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ABSTRAKT 

 Žárlivost je evoluční psychologií vysvětlována jako důsledek selekčních tlaků, 

jejichž působením se vyvinuly určité psychické sklony, které měly za cíl maximalizovat 

vlastní reprodukční schopnost. Mezi ně patří i romantická žárlivost, která u mužů 

zajišťuje jistotu otcovství a u žen udržení si partnerových zdrojů.  Výsledky ředchozích 

studií, vycházejících z evolučního přístupu, poukazují na mezipohlavní rozdíly ve 

vnímání žárlivosti. Heterosexuální muži obecně vykazují úzkost spojenou spíše se 

sexuální nevěrou a heterosexuální ženy spíše s nevěrou emoční. Studie zaměřující se na 

žárlivost u homosexuálů ukazují, že homosexuální muži mají tendenci vykazovat větší 

míru úzkosti spojenou s emoční nevěrou (tj. jako heterosexuální ženy) a homosexuální 

ženy s nevěrou sexuální (tj. jako heterosexuální muži). Zdá se, že typ žárlivosti (emoční 

/ sexuální) se odvíjí od biologického pohlaví partnera, na kterého je žárleno, nikoli od 

biologického pohlaví jedince, který žárlí. Cílem této práce bylo prozkoumat prožívání 

žárlivosti, zkušenosti s ní a názory na ni pomocí kvantitativní dotazníkové studie 

z perspektivy heterosexuálních, homosexuálních a bisexuální jedinců a dále 

prozkoumat, zda se liší sexuální/emoční žárlivost v závislosti na pohlaví respondentova 

partnera. Studie se účastnilo celkem 286 jedinců, 137 mužů (průměrný věk 27,8, 

SD=5,88) a 149 žen (průměrný věk 25,07, SD= 5,32). Všichni respondenti vyplnili sadu 

anonymních dotazníků zaměřených na partnerskou žárlivost a dále dotazník 

partnerských investic a partnerské přizpůsobivosti. Výsledky této studie ukázaly, že 

existuje rozdíl v míře prožívání žárlivosti mezi muži a ženami nehledě na sexuální 

orientaci. Dále bylo zjištěno, že muži žárlí sexuálně více v případě, že jsou ve vztahu se 

ženou a podobně, že sexuálně žárlí více ženy v případě, že jsou ve vztahu také se ženou.  

 

Klíčová slova: žárlivost, sexuální orientace 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In evolutionary psychology, the concept of jealousy is explained as the result of 

selection pressures causing individuals to develop certain mental tendencies in order to 

maximize their own viability and reproduction ability. Romantic jealousy is one of such 

tendencies; for men ensuring their fatherhood certainty, for women the maintenance of 

their partner's resources.  

Results of previous studies using the evolutionary approach pointed out that there are 

specific gender differences in the perception of jealousy; men generally show more 

anxiety associated with sexual infidelity, women, on the other hand, with emotional 

infidelity. Studies dealing with jealousy between homosexual individuals show that gay 

men tend to express more anxiety regarding emotional infidelity (similar to heterosexual 

women) while homosexual women express more concerns regarding sexual infidelity 

(similar to heterosexual men). These studies suggest that the type of jealousy (emotional 

/ sexual) depends on the sex of the respondent's partner and not on the sex of the 

individual in question.  

The aim of this proposed study was to examine the experience of jealousy, its 

perception and attitudes to it from the perspective of heterosexual, homosexual and 

bisexual men and women and further explore whether it will be different sexual / 

emotional jealousy, depending on the respondent's sex partner using a quantitative 

questionnaires. The research sample consisted of 137 men (mean age 27.8, SD = 5.88) 

and 149 women (average age 25.07, SD = 5.32). All participant completed anonymous 

set of questionnaires aimed at the partner's jealousy along with questionnaire focused on 

partner´s investments and partner adjustment. The results of this study showed that there 

is a difference in the experience of jealousy between men and women, regardless of 

sexual orientation. Furthermore, it was found that men experience more sexual jealousy 

if they are in a relationship with a woman, and that women experience more sexually 

jealousy when they are in a relation with a woman. 

Key words: jealousy, sexual orientation 
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ÚVOD 

Žárlivost je dnes oblíbeným rozebíraným tématem v různých sférách od komerční 

až po vědeckou oblast. V populárně naučných článcích lze najít různé odkazy a vysvětlení 

toho, proč se navzájem ženy a muži nechápou.  V těchto případech se autoři často odkazují 

na vysvětlení rozdílností v chování v rámci partnerských vztahů, založené na biologicky 

zakořeněných rozdílech. Čím dál častěji se v laické obci přirovnáná určitý znak chování, 

například žárlivosti, k biologické adaptaci. V oblasti vědecké je toto téma již několik let 

prozkoumáváno z různých úhlů pohledů. Je to oblast, která i mě zaujala již v průběhu 

mého bakalářského studia, a která se následně stala tématem mé bakalářské práce a 

zároveň oblastí zkoumání v průběhu magisterského studia, kde jsem si zvolila v tématu 

pokračovat a rozšířit výsledky své bakalářské práce. V ní jsme zkoumali prožívání 

žárlivosti, zkušenosti s ní a názory na ni z perspektivy homosexuálních mužů. Zajímalo 

nás, jaké podněty v nich vyvolávají žárlivost, jak řeší situace žárlení se svým partnerem, 

popřípadě jak je řešili s minulým partnerem.  Výsledky mimo jiné ukázaly, že podněty 

vyvolávající žárlivost a reakce na ně jsou odlišné v závislosti na pohlaví partnera, na 

kterého je žárleno. U respondentů, kteří popisovali svou žárlivost během vztahu se ženou, 

jsme identifikovali úzkost spojenou se sexuální nevěrou partnerky, v následujícím vztahu 

s mužem pak převládala spíše úzkost spojená s emoční nevěrou (Potyszová, 2013).  

V rámci magisterského studia jsme se s vedoucí diplomové práce Mgr. Klárou 

Bártovou Ph.D. rozhodly, že by bylo zajímavé v tématu pokračovat a rozšířit jej. Moje 

bakalářská práce nám sloužila jako pilotní studie pro další podrobnější zkoumání tohoto 

fenoménu, a to nejen na vzorku homosexuálních mužů, ale také homosexuálních žen a dále 

heterosexuálních a bisexuálních jedinců, kteří díky svým zkušenostem mohou tyto rozdíly 

lépe popsat. 

Přestože lze tuto problematiku zakotvit v teoretickém rámci mnoha oborových 

hledisek, předkládaná práce vychází především z teoretického rámce evoluční psychologie, 

rovněž má ale přesahy do sociální psychologie a etologie člověka. 

Tato práce se bude skládat ze dvou hlavních částí, teoretické a empirické. 

V teoretické části se nejdříve snažíme stručne vysvětlit problematiku žárlivosti a s ní 

spojenou nevěru. V empirické části pak budeme prezentovat výsledky kvantitativního 

výzkumu této diplomové práce. 
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V celé práci je užíván plurál, neboť ji nabízíme pro širší diskuzi, nikoliv jen jako 

prezentaci osobních názorů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. ŽÁRLIVOST 

Partnerské vztahy a jejich dynamika stojí trvale v popředí zájmu odborné i laické 

veřejnosti. Jednou z častých sledovaných proměnných v rámci dynamiky partnerských 

vztahů je partnerská žárlivost. Termín žárlivost je velice široký pojem a jeho definice se liší 

nejen na základě rozdílných typů žárlivosti, ale i mezi tím, jak samotní autoři pojem 

žárlivosti chápou. Některé definice žárlivosti vycházejí z toho, že jde o jednu samostatnou 

emoci (Sabini a Silver, 2005), jiné na ni nahlížejí jako na široký komplex emocí (hněv, 

smutek, závist, překvapení), či druh chování (Hartl, Hartlová, 2000; Merkle, 1997; White a 

Mullen, 2006).  

 

1.1. Definice žárlivosti 

 Jedna ze základních definic partnerskou žárlivost označuje jako jednu 

z nejčastějších automatických reakcí na ohrožení vztahu třetí osobou. Romantickou 

žárlivost tedy můžeme v její nejobecnější definici charakterizovat jako emocionální stav, 

kdy se osoba cítí ohrožena ztrátou důležitého partnerského vztahu kvůli jiné osobě 

(Guerrero a kol., 2005). Tento typ žárlivost může být také definován jako komplex 

myšlenek, emocí a činů, které se u jedince objevují jako následek vnímané ztráty či 

ohrožení sebeúcty a/nebo ohrožení existence či kvality romantického vztahu. Tato ztráta 

nebo ohrožení vzniká vnímáním skutečné, nebo potenciální romantické náklonnosti mezi 

naším partnerem a (potencionálním) rivalem (White a Mullen, 2006). Podle míry 

situačních, behaviorálních, afektivních a kognitivních charakteristik pak lze žárlivost také 

definovat jako reakci na ohrožení sebeúcty; reakci na ohrožení romantického vztahu; 

prostředek k přivlastnění si druhého; důsledek předtuchy, že něco není v pořádku (White a 

Mullen, 1989). Podobnou definici uvádí i výzkumníci Dijkstra a Buunk (2000). Žárlivost 

se podle nich objevuje buď jako reakce na ohrožení vztahu, na ztrátu partnera nebo pokud 

se rozpadá vztah, kterého si jedinec cení. Tuto reakci může spustit jak potencionální, tak 

skutečný rival. Podle Busse a kol. (2000) žárlivost pramenní z porovnávání určitých 

vlastností rivala a vlastností ohrožené osoby. Pokud pak rival z tohoto porovnání vyjde 

lépe, je vnímán jako ohrožení vztahu, což má za následek vyvolání žárlivých pocitů u 

ohrožené osoby.  
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Německý psycholog a psychoterapeut Rolf Merkle (1997) o žárlivosti říká, že se 

jedná o různorodé pocity strachu, méněcennosti, vzteku či nenávisti, především však 

o trýznivě zakoušený pocit domnělého nebo skutečného odnětí lásky. Žárlivý člověk se 

snaží svůj objekt k sobě připoutat, což v užším slova smyslu znamená touhu 

po bezvýhradném vztahu k partnerovi. Strach ze ztráty milovaného partnera se někdy mění 

téměř v paniku, která znemožňuje jasné uvažování. Na základě nejistoty, kterou žárlivý 

člověk cítí, vyžaduje od partnera neustále nové důkazy lásky a ujištění o tom, že je v jeho 

životě tím jediným člověkem. O žárlivosti můžeme hovořit až v momentě, kdy se společně 

dostaví strach ze ztráty milované osoby, pocity méněcennosti a nenávist. 

Klinický psycholog Paul Hauck (1996) definuje žárlivost jako neurotickou potřebu 

partnerova souhlasu a intenzivní pocit méněcennosti. Ačkoliv je hlavním osobnostním 

rysem žárlivých a panovačných lidí pocit méněcennosti, působí na své okolí velmi 

sebevědomým dojmem. Nepůsobí přecitlivěle a zdá se, že přesně vědí, co chtějí. Ke svým 

partnerům se nechovají jako k sobě rovným a jakýkoliv argument pro ně nemá váhu. Podle 

Haucka (1996) náhody pro žárlivého člověka neexistují, vše vnímají jako důkaz 

potenciální nevěry, či jako motiv k žárlení. Žárliví a panovační lidé jsou absolutně 

přesvědčeni o partnerově vině.  

Hartl a Hartlová (2000) definují žárlivost (též emulace) jako jednu z lidských 

emocí, při které obecně každý člověk zažívá nějaký komplex negativních emocí, hněvu, 

pocitu méněcennosti či deprese. Jedná se o formu úzkosti vznikající z pocitu nejistoty 

a strachu ze ztráty milované osoby. Žárlivost partnerská (partner jealousy) je pak taková 

žárlivost, která se vyskytuje u heterosexuálních i homosexuálních sexuálních partnerů. 

Partneři při ní zažívají úzkost vyplývající z nedostatečného pocitu jistoty týkající se citů 

milované osoby. Žárlivost je zaměřena vůči třetí osobě (popřípadě osobám), které jsou 

určitým způsobem vnímány jako ohrožující. Autoři rozlišují tři stadia: 1) žárlivecký 

monolog (přecházející postupně ve výslech partnera) 2) žárlivecké slídění, nečekané 

kontroly 3) žárlivecká agrese (nejprve slovní, posléze i fyzická). 

Samotné důsledky žárlivosti mohou být vnímány jak pozitivně, tak negativně. 

