v budoucnu uživit a postarat se o dítě. 

 První z těchto znaků je především zdraví dané ženy, neboť pouze zdravá žena bude schopna 

odnosit a postarat se o budoucího potenciálního potomka. Zdravotní stav ženy lze odhadnout z 

mnoha faktorů, například její tělesné váhy, či výšky, barvy (Matts et al., 2007; Fink et al., 2006) či 

textury pleti (Morris, 1967; Symons, 1979, citováno dle Jones et al., 2004) a kvality vlasů (Buss, 
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1987 podle Barber, 1995; Hinsz et al., 2001). Dalším prediktorem je věk dané ženy - muži po celém 

světě obecně preferují mladší partnerky. Nejen, že mladší ženy před sebou mají mnohem delší 

fertilní období, a tudíž je větší pravděpodobnost jejich oplodnění, ale také proto, že mladá žena 

pravděpodobně nebude mít ještě jiné děti, o které by se musel nový potenciální partner postarat, což 

sníží jeho investice do nevlastního potomka. „Protože fyzická atraktivita se předvídatelně mění s  

věkem a věk je nezpochybnitelný korelát ženské plodnosti, představují tyto znaky nepřímo měřítko 

ženské plodnosti“ (Barret et al. 2007).  „Zdá se, že v západních industriálních společnostech 

vyhledávají všichni muži ženy přibližně stejného absolutního věku (kolem 30 let), což bylo opět 

interpretováno jako důsledek snahy maximalizovat plodnost partnerky“ (Barret et al. 2007). V jedné 

z dalších studii, jež zjišťovala mužské preference pro věk jejich partnerky, se ukázalo, že v téměř 

čtyřiceti kulturách dávají muži přednost tomu, aby jejich žena byla spíše mladší (Buss, 1989). V 

dalším výzkumu byly prozkoumávány různé požadavky na partnerky v seznamovacích inzerátech a 

nejen, že se ukázalo, že muži vyhledávají a preferují mladší partnerky, ale tato tendence se 

stoupajícím věkem mužů stále sílí – tedy čím jsou starší, tím mladší partnerky preferují (Pawlowski 

a Dunbar, 1999a, 2001, citováno dle Barret et al., 2007). Preference pro mladé partnerky potvrzuje 

například to, že muži mají také jisté preference pro neotenní obličejové znaky- jedná se o juvenilní 

znaky nebo také znaky rané sexuální zralosti. Muži na základě těchto preferencí vyhledávají mladě 

vypadající tváře až s dětskými rysy- nejčastěji se většinou mluví o kombinaci velkých očí, malého 

nosu a plných rtů. Tyto preference se prokázaly i mezikulturně (Jones, 1995; Furnham & Reeves, 

2006). 

 Ukazuje se také, že další ze znaků, jež by mohl zásadně ovlivňovat vnímání fertility dané 

ženy je, jakým způsobem je distribuován tuk v jejím těle. Právě rozložení tukových zásob může 

muže nezprostředkovaně informovat o tom, zda bude žena schopna uživit potomka v průběhu 

těhotenství a následně disponovat dostatečnou zásobou mateřského mléka pro jeho následný vývoj 

(Anderson et al., 1992; Barber, 1995, citováno dle Barret et al., 2007). Vzhledem k působení 

estrogenů se u žen vždy tuky nejvíce distribuují do tzv. gluteofemorální oblasti (na rozdíl od mužů, 

jímž se tuk ukládá především v oblasti abdominální – břicho), kterou tvoří především hýždě a boky. 

 S tím souvisí výsledky mnohých výzkumů, které ukazují, že nejčastějšími prediktory 

hodnocení ženské fyzické atraktivity a potažmo i ženské plodnosti, jsou například WHR nebo BMI. 

„Pravděpodobný důvod je, že matčina tloušťka je jedním z klíčových předpokladů pro vývoj dítěte 

v tradičních společnostech, jednoduše proto, že je měřítkem toho, jakou má žena kapacitu živin, 

které může převést do růstu plodu a kojení“ (Barret et al., 2007). Poměrně spolehlivým faktorem 

posuzování ženské tělesné hmotnosti je Body Mass Index, neboli index tělesné hmotnosti, jež se 

spočítá vydělením hmotnosti člověka druhou mocninou jeho výšky Z výzkumů se ukázalo, že 

nejatraktivněji hodnocená velikost tohoto indexu se pohybuje kolem 18-19. (Tovée & Cornelissen, 
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2001; Tovée a kol., 1998; Furnham et al., 2005). Tato preference se ukázala být nicméně velmi 

kulturně specifická, neboť v jiných kulturních podmínkách (například výzkum v Malajsii) 

preferovali muži ženy s větší hodnotou tohoto indexu, a to především proto, že v chudších oblastech 

jsou pravděpodobně silnější ženy vnímány jako atraktivnější, neboť budou mít opět lepší 

předpoklady k lepší výživě potenciálního potomstva (Swami et al., 2005). 

 Muži dále preferují znaky, které jsou v rámci sekundárních fyzických znaků sexuálně 

diferencované (Sefcek et al., 2006), s čímž se pojí obecné preference feminniních znaků - většími 

prsy, nižším poměrem pasu a boků, plnými rty, hladkou pletí, atd...(Sefcek et al., 2006). Z mnoha 

výzkumů se ukázalo, že muži považují nižší poměr pasu a boků za atraktivnější ( Nejpreferovanější 

se ukázal být poměr pasu k bokům kolem hodnoty 0,7 (Singh, 1994), kdy celková postava ženy 

nejvíce připomíná tvar přesýpacích hodin, přičemž tyto výsledky se prokázaly i v rámci 

mezikulturních studií – zdá se tedy, že jde o jeden z univerzálně vnímaných atraktivních znaků 

(Singh et al., 2010). Další ze znaků, jež podle několika studií ovlivňuje hodnocení ženské fyzické 

atraktivity je leg-to-body ratio (LBR) neboli poměr nohou ke zbytku těla. V jednom významném 

mezikulturním výzkumném projektu z roku 2011, na kterém se podíleli výzkumníci a respondenti z 

27 národů, se ukázal, že ženské siluety s příliš krátkýma nebo příliš dlouhýma nohama, byly 

hodnoceny jako nejméně atraktivní. Nejpreferovanější se ukázal být poměr 1:1, kdy jsou nohy 

přibližně stejně dlouhé jako zbytek těla. Z hlediska hodnocení fyzické atraktivity není tedy důležité, 

aby žena měla dlouhé nohy, ale aby se proporcionálně hodily k jejímu tělu (Sorokowski et al., 

2011). 

 Co se týče například preference ženských prsou - jsou jedním z hlavních pohlavně 

dimorfických znaků, a proto jsou u žen také vnímány jako mnohem přitažlivější, než u mužů. Prsa 

jsou všeobecně vnímány jako jeden z hlavních projevů femininity- ženskosti. Vzhledem k tomu, že 

velikost prsou se s věkem mění a souvisí s hladinou estrogenu, mohou poukazovat jak na věk ženy, 

tak i její plodnost (Jasieńska a kol.; 2004). Ukázalo se, že atraktivitu prsou může ovlivňovat několik 

faktorů: tvar, velikost a barva prsních dvorců (Dixson a kol., 2010), symetrie (Manning a kol., 

1997) a velikost prsou. Výsledky výzkumů nicméně neprokázaly, že by existovaly nějaké stabilní 

preference pro velikost ženských prsou (Furnham & Swami, 2007).  

 Dá se tedy říci, že právě proto, že některé znaky fyzické atraktivity žen nepřímo poukazují 

na její reprodukční potenciál, muži přikládají tomu, jak žena vypadá velký význam a na fyzický 

vzhled kladou při výběru potenciální partnerky velký důraz (Buss a Barnes, 1986). Na straně druhé 

jsme se například z výzkumu Todda a Penkeho, či Grammera et. al dozvěděli, že muži nejsou v 

realitě zdaleka tak vybíraví, jak říkají. Muži pravděpodobně osloví jakoukoliv ženu, která se nebude 

pohybovat za hranicí neatraktivity – Todd a Penke toto nazývají „vyhýbání se neatraktivitě“. 

Vzhledem k tomu, že diskriminujícím pohlavím v partnerském výběru je to ženské, pro muže je 
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mnohem jednodušší a výhodnější se pouze vyhýbat ženám, které se pohybují již za hranicí toho, co 

jsou muži ochotni přijmout u své potenciální partnerky – zkrátka tak pouze využívají strategii 

„vyhýbání se tomu nejhoršímu“ (Todd a Penke, 2007; Grammer et al., 2001). 

 

 V této práci se na ženskou fyzickou atraktivitu zaměřujeme především proto, že chceme 

prozkoumat, které konkrétní fyzické charakteristiky jsou nejvíce preferované u potenciální 

partnerky mezi minoritní skupinou lesbických a bisexuálních žen. V současnosti je nicméně pouze 

mizivé množství studií, které by se týkaly preferencí konkrétních znaků této specifické skupiny, a 

tak stále není zcela objasněno, jaké znaky mohou hrát roli při výběru jejich potenciálních partnerek, 

a na základě čeho jsou tyto znaky preferovány. Ke konkrétním hypotézám se proto pokusíme 

vyjádřit až po přehledu dosavadních výzkumů, jež se zaměřují na zkoumání partnerských preferencí 

lesbických žen. 

  

 

2.4  Partnerské preference a sexuální strategie homosexuálních jedinců 
 Z evolučního hlediska není prozatím zcela jasné, zda budou lesbické ženy vykazovat 

preference spíše podobné heterosexuálním mužům či heterosexuálním ženám, případně kombinaci 

obojího. U heterosexuálních jedinců jde většinou o preference znaků, jež jsou pohlavně dimorfické, 

takže nevím, zda nejde o preference přímo založené na frekvenci daného znaku v populace, u 

homosexuálních jedinců však žádnou dichotomii v rámci pohlaví nepředpokládáme. Partnerské 

preference neheterosexuálních jedinců tak bude zřejmě ovlivněny i jinými faktory, než partnerské 

preference heterosexuálně orientovaných jedinců. Díky tomu, že jsou v průměru lesbické ženy 

podle některých studií maskulinnější než ženy heterosexuální, (McDermid a kol., 1998; Oldham, 

Farnill & Ball, 1982) bychom mohli předpokládat, že by jejich preference, co se fyzické atraktivity 

týče, mohly by být za určitých okolností podobné preferencím heterosexuálních mužů, což se 

podařilo do jisté míry i výzkumně potvrdit Michaelem Baileym v roce 1997 (Bailey, 1997).  V této 

studii se ukázalo, že lesbické ženy preferují u svých potenciálních partnerek spíše ženy, jež samy 

sebe považovaly za femininní, což se za určitých podmínek shoduje s preferencemi 

heterosexuálních mužů. Tato studie byla jedna z prvních, jež se zabývala neheterosexuálními 

partnerskými preferencemi. 

Například výzkum Glessenberga myšlenku Baileyho rozvádí a v některých otázkách 

vyvrací. Tato studie se zabývala zkoumáním preferovaných sexuálně dimorfických znaků v obličeji. 

Tvrdí, že preference homosexuálních jedinců nejsou pouhým odrazem těch heterosexuálních - tedy 

že lesbické ženy nepreferují stejné typy žen jako heterosexuální muži. Výsledky jeho studie 

poukázaly na to, že preference homosexuálních žen jsou srovnatelné spíše s tím, co preferují 
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heterosexuální ženy. Přestože směr preferencí mezi těmito dvěma skupinami je velmi podobný, není 

podle Glessenberga zdaleka natolik jednoznačný, jak vnímal Bailey. Lesbické ženy 

z Glessenbergova výzkumu sice preferovaly spíše femininní obličeje, nicméně heterosexuálními 

muži byly preferovány v mnohem větší míře. Preference pro femininní či maskulinní obličeje jsou 

tedy podle autora závislé především na pohlaví hodnotitele, jeho sexuální orientaci a také pohlaví 

jedince, jehož obličej je hodnocen (Glessneberg et al., 2010). 

 

 Protože výsledky studií zabývajících se partnerskými preferencemi lesbických žen se zdají 

být doposud nekonzistentní, považujeme za vhodné se v této podkapitole zaměřit a přiblížit 

strategie, na základě nichž by mohly být homosexuální vztahy formovány a ukázat alespoň ty 

nejdůležitější znaky, jež se z výzkumů ukázaly být vnímány jako nejvíce atraktivní a jsou obecně 

preferované. Z hlediska evoluční psychologie byly párovací strategie mužů a žen tvarovány během 

dlouhého evolučního procesu a měly by tedy být pohlavně specifické, bez ohledu na pohlaví 

preferované osoby, nicméně na základě toho, že ženská sexuální orientace je velmi fluidní a závislá 

na okolních podmínkách, není proto zcela zřejmé, zda bude vnímání atraktivity žen, jež jsou 

sexuálně přitahovány k ženám podobné či odlišné od preferencí heterosexuálních žen či 

heterosexuálních mužů. Podle některých autorů, s nimiž souhlasíme, bychom neměli předpokládat 

dichotomní rozdělení partnerských preferencí a voleb skutečných partnerů (femininní/maskulinní) – 

je vhodnější jejich partnerský výběr konceptualizovat a vnímat jako kontinuální proměnnou, která 

se pohybuje po celé délce osy mezi maskulinitou a femininitou potenciální partnerky (Bassett et al., 

2001). 

 Touto problematikou se pravděpodobně nejvíce zabýval Michael Bailey, který zkoumal 

nejen partnerské preference neheterosexuálních jedinců, ale snažil se také nastínit různé hypotézy, 

na základě kterých by preference této specifické minoritní populace mohly být formovány. Je 

důležité si položit otázku, proč vlastně zkoumat partnerské preference homosexuálních jedinců? 

Právě proto, že z evolučního hlediska stále není jasné, jaký mechanismus funguje při formování 

stejnopohlavních párů. Zatímco heterosexuální páry jsou z hlediska ultimátních příčin formovány 

především proto, aby oba jedinci co nejvíce zvětšili šance přenesení svých genů do genofondu 

následující generace skrze potomstvo - což ovšem u homosexuálních párů není možné. Přestože z 

biologického pohledu společně nemohou založit rodinu, z mnoha celosvětově zkonstruovaných 

výzkumů se ukazuje, že na požadavky týkající se jejich partnera kladou stejně vysoké nároky jako u 

jedinců heterosexuálních.  

 Veškeré koncepty sexuality založené především na fyzickém pohlaví jedince limitují tak 

celkový způsob nazírání na to, jak je vnímána a zkoumána lidská sexualita. Hlubší prozkoumávání 

různých sexuálních identit jedinců a rozdílností jejich sexuálních vztahů, se ukazuje být podstatným 
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krokem k pochopení a stále novému poznávaní variability lidské sexuality, a veškerých jejích 

projevů v procesu evoluce (Kaplan et al., 1985). Musíme se stále ptát na to, proč se ukazuje, že 

lidská sexualita se liší především v závislosti na pohlaví daného jedince a také pohlaví jeho 

sexuálního či romantického partnera. Nové výzkumy začínají stále více a více zaznamenávat různé 

projevy, v nichž se manifestuje heterosexuální a homosexuální přitažlivost v různých časových a 

kulturních perspektivách, neboť právě studium projevů homosexuálních a bisexuálních jedinců má 

obrovský potenciál nám objasnit velké množství obecných otázek, týkajících se lidské sexuality 

v obecné rovině (Kaplan et al., 1985). Prozkoumávání partnerských preferencí homosexuálních 

mužů a žen nám může především poskytnout zásadní náhled na univerzální dynamiku lidského 

párování a na to, jak se vůbec vyvinula povaha lidské mysli (Regan et al, 2001).  

 

 V rámci vědecké obce existuje několik teorií, jež se snaží odpovědět i na otázku toho, jakým 

směrem se partnerské preference homosexuálních jedinců mohou ubírat. Podle některých autorů 

(Martin, 1990) je možná interpretace fenoménu partnerských preferencí taková, že gayové a 

lesbické ženy vlastně vůbec žádné preference nemají. Tuto teorii autoři vysvětlují tak, že vzhledem 

k tomu, že mnozí homosexuálně orientovaní jedinci v dětství i dospělosti vykazovali znaky 

atypického jednání, nikdy si nevštěpili sociální normy, které podporovaly vznik preferencí pro 

partnery, a proto nebudou diskriminovat v rámci svých partnerských preferencí jedince, kteří jsou 

taktéž sexuálně atypičtí, a budou k nim také více tolerantní (než sexuálně typičtí jedinci). Tuto 

hypotézu nicméně považujeme za velmi zcestnou, neboť v realitě samozřejmě vždy záleží na tom, 

jaké partnery si vybíráme, a to nehledě na sexuální orientaci jedince (Muscarella et al., 2004). V 

následující části se proto pokusíme představit relevantní teorie, popisující mechanismy, na základě 

kterých by mohly být formovány homosexuální preference pro potenciální partnery. 

 

2.4.1 Neurologická diferenciace mozku 

 Z výsledků některých studií se ukazuje, že by se obecné vzorce preferovaných charakteristik 

u potenciálních partnerů heterosexuálních a homosexuálních jedinců mohly odvíjet na základě 

rozdílné diferenciace mozku. Jedna z teorií vzniku homosexuální orientace totiž hovoří o 

neurohormonálních vlivech, jež by mohly být prediktorem formování neheterosexuální orientace. 

Tato teorie říká, že jak prenatální, tak postnatální hormonální vlivy ovlivňují neurologické struktury 

mozku, v nichž se utváří sexuální atraktivita a sexuální chování. Sexuální orientace by tedy mohla 

souviset s rozdílnými vzorci neurologické diferenciace mozku, přičemž u heterosexuálních žen 

bývá mozek obvykle feminizován a demaskulinizován, zatímco u heterosexuálních mužů je 

defeminizován a maskulinizován. U homosexuálních jedinců by se tak vlivem hormonálního 

působení mohla nervová diferenciace mozku zformovat opačným směrem, než u heterosexuální 
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populace. Na základě této teorie by tedy nervová organizace mozku u homosexuálních mužů měla 

být spíše feminizována a demaskulinována, zatímco u homosexuálních žen defeminizována a 

maskulinizována (Muscarella a kol., 2004). Woodson a Gorski (v Muscarella a kol.,2004) tuto teorii 

vztáhli na celkový model partnerských preferencí homosexuálních jedinců – podle nich platí, že 

každá diferenciace mozku, jež se podílí na vzniku homosexuální orientace, nezahrnuje pouze 

projevy jednotlivých samostatných kategorií, ale spíše určitého kontinua, které vede k vzniku řady 

různých vzorců v rámci sexuální orientace, a společně s tím i upřednostňováním konkrétních 

fyzických charakteristik u potenciálních partnerů (Muscarella a kol., 2004). 

 

 Pillard a Weinrich (v Mucscarella a kol., 2004) teoretizují o tom, že organizace mozku 

homosexuálních žen je velmi variabilní (více, než mužská) a mozek může být zároveň jak 

feminizován tak maskulinizován, nebo defeminizován, z čehož by se mohla odvíjet variabilita 

projevů v rámci této specifické minoritní skupiny. Autoři spekulují také o tom, že mozek 

homosexuální ženy může ovlivňovat v průběhu života (od adolescence po dospělost) mnoho 

prenatálních vnějších faktorů, které mohou během vývoje mozku způsobit jeho dodatečnou 

maskulinizaci. S tímto zjištěním zřejmě souvisí také rozdělení homosexuálních žen na femme a 

butch, tedy že by kořeny této variability v rámci pohlaví mohly být založeny na rozdílech v nervové 

diferenciaci mozku. Woodson a Gorski jsou zastánci toho, že mozek není celkově maskulinizován 

nebo feminizován, ale že feminizace a maskulinizace se liší pouze svou strukturou – podle autorů 

tedy toto rozdělení nefunguje v rámci určité dichotomie, nicméně vytváří spíše již zmíněné 

kontinuum v rámci tohoto rozložení mezi maskulinizací a feminizací (Muscarella et al., 2004). 

 Právě vznik tohoto kontinua v rámci mozkové diferenciace, by mohl vysvětlovat, proč lidé 

vykazují tak složitou komplexnost projevů v rámci sexuální orientace. Testování těchto 

neurologických teorií vzniku sexuální orientace u žen, je možné na základě specifických vzorců 

chování, jež jsou spojovány právě s různými typy mozkové diferenciace. Například feminizace 

mozku bývá spojována s preferencemi pro partnerky maskulinnější, než je žena sama (například 

vyšší či těžší partnerky s vyvinutějším svalstvem) (Muscarella et al., 2004). Defeminizace mozku je 

naopak spojena s preferencemi pro femininnější ženy, než jsou ony samy (například menší, štíhlejší, 

s méně vyvinutým svalstvem). Tyto výsledky podporují, že některé z předpokladů pro preference 

různých charakteristik potenciální partnera, mohou být spojovány s výše zmíněnými vzory 

diferenciace mozku mužů a žen (Muscarella et al., 2004). 
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2.4.2 Teorie „exotické se stává erotickým“  („Exotic becomes erotic“) 

 Jedna z Baileyho teorií, zabývající se původem vzniku neheterosexuálních preferencí, 

přičemž říká že jejich vzorec je založen na známé teorii D.J. Bem (1996) “Erotické se stává 

exotickým” („Exotic becomes erotic“- EBE). Bailey tuto teorii apikuje na problematiku formování 

nehetosexuálních preferencí. Podle něj budou jedinci vždy eroticky přitahováni ke skupině jedinců, 

od nichž se ve svém dětství nejvíce odlišovali. Důkazy potvrzují, že lesbické ženy i homosexuální 

muži v dětství ve srovnání se svými vrstevníky vykazovali mnohem větší míry genderově 

nonkonformního chování. V jedné studii se ukázalo, že 72% homosexuálních mužů a 70% 

homosexuálních žen skutečně v dětství cítilo, že se od svých vrstevníků nějakým způsobem zásadně 

liší, a že mnohem více preferují aktivity spíše typické pro opačné pohlaví (Bailey, 1997).   

 

 Podle Baileyho aplikace teorie EBE je to právě sexuální typičnost stejnopohlavních 

vrstevníků, která je pro ně jaksi exotickou záležitostí, neboť sami byli vždy za všech okolností 

sexuálně atypičtí. Podle této teorie se právě tito “exotičtí jedinci” (tedy ti, jež v rámci svého pohlaví 

vykazovali sexuálně typické aktivity) se v dospělosti stávají erotickými cíli jedinců, jež v dětství 

projevovali sexuálně atypické jednání.  Podle této teorie by tedy měli preferovat v dospělosti to, co 

se pro ně samotné v dětství zdálo cizím, exotickým – především proto, že sami byli v dětství 

atypičtí, tak se v dospělosti budou zaměřovat na cíle, které budou naopak vykazovat charakteristiky 

sexuálně typické: pro to hovoří i preference homosexuálních mužů pro maskulinnější partnery a 

preference homosexuálních žen pro femininnější partnerky (Bailey, 1997). 

 

 Nejdůležitější studii, týkající se partnerských preferencí homosexuálních jedinců provedl 

právě Bailey (1997), jež se snažil přijít právě na to, zda lesbické a bisexuální ženy preferují spíše 

maskulinní či femininní typy žen. Tato práce je výjimečná především proto, že jako první podala 

důkaz o tom, že lesbické ženy obecně preferují spíše sexuálně typické ženy jako své partnerky – 

tedy ty, jež se zařazují spíše jako femininní. V této studii Bailey zkoumal osobní inzeráty lesbických 

žen k seznámení, z nichž se ukázalo, že homosexuální ženy v těchto inzerátech vyzdvihovaly svou 

ženskost (= femininitu) častěji, než ženy heterosexuální, a také požadovaly partnerky, jejichž 

chování bylo spíše pohlavně typické. Výsledky prokázaly, že lesbické ženy preferovaly spíše takové 

partnerky, které o sobě v inzerátech uváděly, že vypadají femininně. V tomto případě se tedy 

nepotvrdilo, že by mohla hrát roli neurologická diferenciace mozku, neboť v tomto případě by ženy 

měly projevovat preference na základě toho, zda byl jejich mozek spíše feminizován, či 

defeminizován/maskulinizován – nicméně všechny ženy preferovaly spíše femininní partnerky, a to 

nehledě na možnou diferenciaci mozku, či vlastního zařazení se na ose maskulinita/femininita. 

 Výsledky Baileyho studie poukázaly na to, že pokud lesbické ženy kladly důraz na 
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femininitu potenciální partnerky, šlo jim spíše o to, aby disponovala femininními fyzickými 

charakteristikami a nikoliv femininním jednáním.  Výsledky tedy prokázaly, že lesbické ženy 

preferovaly spíše takové partnerky, které o sobě říkaly, že jsou femininního vzhledu, nicméně 

nehodnotily jako neatraktivní ženy, které o sobě říkaly, že vykazují maskulinější projevy v chování 

(Bailey et al., 1997). Lesbické ženy tedy preferují spíše femininněji vypadající partnerky, což by 

mohl být jeden z prvních možných důkazů toho, že lesbické ženy mají za určitých okolností  

podobné preference jako heterosexuální muži, neboť i ti kladou při hodnocení atraktivity důraz na 

to, aby žena disponovala femininními fyzickými dispozicemi (Perrett at al., 1998). 

 

 Preference sexuálně typických partnerů by tedy mohly být konzistentní s výše zmíněnou 

teorií „Erotické se stává erotickým“, která říká, že sexuálně atypičtí jedinci budou preferovat 

partnery spíše pohlavně typické, kteří pro ně v rámci jejich dětství, kdy z hlediska jejich vlastního 

sexuálně atypického nastavení představovali exotično, a proto k nim budou v dospělosti spíše 

směřovat svou náklonnost. Lesbické ženy, jež jsou obecně považovány za maskulinnější ve 

srovnání s heterosexuálními ženami, preferovaly opačné vlastnosti u své potenciální partnerky – 

toužily tedy především po ženách s více femininními charakteristikami. Stejně jako homosexuální 

muži, jež jsou vnímáni jako mnohem více femininní, než heterosexuální muži, dávali přednost 

mužům, jež vykazovali spíše maskulinní charakteristiky (Bailey, 1997). 

 Na druhé straně je ovšem nutné si uvědomit, že pokud by všichni homosexuální muži 

vykazovali spíše femininní charakteristiky, nemohli by vlastně žádné maskulinní muže nalézt a ani 

preferovat, přičemž stejný případ nastává u homosexuálních žen. Na základě tohoto uvědomění se 

zdá jako relevantnější hypotéza, že homosexuální jedinci si budou spíše vybírat partnera na základě 

vlastního nastavení na ose maskulinita a femininita (jíž se věnujeme níže), přičemž maskulinní a 

femininní homosexuální jedinci mohou stejnou měrou tendovat jak k maskulinním, tak femininním 

typům partnerů/partnerek. 

 

2.4.3 Preference na základě vlastního nastavení na ose maskulinita - femininita 

 Podle Baileyeho (1997) je jednou z nejpravděpodobnějších možností to, že partnerské 

preference neheterosexuálních jedinců mohou být formovány na základě vlastního nastavení na ose 

maskulinity a femininity. Jelikož některé výzkumy potvrzují, že si hledáme partnery, kteří nám jsou 

celkově podobnější (Courtiol et al., 2010), je možné, že i neheterosexuální jedinci preferují ty, jež 

jsou jim právě v rámci dimenze maskulinity či femininity podobnější (Bailey et al., 1994). Na 

opačné straně problému se ukazuje, že v rámci maskulinity a femininity se stejně tak mohou 

projevit preference spíše pro komplementární – tedy opačné charakteristiky, než kterými jedinci 

sami disponují. Co se týče homosexuálních mužů i žen, je poměrně stereotypně vnímáno rozdělení 
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páru na mužskou a ženskou roli v rámci jejich partnerského vztahu. Pokud se tedy toto rozdělení 

rolí v praxi neheterosexuálního párování vyskytuje, mohli by teoreticky více maskulinní jedinci, jež 

preferují to, aby v páru zastávali “mužskou roli”, záměrně vyhledávat jedince femininní a naopak. 

Co se týče homosexuálních žen, zde může hrát svou roli výše zmíněná neurologická diferenciace 

mozku, s níž možná souvisí rozdělení lesbických žen na femme a butch (podkapitola Lesbická 

sexuální identita), přičemž podle výzkumů se ukazuje, že se jejich preference mohou lišit právě na 

základě  toho, s jakou lesbickou  identitou  se ztotožňují. 

 

 Jak bylo řečeno výše, partnerské preference lesbických a bisexuálních žen se tedy mohou do 

jisté míry lišit na základě vlastního nastavení na ose maskulinity a femininity, podle toho, zda se 

samy zařazují spíše do role femme nebo butch. Pro celkovou odlišnost mezi těmito dvěma typy 

lesbických žen, potažmo i významnou rozdílnost jejich partnerských preferencí, hovoří i teorie o 

neurologické diferenciace mozku. 

 Poměrně zajímavá studie na toto téma vznikla v roce 2001, v níž se do jisté míry potvrdilo, 

že lesbické ženy femme a butch mají odlišné partnerské preference. Výzkumníci předpokládali, že 

femme budou vykazovat analogické preference jako heterosexuální ženy, tedy že je mnohem více 

budou zajímat finanční prostředky a sociální statut partnerky. Butch budou naopak vykazovat 

podobné preference jako heterosexuální ženy a mnohem více je bude zajímat spíše fyzická 

atraktivita partnerky. Skutečně se potvrdilo, že femme více zajímaly finanční zdroje partnerky, než 

butch. Femme také uváděly, že by mnohem více žárlily na atraktivní ženskou konkurenci, zatímco u 

butch se ukázalo, že budou spíše žárlit na konkurentky s většími finančními zdroji (Bassett et al., 

2001). 

 Ukazuje se, že butch obecně preferují spíše femininnější ženy a obráceně – femme spíše 

maskulinnější -  což by mohlo potvrzovat, že se lesbické preference se skutečně do jisté míry 

mohou lišit na základě vlastní míry maskulinity a femininity, a nepřímo tak tyto výsledky potvrzují i 

teorii o neurologické diferenciaci mozku. Vzhledem k tomu, že se z výzkumů potvrdilo i to, že v 

rámci lesbického partnerství se velmi často vyskytuje jedna z partnerek, jež zastává roli spíše 

femme a druhá roli butch (Pearcey, Docherty, and Dabbs’s, 1996), mohla by identifikace s rolí 

femme nebo butch v rámci partnerských preferencí lesbických žen hrát zásadní roli (Bassett et al., 

2001). To se potvrdilo i u homosexuálních mužů, kdy muži spíše dominantní s „aktivní“ sexuální 

rolí preferují odlišné typy mužů, než ti, jež se ztotožňují spíše se submisivní „pasivní“ sexuální rolí 

(Valentová et al., 2014). 

Podobné výsledky se dají nalézt i například ve studii Zhenga a jeho kolegů, kde zkoumali 

rozdíly v parterských preferencích mezi lesbickými ženami v Číně. Ženy se tam rozdělují do tří 

kategorií podle toho, jakou sexuální roli preferují, a zdá se, že podle toho vykazují i preference pro 
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určité typy partnerek. První kategorií jsou ženy „T“, které preferují aktivní sexuální roli, ženy „P“, 

které preferují spíše receptivní sexuální roli a „H“, které inklinují k oběma rolím stejně. Výzkumu 

se zúčastnilo 217 lesbických žen a ukázalo se, že mezi těmito skupinami existují značné rozdíly 

v partnerských preferencích. Ženy, které se raději stavěly do aktivní, dominantní role byly mnohem 

více maskulinní a i tak samy sebe vnímaly. Můžeme tak pozorovat analogické výsledky jako u 

proamerického rozdělení lesbických žen na butch a femme (Zheng & Zheng, 2011). 

 

 Je však mnohem pravděpodobnější, že se v rámci partnerských preferencí homosexuálních 

jedinců, vyskytují mnohem složitější vzorce, na základě nichž mohou vyhledávat své potenciální 

partnery. Může také samozřejmě dojít k různým kombinacím všech faktorů, které jsme výše 

popsali. I když je možné, že se například teorie “Exotické se stává erotickým” se reálně promítá do 

skutečnosti, stále se mohou projevovat obecné preference pro podobnost partnera v rámci 

maskulinity a femininity. Například když homosexuální muži obecně preferují maskulinnější 

partnery, tak by se tato preference mohla ukázat jako nejsilnější mezi těmi, jež sami disponují 

nejvíce maskulinními charakteristikami. Stejně tak je možné, že gayové a lesby preferují 

partnery/ky, kteří/které jsou maskulinní (či femininní) pouze v některých ohledech, nicméně v 

jiných se tyto preference vůbec nemusí projevit.   

 Výsledky studií, jež se zabývají partnerskými preferencemi neheterosexuálních žen, se proto 

z velké části doplňují, ale zároveň opět vyvracejí. Zásadní je si uvědomit, že se partnerské 

preference v rámci této skupiny se mohou velkým způsobem lišit (ostatně stejně jako u jedinců 

heterosexuálních), a to, co budou lesbické a bisexuální ženy preferovat, je závislé na mnoho 

sociokulturních faktorech, či třeba na tom, zda hledají spíše krátkodobý, či dlouhodobý vztah 

(Regan et al., 2001). Nejzásadnější problém se ukazuje ve výskytu dvou odlišných „lesbických 

genderů“, do nichž se ženy zařazují – femme a butch. Tyto role s sebou totiž nesou odlišné hodnoty 

maskulinních a femininních projevů, což se může na základě neurologické diferenciace mozku 

vyvinout v preference pro komplementární znaky. Na jedné straně se tedy zdá, že to, jaký typ žen 

budou preferovat, se odvíjí na základě toho, zda se zařazují jako femme či jako butch (a závisí na 

diferenciaci mozku a maskulinitě/femininitě dané ženy), kdy se projevují preference pro 

komplementární znaky (Bassett et al., 2001; Bailey 1997). Na straně druhé, se z výsledků studií 

ukazuje, že obecně vyhledávají spíše femininní ženy, což potvrzuje spíše teorie o tom, že lesbické 

ženy budou, nehledě na jejich vlastní nastavení, obecně vykazovat spíše partnerské preference za 

určitých podmínek podobné jedincům opačného pohlaví (Bailey, 1997). 

 

2.4.4 Partnerské preference konkrétních fyzických znaků u homosexuálních jedinců 

 Jelikož se v empirické části této práce zaměřujeme především na partnerské preference 
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homosexuálních jedinců (především lesbických a bisexuálních žen), v následující části práce bych 

chtěla představit nejdůležitější studie, které se touto problematikou již do jisté míry zabývaly. 

Většina z těchto výzkumů se zaměřuje na zjišťování preferencí jednotlivých fyzických znaků. 