Nahlíží-li na ni jedinec pozitivně, lze ji vnímat jako projev lásky, náklonnosti, péče 

a oddanosti (Brewer a kol., 2010). Naopak v negativním slova smyslu vysoká míra 

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

2000; Guerrero a kol., 1998). 

V rámci této studie budeme definovat žárlivost jako emocionální stav, ve kterém se 

daná osoba cítí ohrožena reálnou či potenciální ztrátou důležitého partnerského vztahu 
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(např. existencí reálného či potenciálního rivala).  V úvahu budeme rovněž brát fakt, že na 

žárlivost lze nahlížet i pozitivně (jako projev lásky, náklonnosti, péče a oddanosti) i 

negativně (milostný poměr, domácí násilí, rozvod, smrt). 

 

1.2. Dělení žárlivosti 

Lze rozlišovat několik typů žárlivosti, avšak nejvíce studovanou je žárlivost 

partnerská, neboli romantická. Většina ostatních prací o žárlivosti se týká pouze 

sourozeneckého rivalství (Banks, Kahn, 1982; Hellstrand1 a Chrysochoou, 2015; Dunn 

1983; Lamb a Sutton-Smith 1982; Volling, 2016; Walum a kol., 2013).  Mnohé výsledky 

studia sourozenecké rivality jsou prezentované jako druhotné objevy v rámci širšího 

výzkumného projektu sourozeneckých vztahů obecně (Volling, 2016; White a Mullen, 

2006). Pro účely této studie se nadále budeme zabývat jen romantickou žárlivostí.  

Romantická žárlivost může být rozdělena do několika typů (Buunk, 1997):  

1. Žárlivost preventivní a reaktivní (Buunk, 1991); 

2. Žárlivost normální reaktivní, patologickou reaktivní a symptomatickou (Jaspers, 1963; 

White a Mullen, 1989); 

3. Žárlivost normální, projekční a bludnou (Freud, 1922); 

4. Žárlivost sexuální a emoční (viz kapitola evoluční vysvětlení žárlivosti) (Buunk, 1997); 

 

1.2.1. Žárlivost preventivní a reaktivní 

 

Jedno z nečastějších dělení žárlivosti je Buunkovo (1991) rozdělení na preventivní, 

reaktivní, a samočinně vytvořenou žárlivost. Jeho dělení vychází z teze, že jednotlivé typy 

žárlivosti se liší v rozsahu míry nezdravosti. Reaktivní žárlivost se vyznačuje prožíváním 

negativních emocí (např. vztek), jako odpovědí na partnerovu nevěru (sexuální či emoční). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o reakci na skutečné ohrožení romantického vztahu, ji 

můžeme považovat za racionální. Zbylé dva typy mohou být problematické, protože 

v případě reakce na imaginárního partnera může jít o bludy (Barelds a Barelds-Dijkstra, 

2007; Buunk, 1991). Preventivní žárlivost je tedy definována jako chování, kdy jedinci své 

partnery/partnerky například přehnaně kontrolují, reagují nepřiměřeně na zájem jiné osoby, 



- 6 - 
 

nebo se svým partnerům/partnerkám snaží zabránit ve styku s cizími osobami apod. 

(Buunk, 1991, Buunk 1997). Poslední typ samočinně vytvořené žárlivosti se týká vytváření 

si představ o potencionální nevěře, které vedou k až pocitům úzkosti a nedůvěry (Buunk a 

Dijkstra, 2001).  

 

1.2.2. Žárlivost normální reaktivní, patologická reaktivní a symptomatická 

 

Normální žárlivost, podobně jako patologická, může být vyprovokována stejnými 

podněty, liší se však v intenzitě prožívané reakce. Normální žárlivost je reaktivní v tom 

smyslu, že je reakcí na skutečnou, nebo domnělou nevěru. Druhy žárlivosti, které jsou 

patologicky reaktivní, mají následující charakteristiky (White a Mullen, 2006): 

 

a) Existuje u nich nějaká událost, kterou lze vztáhnout na partnerovy minulé či budoucí 

nevěry. 

b) Existuje nějaká přehnaná reakce na provokaci a nepřiměřená následující porucha 

ve stavu mysli a v chování. 

c) Vývoj žárlivé reakce závisí na situaci, nebo na aspektech vztahu, které mají sklon 

žárlivost udržovat nebo posilovat. 

d) Existuje nějaká predispozice, která subjekt činí na podobné provokace extrémně 

citlivým: 

• Odchylka od normální osobnostní struktury – ve smyslu přecitlivělosti, malé 

sebeúcty, nebo naopak ve smyslu povrchně agresivní sebedůvěry, která zakrývá 

nepřiznávanou zranitelnost. 

• Duševní porucha – duševní poruchy pacienta predisponují k patologickým reakcím, 

nejedná se však o postačující příčinu žárlivosti, pouze u ní dochází ke změněnému 

stavu mysli a to zvyšuje pravděpodobnost žárlivé reakce v případě, že dojde k 

jejímu vyvolání. 

• Dřívější zkušenost s opuštěním či nevěrou – taková zkušenost může u jedince 

zvyšovat citlivost vůči podětům vyvolávajícím žárlivost. 

 

Patologicky reaktivní žárlivost může být provázena bludnými představami 

o partnerově/partnerčině nevěře. Bludy jsou pak v takové situaci nepřiměřenou reakcí na 

provokující stav věcí (Jaspers, 1963). 
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Za symptomatickou žárlivost můžeme považovat takovou, kde je její vznik zcela 

závislý na duševní poruše a žárlivost je manifestací této základní patologie. Průběh 

žárlivosti je spjatý s rozvojem poruchy, který je její nutnou příčinou. Žárlivost pak obvykle 

tvoří součást nějakého širšího syndromu (schizofrenie, zneužívání návykových látek) a 

projeví se spolu s dalšími poruchami, jež jsou pro spouštějící poruchu specifické. 

Symptomatická žárlivost je charakterizována těmito prvky (White a Mullen, 2006): 

a) Základní proces, většinou duševní porucha (organické psychosyndromy, poruchy nálad, 

schizofrenie, bludné (paranoidní) poruchy, obsedantně kompulzivní poruchy, popř. se 

může objevit v souvislosti se zneužíváním alkoholu a narkotik), která se rozvine před 

žárlivostí popřípadě společně s ní. 

b) Průběh a vývoj, který lze vztáhnout z velké části na rozvoj základní poruchy. 

c) Klinické rysy základního procesu objevující se spolu s žárlivostí. 

d) Absence jakékoliv provokace, která by mohla vysvětlovat obavu z nevěry. 

 

Symptomatická žárlivost se s reaktivní žárlivostí hodně překrývá: „U modelu reaktivní 

žárlivosti dostává převahu žárlivostní komplex například spolu s preexistující poruchou 

osobnosti, která poskytuje rámec pro vznik žárlivosti a pro vztah a vnější události, které 

určují vývoj a řešení. U symptomatické konceptualizace má nadřazenost duševní porucha 

nabízející kauzální vysvětlení a determinující průběh žárlivosti. U symptomatické žárlivosti 

dodávají vztah a prostředí spíše jakýsi zabarvující než nějaký zásadní vliv.“ (White a 

Mullen, 2006, str. 259). 

 

1.2.3. Žárlivost normální, projekční a bludná 

 

Dalším přístupem, který nabízí jisté vysvětlení, jsou psychoanalytické teorie 

vycházející primárně z práce Sigmunda Freuda, jenž postuloval tři typy žárlivosti: 

normální (soupeřivou), projekční a bludnou (paranoidní) (Freud, 1991). Procesy každé 

z nich se podle Freuda mohou vzájemně prostupovat a vytvářet tak komplexní nevědomé 

determinanty vědomého afektu, myšlenky a činu (Freud, 1991). Podle klinickým 

psychologů Whitea a Mullena (2006) normální žárlivost nastává v momentě, kdy je člověk 

přesvědčen, že existuje rival a vždy odráží nejranější vzrušení z afektivního života dítěte, 

která k ní přispívají a jsou založena na Oidipovském (Elektřině) komplexu a 

sourozeneckém rivalství. Oidipovská situace, definovaná Sigmundem Freudem, a 
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sourozenecké rivalství představují prototypické dilema, které s normální žárlivostí souvisí. 

Vzniká mezi 3. a 6. rokem života a jedná se o nevědomý erotický vztah dítěte k rodiči 

opačného pohlaví, kdy současně je rodič stejného pohlaví vnímán jako sok. Emocionální 

okolnosti jsou jiné pro muže v Oidipovském komplexu a jiné pro ženy v Elektřině 

komplexu. Chlapec i dívka mají k rodiči stejného pohlaví soupeřivý, rivalitní vztah, žárlí 

na něj a zároveň si přejí mít druhého rodiče jen pro sebe. Chlapcův Oidipovský komplex je 

stav, kdy matka představuje původní objekt chlapcovy lásky. Ten si ji nárokuje, ale čelí 

mocenské převaze otce, manifestované v hrozbě kastrace. Úspěšné řešení oidipovského 

komplexu spočívá v přijetí otcovy autority a přesunutí prvotní touhy po matce do naděje na 

její budoucí naplnění s jinou ženou (Barša, 2002). Elektřin komplex je pak obdobou 

oidipovského komplexu, který končí identifikací dcery s matkou. Dívka nevědomě miluje 

svého otce, a ačkoliv svou matku miluje jako svou pečovatelku, má z ní strach a vnímá ji 

jako rivala (Barša, 2002; Raboch a Zvolský, 2001). Obecná analytická interpretace 

vysvětluje žárlivost jako existenci jakési charakterové patologie, kterou lze přičíst 

těžkostem vyskytujícím se buď v průběhu předoidipovských stadií, nebo v průběhu 

Oidipovského/Elektřina konfliktu. Tyto patologie se manifestují buďto způsobem, jímž 

osoba demonstruje „opakované nutkání“ vyhledat v dospělosti situace, ve kterých mohou 

být potlačené úzkosti z dětství alespoň částečně zvládnuty, nebo pomocí charakterové 

patologie, která člověka vystavuje chronické potřebě sebeobhajující lásky ze strany 

ostatních a nedůvěry vůči rivalům (Freud, 1991).  

Freud také vysvětloval vztah žárlivosti ke skupinovému životu a životu se 

sourozenci. Žárlivost u sourozence plodí podle Freuda úzkosti a vinu kvůli skutečnému 

chování či agresivním podnětům jedince vůči ostatním sourozencům. Lze se proti tomu 

bránit tak, že si jedinec rozvine láskyplný vztah k sourozencům a indetifikuje se s nimi. 

Tento konflikt může být také vyřešen přesunem hněvu vůči sourozencům. Jedinec vnímá 

upřednostňování svého sourozence rodiči jako nespravedlivost. Tato patologie se může v 

dospělosti projevit buď hněvem vůči sociální nespravedlnosti, nebo naopak zájmem o ni. 

Vzniklý zájem o nespravedlnost ve společnosti lze také vnímat jako vytvoření obranné 

reakce proti beznadějné touze po výlučném užívání rodičovské lásky a pocitu ukřivdění. 

Sourozenecká žárlivost tak posiluje utváření pout mezi sourozenci a sociální starostlivost. 

V dospělosti se skupinové situace podobají situacím sourozenců. Členové skupiny vědomě 

i nevědomě touží po výlučné pozornosti ze strany idealizovaného skupinového vůdce (jako 

obraz rodičovské postavy). Tato touha je ovlivněna potlačenými pocity z dětství a z raného 

sourozeneckého rivalství. Situaci jedinec řeší podobně jako v dětství a to tak, že se osoba 
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většinou identifikuje a sblíží nejen se skupinovými vůdci, ale i s ostatními členy skupiny 

(Freud, 1991). 

Projekční žárlivost vzniká jako důsledek vlastní nevěry, popřípadě jako důsledek 

vlastního nutkání k nevěře, které vede k vědomému, nebo nevědomému pocitu viny. 

Projekce pak funguje jako obrana před vinou pocházející z heteroerotické přitažlivosti 

k ostatním. „Velmi hrubé útoky superega1 zvyšují potřebu obrany pomocí potlačení, 

popření a projekce. Když je tato projekce do milovaného, vědomá zkušenost je taková, že 

milovaný je nebo může být přitahován rivalem. Žárlivec pak může útočit spíše na 

milovaného než na sebe, nebo se může identifikovat se svým partnerem a pokusit se 

zvládnout svůj vlastní nevědomý konflikt tak, že se vyrovná s předpokládanou přitažlivostí 

partnera.“ (White a Mullen, 2006, str. 113).  