Znaky, které již byly v rámci tohoto kontextu prozkoumány, byla preferovaná hodnota BMI a WHR 

ve spojitosti s velikostí prsou, preferovaný věk partnerky, zda lesbické a bisexuální ženy dávají 

přednost spíše femininním, či maskulinním typům žen, a zda homosexuální muži preferují spíše 

maskulinní obličeje a maskulinní hlasy, či jak vysoké jedince ve vztahu preferují. 

 Přestože lesbické ženy kladou při výběru potenciální partnerky z větší části důraz spíše na 

osobnostní rysy dané ženy, to jak je fyzicky atraktivní pro ně hraje velmi důležitou roli. Margaret 

Nichols říká: „V reakci na to, jak nás muži definují jenom podle toho, jak vypadáme, ideologicky a 

prakticky se odmítáme spoléhat při utváření vztahu jen na fyzickou atraktivitu. Naneštěstí ale, co 

může dělat dobrou politiku, může dělat špatný sex. Lidé, stejně jako jiní živočichové, se spoléhají na 

vizuální atraktivitu jako znak sexuální stimulace. Musíme určitě předefinovat fyzickou krásu našimi 

feministickými způsoby, ale jednoduše nemůžeme odmítat fyzickou atraktivitu a to, že na ni 

reagujeme, jako něco politicky nekorektního“ (Nichols, 1987). 

 

 Jedna ze studií, jež se zabývala zjištěním, jaké fyzické znaky jsou homosexuálními ženami 

na potenciálních partnerkách nejvíce preferovány, se zaměřovala na dva podstatné ženské fyzické 

znaky, jejichž role je v rámci ženské fyzické atraktivity nezastupitelná – velikostí ženských prsou a 

poměru pasu a boků, neboli waist-to-hip ratio (WHR). Do tohoto výzkumu byly zařazeny pouze 

homosexuální a bisexuální ženy a jejich úkolem bylo ohodnotit míru atraktivity několika kombinací 

obrázků ženských postav – ukázalo se, že nejvíce preferován byl obrázkový stimul ženy, jež 

disponovala obecně vyššími hodnotami BMI, měla WHR 0,7 a velká prsa. Tyto znaky byly 

hodnoceny nejlépe především proto, že jsou vnímány jako nejvíce femininní, nejzdravěji působící a 

nejvíce vyhledávané pro krátkodobé i dlouhodobé vztahy (Cohen & Tannenbaum, 2001). Poměrně 

zajímavé jsou i výzkumy zabývající se preferencí věku u potenciálních partnerek lesbických žen. Ve 

studii Hayese z roku 1995 se ukázalo, že obecně preferují ženy spíše stejné věkové kategorie, v níž 

jsou ony samy, některé ženy ovšem vykazovaly preference pro partnerky mladší. Podle Kenricka 

(Kenrick a kol., 1995) se lesbické preference v rámci věku pohybují někde mezi preferencemi 

heterosexuálních mužů a žen. 

 

 Výzkumy zabývající se partnerskými preferencemi homosexuálních mužů se zaměřovaly 

například na to, jaké jsou preferovány obličeje a hlas s ohledem na jejich maskulinní projevy. 

Ukázalo se, že homosexuální muži preferovali u svých potenciálních partnerů jak femininní tak 

maskulinní znaky, v závislosti na tom, jakou sami vykazovali míru maskulinity či femininity a na 
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to, zda v současné době měli, či neměli partnera. Muži preferovali spíše maskulinní hlasy, nicméně 

neukázalo se, že by obecně preferovali maskulinnější obličeje. Například muži, kteří se hodnotili 

jako relativně maskulinní, preferovali u svých potenciálních partnerů maskulinní hlas, nicméně 

spíše femininní obličej. Homosexuální muži, kteří v té době byli v dlouhodobém vztahu, vykazovali 

větší preference pro femininní obličeje. Celkově tedy preferovali sexuálně typické hlasy, které 

nebyly příliš vysoké a femininní. Zjistilo se, že tyto preference se do jisté míry liší na základě toho, 

zda byl jedinec ve vztahu, či partnera neměl. Muži, kteří partnera neměli, preferovali více 

maskulinní hlasy a obličeje než muži, kteří byli v partnerském vztahu. Tyto výsledky potvrzují, že 

preference pro partnery se mohou lišit nejen na základě vlastního nastavení na ose maskulinita-

femininita, ale také může hrát roli faktor aktuálního partnerského statutu. Obecně se tedy nedá říci, 

že preferují u svých partnerů spíše sexuálně typické či atypické znaky, ale jedná se o mozaiku 

maskulinních a femininních znaků. Preference homosexuálních mužů pro obličejovou a hlasovou 

maskulinitu můžou být totiž asociovány s rozdílnými kvalitami daného jedince – zatímco 

maskulinní hlasy mohou být znakem dominance nebo vyzrálosti, jež jsou preferovány, zatímco 

maskulinní obličeje mohou poukazovat spíše na agresivitu nebo impulzivnost (Valentová et al., 

2013). 

 V další ze studií, jež se zabývaly partnerskými preferencemi homosexuálních mužů, bylo 

zkoumáno, jak vysoké partnery preferují. Ukázalo se, že většina mužů, jež se výzkumu účastnila, 

vykazovali preference pro vyšší partnery, než jsou oni sami. Tyto preference byly nicméně závislé 

na několika faktorech, například na tom, jak je vysoký jedinec samotný. Ti, co byli vyšší, spíše 

preferovali menší partnery a naopak. Poměrně zajímavé bylo zjištění, že se tyto preference odvíjely 

také na základě toho, jakou v rámci vztahu mají sexuální roli. Muži, kteří byli ve vztahu raději těmi 

dominantnějšími a v sexu se stavěli do „aktivní“ role, vykazovali preference spíše pro menší 

partnery, zatímco submisivnější jedinci, jež raději zastávali „pasivní“ sexuální roli, preferovali 

partnery vyšší. Partnerské preference homosexuálních jedinců by se tedy mohly do jisté míry 

formovat nejen na základě vlastního vzhledu daného jedince, ale také na tom, do jaké míry v rámci 

vztahu preferuje zastávat spíše dominantní či submisivní sexuální roli (Valentová et al., 2014). 

 

 

3. KAPITOLA – VÝBĚR PARTNERA 

3.1 Rozdíly mezi ideálním a reálným partnerem 
 Každý člověk svým způsobem touží po vysněném partnerovi/ partnerce a také má 

pravděpodobně určitou představu o tom, jak by měl jeho ideální partner vypadat. Nicméně mnohé 

výzkumy se zabývají tím, do jaké míry se naše představy o ideálním partnerovi promítnou do 

skutečného výběru reálného partnera. V některých ze studií, které se tímto tématem zabývaly, se 
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skutečně ukázalo, že v konečné fázi se od sebe představa ideálního partnera a partnera reálného, 

mohou do značné míry lišit (Penke et al., 2007). 

 Existuje několik důvodů, proč by tomu tak mělo být. V první řadě je možné, že 

charakteristiky, které jsou pro nás u potenciálního partnera důležité, jsou stejně tak důležité pro 

ostatní jedince, tudíž se může stát, že o ně v rámci vnitropohlavního výběru dochází k bojům a 

jedinci s preferovanými charakteristikami mohou být brzy vyčerpáni. Navíc podle “kompetiční 

hypotézy” je například atraktivita spíše výsledkem soutěže, protože s těmi nejatraktivnějšími jedinci 

se opět pravděpodobněji spárují zase ti, kteří jsou výrazně atraktivnější, než ostatní průměrní jedinci 

(Miller & Todd, 1998). V průběhu hledání ideálního partnera se tak může stát, že jedinec bude 

investovat příliš mnoho času, financí, či dalších zdrojů do získání potenciálního partnera, jehož z 

jakýchkoli důvodů nemá šanci získat (tento jedinec je například mnohem více atraktivní, či již má 

partnera) a bude se tak připravovat o možnost poznání potenciálního partnera, jež je mu více 

podobný a pravděpodobně může být sám ze stejného důvodu (Fawcett & Johnstone, 2003). Na 

základě hledání “sobě podobného”, tedy jedince, který je například do stejné míry atraktivní 

(“assortative mating based on „self seeking like“),  má tak mnohem větší šance, že se na trhu 

dlouhodobých partnerských vztahů uplatní. Tuto hypotézu rozvinuli Buston a Emlen (2003), kteří 

říkají, že člověk by si měl na pomyslném partnerském trhu vybírat jedince, kteří na tomto trhu 

disponují podobnou hodnotou (tzv. Mate value).V několika výzkumech se skutečně potvrdilo, že 

lidé preferují sobě podobného partnera, který je na stejné úrovni, jako oni sami (Todd a kol., 1997). 

 Při výběru reálného partnera musí zkrátka člověk vždy udělat mnoho kompromisů. Bereme 

totiž v úvahu příliš mnoho charakteristik a je velmi nepravděpodobné, že by je náš reálný partner 

mohl uspokojit všechny.  Jsme tudíž nakonec donuceni hledat takového partnera, jež disponuje co 

nejvíce možnými preferovanými charakteristikami, nicméně do velké míry se stále budeme muset 

určitým vlastnostem přizpůsobit. Případně, i když náš ideální partner může někde existovat, 

neznamená to, že nám v našich podmínkách bude k dispozici (Todd a kol., 2007; Grammer et al., 

2003). 

 Jeden z výzkumů například ukázal, že zda se partnerské preference odráží v reálném výběru 

partnera, závisí na kontextu. Ukázalo se, když lidé pročítali seznamovací inzeráty jednotlivých lidí, 

tak právě jejich partnerské preference do velké míry ovlivnily to, zda budou chtít takového člověka 

vůbec poznat. Nicméně pokud se nějakým způsobem s potenciálním partnerem již setkali a znali jej, 

preference v další možnosti rozvíjení vztahu nehrály téměř žádnou roli. V podstatě se dá říci, že 

partnerské preference ideálního partnera byly důležité, když jedinci hodnotili své potenciální 

partnery v inzerátech, ale tyto preference přestaly být důležité poté, co se s touto osobou skutečně 

setkali. To poukazuje na to, že partnerské preference do jisté míry fungují zejména na základě 

prvního dojmu, či „prvního pohledu“ u neznámých potenciálních partnerů (Eastwick et al., 2011). 
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 Todd a kol. v roce 1997 sestrojili podobný výzkum, kde chtěli také zjistit, do jaké míry se 

liší preference od reálného výběru. Design jejich výzkumu se ovšem poněkud lišil od studií, jež se 

tímto tématem zabývaly již dříve. V první fázi studie byly rozeslány dotazníky ohledně preferencí 

pro partnery a druhá část studie probíhala formou tzv. “speed – datingu, neboli “rychlého rande”, 

kdy se jedná o speciálně organizovanou akcí za účelem seznámení. Tato forma seznamování se 

vyznačuje tím, že se na ní sejde stejný počet mužů a žen, a každá žena a každý muž vedou 

nezávaznou konverzaci přibližně 3-7 minut postupně se všemi jedinci opačného pohlaví. V průběhu 

rozmluvy s každým jedincem mají za úkol zaznamenávat, s kterou osobou by byli dále ochotni se 

setkat a pokud se jejich zájem střetne, mohou si vyměnit kontakty, případně se domluvit na dalších 

schůzkách. Co se týče mužů, jejich reálný výběr se naprosto lišil od toho, jaké původně udávali 

preference. Jejich názor se měnil zpravidla na základě fyzické atraktivity dané ženy, tudíž pokud se 

jim žena na první pohled zalíbila, jejich preference pro konkrétní charakteristiky přestaly hrát 

takovou roli – muži byli mnohem méně vybíraví, než sami očekávali. Ženy se, stejně jako muži, od 

svých původních představ odchýlily, nicméně na rozdíl od mužů se v realitě ukázalo, že co se míry 

fyzické atraktivity týče, fyzická atraktivita vybraných mužů odpovídala jejich původním 

představám (Todd et al., 1997). 

  Existuje pro nás také jeden velmi relevantní a nový výzkum, který se zabýval tím, do jaké 

míry se liší partnerské preference od charakteristik reálných partnerů, a to dokonce na 

homosexuální populaci mužů – konkrétně s ohledem na tělesnou výšku. Na základě předchozích 

studií bylo předpokládáno, že průměrně budou preferováni muži vyšší, ale relativní preference 

budou formovány na základě vlastní výšky hodnotícího muže. Z výsledků se potvrdilo, že existují 

rozdíly v tom, jakou tělesnou výšku u partnera homosexuální muži preferují a jakou tělesnou 

výškou disponují jejich reální partneři. Muži vykazovali preference pro menší výškový rozdíl mezi 

jimi a jejich partnery, než se ve skutečnosti mezi nimi vyskytoval. Jinými slovy – vyšší muži 

preferovali partnery vyšší, než které ve skutečnosti měli, ale zároveň ne vyšší, než byli oni sami 

(Valentová et al., 2014). 

 

 Prozatím sestrojené výzkumné projekty na toto téma tedy hovoří obecněji spíše ve prospěch 

hypotézy, že partnerské preference se od skutečného výběru partnera liší. Na druhé straně se v 

některých studiích ukázalo, že jakmile se jedinci ocitnou v dlouhodobém vztahu, tak rozdíly mezi 

charakteristikami současného partnera a vzorcem preferencí pro ideálního partnera, mají ultimátní 

vliv na spokojenost jedince v daném vztahu. Přestože tedy nemusí partnerské preference hrát 

primární roli při formování partnerského vztahu, v závěru se ukazuje, že lidé jsou ve vztahu tím 

spokojenější, čím více se jejich reálný výběr přibližuje jejich preferencím (tedy co se osobnostních 

charakteristik týče) (Eastwick et al., 2011). 
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 Měli bychom se tedy podle těchto výsledků držet svých původních standardů pro 

romantického partnera, když se ukazuje, že v závěru jsou naše preference důležité, dokonce 

důležitější, než samotný výběr partnera? Proč vlastně nejsme schopni se v té zásadní chvíli správně 

rozhodnout a nakonec tvoříme páry s lidmi, o jejichž charakteristiky jsme před jejich poznáním 

neměli zájem? Autoři toto “odpoutání” od původně zamýšlených standardů připisují emocionální 

reakci, která nás zaslepí v průběhu prvního setkání s potenciálním partnerem. Když na první 

schůzce jedince poznáváme, naše uvažování je v tu chvíli zkresleno vzájemnou přitažlivostí a 

novou zkušeností. Výsledkem je, že místo abychom s chladnou hlavou ohodnotili a srovnali 

charakteristiky našeho potenciální partnera s představou našeho standardu o partnerovi, a máme 

tendenci tohoto jedince vidět ve více pozitivním světle. Lidé tak sami sebe přesvědčují o tom, že 

jejich nový potenciální partner odpovídá jejich představám o tom ideálním. (Eastwick et al.. 2011). 

 

 Jak již bylo řečeno, při výběru partnera musíme často slevit z našich původních požadavků, 

především tedy v důsledku konkurence ostatních jedinců a zároveň musíme udělat mnoho 

kompromisů, neboť je velmi nepravděpodobné, že najdeme partnera, který ve všech směrech 

odpovídá naším představám. Přestože si uvědomujeme, co je pro nás atraktivní a jakého partnera 

bychom chtěli, v reálném životě se nakonec ukáže, že to, co jsme preferovali, vlastně pro nás 

nemusí být natolik zásadní a naopak se mohou projevit úplně jiné charakteristiky jako důležité.  

Nakonec se totiž na tom, jakého partnera si vybereme, můžou uplatit nějaká nevědomá schémata – 

například, že si budeme nuceni vybírat partnera na základě toho, jaká je naše vlastní hodnota v 

rámci pomyslného partnerského trhu a budeme tak muset naše původní představy opustit (Little et 

al. 2001). Na druhé straně by přece jen naše preference mohly hrát podstatnou roli v již fungujícím, 

dlouhodobém vztahu. V tomto případě se totiž prokazuje, že pokud partner, s nímž jsme v dlouhodobém 

partnerském svazku, odpovídá více naším představám, budeme v tomto vztahu spokojenější (Eastwick 

et al., 2011). Todd a Penke například zastávají názor, že reálný výběr partnera je z hlediska evoluční 

perspektivy relevantnější, s čímž nesouhlasíme – výběr partnera je závislý na okolních podmínkách, 

prostředí a dalších faktorech, nicméně partnerské preference jsou zděděným adaptivním znakem, 

jež nám umožňuje v rámci evoluce dosáhnout lepšího fitness. 

 

Proč se tedy vlastně zabývat zkoumáním partnerských preferencí, když se zdá, že se od 

reálného výběru do jisté míry liší? A co vlastně partnerské preference jsou?  

 Je nutné si nějprve ujasnit, že na otázky proč a jak lze odpovědět několika různými způsoby, 

podle toho, z jakého úhlu se na danou problematiku díváme. Pokud se ptáme, proč partnerské 

preference vznikly a co vlastně znamenají, musíme se ptát po několika paralelních způsobech, jak 

vysvětlit existenci tohoto jevu a jak na něj nazírat. Všechny jevy a příčiny vzniku nějakého chování 
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si můžeme objasnit na základě dvou hlavních rovin – proximátní a ultimátní (Tinbergen, 1963). 

 „Proximátní roviny vysvětlení popisují blíže jev samotný, jak chování vzniká během 

fylogeneze a ontogeneze a jaký je jeho konkrétní neurofyziologický mechanizmus, tj. Jeho 

bezprostřední příčina. Tato proximátní vysvětlení ale nedokážou objasnit, proč se od sebe různé jevy 

liší, proč třeba příbuzné druhy žijí různými způsoby. Smysluplnou odpověď nám dá jen pohled z 

roviny ultimátní, tj. proč dané chování v konkrétním ekologickém kontextu přispívá k fitness v rámci 

evolučního procesu (funkční rovina).“ (Grim, Tomáš (2000): Proč a jak se ptát „proč“ a „jak“? 

Vesmír, 79, s. 92).  

 Je tedy nutné si ujasnit, že příčiny chování či jevů, jako jsou právě třeba partnerské 

preference se nacházejí na několika úrovních. Z proximátního hlediska jsou partnerské preference 

vnitřně psychologickým mechanismem, jež se vyvinul proto, aby řešil problémy související s 

reprodukcí a pomohl se lidem orientovat v procesu výběru partnera. Z bezprostřední příčiny tedy 

muži a ženy preferují nějaké fyzické znaky, jež se jim v obecné rovině zdají atraktivní a líbí se jim. 

Ultimátní příčinou těchto preferencí je ovšem to, že tyto preferované znaky mohou poukazovat na 

určité genetické kvality daného jedince (Tinbergen, 1963). Z ultimátního hlediska jsou totiž 

partnerské preference potenciálních sexuálních partnerů typickým pohlavně dimorfickým znakem, 

který má z evolučního hlediska důležité adaptivní funkce, jež spočívají v maximalizaci fitness obou 

pohlaví (Baker, 2013; Rhodes et al. 2003; Verweij et al., 2012; Etologie člověka UK, Sexuální 

orientace;http://web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/index.php/cz/v%C3%BDzkum/13-

mu%C5%BEsk%C3%A1-sexu%C3%A1ln%C3%AD-orientace). 

 

A jakým způsobem preference v průběhu evolučního procesu vznikají? 

 Představme si vznik preferencí na jednodušším příkladu mechanismu, jež nám umožňuje 

především přežít: Jaké jídlo bychom měli jíst? Kdyby lidé jedli všechno, co kolem sebe naleznou, je 

pravděpodobné, že by mohli strávit něco jedovatého. Pokud tedy někdy snědli něco nejedlého, či 

otráveno, změnili podle následků svoje preference na jiné objekty. Pokud se tato změna „jídelníčku“ 

promítne i do genetické variability, pak se v průběhu času v rámci evolučního procesu vyvinou 

preference pouze pro skutečně výživné objekty. Preference tedy vyřešily jeden z hlavních problémů 

přežití. Partnerské preference jsou formovány stejným způsobem, nicméně neřeší problémy 

související s přežitím, ale problémy související s reprodukcí. Například Grammer píše, že pouze 

lidé vnímají cukr jako sladký a to proto, že pocity, které jsme u požívání sladkých potravin zažívali, 

byly v průběhu evoluce formovány nutričními benefity, jež vyplývaly z toho, že se naši předci 

stravovali ovocem. Stejným způsobem se formují i preference určitých tělesných znaků u žen, jako 

například poměr pasu a boků. Tyto znaky jsou dnes vnímány jako krásné jen proto, že naši předci, 

kteří disponovali preferencemi pro tyto znaky, zanechali více zdravých potomků než jedinci z 
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populace, kde se tyto preference nevyskytovaly (Grammer et al., 2003). Vzhledem k tomu, že 

partnerské preference ovlivňují výběr partnera (Rhodes et al., 2005) je pravděpodobné, že vznikaly 

v rámci pohlavního výběru jako adaptace. Preference se vyvinuly totiž proto, že zvyšovaly 

reprodukční úspěch jedinců v rámci druhu (Anderson, 1994; Barret et al., 2002) (Rhodes, 2006). 

 

 Například Grammer říká, že na základě dosavadních studií je pravděpodobné předpokládat, 

že se lidská kritéria výběru partnera kvalitativně neliší od jiných druhů. Jinými slovy, tato kritéria 

byla selektována v průběhu naší evoluční minulosti a jsou odpovědná za naše vnímání atraktivity a 

s ní související partnerské preference (Grammer, 2003). Fisherův model z roku 1930 velmi dobře 

vysvětluje, jak mohly partnerské preference v průběhu evoluce vznikat. Tento model říká, že se v 

průběhu evoluce náhodně vyvine nějaký fyzický znak, který se následně stane preferovaným 

opačným pohlavím (Fisher, 1930). Tento znak mohl začít být preferován na základě již zmíněných 

teorií dobrých genů a sexy synů, kdy bude vnímán jako atraktivní znak proto, že může (ale nemusí) 

poukazovat na určitou genetickou kvalitu jedince. Nakonec jsou preference pro tento znak 

zachovány v rámci populace – je očekáváno, že potomek jednoho pohlaví zdědí tento znak a 

potomek druhého pohlaví zdědí preference pro tento znak, který se tak v evoluci stále udržuje a 

vyvíjí, neboť s ním koevolvuje i samotná preference. Fisherův model tedy předpokládá, že existuje 

genetická spojitost mezi geny ovlivňujícími vznik preference a geny ovlivňujícími vývoj daného 

znaku (Fisher, 1930).  

 Hlavním důvodem, proč partnerské preference vůbec zkoumat je to, že nám umožní poznat 

tento fenomén nezávisle na přirozených podmínkách běžného života. Tyto studie nám mohou 

poskytnout zásadní náhled na psychologické mechanismy, jež se v průběhu evoluce vyvinuly a do 

určité míry přispěly k přežití druhu a jeho úspěšnému rozmnožení. Tím, že budeme zkoumat rozdíly 

mezi preferencemi a reálným výběrem partnera nám také umožní zkoumat relativní důležitost 

jednotlivých fyzických znaků a objasnit důvody jejich stále přetrvávajících preferencí. Partnerské 

preference by v žádném případě neměly být srovnatelné s reálným výběrem partnera, protože výběr 

partnera může být na rozdíl od preferencí omezen mnoha faktory, jako je dostupnost preferovaného 

partnera, důležitost preferovaných znaků, atd...Zatímco partnerské preference jsou evolucí vyvinuté 

psychologické mechanismy, jež nám umožňují dosáhnout lepšího fitness, výběr partnera je 

komplexním procesem probíhajícím na úrovni kompetice v přirozeném prostředí a je v něm bráno v 

úvahu mnoho faktorů a znaků (Třebický et al., 2012). 

  Zkoumání partnerských preferencí nám umožní získat informace ohledně reprodukční 

historie našeho druhu a také o tom, jakým směrem se v současných podmínkách ubírá pohlavní 

výběr, neboť je zřejmé, že původně adaptivní vlastnosti se v průběhu evolučního procesu mění a 

proto je nutné postihnout, do jaké míry dříve vyvinuté adaptivní mechanismy slouží jako adaptivní i 
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v dnešních podmínkách. 

 

 Partnerské preference, výběr partnera a lidská sexualita obecně jsou velmi specifickou 

doménou, jejíž výsledkem je ve většině případů určitý stupeň reprodukčního úspěchu v rámci 

evolučního procesu. Dá se tedy předpokládat, že naše chování a mysl je nějakým způsobem 

uzpůsobena k tomu, aby problémy související s výběrem partnera, partnerstvím a sexuálních 

strategií byly řešeny efektivním způsobem, jež nám umožní, abychom tento potenciál mohli co 

nejvíce rozvinout. Odpovědí by nám mohl být koncept Mating intelligence, tedy jakési párovací 

inteligence,  jež si můžeme představit jako „reprodukční systém mysli“, jež zahrnuje kompletní 

soubor psychologických kapacit pro to různé oblasti týkající se výběru partnera. 

 

 

3.2 Mating intelligence 
 Evoluční psychologie obecně zdůrazňuje, že reprodukční úspěch je ultimátním rozhodčím v 

tom, zda se nějaké genetické komponenty znaku či adaptace předají do následujících generací, a 

stanou se tak druhově specifickými. Více, než jiné moduly lidského chování, jsou to právě procesy 

párování a výběru partnera, jež nejvíce ovlivňují reprodukční úspěch jedince. Přestože se evoluční 

psychologové ve velké míře zabývali schopnostmi jedinců souvisejícími se sexualitou a utvářením 

partnerských svazků, a ve stejné době také teoretizovali o původu lidské inteligence, zdá se, že 

velmi dlouhou dobu nedokázali tyto obory vzájemně propojit, a najít mezi nimi možné souvislosti. 

Více než sto let se tyto obory zkoumání tedy vůbec nebraly na vědomí, přestože se dá předpokládat, 

že jisté procesy, jež využíváme v průběhu výběru partnera, vyžadují poměrně složité mentální 

operace. Na základě uvědomění si, že tyto procesy jsou zdrojem selekčních tlaků a adaptivní 

arénou, kde inteligence jistě hraje svou roli, chtěli autoři vytvořit nový směr zkoumání partnerského 

výběru – a tedy propojit studium partnerského výběru (do něhož se zahrnuje evoluční psychologie, 

lidská sexualita a studium partnerských vztahů) a studium inteligence (Geher & Miller, 2008). 

 Proto byl postulován koncept Mating Intelligence, tedy jakési „inteligence pro párování“, jež 

se snaží tyto obory vzájemně propojit a ukázat, že můžeme kromě obecné, emoční či sociální 

inteligence disponovat specifickou formou inteligence „párovací“, jež se projevuje pouze v rámci 

otázek zabývajících se výběrem partnera, partnerstvím a sexuálních strategií.  Párovací inteligence 

se zabývá především kognitivními procesy, jež jednoznačně spadají do oblasti hledání potenciálního 

partnera, sexuality a všech intimních vztahů. Tento konstrukt zahrnuje jak druhově specifické 

psychologické adaptace (jako jsou například percepční a kognitivní procesy, případně procesy 

týkající se rozhodování o tom, zda je nějaký jedinec vhodný jako partner pro dlouhodobý vztah), 

tak i soubor individuálních rozdílů v účinnosti, parametrech či designu těchto jednotlivých procesů. 
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Přestože všichni máme podvědomou schopnost posoudit, kdo je fyzicky atraktivní (což představuje 

právě specificky druhovou adaptaci), se zdá, že někteří z nás jsou v této schopnosti o něco lepší, než 

ostatní (což představuje ony individuální rozdíly v těchto adaptivních schopnostech) (Geher & 

Miller, 2008). 

 

3.2.1 Koncept párovací inteligence jako „reprodukční systém mysli“ 

 Koncept párovací inteligence je vnímán jako „reprodukční systém mysli“, kdy se jedná o 

kompletní soubor psychologických kapacit pro to různé oblasti týkající se výběru partnera - 

schopnost dvořit se potenciálním partnerům, schopnost obstát v kompetici o potenciálního partnera  

a vyrovnání se s případnými rivaly. Obsahuje schopnosti, které nám umožňují založit jakýkoliv 

partnerský vztah, žít v závazném partnerství, naučit se tento závazek stále udržovat a také ho 

případně umět nějakým způsobem ukončit. Dále párovací inteligence zahrnuje schopnost flirtovat s 

jedincem, o nějž máme zájem, či informace o tom, jak by měl probíhat sexuální styk. Párovací 

inteligence také zahrnuje schopnost nalézt si dlouhodobého partnera - tedy umět si ho především 

vybrat, ve vztahu si jej uhlídat před ostatními konkurenty a pokud se neosvědčí, tak jej vystřídat. 

Párovací inteligence není konstruktem jedno-kapacitním – nejedná se o jednu jedinou adaptaci nebo 

jednu mozkovou oblast, ale spíše se jedná o všezahrnující název, jež obsahuje desítky či stovky 

různých adaptací, exaptací, naučených schopností, a vůbec taktik týkající se lidského párování. 

Zahrnuje tedy všechny domény relevantní při výběru partnera, jež se ukázaly jako zásadní v 

dosavadní literatuře zabývající se evoluční psychologií a lidskou sexualitou. Párovací inteligence 

nabízí nový rámec prozkoumávání jednotlivých domén lidského párování a představuje poměrně 

nový přístup k fenoménu studia partnerských vztahů vůbec (Geher & Miller,  2008). 

 V průběhu procesu párování nejčastěji musíme dělat rozhodnutí na těchto dvou úrovních: 

rozhodnutí týkající se výběru partnera a rozhodnutí týkající se použití taktik pro jeho získání. U 

rozhodování se ohledně výběru partnera jde především o to, o které jedince opačného pohlaví, jež 

má k dispozici, by měl člověk usilovat. Na straně druhé – taktiky, jež se podílejí na získání 

potenciálního partnera, se zabývají tím, mezi jaké oblasti jedinec rozprostře své snahy (čas, peníze, 

energie, či jiné zdroje), aby daného potenciálního partnera získal. Měl by člověk investovat své 

zdroje do hledání, vybírání a dvoření se novým potenciálním partnerům, či raději do udržení a 

ochrany již zavedeného stálého vztahu? (Penke et. al in Geher a Miller, 2008) 

 Je nicméně důležité podotknout, že ne všechna rozhodnutí týkající se párování jsou dělány 

vědomě – mnohá biologicky relevantní literatura ukazuje, že tato rozhodnutí, jsou mnohdy 

podmíněny spíše kognitivně, behaviorálně, psychologicky či morfologicky. Z evolučního hlediska 

je veškeré rozhodování týkající se párování extrémně důležité pro všechny sexuálně se 

rozmnožující druhy: opačné pohlaví je vnímáno jako možnost, díky které může jedinec úspěšně 
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přenést své geny do dalších generací, a proto jsou individuální schopnosti v párování jedním z 

hlavních determinantů fitness. Můžeme předpokládat, že většina mechanismů, které se utvořily za 

účelem vést tato rozhodnutí týkající se partnerství, byly v průběhu evoluce pod výjimečně silnými 

selekčními tlaky, z nichž se postupem času staly speciálně sestrojené psychologické adaptace, jež se 

dají shrnout právě do konstruktu párovací inteligence (Penke et. al in Geher a Miller, 2008). 

 

 Lidé vyhledávají partnery na základě mnoha charakteristik, jež zahrnují fyzickou atraktivitu, 

inteligenci, vzdělání, socioekonomický status, výšku, věk, hodnoty, postoje a mnoho dalších. 

Ukazuje se, že v rámci výběru partnera mohou existovat mezikulturní rozdíly v tom, jaké znaky 

jsou považovány za indikátory kvalit jedince. Moderní evolučně- psychologický přístup totiž 

předpokládá, že partnerské preference se vyvíjejí ontogeneticky v rámci vrozené kapacity ve 

spojitosti s daným sociokulturním a environmentálním kontextem. Prostředí totiž poskytuje nejen 

kulturní kontext, v němž se naučíme, jakým způsobem rozpoznáme konkrétní znaky, jež poukazují 

na zdravotní stav či zdroje potenciálního partnera, ale také dá informace o tom, jakým způsobem 

jsou tyto znaky na partnerském trhu distribuovány. A to jak u potenciálních partnerů, tak i 

konkurentů, a na to, jaký je relativní význam jejich indikace pro úspěšnou reprodukci (Penke et al., 

in Geher a Miller, 2008). 

 

3.2.2 „Teorie hry“  

 Hill a Reeve (2004) vymodelovali rámec „teorie hry“, jež přepokládá, že jak muži, tak ženy 

si vybírají potenciálního partnera na vysoce kompetetivním trhu párování, kde každý jednotlivec 

vykazuje určité podmínky (jež jsou závislé na genetické kvalitě, věku a pohlaví) a také svou 

hodnotu na tomto pomyslném partnerském trhu. Rozhodnutí, týkající se párování se odehrávají na 

tomto pomyslném dynamickém trhu, který je charakterizován vzájemným výběrem partnera, 

vysokou inter-individuální variabilitou v preferovaných charakteristikách u obou pohlaví, a 

rozdílným reprodukčním úsilím mezi pohlavími. I když se dynamika tohoto trhu může zdát 

poměrně složitá a každý jedinec do něj vstupuje s naivním ohledem na vlastní lokální struktury, v 

nichž se pohybuje, jednoduchá heuristika s využitím zákonitostí životního prostředí, může řídit 

adaptivní rozhodnutí týkající se volby partnera. Pokud se například dva muži snaží získat jednu 

ženu, nabídnou jí své podmínky a snaží se „přebít“ svého konkurenta větším množstvím nabízených 

zdrojů, čímž v závěru získá vyšší partnerskou hodnotu (mate-value) na tomto trhu, než jeho 

protivník. Podmínky a poskytnuté zdroje od vítěze této soutěže budou v závěru zkombinovány s 

podmínkami a zdroji dané ženy, aby společně jako pár sdíleli reprodukční fitness (tedy počet jejich 

potomků, kteří se dále rozmnoží). Hill a Reeve říkají, že muži i ženy by měli monitorovat svou 

vlastní relativní partnerskou hodnotu v rozložení partnerských hodnot jiných jedinců v rámci 
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populace potenciálních partnerů, a to především proto, aby se vyvarovali zbytečným partnerským 

investicím. Investovat do jedince, jež má mnohem vyšší partnerskou hodnotu (mate- value), než 

jedinec sám, je pravděpodobně neefektivní, neboť tento jedinec si opět bude vybírat potenciální 

partnery s co nejvyšší partnerskou hodnotou, které má k dispozici (Penke a kol, in Geher a Miller, 

2008). Tyto adaptace, díky jimž jsme schopni posoudit svou vlastní hodnotu na partnerském trhu, se 

vyvinuly do formy kognitivních schopností, na základě nichž jsme schopni posoudit nejen své 

možnosti, ale také ohodnotit své potenciální konkurenty. Tyto schopnosti nám pomáhají redukovat 

náklady, které bychom investovali do soupeření s rivalem, který má vyšší hodnotu mate-value na 

partnerském trhu, než my. 

 

 Párovací inteligence ukazuje, že kognitivní schopnosti týkající se partnerského párování 

mohly vznikat v rámci lidského druhu v důsledku pohlavního výběru, a to buď na úrovni 

mezipohlavního výběru, nebo alternativně na úrovni mezipohlavní kompetice. Řada těchto 

kognitivních schopností může být tedy identifikováno jako adaptace vzniklé na základě pohlavního 

výběru. Autoři věnující se tomuto tématu navrhují, že by párovací inteligence mohla být 

konceptualizována jako projev rozdílných domén technik partnerského párování, odvozených z 

teorie pohlavního výběru. Co se týče aplikace těchto poznatků na homosexuální minority, autoři 

tvrdí, že většina výše zmíněných aspektů se dá generalizovat i na tuto specifickou skupinu, neboť se 

z některých výzkumů ukazuje, že mají za určitých okolností tendence preferovat partnery podobné 

jako heterosexuální jedinci opačného pohlaví (Bailey, 1997 in Penke et. al) a touží po sexuální 

rozmanitosti a romantickém poutu stejně jako heterosexuální jedinci. (Penke, et al in Geher a 

Miller, 2008). 

 Někteří autoři zastávají názor, že na homosexualitu by mohlo být nahlíženo jako na triumf 

individuální párovací inteligence nad evolučním zájmem gonád o jejich další reprodukci. 

Homosexualita totiž eliminuje většinu sexuálních konfliktů, jež jsou charakteristické pro 

heterosexuální páry a vztahy. Čtení v mysli partnera je totiž mnohem jednodušší, pokud je stejného 

pohlaví. Je například mnohem jednodušší zkoordinovat sexuální strategie, když má partner stejné 

preference z hlediska krátkodobého či dlouhodobého vztahu, promiskuity či otázkách závazku. 

Sexuální dysfunkce a frustrace jsou v tomto svazku také méně pravděpodobné, neboť partneři 

rozumí svým tělům mnohem lépe, jelikož je zároveň i jejich vlastním. Dalo by se tedy do jisté míry 

říci, že homosexualita elegantně řeší mnoho problémů, jež souvisí s lidským párováním a párovací 

inteligencí. Z tohoto důvodu by mělo studium párovací inteligence zahrnovat větší množství 

výzkumů zahrnující homosexuální jedince, neboť představují kontrolní skupinu, jejíž studium nám 

může poskytnout mnoho informací o párovacích strategiích jedinců heterosexuálních. Kdykoliv tak 

ve výzkumu týkající se párovací inteligence a jejích projevů očekáváme výskyt pohlavních rozdílů 
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či sexuálních konfliktů, měli bychom homosexuální jedince pro srovnání s heterosexuálními, do 

takových studií zapojit (Miller, 2008). 

 

 Párovací inteligence podle autorů zahrnuje také kapacitu pro to, aby jedinci přizpůsobovali 

okolním podmínkám své sexuální strategie. Na základě této kapacity v populaci se v rámci procesu 

evoluce vyvinuly různorodé strategické vzorce jednání, přičemž každý z těchto vzorců podporuje v 

určitých podmínkách svými distinktivními metodami reprodukční úspěch jedinců. Nejznámější z 

těchto vzorců jsou pluralistické sexuální strategie, z nichž nejvíce zkoumané jsou strategie pro 

vyhledávání krátkodobých a dlouhodobých vztahů, které jsou navíc pohlavně specifické (Geher et 

al., in Geher a Miller, 2008). 

 

 

3.3 Pluralistické strategie – preference pro krátkodobý a dlouhodobý partnerský 

vztah 

 Podle teorie sexuálních pluralistických strategií se u mužů vyvinula silnější touha pro 

utváření spíše krátkodobých vztahů a ženy naopak vyhledávají spíše vztahy dlouhodobé, což opět 

souvisí s rozdílnými reprodukčními strategiemi obou pohlaví (kapitola Reprodukční strategie mužů 

a žen) (DeBacker et al., in Geher a Miller, 2008). 

 Za krátkodobý vztah je považován takový, jež většinou nemá delšího trvání, neboť jeho 

hlavním účelem je buď uspokojit nějaké krátkodobé cíle, jako například sexuální uspokojení, či jen 

pouhé „pobavení se“. Může se jednat například o sex na jednu noc, náhodné nezávazné sexuální 

aféry či nevěra v rámci dlouhodobého vztahu (Perett a kol. 2002).  Poměrně problematická se 

ukazuje ovšem definice dlouhodobého vztahu, neboť pro každého jedince tento svazek představuje 

něco jiného, a každý má specifické požadavky na to, co by k němu mělo patřit a jak by měl vlastně 

vypadat. Dlouhodobý vztah proto nejčastěji definujeme jako takový, který jedinec považuje za 

stabilní a perpektivní do budoucnosti – tedy když je s tímto partnerem spjat silnou emoční vazbou a 

dokáže si s ním představit společnou budoucnost včetně společného potomstva. Perret a kolegové 

dlouhodobý vztah popsali touto definicí: „Příklady takovéhoto typu vztahu by zahrnovaly někoho, s 

kým byste chtěli bydlet, někoho, kvůli komu byste uvažovali o opuštění svého současného partnera, a 

někoho, koho byste si v budoucnu chtěli vzít (nebo mít vztah založený na podobných základech jako 

je manželství).“ (Perett a kol. 2002). 

 Ukazuje se, že v rámci dlouhodobých vztahů jak muži, tak i ženy touží po spolehlivém, 

milém a důvěryhodném partnerovi, k němuž se mohou bezpečně připoutat - tudíž obě pohlaví mají 

attachmentový systém (připoutání se k partnerovi), který je motivací pro stabilní žití v 
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monogamním páru s vhodným partnerem. K tomu, proč lidé tolik vyhledávají toto „připoutání“, 

existuje mnoho obecných důvodů (lidé se bojí opuštění či ztráty podpory a proto se připoutávají), a 

stejně tak důvodů sexuálně specifických (risk výchovy nevlastních potomků u mužů, či risk ztráty 

otcovských investic u žen). Tento partnerský systém attachementu, či připoutání se v rámci procesu 

evoluce vyvinul pravděpodobně proto, aby usnadnil biparentální péči o potomky. Preference pro 

milé, spolehlivé a důvěryhodné partnery souhrnně nazýváme „attachementovými preferencemi“ 

(Penke et al. in Geher a Miller, 2008). 

  

3.3.1 Mužské pluralistické strategie 

 Na základě mužských reprodukčních strategií je zřejmé, že jsou to právě oni, kteří mohou 

svůj genetický materiál lépe rozšířit párováním se s více ženami, a proto je pro ně z genetické 

stránky výhodnější preferovat spíše krátkodobé sexuální strategie. Ty jim totiž umožní získat 

mnohem větší počet sexuálních partnerek bez potřeby do nich vkládat dlouhodobější investice a 

zároveň se vyhnout případné otcovské péči. Muži tak preferují v krátkodobých vztazích ženy, jež 

jsou snáze dostupné a strategicky raději investují méně do sexuální partnerky v rámci krátkodobého 

vztahu, než aby vkládali své zdroje do vztahu dlouhodobého a potenciálních potomků (DeBacker et 

al. in Geher a Miller, 2008). Pokud muži vyhledávají partnerku pro krátkodobý vztah, vždy se 

budou ohlížet především na to, jak je žena fyzicky atraktivní, neboť jak jsme již říkali, znaky pojící 

se s fyzickou atraktivitou mohou být prediktorem zdravotního stavu ženy a její plodnosti (Symons, 

1979), což muži může zaručit, že jeho geny budou v případě úspěchu reprodukovány do další 

generace – a v tomto případě navíc bez nutných budoucích investic do ženy a jejích potomků. 

 Z evolučního hlediska závisel mužský reprodukční úspěch na počtu žen, které mohou 

oplodnit. Tato reprodukční bariéra může být rozdělena do čtyř hlavních problémů, které museli 

muži vždy řešit, aby byli úspěšní v navazování krátkodobých vztahů: 1.) problém s počtem 

partnerek, 2.) problém s identifikací, které ženy jsou sexuálně dostupné, 3.) problém s identifikací, 

které ženy jsou plodné a 4.) problém s minimalizací jejich závazku a investic (Buss & Schmitt, 

1993). 

 Mnohé studie potvrdily výskyt vyšších mužských preferencí pro krátkodobé vztahy, než u 

žen, a to i mezikulturně. Ukazuje se například, že muži mnohem více než ženy touží po větším 

množství partnerek, mají kladnější postoj k sexuální promiskuitě (Buss & Schmitt, 1993) a také 

například po nevěře cítí méně výčitek, než ženy (Geher & Miller, 2008). 

 

 Pokud muž vyhledává partnerku pro dlouhodobý partnerský vztah, bude se ohlížet opět 

především na fyzickou atraktivitu dané ženy (neboť atraktivní znaky poukazují na možnou fertilitu 

dané ženy), její zdraví, rodičovské dispozice (například to, jaký má žena vztah dětem, či nakolik 
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sama touží po vlastních) a také budou vyhledávat u partnerky věrnost, neboť ta mu může snížit 

nejistotu otcovství, když už se rozhodl omezit svůj reprodukční materiál pouze na jednu partnerku 

(svolnost ženy k promiskuitě je muži velmi nežádoucí v dlouhodobých vztazích, nicméně v 

krátkodobých je dokonce vyhledávána) (Buss & Schmitt, 1993). 

 Mužské preference se tedy i v případě, že vyhledává dlouhodobý partnerský svazek, budou 

odvíjet především na základě znaků, jež se nějakým způsobem pojí s plodností dané ženy a jejími 

rodičovskými predispozicemi. Pro muže je z evolučního hlediska adaptivní dlouhodobý partnerský 

vztah proto, že jeho zformováním získá celoživotní monopol na reprodukční zdroje dané ženy, jež si 

hlídá před ostatními konkurenty, což může relativně snižovat nejistotu jeho otcovství. Dlouhodobý 

vztah je pro muže také stále výhodnější, než to, že by nemusel získat partnerku žádnou a dále se 

nerozmnožit. Z evolučního hlediska je pro muže také výhodou dlouhodobého vztahu vzájemná 

spolupráce na výchově potomků, neboť pokud se v rámci dlouhodobého vztahu oba jedinci zapojí 

do výchovy, do jisté míry to zvyšuje šance jejich potomků na přežití a jejich následného rozmnožení 

(Buss & Schmitt, 1993). 

 Na základě těchto předpokladů se v relativně nové studii ukázaly poměrně překvapivé 

výsledky týkající se mužských strategií. Přestože je všeobecně přijímáno, že muži preferují ženy, 

jež jsou spíše femininní, výsledky této studie ukázaly, že tato nejčastěji zmiňovaná preference by se 

mohla lišit na základě zvolené pluralistické strategie. Ve výzkumu Littlea a jeho kolegů se totiž 

ukázalo, že muži preferovali femininní ženy pro krátkodobé vztahy, nicméně pro dlouhodobé 

vztahy natolik preferovány nebyly. To by mohlo být způsobeno tím, že femininnější ženy jsou muži 

více preferovány a vnímány jako atraktivnější, a proto také existuje větší šance, že tyto ženy budou 

častěji vyhledávat spíše krátkodobé vztahy, či vztah opustí. Na základě toho se muži obávají možné 

nevěry či otcovských investic do cizího potomka. Ukázalo se tedy, že muži pro dlouhodobé 

partnerské vztahy si raději vyberou ženu, která nebude natolik femininní a potažmo ani tolik 

atraktivní a žádoucí, aby tím zabránili pravděpodobnosti konkurenčního boje. Muži, kteří sami 

nejsou příliš atraktivní budou vyhledávat o to maskulinnější a méně atraktivnější partnerky, neboť 

tak zvýší své šance, že si vyberou ženu, jež jim zůstane věrná a vztah neopustí (Little et al., 2013). 

 

3.3.2 Ženské pluralistické strategie 

 Ženy na straně druhé spíše vyhledávají partnery pro dlouhodobé párové svazky, neboť pouze 

takový vztah jim může poskytnout biparentální péči pro její potomky. S tím souvisí to, že ženy 

preferují muže s vyšším sociálním statutem, kteří budou spolehlivými poskytovateli zdrojů a 

ochrany. V jednom mezikulturně zkonstruovaném výzkumu, se prokázalo, že ženské preference pro 

vysoký status se pojí s preferencemi pro finanční zajištění, vzdělání, stabilní zaměstnání a 

svědomitost – neboť pro svou potenciální rodinu vyhledávají především inteligentní, svědomité a 
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spolehlivé a otce (DeBacker et al. In Geher & Miller, 2008), že dávají přednost mužům s vyšším 

sociálním statutem, finančními zdroji, muže vzdělanější, inteligentnější, spolehlivé a důvěryhodné 

(Shackelford a kol, 2005a, 2005b).  Přestože mnoho studií ukázalo, že ženy preferují spíše 

maskulinnější muže, ukazuje se, že tato preference se může také měnit na základě toho, zda žena 

vyhledává spíše dlouhodobý, či krátkodobý partnerský vztah. V několika současných výzkumech se 

ukazuje, že zatímco maskulinní muže si ženy vybírají častěji pro krátkodobé vztahy, pro 

dlouhodobé vztahy preferují muže, jež disponují spíše femininními charakteristikami. Tato 

preference femininnějších mužů pro dlouhodobé vztahy se dá vysvětlit tím, že ženy tyto muže vidí 

jako důvěryhodnější, spolehlivější, více rodinně založené a ochotnější investovat své zdroje do 

potenciálních potomků (Perret, 1998; Little, 2013; Berry a McArthur 1985; Penton – Voak et al., 

1999; Cunningham et al., 1990; Perret et al., 1998). Například Perret ve své studii z roku 1998 

opravdu zjistil, že maskulinní fyzické znaky jsou vnímány nejen jako znaky dominance, ale také 

mohou poukazovat na některé negativní psychické charakteristiky – jsou vnímáni jako mnohem 

méně upřímní, vřelí a pravděpodobně budou horšími rodiči. Muži, kteří jsou vnímáni jako 

dominantnější a méně kooperativní, budou pravděpodobně ochotni investovat méně do budoucího 

potomstva (Perret et al., 1998). 

 

 Jelikož i ženy za určitých podmínek vyhledávají krátkodobé partnerské vztahy, zdá se, že i 

tato ženská strategie je do jisté míry adaptivní. Co se týče preferencí žen v rámci krátkodobých 

vztahů, jsou velmi podobné těm mužským. V tomto případě totiž pro ženy přestává být sociální 

status a finanční zázemí tolik relevantní, a stejně jako muži hledí prioritně na to, jak je muž fyzicky 

atraktivní (Li & Kenrick, 2006). Ukazuje se, že pokud žena vyhledává fyzicky atraktivního muže, 

zaměřuje se především na to, jak je mužný jeho obličej (Little et al. 2013; Penton-Voak et al., 1999) 

a zda je symetrický (Thornhill & Gangestad, 1994), a to proto, že tyto znaky mohou poukazovat na 

genetickou výbavu, jež je odolná vůči toxinům, patogenům a parazitickým onemocněním (Thornhill 

& Gangestad, 1993). Ženy také přitahují stejně jako muže ty znaky, jež jsou sexuálně 

diferenciované, jako je například poměr ramen a pasu, signalizující rozložení muskulatury (Schmitt, 

2005). 

 Vysvětlení toho, proč jsou i krátkodobé partnerské vztahy za určitých okolností pro ženy 

adaptivní, by zde mohla poskytnout právě teorie strategického pluralismu (nebo i teorie dobrých 

genů a sexy synů), neboť v tomto případě, kdy žena od muže neočekává potenciální otcovskou péči, 

vyhledává takového partnera, který disponuje kvalitními dědičnými vlastnostmi. Při případném 

oplodnění by tak předal alespoň dobré genetické predispozice, jež by jeho potomkovi zvyšovaly 

šance na další rozmnožení (Gangestad & Simpson, 2000). Jinými slovy, ženy mohou z 

krátkodobých vztahů získat benefity v podobě kvalitních genů, které například nenacházejí u svého 
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dlouhodobého partnera. Tito atraktivní a maskulinní muži ovšem většinou nejsou ideálními partnery 

pro dlouhodobý partnerský vztah, a to především proto, že sami vyhledávají spíše krátkodobé 

vztahy, k čemuž jim dopomáhá i poptávka po takových typech ze strany žen, a je tedy mnohem 

nepravděpodobnější, že budou ochotni investovat do dlouhodobého vztahu (Little, 2013). Na druhé 

straně muži, kteří mají vysoké příjmy, jsou vždy a za všech okolností hodnoceni jako více 

atraktivní- nehledě na to, zda žena vyhledává spíše krátkodobý, či dlouhodobý vztah (DeBacker in 

Geher & Miller, 2008).  Zdá se tedy, že ženy mají dvě alternativní strategie – jedna se zaměřuje na 

maximalizaci genetických kvalit potenciálního potomstva navazováním krátkodobých vztahů a 

druhá na maximalizaci otcovských investic vyhledáváním dlouhodobých partnerů, jejichž genetický 

materiál nemusí být natolik kvalitní (Little, A.C., Jones, B.C., Penton-Voak, I.S., Burt, D.M., Perret, 

D.I., 2002; Partnership status and the tempoval kontext of relationships influence human fiale 

preferences for sexual dimorphism in male face shape. The Royal Society,  

 

3.4 Krátkodobé a dlouhodobé vztahy u homosexuálních jedinců  

 Navzdory tomu, že existuje velké množství studií zabývajících se sexuálními a 

reprodukčními strategiemi heterosexuálních jedinců, homosexuálně orientovaným bylo opět 

věnováno jen málo pozornosti. Vzhledem k tomu, že u heterosexuálních jedinců jde vždy z 

evolučního hlediska o to, aby jedno i druhé pohlaví bylo co nejúspěšnější v předání svých genů do 

následujících generací, není zcela zřejmé, jakých strategií využívají neheterosexuální osoby, když 

vyhledávají dlouhodobé, či krátkodobé vztahy. Přestože tedy není možné v rámci homosexuálního 

vztahu dojít k reprodukci, zdá se, že u homosexuálně orientovaných jedinců došlo v průběhu 

evoluční historie k formování preferencí na podobném principu jako u osob heterosexuálních. 

 

 Z výsledků jednoho výzkumu se zjistilo, že homosexuální jedinci, stejně jako 

heterosexuální, preferují odlišné charakteristiky, když vyhledávají partnera pro krátkodobý, či 

dlouhodobý vztah. Pokud hledají partnera, s nímž by navázali dlouhodobý romantický vztah, 

zaměřují především na jeho intelekt, pro-sociální osobnostní charakteristiky (např.:mezilidská 

citlivost, vnímavost) a také charakteristiky, které poukazují na to, že jedinec je orientován na rodinu 

(např.: touha po dětech). Pokud vyhledávají partnera pro vztah krátkodobý, ukazuje se (jako z 

výsledků na heterosexuálně orientovaných jedinců), že zaměřují svou pozornost především na 

vzhled jejich potenciálního partnera (fyzická atraktivita, sexy vzhled, zdravotní stav). 

Homosexuální ženy si více než homosexuální muži cenily u dlouhodobé partnerky to, jak je 

orientována na rodinu – tedy zda chce děti a jaký má k nim obecně vztah. Homosexuální muži 

například u krátkodobých partnerů kladli větší důraz než homosexuální ženy na to, aby šlo o 

upřímného a důvěryhodného jedince. Do jisté míry se tedy ukazuje, že homosexuální jedinci stejně 
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jako heterosexuální rozlišují mezi tím, zda právě vyhledávají krátkodobý či dlouhodobý vztah, a na 

základě toho se při výběru partnera zaměřují na konkrétní charakteristiky (Regan, Medina & Joshi, 

2001). 

 Některé studie ukazují, že například homosexuální muži mají podobné preference jako 

heterosexuální muži, v tom smyslu, že mají tendenci vyhledávat partnery spíše na základě toho, jak 

jsou fyzicky atraktivní. Stejně jako heterosexuální muži se příliš neohlížejí na to, jaké má jejich 

potenciální partner ambice, či sociální statut. V některých studiích se zjistilo, že homosexuální muži 

pro dlouhodobé vztahy vyhledávají mladší partnery, než pokud hledají vztah krátkodobý, což by 

podporovalo hypotézu, že mají podobné preference jako heterosexuální muži a reagují tak na znaky, 

jež představují genetickou kvalitu daného jedince (Nichols, 1990). 

 Co se týče partnerských preferencí lesbických žen, je známe ještě o dost méně. Studie 

nicméně ukazují, že jak heterosexuální ženy, tak i lesbické si velmi cení dlouhodobých vztahů. 

Například Bell a Weinberg (1978) zjistili, že 82% lesbických žen, s nimiž dělali rozhovory, v té 

době žilo s partnerkou. Kromě toho zjistili, že většina lesbických žen hodnotila život v závazném 

vztahu jako nejdůležitější hodnotu v jejich životech. Stejně jako heterosexuální ženy byly totiž 

socializací vedeny k tomu, aby si vztahů cenili více, než například kariéry či jiných životních cílů. 

Blumstein a Schwartz například zjistili, že lesby se v rámci dlouhodobých vztahů méně zabývají 

tím, kolik je jejich potenciální partnerce let, či jak jsou fyzicky atraktivní (Nichols, 1990). 

Například Lippa (2007) zjistil, že lesbické ženy, stejně jako heterosexuální, si u své potenciální 

dlouhodobé partnerky cení inteligence, humoru, upřímnosti a příjemnosti dané ženy. Bailey (1997) 

také prokázal, že preferují ženy spíše se sexuálně typickými znaky, neboť projevily preference pro 

femininnější typy žen. 

 Regan, Medina a Joshi (2001) zjistili, že pokud lesbické ženy vyhledávají krátkodobý 

partnerský vztah, nejvíce je zajímá především fyzická atraktivita a nejméně je zajímá, jak je žena 

inteligentní a jak se staví k rodinnému závazku. Pokud ovšem vyhledávají partnerku pro 

dlouhodobý romantický vztah, tyto dvě vlastnosti je naopak zajímají nejvíce a fyzické atraktivitě 

takovou váhu nepřikládají. V tomto případě můžeme opět konstatovat, že se lesbické strategie pro 

partnerství v tomto ohledu podobají těm, jež mají heterosexuální muži (Dillon & Saleh, 2012). 

 

V této práci se primárně zaměřujeme na prozkoumání partnerských preferencí a reálného 

výběru partnerky v rámci fyzických charakteristik mezi lesbickými ženami. V minulých kapitolách 

jsme se dozvěděli, že naše preference se málokdy promítnou a shodují s naším reálným výběrem 

partnera. Charakteristikami, jež se nám zdají atraktivní u ostatních, nemusí náš partner vůbec 

disponovat. Přestože lesbické ženy kladou větší důraz u své potenciální partnerky na její osobnostní 

charakteristiky, stále je pro ně fyzická atraktivita partnerky velmi důležitá a nepopírají její roli, ať 
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už při formování vztahů, či jejich udržování. Z některých studií se ukázalo, že fyzická atraktivita 

partnerů hraje podstatnou roli nejen při navazování nových vztahů, ale také ovlivňuje, nakolik 

budou jedinci spokojeni ve svém budoucím dlouhodobém vztahu (Sangrador & Yela, 2000; 

McNulty, Neff & Karney, 2008). V další části práce se proto chceme zaměřit na studie věnující se 

partnerské spokojenosti lesbických párů, zdrojích jejich konfliktů a do jaké míry fyzická atraktivita 

zasahuje a jakým způsobem může ovlivňovat kvalitní fungování dlouhodobého lesbického páru. 

 

4. KAPITOLA – PARTNERSKÁ SPOKOJENOST LESBICKÝCH 

PÁRŮ 

4.1 Pojem spokojenost ve vztahu 

 Pokud se chceme věnovat zkoumání toho, proč jsou některé páry ve vztahu spokojenější, 

než jiné, a na základě jakých faktorů se může partnerská spokojenost formovat a měnit, je zásadní si 

nejprve ujasnit, co pojem spokojenost vlastně znamená. Mnoho autorů v současné literatuře vnímá 

partnerskou spokojenost jinak, a proto považuji za nutné alespoň ve stručnosti zaznamenat, jak je 

spokojenost v partnerství těmito autory definována. 

 Poměrně nedávná studie Rusbultové a kol. z roku 2011 přišla s návrhem investičního 

modelu, jež se snaží představit několik strategií chování, které v závěru vedou k lepší partnerské 

spokojenosti v rámci dlouhodobých vztahů. Mezi tyto strategie patří například to, že aby byl vztah 

celkově považován za spokojenější, musíme často obětovat své vlastní zájmy ve prospěch druhého, 

a tím i společnému vztahu, musíme se umět našemu partnerovi přizpůsobit a být schopni nalézt 

kompromis, měli bychom se zkrátka naučit myslet „za dva“ a neohlížet se jen na své vlastní osobní 

zájmy. Zároveň bychom měli na náš vztah vnímat pozitivně a dobrovolně se vzdát možnosti získání 

nějakého nového partnera, a potažmo i nového vztahu. Podle Rusbultové teorie provázanosti 

(„interdependence theory“; Rusbult, 1983) bychom tak mohli považovat jedince ve vztahu za 

spokojeného, „pokud jím vnímaný zisk ze vztahu je vysoký, zatímco vnímané náklady pro udržení 

vztahu jsou nízké, a pokud tuto rovnici vnímá jako své vlastní měřítko pro to, jak by měl dobrý vztah 

vypadat“ (Rusbult, 1983). 

 Dalšími autory, jež se zabývají partnerskou, konkrétně manželskou spokojeností a její 

definicí, jsou Shackelford a Buss. Spokojenost definují na podobném principu jako Rusbultová, 

tedy že se jedná o jakýsi „psychologický nástroj, který sleduje celkové náklady a zisky manželství“. 

(Shackelford & Buss, 1997). Například Burgess a Cottrel (1939) konceptualizovali pojem 

„manželský úspěch“, který zahrnuje konsenzus (shoda názorů, společný postoj), konstantnost 

vztahu (stálost vztahu), štěstí a specifické vzorce jednání (například kdo co do druhého 

investuje)(Burgess & Leonard, 1939). 
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 Poměrně zajímavý přístup k tomuto fenoménu zaujal Burr (Burr, 1970), který se rozhodl 

partnerskou spokojenost (satisfaction) definovat jako „subjektivní stav, v kterém jedinec prožívá 

určitý stupeň dosažení cíle nebo touhy“. Podle něj je nicméně nutné specifikovat konkrétní cíle a 

zaměřit se na na ně, neboť spokojenost se může lišit v rámci různých aspektů daného vztahu. Proto 

se rozhodl partnerskou spokojenost rozdělit na šest samostatných oblastí: 1.) jakým způsobem 

zachází pár s financemi, 2.) jakým způsobem tráví společný čas nebo jaké provozují společné 

aktivity, 3.) jakým způsobem si pár rozděluje domácí práce, 4.) nakolik mezi sebou mají přátelský 

vztah, 5.) jaké jsou jejich sexuální interakce a 6.)jaký mají vztah k dětem. Podle Burra je tedy 

vhodné se nedotazovat na to, jak je člověk ve vztahu obecně spokojený, ale je nutno se ptát s 

ohledem na jednotlivé oblasti (Burr, 1970). 

 

 Podobným způsobem se k problematice spokojenosti ve vztahu staví Spanier (1976), který 

ale pracuje s pojmem partnerského přizpůsobení, neboli „dyadic adjustment“. Spanier definuje 

tento pojem jako „neustále se měnící proces s kvalitativním rozměrem, který můžeme hodnotit v 

jakémkoliv bodě v určitém čase“. Partnerské přizpůsobení dle Spaniera zahrnuje několik pod-

dimenzí, které společným působením hrají nezaměnitelnou roli v tom, jak budou partneři ve svém 

vztahu spokojeni. Konkrétně je tvořeno čtyřmi složkami – 1.) mírou partnerské spokojenosti 

(dyadic satisfaction - představuje obecný pohled na vztah a jeho funkci), 2.) mírou partnerské 

soudržnosti (dyadic cohesion - jež zahrnuje především vzájemnou náklonnost partnerů a sdílení 

společných zážitků), 3.) mírou shody v partnerském vztahu (dyadic konsensus- do jaké míry se 

partneři shodují v důležitých otázkách vztahu) a 4.) mírou vyjadřováním emocí (affectional 

expression – nakolik si partneři vzájemně projevují city a do jaké míry jim vyhovuje sexuální aspekt 

jejich vztahu) v partnerském vztahu (Spanier, 1976). Spanier proto sestrojil dotazník měřící celkové 

partnerské přizpůsobení, přičemž partnerská spokojenost patří do jedné z jeho pod-složek. Tento 

dotazník obsahuje otázky, týkající se těchto čtyř subškál, přičemž jedinci, kteří dosáhnou nejvyššího 

počtu bodů ze všech čtyř dimenzí partnerského přizpůsobení, by měli být ve vztahu nejvíce 

spokojeni. Spanierův koncept partnerského přizpůsobení je dodnes jedním z nejvalidnějších 

dotazníků měřící partnerskou spokojenost, proto stále nachází poměrně velkého využití při 

jakéhokoliv zkoumání týkající se partnerského soužití, a i my jej využíváme v empirické části této 

práce. 
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4.2 Spokojenost v lesbickém vztahu 

4.2.1  Faktory ovlivňující partnerskou spokojenost v lesbických vztazích 

 Jak jsme již zjistili v předchozích kapitolách, minoritní skupina lesbických žen je ve 

výzkumu jednou z nejopomíjenějších skupin vůbec. Poměrně dostatečné množství výzkumů se však 

zabývalo tím, jak vlastně lesbické vztahy vůbec vypadají a na jakých principech fungují. Pro nás je 

nicméně zásadní zjistit informace o tom, jak jsou lesbické ženy ve svých vztazích spokojené, a jaké 

faktory by mohly do určité míry ovlivňovat funkčnost lesbického vztahu. Co předurčuje to, zda 

budou lesbické ženy spokojené a co je naopak největším jádrem konfliktu v těchto vztazích? Do 

jaké míry se liší jejich partnerská spokojenost od toho, jak spokojeni jsou ve svých vztazích 

heterosexuální jedinci? To se pokusíme v této alespoň stručně objasnit v této kapitole. 

 

 Z předchozích výzkumů se například ukázalo, že velkou roli v partnerské spokojenosti hraje 

to, nakolik jsou k sobě ženy vzájemně připoutány, zda společně rozhodují o důležitých záležitostech 

v životě, jestli jsou si ve vztahu rovny, zda se stejnou měrou podílejí na fungování vztahu, a také 

zda mají podobné postoje a minulost. Velmi přínosnou studii na toto téma zkonstruovaly Eldridge a 

Gilbert, v níž chtěly postihnout, které proměnné by mohly ovlivňovat partnerskou spokojenost 

lesbických žen. Mezi zkoumané proměnné zahrnuly tyto faktory: míru kariérního závazku, konflikt 

rolí a moci, zhodnocení partnerského přizpůsobení a osobní nezávislost. Byly také brány v potaz 

především některé demografické proměnné týkající se každé ženy, jako především věk, stupeň 

vzdělání, velikost příjmu, a do jaké míry odhalila ostatním svou lesbickou identitu. Dále byly 

zahrnuty demografické informace týkající se celého páru, tedy například jaký je věkový rozdíl mezi 

partnerkami, rozdíl ve výši jejich příjmů, a také délka vztahu. Nakonec do těchto faktorů byly 

zařazeny také intimita a životní spokojenost (což jsou proměnné, jež hrají roli v partnerské 

spokojenosti u heterosexuálních párů) a sebevědomí dané ženy (přičemž se předpokládá, že 

lesbické ženy jej mají nižší, než heterosexuální ženy). Výsledky ukázaly, že existuje korelace mezi 

partnerskou spokojeností a vzájemným připoutáním k partnerce (dyadic attachment), partnerskou 

rovností, důvěrností, sebedůvěrou a celkovou spokojeností v životě. Na druhé straně se ukázalo, že 

na partnerskou spokojenost mezi lesbickými ženami nemá vliv míra například jejich kariérního 

závazku (Eldridge & Gilbert, 1990). 

 

 Partnerskými vztahy homosexuálních párů se velkou měrou zabýval Lawrence Kurdek, jež 

se snažil postihnout, do jaké míry se liší tyto vztahy od těch heterosexuálních. Snažil se prozkoumat 

všechny proměnné, o nichž je známo, že ovlivňují partnerskou spokojenost mezi muži a ženami, 

neboť se zdá, že jsou pro homosexuální páry stejně relevantní. Proto měřil ve svých výzkumech 

partnerskou spokojenost minoritních párů na základě testů vytvořených pro heterosexuální dvojice. 
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Mezi hlavní faktory ovlivňující spokojenost zahrnuje následující charakteristiky: co který jedinec z 

páru přináší do vztahu (osobnostní faktory), jak partneři vnímají jejich vztah (stupeň vzájemné 

důvěry), jak se k sobě partneři vzájemně chovají (jak spolu komunikují, či řeší problémy) a také to, 

do jaké míry je tento vztah podporován okolím obou jedinců (ať už rodiny, či přátel). Kurdeck z 

většiny svých výzkumů zjistil, že vztah mezi těmito čtyřmi faktory a partnerskou spokojeností 

lesbických párů, se neliší od těch, jež ovlivňují spokojenost heterosexuálních manželských párů. 

Přestože jsou homosexuální páry konstituovány trochu jinak, než ty heterosexuální, zdá se, že se od 

nich příliš neliší a fungují na téměř stejném principu (Kurdek, 2005). 

 

4.2.2 Podpora okolí 

 Zdá se, že jedním z poměrně zásadních faktorů ovlivňující spokojenost lesbických a gay 

párů je to, zda mají ze svého okolí podporu pro tento vztah. Homosexuální páry nejsou svými 

rodinami tolik podporovány, jako vztahy párů heterosexuálních. Z výsledků studií vyplývá, že 

nedostatek rodinné podpory je pro lesby a gaye dokonce unikátním stresorem, jež velmi negativně 

ovlivňuje nejen jejich vztahy, ale celkovou spokojenost v životě. Unikátním proto, že jde 

pravděpodobně o jeden z největších rozdílů mezi faktory, které ovlivňují partnerskou spokojenost 

lesbických a heterosexuálních párů. Nejen,  že se k jejich svazkům často rodiny staví negativně, ale 

kromě toho homosexuální páry nemají ani podporu legální, sociální, politickou, ekonomickou a či 

náboženskou. Na druhé straně se ukazuje, že si tyto rodinné a institucionální nedostatky dokáží 

kompenzovat, a to především ve společnosti svých přátel, které jim do určit míry nahrazují 

„rodinu“, neboť za nimi stojí a vztah podporují (Kurdek, 2005).  V jedné studii se potvrdilo, že to, 

do jaké míry se lesbické ženy přiznávají k homosexualitě, hraje roli v tom, do jaké míry jsou jejich 

partnerky ve vztahu spokojené. To, zda je jejich orientace známa rodinným příslušníkům nebo jí 

tají, je jistě zásadním faktorem pro život jedince vůbec, a proto hraje podstatnou roli i rámci 

partnerského svazku. Další analýzy naznačují, že konkrétní rodinné chování, v závislosti na 

přiznání se k homosexualitě, může také do jisté míry ovlivňovat kvalitu lesbického vztahu 

(například to, zda svojí partnerku pozvou na rodinné oslavy či jak si projevují na veřejnosti svou 

náklonnost). Lesbická žena bude ve vztahu mnohem více spokojená, pokud rodina ví o její 

homosexuální orientaci, nijak jí nebrání v projevech lesbismu, pokud může před svou rodinou bez 

ostychu vyjadřovat náklonnost své partnerce, a nebo když rodina její partnerku zve na společné 

rodinné oslavy (Caron & Ulin, 1997). 