Také u bludné žárlivosti jsou erotické podněty projektovány, nicméně zde jsou 

homoerotické. Freud ve své analýze tvrdil, že každá bludná žárlivost je obranou proti 

homoerotickým přáním. Homoerotický podnět vyvolává mnohem větší úzkost, než podnět 

heteroerotický. Obrana proti těmto podnětům je mnohem větší a dochází tak k velkému 

zkreslení reality (bludná realita). Podnět je opět projektován do milované osoby, člověk se 

stává paranoidním a žárlivým (Např. paranoidní žárlivost ženy vznikající jako odraz 

projekce homosexuální náklonnosti, která je odvozená ze sexuálního vztahu, který měla v 

dětství se svou starší kamarádkou. Žárlivost zde funguje jako obrana před homosexuálním 

přáním, proti latentní pasivní homosexualitě.) (Freud, 1955). 

 

1.2.4. Žárlivost sexuální a emoční 

 

Z hlediska evoluční psychologie žárlivost dělíme na emoční a sexuální, kdy emoční 

žárlivost bývá typičtější pro ženy a sexuální pro muže (Buss, 1992; Buss, 2009; Sheets a 

Wolf, 2001). Přesto, že nacházíme v mnoha zemích různé procentní odchylky, mnoho 

studií ukazuje, že tato pohlavní variabilita v rámci partnerské žárlivosti je kulturně 

universální (Betzing, 1989; Buunk a kol., 1996; Harris, 2002; Daly, Wilson, 1988; Levy a 

kol., 2006). Například ve výzkumu zaměřeném na genderové rozdíly v rámci žárlivosti, 

který by proveden na vzorku respondentů napříč USA a v některých státech Evropy a Asie 

                                                 
1
 Superego reprezentuje podle S.Freuda jednu ze tří složek osobnosti, které funguje jako svědomí jedince. 

Zastupuje naše společenské pravidla a je formováno především v rané výchově zvnitřněním morálních 
principů v průběhu výchovy (Kassin, 2007). 
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(Německo, Holandsko, Čína), byli respondenti požádáni, aby si představili, že právě 

prožívají romantický vztah, a aby vybrali, jaký scénář by pro ně byl více znepokojující: 

možnost partnerovy sexuální nevěry, nebo situace, kdy by se jejich partner zamiloval do 

někoho jiného. Výsledky této studie dobře znázornily genderové rozdíly, kdy většina žen 

uvedla, že emoční nevěra by pro ně byla horší variantou. Naopak až 60 % mužů 

odpovědělo, že sexuální nevěra by pro ně byla více znepokojující (Harris, 2002).  

Z hlediska pohlavního výběru jsou všichni samci jednoho druhu kvůli omezenému 

množství samic hnáni stejnou dynamikou. Samci mezi sebou soupeří o přístup k samicím a 

naopak samice mezi sebou soupěří o zajitění si co nejvíce otcovských investic, aby zajistily 

co největší šance na přežití svých potomků. Tento pohlavní výběr se nazývá intrasexuální 

(vnitropohlavní) (Buss, 2009). Vnitropohlavní soutěž zajišťuje, že do dalších generací se 

dostanou právě ty znaky, které vedly k vítězství (např. větší síla, inteligence, schopnost 

vyjít se spojencem atd.). Samičí preference jsou klíčovým momentem pro vznik rivalství 

mezi samci. Vítězi se mohou pářit s větší frekvencí a umožnit většímu počtu svých genů 

evoluční vzestup (Buss, 1988, 2009). Naopak v druhém typu výběru, intersexuálním neboli 

mezipohlavním, si příslušníci jednoho pohlaví vybírají partnery druhého pohlaví na 

základě preferencí určitých vlastností. Jedinci, jež mají upřednostňované vlastnosti, jsou 

vybíráni častěji a jejich genům se tak daří lépe. Ti, kteří těmito geny nedisponují, jsou 

vyřazeni z procesu reprodukce a jejich geny zanikají (Buss, 2009).  

Z pohledu evoluční psychologie se volba partnera a reprodukční strategie mužů a 

žen výrazně liší. Jak muži, tak ženy totiž do reprodukce přinášejí jiné investice, s čímž jsou 

spojeny i odlišné hrozby v případě, že se jejich partner začne stýkat s jinou osobou (ať už 

sexuálně, nebo citově). Za rodičovské investice se pak považuje jakákoliv energie 

vynaložená jedním z rodičů na zplození a péči o dítě (Buss, 2009). Tento pojem se také 

vztahuje k úbytku budoucího reproduktivního potenciálu, jako důsledku současného úsilí, 

jinak řečeno čím více energie investujeme do výchovy současných potomků, tím méně 

energie nám zbývá pro zplození a opatrování dalších dětí (Trivers, 1972). Pokud je 

investice vysoká, je pro rodiče evolučně výhodné zabezpečit přežití současného 

potomka/potomstva. Tato strategie rodičům zajistí větší pravděpodobnost předání svých 

rodičovských genů. Je-li investice nízká, je evolučně výhodné mít dětí hodně, aby se 

předání genů a jejich přežití zajistilo prostřednictvím velkého počtu dětí a nikoliv 

zabezpečením přežití malého počtu dětí s vysokou investicí (Trivers, 1972). 

I přes to, že u člověka existuje výrazná otcovská péče, z biologického hlediska je 

ženina investice do reprodukce výrazně vyšší, než mužská. Jedním z faktů biologického 
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života u savců je, že ženských pohlavních buněk je málo a jejich reprodukce je omezená. 

Žena musí investovat do reprodukce značné množství času a úsilí (těhotenství, porod, 

kojení, péče o dítě a jeho ochrana) (Trivers, 1972; Djikstra a kol. 2013; Harris, 2002; 

Sagarin a kol. 2012 White, Mullen, 2006). Samci mají zcela jinou reprodukční strategii. 

Pro předání co nejvíce vlastních genů do další generace se samci snaží zplodit co nejvíce 

potomků, což vede k tomu, že jejich následné investice při péči a výchově nemůžou být 

velké. Otcovskou investici tedy omezují a svou energii přesměrovávají do oplození nových 

samic. Obecně u samců, potažmo u mužů, se mohou jejich investice do reprodukce 

omezovat pouze na malé množství energie v podobě sexuálního aktu (Trivers, 1972; 

Djikstra a kol. 2013; Harris, 2002; Sagarin a kol. 2012; White, Mullen, 2006).  

Otcovská péče u lidí bývá ale výrazně vyšší než u jakéhokoliv jiného savce, včetně 

srovnání s primáty (Symons, 1979; Wilson 1975; Lancasterová, 1985). Podle evolučních 

psychologů se typy žárlivosti (emoční/sexuální) u lidí vyvinuly v důsledku selekčních 

tlaků, které v rámci dlouhodobých partnerských svazků působily na muže a ženy 

rozdílným způsobem. Tyto odlišné selekční tlaky vycházejí z rozdílné reprodukční 

morfologie mužů a žen (Trivers, 1972) a konceptu  nejistoy otcovství (Buss, 1992; Daly a 

kol., 1982). 

U druhů s vnitřním oplozením a těhotenstvím u samice (4 000 druhů savců, včetně 

člověka), samci čelí na rozdíl od svých protějšků adaptivnímu problému nejistoty 

otcovství. Jistota mateřství je vždy 100 %. U druhů, u kterých existuje nějaký druh 

otcovské péče o potomka, je problém nejistoty ještě větší, poněvadž samec po oplození 

investuje (postzygotické rodičovské investice) své zdroje do potomka (Trivers, 1972; Buss 

a kol., 1992). Vzhledem k těmto investicím je pro samce důležité chránit a hlídat si samici, 

aby mu nebyla nevěrná a on tak neinvestoval své cenné zdroje do potomků jiného samce 

(Buss a kol. 1992). Několik výzkumů podporuje teorii postzygotických rodičovských 

investic – muži, kteří uvedli, že jsou v dlouhotrvajícím svazku se ženou, pociťovali 

mnohem vyšší žárlivost, co se týče případné sexuální nevěry jejich partnerek (bývalých 

partnerek), než muži kteří v takovém svazku nikdy nebyli (Becker a kol. 2004; Buss a kol., 

1992). 

Existuje spousta důkazů o mechanismech zabraňujících mimo-párovým sexuálním 

aktivitám (anticockuldry) například u lvů (Bertram, 1975) u ptáků salašníků (Power, 1975), 

holubic (Erickson, Zenone, 1976), u několika různých druhů hmyzu, jako například včely, 

můry, pavouci (Thornhill, Alcock, 1983) a u primátů (Hrdy, 1979). U lidí je otcovská péče 

jedna z nejvýraznější a tyto mechanismy jsou mnohem silnější (Buss, 1992). Mužská 
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sexuální žárlivost se tak vyvinula jako řešení výše zmiňovaného adaptivního problému 

(Buss, 2002; Buunk 2012; Daly a kol. 1982; Fugere, Cousins a MacLaren, 2015; Symons 

1979). Ačkoliv ženy nemusí řešit nejistotu mateřství, tak ve vztazích, kde funguje 

biparentální péče, riskují potenciální ztrátu zdrojů, času a závazků ze strany partnera, který 

může své cenné zdroje investovat do jiné partnerky a jejího potenciálního potomka (Barash 

a Lipton, 2001; Buss, 2002; Buss, 1988; Buunk 2012; Cousins a MacLaren, 2015; 

Thornhill, Alcock, 1983; Trivers 1972).  

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že se muži a ženy liší v míře citlivosti 

(či žárlivosti) na určitý typ nevěry. Pokud by byla žena svému stálému partnerovi sexuálně 

nevěrná a došlo by k jejímu oplodnění jiným mužem, hrozilo by, že by její stálý partner 

investoval své zdroje do potomků, kteří s ním nejsou geneticky příbuzní, a tím by tratil na 

svém reprodukčním úspěchu (Trivers, 1972). „Manžel se může v případě nevěry (vědomě 

či nevědomě) obávat investic do potomků, kteří nejsou jeho. V případech, kdy je nevěra 

spojena s manželčinou vůlí manžela opustit, se jedná o ztrátu výlučné vlády nad ženinou 

reprodukcí s příslušným dopadem na reprodukční úspěch manžela“ (Barret, Dunbar, 

Lycett, 2008, str.243). Muži jsou tedy vystaveni adaptivnímu problému nejistoty otcovství. 

Naopak ženy v případě emoční nevěry svého stálého partnera jsou ohroženy možností 

ztratit čas, zdroje a závazek partnera (Buss, 2002, 2009; Buunk, 2012; Trivers, 1972). 

V důsledku toho se u mužů a žen vyvinul adaptivní mechanismus žárlivosti, který vnímá 

míru ohrožení reprodukčního úspěchu a motivuje jednání, které toto ohrožení snižuje 

(Daly, Wilson, 1988). Aby ženy kompenzovaly svou biologickou „nevýhodu“, vyvíjejí si 

preference pro ty muže, kteří si s nimi vytvoří emoční spojení, což jim zajistí po oplodnění 

zdroje, které zvýší šanci na přežití jejich potomka (tzv. woman´s fitness). Naopak muži 

(tzv. men´s fitness) jsou závislí na faktu, zda jim je žena sexuálně věrná, neboť jim tato 

věrnost zaručuje, že jejich zdroje nejsou zbytečně čerpány na dítě jiného muže. Z toho 

vyplývá, že ženy se cítí ohroženější spíše emoční nevěrou, a muži naopak spíše nevěrou 

sexuální (Buss, 2002, 2009; Buunk, 2012). Shrnutě řečeno z pohledu evoluční psychologie 

se ženská žárlivost vyznačuje především strachem a úzkostí nad ztrátou vztahu a zájmem 

o povahu rivalského vztahu, naopak mužská žárlivost se projevuje soupeřivostí a agresí 

(Daly a kol., 1982; Levy a kol., 2006; Symons, 1979; Wilson 1975). 

Lidská řešení adaptivního problému udržení si partnera jsou velmi rozmanitá. Jedna 

z nejčastějších strategií je fyzické odvedení partnera z oblastí s hustým výskytem 

konkurentů, popřípadě skrývání partnera před konkurencí, zastírání vábících signálů 

partnera a zmenšení nápadnosti projevů jeho dvoření. Všechny tyto maskovací taktiky 
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redukují možnost kontaktu druha nebo družky s rivaly nežádoucího pohlaví (Buunk, 2012; 

Buss 2002; Ridley, 2007; Schmitt a Buss, 2001) (viz Kapitola 2.1. Mate guarding). 