 

4.2.3 Rovnost mezi partnerkami 

 Pro lesbické ženy je také velmi důležitá rovnost mezi partnerkami, nicméně nároky na tento 

požadavek, a i důležitost vzájemného připoutání (attachmentu), s postupem času v partnerském 
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vztahu klesají. Tyto změny v lesbických partnerských svazcích byly vysvětleny na základě toho, že 

se neustále zvětšuje rozdíl mezi tím, co představují jako ideální stupeň vzájemné rovnosti a tím, jak 

to v realitě skutečně je. Tento předpoklad platí nejen v případě rovnosti mezi partnerkami, nicméně i 

v případě ideálního a reálného stupně vzájemného připoutání a nezávislosti - postupem času na 

svých požadavcích stále ustupují a do reality se nakonec mohou promítnou jen velmi slabě (Kurdek, 

1995). Etnografické studie lesbických žen z Kalifornie a Oregonu potvrzují, že partnerská rovnost 

hraje velkou roli v partnerské spokojenosti lesbických žen, neboť ze zásady odmítají ideu, že by 

jedna žena z páru měla být dominantnější. Tento předpoklad potvrdil i výzkum od Peplauové a 

kolegyň. Celých 97% žen z jejich vzorku udávalo, že by partnerky ve vztahu měly mít stejné slovo, 

na straně druhé, pouze 61% potvrdilo, že tak skutečně jejich vztah funguje. Ženy, které v rámci 

partnerství mají s partnerkami vyrovnané role a do vztahu přispívají stejnou měrou, jsou také v 

těchto vztazích spokojenější (Peplau, Padesky & Hamilton, 1982). 

  

4.2.4 Podobnost mezi partnerkami 

 To, zda spokojenost ve vztazích lesbických žen ovlivňuje míra podobnosti mezi 

partnerkami, se snažily zjistit Peplau a kol., a to především na základě výsledků studií 

heterosexuálních preferencí, které ukazují jisté tendence pro vyhledávání podobných partnerů, jako 

jsou oni sami. Někteří autoři navrhovali hypotézu, že podobnost mezi partnery je u lesbických párů 

méně důležitá, protože podle nich lesbická identita většinu rozdílů do jisté míry stírá. Výsledky 

studie Peplau a jejích kolegů skutečně nepotvrdily, že by větší podobnost mezi partnerkami, tedy co 

se demografických charakteristik týče, zlepšovala jejich partnerský vztah  (Peplau, Padesky, 

Hamilton, 1982; Todosijevic, Rothblum & Solomon, 2005). 

 Přestože se z výzkumů ukazuje, že homogamie v rámci demografických charakteristik (věk, 

náboženství, víra, finanční příjem, vzdělání,...) nemá příliš velký vliv na partnerskou spokojenost 

mezi lesbickými páry (Kurdek & Schmitt, 1987), poměrně často se z výzkumů zdá, že partnerskou 

spokojenost pozitivně ovlivňuje, pokud jsou ženy homogamní v afektivitě (individuální rámec 

citových reakcí), tedy tím, jaké obě mají a projevují emocionální kvality (Todosijevic, Rothblum & 

Solomon, 2005),  v míře, jakou přispívají k funkčnosti vztahu a vzájemného připoutání (dyadic 

attachement) (Kurdek et al., 1987) nebo jejich postojích a hodnotách (Peplau et al., 1982). 

 

4.2.5 Celková spokojenost v lesbických vztazích 

 Co se týče celkové partnerské spokojenosti lesbických žen, jsou v průměru ve svých 

vztazích spokojeny ve stejné míře jako jedinci z párů heterosexuálních (Kurdek, 2001). V 78% 

studií, jež srovnávají heterosexuální páry s homosexuálními, se dokonce ukázalo, že lesbické páry v 

závěru fungují o dost lépe, než ty mezi heterosexuální. Vzhledem k tomu, že mezi heterosexuálními 
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páry dochází k největším problémům především na základě systematických rozdílů mezi muži a 

ženami – zdá se, že zásadní problémy v jejich vztazích často vyplývají právě z této sexuální 

diferenciace. Mohli bychom tedy do jisté míry očekávat, že pokud je partnerský vztah tvořen dvěma 

jedinci stejného pohlaví, nejen že by mohlo méně docházet k neshodám, vyplývajících z rozdílnosti 

mezi pohlavími, ale spolu s tím by jejich vztahy mohly být celkově mnohem spokojenější, než ty 

heterosexuální (Kurdek, 2004). 

 

 Kurdek v jednom ze svých longitudiálních výzkumů opět zjišťoval, do jaké míry se liší 

partnerská spokojenost heterosexuálních párů od párů lesbických. Spokojenost testoval na pěti 

dimenzích kvality vztahu (důvěrnost, nezávislost, rovnost mezi partnery, konstruktivní řešení 

problémů a hranice překážek pro opuštění vztahu), dvou důsledků vztahu (křivka změny v 

partnerské spokojenosti a případný rozpad partnerství v průběhu pěti let) a korelací mezi každou z 

dimenzí kvality vztahu s každým důsledkem. Ve srovnání s heterosexuálními manželskými páry  se 

ukázalo, že lesbické páry jsou k sobě ve vztahu důvěrnější, nezávislejší, v jejich vztahu se objevuje 

méně překážek, jež by je donutily vztah opustit, ale zároveň se častěji tyto páry rozcházejí. Na 

straně druhé, jak heterosexuální, tak lesbické páry uváděly, že jejich vztah byl nejkvalitnější a 

nejspokojenější na začátku vztahu, přičemž postupem času pomalu jeho kvalita klesala (Kurdek, 

1998). 

 Do jisté míry se ukazuje, že partnerská spokojenost neheterosexuálních párů se stupňuje 

spolu s dobou, jíž spolu tito dva lidé stráví. V Kurdekově studii se ukázalo, že páry, které spolu byli 

déle, než šest let, vykazovali větší míru partnerské spokojenosti, než páry, které spolu takto dlouhou 

dobu nestrávili. Podle jejich výpovědí to bylo především proto, že za společný čas se u nich výrazně 

prohloubily vzájemné city, mnohem více si věřili a také byli častěji v tomto vztahu podporováni ze 

strany sociálního a rodinného prostředí, v němž se pohybují (Kurdek, 1988). 

 

4.2.6  Stabilita lesbických vztahů 

 Co se týče stability lesbických vztahů, ukazuje, že lesbické páry mohou utvářet stabilně 

trvající dlouhodobé svazky. Data z jednoho Kurdekova výzkumu ukázaly, že něco mezi 8 a 21% 

lesbických žen žila v jednom partnerském vztahu déle než deset let. Celkem 24% ze zkoumaných 

lesbických párů se během doby tohoto longitudiálního výzkumu, rozpadlo, zatímco u 

heterosexuálních párů došlo k rozchodu v 15% případů, tedy znatelně méně. V navazující studii se 

dokonce ukázalo, že u lesbických žen docházelo k rozchodu v nejvíce případech. Tato studie 

probíhala po dobu osmnácti měsíců, a během této doby se rozpadla 4% manželských párů, 14% 

nemanželských heterosexuálních párů , 13% gay párů, a nejvíce – 18% párů lesbických (Kurdek, 

2005). Zdá se tedy, že dlouhodobé partnerské svazky u lesbických žen nejsou výjimkou a touží po 
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nich stejně, jako ženy heterosexuální. Přestože se podle výsledků studií rozpadají ve větším 

množství, než páry heterosexuální, nic to nemění na tom, že i lesbické ženy dlouhodobé vztahy 

vyhledávají, a pokud jsou v nich spokojené, dokáží si jich vzhledem k sociální stigmatizaci, která je 

doprovází, mnohem více cenit, než některé heterosexuální dvojice. 

 Z výsledků studií se ukazuje, že mezi nejčastější důvody rozchodu mezi lesbickými ženami 

patří: touha po větší nezávislosti, rozdílné zájmy, konflikty vznikající ohledně exklusivity v 

partnerství (tedy zda budou žít sexuálně pouze s partnerkou, s níž jsou v dlouhodobém vztahu) a 

konflikty spojené se sexuálním životem (Peplau et al., 1982). 

 

4.2.7 Sexuální spokojenost v lesbickém vztahu 

 Poměrně velkou měrou přispívá celkové partnerské spokojenosti mezi lesbickými ženami i 

spokojenost sexuální. Například Margaret Nichols, která se sama označuje jako lesbicky 

orientovaná říká, že pro ně je sex ve vztahu velmi důležitý - podle ní na něm záleží všem skupinám 

lidí, jež se vyskytují v jakémkoliv typu páru. Tvrdí také to, že často ženy opouštějí své partnerky 

právě proto, že jsou nespokojené s jejich sexuálním životem a najdou si proto novou ženu, která jim 

bude schopná poskytnout lepší. Blumstein a Schwartz (1983) skutečně častý rozpad lesbických párů 

připisují právě nedostatečného sexuálního kontaktu, neboť se zdá, že po několikaletém soužití jejich 

partnerská sexuální aktivita velmi rychle klesá, a někdy dokonce zmizí úplně. To nejčastěji vede k 

tomu, že sexuálně aktivnější partnerka tento nedostatek již není schopna snášet a nakonec dá 

přednost jiné. Zároveň ale autorka poukazuje na to, že pouze sexuální nespokojenost sama o sobě 

ve většině případů nevede k rozpadu lesbického vztahu. Zdá se tedy, že sexuální stránka lesbických 

vztahů poměrně do velké míry ovlivňuje partnerskou spokojenost lesbických žen, přestože na ni 

nekladou hlavní důraz. Dalo by se bez nadsázky říci, že jejich sexuální život ovlivňuje partnerskou 

spokojenost pravděpodobně do stejné míry, jako u párů heterosexuálních (Nichols, 1987). 

 

 

4.3 Konflikty v lesbickém vztahu 

 Konflikty jsou nevyhnutelné téměř v každém vztahu. Jak už jsme říkali, u heterosexuálních 

párů dochází ke konfliktům nejčastěji na základě rozdílů mezi tím, jak muži a ženy vnímají svět. 

Konflikty mezi heterosexuálními a homosexuálním páry se zabýval například Gottman (in Kurdek, 

2005). V roce 2003 navrhl výzkum, jehož designem bylo nahrávat na kameru partnery manželských 

párů, gay párů a párů lesbických, jak spolu řeší problémy jejich vztahu. Na základě videozáznamů 

poté dekódoval emoce, které oba jedinci během tohoto rozhovoru projevovali. Zjistilo se, že na 

rozdíl od heterosexuálních párů, začínaly homosexuální páry začínaly jejich diskuzi pozitivněji a 

navíc jim častěji tento pozitivní tón v průběhu společné diskuze zůstal. Výsledky také ukazují to, že 
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partneři z homosexuálních párů řeší tyto konflikty mnohem pozitivněji, než heterosexuální páry. 

Konverzují spolu totiž mnohem efektivněji, a mnohem méně používají klasickou strategii řešení 

konfliktu jako heterosexuální páry - tedy, že jeden z partnerů má vždy nějaké nároky a druhý 

partner mu musí ustoupit. Homosexuální páry konflikt spíše řeší tak, že společně diskutují o 

vhodném řešení, jež by bylo kompromisem pro oba partnery (Kurdek, 2005). 

 Gottman (in Kurdek, 2005) spekuloval o tom, že partneři z homosexuálních párů zvládají 

řešit konflikty lépe právě proto, že si mnohem více váží vzájemné rovnosti a mají mezi sebou 

mnohem menší rozdíly v moci nebo sociálním statutu, než je tomu mezi muži a ženami. Přestože se 

tedy zdá, že homosexuální páry řeší lépe konfliktní situace, ukázalo se, že se stejně jako 

heterosexuální páry dostávají do konfliktů ohledně stále těch samých záležitostí a problémů, a také 

frekvence těchto konfliktů byla u obou typů vztahů stejná. Nejzajímavějším výsledkem bylo ovšem 

to, že partneři z heterosexuálních i homosexuálních párů identifikovali stejné oblasti jako zdroje 

většiny konfliktů. Nejčastěji dochází k rozepřím ohledně financí, náklonnosti, sexu, toho, že je 

jeden z partnerů nadmíru kritický k druhému, nebo také dochází k hádkám ohledně stylu řízení a 

domácích prací. Největší rozdíly v řešení konfliktů mezi heterosexuálními a homosexuálními páry 

se zdají být tedy především ve způsobu, jakým tyto konflikty řeší, nicméně jejich povaha je z velké 

části stejná (Kurdek, 2004; Kurdek, 2005). 

 Peplau ve své studii odhalila sedmnáct nejčastějších problémů a oblastí konfliktu, jež v 

závěru často vedou k rozpadu vztahu: touha ženy po větší nezávislosti, rozdílné zájmy, konflikty 

ohledně partnerské sexuální exklusivity v rámci vztahu, touha partnerky po větší nezávislosti, touha 

po tom, aby partnerka nebyla tolik závislá na druhé, konflikty ohledně sexu, vztah „na dálku“ nebo 

velká vzdálenost mezi ženami, pocity partnerky týkající se její homosexuální orientace, rozdíly v 

demografických charakteristikách, žárlivost mezi partnerkami, společenské postoje k 

homosexuálním svazkům, pocity samotné ženy týkající se její lesbické orientace, rozdíly v 

inteligenci či politických postojích a tlak ze strany rodičů jedné, či druhé partnerky (Peplau et al., 

1982). 

 

 Konceptuální rámec, jež byl využíván k prozkoumávání vztahu mezi obsahem konfliktů a 

partnerskou spokojeností byla teorie provázanosti („interdependence theory“, či teorie vzájemné 

závislosti), jež zkonstruovali Kelley a Thibaut v roce 1978 (in Kurdek, 1994). Tato teorie říká, že 

povaha interakce mezi partnery je podstatou blízkého vztahu mezi jedinci, a je vnímána jako míra 

vzájemné závislosti, což znamená, do jaké míry jeden, či druhý z partnerů ovlivňuje tento vzájemný 

vztah. Obecně je člověk ve vztahu spokojen, když se v jeho rámci dočká mnohých odměn, jež 

přináší, zároveň musí vynaložit co nejméně nákladů na jeho fungování, a na základě toho je vztah 

vnímán jako standard, co by měl vlastně dobrý vztah znamenat. Na základě této teorie je konflikt 
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vnímán jako jeden z nákladů, jež vztah požaduje. Kurdek sestrojil studii, v níž chtěl zkoumat 

partnerské konflikty mezi heterosexuálními a homosexuálními páry právě v rámci teorie 

provázanosti. Na základě této teorie zformuloval hypotézu, že frekvence konfliktů v oblastech, 

které reprezentují vysoký stupeň partnerské vzájemné závislosti, bude mít negativní vliv na 

spokojenost obou partnerů v daném vztahu. Kromě toho Kurdek přepokládal, že pokud se pár často 

dostává do konfliktu v oblastech vzájemné závislosti, spěje to ke zhoršující se partnerské 

spokojenosti obou partnerů (Kurdek, 1994). 

 Ve Kurdekově studii, jež se jako první zabývala popisem povahy konfliktů homosexuálních 

párů ustanovil celkem 20 specifických konfliktních problémů, které následně rozdělil do šesti 

skupin, jež reprezentovaly oblasti konfliktu, co se týče rozložení moci ve vztahu (například být 

přehnaně kritický k partnerovi), sociálních otázek (otázky politické a sociální), osobních nedostatků 

(pití alkoholu nebo kouření), nedůvěry (nedůvěra a lži), intimita (sex) a osobního odstupu partnerů 

(například práce či školní závazky). Ukázalo se, že lesbické páry se nejčastěji dostávaly do sporů 

ohledně vzájemné nedůvěry, zatímco páry heterosexuální řešily spíše konflikty z oblasti sociálních 

otázek. Politika a sociální problémy totiž mohou být pro heterosexuálně orientované páry spornější 

oblastí, než pro lesbické páry, protože jako členové sociálně stigmatizované minoritní skupiny, 

mohou mít partneři vysoce kompatibilní názory týkající se sporných otázek v této oblasti konfliktů 

(například občanská práva pro homosexuálně orientované jedince). Proč homosexuální páry měli 

nejvíce konfliktů v oblasti nedůvěry, by se mohlo vysvětlovat na základě toho, že všichni bývalí 

partneři obou jedinců z homosexuálního páru, se pravděpodobně bude pohybovat stále ve stejné 

společnosti a „sociální síti“ homosexuálně zaměřených jedinců, což samozřejmě může u jednoho, či 

druhého partnera vyvolávat značnou nevoli, odpor či žárlivost. Konflikty týkající se rozložení moci 

mezi jedinci daného páru může mít větší vliv na stabilitu vztahu, než konflikty v oblasti intimností. 

Z pohledu teorie provázanosti existují podstatné rozdíly mezi povahou konfliktů ohledně moci a 

intimity. Na rozdíl od moci je intimita oblastí, v níž může docházet v rámci vztahu k velkým 

změnám, a to protože postupem času dochází k normativnímu poklesu partnerské spokojenosti. 

Proto potenciální negativní účinky nízkých odměn a vysokých nákladů v oblasti intimity mohou být 

kompenzovány tím, že i partneři, kteří mezi sebou mají velmi kvalitní vztah, zažívají výkyvy v této 

oblasti konfliktů (Kurdek, 1994). 

 

 V závěru tedy můžeme říci, že dle výsledků studií se lesbické páry dostávají do konfliktů 

stejně často jako páry heterosexuální a navíc se ukázalo, že i oblasti jejich neshod, jsou velmi 

podobné. Jejich konflikty se liší pouze tím, jakým způsobem jej dokáží řešit – a zdá se, že 

homosexuální páry jsou v tomto o něco efektivnější. Jak se předpokládalo, stejnopohlavní páry se 

pravědpodobně s konflikty lépe vypořádavají právě proto, že jde o dva jedince stejného pohlaví a 
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tudíž mají podobný náhled na věc, zatímco u heterosexuálních párů a jejich konfliktů se projevují 

velké mezipohlavní rozdíly, jež činí jejich konflikty o něco složitěji řešitelnými. 

 

4.4 Fyzická atraktivita  a spokojenost v partnerství 
 V empirické části této práce zkoumáme, zda rozdíl mezi tím, jaké fyzické charakteristiky 

preferujeme a těmi, jimiž disponuje náš reálný partner, ovlivňuje to, jak budeme v partnerství 

spokojeni. Na základě toho považuji za vhodné předložit literaturu, jež předpokládá, že fyzická 

atraktivita by mohla do jisté míry ovlivňovat spokojenost v partnerském svazku. Ve většině studií se 

zkoumá především vliv osobnostních rysů partnerů a jejich vliv na partnerskou spokojenost, 

nicméně do jaké míry může do spokojenosti ve vztahu zasahovat právě to, jak je člověk fyzicky 

atraktivní, je stále poměrně neprobádanou oblastí výzkumu. V této práci tento problém zkoumáme 

na vzorku lesbických žen, což pátrání po důkazech o vlivu fyzické atraktivity na partnerskou 

spokojenost, ještě více omezuje. Doposud totiž neexistuje žádná studie, jež by možný vztah mezi 

fyzickou atraktivitou a partnerskou spokojeností u homosexuálních párů, dokládala či vyvracela, a 

proto bych ráda shrnula alespoň poznatky ze studií na heterosexuální populaci, jež nám mohou 

alespoň zformovat představu, v jaké míře může nebo nemusí atraktivita zasahovat do spokojenosti 

ve vztahu. 

 

 Z předchozích kapitol již víme, že fyzická atraktivita jedince hraje velmi zásadní roli při 

výběru partnera a je jedním ze zásadních znaků, podle nichž si partnery vybíráme. Zůstává ovšem 

otázkou, do jaké míry hraje atraktivita roli v již zavedených dlouhodobých vztazích. Vydržíme déle 

s partnerem, jenž nám přijde fyzicky atraktivní? A budeme ve vztahu spokojenější, když je náš 

dlouhodobý partner fyzicky atraktivní? V této kapitole se na tyto otázky pokusíme na základě již 

provedených studií alespoň částečně odpovědět. Studií, které se týkaly fyzické atraktivity v rámci 

výběru partnera, bylo nepřeberné množství. Velmi malé množství prací se ovšem věnuje fyzické 

atraktivitě jako jedné z charakteristik, jež by mohla přispívat k celkové spokojenosti v partnerství. 

Vzhledem k malému množství literatury a výzkumů na toto téma, zůstává role fyzické atraktivity v 

rámci dlouhodobých zavedených vztahů, stále nejasná. Jelikož pro nás fyzická atraktivita hraje 

velkou roli ve všech oblastech sociálního, politického i kariérního života, a muži si partnerku 

vybírají výhradně na základě toho, jak je fyzicky atraktivní, bylo by velmi zvláštní, kdyby přestala 

fyzická atraktivita být důležitá po tom, co je již partnerský vztah ustaven. Předpokládáme tedy, že 

to, jak je člověk atraktivní hraje svou podstatnou roli i v rámci dlouhodobého partnerského vztahu, 

neboť role atraktivity je v oblasti lidské sexuality příliš důležitá na to, aby se na ní v již fungujícím 

vztahu přestal brát zřetel, a neměla vliv na stabilitu a spokojenost tohoto svazku. 

 Existuje několik důvodů, proč bychom mohli očekávat, že fyzická atraktivita hraje roli nejen 
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při prvotním setkání, ale i ve fungujících vztazích a manželství. Prvním důvodem je to, že k fyzicky 

atraktivním jedincům ostatní lidé přistupují pozitivněji, což jim umožňuje získat řadu výhod jako 

například vyšší sebevědomí, lepší zaměstnání, vyšší platy a lepší fyzické a psychické zdraví. Tyto 

výhody by měly zjednodušovat životy fyzicky atraktivních lidí, což jim může usnadnit i to, aby si 

lépe udržovali spokojený vztah. Za druhé, fyzicky atraktivní jedinci mají tendence se lépe chovat v 

rámci sociálních interakcí, než lidé méně atraktivní. Toto pozitivní jednání se v rámci sociálních 

interakcí může generalizovat i na to, že manželské interakce atraktivních jedinců a jejich partnerů 

mohou fungovat stejně pozitivně. Nicméně důkazy, které by potvrzovaly dlouhodobý vliv fyzické 

atraktivity na intimní vztahy, jsou velmi limitovány. Především proto, že majorita všech studií se 

soustředí na roli fyzické atraktivity v počátečních fázích navazování vztahu, než aby se věnovali její 

roli v rámci dlouhodobých partnerských svazků, jako je třeba manželství (McNulty, Neff & Karney, 

2008). 

 

 Jedna z prvních studií, jež se tímto tématem zabývala, zkonstruovali v roce 1976 Murstein a 

Christy, kde zkoumali  parntnerskou spokojenost v závislosti na fyzické atraktivitě u manželských 

párů středního věku. V tomto výzkumu se nicméně nepotvrdilo, že by objektivní hodnocení fyzické 

atraktivity partnera mělo vliv na udávanou spokojenost v manželství (Murstein & Christy, 1976). V 

další ze studií, jež zkoumala především postarší páry (mužům bylo v průměru 75,1 let a ženám 73,5 

let) se objevil pozitivní vztah mezi udávanou fyzickou atraktivitou partnera a spokojeností ve 

vztahu. U staršich lidi ovšem může fyzická atraktivita korelovat spíše s faktory jako je zdraví, elán 

či dispozice, což do určité míry mohlo ovlivnit výsledky této studie (McNulty, Neff & Karney, 

2008). 

 Nedostatek výzkumných projektů na toto téma přiměl McNultyho a jeho kolegy k tomu, aby 

sestrojili studii, která bude sledovat, do jaké míry souvisí udávaná hodnota fyzické atraktivity s 

partnerskou spokojeností, a to u novomanželských párů. U dlouhodobě zavedených párů můžeme 

očekávat, že vliv fyzické atraktivity obou jedinců závisí spíše na tom, jak se porovnávají mezi 

sebou, než že by se porovnávali s nějakým absolutním standardem krásy. Vzhledem k tomu, že 

vztah mezi atraktivitou a konkrétními odměnami (jako společenské uznání, či přístup k 

alternativním partnerům) může fungovat jako jakýkoliv jiný zdroj, tak větší nesrovnalosti v rámci 

toho, jak jsou oba partneři atraktivní, mohou předurčovat spokojenost a chování jedinců v daném 

vztahu. Některé studie založené na teorii podobnosti a rovnosti například ukazují, že pokud se 

partneři liší ve stupni jejich atraktivity, zvyšuje to samozřejmě rizika vedoucí k rozpadu vztahu – 

nehledě na to, který z páru je ten atraktivnější. Teorie podobnosti a rovnosti předpokládají, že 

pokud si partneři v rámci stupně fyzické atraktivity budou podobnější, budou v tomto vztahu také 

spokojenější. V případě, že je jeden z páru více atraktivní než druhý, plynou mu z toho mnohé 
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výhody a může se tak dostat k jiným partnerům, kteří jsou mu ve stupni fyzické atraktivity 

podobnější a zároveň jsou pro něj lepšími alternativami, než je jeho současný vztah. Na základě 

toho se může atraktivnější jedinec z páru cítit na tomto vztahu méně závislý, přestane mít pocit, že 

jej natolik potřebuje – začne cítit volněji a mnohem pravděpobněji může dojít k tomu, že se uchýlí 

například k nevěře, či jinému negativnímu jednání, jež by mohlo partnerský vztah poškodit. Pokud 

se tedy partneři liší ve stupni fyzické atraktivity, měli by být oba partneři méně spokojení a měli by 

mít větší tendence k negativnímu chování (McNulty, Neff & Karney, 2008). 

 Evoluční perspektivy naznačují, že při určování rozdílů v účincích atraktivity je důležité to, 

jakého pohlaví je více atraktivní partner. Celkově se ukazuje, že v dlouhodobých vztazích je fyzická 

atraktivita partnera důležitá především pro muže. Manželé, jejichž žena je méně atraktivní, než oni 

sami jsou ve vztahu více nespokojeni a častěji se tak uchylují například k nevěře, protože se jim 

nedostává důležitého zdroje, který od dlouhodobého vztahu očekávají (tedy že jejich partnerka není 

natolik fyzicky atraktivní). Muži, kteří jsou naopak méně atraktivní, než jejich partnerky jsou ve 

vztahu více spokojeni, neboť se jim žádaného benefitu do značné míry dostává a proto ani 

nevykazují známky negativního chování, jehož důsledkem může být i rozpad daného vztahu. 

Vzhledem k tomu, že pro ženy je fyzická atraktivita méně důležitá, může na ně mít relativně vliv 

pouze prostřednictvím jejich manželů. To proto, že spokojenost a chování manželů predikuje 

spokojenost a chování jejich žen – méně atraktivní ženy budou pravděpodobně i méně spokojené, 

neboť nebude spokojený ani jejich atraktivní muž (protože nemá zdroj, po kterém touží) a navíc u 

něj hrozí větší riziko odchodu ze vztahu (neboť je atraktivnější, je také větší možnost, že dá 

přednost jiné – atraktivnější partnerce). Atraktivní muži mají totiž větší možnost získávat přístup ke 

krátkodobým partnerským vztahům, což jenom posiluje jejich nespokojenost v manželském svazku 

a nezájem z jejich strany o udržování tohoto vztahu. Na druhé straně více atraktivní ženy by měly 

být ve vztahu také více spokojeny (neboť bude spokojen jejich muž, že disponuje zdrojem, o který 

má zájem) a jelikož jim u manžela o atraktivitu nejde, nebudou ani hledat lepšího partnera (což opět 

přispívá ku spokojenosti manžela). Když byli účastníci jedné studie požádáni, aby předpověděli, jak 

se vyvine vztah, kde oba jedinci v páru disponují jinými stupni fyzické atraktivity, udávali, že by 

měl podle nich být vždy spokojenější vztah, kde je tím atraktivnějším jedincem žena (McNulty, 

Neff & Karney, 2008). 

 Výsledky výzkumu potvrdily, že fyzická atraktivita, která dva lidi původně sblížila, 

ovlivňuje kvalitu a spokojenost vztahu nadále i po svatbě. Nicméně se ukazuje, že jak se svazek v 

průběhu času prohlubuje a dále rozvíjí, mění se také způsob, jakým fyzická atraktivita jedinců 

ovlivňuje tento vztah. Zatímco atraktivita obou jedinců může mít nezávislý účinek, když se prvně 

setkají, tak rozdíl mezi jejich fyzickou atraktivitou může mít zásadní vliv na fungování již 

fungujícího dlouhodobého vztahu. Povaha vztahu mezi dvěma lidmi se tedy může v průběhu času 
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měnit na základě vlastností a znaků, kterými disponují, a které ovlivňují dyadické procesy 

(McNulty, Neff & Karney, 2008). 

 Z další studie, jež se tímto tématem zabývala, vyplývá, že v dlouhodobých romantických 

vztazích hraje fyzická atraktivita mnohem větší roli, než si myslíme. Výsledky ukázaly, že fyzická 

atraktivita partnera je v některých vztazích hlavním faktorem predikujícím partnerskou spokojenost, 

a ovlivňuje třeba i to, jakým způsobem se do člověka zamilujeme. Kromě toho hraje podstatnou roli 

i v dlouhodobě stabilních vztazích, neboť fyzická atraktivita jedince je postupem času propojena s 

konkrétními pocity a myšlenkami souvisejícími s láskou (intimita, vášeň, odhodlání, idealizace) a 

spokojeností ve vztahu (Sangrador & Yela, 2000). 

 Poměrně zajímavý výzkum zabývající se fyzickou atraktivitou a parnterskou spokojeností 

sestrojila společně s kolegy Andrea Meltzer v roce 2011. V této studii se totiž zabývali pouze 

jedním ze znaků fyzické atraktivity, a to tělesnou váhou, nebo spíše indexem tělesné hmotnosti 

(Body Mass Index, BMI). Mnoho prací se již věnovalo tomu, že index tělesné hmotnosti hraje jednu 

z nejdůležitějších rolí při výběru partnerky a také celkového hodnocení toho, jak je žena fyzicky 

atraktivní. Je známo, že tělesná váha hraje zásadní roli při formování potenciálního partnerského 

svazku, nicméně autoři si kladou otázku, zda může nějakým způsobem dále formovat či ovlivňovat 

již fungující dlouhodobé vztahy. Tato čtyřletá longitudiální studie, jež zahrnovala celkem 169 

novomanželských párů, zkoumala důsledky rozdílných hodnot v indexu tělesné hmotnosti u obou 

partnerů, a to v závislosti na spokojenosti v jejich partnerství. Výsledky bohužel neprokázaly, že by 

vlastní míra BMI a míra BMI partnera měly konzistentní vliv na partnerskou spokojenost. Nicméně 

v souladu s předpoklady teorie vzájemné závislosti, normativní teorie zdrojů i evoluční perspektivy, 

byli manželé spokojenější spíše ze začátku vztahu a manželky byly spokojené do té doby, co jejich 

BMI bylo menší, než BMI jejich mužů. Ukázalo se tedy, že jak muži, tak ženy jsou ve vztahu 

spokojenější, pokud má manželka nižší hodnotu BMI, než její manžel. Zatímco pro muže byla tato 

hodnota důležitější spíše v počátcích vztahu, kdy si danou partnerku teprve vybíral, pro ženy hrálo 

větší roli spíše to, aby si svou původní hodnotu dokázaly co nejdéle udržet, a pokud to nebude 

možné, tak alespoň mít tuto hodnotu nižší, než její manžel (Meltzer, et al., 2011). 

 

 Studie, které se zabývají vlivem fyzické atraktivity na partnerskou spokojenost jsou tedy 

stále poměrně neprobádanou vědeckou oblastí, a tudíž není zcela zřejmé, do jaké míry skutečně to, 

jak člověk vypadá, ovlivňuje spokojenost v jeho partnerském vztahu. Z výsledků již 

zkonstruovaných studií se tedy ukazuje, že fyzická atraktivita hraje jistě svoji roli i v rámci 

dlouhodobých partnerských svazcích i manželství, nicméně nezdá se, že by šlo o hlavní faktor, díky 

kterému by vznikaly v rámci vztahů nějaké rozpory, či konflikty. Muži samozřejmě oceňují, když je 

jejich partnerka fyzicky atraktivní mnohem více, než ženy, což vyplývá především z 
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mezipohlavních rozdílů v reprodukčních strategiích mužů a žen, neboť pro ženy hraje vzhled 

partnera mnohem menší roli. 

 

4.4.1 Souvislost fyzické atraktivity a spokojenosti v partnerském vztahu lesbických žen 

 Vzhledem k tomu, že je stále více či méně neznámo, do jaké míry ovlivňuje fyzická 

atraktivita partnerskou spokojenost heterosexuálních párů, jak je tomu u párů lesbických je dosud 

úplně neprobádanou oblastí výzkumu. První variantou je, že lesbické ženy by se v této otázce 

mohly podobat spíše heterosexuálním ženám – neboť ženy obecně dle evolučních strategií 

nepřikládají vzhledu natolik významnou roli, jako muži, a jak u heterosexuálních, tak 

homosexuálních žen by mohly partnerskou spokojenost ovlivňovat spíše osobnostní charakteristiky 

partnerů/partnerek. 

 Druhá varianta by mohla oponovat tím, že lesbické ženy jsou v průměru maskulinnější, než 

ženy heterosexuální (Bailey, 1997) a do velké míry vykazují podobné partnerské preference jako 

heterosexuální muži, a proto by u nich mohl vzhled partnerky zastávat důležitou roli v jejich 

partnerském svazku. 