 

1.3. Faktory ovlivňující vznik a míru žárlivosti 
 

Osobnostní charakteristiky a povahové rysy mohou sehrát významnou roli v míře 

prožívání žárlivosti. Zdroje žárlivostí bývají často podkladem pro její vysvětlení. Níže 

nastiňujeme několik činitelů, které mohou prožívání žárlivost podnítit a ovlivnit. 

 

1.3.1. Faktory ovlivňující žárlivost podle Mudr. Miroslava Plzáka 

 

Český psychiatr a odborník v oblasti výzkumu žárlivosti Mudr. Miroslav Plzák 

v díle „Othelón aneb manuál o žárlivosti“ (Plzák, 1983) uvádí několik faktorů 

ovlivňujících a podněcujících žárlivost: 

• Faktor dědičnosti – Více než třetina z celkového počtu žárlivých jedinců tuto vlohu 

zdědila po svém přímém předku, tj. otci či matce. Žárlivost se v rodinách často tají. Studie 

autorů Walum a kol. (2013) „Sex differences in Jealousy: A population – Based Twin Study 

in Sweeden“ studovala genetické vlivy na žárlivost a rozdíly v prožívání žárlivosti mezi 

pohlavími na celkovém vzorku 3 197 dvojčat. Byl zjištěn signifikantní pohlavní rozdíl ve 

vnímání emoční/sexuální nevěry s tím, že muži signifikantně více označovali sexuální 

nevěru své partnerky za závažnější a ženy označovali mnohem více emoční nevěru za 

méně přijatelnou. Byla zjištěna velká míra dědičnosti co se citlivosti na různé typy podnětů 

vyvolávajícíh žárlivost týče (sexuální/emoční), konkrétně 32 % pro sexuální nevěru a 26 % 

pro emoční nevěru. Tyto dědičnosti byly podobného rozsahu u obou pohlaví. Tento 

výzkum poprvé jasně poukazuje na možnost vysvětlení různých rozdílností v prožívání 

žárlivosti pomocí genetických faktorů. 

 

• Faktor konstituce osobnosti – Žárlí především lidé vrozeně nedůvěřiví, podezíraví, nebo 

naopak prestižní a samolibí. Studie zabývající se vlivem nízkého sebevědomí na emoční a 

behaviorální problémy jedince ukázala, že ve srovnání s lidmi s vysokým sebevědomím 

trpí lidé s nízkým sebevědomím mnohem častěji úzkostnými a depresivními stavy, 

osamělostí a žárlí obecně více (Leary, Schreindorfer Haupt, 1995). Jiná studie zabývající se 
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tím, jak faktory osobnosti ovlivňují žárlivost, ukázala, že nízké sebevědomí je se žárlením 

spojeno především u žen (Buunk, 1997). 

 

• Faktor partnerské situace – V první řadě žárlí především partner submisivní, ačkoliv ani 

u dominantních partnerů není žárlivost zcela výjimkou. Dřívější studie ukázaly, že 

v případě, že je jedinec konfrontován s rivalem, má tendenci porovnávat své vlastnoti 

s vlastnostmi soupeře. Tím, že tak učiní, může svého soupeře ohodnotit jako 

dominantnějšího nebo submisivnějšího, než je on sám. Především dominantí rival pak bude 

vyvolávat u daného jedince pocity žárlení (Gilbert, Price, a Allan, 1995).  

 

• Faktor výběru partnera vůbec – Více než polovina žárlivých jedinců si nezodpovědně 

vybírá pro svůj vztah partnera, který bude jeho vlohu sytit a rozvíjet (př. prestižní muž si 

vybere za partnerku žádoucí ženu v domnění, že ji změní). 

 

• Biologické faktory osobnosti – Žárlivost posiluje dlouhodobá nemoc, vyčerpání, 

nespavost, nedostatek jídla a jakékoliv jiné oslabení nervové soustavy. 

 

• Faktor uzavřeného soužití v rodině – Čím více se žárlivý partner uzavírá „před zevním 

světem, tím více mohutní jeho žárlivý postoj. Je všeobecně málo známo, že odloučenost 

partnerů oslabuje vzájemné žárlivé napětí. 

 

V utváření lidského postoje existují tzv. nepsychogenní aference, tedy vlivy, které 

nejsou přímo vědomé a které vytváří tzv. nepsychogenní vyladění pro žárlivost. Toto 

vyladění ovlivňuje nejen alkohol, nemoc nebo nevyspaní, ale také například denní doba 

(žárlivé napětí narůstá večer), předmenstruační období u žen (pocity ukřivděnosti, 

zneužívání nebo agresivity, zlosti a nepřístupnosti -za důvod těchto pocitů může být 

považováno podezření z nevěry) a nedostatečné sexuální uvolnění (kvalitní uvolnění 

zbavuje podezíravosti – až na případy chorobného žárlení, kdy je právě „kvalita“ důvodem 

podezřívání) (Plzák, 1972). 

 

1.3.2. Faktory ovlivňující žárlivost podle Paula Haucka (1996) 
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Klinický psycholog Paul Hauck uvádí ve své knize „Žárlivost“ (1996) výčet 

charakterových vlastností typických pro žárlivé osoby: 

 

• Pocit méněcennosti – Lidé mohou žárlit proto, že o sobě nemají příliš dobré mínění. 

Takový lidé často hodnotí sebe sama na základě svého jednání, vystupování, 

dosažených úspěchů, přátel či majetku. Člověk s pocitem méněcennosti žije v 

domnění, že bude-li pohlednější, chytřejší, bohatší a talentovanější stane se pak 

lepším člověkem. Svou hodnotu posuzuje zcela podle toho, zda se mu v daném 

momentě daří či nikoliv, což silně posiluje pocit méněcennosti. Žárliví jedinci 

posuzují svou hodnotu obecně podle toho, zda jsou milováni či ne a možnost 

odmítnutí je pro ně ohrožením jejich sebeúcty. 

 

• Mentalita otrokáře – Žárliví lidé nejednají se svými partnery jako se sobě rovnými. 

Podstatou jejich filozofie je aplikování dvojího standardu, tedy aplikování 

rozlišných pravidel pro ně samotné a jiných pravidel pro ostatní. Většina žárlivých 

lidí projevuje své přesvědčení zřetelně a nahlas, například křičením, nadáváním, 

rozbíjením věcí či až bitím partnerů. 

 

• Sebezničující chování – Sebezničující chování neboli „psychologická slepota“. 

Největší strach většiny žárlivých jedinců je ztráta milovaného partnera, na kterého 

žárlí. Chorobným chování však právě nejčastěji svého partnera/partnerku odeženou. 

 

• Potíže v přijímání zodpovědnosti – Problémem pro žárlivé jedince bývá přijetí 

zodpovědnosti za své chování a vlastní sebereflexe. Často za své pocity 

méněcennosti a žárlení obviňují své partnery. Žárlivost vychází ze způsobu, jakým 

uvažují o chování svého partnera/partnerky, ne z chování samotného. Žárlivost 

způsobuje obvykle nedůvěra k sobě samému, která pramení z hlubokého 

přesvědčení, že jedinec není milován a že je pro své okolí neatraktivní.  

 

• Sobeckost a nevyspělost – Žárlivý člověk bývá sobecký ve způsobu svého jednání a 

ve způsobu zacházení se svým partnerem, kdy je častým jevem žárlení na čas 

strávený s kýmkoliv jiným než právě s partnerem, včetně času stráveného s 

rodinou. Tito jedinci mají tendence vnucovat své chování druhým, aniž by brali v 
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úvahu přání nebo potřeby ostatních. 

 

• Bázlivost – Další typickou vlastností žárlivých jedinců je tendence cítit se ohrožen 

prakticky čímkoliv. Strach z odmítnutí je tak silný, že se jejich chování se stává 

paranoidním.  

 

1.4. Sociokulturní přístupy vysvětlující žárlivost 
 

Existuje více rozlišných přístupů, které se zabývají vznikem žárlivosti. Několik 

teorií vysvětlujících žárlivost vychází ze sociokulturního pohledu. Podle jedné z nich je 

žárlivost kulturně podmíněná a její pohlavní rozdíly vycházejí z genderově specifické 

socializace2, která ovlivňuje vnímání různých stimulů vyvolávajících žárlivost (Hupka 

a Bank, 1996; Sheets a Wolfe, 2001; Wiederman a Allgeier, 1993). Ačkoliv k socializaci 

jedinců dochází všude na světě rozdílně, existují určité faktory, které mohou napomoci 

vysvětlit rozdíly mezi pohlavími v citlivosti na hrozbu partnerské nevěry. Mezi nejčastější 

faktory patří pohlavní rozdíly v potřebě intimity a společenské podpory (Sheets a Wolfe, 

2001). 

Jedno z vysvětlení vychází z faktu, že sexuální nevěra má v naší kultuře jiné 

konotace u mužů a jiné u žen. Ženy mohou vnímat lásku jako nutný předpoklad, či 

dokonce jako podmínku pro sex (DeSteno a Salovey, 1996; Harris a Christenfeld, 1996a; 

Hupka a Bank, 1996; Sheets a Wolfe, 2001). Jejich sexuální nevěra je tak v podstatě 

obojím, jak sexuální, tak emocionální nevěrou (DeSteno a Salovey, 1996). Naopak u mužů 

se v naší kultuře předpokládá, že mají mnohem častěji náhodný sex, který není podmíněný 

emočním vztahem. Pohlavní rozdíly ve vnímání sexuální/emoční nevěry tak mohou 

jednoduše jen reflektovat tyto rozlišnosti (DeSteno a Salovey, 1996; Harris a Christenfeld, 

1996a; Hupka a Bank, 1996; Sheets a Wolfe, 2001). 

Podobně teorie tzv. „dvojího standardu“, reflektují větší svobodu prosazování 

mimopartnerského styku u mužů. Na základě tohoto „dvojího metru“ se dá očekávat, že v 

případě, že se partnerka dozví o mimomanželském poměru ze strany partnera, vztah se 

nerozpadne. Z této hypotézy vyplývá, že nejenže se vztah nerozpadne, ale že muž bude 
                                                 
2
 Skrze proces genderové socializace jsou chlapci a dívky v mladém věku podporováni, aby přejaly určité 

osobnostní rysy, které dále rozvíjejí, a které jsou často označovány jako "maskulinní" a "femininní". 
Zmiňované osobnostní rysy mají poté dopad v dospělém životě na role, které jedinci přijímají (Huston, 
1990). 
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schopen udržet si oba dva vztahy (manželský i mimomanželský). Vzhledem k tomu, že 

neexistuje jiná alternativní hypotéza „ospravedlňující“ ženinu nevěru či schopnost udržet si 

vícero vztahů, ženin partner nebude po odhalení partnerčiny nevěry s největší 

pravděpodobností ve vztahu chtít pokračovat. Pohlavní rozdíly ve vnímání citlivosti na 

potenciální emoční/sexuální nevěru reflektují, podle teorie dvojího standardu, pohlavní 

rozdíly v situacích, které mohou signalizovat případnou hrozbu ukončení vztahu (Mannila 

a Kontula, 2003; Smith, 2012). 

Další z teorií, která vysvětluje, proč ženy reagují méně znepokojivě na partnerovu 

sexuální nevěru je tzv. Hypotéza kognitivní adaptace (Kinsey, Pomeroy a Martin, 1948). V 

podstatě je důvodem obecně rozšířený dojem, že muži jsou „od přírody“ promiskuitní. 

Ženy tak mohou rezignovaně očekávat, že jejich partneři jim budou sexuálně nevěrní bez 

ohledu na jejich nesouhlas. Aby se ženy s touto neustálou hrozbou potenciální nevěry 

srovnaly, zlehčují partnerovu sexuální nevěru. V případě reálné situace nevěry reagují pak 

méně žárlivě, než by reagoval jejich protějšek (Kinsey, Pomeroy a Martin, 1948; Sheets a 

Wolfe, 2001).  

 

1.5. Kulturní rozdíly ve vnímání a prožívání žárlivosti 
 

Žárlivost obvykle nebývá středem zájmů etnografických studií ani etnologického 

srovnávání jednotlivých kultur. Většina etnografických studií se zabývá tím, co konstituuje 

důkaz sexuálního vztahu mezi něčím partnerem a rivalem. Rozmanitost následujících 

příkladů a situací značí, že kultury částečně definují podněty, které jsou posuzovány tak, že 

představují poškození či ohrožení sebeúcty nebo vztahu. Profesor psychologie Ralph 

Hupka v článku Kulturní determinace žárlivosti (1981) poukazuje na podstatné kulturní 

rozdíly v typech důkazů, které k takovému ohrožení stavu self či vztahu vedou. Mimo jiné 

přisuzuje kultuře vysvětlující koncept, který napomáhá pochopit a zároveň vysvětluje 

odlišné zvládání podnětů žárlivosti a nevěry (Hupka, 1981). Jedinci v některých kulturách 

jsou snadno znepokojení jen jemnými náznaky podnětů vyvolávajících romantickou 

žárlivost, zatímco v jiných kulturách jedinci takové události mohou zaznamenat, ale 

nemusí těmto podnětům přikládat žádný význam, či je vůbec nemusí znepokojovat. Co se 

dokazování partnerovy nevěry týče, najdeme také spoustu rozdílností napříč kulturami. 

Saoraové v Indii vyžadují, aby manžel před obviněním manželky z cizoložství dosvědčil 

nějakým důkazem mimomanželský styk, naopak některým kmenům z Afriky stačí pouze 



- 18 - 
 

osobní podezření na mimomanželský (Hupka, 1981). A. B. Ellis (1980), který studoval 

kmen Dahomé v Africe uvádí, že se muž může cítit ohrožen a urazit se v případě, kdy 

soused s nižším statutem pochválí krásu jeho manželky. U indiánů z kmene Pawnee je 

žádost jiného muže o sklenici vody od něčí manželky znakem, že tento muž o danou ženu 

usiluje (Weltfish, 1965). Naopak u kmenů z náhorní plošiny v Zimbabwe smrt dítěte či 

matky při porodu značí důkaz cizoložství a umírající matky, či matky zemřelého 

novorozeněte, se ptají na jméno milence, který je vždy považován za viníka (Malinowski, 

1929; citováno dle White a Mullen, 2006). V mnoha cizích kulturách bývají často od 

milenců manželek vyžadovány peníze, nebo hodnotný majetek (například v kulturách 

kmenů Bakongů, Yanomanů či Maurů na Novém Zélandě). V Bangkoku nemůže-li 

cizoložník zaplatit náhradu, musí obdělávat mužovo pole tak dlouho a poctivě, aby to 

zajistilo, že bude nadále vyčerpán a nebude mít dostatek času a energie, aby se věnoval 

styku s ženou (Weeks, 1914; citováno dle White a Mullen, 2006). 

Existuje naopak i mnoho společností, ve kterých je dovoleno či přímo 

podporováno, aby manželka za jasně daných okolností souložila s jiným mužem. 

Například u Ammassaliků z Grónska, dochází mezi dvěma rodinami k vzájemné dohodě, 

tak že si vyměňují partnery a zároveň praktikují rituál tzv. „zhasínání lampy“, kdy se od 

dobrého hostitele očekává, že svou ženu dá k dispozici hostu zhasnutím lampy. Muž, který 

by svou ženu takto nesdílel, by pravděpodobně byl osočen z nečestnosti, nepohostinnosti a 

lakomství a žena, která by odmítla s hostem jít, by byla potrestána (Meadová, 1931, 

citováno dle White a Mullen, 2006). Polyandrický kmen Toda (v jižní Indii) má podobný 

zvyk „mokhthofiti“, kdy jak manželé, tak manželky mohou přijímat milence v případě, že 

všechny strany dají souhlas a je-li milenec ochoten manželovi zaplatit roční poplatek 

(Rivers, 1906, citováno dle White a Mullen, 2006).  

V rámci studie, která se zabývala romantickou žárlivostí, autoři Hupka a kol. 

(1985) zkoumali 2 091 univerzitních studentů v Maďarsku, Irsku, Mexiku, Nizozemí, 

Sovětském svazu, Jugoslávii a ve Spojených státech. Všichni respondenti vyplnili dotazník 

týkající se žárlivosti. Jejich odpovědi byly pro každou kulturu zvlášť faktorově 

analyzovány. Byly identifikovány tři faktory, které se opakovaly ve všech sedmi kulturách: 

Ohrožení výlučného vztahu, Závislost a Sebepodceňování/Závist (pouze u maďarského 

vzorku se tento faktor neobjevil). U některých kultur se objevily ojedinělé faktory. 

Například u Mexičanů byl zjištěn faktor Nedůvěry, u nizozemského vzorku byl zjištěn 

faktor Ohrožení sexuální výlučnosti a u Maďarů, Irů, Mexičanů a Jugoslávců byl nalezen 

společný faktor Averze k partnerově autonomii. Tři nejčastěji se objevující společné 
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faktory (Ohrožení výlučného vztahu, Závislost, Sebepodceňování/Závist) byly autory 

vysvětleny tak, že zachycují interpersonální otázky, které mají podobný význam napříč 

kulturami, ale že se každá kultura liší v situacích, které jsou s těmito faktory spjaty, nebo 

které je vyvolávají.  

V následující doplňující studii z roku 1987 se autoři Buunk a Hupka doptávali 

stejných respondentů na zvláštní situace, u nichž se očekávalo, že budou vyvolávat 

žárlivost. Jednalo se o situace: Partnerovo/partnerčino flirtování s jinou osobou, Líbání jiné 

osoby, Tancování s jinou osobou, Objímání jiné osoby, Souložení s jinou osobou 

a Sexuální představy týkající se jiného partnera/partnerky. Ve všech kulturách vyvolaly 

negativní reakce situace Flirtování a Souložení s jinou osobou. Ženy byly rovněž ve všech 

kulturách silně zneklidněné při představě vlastního partnera, který se líbá s jinou ženou, 

zatímco u mužů se u všech kultur ukázala jako nejvíce znepokojující situace, kdy partnerka 

měla sexuální fantazie o někom jiném. 

Ve výzkumu zaměřujícím se na pohlavnírozdíly v žárlivosti z evoluční a kulturní 

perspektivy (Buunk a kol. 1996) byli respondenti požádáni, aby si představili, že právě 

prožívají romantický vztah, a aby vybrali, co by pro ně hypoteticky bylo více znepokojující 

– zda možnost partnerovy sexuální nevěry, nebo situace, kdy by se jejich partner zamiloval 

do někoho jiného. Tato studie byla provedena na vzorku respondentů pocházejících z 

Nizozemí, Německa a Spojených států. Výsledky ze Spojených států se ukázaly jako 

nejvíce genderově stratifikované. V prvním scénáři, si respondenti měli představit, že jsou 

v dlouhodobém partnerském vztahu. Následně měli odpovědět, která situace by jim vadila 

více: a) jejich partner si vytvoří silný emoční vztah k jiné osobě nebo, b) jejich partner má 

vášnivý sexuální vztah s jinou osobou. V druhém scénáři si měli respondenti představit 

situace kdy a) jejich partner zkouší rozdílné sexuální polohy s jinou osobou nebo, b) se 

jejich partner zamiluje do jiné osoby. Ve srovnání Německa a USA bylo procento žen, 

které označily sexuální nevěru za horší v obou scénářích téměř stejné (v prvním scénáři se 

lišily o 2 %, v druhém scénáři o 4 %). V rámci výpovědí mužů byl ale nalezen velký 

rozdíl. Až o 33 % více amerických mužů se vyjádřilo, že sexuální nevěra v rámci prvního 

scénáře by pro ně byla závažnější než nevěra emoční a v rámci druhého scénáře se jednalo 

o 14 % více amerických mužů, kteří opět označili situaci evokující emoční nevěru za 

závažnější. Výsledky z Holandska pak potvrdily část výsledků z USA. Převážná většina 

mužů opět označila sexuální nevěru za horší. Nicméně překvapivě mnohem větší procento 

žen se přiklánělo ke stejnému názoru jako muži, tedy že sexuální nevěra je pro ně více 

znepokojující. Tato studie ukázala, že rozdíly ve vnímání žárlivosti mezi muži a ženami 
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jsou největší a nejtrvalejší v rámci USA, ale mění se v různých zemích Evropy. Tento fakt 

byl autory vysvětlován rozdílnou kulturou a vlivem výchovy, protože Holandsko a 

Německo jsou, naopak od Spojených států, považovány za země, ve kterých lidé mají 

obecně volnější postoje k sexualitě (včetně názoru na mimomanželský styk). 

Neexistuje mnoho etnografických zpráv ani mezikulturních studií, které by byly 

prováděny napříč kulturami. Pokud k takovým studiím dochází, většinou se zaměřují 

na západní kultury. Ačkoliv i v rámci těchto kultur nacházíme různé procentní odchylky, 

všude se stále potvrzuje model založený na evoluční teorii, tedy že muži jsou vždy více 

znepokojeni sexuální nevěrou, zatímco ženy nevěrou emoční (např. Buunk a kol. 1996; 

Buss a kol. 1992; Harris 2002; Zandbergen a Brown, 2015; Weisfield a kol., 2011). 

 

1.6. Žárlivost u homosexuálních a bisexuálních jedinců 
 

Velká část recentních studií se zaměřovala na zkoumání sexuální nevěry v kontextu 

žárlivosti u mužů a emocionální nevěry v kontextu žárlivosti u žen, a to především z 

pohledu heterosexuálních jedinců. Jedna z nejvýznamnějších studií v této oblasti byla 

provedena na začátku devadesátých let Davidem Bussem a kol. (1992). Výzkumníci v ní 

použili metodu nuceného výběru (tzv. force-choice design, kdy respondent musí vždy 

zvolit jednu ze dvou možností). Participanti si měli představit, že se jejich 

partnera/partnerku zajímá o jinou osobu. Pomocí výše uvedené metody si pak měli vybrat, 

zda je více rozrušovala představa, že se jejich partner/partnerka buď do této osoby 

zamiluje, nebo s ní má pohlavní styk. Výsledky studie potvrdily výše uvedené tvrzení, že 

muži jsou více rozrušeni sexuální nevěrou partnerky a ženy zase nevěrou emocionální. 

Konkrétně sexuální nevěrou bylo rozrušeno 60 % mužů a pouze 17 % žen a emocionální 

nevěra více stresovala 83 % žen a 40 % mužů. Obdobné zjištění bylo reflektováno i 

v mnoha jiných studiích (např. Buunk a kol., 1996; Edlund a kol., 2006; Lishner a kol., 

2008; Sagarin a kol., 2003; Tagler, 2010; Wiederman, Allgeier, 1993) 

Otázkou však je, jak se to má s touto adaptivní vlastností u jedinců, kteří jako 

sexuální partnery preferují jedince stejného pohlaví a riziko jakékoliv nejistoty spojené 

s reprodukčním úspěchem tedy neexistuje. Výsledky některých studií ukazují, že ačkoliv 

homosexualita a homosexuální chování sice nevede k přímé reprodukci jedince, 

mechanismus pohlavního výběru funguje u homosexuálních mužů a žen podobným 

způsobem, jako u jedinců heterosexuálních (Lippa, 2007). Dalo by se tedy očekávat, že u 
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homosexuálních mužů a žen budou převládat stejné typy romantické žárlivosti, jako 

u heterosexuálních mužů a žen. Podle tohoto předpokladu by pak homosexuální muži byli 

více rozrušení sexuální nevěrou partnera a homosexuální ženy by vykazovaly větší úzkost 

z emoční nevěry partnerky. Výsledky kvantitativních studií ale naopak ukazují, že 

homosexuální muži vykazují větší úzkost při představě partnerovy emoční nevěry (tento 

typ žárlivosti je tedy z pohledu evoluční psychologii typický spíše pro ženy) a naopak 

homosexuální ženy bývají více rozrušeny sexuální nevěrou partnerky (tedy stejně jako 

heterosexuální muži) (např. Bevan, Lannuti 2002; Buunk a kol. 1996; Dijkstra a kol. 2001; 

Harris, 2002; Souza a kol. 2006). 

Souza a kol. (2006) se ve výzkumu zaměřeném na sexuální a romantickou žárlivost 

u heterosexuálních a homosexuálních jedinců z Brazílie zabývali hypotetickou představou 

sexuální/emoční nevěry a mírou znepokojení, kterou díky ní respondenti pociťují. 

Výzkumníky dále zajímalo, zda si dotyčný jedinec myslí, že by ho více rozrušila emoční či 

sexuální nevěra partnera/partnerky. Výzkumu se zúčastnilo celkem 68 heterosexuálních 

mužů, 72 heterosexuálních žen, 42 homosexuálních mužů a 35 homosexuálních žen. 

Respondentům byly položeny dvě otázky se dvěma možnými odpověďmi. Vždy se měli 

vyjádřit, která ze dvou možností by je rozrušila více: 

a) Váš partner/partnerka si vytvoří hluboký emocionální vztah s bývalým 

partnerem/partnerkou. 

b) Vás partner/partnerka si užije vášnivý sexuální styk s bývalým partnerem/partnerkou. 