 Třetí varianta je taková, že se otázka vlivu atraktivity na partnerskou spokojenost může lišit 

na základě toho, zda se lesbická žena zařazuje spíše jako femme nebo jako butch. Jak jsme již 

podotýkali, jejich partnerské preference a postoje závisí na tom, kam samy sebe tyto ženy zařazují 

na ose maskulinní – femininní. Femme, jež se většinou vyznačují větší mírou femininity, by mohly 

vykazovat podobné výsledky jako heterosexuální ženy a vzhled jejich partnerky by tak neměl 

radikálně ovlivňovat to, jak jsou ve vztahu spokojené. Butch na straně druhé vykazují ve větší míře 

spíše maskulinní charakteristiky a jejich partnerské preference se za určitých okolností podobají 

spíše těm heterosexuálních mužů. Podobně jako u heterosexuálních mužů by pro ně mohla být 

fyzická atraktivita jejich partnerky relativně důležitým faktorem ovlivňující spokojenost v rámci 

jejich dlouhodobého vztahu. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Cíle výzkumu, výzkumný problém, hypotézy 

 Cíle výzkumu si klademe celkem tři. V první řadě, vzhledem k mizivému množství 

výzkumů na partnerské preference homosexuálních žen plánujeme prozkoumat preference pro 

tělesné znaky v rámci této minority, a to mezikulturně. Zajímají nás výpovědi ve dvou velmi 

odlišných lokalitách, konkrétně v České republice a Brazílii. Zabýváme se několika konrétními 

ženskými fyzickými znaky, které jsou dle předchozích studií vnímány jako relevantní při 

posuzování fyzické atraktivity jedince a také při výběru potanciální partnerky. Zaměřujeme se 

především na nejzásadnější znaky související s atraktivitou postavy – poměr pasu a boků, který je 

považován za jeden ze sexuálně dimorfických znaků a jeho vlivu na hodnocení atraktivity se 

věnovalo mnoho výzkumů, pro nás je důležité, zda se podobné preference objevily také 

mezikulturně (Singh et al., 2010). Dále se chceme zabývat indexem tělesné hmotnosti, jež se ve 

studiích ukazuje být stejně důležitým jako WHR, přičemž tyto dva znaky spolu do jisté míry 

souvisí. Nejatraktivněji hodnocená velikost tohoto indexu se pohybuje kolem 18-19. (Tovée & 

Cornelissen, 2001; Tovée a kol., 1998). Dále se chceme prozkoumat, jakou lesbické a bisexuální 

ženy preferují velikost prsou – prsa jsou vnímány také jako jeden z pohlavně dimorfických znaků, 

jež mohou poukazovat na genetické predispozice dané ženy. V poslední řadě se chceme zabývat 

také poměrem délky nohou ke zbytku těla (trupu), tedy leg-to-body ratio (LBR). V jednom 

významném mezikulturním výzkumném projektu z roku 2011, na kterém se podíleli výzkumníci a 

respondenti 27 národů, se ukázalo, že ženské siluety s příliš krátkými nebo příliš dlouhýma nohama, 

byly hodnoceny jako nejméně atraktivní. (Sorokowski et al., 2011). 

 Na základě již provedených studií jsme rozhodli prozkoumat právě tyto znaky, jež se ukazují 

jako nejvíce ovlivňující hodnocení fyzické atraktivity, přičemž chceme zjistit, jaké mají v rámci 

těchto znaků preference neheterosexuální ženy, přičemž přepokládáme, že díky tomu, že jsou 

v průměru lesbické ženy podle některých studií maskulinnější než ženy heterosexuální, (McDermid 

a kol., 1998; Oldham, Farnill & Ball, 1982) lze předpokládat, že by jejich preference žen mohly být 

za určitých okolností podobné preferencím heterosexuálních mužů. Ze studií se ukazuje, že jsou 

ovšem méně vybíravé v rámci určitých tělesných znaků než muži – ukázalo se například, že 

lesbické ženy preferují ženy s vyššími hodnotami BMI, než muži, přičemž co se týče poměru pasu a 

boků a velikosti prsou, preference lesbických žen do velké míry odpovídaly preferencím 

heterosexuálních mužů (Swami & Tovée, 2006; Bailey et al., 1997, Cohen & Tannenbaum, 2001). 

 Druhým cílem výzkumu je zjistit, do jaké míry se tyto preference odráží ve skutečném 

výběru partnera. Jak jsme již podotýkali v teoretické části, ze studií zkonstruovaných na 

heterosexuální populace se ukazuje, že partnerské preference se mohou lišit od skutečného výběru 
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partnera. Souvislost mezi preferencemi a reálným výběrem je dosud velmi málo probádanou oblastí, 

přičemž konkrétně na homosexuální populaci existuje pouze jedna studie, které svými výsledky 

potvrzuje, že i u této specifické minoritní populace se mohou lišit preference od toho, jaké partnery 

si vybírají pro společný život. V tomto výzkumu se potvrdilo, že homosexuální muži preferují 

menší výškový rozdíl mezi jimi a svými partnery, než jaký se mezi nimi ve skutečnosti vyskytoval. 

Vyšší muži preferovali partnery vyšší, než jaké ve skutečnosti měli (Valentova et al., 2014). 

 Předpokládáme, že u sexuálních minorit může být tato diskrepance ještě více podpořena tím, 

že potenciální množství partnerů, z kterých si vybírají, je ještě mnohem více omezeno. U 

neheterosexuálních žen, které v dotazníku označily, že mají v současné době stálou partnerku, či 

někdy v minulosti měly partnerku ženského pohlaví, se kromě preferovaných rysů ptáme na to, 

jakými charakteristikami disponuje jejich současná partnerka. Na základě srovnání chceme zjistit, 

zda se i v rámci této minoritní skupiny potvrdí, že preference se od skutečného výběru do jisté míry 

liší. 

 Posledním cílem výzkumu je zjistit, do jaké míry udávaný rozdíl mezi preferovanými 

charakteristikami a reálnými znaky partnerek, ovlivňuje partnerskou spokojenost ženy v tomto 

vztahu.  Výsledky studií ukázaly, že fyzická atraktivita partnera je v některých vztazích hlavním 

faktorem predikujícím partnerskou spokojenost a hraje podstatnou roli i v dlouhodobě stabilních 

vztazích (Sangrador & Yela, 2000), proto chceme prozkoumat, do jaké míry ovlivňuje spokojenost 

v partnerském vztahu, když jejich partnerka více či méně disponuje fyzickými charakteristikami, 

které preferují a hodnotí je jako nejvíce atraktivní. 

  

1.1 Tří cíle výzkumu 

1.) Explorovat, jaký rozvoj jednotlivých fyzických znaků je na potenciálních partnerkách 

nejvíce preferován, pokud jde o index tělesné hmotnosti (BMI), poměr pasu a boků 

(WHR), poměr délky nohou ke zbytku těla (LBR) a velikost prsou.  

 

2.) Testovat, zda existují rozdíly mezi partnerskými preferencemi v rámci výše uvedených 

znaků (představou ideální partnerky) a reálným výběrem partnerky (partnerkou, kterou v 

životě skutečně mají). 

 

3.) Testovat, do jaké míry ovlivňuje diskrepance mezi preferovaným rozvojem výše 

uvedených znaků a rozvojem, který vykazuje reálná partnerka, partnerskou spokojenost 

dané ženy. 
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1.2 Výzkumné hypotézy 

K výše uvedeným cílům se vztahují následující hypotézy: 

 

Teoretický předpoklad prvního výzkumného cíle:  

 

Partnerské preference neheterosexuálních žen budou do jisté míry podobné preferencím 

heterosexuálních mužů, které byly prozkoumány v mnoha předchozích studiích 

 

Cíl 2: 

 

H0: udávaný preferovaný rozvoj fyzických znaků (ideální představa partnerky) se nebude lišit od 

udávaného rozvoje fyzických znaků partnerky reálné. 

HA: udávaný preferovaný rozvoj fyzických znaků (ideální představa partnerky) se bude lišit od 

udávaného rozvoje fyzických znaků partnerky reálné. 

 

Cíl 3: 

 

H0: Rozdíly mezi ideální a reálnou partnerkou v rozvoji výše uvedených znaků nebudou souviset s 

udávanou kvalitou partnerství. 

HA: Rozdíly mezi ideální a reálnou partnerkou v rozvoji výše uvedených znaků budou souviset s 

udávanou kvalitou partnerství hodnocenou pomocí Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), 

konkrétně čím menší budou rozdíly v preferovaném a reálném rozvoji znaků, tím vyšší kvalitu 

partnerství budou jedinci udávat. 

 

 

 2.  Materiál a metody 

 2.1    Design výzkumu 
 Vzhledem k povaze tohoto výzkumu jsme se rozhodli pro sběr dat dotazníkovým online 

šetřením. Dotazník byl zkonstruován v programu Qualtrics tak, aby bylo všechny odpovědi možné 

kvantifikovat a později je přenést do statistického programu za účelem analýzy (Hendl, 2005). 

 

2.2 Původní celkový dotazník 

 Dotazník byl původně vytvořen pro prozkoumání partnerských preferencí, charakteristik 

aktuálních partnerů a spokojenosti v partnerství heterosexuálních jedinců obou pohlaví i 

homosexuálních jedinců obou pohlaví, a to z České republiky a Brazílie, přičemž jedinou 
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podmínkou účasti výzkumu byla minimální věková hranice 18 let. V rámci celkového dotazníku 

byly zahrnuty preference jak pro fyzické, tak osobnostní charakteristiky. Tohoto výzkumu se 

zúčastnilo celkem 2256 respondentů, přičemž 1045 respondentů bylo z Brazílie a 1211 respondentů 

z České republiky. Vzhledem k rozsáhlosti dané studie jsme se rozhodli pro účely této diplomové 

práce použít pouze část těchto dotazníků, které nejlépe poslouží našim výzkumným účelům v rámci 

této konkrétní studie, kdy nás zajímají pouze výpovědi homosexuálních a bisexuálních žen z obou 

zemí. Na základě našich výzkumných cílů jsme proto vybrali dotazníky, jež se zabývají pouze 

preferovanými fyzickými znaky u potenciální partnerky, fyzickými znaky aktuální partnerky, otázky 

týkající se zkušenostmi s dlouhodobými vztahy a Spanierova dyadického přizpůsobení. Pro 

hodnocení fyzických charakteristik bylo použity rozličné obrázkové stimuly, z nichž respondenti 

měli vybrat variantu, jež nejlépe odpovídá jejich představám a skutečnosti, přičemž tyto stimuly se 

lišily pro muže a ženy. 

 

2.3 Použitý soubor dotazníků 

 Pro účely výzkumného cíle této práce jsme se rozhodli použít pouze některé součásti 

původně zkonstruovaného dotazníku, a to takové, jež nám podaří odhalit, jaké fyzické znaky 

lesbické a bisexuální ženy preferují, a do jaké míry se tyto preference odráží v reálném výběru 

potenciální partnerky. Na základě toho byl vybrán soubor dotazníků, jenž je tvořen celkem z 5 částí 

původního dotazníku, které se dají rozdělit do tří kategorií podle jejich povahy. První část se zabývá 

především obecnými osobními údaji respondetek. Druhá část je tvořena obrázkovými stimuly, jež 

byly vybrány na základě již provedených předchozích studií, na nichž ženy zaznamenávají 

preferované znaky u své ideální partnerky a ženy, které partnerku ženského pohlaví mají (či někdy v 

minulosti měly), zaznamenávají na těchto stimulech také znaky, které nejvíce odpovídají vzhledu 

jejich současné partnerky. Poslední část je tvořena standardizovaným dotazníkem na prozkoumání 

partnerské spokojenosti. 

 Na základě toho, že zkoumáme vzorky žen ze dvou zemí, bylo nutné všechny dotazníky 

vytvořit v české a portugalské verzi, přičemž většinou byly validizované na danou, či velmi blízkou 

populaci (např.: Chile nebo Slovensko). 

 

2.4 Struktura použitého dotazníku 

 1.) Základní demografické údaje respondentek – zajímal nás především věk, tělesná váha, výška 

a  jejich zařazení na Kinseyho škále. 

 

2.)  Otázky týkající se partnerského statutu a zkušeností s dlouhodobými partnerskými vztahy- 

 zajímaly nás především informace ohledně toho, zda žena má v současné době partnerku, či 
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 někdy v minulosti měla partnerský vztah s partnerkou ženského pohlaví. 

 

3.)  Standardizovaná zkrácená verze Spanierova testu dyadického přizpůsobení (Spanier, 

 1976; Busby a kol., 1995). Tato zkrácená verze zahrnuje celkem 14 otázek, jež umožňují 

 hodnocení kvality partnerství v rámci 3 faktorů: partnerská koheze, konsensus a  satisfakce. 

 

 4.) 1. sada stimulů zaměřených na preference jednotlivých dimenzí fyzické atraktivity- zajímá 

 nás především ty, které se týkají tvaru těla:  BMI (Tovée, 1998), poměr délky nohou a trupu 

 (Sorokowski, 2008), velikost prsou  (Dixon, 2011), WHR u žen (Singh, 1995). 

 

5.) 2. sada stimulů zaměřených na jednotlivé fyzické znaky u aktuálního partnera 

(viz předchozí bod 2.) 

 

6.) Dodatečné otázky – závěr  - na konci celkové sady dotazníků jsme se jedinců ptali, nakolik 

 byly jejich odpovědi upřímné a nakolik jsou si jisti, že v průběhu výzkumu udávali správné 

 odpovědi. Také jsme se respondentů tázali, zda chtějí být informováni ohledně výsledků této 

 studie a zda chtějí být nadále informováni o možnostech účasti na dalších výzkumech tohoto 

 typu (na základě čehož mohli či nemuseli zadat svou e-mailovou adresu). Respondenti 

 dostali také možnost se k celé studii vyjádřit, sdělit svůj názor, či pocity při jeho vyplňování. 

 

2.5 Konkrétní použité dotazníky 

V následující části se budeme podrobněji zabývat jednotlivými použitými dotazníky. Dotazníky 

jsou řazeny za sebou tak, jak je respondentky vyplňovaly v online šetření.  

 

2.5.1  Dotazník s demografickými údaji respondentek 

 Dotazník byl vytvořen za účelem zjištění osobních údajů respondentek. Konkrétně se 

jednalo o otázky týkající se země, z níž pochází, jakého je věku, jakou disponuje tělesnou výškou a 

tělesnou hmotností. Dále měla sdělit svoji sexuální orientaci na Kinseyho škále. Vzhledem k tomu, 

že se snažíme prozkoumat partnerské preference bisexuálních a lesbických žen, do analýzy dat byly 

zahrnuty pouze ty ženy, jež se na Kinseyho škále zařadily na bodě 4 a výše- tedy ženy, jež se 

zařazovaly jako bisexuální (4), spíše homosexuální (5), převážně homosexuální (6) a výlučně 

homosexuální (6). Ostatní ženy byly z analýzy dat vyřazeny. Dle poznatků z teoretické části práce 

jsme zjistili, že ženská sexuální orientace je proměnlivá a fluidní, rozhodli jsme se do zkoumaného 

vzorku zahrnout všechny ženy, které prokazovaly tendence k této proměnlivosti a neoznačily se ale 

přímo jako heterosexuální. Ve všech následných analýzách a výsledcích proto budeme pro všechny 
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tyto ženy používat termín neheterosexuální nebo neheterosexuálně orientované ženy. 

 

2.5.2  Otázky týkající se partnerského statutu a zkušenostmi s dlouhodobými vztahy 

 V této části nás zajímalo především to, zda ženy někdy byla v dlouhodobém partnerském 

svazku s partnerkou ženského pohlaví, přičemž dlouhodobý partnerský vztah byl definován jako 

vztah, který považovaly za perspektivní do budoucnosti. Dále nás zajímal celkový počet jejich 

dlouhodobých partnerek, a pokud respondentky měly partnerku v době vyplňování dotazníku, měly 

zaznamenat dobu jeho trvání v letech a měsících. Ženy, které uvedly, že v minulosti partnerku 

ženského pohlaví již měly, ale v současné době ji nemají, měly uvést pouze dobu trvání jejich 

posledního dlouhodobého vztahu, ale byly dále vyloučeny z následných analýz týkající se 

zaznamenání charakteristik jejich reálných partnerek a také partnerské spokojenosti. Ženy, které se 

zařadily na Kinseyho škále od 4 do 6, ale uvedly, že nikdy v minulosti partnerku ženského pohlaví 

neměly, byly také z následných (výše zmíněných) analýz vyloučeny. 

 

2.5.3  Revidovaný dotazník partnerské přizpůsobivosti (RDAS) 

 V roce 1976 vytvořil Graham B. Spanier dotazník „Dyadic adjustment Scale“ („DAS“), 

neboli Dotazník partnerské přizpůsobivosti, jež měl sloužit především k určování kvality 

partnerských vztahů. Tato verze dotazníku se skládala ze 32 otázek, přičemž se jednotlivé otázky 

daly rozdělit do čtyř subškál, a to – shodu v partnerském vztahu (dyadic consensus), partnerskou 

spokojenost (dyadic satisfaction), partnerskou soudržnost (dyadic cohesion) a vyjadřování emocí 

(affectional expression). V roce 1995 nicméně tým výzkumníků (Busby et al., 1995) tuto původní 

verzi revidoval, neboť u původní verze se vyskytovaly problémy s některými subškálami a 

individuálními položkami. Na základě toho tedy vznikla nová – zkrácená a pozměněná verze 

původního dotazníku, jež je od let svého vytvoření jedním vůbec z nejpoužívanějších dotazníků 

měřicích partnerskou spokojenost. Některé subškály původního dotazníku podle Spaniera 

obsahovaly položky, které byly příliš homogenní a některé zase příliš heterogenní. Ukázalo se, že  

nejvíce problematické z hlediska validity jsou subškály partnerské spokojenosti a vyjadřování 

emocí. Tento problém vyřešil tím, že odebral položky, které se vyznačovaly právě vysokou 

homogenitou. 

 Z původních 32 otázek bylo vybráno 16 položek (jednotlivých otázek), jež se daly zařadit do 

podsbuškál, jež zahrnovaly tyto položky: 

1. podsubškála –  dělání společných rozhodnutí, trávení volného času, společné hodnoty a 

 lásku (tato podsubškála byla tvořena 8 položkami – jež představují jednotlivé otázky z 

 původního dotazníku), které byly všechny zahrnuty do nově vytvořené subškály -  shoda v 

 partnerském vztahu (konsenzus). 



 83 

2. podsubškála –  stabilita a konflikt (tvořena 4 položkami z původního dotazníku DAS) byly 

 zahrnuty do nově vytvořené subškály – partnerská spokojenost (satisfakce) 

3. podsubškála – společné aktivity a společná diskuze (tvořena 4 položkami z původního 

 dotazníku DAS), jež utvářely třetí subškálu – partnerskou soudržnost (kohezi) 

 

  

 Obrázek č.3.  Obrázek představuje jednotlivé nově vzniklé subškály z původních otázek 

DAS 

 

 Na základě této revize vznikl velmi stručný typ dotazníku, který se celkem skládá ze 14 

otázek, které zahrnují všechny zásadní body partnerské spokojenosti a faktory související s kvalitou 

partnerského vztahu. Ve všech otázkách odpovídá respondent pomocí škál od 1 do 6, přičemž jedna 

ze škál má rozsah od 1 do 5, přičemž šest prvních otázek má škálu reverzní. Na základě výsledků 

tohoto dotazníku můžeme zjistit celkový skór odpovědí každého respondenta, přičemž vyšší 

hodnota výsledného skóru poukazuje na vyšší hodnotu partnerské spokojenosti. Výsledné skóre 

tedy spočítáme na základě pouhého sečtení všech bodů ze všech 14 otázek. Maximální skór, jehož 

mohou jedinci dosáhnout je v této zkrácené verzi původního dotazníku DAS 83 bodů. 

 Tento zkrácený revidovaný dotazník můžeme dále rozdělit na tři samostatné subškály, jež je 

možno analyzovat odděleně a zjistit tak výsledky těchto samostatných subškál. Skóry pro tyto 

samostatné subškály získáme tím, že opět pouze sečteme body u relevantních otázek pro danou 

skubškálu. Tyto samostatné subškály jsou partnerský konsenzus (shoda v partnerském vztahu), 

parntnerská spokojenost a koheze (partnerská soudržnost). 
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 Shoda v partnerském vztahu (Konsenzus) 

 U této subškály měli respondenti zaznamenat, jak často daných oblastech  života souhlasí či 

nesouhlasí se svým partnerem. Jednalo se o škálu od 1 do 6, přičemž tato škála byla reverzní, kdy 1- 

vždy shoda, 2-téměř vždy shoda, 3- občas neshoda, 4- často neshoda, 5- téměř vždy neshoda, 6- 

vždy neshoda. V rámci analýzy dat byly hodnoty této škály překódovány, aby vyšší hodnota 

znamenal vyšší shodu a tím i vyšší výsledný skór v rámci partnerské soudržnosti. 

 Tato subškála zahrnuje 3 podsubškály (viz. Graf výše) – dělání rozhodnutí, společné 

hodnoty a projevy lásky či náklonnosti, jež jsou tvořeny celkem šesti otázkami. Pod-subškála 

„dělání rozhodnutí“ je tvořena otázkami: „Jak často se shodnete na dělání společných důležitých 

rozhodnutí?“ a „Jak často se shodujete ohledně rozhodování týkající se zaměstnání?“. Pod-

subškála „společné hodnoty“ je tvořena otázkami: „Jak často se shodnete v náboženských 

otázkách?“ a „Jak často se shodnete na správnosti či vhodnosti chování?“. Třetí pod-subškála 

„projevy lásky“ zahrnuje tyto otázky: „Jak často se shodnete v otázce projevování citů?“ a „Jak 

často se shodnete se svým partnerem v sexu?“.   

 Tato subškála se tedy zaměřuje na shodu a souhlas partnerů v obecných životních postojích a 

hodnotách. Maximální výsledný skór této subškály je 36 bodů s tím, že čím vyšší skór, tím vyšší 

partnerská shodu v daném vztahu. 

 

 Partnerská spokojenost (satisfakce) 

 V této subškále měli respondenti zaznamenat, do jaké míry jsou spokojeni ve svém 

současném vztahu, přičemž tato subškála zahrnuje celkem 2 podsubškály (viz. Graf výše) – a to 

stabilitu a konflikt. První pod-subškála „stabilita“ obsahuje otázky: „Jak často uvažujete o ukončení 

vztahu?“ a „Litujete toho, že žijete společně?“. Druhá pod-subškála „konflikt“ zahrnuje otázky: 

„Jak často se s partnerem hádáte?“ a „Jak často si s partnerem jdete na nervy?“. Míru neshod či 

hádek měli respondenti zazanamenávat na škále od 1 do 6, kdy měli ohodnotit především to, jak 

často se dané chování v jejich partnerském vztahu vyskytuje, kdy 1- pořád, 2- často, 3- spíše častěji, 

4- občas, 5- zřídka, 6- nikdy. Maximální skór, jehož mohou respondenti v této subškálu dosáhnout 

je 24 bodů, přičemž opět vyšší hodnota tohoto skóru poukazuje na větší spokojenost se stávajícím 

stavem partnerského vztahu  a větší snahu si tento vztah nadále udržet. 

 

 Koheze - Partnerská soudržnost 

 Tato subškála je zaměřena na společně strávený čas a vzájemnou spolupráci a zahrnuje opět 

dvě pod-subškály (viz. Graf výše)- společné aktivity a vzájemnou diskuzi. První pod-subškála 

„společné aktivity“ obsahuje otázku, „Jak často se svým partnerem chodíte společně za zábavou a 
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koníčky?“, přičemž odpovědi měli respondenti uvádět na 5-ti bodové škále, kdy 1- nikdy, 2- zřídka, 

3- příležitostně, 4- téměř každý den, 5- každý den. Druhá otázka zařazena do pod-subškály 

„společné aktivity“ zní: „Jak často společně pracujete na nějakém projektu?“. V rámci druhé pod-

škály „vzájemná diskuze“ byly kladeny následující dvě otázky: „Jak často máte s partnerem 

podnětnou výměnu názorů?“ a „Jak často spolu klidně o něčem diskutujete?“. Respondenti měli na 

tyto dvě otázky a jednu otázku z předchozí pod-subškály „společné aktivity“ zaznamenat na 6-ti 

bodé škále, jak často se toto chování v rámci jejich vztahu vyskytuje, kdy 1- nikdy, 2- méně než 

jednou za měsíc, 3- jednou nebo dvakrát za měsíc, 4- jednou nebo dvakrát týdně, 5- jednou denně, 

6- častěji než jednou denně. Maximální možný skór, jehož mohou respondenti v rámci této subškály 

získat je 23 bodů, kdy opět vyšší hodnota poukazuje na vyšší partnerskou soudržnost v rámci 

partnerského vztahu. 

 

 

2.6 Sada stimulů zaměřených na preference jednotlivých znaků fyzické 

 atraktivity 

 V této studii byly k hodnocení preferovaných fyzických znaků a znaků, jimiž disponuje 

reálná partnerka respondentky použity obrazové stimuly. Jedná se o obrázkové stimuly, jež byly 

použity v minulých studiích a u nichž se ukázalo, že jejich výpovědní hodnota je validní. Celkem 

jsme se zaměřovali na čtyři fyzické znaky, jež hrají zásadní roli při hodnocení fyzické atraktivity, a 

to především v rámci atraktivity celkové ženské postavy. Prvním fyzickým znakem, na nějž jsme se 

zaměřovali, byla preferovaná hodnota BMI, jež představuje poměr tělesné hmotnosti k výšce, 

neboli index tělesné hmotnosti (body mass index). Druhým znakem, jehož preference mezi 

lesbickými a bisexuálními ženami nás zajímala, byla hodnota LBR (leg-to-body ratio), tedy poměr 

délky nohou ke zbytku těla (k torzu). Třetí znak, jehož preference jsme zkoumali, byla velikost 

ženských prsou. Poslední znak, který jsme v rámci lesbických preferencí zkoumali, byla 

preferovaná hodnota WHR, tedy poměru ženského pasu a boků. Preference pro poměr pasu a boků 

byl zkoumán na dvou typech stimulů - jedna část byla zaměřena na preference poměru pasu a boků 

s ohledem na siluetu pasu a část druhá představuje preference poměru pasu a boků s ohledem na 

siluetu boků. Následující část bude zaměřena na jednotlivé stimuly.  

 

2.6.1 BMI  
 Stimuly, jež jsme používali k hodnocení BMI – indexu tělesné hmotnost, byly poprvé 

představeny Stunkardem, Sorensenem a Schulsingerem roce 1983, jež používali k měření obezity a 

podváhy. Tyto stimuly byly také validizovány a korelovány Bulikem a jeho kolegy v roce 2001. 

Jedná se o perokresby ženských postav, přičemž hodnoty BMI jsou rozděleny do pěti kategorií – 
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podváha, normální váha, lehká nadváha, nadváha a extrémní nadváha. Sada obsahuje celkem devět 

stimulů, přičemž každý z nich je asociován s hodnotami od 1 do 9, které odpovídají hodnotám BMI 

pohybujícím se od hodnoty 18,3kg/m2  do 45,4 kg/m2. Hodnoty BMI do 20 kg/m2 (17-20, kdy 17 

kg/m2 odpovídá hodnotě 1 a 19 kg/m2 odpovídá hodnotě 2) patří do kategorie podváha, hodnoty od 

20 do 25 kg/m2 patří do kategorie normální váha (přičemž hodnota BMI 22 kg/m2 odpovídá 

hodnotě 3 a BMI 24 kg/m2 odpovídá hodnotě 4). Hodnoty BMI od 26 kg/m2 do 29 kg/m2 patří do 

kategorie lehká nadváha (přičemž hodnota BMI 26 kg/m2 odpovídá hodnotě číslo 5 a hodnota BMI 

29 kg/m2 odpovídá hodnotě 6). Hodnoty BMI větší než 33 kg/m2 patří do kategorie nadváha, kdy 

hodnota BMI 33 kg/m2 odpovídá hodnotě 7 a hodnota BMI 37 kg/m2 odpovídá hodnotě 8. Hodnota 

BMI větší než 40  kg/m2 patří do kategorie extrémní nadváhy, kdy hodnota 40 kg/m2 odpovídá 

hodnotě 9 (Stunkard & Schulsinger In: Kety et al., 1983; Bulik et al., 2001). 

 

 

2.6.2 LBR – leg  
 Stimuly, jež jsme používali k měření hodnoty poměru nohou ke zbytku těla, byly použity ve 

studii Fredericka et al. (2010), kde zkoumali vliv LBR na hodnocení fyzické atraktivity na základě 

počítačově generovaných obrázků. Tyto obrázkové stimuly byly vytvořeny v grafickém programu 

Poser 7.0, jenž umožňuje tvorbu postav, které zachycují lidskou postavu ve 3D. Profesionální 

umělecký grafik vytvořil v programu Poser 7.0 design základních ženských postav, k čemuž byly 

použity antropometrické normy. Jeden ze způsobů, jak určit poměr nohou k torzu je určení 

vzdálenosti od spodní části nohy k perineu (hráz mezi pochvou a konečníkem) dělené výškou 

jedince. Hodnota LBR základní postavy byla 0,495, což je téměř stejná hodnota, jež udávali 

Sorokowski a Pawlowski (2008) jako normu pro polské ženy (0,51). Následně byla zkracována 

nebo prodlužována délka nohou, což současně zmenšovalo, či zvětšovalo délku trupu. Na základě 

tohoto postupu vytvořili sadu obrázkových stimulů, jež se liší v hodnotě LBR. Frederick et al. 

zvolili pro tuto studii osm obrázkových stimulů, jejichž hodnota LBR začínala na čísle 0,46 a 

postupně se zvětšuje po stejně velkých intervalech (po jednom intervalu) až hodnotě 0,53. Tyto 

obrázky odpovídaly rozdílnosti hodnot LBR u reálné populace, které změřili Sorokowski a 

Pawlowski vesvé studii ( 0,41-0,54), což poukazuje na to, že tyto stimuly jsou schopny postihnout 

reálnou variabilitu tohoto znaku v populaci. Stimuly byly tištěny černobíle, aby neovlivnila 

hodnocení atraktivity například barva pleti jedince (Frederick et al., 2010).   
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2.6.3 Velikost prsou 
 Stimuly, jež jsme využívali k měření velikosti prsou, byly vybrány ze studie Swamiho a 

Tovée z roku 2013.  Aby autoři prozkoumali vnímání fyzické atraktivity v závislosti na velikosti 

prsou, vytvořili 3D animace ženských postav. Validitu těchto prezentovaných stimulů zajišťuje 

právě to, že se nejedná o limitovanou prezentaci 2D stimulů.  Stimuly byly vytvořeny v programu 

Daz Studio 3.1 (www.daz3d.com), který umožňuje vytvářet různé fotorealistické 3D modely lidské 

postavy.  Velikost prsou byla stanovena na pěti stupních morfovaných hodnot: -100, -50, 0, 50, 100, 

kdy každá z těchto hodnot odpovídá velikostem košíčků, přičemž 1- velmi malá prsa, 2-  malá prsa, 

3- středně velká prsa, 4- velká prsa, 5- velmi velká prsa (Swami & Tovée, 2013).  
 

2.6.4 WHR 

 Stimuly měřící poměr pasu a boků byly vybrány na základě studie Rozmus-Wrziensky a 

Pawlowski, 2005, v níž bylo primárním cílem zjistit, zda je hodnocení ženské fyzické atraktivity 

ovlivněno více změnami ve velikosti pasu či velikostí boků.    

Tyto stimuly byly vytvořeny digitálně z dvou černých a dvou bílých fotografií ženy. 

V jednom z originálních obrázků byla ženy prezentována zepředu, a na druhé zezadu. Reálná 

hodnota poměru pasu a boků této ženy byla 0,65. Pro oba typy fotografií byly vytvořeny čtyři nové 

stimuly, jež byly zformovány morfovacími technikami. Byly použity hodnoty WHR nižší, než 0,85, 

tedy rozsah, jehož hodnoty odpovídají zdravým ženám, jež ještě nejsou v menopauze. Ve 

skutečnosti tento rozsah pokrývá 95% tohoto znaku v reálné populaci mladých žen (19-25 let). 

Rozdíl mezi jednotlivými činil 0,05, aby se posoudila citlivost mužů na vnímání těchto malých 

rozdílů mezi jednotlivými hodnotami WHR. Byly celkem použity dvě sady stimulů. V první sadě 

stimulů byly WHR pozměněno na základě manipulace se siluetou pasu a v druhé sadě stimulů bylo 

WHR změněno na základě manipulace s šířkou boků. Každá série tedy obsahovala pět obrázků, 

přičemž každé sadě se byly hodnoty WHR 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85 (Rozmus-Wrzienska & 

Pawlowski, 2005). 

 

 

2.7 Sběr dat 
  Sběr dat probíhal od listopadu 2013 do  listopadu 2014, ve spolupráci mezi katedrou 

Antropologie FHS UK (Bc. Marie Zunová), Centrem pro teoretická studia (Mgr. Jaroslava Varella 

Valentová, PhD.) a Institutem Psychologie v Brasilii (Mgr. Marco Varella, PhD.). Výzkumu se 

mohly zúčastnit ženy ve věku od 18-50 let. Do našeho vzorku byly zahrnuty pouze lesbické a 

bisexuálně orientované ženy. Celkem se výzkumu zúčastnilo 236 žen z České republiky a Brazílie,  
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přičemž žen z ČR vyplnilo dotazník 136 žen a z Brazílie 100 žen. Průměrný věk brazilských 

participantek byl 23,67 let a průměrný věk českých participantek byl 26,33 let, nejmladší 

participantce bylo 18 let a nejstarší 48 let. Ze studie byly vyloučeny dvě ženy, jejichž věk 

přesahoval 50. rok, neboť v analýze se jejich výsledky ukázaly jako odlehlé proměnné, jež by 

mohly zásadně zasahovat do dalších statistických testů. 

 Nábor participantů probíhal na několika různých úrovních. V první řadě jsme oslovovali 

především ženy, které se již některého z výzkumů týkající se této minoritní společnosti zúčastnily, a 

předem sdělily, že budou chtít na podobných výzkumech dále participovat (jak v České republice, 

tak v Brazílii). V tomto případě byly ženy kontaktovány e-mailem, přičemž jim byly přímo sděleny 

informace ohledně možnosti participace na této studii. 

 Dále byly repondentky získávány díky šíření odkazu na desítkách skupin s minoritně 

zaměřenou tematikou na sociální síti Facebook, na Twitteru, Google+, Lidé.cz, a také mnoha 

diskuzních fórech (Nixx, Babinet.cz, Gay.iniciativa.cz,...). Byl také vydán článek na webových 

stránkách brněnské nezávislé nestátní neziskové organizace (občanského sdružení) Stud Brno, jež 

působí ve prospěch gay, lesbické, bisexuální a transgender minorit, jehož úkolem bylo především 

oslovit a pozvat k tomuto výzkumu další neheterosexuální ženy.  

 Techniky sběru byly velmi obdobné i v Brazílii, nicméně zde se ukázal sběr dat ještě 

náročnější, než v České republice, neboť jejich homosexuální komunita teprve v současné době 

začíná procházet veřejným coming outem, na základě čehož bylo nutné kontaktovat větší množství 

komunit.  

 

 

2.8 Etika výzkumu 

 Je nutné dodržovat povinnosti dané zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dotazy velmi osobní povahy, všechny respondentky předem 

podepsaly informovaný souhlas. Respondentkám bylo taktéž sděleno, že mohou kdykoliv ukončit 

svoji účast v projektu. Všechna nasbíraná data jsou uchována v souboru opatřeném heslem, což 

zajišťuje absolutní nedotknutelnost dat, či možnost jakéhokoliv jejich znehodnocení. Respondentky 

jsou označovány číselnými kódy, které zajišťují absolutní anonymitu poskytnutých dat. Zachování 

soukromí respondentek je zásadní součástí tohoto výzkumu, protože se jedná o velmi citlivá data 

týkající se sexuální orientace a partnerských preferencí. 

 Před vyplněním všech dotazníků proto každý z účastníků musel potvrdit informovaných 

souhlasem, že je obeznámen s podmínkami účasti v tomto výzkumu a je si vědom toho, že veškeré 

informace, jež poskytne, jsou anonymní a budou použity výhradně k vědeckým účelům. Dále bylo 

respondentům sděleno, že mohou kdykoliv svoji účast ve studii ukončit bez jakéhokoliv udáním 
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důvodu. Vyplňování dotazníků jedinců, jež s informovaných souhlasem nesouhlasili, byl ihned 

přerušen a jedinec tak dále ve výzkumu nepokračoval (N = 0).   

 Všechna data budou k dispozici pouze výzkumníkovi a jeho školitelce. Také jsou součástí 

této diplomové práce, která bude uložena ve fakultní knihovně, kde budou připojeny jako neveřejná 

příloha. Pokud by tato data někdo potřeboval k jiným vědeckým účelům, může zkontaktovat přímo 

výzkumníka nebo vedoucího projektu. 

 

3. Analýzy 

Statistické zpracování dat bylo provedeno v programech Excel 2007 a SPSS 21.0 (IBM 

Cop.) Normalita dat byla testována zaprvé pomocí vizuální explorace jednotlivých histogramů 

všech relevantních proměnných a zadruhé pomocí Shapiro Wilk W testů. Jelikož u všech 

proměnných kromě celkových skórů v dotazníku RDAS bylo zjištěno porušení předpokladu 

normálního rozdělení, tam, kde je to možné, byly použity neparametrické testy.  

 

3.1 Preferované fyzické charakteristiky u ideální partnerky 

3.1.1 Jednovýběrový chí-kvadrát 

Pro testování, zda jsou některé míry rozvoje sledovaných znaků účastnicemi preferovány 

více, než by se dalo čekat, pokud by všechny stimuly byly preferovány stejnou měrou, byl použit 

jednovýběrový chí kvadrát test (dobré shody). 

 

3.1.2 Mann-Whitney U test; Párový T-Test 

Pro zjištění, zda se účastnice z ČR a Brazílie liší v rozdělení analyzovaných škálových 

proměnných, byly použity Mann-Whitney U testy. Rozdíly mezi českými a brazilskými účastnicemi 

v ordinálních proměnných, zejména v preferovaných znacích a znacích reálných, byl použit párový 

T-Test. Abychom prověřili možný efekt některých proměnných, byly rozdíly mezi partnerskými 

preferencemi a reálnými znaky testovány také pomocí generálních lineárních modelů, do nichž 

vstupovala národnost jako faktor (a hlavní efekt) a v ostatních ohledech bylo zachováno výchozí 

nastavení. 
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3.1.3 Preliminární neparametrické korelační analýzy 

 Před vlastním testováním, zda odlišnost mezi preferovaným rozvojem znaků a rozvojem 

znaků u reálné partnerky predikuje hodnocení kvality partnerského vztahu, byly provedeny 

preliminární neparametrické korelační analýzy (Kendall Tau-b). Vzhledem k tomu, že v testovaném 

vzorku jsou zahrnuty ženy mezi 18 až 48 lety, provedli jsme pro kontrolu také parciální korelace, 

kde byl právě věk zahrnut jako kontrolní proměnná, jež by mohla vstupovat do výsledných hodnot. 

 

3.2  Odlišnost mezi preferencemi rozvoje znaku a rozvojem znaku u reálné partnerky 

3.2.1 T-Test; Wilcoxonův párový test 

 Samotná existence (výskyt) odlišností mezi preferovaným rozvojem daného znaku a 

udaným rozvojem znaku u reálné partnerky byla testována pomocí párového T-Testu a také 

Wilcoxonovým párovým testem. Tímto způsobem jsme chtěli prověřit, zda se v daných znacích – 

tedy preferovaných a aktuálních, vyskytují nějaké rozdíly.  

3.2.2 Index rozdílnosti mezi ideálním a aktuálním partnerem - GIAP (Gap between ideal and 

actual partner)  

 Tento index představuje výsledek absolutního rozdílu mezi hodnotami preferovaných znaků 

a znaků, jimiž disponují reálné partnerky respondentek. Na základě výpočtu absolutního rozdílu tak 

zjistíme hodnotu, která bude poukazovat na míru rozdílu mezi tím, co ženy preferují a tím, jakými 

znaky jejich partnerky reálně disponují. 

 

3.3  Vztah mezi GIAP indexem a partnerskou spokojeností (Parciální korelace) 

Paricální korelace GIAP se subškálami RDAS a celkovým skórem  

 Dále bylo neparametrickou korelační analýzou testováno, zda existuje vztah mezi GIAP 

indexy vybraných fyzických znaků a partnerskou spokojeností – a to jednotlivými subškálami 

partnerské spokojenosti i jejím celkovým skórem. Vztahy jsme testovali parciálními korelacemi, 

neboť jsme opět brali v potaz možný vliv věkového rozdílu v rámci zkoumané skupiny žen a 

zahrnuli tuto proměnnou do analýzy. 

 Předpokládáme mezi GIAP indexy a spokojeností v partnerství negativní korelaci, tedy že 

menší rozdíl mezi preferencí fyzického znaku a aktuálním rozvojem daného znaku u reálné 

partnerky bude korelovat s větší partnerskou spokojeností a to v rámci jednotlivých subškál  i 
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celkovým skórem. 

 

Lineární regrese (věk) – GIAP indexy se subškálami a celkovým skórem RDAS 

 Posledním krokem analýzy bylo testovat, zda existuje vztah mezi hodnotami GIAP indexů s 

výslednými skóry RDAS – tedy zda existuje vtzah mezi hodnotou rozdílu mezi preferovanými 

znaky a znaky reálně se vyskytujícími u partnerky a tím, jak je žena ve vztahu celkově spokojená. 

Tento krok byl proveden jako kontrola výsledků výše uvedených parciálních korelací. Lineární 

regresí jsme analyzovali vztah mezi jednotlivými GIAP indexy všech zkoumaných znaků a všemi 

skóry z RDAS – tedy subškálami i skórem celkovým. Stejně jako v případě výše uvedených 

parciálních korelací, jsme zahrnuli věk jako kontrolní proměnnou, která by mohla značně 

manipulovat s celkovými výsledky – tímto způsobem tedy testujeme její případný vliv na výsledky 

analýzy.  

 

4. Výsledky 

4.1 Deskriptivní statistika 

Výzkumu se zúčastnilo 136 českých (průměrný věk 26,33 ± 0,62; 18 – 48 let) a 100 

brazilských (průměrný věk 23,67 ± 0,50; 18 – 44 let) bisexuálních a homosexuální žen. Četnosti 

udané sexuální orientace na Kinseyho škále zvlášť pro brazilské a české účastnice uvádí grafy 1 a 

2. Respondentky z České republiky (N=136) se na Kinseyho škále nejčastěji (46 žen; 33,8%) 

označovaly jako bisexuální, dále jako výlučně homosexuální (37 žen; 27,2%), převážně 

homosexuální (36 žen; 26,5%) a spíše homosexuální (17 žen; 12,5%). Co se týče žen z Brazílie 

(N=100), opět se nejvíce žen označilo jako bisexuálních (45 žen; 45%), poté převážně 

homosexuálních (31 žen; 31%), výlučně homosexuálních (19 žen; 19%) a 5 žen (5%) označilo svou 

sexuální orientaci jako spíše homosexuální. 

 

Brazilské i české respondentky shodně uvedly mediánový počet dlouhodobých vztahů s 

ženou roven 2, přičemž 51 českých (N= 51; 39,8%) a 35 (N=35; 37,6%) brazilských žen uvedlo, že 

má v současnosti dlouhodobý vztah s ženou, a 32 českých (25%) a 28 (30,1%) brazilských žen 

v současnosti dlouhodobý vztah s ženou nemá, ale měly jej v minulosti. Celkem 45 (35,2%) 

českých žen uvedlo, že vztah se ženou nikdy neměly, zatímco v Brazílii to bylo 30 žen (32,3%).  

Průměrná délka současného vztahu byla 45,90 ± 10,34 měsíců (2 - 431 měsíců) u českých a 28,86 ± 

5,31 měsíců (1 - 157 měsíců) u brazilských žen. Průměrná délka posledních vztahů byla 25,44 ± 

2,96 měsíců (1 – 66 měsíců) u českých a 17,82  ± 2,44 měsíců (3 – 48 měsíců) u brazilských žen.   
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Tabulka A uvádí úplné deskriptivní statistiky všech zjišťovaných demografických 

proměnných. Tabulka B udává deskriptivní statistiky vztahující se ke kvalitě současného 

partnerského vztahu. V tabulce C jsou uvedeny deskriptivní statistiky vztahující se k preferovanému 

rozvoji znaků a rozvoji znaků u reálné partnerky. 

 
Grafy 1 a 2. 

 
 

 Tabulka A – Demografické údaje.  

N představuje počet respondentek, které na danou otázku odpověděly.  

 ČR  Brazílie  
 Průměr ± SD N Průměr ± SD N 
věk respondentky 26,54 ± 0,65 136 24,01 ± ,60 101 
věk partnerky 27,82 ± 1,05 50 24,45 ± 1,10 33 
délka současného vztahu 45,90 ± 10,34 50 28,86 ± 5,31 35 
délka posledního vztahu 25,44 ± 2,96 32 17,82 ± 2,44 28 
počet dlouhodobých partnerek 2,20 ± ,15 80 2,16 ± ,17 62 
výška respondentky 167,44 ± ,56 136 164,81 ± ,71 101 
váha respondentky 66,20 ± 1,26 136 64,73 ± 1,16 101 
 

Tabulka B – Kvalita partnerského vztahu. RDAS představuje revidovaný dotazník partnerské 

přizpůsobivosti, měřící partnerskou přizpůsobivost v rámci tří subškál – koheze, satisfakce a 

konsenzu (viz. Použité dotazníky). Z celkového datasetu bylo při zkoumání partnerské spokojenosti 

vyřazeno 43 žen (19,1% ; N=225), které v předchozí otázce označily, že jsou v současné době ve 

vztahu s mužem. Z celkového datasetu uvedlo 97 žen, že nikdy neměly vztah s mužem (40,8% ; 

N=225) a 85 žen (35,7% ; N=225) uvedlo, že někdy v průběhu života měly vztah s mužem. 
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 Medián/průměr ± SD 
 ČR (N = 51) Brazílie (N = 35) 
RDAS shoda v partnerském svazku 
(konsezus) 30/29,38 ± ,47 29/29,45 ± ,63 

RDAS spokojenost (satisfakce) 21/19,96 ± ,41 19/18,79 ± ,64 
RDAS partnerská soudržnost (koheze) 16/16,31 ± ,26 18/18,39 ± ,53 
RDAS celkový skór 66/65,65 ± ,84 67/66,64 ± 1,20 
 

 

Tabulka C.  BMI zde vystupuje jako index tělesné hmotnosti (body mass index), LBR zde 

představuje poměr délky nohou oproti zbytku těla (torzu) (leg-to-body ratio). WHR zde představuje 

poměr pasu a boků (waist-to-hip ratio), s ohledem na siluetu pasu. 

 

 Preference Reálná partnerka 

 Medián (N) Absolutní (relativní) 
četnost Medián (N) Absolutní (relativní) 

četnost 
 ČR Brazílie ČR Brazílie ČR Brazílie ČR Brazílie 

BMI 3  
(N = 109) 

3  
(N = 84) 

  3  
(N = 48) 

3,5  
(N = 32) 

  

17   5 (4,6%) 1 (1,2%)   2 (4,2%) 0 (0%) 
19   26 (23,9%) 11 (13,1%)   10 (20,8%) 7 (21,9%) 
22   49 (45%) 48 (57,1%)   13 (27,1%) 9 (28,1%) 
24   20 (18,3%) 19 (22,6%)   10 (20,8%) 3(9,4% 
26   7 (6,4%) 5 (6%)   8 (16,7%) 8 (25,0%) 
29   0 (0%) 0 (0%)   5 (10,4%) 3(9,4%) 
33   1 (0,9%) 0 (0%)   0 (0%) 2(6,3%) 
37   0 (0%) 0 (0%)   0 (0%) 0 (0%) 
40   1 (0,9%) 0 (0%)   0 (0%) 0 (0%) 
LBR 4  

(N = 109) 
4  

(N = 84)   3  
(N = 48) 

3  
(N = 32)   

0,46   4 (37%) 2 (2,4%)   6 (12,5%) 1 (3,1%) 
0,47   11 (10,1%) 4 (4,8%)   13 (27,1%) 9 (28,1%) 
0,48   23 (21,1%) 22 (26,2%)   14 (29,2%) 7 (21,9%) 
0,49   30 (27,5%) 32 (38,1%)   5 (10,4%) 9 (28,1%) 
0,50   24 (22%) 14 (16,7%)   6 (12,5%) 3 (9,4%) 
0,51   12 (11%) 7 (8,3%)   2 (4,2%) 2 (6,3%) 
0,52   2 (1,8%) 2 (2,4%)   2 (4,2%) 0 (0%) 
0,53   3 (2,8%) 1 (1,2%)   0 (0%) 1 (3,1%) 
Velikost 
prsou 

C  
(N = 109) 

D  
(N = 84)   C  

(N = 48) 
C  

(N = 32)   
A   2 (1,8%) 0 (0%)   6 (12,5%) 3(9,4%) 
B   20 (18,3%) 11 (13,1%)   13 (27,1%) 11 (34,4%) 
C   42 (28,5%) 28 (33,3%)   14 (29,2%) 5 (15,6%) 
D   35 (32,1%) 34 (40,5%)   7 (14,6%) 4 (12,5%) 
E   10 (9,2%) 11 (13,1!%)   8 (16,7%) 9 (28,1%) 
WHR – 
silueta 
pasu 

0,65  
(N = 109) 

0,65  
(N = 84)   0,70  

(N = 48) 
0,70  

(N = 32)   
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0,60   29 (26,6%) 16 (19%)   11 (22,9%) 5 (15,6%) 
0,65   33 (30,3%) 46 (54,8%)   6 (12,5%) 8(25,0%) 
0,70   31 (28,4%) 17 (20,2%)   14 (29,2%) 8 (25,0%) 
0,75   10 (9,2%) 4 (4,8%)   8 (16,7%) 5 (15,6%) 
0,80   6 (5,5%) 1 (1,2%)   9 (18,8%) 6 (18,8%) 
 

 

Grafy frekvencí preferovaných znaků v rámci obou populací 

 Graf  č.3      Graf č.4 

 

Graf č.5      Graf č.6 
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Grafy frekvencí reálného rozvoje znaků  u reálné partnerky v rámci obou populací 

 

Graf č. 7      Graf č. 8 

 

Graf č. 9      Graf č.10 
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4.1.1 Rozdíly mezi českými a brazilskými respondentkami a jejich partnerkami 

Rozdělení výšky u českých a brazilských respondentek se signifikantně lišilo, Mann-

Whitney U = 5178.0, N = 236, p < .002, přičemž Češky (mediánová výška 168 cm) byly vyšší než 

Brazilky (mediánová výška 163 cm). Ukázal se také signifikantní rozdíl mezi věkem českých a 

brazilských respondentek,  Mann-Whitney U = 5438.0, N = 236, p < .008, přičemž české účastnice 

byly starší (mediánový věk 24) než ženy z Brazílie (mediánový věk 22). Dále byl nalezen také 

rozdíl v rozložení věku současných partnerek českých a brazilských účastnic, Mann – Whitney U = 

590,5; N = 83, p < .029 , přičemž české účastnice měly partnerky starší (mediánový věk 26 let) než 

Brazilky (mediánový věk 23 let). Výčet signifikantních rozdílů mezi populacemi v demografických 

charakteristikách nalezneme v tabulce D. 

Tabulka D. 

Mediánová hodnota Rozdíly mezi 
respondentkami 
z ČR a BR 

 
Mann-Whitney U 

 
Sig. (p) ČR BR 

výška 1578.0 .002 168 cm 163 cm 
věk 5438.0 .008 24 let 22 let 
Věk partnerky 590.5 .029 26 let 23 let 

 

Byl proveden párový T-Test, kde se ukázalo, že partnerské preference se v rámci obou zemí 

liší pouze v hodnotách WHR – t = 1,525, p < .001. České respondentky preferovaly vyšší hodnoty 

WHR (M = 2,37; SD = 1,14) než repondentky z Brazílie (M = 2,14; SD = 0,82). Mezi preferencemi 

ostatních znaků nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. Nebyly nalezeny ani rozdíly mezi 

udávanými hodnotami rozvoje daných fyzických znaků u aktuálních partnerek. Pomocí Wald – 

Wolfowitz testu byl nalezen trend rozdílu v preferenci velikosti prsou, Wald χ2(1) = 3,768, p = ,052, 

přičemž Brazilky preferovaly prsa větší (mediánový košíček D) oproti Češkám (mediánový košíček 

C). Jelikož nebyly nalezeny žádné další signifikantní rozdíly mezi českými a brazilskými 

respondentkami v žádné ze závislých proměnných, byly z větší části následné analýzy provedeny 

souhrnně pro oba soubory. Výsledky párového testu mezi preferencemi žen z obou zemí najdeme v 

tabulce E. 

Tabulka E. 

Medián ± SD Rozdíly mezi 
preferencemi  

 
Sig. (p) 

 
t ČR BR 

Preferované WHR .000 1,53 2,37 2,14 
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Preferované BMI .083 -.795 3,07 3,19 
Preferovaná vel. prsou .832 -1.897 3,28 3,54 
Preferované LBR .055 .290 4,08 4,02 

 

Mann Whitney U test ukázal, že jedním ze znaků, v jehož rozložení se české a brazilské 

účastnice liší, je věk. Proto jsme prověřili efekt této proměnné na partnerské preference a to pomocí 

generálních lineárních modelů, do nichž jako hlavní faktor vstupovala národnost. Přestože byl věk 

zahrnut do všech analýz jako kontrolní proměnná, a všechny analýzy byly provedeny jak pro oba 

vzroky dohromady, tak zvlášť, ukázalo se, že na preference vybraných fyzických znaků nemá 

signifikantní vliv ani národnost a ani věk respondentek.  

 

4.1.2 Preliminární korelační analýzy 

 Z výsledků korelačních testů se ukázalo také to, že celkový skór RDAS pozitivně koreluje se 

sexuální orientací (v rámci umístění na Kinseyho škále), Kendallovo Tau- b = ,184; N = 81, p = 

,037. Také se ukázalo, že věk respondentky pozitivně koreluje s věkem její reálné partnerky,  

Kendallovo Tau- b = ,583; N = 83, p < 0,001. Ukázala se také pozitivní korelace mezi věkem 

partnerky a skórem subškály satisfakce RDAS, Kendallovo Tau- b = ,262; N = 81, p = , 001.  

 

4.2 Preferované fyzické znaky ideální partnerky 

4.2.1 Preferovaný rozvoj jednotlivých znaků 

Jednovýběrový chí kvadrát test ukázal, že v celkovém souboru účastnic existují rozdíly ve 

frekvencích preferencí BMI oproti očekávaným, χ2(6) = 263,38, N = 194, p < 0,001, přičemž 

nejvíce byla preferována hodnota BMI = 22 (N = 97; 50,3%). Dále se ukázalo, že preference WHR 

s ohledem na siluetu pasu vykazují rozdíly ve frekvencích míry rozvoje znaku oproti očekávaným 

frekvencím, χ2(4) = 88,84, N = 194, p < 0,001, přičemž nejvíce byla preferována hodnota WHR = 

0,65 (N = 80; 41,2 %).  Rozdíly byly rovněž nalezeny v preferencích LBR, χ2(7) = 138,29, N = 194, 

p < 0,001; nejvíce byla preferována hodnota LBR = 0,49 (N = 62; 32,1%). V neposlední řadě byly 

také nalezeny rozdíly v preferencích velikosti prsou, χ2(7) = 94,81, N = 194, p < 0,001; nejvíce 

preferovaným byl košíček velikosti C (N = 70; 36,3%). 
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4.3 Odlišnost mezi preferencemi rozvoje znaku a rozvojem znaku u reálné partnerky 

4.3.1 Wilcoxonův párový test 

 Na základě Wilcoxonova testu jsme zjistili, že se preferované a reálné znaky u partnerky od 

sebe liší, a to v hodnotách všech vybraných znaků. Hodnoty preferovaného WHR u obou vzorků se 

signifikantně lišilo od hodnot reálných znaků u partnerky,  p < ,001. Stejně tak se lišily od sebe 

lišily hodnoty preferovaného a reálného BMI,  p < ,001. Preferovaný poměr délky nohou ke zbytku 

těla se také lišil od udávaných hodnot tohoto znaku u reálných partnerek,  p < ,001. Stejně tak se 

ukázal signifikantní rozdíl mezi preferovanou velikostí prsou a velikostí prsou reálných partnerek, p 

= ,012. Celkově se tedy ukázalo, že preference pro všechny vybrané fyzické ženské znaky se liší od 

hodnot rozvoje znaků, jimiž disponují reálné současné partnerky účastnic této studie.  

4.3.2 T-Test 

 Párovým T-testem jsme zjistili podrobněji, v jaké míře se od sebe liší hodnoty preferovaných 

znaků a znaků, jimiž disponují reálné partnerky respondentek. V celkovém vzorku (ženy z České 

republiky a Brazílie) se ukázal signifikantní rozdíl mezi hodnotami preferovaného BMI (M = 2,97; 

SD = 0,90) a hodnotami BMI u reálných partnerek (M = 3,68; SD = 1,46), t = ,517; N = 75; p < 

,001. Hodnoty preferovaného BMI byly nižší než hodnoty BMI reálných partnerek. Ukázal se také 

signifikantní rozdíl mezi hodnotami preferovaného WHR (M = 2,16; SD = 0,97) a hodnotami WHR 

reálných partnerek ( M = 2,99; SD = 1,39), t = ,231; N = 75 , p = 0,046. Hodnoty preferovaného 

WHR byly nižší, než hodnoty WHR reálných partnerek. Ukázal se také signifikantní rozdíl mezi 

hodnotami preferované velikosti prsou (M = 3,39; SD = 0,93) a hodnotami velikostí prsou, jimiž 

disponovaly reálné partnerky respondentek (M = 3,04; SD = 1,46), t = ,480; N = 75, p < ,001. 

Hodnoty preferovaných velikostí prsou byly větší, než hodnoty velikostí prsou, jimiž disponovaly 

reálné partnerky. A v neposlední řadě se také ukázal signifikantní rozdíl mezi hodnotami 

preferovaného LBR (M = 4,05; SD = 1,48) a hodnotami LBR u reálných partnerek (M = 3,31; SD = 

1,56), t = ,509; N = 75 , p < ,001. Hodnoty preferovaného poměru nohou ke zbytku tělu byly vyšší, 

než hodnoty LBR u reálných partnerek. Výsledky rozdílů mezi preferencemi a znaky aktuální 

partnerky z obou zemí nalezneme v tabulce F. 

 

 Tabulka F. 

 

PREFERENCE REÁLNÉ ZNAKY ROZDÍL Rozdíl mezi 
preferovanými a 
reálnými znaky 
(N = 75) M SD M SD t p 
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Velikost BMI 2,97 0,9 3,68 1,46 ,517 ,000 
Velikost WHR 2,16 0,97 2,99 1,39 ,231 ,046 
Velikost prsou 3,39 0,93 3,04 1,46 ,480 ,000 
Velikost LBR 4,05 1,48 3,31 1,56 ,509 ,000 

  

 

Pro zajímavost jsme provedli párové T-testy i v rámci žen z obou zemí odděleně, abychom zjistili, 

zda se v rámci rozdílů mezi preferencí a reálným zastoupením znaku mohou ženy z těchto svou 

populací lišit. 

 

České respondentky 

 U českých respondentek se ukázal signifikantní rozdíl mezi hodnotami preferovaného BMI 

(M = 2,96; SD = 0,98) a hodnotami BMI u reálných partnerek (M = 3,53; SD = 1,38), t = ,543; N = 

45; p < 0,001. Hodnoty preferovaného BMI byly nižší, než hodnoty BMI, jimiž disponovaly 

partnerky českých repondentek. Dále se ukázal signifikantní rozdíl mezi hodnotami preferovaného 

WHR (M = 2,18; SD = 1,12) a hodnotami WHR reálných partnerek (M = 2,93; SD = 1,44), t = 

,334; N = 45; p = 0,025. Hodnoty preferovaného WHR byly nižší, než hodnoty WHR, jímž 

disponovaly reálné partnerky. Byl také nalezen signifikantní rozdíl mezi hodnotami preferované 

velikosti prsou (M = 3,29; SD = 0,95) a hodnotami velikostí prsou partnerek reálných (M = 2,91; 

SD = 1,26), t = ,443; N = 45; p = 0,002. Hodnoty preferované velikosti prsou byly vyšší, než 

hodnoty velikostí prsou, jimiž disponovaly reálné partnerky. Signifikantní rozdíl se také ukázal 

mezi hodnotami preferovaného LBR (M = 4,18; SD = 1,61) a hodnotami LBR reálných partnerek 

(M = 3,16; SD = 1,61), t = ,479; N = 45; p < 0,001. Preferované hodnoty LBR byly vyšší, než 

hodnoty, jimiž disponovaly reálné partnerky českých respondentek. Výsledky rozdílů mezi 

preferencemi a znaky aktuální partnerky z České republiky nalezneme v tabulce G. 

 Tabulka G. 

PREFERENCE REÁLNÉ ZNAKY ROZDÍL Rozdíl mezi 
preferovanými a 
reálnými znaky 
(N = 45) 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
p 

Velikost BMI 2,96 0,98 3,53 1,38 ,543 ,000 
Velikost WHR 2,18 1,12 2,93 1,44 ,334 ,025 
Velikost prsou 3,29 0,95 2,91 1,26 ,443 ,002 
Velikost LB 4,18 1,61 3,16 1,61 ,479 ,000 
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Brazilské respondentky 

 U brazilských respondentek se ukázal signifikantní rozdíl mezi hodnotami preferovaného 

BMI (M = 3,00; SD = 0,79) a hodnotami BMI reálných partnerek (M = 3,90; SD = 1,58) s 

podmínkou t = ,498; N = 30, p = 0,005. Preferované hodnoty BMI byly nižší, než hodnoty BMI, 

jimiž disponovaly partnerky brazilských respondentek. Ukázal se také signifikantní rozdíl mezi 

hodnotami preferované velikosti prsou (M = 3,53; SD = 0,90) a hodnotami velikosti prsou u 

reálných partnerek (M = 3,23; SD = 1,43) s podmínkou t = ,516; N = 30 ; p = 0,003. Ukázal se také 

signifikantní rozdíl mezi hodnotami preferovaného LBR (M = 3,87; SD = 1,31) a hodnotami LBR 

reálných partnerek (M = 3,53; SD = 1,48) s podmínkou t = 0,627; N = 30; p < ,001. U brazilských 

žen ovšem nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi preferencemi a rozvojem znaku u současné 

partnerky v hodnotě WHR, T = -,009; N = 30; p = 0,961.  Výsledky rozdílů mezi preferencemi a 

znaky aktuální partnerky z Brazílie nalezneme v tabulce H. 

 Tabulka H. 

PREFERENCE REÁLNÉ ZNAKY ROZDÍL Rozdíl mezi 
preferovanými a 
reálnými znaky 
(N = 30)  

M 
 
SD 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
p 

Velikost BMI 3 0,79 3,9 1,58 ,498 ,005 
Velikost WHR 2,13 0,73 3,07 1,34 -,009 ,961 
Velikost prsou 3,53 0,9 3,23 1,43 ,516 ,003 
Velikost LB 3,87 1,31 3,53 1,48 ,627 ,000 

 

 

4.3.3 Index rozdílnosti mezi ideálním a aktuálním partnerem - GIAP (Gap between ideal and 

actual partner)  

 Pro zjištění tohoto indexu byl vypočítán absolutní rozdíl mezi hodnotami udávaných 

preferovaných znaků a hodnotami aktuálního rozvoje daných znaků. Tento rozdíl jsme nazvali jako 

index rozdílnosti mezi ideálním a aktuálním partnerem – neboli  také index rozdílnosti mezi 

preferovanými ideálními znaky a rozvojem těchto znaků u reálné současné partnerky. Pro tento 

index používáme pro jednodušší popis výsledků GIAP (= Gap between ideal and actual partner).  

Vyšší číslo GIAP indexu poukazuje na větší kvantitativní rozdíl mezi těmito proměnnými, tedy větší 

hodnotu odlišnosti mezi preferovanými znaky a reálně se vyskytujícími znaky u partnerek. Pro lepší 

popis analýz a konkrétních výsledků budeme nadále pro tento rozdíl používat zkratku GIAP index. 
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 Průměrný GIAP index u WHR byl 1,33, přičemž mediánová hodnota indexu = 1 (1 - 5). 

Průměrný GIAP index u BMI byl 1,03, přičemž mediánová hodnota indexu = 1 (1 – 5). Průměrný 

GIAP index u velikosti prsou byl 0,88, přičemž mediánová hodnota indexu = 1 (1 – 5). Průměrný 

GIAP index u poměru délky nohou ke zbytku těla byl 1,20, přičemž mediánová hodnota = 1 (1 – 6).  

Celkově se tedy ukázalo, že se partnerské preference pro dané znaky od reálného rozvoje těchto 

znaků liší, a to průměrně o jeden stupeň hodnoty každého měřeného znaku – tedy pokud by žena 

preferovala například velikost prsou C u své ideální partnerky, její reálná partnerka se bude v této 

hodnotě pravděpodobně o jeden stupeň lišit, tudíž může například disponovat velikostí prsou B 

nebo D.  

 

4.4 Vztah mezi GIAP indexem a partnerskou spokojeností 

4.4.1 Parciální korelace – GIAP indexy (věk) se subškálami a celkovým skórem RDAS 

Pomocí užití parciální korelační analýzy, s věkem jako kontrolní proměnnou, jsme zjistili 

předpokládanou existenci negativních korelací mezi některými GIAP indexy a někerými skóry 

RDAS. Prokázala se negativní korelace mezi GIAP indexem BMI a shodou v partnerském svazku = 

-,244, N = 71, p = 0,038. Spolu s tím se ukázala také negativní korelace mezi GIAP indexem BMI a 

celkovým skórem partnerské přizpůsobivosti. Výsledky ukázaly také negativní korelaci mezi GIAP 

indexem WHR a spokojeností ve vztahu = -,307, N = 71, p = 0,008; a celkovým skórem partnerské 

přizpůsobivosti = -,300, N = 71, p = 0,010. Celkem 4 ženy nevyplnily dotazník RDAS, proto již 

dále pracujeme se vzorkem N = 71. 

Tyto výsledky poukazují na to, že větší rozdíl mezi preferovaným rozvojem znaku a 

rozvojem reálným u současné partnerky, může v případě některých fyzických znaků negativně 

ovlivňovat celkovou partnerskou spokojenost. Dle výsledků se mezi tyto znaky zařadilo BMI a 

WHR. Neprokázalo se, že by GAIP indexy velikosti prsou a LBR ovlivňovaly jakýmkoliv 

způsobem spokojenost ženy v partnerství. Přesný výčet korelací je uveden v tabulce I. 

 

 Tabulka I. 

Korelace mezi GIAP indexem a skóry RDAS 
 GIAP index 

WHR 
GIAP index BMI  GIAP index 

velikosti prsou 
GIAP index LBR 

Věk RDAS_konsenzus Corr. -,111 -,244 -,029 -,102 
  Sign. ,349 ,038 ,808 ,391 
   71 71 71 71 
 RDAS_satisfakce Corr. -,307 -,190 -,110 -,040 
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  Sign. ,008 ,108 ,353 ,734 
   71 71 71 71 
 RDAS_koheze Corr. -,213 -,050 ,167 -,016 
  Sign. ,070 ,675 ,159 ,896 
   71 71 71 71 
 RDAS_celk.skór Corr. -,300 -,244 -,003 -,080 
  Sign. ,010 ,038 ,980 ,501 
   71 71 71 71 

 
 

 

Tyto výsledky platí pro celkový vzorek – tedy pro skupiny žen z obou zemí. Rozhodli jsme 

se ovšem prověřit, zda se ukáží stejné výsledky v případě, když budeme analyzovat skupiny 

brazilských a českých žen zvlášť.  

 

Brazilské ženy 

U žen z brazilské populace se ukázala  negativní korelace mezi GIAP indexem BMI a 

konsenzem RDAS = -,473; N = 27, p = 0,009. Dále se prokázala negativní korelace mezi celkový 

skórem RDAS a GIAP indexem BMI = -,393; N = 27, p = 0,035 a celkovým skórem RDAS a GIAP 

indexem WHR = -,411; N = 27, p = 0,027. Byl také nalezen trend mezi GIAP indexem velikosti 

prsou a skórem spokojenosti (satisfakce) RDAS = -,356; N = 27, p = 0,058.  Přesný výčet korelací 

je uveden v tabulce J. 

 

Tabulka J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korelace mezi GIAP indexem a skóry RDAS (BR) 

 GIAP WHR GIAP BMI GIAP vel.prsou GIAP LBR 
Věk RDAS_konsenzus Corr. -,218 -,473 -,035 -,328 

  Sign. ,256 ,009 ,859 ,082 
  df 27 27 27 27 
 RDAS_satisfakce Corr. -,314 -,231 -,356 -,032 
  Sign. ,097 ,228 ,058 ,867 
  df 27 27 27 27 
 RDAS_koheze Corr. -,334 -,102 -,144 ,054 
  Sign. ,077 ,598 ,455 ,783 
  df 27 27 27 27 
 RDAS_celk.skór Corr. -,411 -,393 -,267 -,152 
  Sign. ,027 ,035 ,161 ,431 
  df 27 27 27 27 

 
 



 103 

České ženy 

U žen z české populace byla nalezena negativní korelace (stejně jako u brazilských žen) 

mezi GIAP indexem WHR a skórem spokojenosti (satisfakce) = -,384; N = 41, p = 0,011. Jako 

velmi zajímavé se ovšem ukázalo, že v rámci žen z české populace nebyla nalezena žádná 

signifikantní korelace mezi skóry RDAS a GIAP indexem BMI. Zároveň se překvapivě objevila 

pozitivní korelace mezi GIAP indexem velikosti prsou a skórem koheze RDAS = ,408; N = 41, p = 

0,007.  Přesný výčet korelací je uveden v tabulce K. 