Druhá otázka nabízela alternativy: 

a) Váš partner/partnerka si vytvoří přátelský vztah s kolegou z práce a tráví s ním/ ní stále 

více času. Víte, že nedošlo k sexuálnímu styku, ale také jste si vědomi, že spolu mají 

spoustu společných zájmů, a tušíte, že jsou zamilovaní. 

b) Váš partner/partnerka měl/a sexuální styk s jinou osobou (na dovolené), víte, že se 

jednalo jen o jednu noc a že Vás partner/ partnerka je zamilovaný/á do Vás. 

Poté, co respondenti zodpověděli tyto dvě otázky, měli za úkol označit na škále od 

1 do 7 (1= nerozrušilo, 7= velmi rozrušilo), jak moc by je rozrušily následující situace:  

a) Viděli byste partnera/partnerku flirtovat s jiným mužem/ženou. 

b) Jiný muž/žena by intimně objímal Vašeho partnera/partnerku. 

c) Viděli byste Vašeho partnera/partnerku tancovat s jiným mužem/ženou. 

d) Váš partner/partnerka by si vytvořil hluboký emocionální vztah k jiné osobě. 

e) Domnívali byste se, že Váš partner/partnerka má sexuální fantazie o jiném muži/ženě.  

f) Váš partner/partnerka by si užil sex s jinou osobou.  
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Výsledky jejich výzkumu podpořily výše uvedené teorie o mezipohlavních 

rozdílech ve vnímání žárlivosti a navíc se ukázalo, že reakce na nevěru se lišila mezi 

heterosexuálními a homosexuálními muži a ženami. Heterosexuální muži mnohem častěji 

než heterosexuální ženy označili sexuální nevěru za více znepokojující a heterosexuální 

ženy více rozrušovala hypotetická situace emocionální nevěry. V rámci této části studie se 

ale neukázalo jasné rozlišení sexuální/emoční nevěry u homosexuálních mužů a 

homosexuálních žen. V první situaci sexuální nevěru označilo za více znepokující 41 % 

homosexuálních mužů, 46 % homosexuální žen, 57 % heterosexuálních mužů a 29 % 

heterosexuálních žen. V druhé situaci se jednalo o 54 % heterosexuálních mužů, 21 % 

heterosexuálních žen, 36 % homosexuálních mužů a 51 % homosexuálních žen. V druhé 

části studie měli respondenti za úkol označit na škále od 1 do 7 (1 = nerozrušilo, 7 = velmi 

rozrušilo), jak moc by je rozrušily výzkumníky nabízené situace (viz výše). Výsledky této 

části studie podpořily do určité míry výsledky části první. Scénář „sex s jinou osobou“ 

nejvíce vadil heterosexuálním mužům a homosexuálním ženám. Naopak homosexuálním 

mužům nejvíce vadil emoční vztah jejich partnera s jinou osobou. Homosexuální ženy se 

navíc mírou svého znepokojením blížily heterosexuálním mužům a homosexuální muži 

zase heterosexuálním ženám. Nebylo prokázáno, že by žárlivost byla méně intenzivní mezi 

homosexuálně orientovanými respondenty, ačkoli zde odpadá otázka reprodukce a jejího 

ohrožení (ztráta zdrojů vs. ztráta kontroly nad ženinou sexualitou – nejistota otcovství aj.). 

Pořadí toho, jak respondenti sestavili podněty je následující (pořadí od nejméně 

po nejvíce rozrušující): 

• heterosexuální muži – objetí, tanec, sexuální fantazie, emoční vztah, flirt, sex; 

• homosexuální muži – objetí, tanec, sexuální fantazie, flirt, emoční vztah; 

• heterosexuální ženy – objetí, sexuální fantazie, tanec, emoční vztah, sex, flirt; 

• homosexuální ženy – objetí, sexuální fantazie, emoční vztah, flirt, sex; 

V dalším výzkumu zaměřeném na sexuální a romantickou žárlivost mezi 

heterosexuálními a homosexuálními jedinci, prováděného Kalifornskou univerzitou, 

oslovoval Harris (2002) respondenty prostřednictvím novin, letáků, v prostředí gay barů, 

komunitních center a jiných organizací. Dotazníkové studie se zúčastnilo celkem 210 

respondentů (48 homosexuálních žen, 50 homosexuálních mužů, 49 heterosexuálních žen, 

49 heterosexuálních mužů a 10 žen a 4 muži, kteří se označili za bisexuální). 

První otázka se týkala hypotetické představy emoční/sexuální nevěry u stávajícího 

partnera, minulého partnera, popřípadě pokud zkušenost se vztahem respondenti neměli, 
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měli si představit hypotetickou situaci a zhodnotit ji. Druhá otázka se zaměřila na reálnou 

zkušenost s nevěrou. Konkrétně pak na to, zda respondenti měli zkušenost s nevěrou, jak 

moc se zaměřovali na emocionální aspekt partnerovy nevěry, zda vztah poté skončil, 

popřípadě kdo jej ukončil. Výsledky části studie, která se dotazovala na hypotetickou 

představu nevěry, ukázaly, že většina heterosexuálních mužů označila představu emoční 

nevěry své partnerky za horší (74 %), což byla odpověď nejčastěji označována i u 

homosexuálních mužů. Tyto výsledky tak silně zpochybňují teorie, že existují pohlavně 

dimorfní reakce na rozdílné stimuly vyvolávající žárlivost (sexuální vs. emoční). V rámci 

srovnání orientace (heterosexuální muži a ženy vs. homosexuální muži a ženy) označilo 

sexuální nevěru za horší značně větší procento heterosexuálních jedinců. Přibližně 70 % 

účastníků výzkumu uvedlo, že má zkušenost s partnerskou nevěrou (79,2 % 

homosexuálních žen, 75,5 % homosexuálních mužů, 65,3 % heterosexuálních žen a 58,3 % 

heterosexuálních mužů). Všechny skupiny uvedly, že v rámci nevěry ve vztahu se více 

zaměřovali na emoční aspekt (bez ohledu na orientaci a pohlaví). Podobné bylo i procentu 

mužů a žen, kteří uvedli, že jejich vztah po odhalení nevěry skončil (58 % žen a 57 % 

mužů). Nicméně byl zjištěn signifikantní rozdíl v tom, kdo vztah ve skutečnosti ukončil. 94 

% žen uvedlo, že ony vztah ukončily, ale pouze 43 % mužů vypovědělo, že ukončení 

vztahu přišlo z jejich strany. Vyhodnocení druhé otázky, kdy si respondenti měli 

představit, vlastní zkušenost s nevěrou (v případě, že takovou zkušenost měli), dopadlo 

však zcela v rozporu s výsledky z první části studie. Převážná většina heterosexuálních 

mužů označila sexuální nevěru své partnerky za závažnější. Tyto výsledky ukazují, že při 

odpovídání zcela hypotetického scénáře respondenti nereagují stejně jako při skutečné 

partnerově/partnerčině nevěře. Ačkoliv instrukce na hypotetickou představu nevěry 

směrovaly respondenty k zamyšlení se nad svým posledním vztahem a nad vlastními 

zkušenostmi s nevěrou, zcela zjevně respondenti při zodpovídání této části studie 

nevycházeli z vlastních pocitů zažívaných při nevěře. S největší pravděpodobností se lidé 

při těchto otázkách nezamýšlejí skutečně nad svými vztahy, ale odpovídají spíše na 

základě svých postojů a přesvědčení, které nemusí zcela dobře reflektovat pozdější 

skutečnou reakci na konfrontaci s reálnou situací nevěry.  

Výzkum zabývající se žárlivostí homosexuálních jedinců v rámci holandské 

populace se zaměřil na pohlavní rozdíly ve vnímání událostí, které vyvolávají žárlivost 

mezi homosexuály a na to, jak budou reagovat na situace emoční vs. sexuální nevěry 

(Dijkstra a kol. 2001). Studie vycházela z předpokladu, že u heterosexuálních jedinců bude 

model žárlivosti založen na pohlavních rozdílech ve vnímání stimulů vyvolávajících 
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žárlivost (sexuální/emoční žárlivost, viz kapitola 1.2.4. Žárlivost sexuální a emoční). 

Celkový vzorek respondentů čítal 237 homosexuálních mužů a žen (99 homosexuálních 

žen, 138 homosexuálních mužů sprůměrným věkem 32,5 roku). V době studie bylo 59 % 

jedinců v partnerském vztahu (139 mužů a žen; 67 % žen a 53 % mužů). Prvním 

požadavkem bylo vyplnění dotazníku. Byly použity otázky z pilotní studie Busse a 

kolektivu z roku 1992 a 1999, v nichž bylo respondentům představeno šest různých situací, 

a úkolem respondentů bylo vždy vybrat pro ně nejméně příjemnou představu. Všechny 

situace byly stylizovány do možností sexuální nebo emoční nevěry (např. Představte si 

Vašeho partnera/partnerku při vášnivém sexuálním styku s jiným mužem/ženou, nebo 

Představte si, že si Váš partner/partnerka vytvoří hluboký emoční vztah k danému 

muži/ženě, Buss, 1992, str. 252) 

Výsledky ukázaly, že pohlavní dimorfismus v podnětech vyvolávající žárlivost 

existuje i u homosexuálních mužů a žen. Homosexuální muži označili za mnohem více 

rozrušující většinu odpovědí spojených s emoční hrozbou, a homosexuální ženy v převážné 

většině označily odpovědi související s hrozbou sexuální. Průměrně se jednalo o 51 % žen 

a 32 % mužů, kteří označili sexuální nevěru za horší než nevěru emoční. Toto zjištění 

podpořilo hypotézu, že situace, na které je více žárleno, se odvíjejí spíše od pohlaví 

partnera, na kterého je žárleno, než od pohlaví člověka, který žárlí. To by pak 

vysvětlovalo, proč homosexuální muži žárlí podobně jako heterosexuální ženy, tedy na 

emoční nevěru, a heterosexuální muži podobně jako homosexuální ženy, na nevěru 

sexuální. Je však třeba dodat, že homosexuální muži a ženy rozlišovali podněty, které 

považovali za více rozrušující, pouze pokud v dané době byli v partnerském vztahu. Pokud 

ve vztahu nebyli, pak buď mezi podněty nerozlišovali nijak výrazně, nebo se rozhodovali 

na základě předchozích, popřípadě hypotetických  

Cílem studie Scherera, Akerse a Kolbeho (2013) bylo prozkoumat žárlivost vůči 

sexuálním/emočním aspektům nevěry u bisexuálních jedinců. Celkový počet respondentů 

tvořilo 134 identifikovaných bisexuálů (konkrétně 48 žen, které byly ve vztahu s mužem, 

36 žen ve vztahu s ženou, 27 mužů ve vztahu s ženou a 23 mužů ve vztahu s mužem). 

Respondenti byli získáváni skrze různé lesbické, gay, bisexuální a transgenderové 

organizace napříč USA. Věkové rozmezí respondentů bylo 19-68 let a věkový průměr činil 

36,7 let.  

Každý účastník vyplnil online průzkum včetně otázek nucené volby. Výsledky 

podpořily předem stanovené hypotézy, že vyšší procento bisexuálních mužů, kteří byli 

v daném okamžiku ve vztahu se ženou, uvedlo, že je více znepokojují aspekty sexuální 
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nevěry (49 %), než bisexuální muži ve vztahu s jiným mužem (16 %), bisexuální ženy ve 

vztahu s ženou (25 %) a než bisexuální ženy, které byly v daném momentě ve vztahu 

s mužem (17 %). Tato studie potvrdila hypotézu, že bisexuální muži ve vztahu s mužem, 

bisexuální ženy ve vztahu s mužem a bisexuální ženy ve vztahu s ženou uvedou, že 

emocionální nevěra v nich vyvolává horší pocity žárlivosti, zatímco bisexuální muži 

ve vztahu s ženou uvedou, že sexuální aspekty nevěry v nich vyvolávají mnohem větší 

pocity žárlivosti než u jakékoliv jiné skupiny.  

Navíc studie poukázala na tradiční pohlavní rozdíly ve vnímání žárlivosti v momentě, kdy 

se srovnávali ženy ve vztahu s mužem a muži ve vztahu s ženou, nicméně tyto rozdíly 

nebyly nalezeny při srovnání žen ve vztahu s ženami a mužů ve vztahu s mužem. 

 

Většina kvantitativních studií zaměřujících se na prožívání žárlivosti zpravidla 

opomíjejí komplexnější vnímání celé problematiky. Například nezohledňují podněty, 

na základě kterých respondenti volí danou odpověď. Nemusí pak být zcela jasné, zda při 

výběru odpovědí srovnávají své priority v rámci současného vztahu, minulého vztahu, 

nebo si představují čistě hypotetickou situaci. Je-li poté tato volba určitým způsobem 

zohledněna, opět tato metoda neukáže přesně, zda se respondent řídil tímto modelem při 

zodpovídání každé jednotlivé otázky, nebo zda bylo rozhodování pokaždé ovlivněno jinou 

představou. Odpovědi se mohou do určité míry také lišit v rámci délky vztahu (krátkodobý 

vs. dlouhodobý vztah), který má respondent se svým partnerem/partnerkou. V rámci naší 

studie budeme tuto problematiku řešit stanovením podmínky, že každý respondent musí v 

okamžiku vyplňování dotazníků být v dlouhotrvajícím vztahu, který bude definován 

minimální délkou tří měsíců. Zároveň bude naše studie rozdělena na několik částí, ve 

kterých se zvlášť budeme ptát na současný vztah a zvlášť na minulý vztah, popřípadě 

pokud respondent bude mít zkušenost s partnery obou pohlaví, budeme se ptát na 

zkušenost se vztahu s mužem i ženou. 

Jen málo studií zahrnuje mezi své respondenty bisexuálně orientované jedince, 

popřípadě se zcela zaměřuje na ně. Velká většina výše jmenovaných studií byla striktně 

zaměřena na heterosexuální / homosexuální jedince s tím, že pokud se respondent označil 

za bisexuálně orientovaného, popřípadě z jeho odpovědí vyplynulo, že své romantický 

partnery střídá nehledě na jejich biologické pohlaví (navazuje vztahy jak s muži, tak se 

ženami), byl z výzkumu vyloučen (např. Dijkstra a kol. 2001). Je tedy otázkou, zda u 

jedinců, kteří mají zkušenosti s romantickými vztahy s muži i se ženami, se liší typ 

žárlivost v rámci biologického pohlaví jedince, který žárlí, nebo v rámci biologického 
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pohlaví jedince, na kterého je žárleno, jak ostatně naznačují výzkumy zabývající se 

rozdílnými typy žárlivosti u homosexuálních a heterosexuálních jedinců. V rámci naši 

studie budeme pracovat se vzorkem nejen heterosexuálních a homosexuálních jedinců, ale 

i se vzorkem bisexuálních jedinců, popřípadě osob, které se sice neoznačí na Kinseyho 

škále na hranici bisexuality, nicméně budou mít zkušenosti se vztahy s oběma pohlavími.  
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2. NEVĚRA 

S problematikou žárlivosti úzce souvisí vnímání nevěry, její definice a vymezení si 

jejích hranic, které se značně liší. Ačkoliv v současné západní společnosti mladí lidé 

postrádají jasná „pravidla“ a nemají vždy jasná očekávání o vztazích (DeGenova a Rice, 

2005), stále převládá obecné smýšlení, že je-li jedinec v dlouhotrvajícím vztahu, bude sex 

a intimní styk omezen výhradně na daného partnera (Boekhout, Hendrick a Hendrick, 

2003; O’Sullivan a Ronis, 2013). V rámci USA je nevěra uváděna jako nejčastější důvod 

rozpadu manželství (Amato, Previti, 2003) a z dřívějších výzkumů zabývajících se 

vnímáním nevěry vychází, že většina lidí ji vnímá jako nemorální, neetickou a 

nepřijatelnou (Boekhout, Hendrick a Hendrick, 2003). Podle studie Haavio-Mannila a 

Kontuly (2003) se zdá, že normy co se exkluzivity partnera týče, platí napříč různými 

kulturami v různých druzích vztahů, nicméně existují i výjimky, kde bývá povolováno, aby 

manželka měla styk s cizím mužem, např. u kmenu Todů v jižní Indii, viz kapitola 1.5. 

Kulturní rozdíly ve vnímání a prožívání žárlivosti (Haavio-Mannila a Kontula, 2003). 

Některé předchozí studie se zaměřovaly na úzkou definici nevěry jako sexuálního 

styku mimo manželství (Mark, Janssen a Milhausen, 2011). Ačkoliv studie užívající tuto 

definici nevěry nabízejí spolehlivé odhady a počty, omezenost této definice čistě na 

sexuální nevěru může zakrývat pohlavně specifické rozdíly v tomto typu chování (nevěra 

emoční/nevěra sexuální) (Luo, Cartum a Snider, 2010). Přesto, že neexistuje obecná shoda, 

jaké chování představuje nevěru a jaké ne, panuje shoda v přesvědčení, že existují dva 

hlavní typy mimopárového chování (Martins a kol. 2016; Miller a Maner, 2009) a nevěra 

tak bývá často ukotvena v rámci emocionálně – sexuální dichotomie (Allen, Baucom, 

2004; Atkins a kol., 2001; Brand a kol., 2007; Boekhout a kol., 2003). Nevěra je nejčastěji 

definována jako mimopárové chování, které značí zapojení se do sexuálního a/nebo 

emocionálního vztahu s jinou osobou než s partnerem/partnerkou, se kterou je jedinec v 

dané době ve výhradním romantickém vztahu (Luo, Cartum a Snider, 2010; Martins a kol., 

2016). Většina studií však neuvádí konkrétní jednotnou definici tohoto mimopárového 

chování. Nevěra může být pro někoho již pouhá myšlenka na ni, zatímco pro jiného jí je až 

skutečný akt pohlavního styku (Kirshenbaum, 2009). V mnoha studiích je pojem nevěra 

také definován jako narušení sexuální exkluzivity v partnerství a nejčastěji bývá 

specifikována jako „sexuální styk“, „sex“ (Liu a kol., 2000; Atkins a kol., 2001), „sexuální 
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chování“ (Schneider a kol., 1998) nebo „sexuální vztah“ (Charny, Parnass, 1995). Ukazuje 

se také, že někteří jedinci se cítí ohroženější nevěrou fyzickou, jiní spíše nevěrou emoční 

(viz kapitola 1.2.4. Žárlivost sexuální a emoční) (Buss, 2003). Nevěru tak není zcela 

možné definovat jako jev, či stav mající objektivně existující charakteristiky. Zdá se, že 

především z hlediska podváděných jde v dané souvislosti spíše o kategorii subjektivního 

prožívání. Nevěrou může být jakákoliv forma vztahu či kontaktu partnera s osobou či 

osobami, kterou oprávněně vnímáme jako emočně ohrožující či zraňující (Šmolka, 2010). 

Nejkomplexněji se celou problematikou definice a nevěry a jejího rozdělení zabýval Luo a 

kol. (2010). Podle Lua a kol. (2010) většina studií nenabízí ucelenou definici 

mimopárového chování. Problematika rozlišných typů nevěry (co nevěra je a co ještě není) 

a reakcí na ni bývá těžko uchopitelná v rámci kvantitativních studií, protože předkládané 

typologie často nemusí zohledňovat vše, co si jedinec pod pojmem nevěra může představit, 

popřípadě nemusí zohledňovat všechny možné reakce na vypořádání se s takovou situací v 

rámci partnerského života (Allen a kol., 2005; Luo, Cartum a Snider, 2010).  

V poslední době se výzkumy na oblast nevěry zaměřily na mimopárové chování v 

rámci online formy nevěry. Romantické vztahy udržované „online“ (například 

prostřednictvím sociálních sítí, telefonických konverzací, sdílení fotografií se sexuálním 

podtextem, sexu po telefonu nebo „cybersexu“3) byly respondenty popsány jako skutečné, 

intimní a stejně důležité jako reálné vztahy (face-to-face) (Henline, Lamke a Howard, 

2007; Merkle a Richardson, 2000). Přestože spousta studií podporuje teorii, že online 

nevěra (např. konverzace se sexuálním podtextem, flirtování, emoční sdílení) je reálnou 

formou nevěry (Docan-Morgan a Docan, 2007; Underwood a Findlay, 2004; Whitty, 2003, 

2005), podle výzkumu Shawa (1997) je online nevěra v zásadě zcela odlišná od ostatních 

typů nevěry (reálné sexuální a emoční nevěry).  

Celkově můžeme faktory ovlivňující chování nevěrných jedinců rozdělit do dvou 

hlavních kategorií. Zaprvé se jedná o individuální faktory, jako jsou například 

demografická data, náboženství či sexuální historie jedince. Zadruhé faktory týkající se 

vztahu samotného, jako například jeho délka či jak perspektivně jedinec vztah vnímá 

(Martins a kol., 2016). Některé studie navíc poukazují na to, že napříč kulturami se jedná 

obecně o muže, kteří se v rámci svých dlouhodobých partnerství/manželství dopouštějí 

sexuální nevěry (např. Allen a kol., 2015; Allen a Baucom, 2004; Lewin, 2000). Muži se 

                                                 
3
 Cybersex lze definovat jako užití digitalizovaného sexuální obsahu (visuální, sluchové, psané formy), 

získaného na internetu (zasíláním materiálů jiné osobě/s jinou osobou, stahování materiálů aj.) za účelem 
sexuálního vzrušení a stimulace (Schneider, 2000). 
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oproti ženám rovněž dopouštějí častěji i výše zmiňované online nevěry (Cooper, 

Delmonico, Burg, 2000; Luo a kol., 2010). Novější studie však naznačují, že se rozdíly 

mezi muži a ženami, co se nevěry týče, zmenšují a že ženy, především mladší generace, se 

stále častěji dopouštějí nějaké formy mimopárového chování (Brand a kol. 2007; Havlíček 

a kol. 2011). Jiným důležitým faktorem ovlivňujícím nevěru je například místo a oblast 

bydliště jedince/páru. Některé studie ukazují, že v případě, že osoba bydlí ve velké městské 

aglomeraci, se s větší pravděpodobností zapojí do nějaké formy mimopárového chování, 

než člověk žijící ve venkovských oblastech (Treas a Giesen, 2000). Výzkumy dále 

naznačují, že i přesto, že lidé mívají obecně negativní postoje k nevěře, spousta z nich se jí 

často dopouští. Rovněž se ukazuje, že čím tolerantnější jsou lidé k vnímání nevěry, tím 

větší šance je, že se ji v budoucnu sami dopustí (Allen a kol. 2005; Barta a Kiene, 2005; 

Liu, 2000). 

Co se týče druhé skupiny faktorů týkající se samotného vztahu, jedním z možných 

vysvětlení partnerské nevěry je model investic (Rusbult, 1983; Rusbult a Buunk, 1993). 

Podle něj jsou klíčovou složkou romantických vztahů tři faktory: spokojenost ve vztahu, 

investice do vztahu a alternativní možnosti, které se danému jedinci nabízejí. Podle tohoto 

modelu lidé, kteří jsou ve svém vztahu spokojeni, hodně do něj investovali a nevnímají-li 

ze svého okolí mnoho jiných, pro ně lepších, alternativ, budou vysoce zavázání danému 

vztahu a tedy méně náchylní dopustit se nevěry (Le a Agnew, 2003; VanderDrift, 

Lehmiller a Kelly, 2012). Souvislost mezi nevěrou v rámci delších vztahů byla nalezena 

především u dlouhodobých manželství nebo u dlouhodobých partnerů, kteří sdílejí 

domácnost. Toto zjištění se vztahuje hlavně ke vztahům se stereotypním charakterem, kde 

kvůli času dochází ke snížení manželských/partnerských výhod (například snížená 

frekvence sexuálních styků) (Traeen a kol., 2007), nebo snížení spokojenosti se vztahem, 

které bývá respondenty udáváno jako jedno z hlavních motivů mimopárového chování 

(tento důvod podle mnohých opsravedlňuje sexuální/emoční nevěru ve vztahu) (Banfield a 

McCabe, 2001; Maddox Shaw a kol., 2013). Například u žen, a to především u vdaných 

žen, dále u žen, které sdílejí se svým partnerem domácnost nebo jsou s partnerem v 

dlouhotrvajícícm vztahu, bylo v některých studiích zjištěno, že v čím delším vztahu se 

nacházejí, tím pravděpodobněji se dopustí nějaké formy mimopárového chování (Traen a 

kol., 2007; Förste a Tanfer, 1996). 