 

Tabulka K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Lineární regrese (věk) – GIAP indexy (věk) se subškálami a celkovým skórem RDAS 

České ženy 

 Ukázalo se, že koheze RDAS je signifikantně pozitivně predikována GIAP indexem 

velikosti prsou (p = 0,003; B = ,818; t = 2,89) 

Brazilské ženy 

 Konsenzus RDAS je signifikantně negativně predikován GIAP indexem BMI (p = 0,006; B 

= -1,20; t = -2,68). Celkový skór RDAS je signifikantně negativně predikován GIAP indexem WHR 

(p = 0,013; B = -2,87; t = -2,36). Satisfakce RDAS je signifikantně pozitivně predikována GIAP 

indexem velikosti prsou (P = -, 359; p = 0,026) a koheze RDAS je signifikantně negativně 

 
Korelace mezi GIAP indexem a skóry RDAS (ČR) 

Control Variables GIAP WHR GIAP BMI GIAP vel. prsou GIAP LBR 
Věk RDAS_konsenzus Corr. -,030 ,012 -,020 ,028 

  Sign. ,849 ,939 ,897 ,860 
  df 41 41 41 41 
 RDAS_satisfakce Corr. -,384 -,099 ,119 -,218 
  Sign. ,011 ,528 ,448 ,160 
  df 41 41 41 41 
 RDAS_koheze Corr. -,229 -,003 ,408 ,067 
  Sign. ,139 ,984 ,007 ,670 
  df 41 41 41 41 
 RDAS_celk.skór Corr. -,260 -,036 ,181 -,054 
  Sign. ,092 ,818 ,246 ,733 
  df 41 41 41 41 
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predikována GIAP indexem WHR (P = -,331; p = 0,037). 

 

Souhrnná analýza českých a brazilských žen 

 Konsenzus RDAS je signifikantně negativně predikován GIAP indexem BMI (p = 0,040; B 

= -,761, t = -2,08) Satisfakce RDAS je signifikantně negativně predikována GIAP indexem WHR (p 

= 0,016; B = -,846; t = -2,46). Celkový skór RDAS je signifikantně negativně predikován GIAP 

indexem WHR (p = ,033; B = -1,68; t = -2,38). Koheze RDAS je signifikantně negativně 

predikována GIAP indexem WHR (P = -,215; p = 0,033). 
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5. Diskuze 

 Tato práce testovala tři hlavní výzkumné otázky. V první řadě jsme testovali, jaké partnerky 

preferují neheterosexuální ženy ze dvou odlišných zemí. Zaměřili jsme se především na partnerské 

preference s ohledem na fyzickou atraktivitu ženské postavy. Dále jsme zjišťovali, do jaké míry se 

partnerské preference v rámci daných konkrétních znaků liší od toho, jakými znaky disponuje 

reálná partnerka respondentek. V posledním kroku jsme testovali, zda se rozdíl mezi preferencemi 

fyzických znaků a reálným rozvojem těchto znaků u partnerky, odráží v tom, do jaké míry jsou ženy 

ve svých vztazích spokojeny. 

 Co se týče demografických charakteristik, chtěli jsme porovnat, zda se v nějakých znacích 

liší ženy z České republiky a Brazílie. Ukázaly se drobné rozdíly mezi oběma skupinami žen v 

několika demografických charakteristikách. Největší rozdíl mezi českými a brazilskými 

respondentkami se ukázal ve věku zúčastněných žen. Zatímco mediánový věk českých 

respondentek byl 24 let, u žen z Brazílie byl mediánový věk 22 let. Spolu s tím se také ukázal rozdíl 

z rozložení věku současných partnerek českých a brazilských účastnic. Ukázalo se, že partnerkám 

českých žen bylo kolem 26-ti let, zatímco partnerkám žen z Brazílie 23 let. V případech obou zemí 

tedy můžeme pozorovat, že ženy si průměrně vybíraly starší partnerky, než byly ony samy. Tento 

výsledek zcela neodpovídá výsledkům předchozích studií, kde se ukázalo spíš to, že lesbické a 

bisexuální ženy preferují ženy stejné věkové kategorie a některé dokonce preferují partnerky mladší 

(Kenrick, 1995).  

 Partnerské preference lesbických žen se v tomto případě mohou odvíjet od toho, zda se žena 

zařazuje jako spíš maskulinní (butch), či femininní (femme) (Bailey, 1997). Ve studii, jež jsme 

prováděli na stejné téma v rámci žen z české populace se ukázalo, že preference pro věk potenciální 

partnerky mohou souviset se sexuální rolí dané ženy, jež se velmi často pojí také s tím, zda se žena 

zařazuje spíše jako femme či butch. Z výsledků zmiňované studie se totiž ukázalo, že ženy, které se 

označují jako spíše maskulinní, a tendují k dominantní sexuální roli, také preferují mladší a menší 

partnerky, než jsou ony samy a naopak – ženy, které vykazovaly spíše femininní charakteristiky, se 

stavěly do role submisivní a vykazovaly preference pro stejně staré, či starší partnerky, než byly ony 

samy (Zunová, 2012). Podobně se i ve studii Valentové z roku 2014 ukázalo, že preference pro 

výškový rozdíl se odvíjí na základě toho zda je jedinec spíše submisivní či dominantní a jakou 

zastává v páru sexuální roli (Valentová et al., 2014), přičemž preference pro věkový rozdíl mezi 

partnerkami. by mohly vznikat podobným způsobem. Tyto předpoklady by bylo možné testovat v 

navazující studii, případně na základě dalších dat, jež byla v rámci této studie nasbírána, ale nebyla 

analyzována v rámci této práce.  

 Výsledky této studie, kde ženy obecně měly partnerky starší, než byly ony samy, mohou 
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poukazovat na to, že se studie účastnily ve větší míře ženy, jež by se daly zařadit jako femme, které 

tendují spíše k preferencím starších a dominantnějších partnerek. I tyto otázky bychom mohli 

testovat na základě již získaných dat z této studie, jež ovšem nebyly použity pro výzkumné účely 

této práce.  

 

  Další možností, proč se výsledky této studie liší od výsledků předchozích výzkumů může 

být to, že předešlé studie se zaměřovaly pouze na to, co lesbické ženy preferují, nicméně 

nezabývaly se tím, do jaké míry se tyto věkové preference odráží do reálného výběru partnerky 

(Courtiol et al., 2010). Přestože některé studie ukazují, že neheterosexuální ženy preferují spíše 

stejně staré partnerky, v této studii se ukazuje, že jejich partnerky byly starší, tudíž se zdá, že by 

mohly pro neheterosexuální ženy  při reálném výběru důležitější jiné charakteristiky, než to, o kolik 

let je jejich potenciální partnerka starší, než ony samy. Jak víme z teoretické části, při výběru 

potenciální partnerky musí ženy udělat mnoho kompromisů – a pokud jejich potenciální partnerka 

bude disponovat velkým množstvím preferovaných charakteristik, věk zdá se, že pravděpodobně 

přestane být znakem, na základě nějž by se rozhodovaly, proč s danou ženou být či nebýt. V této 

práci jsme ovšem testovali pouze reálný výběr – tedy reálný věk současné partnerky, nikoliv věkové 

preference pro partnerky potenciální. Na základě našich dat nelze proto testovat, nakolik se 

preference liší od reálného výběru – bylo by zapotřebí testovat rozdíl mezi partnerskými 

preferencemi a reálným výběrem partnerky s ohledem na věk u neheterosexuální skupiny žen, 

stejně jako bylo v rámci této studie testováno u všech ostatních charakteristik. 

 

 

5.1 Rozdíly mezi preferencemi českých a brazilských respondentek 

 Zajímalo nás, do jaké míry se liší partnerské preference v rámci vybraných znaků liší mezi 

dvěma populacemi neheterosexuálních žen. Vzhledem k tomu, že jsme zkoumali preference v rámci 

dvou kulturně velmi odlišných zemí, předpokládali jsme, že se preference budou do jisté míry od 

sebe lišit. Z výsledků se nicméně ukázalo, že partnerské preference pro vybrané znaky v rámci obou 

zemí byly velmi podobné. Signifikantní rozdíl se ukázal pouze v rámci preferované hodnoty 

poměru pasu a boků (WHR), přičemž se ukázalo, že ženy z České republiky preferují tento rozdíl 

vyšší, než ženy z Brazílie. Ukázalo se, že frekvenčně do jisté míry ženy z Brazílie preferovaly o 

něco větší velikost prsou, než české respodentky, což se potvrdilo nalezením trendu v dalším 

statistickém testu – Brazilské ženy častěji preferovaly větší velikost prsou (mediánový košíček D) 

oproti Češkám (mediánový košíček C). Tento rozdíl ovšem nebyl statisticky signifikantně potvrzen. 

Celkově se tedy ukázalo, že preference žen z obou zemí se od sebe, až na spíše marginální výjimky, 

neliší. 
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 Výsledky z naší studie tak nepřímo potvrzují teorie o tom, že preference pro určité fyzické 

znaky mohou být stabilně preferovány mezikulturně. Lidské standardy krásy reflektují naši evoluční 

minulost a zdůrazňují roli zdravotního stavu při výběru partnera. Přestože se standardy krásy mohou 

lišit mezi různými kulturami a v různých časech, ukazuje se, že selekční tlaky, jež tyto standardy 

formovaly, jsou vždy a všude stejné. Není dán jejich reálný obsah, ale jsou dána jistá pravidla, jež 

tyto standardy determinují stejným způsobem napříč všemi kulturami. Například Cunningham a 

kolektiv v roce 1995 ve své studii ukázali, že preference pro některé komponenty krásy nejsou 

závislé na individuálních či kulturních faktorech, ale jsou založeny na určitých pravidlech, jež se 

zdají být preferovány univerzálně (Grammer, 2003).  Pravidla těchto standardů mohou sice být do 

jisté míry založeny  na biologickém základu, nicméně jak biologie tak kultura se vzájemně prolínají 

a obojí podobnou měrou ovlivňuje, co považujeme za atraktivní. Standardy krásy samozřejmě také 

reflektují kulturní pozadí dané populace a ovlivňují je třeba i média dané země – nicméně jak se 

zdá, na základě výsledků představované studie se v těchto parametrech od sebe preference žen z 

České republiky a Brazílie příliš neliší. Tyto výsledky by tedy do jisté míry mohly podporovat 

biologické vlivy na vznik preferencí – v těchto zemích je vhled obyvatelstva, tradiční kulturní 

zvyky i ekologické podmínky naprosto odlišný, a i přesto jsou jejich partnerské preference velmi 

podobné.  

 

 Například Toveé ve své studii z roku 2001 navrhl, že rozdíly v preferencích mezi etnickými 

skupinami se zdají být z velké části založeny na preferovaném BMI a že pro každou etnickou 

skupinu existuje BMI optimální, které vyvažuje environmentální a zdravotní faktory v každé 

skupině (Toveé et al., 2001). Tato hypotéza se ovšem v této studii nepotvrdila, neboť hodnoty 

preferovaného BMI se od sebe nelišily, nehledě na tom, z které země žena pocházela. Na druhé 

straně se ukázal rozdíl v preferované hodnotě WHR. Zatímco se v rámci mezikulturních studií 

prokázalo, že je nejvíce preferovaná hodnota 0,7 (zdá se tedy, že by mohlo jít u jeden z univerzálně 

vnímaných atraktivních znaků)(Singh et al., 2010), v této studii se ukázalo, že české ženy 

preferovaly větší poměr WHR u své potenciální partnerky, než ženy z Brazílie. Brazilské ženy tedy 

preferovaly ženy s výraznějšími proporcionálními tělesnými křivkami, než ženy české. Na straně 

druhé se zdá, že BMI a WHR vetšinou velmi silně korelují, tudíž na preferencích pro rozdílné WHR 

se může do jisté míry podílet právě i BMI. 

 Zároveň se ukázalo, že se ve vybraných fyzických znacích neliší ani reálné partnerky 

českých a brazilských žen. Fyzické charakteristiky, jimiž disponovaly partnerky žen z obou zemí 

jsou shodné - všechny ženy zahrnuté do studie jsou ve vztazích s partnerkami s podobnými 

fyzickými charakteristikami, neboli podobným rozvojem vybraných fyzických znaků. Ženy z obou 

zemí by mohly být ve vztazích s podobnými partnerkami proto, že se snaží alespoň směrem 
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reálného výběru co nejvíce přiblížit partnerkám preferovaným a vzhledem k tomu, že jejich 

preference jsou velmi podobné, by se i reálný výběr jejich partnerek mohl ubírat stejným směrem. 

Tato podobnost reálných partnerek může také poukazovat na to, že se obě skupiny žen potýkají se 

stejnými překážkami, jež do výběru reálného partnera vstupují, jako je nejen dostupnost partnerky 

ale i omezený přístup partnerek, jež budou mít zájem o společný závazek. Celkové zastoupení 

jednotlivých znaků u reálných partnerek také může pouze představovat průměrné zastoupení 

jednotlivých znaků v dané populaci – pokud se například v rámci populací českých a brazilských 

žen nejčastěji vyskytuje nějaká hodnota daného znaku (např. WHR 0,7), tento znak se také musí 

častěji odrážet v charakteristikách nejen těchto žen, ale i jejich reálných partnerek.   

 

5.2 Preferovaný rozvoj vybraných fyzických znaků 

 Vzhledem k tomu, že se preference mezi oběma skupinami téměř nelišily, další analýzy jsme 

již prováděli pro oba vzorky současně, abychom zjistili, jaké preference vykazuje celková skupina 

lesbických a bisexuálních žen. Ukázalo se, že preferovaná hodnota BMI bylo 22, což je hodnota, jež 

odpovídá normální váze. Preferovaná hodnota WHR bylo 0,65 a preferovaná hodnota LBR 0,49. 

Nejvíce preferovanou velikostí prsou byla velikost D. Tyto výsledky do jisté míry korespondují s 

výsledky Cohena a Tannenbauma z roku 2001, kde se ukázalo, že mezi lesbickými a bisexuálními 

ženami měl největší úspěch obrázek ženské postavy, která disponovala vyšší hodnotou BMI, měla 

WHR 0,7 a velká prsa. Signifikantně méně atraktivně byl hodnocen obrázek postavy s malými prsy. 

Tyto znaky byly totiž hodnoceny jako nejpřitažlivější, nejvíce femininní, nejzdravěji působící a 

nejvíce vyhledávané pro krátkodobé i dlouhodobé vztahy (Cohen & Tannenbaum, 2001). 

 Ukazuje se tedy, že ženy z této studie preferovaly, aby jejich partnerky disponovaly 

femininními fyzickými charakteristikami a proto preferovaly partnerky s vyššími hodnotami BMI, 

nižšími hodnotami WHR a větší velikostí prsou. Respondentky preferovaly tedy obecně spíše ženy 

femininní, což by odpovídalo výsledkům Baileyho studie z roku 1997, kde se ukázalo, že lesbické 

ženy preferovaly takové partnerky, které o sobě říkaly, že vypadají velmi femininně (Bailey et al., 

1997). To, že lesbické ženy preferují spíše femininněji vypadající partnerky by mohl být zároveň 

jeden z prvních možných důkazů toho, že lesbické ženy mají podobné preference jako 

heterosexuální muži, neboť i ti kladou při hodnocení atraktivity důraz na femininní vzhled ženy 

(Perrett at al., 1998). A protože nás zajímá, jakým směrem mohou být formovány preference 

neheterosexuálních žen,  je jistě vhodné se zaměřit na srovnání s výsledky studií testovaných na 

heterosexuální populaci a hledat možnou podobnost v preferencí lesbických žen a heterosexuálních 

mužů. 

 

 Výše jsme zmínili, že preferovaná hodnota BMI mezi lesbickými a bisexuálními ženami z 
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této studie byla 22. V jedné mezikulturně prováděné studii se zjistilo, že ve městě Kuala Lumpur 

měli jeho malajští, čínští a indičtí obyvatelé preference pro ideální index tělesné hmotnosti mezi 20-

21, a tyto preference se dle této studie nijak významně nelišily od preferencí Britů (Swami et al., 

2005). Z výsledků většiny západních studií se ovšem ukazuje, že nejatraktivněji hodnocená velikost 

tohoto indexu se pohybuje kolem 18-19. (Tovée & Cornelissen, 2001; Tovée a kol., 1998). Na 

základě těchto výsledků se zdá, že v západních podmínkách muži preferují nižší hodnoty BMI, než 

lesbické ženy (Cohen & Tannenbaum, 2001; Swami & Tovée, 2006). Rozdíl mezi preferencemi 

hodnot indexu u heterosexuálních mužů a homosexuálních žen by se dal interpretovat tak, že 

lesbické ženy nejsou natolik jako muži ovlivněny módní vlnou z posledních padesáti let, ale spíše 

preferují to, co se v populaci reálně vyskytuje, což je velmi adaptivní. Zatímco mužské preference v 

tomto období  tendovaly spíše k štíhlejším a hubenějším ženám, neheterosexuální ženy stále 

preferují ženy s normální váhou, které působí zdravě. Ve výsledcích této studie se potvrdilo, že 

lesbické ženy preferují v průměru vyšší hodnoty BMI, než heterosexuální muži.  

 Co se týče poměru pasu a boků (WHR), v této studii byla neheterosexuálními ženami 

nejvíce preferovaná hodnota WHR 0,65. Z mnoha předchozích studií se ukázalo, že muži preferují 

hodnotu WHR 0,7, a to i mezikulturně. Například v roce 2010 se v jedné takové studii prokázalo, že 

muži ze sedmi vybraných kultur hodnotili relativně nižší hodnoty WHR jako atraktivnější (Singh et 

al., 2010). Ženy z této studie preferovaly průměrně nižší hodnoty WHR, než heterosexuální muži.  

Do jisté míry jsou tedy preference v rámci WHR formovány u lesbických žen podobným způsobem 

jako u heterosexuálních mužů.  

 To, že ženy v této studii uváděly jako preferované nižší hodnoty WHR by mohlo souviset s 

jejich preferencemi pro vyšší hodnoty BMI – ženy, které mají normální postavu a jejich tělesné 

křivky jsou výraznější (tvar jejich těla více odpovídá tvaru přesýpacích hodin), jsou v tomto případě 

vnímány jako nejvíce atraktivní. Ženy, které by disponovaly vyšší hodnotou BMI a zároveň vyšší 

hodnotou WHR, by mohly na základě rozložení tělesného tuku již tendovat k obezitě. Toveé ve své 

studii z roku 2002 uvažoval nad tím, zda na hodnocení fyzické atraktivity má větší vliv WHR nebo 

BMI. Vznesl hypotézu, že pokud by pro hodnocení fyzické atraktivity byla důležitější hodnota 

WHR, jako nejvíce atraktivní by byly hodnoceny s výraznými křivkami, ale větším BMI. Na 

druhou stranu, pokud by hrál větší roli BMI, výsledky by měly být opačné. V námi sestrojené studii 

se  na základě Toveého hypotéz ukázalo, že pro partnerské preference a hodnocení fyzické 

atraktivity lesbických žen hraje pravděpodobně důležitější roli právě poměr pasu a boků, než BMI. 

Na druhou stranu se ve výzkumu Toveého a jeho kolegů ukázalo, že u mužů je tomu právě naopak 

Prokázalo se, že ženy s výraznějšími křivkami, ale vyšší hodnotou BMI byly hodnoceny jako 

nejméně atraktivní, což by poukazovalo na to, že když posuzují fyzickou atraktivitu muži, větší roli 

pro ně hraje spíše BMI (Toveé et al., 2002). Na základě těchto výsledků se zdá, že zatímco pro 



 110 

muže je důležitějším fyzickým znakem BMI, u lesbických žen hraje větší roli spíše hodnota WHR.  

 

 Co se týče preferované hodnoty LBR - v jednom významném mezikulturním výzkumném 

projektu z roku 2011, na kterém se podíleli výzkumníci a respondenti 27 národů, se ukázalo, že 

ženské siluety s příliš krátkými nebo příliš dlouhýma nohama, byly hodnoceny jako nejméně 

atraktivní. Nejpreferovanější se ukázala být hodnota LBR 0,50 - tedy poměr 1:1, kdy jsou nohy 

přibližně stejně dlouhé, jako zbytek těla. Není tedy důležité, aby žena měla dlouhé nohy, ale aby se 

proporcionálně hodily k jejímu tělu (Sorokowski et al., 2011). V naší studii se ukázalo, že lesbické 

ženy nejvíce preferovaly hodnotu LBR 0,49 – tedy velmi blízkou hodnotu preferovanou 

heterosexuálními muži, nicméně lesbické ženy mírně tendovaly k preferencím o něco kratších 

nohou, než zbytku těla. Přestože se hodnoty mírně liší, lesbické ženy stejně jako heterosexuální 

muži preferují, aby se délka ženských nohou proporcionálně hodila a „seděla“ ke zbytku těla a 

ostatním tělesným znakům.  

 Posledním zkoumaným znakem byla preferovaná velikost ženských prsou. Prsa jsou jedním 

z hlavních pohlavně dimorfických znaků, proto jsou v naší kultuře u žen také vnímány jako 

mnohem přitažlivější, než u mužů, nicméně se neprokázalo, že by existovaly nějaké stabilní 

preference pro velikost ženských prsou (Furnham & Swami, 2007). Některé studie uvádějí, že 

nejvíce jsou preferována středně velká (Tantleff-Dunn, 2002), až větší ňadra (Furnham & 

McClelland; 1998). Ve výsledcích poměrně nového výzkumu byla nejatraktivněji hodnocena prsa 

velikosti C a D, malá prsa byla hodnocena jako nejméně atraktivní (Zelazniewicz & Pawlowski, 

2011). Výsledky naší studie ukazují, že lesbické a bisexuální ženy z našeho vzorku nejvíce 

preferovali prsa velikosti C, což do jisté míry odpovídá preferencím heterosexuálních mužů, na 

základě výše zmíněných výzkumů.  

 

 Na základě uvedených poznatků se můžeme do jisté míry domnívat, že partnerské 

preference neheterosexuálních žen skutečně mohou být do jisté míry formovány podobným 

způsobem jako preference heterosexuálních mužů. Můžeme se pouze domnívat proto, jelikož jsme 

ve studii netestovali přímé rozdíly mezi těmito dvěma skupinami. Pokud ale naše výsledky 

srovnáme s výsledky již provedených studií na heterosexuálních mužích, můžeme pozorovat jisté 

spojitosti a podobnosti v rámci hodnot preferovaných znaků.  

  V případě všech testovaných znaků ovšem lesbické ženy braly v potaz to, aby jejich 

potenciální partnerka disponovala feminniními fyzickými charakteristikami – všechny znaky 

představují ženské pohlavně dimorfické znaky, jež mohou poukazovat na genetické predispozice 

dané ženy, a jsou nejčastěji preferovány heterosexuálními muži (Thornhill & Gangestad, 1999; 

Perrett, et al., 1998).  
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 Zajímavé je, že přestože neznáme rozložení žen z našeho vzorku mezi femme a butch a 

neznáme míru maskulinity, či femininity žen samotných, ukázala se obecná preference právě spíše 

pro femininní ženské fyzické znaky, což může poukazovat na to, že nehledě na jejich vlastní 

nastavení, budou obecně vykazovat spíše partnerské preference za určitých podmínek podobné 

jedincům opačného pohlaví (Bailey, 1997). Tím se potvrdil teoretický předpoklad prvního 

výzkumného cíle této studie. Tyto výsledky zároveň do jisté míry vyvrací teorii o formování 

preferencí na základě vlastního nastavení na ose maskulinita-femininita.  

  

5.3 Rozdíl mezi preferencemi a charakteristikami reálných partnerek 
 Zjistili jsme, že to, jaké hodnoty rozvoje znaků ženy preferovaly se signifikantně liší od 

toho, jakými hodnotami rozvoje těchto znaků disponovaly reálné partnerky respondentek, a to v 

hodnotách všech vybraných fyzických znaků. Těmito výsledky byla potvrzena alternativní hypotéza 

našeho druhého výzkumného cíle – tedy, že udávaný preferovaný rozvoj fyzických znaků (ideální 

představa partnerky) se bude lišit od udávaného rozvoje fyzických znaků partnerky reálné. 

 Ukázalo se například to, že ženy signifikantně preferovaly nižší hodnoty BMI, než jejich 

reálné partnerky disponovaly – přestože mediánově se obě hodnoty rovnaly BMI 22, ukazuje se, že 

preference BMI 22 byly preferovány většinou žen, zatímco jejich partnerky disponovaly hodnotami 

BMI od 22 až do 26. Co se týče WHR, ukázalo se, že ženy preferují nižší hodnotu WHR, než mají 

jejich reálné partnerky – zatímco průměrně preferují hodnotu WHR 0,65, průměrná hodnota WHR 

jejich reálné partnerky je 0,7. Ženy nejvíce preferovaly velikost prsou C, nicméně velikost prsou 

jejich partnerek odpovídala spíše velikosti B, ukázalo se tedy, že ženy mají preference pro větší 

velikosti prsou, než jimiž disponují jejich reálné partnerky. Stejně tak se i u LBR ukázalo, že se 

preference lesbických žen v rámci tohoto znaku liší od toho, jak vypadají jejich reálné partnerky. 

Ženy preferovaly, aby byl poměr nohou ke zbytku těla bližší poměru 1:1 – hodnotu 0,49, kdy jsou 

nohy téměř stejně dlouhé jako zbytek těla. LBR reálných partnerek se nejčastěji pohybovalo v 

hodnotě 0,47, kdy jsou nohy o něco kratší, než zbytek těla.  

 Stejně jako u heterosexuálních mužů a žen se potvrzuje, že není možné, aby náš partner 

uspokojil všechny naše požadavky. Stejně jako heterosexuálně orientovaní jedinci i lesbické ženy 

musí přizpůsobovat své preference tomu, k jakým partnerkám mají přístup a jak se samy hodnotí na 

poli partnerském trhu (Penke et al., 2007). Očekávali jsme, že diskrepance mezi preferencemi a 

rozvojem daných znaků u reálné partnerky bude vzhledem k menší možnosti výběru v rámci 

minoritní populace o to znatelnější. Neprokázalo se nicméně, že by rozdíly byly extrémně výrazné – 

většinou se hodnota preferovaného znaku lišila od hodnoty reálného rozvoje znaku v jednom až 

dvěma stupni v rámci hodnocení rozvoje daného znaku. Pokud ovšem budeme brát v potaz 

rozložení škál u našich obrázkových stimulů, tyto rozdíly jsou statisticky velmi významné. To, že 
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rozdíly mnohem větší poukazuje pouze na to, že se ženy alespoň do jisté míry snaží držet svých 

preferencí, berou je v potaz a jsou si vědomy toho, co se jim líbí. Na druhé straně je ale téměř 

nemožné, aby náš reálný partner disponoval všemi preferovanými charakteristikami, proto často 

musíme své preference přizpůsobit našim možnostem a možnostem okolních podmínek (Todd a 

kol., 2007; Grammer et al., 2003).  
 

5.4 Vztah mezi GIAPem a partnerskou spokojeností 
 Předchozí studie na podobné téma u heterosexuálních jedinců ukázaly, že v dlouhodobých 

vztazích hraje fyzická atraktivita mnohem větší roli, než si myslíme. Výsledky ukázaly, že fyzická 

atraktivita partnera je v některých vztazích hlavním faktorem predikujícím partnerskou spokojenost. 

Kromě toho hraje podstatnou roli i v dlouhodobě stabilních vztazích, neboť fyzická atraktivita 

jedince je postupem času propojena s konkrétními pocity a myšlenkami souvisejícími s láskou 

(intimita, vášeň, odhodlání, idealizace) a spokojeností ve vztahu (Sangrador & Yela, 2000). Z 

výsledků této studie se potvrdila i poslední předkládaná hypotéza že rozdíly mezi ideální a reálnou 

partnerkou v rozvoji výše uvedených znaků budou s udávanou kvalitou partnerství hodnocenou 

pomocí Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), konkrétně čím menší budou rozdíly v 

preferovaném a reálném rozvoji znaků, tím vyšší kvalitu partnerství budou ženy udávat.  

 Z výsledku se potvrdilo, že větší rozdíly mezi preferencí a reálným rozvojem některých 

fyzických znaků současné partnerky, mohou negativně ovlivňovat partnerskou spokojenost 

neheterosexuálních žen.  Neprokázalo se, že by rozdíly mezi preferovanou velikostí prsou a LBR a 

reálně se vyskytujícími hodnotami těchto znaků, nějakým způsobem zasahovaly do partnerské 

spokojenosti těchto párů. Pravděpodobně se nejedná o natolik důležité znaky, aby nějakým 

způsobem zasahovaly do chodu partnerského vztahu a ovlivňovaly partnerskou přizpůsobivost 

lesbických párů. Dle našich výsledků partnerskou spokojenost nejvíce ovlivňovaly diskrepance 

mezi preferencí a reálným zastoupením hodnot BMI a WHR. Ukázalo se, že větší rozdíl mezi 

preferovanou hodnotou BMI a hodnotou BMI reálné partnerky negativně ovlivňuje shodu v 

partnerském svazku a celkovou partnerskou přizpůsobivost. Stejně tak u WHR se ukázalo, že větší 

rozdíl mezi preferovanou hodnotou WHR a hodnotou WHR reálné partnerky negativně ovlivňuje 

partnerskou spokojenost a celkovou partnerskou přizpůsobivost lesbických párů. Neheterosexuální 

ženy jsou dle těchto výsledků ve svých vztazích spokojenější, pokud se alespoň v rámci těchto dvou 

fyzických znaků jejich reálná partnerka co nejvíce podobá tomu, co preferují. Vzhledem k tomu, že 

u jiných znaků se tento vliv neprokázal, ukazuje se, že jsou to právě hodnoty BMI a WHR, které 

jsou pro neheterosexuální ženy důležité a hrají pro ně v partnerském svazku poměrně důležitou roli. 

 Jelikož WHR a BMI jsou znaky, které zásadním způsobem ovlivňují obecné vnímání a 

hodnocení fyzické atraktivity, tento výzkum potvrdil, že i neheterosexuální ženy se zaměřují na to, 
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jaký je index tělesné hmotnosti jejich potenciálních partnerek a jaký mají poměr pasu a boků. 

Pravděpodobně se tedy skutečně jedná o znaky, jež jsou obecně, univerzálně vnímány jako 

atraktivní, nehledě na pohlaví a sexuální orientaci hodnotitele. To, že partnerskou spokojenost 

ovlivňují právě tyto dva znaky může také poukazovat na to, že tyto dva znaky spolu do jisté míry 

vzájemně souvisí. Některé studie totiž poukazují na to, že samostatné WHR nemusí vždy být 

dostatečným znakem k hodnocení fyzické atraktivity, neboť ženy štíhlé i velmi vyhublé mohou mít 

stejnou hodnotu WHR, což poukazuje na to, že se nemusí jednat o jediný spolehlivý ukazatel 

reprodukčního potenciálu (Tovée & Cornelissen, 2001; Tovée a kol., 1998). Toveé proto říká, že 

spolehlivějším faktorem je spíše BMI, nicméně i tato teorie se setkává s kritikou. Ženy, které se 

pohybují v hodnotách preferovaného BMI by totiž mohly být klidně v menopauze, nebo i těhotné.  

 Nejpravděpodobnější se zdá být to, že vnímání atraktivity závisí na více znacích společně 

souvisejících - pozorujeme to, jak člověk působí celkově a většinou nehodnotíme každý fyzický 

znak zvlášť (Furnham, Petrides & Constantinides, 2005; Furnham, Swami & Shah, 2006), což by 

poukazovalo na to, že právě WHR a BMI jsou vzájemně souvisejícími znaky, přičemž důležitou roli 

při hodnocení fyzické atraktivity žen a možný vliv na partnerskou spokojenost, ovlivňuje spíše 

jejich společný činitel, než každý z těchto znaků zvlášť. Zdá se, že tyto dva znaky se při hodnocení 

dají velmi těžko oddělit a pravděpodobně zjišťujeme výsledky, jež podporují vzájemný vztah mezi 

těmito znaky. Tyto výsledky mohou podporovat některé hypotézy o tom, že krása může existovat spíše 

jako mnohadimenzionální prostor různých znaků, jejichž kombinace ovlivňuje vnímání fyzické 

atraktivity. Například Moller a Pamianowski vznesli „Hypotézu redundantních znaků“, jež se zakládá na 

to, že z mnohočetných znaků (jako je třeba právě kombinace WHR a BMI), se dá lépe odhadnout 

celková kondice jedince. Na základě této hypotézy by se měli ti, co hledají partnera, více zaměřovat na 

několik různých znaků současně. Cunningham a kolektiv (1995,1997) navrhli podobně také multiple 

fitness theory – teorii mnohočetného fitness, která říká, že atraktivita se liší napříč mnoha dimenzemi 

znaků, než pouze dimenzí jednoho znaku, kde každý z těchto znaků představuje jiný aspekt Mate value. 

Grammer tento aspekt nazval n-dimenzionálním prostorem, kde tyto n-dimenzionální znaky a znalost 

jejich hodnot nám umožňuje používat jednoduché algoritmy k vyhodnocování toho, co je atraktivní a 

není (Grammer, 2001). Část těchto tvrzení se v naší studii odráží právě na tom, že WHR a BMI mohou v 

rámci ženské postavy představovat dva z mnohočetných fyzických znaků, na základě nichž  lze lépe 

odhadnout celkový stav dané ženy a proto hrají důležitou roli nejen při výběru potenciální partnerky, ale 

jejich hodnoty mohou také (dle našich výsledků) ovlivňovat spokojenost v již zavedených vztazích 

neheterosexuálních žen. 
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5.5 Limity studie 

 Určitým limitem by mohlo být to, že jsme se rozhodli testovat partnerské preference na 

základě kvantitativních metod výzkumu, jež byly testovány na již zavedených a funkčních 

stimulech. Tyto stimuly, přestože jsou validní a prokazatelně fungují při zaznamenávání a udávání 

preferovaných fyzických znaků, nemohou nikdy postihnout variabilitu reálně se vyskytujících 

znaků v rámci běžné populace, neboť všechny vybrané znaky jsou v realitě skutečně velmi 

různorodé a mohou souviset s dalšími, do studie nezahrnutými znaky.  

 Ve studii jsme se také zabývali pouze partnerskými preferencemi týkající se fyzického 

vzhledu potenciálního partnera a nezjišťovali jsme například vliv osobnostních charakteristik na 

výběr potenciální partnerky. U lesbických žen se ukazuje, že při výběru partnerky pro ně hraji větší 

roli právě spíše osobnostní charakteristiky dané ženy, nicméně z mnoha studií se prokazuje i značný 

vliv charakteristik fyzických. Rozhodli jsme se tedy testovat pouze vliv fyzických znaků na tento 

potenciální výběr, což by se v reálném výběru partnerky nemuselo prokázat jako zásadní faktor při 

tom, když se lesbické ženy rozhodují, jakou partnerku si vybrat pro společný život. Na straně druhé 

se neukazuje, že by pro lesbické ženy byly fyzické charakteristiky něčím, co by přehlížely a 

nevnímaly je při samotném prvotním kontaktu. Pokud se lesbickým ženám nějaká žena zdá 

atraktivní, zvýší se pravděpodobnost, že tuto ženu vůbec osloví a také se ukazuje, že může hrát roli 

v budoucí spokojenosti v partnerském svazku.  

 Poměrně zásadním problémem se ukázalo být také to, kam se testované ženy zařazují na 

Kinseyho škále, což pouze potvrzuje, nakolik je ženská sexuální orientace fluidní a proměnlivá – 

ukázalo se, že velké množství žen, které se zařazovaly především jako bisexuální, nikdy nebyly v 

partnerském svazku s jinou ženou. Přestože se tedy označovaly jako bisexuální, neukázalo se, že by 

vůbec kdy měly zkušenosti s jinými ženami. Právě tyto ženy, které nikdy neměly vztah s jinou 

ženou, byly automaticky dále vyloučeny z analýz popisu reálné partnerky a také z analýz týkající se 

partnerské spokojenosti. V mnoha případech, kdy se ženy zařadily na Kinseyho škále jako 

bisexuální, uvedly, že v současné době mají partnera mužského pohlaví – i tyto ženy byly dále z 

analýz vyloučeny, neboť v otázkách partnerské spokojenosti pravděpodobně uváděly spokojenost se 

svým současným partnerem mužského pohlaví. Těchto žen jsme se tedy tázali pouze na preferované 

fyzické charakteristiky u potenciální partnerky. Zhruba ve dvou případech také ženy zaznamenaly, 

že mají v současné době jak partnerku ženského, tak partnera mužského pohlaví – také výsledky 

těchto žen musely být z následných analýz vyloučeny, neboť nebylo zřejmé, kterého partnera braly 

v potaz při hodnocení jejich partnerské spokojenosti.  

 Ukázalo se, že se výzkumu zúčastnily ženy ve věku od 18 do 48 let, což by mohlo 
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ovlivňovat celková hodnocení a výsledky studie. Ze studie byly vyloučeny dvě ženy, jejichž věk 

přesahoval 50. rok, neboť v analýze se jejich výsledky ukázaly jako odlehlé proměnné, jež by 

mohly zasahovat do analýz. Abychom přesto mohli tuto proměnnou dále kontrolovat, byla zahrnuta 

do všech analýz jako kontrolní proměnná, přičemž se nijak neprokázalo, že by měl rozdílný věk 

respondentek vliv na ostatní výsledky této studie. V těchto případech šlo o preliminární analýzy a 

pro publikační účely by bylo potřeba provést sofistikovanější analýzy, nicméně pro přehled 

základních výsledků jsou uvedené analýzy dostatečné. 

 

5.6 Návrhy na navazující studie 

 V teoretické části práce jsme se dozvěděli, že to jaké partnery preferujeme do jisté míry 

závisí na tom, jak my sami vypadáme. Proto by bylo jistě přínosné v navazujících studiích brát v 

potaz i to, jakými fyzickými charakteristikami disponují samotné respondentky a zkoumat, do jaké 

míry se odráží do výpovědí ohledně partnerských preferencí a reálného výběru partnerky. S tím 

zcela jistě souvisí i to, že bychom měli brát v potaz míru maskulinity a femininity preferovaných 

znaků s ohledem na vlastní rozložení maskulinních či femininních znaků samotné respondentky. 

Vzhledem k tom, že stále pátráme po tom, do jaké míry jsou či nejsou partnerské preference 

lesbických žen podobné mužským preferencím, či preferencím heterosexuálních žen, bylo by velmi 

přínosné srovnat odpovědi skupin heterosexuálních mužů a žen a homosexuálních mužů a žen. 

Mohli bychom tak objevit spojitosti, které by mohly objasňovat, do jaké míry jsou partnerské 

preference stabilní v rámci pohlaví a sexuální orientace, a jakým způsobem jsou vlastně formovány. 

Jelikož jsme studii testovali v rámci dvou různých zemí – České republiky a Brazílie - i přes 

obrovské množství kulturních a dalších odlišností, se stále jedná o kultury spadající do společnosti 

západní. Proto by bylo jistě vhodné použít již zpracovaný dotazník k výzkumu v dalších ne-

západních zemích. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

6.  Závěr 
6.1  Závěr 

 Hlavním cílem této práce bylo prozkoumání partnerských preferencí neheterosexuálních žen 

a následně také experimentálně prověřit, jaké hodnoty fyzických znaků neheterosexuální ženy 

preferují na svých potenciálních partnerkách. Zaměřili jsme se na preference čtyř fyzických znaků 

ženské postavy, které jsou dle dosavadních studií (uskutečněných na heterosexuální populaci) 

považovány za ty, jež ve velké míře ovlivňují vnímání a hodnocení ženské fyzické atraktivity. 

Vzhledem k tomu, že se z mnoha výzkumů ukazuje že partnerské preference se mohou lišit od toho, 

jaké partnery si vybíráme v reálném životě. V teoretické části práce jsme se proto zaměřili na 

objasnění rozdílů mezi preferencemi a reálným výběrem partnera – tedy jakým způsobem jsou 

formovány naše partnerské preference a proč se často liší od reálného výběru partnera.  

 Kromě toho, že jsme zjistili jaké fyzické znaky jsou mezi neheterosexuálními ženami 

nejvíce preferovány, jsme zároveň srovnávali jejich představy o ideální partnerce s tím, jak vypadá 

jejich aktuální současná partnerka. Většina studií se zaměřuje pouze na to, jaké fyzické či 

osobnostní znaky bychom preferovali na svém ideálním partnerovi a nezbývá se tím, do jaké míry 

se tyto preference odrážejí do skutečného výběru. Navíc jsou tyto studie téměř výhradně prováděny 

na heterosexuální populaci. Proto se v teoretické části práce snažíme také nastínit to, jakým 

způsobem se mohou formovat partnerské preference neheterosexuálních žen. Z evolučního hlediska 

zatím není totiž zcela jasné, zda budou lesbické ženy vykazovat preference spíše podobné 

heterosexuálním mužům či heterosexuálním ženám, případně kombinaci obojího. Na základě výsledků 

této práce se ukazuje jako pravděpodobnější, že partnerské preference neheterosexuálních žen budou 

formovány podobným způsobem jako preference mužské, kdy se u obou těchto skupin ukazují podobné 

výsledky v hodnotách preferovaných znaků.  
 Velkou výhodou předkládané práce je především to, že se jedná o mezikulturní studii a my jsme 

tak měli možnost zjistit v jaké míře se budou lišit preference neheterosexuálně orientovaných žen z 

České republiky a Brazílie. Další výhodou této studie je to, že jsme testovali preference na čtyřech 

různých, přesto velmi souvisejících a úzce se prolínajících ženských fyzických znaků, jejichž vzájemný 

vztah se u některých signifikatně potvrdil. Je totiž mnohem pravděpodobnější, že pokud si vybíráme 

partnera, sledujeme jak daný člověk působí celkově, než abychom vyhodnocovali každý fyzický znak 

zvlášť. Mnoho studií se zabývalo tím, do jaké míry ovlivňují osobnostní charakteristiky partnera 

spokojenost v partnerském vztahu. Přestože je role fyzické atraktivity i v rámci dlouhodobého vztahu 

nepopiratelným činitelem, velmi málo studií se zabývalo tím, zda by nemohly kvalitu partnerského 

vztahu do jisté míry ovlivňovat i charakteristiky fyzické. Zaměřili jsme se proto na to, do jaké míry 

může ovlivňovat kvalitu partnerského vztahu to, pokud to, jaké znaky u svých partnerů preferujeme, 

nenacházíme u svých partnerů v běžném životě.  

Tato práce přinesla mnoho několik zajímavých výsledků, z nichž ty nejdůležitější nyní shrneme:  
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1.) Rozdíly mezi preferencemi neheterosexuálních žen z České republiky a Brazílie v rámci 

vybraných znaků jsou pouze minimální. 

 

2.) Partnerské preference neheterosexuálních žen do jisté míry odpovídají preferencím 

heterosexuálních mužů – především s ohledem na femininitu žen. 

 

3.) Ukázaly se rozdíly mezi hodnotami preferovaných znaků a hodnotami znaků, jimiž disponovaly 

reálné partnerky těchto žen. 

 

4.) Rozdíl mezi hodnotami preferovaných znaků a hodnotami znaků, jimiž disponovaly reálné 

partnerky těchto žen, zasahují do kvality dlouhodobých vztahů těchto žen. 

 

5.) Větší rozdíl mezi hodnotami preferovaných znaků a znaků, jimiž disponovaly reálné partnerky, 

negativně ovlivňoval kvalitu dlouhodobých vztahů těchto žen 

 

6.) Nejvíce negativně ovlivňoval kvalitu partnerského vztahu, pokud se hodnoty preferencí a 

hodnoty reálných znaků lišily především v hodnotách BMI a WHR. 
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6.3 Seznam tabulek 
 
 
Tabulka A – Demografické údaje.  

 ČR  Brazílie  
 Průměr ± SD N Průměr ± SD N 
věk respondentky 26,54 ± 0,65 136 24,01 ± ,60 101 
věk partnerky 27,82 ± 1,05 50 24,45 ± 1,10 33 
délka současného vztahu 45,90 ± 10,34 50 28,86 ± 5,31 35 
délka posledního vztahu 25,44 ± 2,96 32 17,82 ± 2,44 28 
počet dlouhodobých partnerek 2,20 ± ,15 80 2,16 ± ,17 62 
výška respondentky 167,44 ± ,56 136 164,81 ± ,71 101 
váha respondentky 66,20 ± 1,26 136 64,73 ± 1,16 101 
 
 

Tabulka B – Kvalita partnerského vztahu. 

 Medián/průměr ± SD 
 ČR (N = 51) Brazílie (N = 35) 
RDAS shoda v partnerském svazku 
(konsezus) 30/29,38 ± ,47 29/29,45 ± ,63 

RDAS spokojenost (satisfakce) 21/19,96 ± ,41 19/18,79 ± ,64 
RDAS partnerská soudržnost (koheze) 16/16,31 ± ,26 18/18,39 ± ,53 
RDAS celkový skór 66/65,65 ± ,84 67/66,64 ± 1,20 
 
 

Tabulka C - Deskriptivní statistiky vztahující se k preferovanému rozvoji znaků a rozvoji 

znaků u reálné partnerky. 

 Preference Reálná partnerka 

 Medián (N) Absolutní (relativní) 
četnost Medián (N) Absolutní (relativní) 

četnost 
 ČR Brazílie ČR Brazílie ČR Brazílie ČR Brazílie 

BMI 3  
(N = 109) 

3  
(N = 84) 

  3  
(N = 48) 

3,5  
(N = 32) 

  

17   5 (4,6%) 1 (1,2%)   2 (4,2%) 0 (0%) 
19   26 (23,9%) 11 (13,1%)   10 (20,8%) 7 (21,9%) 
22   49 (45%) 48 (57,1%)   13 (27,1%) 9 (28,1%) 
24   20 (18,3%) 19 (22,6%)   10 (20,8%) 3(9,4% 
26   7 (6,4%) 5 (6%)   8 (16,7%) 8 (25,0%) 
29   0 (0%) 0 (0%)   5 (10,4%) 3(9,4%) 
33   1 (0,9%) 0 (0%)   0 (0%) 2(6,3%) 
37   0 (0%) 0 (0%)   0 (0%) 0 (0%) 
40   1 (0,9%) 0 (0%)   0 (0%) 0 (0%) 
LBR 4  

(N = 109) 
4  

(N = 84)   3  
(N = 48) 

3  
(N = 32)   

0,46   4 (37%) 2 (2,4%)   6 (12,5%) 1 (3,1%) 
0,47   11 (10,1%) 4 (4,8%)   13 (27,1%) 9 (28,1%) 
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0,48   23 (21,1%) 22 (26,2%)   14 (29,2%) 7 (21,9%) 
0,49   30 (27,5%) 32 (38,1%)   5 (10,4%) 9 (28,1%) 
0,50   24 (22%) 14 (16,7%)   6 (12,5%) 3 (9,4%) 
0,51   12 (11%) 7 (8,3%)   2 (4,2%) 2 (6,3%) 
0,52   2 (1,8%) 2 (2,4%)   2 (4,2%) 0 (0%) 
0,53   3 (2,8%) 1 (1,2%)   0 (0%) 1 (3,1%) 
Velikost 
prsou 

C  
(N = 109) 

D  
(N = 84)   C  

(N = 48) 
C  

(N = 32)   
A   2 (1,8%) 0 (0%)   6 (12,5%) 3(9,4%) 
B   20 (18,3%) 11 (13,1%)   13 (27,1%) 11 (34,4%) 
C   42 (28,5%) 28 (33,3%)   14 (29,2%) 5 (15,6%) 
D   35 (32,1%) 34 (40,5%)   7 (14,6%) 4 (12,5%) 
E   10 (9,2%) 11 (13,1!%)   8 (16,7%) 9 (28,1%) 
WHR – 
silueta 
pasu 

0,65  
(N = 109) 

0,65  
(N = 84)   0,70  

(N = 48) 
0,70  

(N = 32)   

0,60   29 (26,6%) 16 (19%)   11 (22,9%) 5 (15,6%) 
0,65   33 (30,3%) 46 (54,8%)   6 (12,5%) 8(25,0%) 
0,70   31 (28,4%) 17 (20,2%)   14 (29,2%) 8 (25,0%) 
0,75   10 (9,2%) 4 (4,8%)   8 (16,7%) 5 (15,6%) 
0,80   6 (5,5%) 1 (1,2%)   9 (18,8%) 6 (18,8%) 
 
 
Tabulka D.  - Rozdíly v demografických údajích mezi českými a brazilskými respondentkami a 
jejich partnerkami 
 
 

Mediánová hodnota Rozdíly mezi 
respondentkami 
z ČR a BR 

 
Mann-Whitney U 

 
Sig. (p) ČR BR 

výška 1578.0 .002 168 cm 163 cm 
věk 5438.0 .008 24 let 22 let 
Věk partnerky 590.5 .029 26 let 23 let 
 
 
Tabulka E. - Rozdíly v T-Testu mezi preferovanými znaky mezi brazilskými a českými 

respondentkami 

 

Medián ± SD Rozdíly mezi 
preferencemi  

 
Sig. (p) 

 
t ČR BR 

Preferované WHR .000 1,53 2,37 2,14 
Preferované BMI .083 -.795 3,07 3,19 
Preferovaná vel. prsou .832 -1.897 3,28 3,54 
Preferované LBR .055 .290 4,08 4,02 
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Tabulka F. - Výsledky rozdílů v T-Testu mezi preferencemi a znaky aktuální partnerky z obou 
  zemí 
 
 

PREFERENCE REÁLNÉ ZNAKY ROZDÍL Rozdíl mezi 
preferovanými a 
reálnými znaky 
(N = 75) M SD M SD t p 

Velikost BMI 2,97 0,9 3,68 1,46 ,517 ,000 
Velikost WHR 2,16 0,97 2,99 1,39 ,231 ,046 
Velikost prsou 3,39 0,93 3,04 1,46 ,480 ,000 
Velikost LBR 4,05 1,48 3,31 1,56 ,509 ,000 

 
 
Tabulka G. -  Výsledky rozdílů T-Testu mezi preferencemi a znaky aktuální partnerky z České 
  republiky 
 
 

PREFERENCE REÁLNÉ ZNAKY ROZDÍL Rozdíl mezi 
preferovanými a 
reálnými znaky 
(N = 45) 

 
M 

 
SD 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
p 

Velikost BMI 2,96 0,98 3,53 1,38 ,543 ,000 
Velikost WHR 2,18 1,12 2,93 1,44 ,334 ,025 
Velikost prsou 3,29 0,95 2,91 1,26 ,443 ,002 
Velikost LB 4,18 1,61 3,16 1,61 ,479 ,000 

 
 
 
Tabulka H. - Výsledky rozdílů T-Testu mezi preferencemi a znaky aktuální partnerky z Brazílie  
 
 

PREFERENCE REÁLNÉ ZNAKY ROZDÍL Rozdíl mezi 
preferovanými a 
reálnými znaky 
(N = 30)  

M 
 
SD 

 
M 

 
SD 

 
t 

 
p 

Velikost BMI 3 0,79 3,9 1,58 ,498 ,005 
Velikost WHR 2,13 0,73 3,07 1,34 -,009 ,961 
Velikost prsou 3,53 0,9 3,23 1,43 ,516 ,003 
Velikost LB 3,87 1,31 3,53 1,48 ,627 ,000 
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Tabulka I. - Výčet korelací mezi GIAP indexy a skóry RDAS u žen z obou zemí 
 
 

Korelace mezi GIAP indexem a skóry RDAS 
 GIAP index 

WHR 

GIAP index BMI  GIAP index 

velikosti prsou 

GIAP index LBR 

Věk RDAS_konsenzus Corr. -,111 -,244 -,029 -,102 
  Sign. ,349 ,038 ,808 ,391 
   71 71 71 71 
 RDAS_satisfakce Corr. -,307 -,190 -,110 -,040 
  Sign. ,008 ,108 ,353 ,734 
   71 71 71 71 
 RDAS_koheze Corr. -,213 -,050 ,167 -,016 
  Sign. ,070 ,675 ,159 ,896 
   71 71 71 71 
 RDAS_celk.skór Corr. -,300 -,244 -,003 -,080 
  Sign. ,010 ,038 ,980 ,501 
   71 71 71 71 
 
 
Tabulka J. -  Výčet korelací mezi GIAP indexy a skóry RDAS u žen z Brazílie 
 
 

Korelace mezi GIAP indexem a skóry RDAS (BR) 
 GIAP WHR GIAP BMI GIAP vel.prsou GIAP LBR 
Věk RDAS_konsenzus Corr. -,218 -,473 -,035 -,328 

  Sign. ,256 ,009 ,859 ,082 
  df 27 27 27 27 
 RDAS_satisfakce Corr. -,314 -,231 -,356 -,032 
  Sign. ,097 ,228 ,058 ,867 
  df 27 27 27 27 
 RDAS_koheze Corr. -,334 -,102 -,144 ,054 
  Sign. ,077 ,598 ,455 ,783 
  df 27 27 27 27 
 RDAS_celk.skór Corr. -,411 -,393 -,267 -,152 
  Sign. ,027 ,035 ,161 ,431 
  df 27 27 27 27 
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Tabulka K. -  Výčet korelací mezi GIAP indexy a skóry RDAS u žen z České republiky 
 
 

Korelace mezi GIAP indexem a skóry RDAS (ČR) 
Control Variables GIAP WHR GIAP BMI GIAP vel. prsou GIAP LBR 
Věk RDAS_konsenzus Corr. -,030 ,012 -,020 ,028 

  Sign. ,849 ,939 ,897 ,860 
  df 41 41 41 41 
 RDAS_satisfakce Corr. -,384 -,099 ,119 -,218 
  Sign. ,011 ,528 ,448 ,160 
  df 41 41 41 41 
 RDAS_koheze Corr. -,229 -,003 ,408 ,067 
  Sign. ,139 ,984 ,007 ,670 
  df 41 41 41 41 
 RDAS_celk.skór Corr. -,260 -,036 ,181 -,054 
  Sign. ,092 ,818 ,246 ,733 
  df 41 41 41 41 
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6.4 Seznam grafů 
 
 
Četnosti udané sexuální orientace na Kinseyho škále zvlášť pro brazilské a české účastnice  
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Grafy frekvencí preferovaných znaků v rámci obou populací 
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Grafy frekvencí reálného rozvoje znaků  u reálné partnerky v rámci obou populací 
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6.5 Seznam obrázků 
 
Obrázek č.1 
Kinseyho škála sexuální orientace 
převzato z http://skew.dailyskew.com/2008/01/take-kinsey-scale.html    

 

 
 
 
Obrázek č. 2 
Genitální a subjektivní vzrušení u heterosexuálních žen při sledování pornografických filmů  
převzato z Chivers, M. L., Rieger, G., Latty, E., & Bailey, J. M. (2004). A sex difference in the specificity of sexual 

arousal. Psychological Science, 15, p. 740 
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Obrázek č. 3  

Nově vzniklé subškály z původních otázek dotazník DAS na testování partnerské přizpůsobivosti 
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6.6 Příloha 1: Informovaný souhlas 
 

 
Rádi bychom Vás pozvali k účasti na mezikulturní studii zaměřené na "Vliv fyzických a 
osobnostních charakteristik na preference a výběr romantických partnerů". Cílem tohoto 
výzkumu je zjistit, jaké konkrétní fyzické a psychické rysy hrají roli v partnerských preferencích 
a při výběru partnerů u heterosexuálních, homosexuálních či bisexuálních mužů i žen. 
 Pokud se rozhodnete zúčastnit, budete hodnotit přitažlivost různých fyzických znaků na 
kreslených obrázcích a také základní psychologické charakteristiky. Taktéž vyplníte krátké 
dotazníky týkající se Vašeho partnerského a sexuálního života. Vaše účast na tomto výzkumu 
je naprosto anonymní a dobrovolná, a kdykoliv se rozhodnete od účasti upustit, stačí stránku 
zavřít a neúplná data nebudou analyzována. Naopak nám velmi pomůžete svou účastí, která 
nám pomůže pouze v případě, že bude zahrnovat upřímné odpovědi - nezapomeňte, že lidská 
variabilita je obrovská a neexistují tudíž žádné správné či špatné odpovědi, odpovídejte 
jednoduše dle své přirozenosti. Účast na výzkumu trvá cca 30 minut, a věřte, že i takto krátká 
doba nám může dopomoci odhalit některá zákoutí složitých mezilidských vztahů, jež mohou 
mít bezprostřední vliv na spokojenost v partnerství a můžeme je tak jen díky Vám aplikovat i v 
reálném životě lidí, kteří partnera hledají anebo se snaží, aby bylo jejich partnerství šťastnější. 
K rozdělanému dotazníku se navíc můžete během dvou dnů od započetí vrátit, stačí kliknout 
znovu na link. 
 
 Výzkumu se může účastnit kdokoliv od 18 let. V případě, že se zúčastnit z jakýchkoliv 
důvodů nechcete nebo nemůžete, pomůžete nám i tím, že odkaz na tento výzkum pošlete 
komukoliv, komu uznáte za vhodné. 
 
 Velmi si Vaší účasti vážíme a budete-li chtít, můžete se výsledky této studie dovědět, 
jakmile budou zpracované. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat: 
 

Mgr. Jaroslava Varella Valentova, Ph.D. (valentova@cts.cuni.cz) 

Bc. Marie Zunová (flylight@seznam.cz) 

M.Sc. Marco Varella, Ph.D. (macvarella@gmail.com)  
 
Abyste se mohli výzkumu zúčastnit a abychom my mohli Vaše data použít, potřebujeme Váš 
souhlas s účastí ve výzkumu, který nám potvrdíte pomocí níže uvedeného souhlasu.  
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o podmínkách účasti ve výzkumu zaměřeném na Vliv 
fyzických a osobnostních charakteristik na preference a výběr romantických partnerů a 
rozhodl/a jsem se jej dobrovolně zúčastnit. Chápu, že moje účast v tomto výzkumu je 
anonymní, že údaje poskytnuté o mé osobě nebudou předány žádné třetí osobě a budou 
použity pouze k vědeckým účelům. 

  
   Ano, souhlasím ◌   Ne, nesouhlasím ◌ 

 

Karlova Univerzit a         Univerzita v Brazílii 

Centrum pro teoretická                Institut psychologie 

studia Praha                                               Brasília, DF 

Česká Republika                                               Brazílie 

(www.cts.cuni.cz) 
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6.7 Příloha 2: Náborový článek z časopisu STUD Brno 
 

Výzkum partnerských preferencích 
a spokojenosti v partnerství 

Jak si vybíráme romantické partnery a jak naše 
partnerské preference ovlivňují spokojenost a kvalitu našich partnerství? Pomozte svou účastí na 
tomto výzkumu odpovědět tyto otázky. 
  
Všichni ten pocit známe - uvidíme ho/ji na druhé straně ulice a hemživý pocit v břiše nám napovídá, že 
by to mohl být ten pravý/ta pravá. Celá řada vědeckých studií ukazuje, že atraktivita na první pohled je 
velice důležitou součásti toho, zda s dotyčným člověkem navážeme nějaký další kontakt, anebo nikoliv. 
Osobnostní charakteristiky i fyzické rysy hrají klíčovou roli při výběru romantického partnera, ačkoliv 
muži u potenciálních partnerek v průměru přikládají větší váhu znakům fyzickým (např. krásné oči), 
kdežto ženy znakům osobnostním (např. výdělečný potenciál). Jinak řečeno, na první pohled si většinou 
o člověku uděláme nějaký obrázek, a pokud zrovna vyhledáváme romantického partnera, velice rychle 
zvážíme, zda by se dotyčný/á mohl/a stát objektem našeho skutečného zájmu.  
  Několik studií nicméně ukázalo, že partnerské preference a reálný výběr partnera se od sebe 
mohou do jisté míry lišit. Můžeme preferovat mnoho specifických charakteristik (svalnaté paže, husté 
černé vlasy, inteligentní humor, citlivost, láska k dětem), nicméně je velmi nepravděpodobné, že by je 
náš reálný partner uspokojil všechny, a při výběru reálného partnera tak musí člověk vždy udělat mnoho 
kompromisů. Případně, i když náš ideální partner může někde existovat (Brad či Angelina), neznamená 
to, že nám bude k dispozici.  
  Souvislost mezi preferencemi a skutečným výběrem partnera je 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 muže a ženy, 
kteří jsou přitahováni k lidem stejného pohlaví. Náš výzkum je liberální, zajímají nás všichni, muži a 
ženy, heterosexuální a homosexuální, jakéhokoliv věku (nad 18 let), abychom zmapovali i jejich 
preference. Důležitou součástí výzkumu je otázka, zda a jakým způsobem se partnerské preference, ale 
také např. vzhled a osobnost našich rodičů, či náš vlastní vzhled a osobnostní charakteristiky promítají 
do 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, a mimo 
jiné přímo ovlivňuje spokojenost dětí vyrůstajících v těchto vztazích. A protože pocit životní 
spokojenosti je naším předním cílem, rádi bychom tímto výzkumem přispěli k pochopení, co může 
kvalitu romantického partnerství ovlivňovat, a na základě čeho v posledku nalézt toho pravého/tu 
pravou. 
  Výzkum samozřejmě není možný bez vás, respondentů, které tímto způsobem srdečně zveme k 
účasti a k rozdistribuování odkazu. Studie probíhá pod záštitou Centra pro teoretická studia Univerzity 
Karlovy ve spolupráci s Institutem Psychologie na Univerzitě v Brasilia v Brazílii. Výzkum probíhá 
formou on-line dotazníku, jehož vyplnění zabere cca 30 minut, je zábavný a zcela anonymní. Zveme 
touto cestou všechny k poznání sebe sama a zapojení se do studie, probíhající na dvou kontinentech, o 
tom, o jakých partnerech sníme a jaké nakonec v realitě skutečně máme a o tom, co vše může 
ovlivňovat spokojenost v dlouhodobém partnerském svazku. Jak je naším zvykem, výsledky výzkumu 
pošleme zájemcům, jakmile budou data zpracovaná. Moc Vám všem děkujeme za spolupráci a přejeme 
příjemnou zábavu. 
Pro účast stačí kliknout na následující odkaz (bez rizika následných spamů): 
  

https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3yrzTnoyYdBWrR3 

Mgr. Jaroslava Varella Valentova, Ph.D. (http://www.cts.cuni.cz/valentova.html), 
Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova v Praze, ČR 

Bc. Marie Zunová, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, ČR 
Marco Antonio Correa Varella, Ph.D., Institut psychologie, Univerzita v Brasília, Brazílie 
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6.8 Soubor dotazníků 
6.8.1 Příloha 3a: Demografické údaje a otázky týkající se partnerského statutu 
 

1.) Jaká je Vaše tělesná výška (uveďte prosím v centimetrech, např.: 170)? 
 

 150 cm či méně 
 151 cm 
 152 cm 
 … 
 … 
 221 cm či více 

 
 

2.) Jaká je Vaše tělesná hmotnost (uveďte prosím v kilogramech, např.: 70)? 
 

 méně než 40 kg 
 41 kg 
 42 kg 
 … 
 … 
 více než 131 kg 

 
 

3.) Kolik je Vám let? 
 

 Méně než 18 let 
 18 let 
 19 let 
 … 
 … 
 více než 80 let 

 
 

4.) Jaká je Vaše sexuální orientace? 
 

 Výlučně heterosexuální 
 Převážně heterosexuální 
 Spíše heterosexuální 
 Bisexuální 
 Spíše homosexuální 
 Převážně homosexuální 
 Výlučně homosexuální 

 
 

5.) Máte nebo jste měla dlouhodobého partnera mužského pohlaví? 
 

 Ano, v současnosti jsem v dlouhodobém vztahu s mužem 
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 V současnosti nemám, ale měla jsem muže jako dlouhodobého partnera 
 Ne, nikdy jsem neměla muže jako dlouhodobého partnera 

 
 

6.) Máte nebo jste měla dlouhodobou partnerku ženského pohlaví? 
 

 Ano, v současnosti jsem v dlouhodobém vztahu se ženou 
 V současnosti nemám, ale měla jsem ženu jako dlouhodobou partnerku 
 Ne, nikdy jsem neměla ženu jako dlouhodobou partnerku 

 
 

7.) Kolik jste doposud měla dlouhodobých partnerek ženského pohlaví? (Dlouhodobým se má 
na mysli vztah, který jste považovaly za perspektivní do budoucnosti. Pokud máte v současnosti perspektivní 
vztah s ženou, počítejte prosím i ji). 

 
 1 
 2 
 3 
 … 
 15 a více 

 
 

8.) Jak dlouho jste ve svém současném vztahu s Vaší partnerkou ženského pohlaví? 
(Uveďte v letech a měsících) 

 
 Roky _________ 
 Měsíce________ 

 
 
 

9.) Jak dlouho trval Váš poslední dlouhodobý vztah s partnerskou ženského pohlaví? 
(Uveďte v letech a měsících) 

 
 Roky__________ 
 Měsíce_________ 
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6.8.2 Příloha 3b: RDAS-  Standardizovaná zkrácená verze  
   Spanierova testu dyadického přizpůsobení 
 
Následující dotazník obsahuje otázky týkající se Vašeho partnerského vztahu. Odpovídejte co 
nejupřímněji, tak aby Vaše odpovědi byly pravdivé a přesné. Neexistují odpovědi "správné" nebo 
"chybné". 
 
Vybrané odpovědi označte, či tam, kde je třeba odpovězte slovem nebo číslem. Neztrácejte příliš 
času rozvažováním, označte první odpověď, která Vás napadne. V žádném případě nepřeskakujte, 
zodpovězte prosím všechny otázky.
 
 
Většina lidí v některých otázkách nesouhlasí se svým partnerem. Zaznamenejte prosím u 
každé položky míru souhlasu či nesouhlasu mezi Vámi a Vaším partnerem/Vaší partnerkou:

1.) Náboženské otázky

Vždy shoda Téměř vždy 
shoda Občas neshoda Často neshoda Téměř vždy 

neshoda Vždy neshoda 

      
 
 
2.) Projevování citů

Vždy shoda Téměř vždy 
shoda Občas neshoda Často neshoda Téměř vždy 

neshoda Vždy neshoda 

      
 
 
3.) Dělání důležitých rozhodnutí 
 
 

Vždy shoda Téměř vždy 
shoda Občas neshoda Často neshoda Téměř vždy 

neshoda Vždy neshoda 

      
 
 
4.) Sex
 

Vždy shoda Téměř vždy 
shoda Občas neshoda Často neshoda Téměř vždy 

neshoda Vždy neshoda 

      
 
 

5.) Správné nebo vhodné chování (například zásady zdravení lidí, pravidla stolování, 
oblékání).
 

Vždy shoda Téměř vždy 
shoda Občas neshoda Často neshoda Téměř vždy 

neshoda Vždy neshoda 
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6.) Rozhodnutí týkající se zaměstnání

 

Vždy shoda Téměř vždy 
shoda Občas neshoda Často neshoda Téměř vždy 

neshoda Vždy neshoda 

      
 
 
 
7.) Jak často uvažujete o ukončení vztahu?

Pořád Často Spíše častěji Občas Zřídka Nikdy 
      

 
 
8.) Jak často se s partnerkou hádáte?
 

Pořád Často Spíše častěji Občas Zřídka Nikdy 
      

 
 
9.) Litujete toho, že žijete společně?
 

Pořád Často Spíše častěji Občas Zřídka Nikdy 
      

 
 
10.) Jak často si jdete s partnerkou na nervy?
 

Pořád Často Spíše častěji Občas Zřídka Nikdy 
      

 
 
11.) Chodíte společně za zábavou a koníčky?

Každý den Téměř každý den Příležitostně Zřídka Nikdy 
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Jak často se následující chování vyskytuje mezi Vámi a Vaším partnerem/partnerkou? 
 

12.) Máte podnětnou výměnu názorů?

Nikdy Méně než 
jednou za měsíc 

Jednou nebo 
dvakrát za 
měsíc 

Jednou nebo 
dvakrát týdně Jednou za den Více než 

jednou denně 

      
 
 
13.) Věnujete se společně nějaké činnosti?
 

Nikdy Méně než 
jednou za měsíc 

Jednou nebo 
dvakrát za 
měsíc 

Jednou nebo 
dvakrát týdně Jednou za den Více než 

jednou denně 

      
,,,,

14.) Klidně o něčem diskutujete?
 

Nikdy Méně než 
jednou za měsíc 

Jednou nebo 
dvakrát za 
měsíc 

Jednou nebo 
dvakrát týdně Jednou za den Více než 

jednou denně 
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6.9 Seznam použitých obrázkových stimulů 
 
 
WHR 
 

 
 
Velikost prsou  
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LBR – leg to body ratio  
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BMI – Body mass index 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