Sudie Traen a kol. (2007), zkoumala pomocí dotazníků mimopárové chování 

jedinců v Norsku. Z celkového vzorku 3 387 respondentů (18-49 let, 1 386 mužů, 1 993 

žen, 8 jedinců neuvedlo pohlaví) 2 807 respondentů uvedlo, že byli/jsou ženatí/vdaní, popř. 
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že někdy sdíleli/sdílejí se svým partnerem/partnerkou domácnost. Z této skupiny 

respondentů 29 % mužů a 23 % žen mělo v rámci svých vztahů zkušenost s mimopárovým 

sexuálním chováním. Dále 16 % mužů a 11 % žen uvedlo, že v dané době měli sexuální 

styk s jinou osobou, než se svým partnerem/partnerkou. Zkušenosti s mimopárovým 

chováním měl signifikantně vyšší počet jedinců nad 40 let, především lidé rozvedení, 

odloučení nebo ti, kteří v žádném vztahu v dané době nebyli. Ženy, které uvedly, že byly v 

dané době sexuálně nevěrné svému stálému partnerovi, také uvedly, že se cítily citově 

blíže k osobě, se kterou měly mimopárový sexuální poměr. Důležitými faktory, které 

ovlivňovaly mimopárové chování byl věk, sexuální orienatce, dále počet sexuálních 

patnerů a délka manželství vztahu/sdílení domácnosti se současným partnerem. Naopak 

vzdělání nemělo na mimopárové chování žádný vliv. Více než 50 % respondentů, kteří 

měli zkušenost s mimopárovým chováním také uvedlo, že během posledního 

mimopartnerského sexuálního styku nepoužilo žádnou formu antikocepce. Z celkového 

vzorku heterosexuálních respondentů 24 % uvedlo, že někdy mělo zkušenost s 

mimopárovým chování oproti 49 % jedinců ze skupiny gayů, lesbeb, bisexuálů. Nebyl 

nalezen téměř žádný procentuální rozdíl mezi zkušenostmi s mimopárovým chováním 

mezi homosexuálními muži/bisexuálními muži (51 %) a homosexuálními 

ženami/bisexuálními ženami (48 %). 

Jiná longitudinální studie od Maddow Shaw a kol. (2013) „Predictors of 

Extradyadic Sexual Involvement in Unmarried Opposite-Sex Relationships“ probíhající 

dvacet měsíců se zaměřila na nesezdané jedince (celkem 933 respondentů ve věku 18-35 

let), kteří byli v dané době v dlouhotrvajícím partnerském vztahu s jedincem opačného 

pohlaví. Data byla sbírána pomocí dotazníků a autoři se v nich zaměřili na hodnocení 

prediktorů mimopárového sexuálního chování. Mezi testované proměnné byly zahrnuty 

například demografické údaje, sexuální historie, duševní zdraví, ale stejně tak faktory 

spojené se vztahem samotným, jako například komunikace partnerů, sexuální dynamika a 

míra závazků obou partnerů. Ukázalo se, že nejvýznamějšími prediktory budoucí sexuální 

nevěry byly nízká spokojenost ve vztahu, negativní komunikace, agrese, málo oddanosti, 

absence jakýchkoliv plánů na společnou budoucnost (například manželství), podezření z 

partnerovy sexuální nevěry nebo odhalení partnerovy sexuální nevěry. Co se naopak 

neukázalo jako faktor předpovídající budoucí mimopárové chování byla 

spokojenost/nespokojenost se sexuálním životem, s frekvencí sexuálních styků, nebo to, 

zda spolu partneři sdíleli domácnost či nikoliv. Ačkoliv například nadměrné užívání 

alkoholu, větší počet předchozích sexuálních partnerů nebo fakt, že spousta z respondentů 
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měla rodiče, kteří nebyli nikdy sezdáni, predikovaly budoucí mimopárové chování, bylo 

identifikováno také mnoho demografických faktorů, které takové chování nijak 

neovlivňovalo (např. pohlaví, věk, vzdělání, náboženství, rozvedení rodiče, to zda partner 

má/nemá děti). 

Žádný z uvedených prediktorů nebyl častější pro jedno nebo druhé pohlaví. 

Výsledky tak naznačují, že ve srovnání s demografickými údaji, dynamika vztahů 

a negativní interakce mezi partnery mnohem lépe předpovídají budoucí mimopárové 

chování. 

Omarzu a kol. (2012) se zabývali konkrétními důvody toho, proč se vdaní/ženatí 

jedinci rozhodnou pro mimomanželský sexuální styk. Participanty oslovovali na 

internetovém fóru pro lidi hledající mimomanželský sexuální poměr a pro jedince, kteří v 

takovém poměru již jsou. Studie se účastnilo celkem 77 respondentů (22 mužů, 55 žen). 

Hlavní cílem této studie bylo prozkoumat důvody partnerské nevěry. Nejčastěji uváděné 

důvody byly, oproti studii Maddow Shaw a kol. (2013), sexuální neuspokojení, emoční 

neuspokojení a zamilovanost do jiného muže/do jiné ženy. Konkrétně bylo indentifikováno 

osm hlavních kategorií. Dvě z nich byly převážně motivovány fyzickými potřebami 

jedince: nedostatek sexuálního uspokojení v primárním vztahu (26,31 %) a touha po další 

pohavním styku s jinou osobou (6,84 %), dvě z nich emočními potřebami jedince: 

nedostatek emočního uspokojení v primárním vztahu (13,68 %) a touha po dalším 

emočním vztahu s jinou osobou, či touha po uznání (18,94 %). Další dvě kategorie byli 

spojené s láskou: konec zamilované fáze s primárním partnerem (2, 63 %) a zamilování se 

do jiného muže/do jiné ženy (5,26 %). Další zjištěnou kategorií byla touha po pomstě 

partnerovi (důvod uváděn většinou ze strany žen po odhalení partnerovy nevěry) (3,16 %). 

Jako poslední kategorie byla identifikována zvědavost a hledání „něčeho“ nového (18,95 

%). Jak muži, tak ženy uváděli ve stejné míře sexuální i emoční důvodu pro svou nevěru v 

případě, že jejich primární vztah (manželství) pro ně nebyl naplňující.  
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2.1. Mate -guarding 
 

Mate guarding označuje strategie vyvinuté za cílem zachování si přístupu 

k partnerovi/partnerce, zabránění přístupů rivalů k vlastnímu partnerovi/partnerce 

a zabránění vlastnímu partnerovi/partnerce k odchodu k jinému rivalovi (Buss, 2002). 

Mechanismus mate-guardingu se u samců vyvinul jako nezbytnost pro zajištění si 

otcovství (Buunk, 2012; Buss 2002; Fugere, Cousins a MacLaren, 2015). Samci, jež 

nedovolili, aby se jejich partnerky pářily s jinými samci, byli značně reprodukčně 

úspěšnější než ti, kteří nevěnovali pozornost mimo párovým sexuálním stykům svých 

partnerek. To vysvětluje proč se mate-guarding vyvinul u tolika druhů, ačkoliv se jedná o 

energeticky velice nákladnou záležitost a může samečka postavit do ohrožující situace 

konfrontace s rivalem (Buunk, 2012) 

 

2.1.1. Příklady mate guardingu 

 

Častou strategií mate guardingu bývá skrývání partnera/partnerky před rivalem. 

Toho může být dosaženo buď odvedením partnera/partnerky z blízkosti rivala, nebo 

produkováním signálů, které maskují atraktivní signály partnera/partnerky či snížení 

nápadnosti námluv či samotného páření (Buss, 2002). 

Na příklad u ptačích druhů samčí dohled nad samicí (tzv. male guarding) zahrnuje 

pozorné sledování a dohled samice. Konkrétně pak u břehule říční (lat. Riparia riparia), 

která patří mezi sociálně monogamní typ, kde samec pomáhá samici s výstavbou hnízda a 

krmením mladých, je samice sledována sedm až devět dní po vzniku „páru“ pokaždé, když 

opouští hnízdo, tedy až stokrát denně (Barash a Lipton, 2001). Mezi některými kůrovci, 

mezi včelami a můrami uvolňuje úspěšný sameček specifickou vůni, která odrazuje ostatní 

samečky, čímž svou partnerku činí méně atraktivní pro jiné samce (Thornhill a Alcock, 

1983). Mate guarding může mít také podobu agrese vůči jiným samcům, zvláště pokud 

představují pro daného samce velkou hrozbu (Buunk, 2012). U druhů, které žijí v 

uspořádání mnohosamco-samicových skupin, například u paviánů a šimpanzů, nabývá 

střežení samičky formy velmi časté sexuální aktivity a neustálého sledování samičky, což 

má za účel dosáhnout znemožnění jakéhokoliv kontaktu samičky s jiným samcem. V tomto 

typu sociálního uspořádání většinu mate-guardingu obstarává alfa samec skupiny 
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(Mougeot, Arroyo a Bretagnolle, 2006). U sociálně monogamních druhů, například u ptáků 

či hmyzu, mají i některé samičky vlastní mechanismy mate-guardingu (Buunk, 2012). 

Například samička hrobaříka (lat. Nicrophorus) napadne svého partnera, pokud zjistí, že se 

pokusil přilákat jinou samičku (Lazarus, Inglis a Torrance, 2004). Také ženy často mezi 

sebou navzájem silně soutěží o přístup k mužům, což může mít za následek útoky proti 

jiným ženám. Ukazuje se, že pokud jde o reakci na nevěru něčího partnera, jsou ženy 

stejně tak agresivní jako muži (Buunk a Dijkstra, 2006).  

U druhů, u kterých je otcovská investice do péče o potomky vysoká, například 

u několika druhů ptáků (salašníci (Power, 1975), holubice (Erickson, Zenone, 1976)) nebo 

u lidí, by mělo být střežení si partnera ještě silnější, aby se předešlo případům investic 

vlastních zdrojů do cizího potomka (Barash a Lipton, 2001).  

2.1.2. Mate-guarding u lidí 

 

Dlouhodobé párové svazky jsou v lidských vztazích jedním z hlavních typů 

párování. Pro úspěšnost této strategie musí partneři vyřešit dva související adaptivní 

problémy: zabránit partnerovi, aby nás opustil a zabránit potenciálním rivalům v přístupu k 

partnerovi. Jak již bylo řečeno, mate-guarding se vyvinul jako řešení těchto adaptivních 

problémů. Tzv. mate poachers (partnerské pytlačení) občas lákají již zadané jedince s 

vidinou jednorázového sexuálního styku, krátkého poměru či s vidinou nového 

dlouhotrvajícího svazku. Mate-guarding má jedinci sloužit jako strategie k omezení, 

zpomalení či zabránění partnerskému pytlačení (tzv. mate poaching), nebo zabránění 

odchodu vlastního partnera s tím, že si současně jedinec zachovává přístup k reprodukčním 

zdrojům daného partnera (Buss, 2002; Buunk 2012; Fugere, Cousins a MacLaren, 2015). 

Ti, kteří neuspějí v strategiích mate-guardingu, tak mohou trpět značnými reprodukčními 

ztrátami, počínaje od investic cenných zdrojů do geneticky nepříbuzného potomka, přes 

poškození reputace až po celkovou ztrátu partnera (Buss, 2002).  

Muž, který v rámci svého mate-guardingu selže, se vystavuje riziku, že jeho 

partnerka bude oplodněna jiným mužem. Kromě této přímé ztráty (tj. možnosti vlastní 

reprodukce s danou ženou), riskuje muž i roky investice zdrojů a snahy do dítěte soupeře 

(Buss, 2002; Buunk 2012; Schmitt a Buss, 2001). V případě veřejného odhalení 

partnerčiny nevěry muž riskuje poškození své společenské pověsti, která by v budoucnu 
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mohla přinést snížení jeho hodnoty na partnerském trhu (tzv. mate value4, viz dále), ztrátu 

postavení, zvýšenou budoucí náchylnost k jiným mate pochaers, až po úplnou ztrátu 

partnerky. Navíc žena v takovém případě disponuje osobními informacemi o konkrétních 

silných či slabých stránkách, návycích a zranitelných místech daného muže, které by 

případně mohla poskytnout jinému muži, rivalovi, a tím mu poskytnout výhodu v 

intrasexuálním výběru (Buss, 2002; Buunk 2012; Schmitt a Buss, 2001). 

Také ženy trpí reprodukčními ztrátami v případě neuhlídání si svého partnera. 

Jistotu mateřství ženy sice neriskují, takže dopuštění se jediné chyby ze strany partnera 

(jedné sexuální nevěry) pro ně nemusí být tak nákladné. Ženy však neuhlídáním si svého 

partnera riskují, že zdroje již nebudou investovány do nich, popř. do jejich dětí, ale že muž 

přesměruje své investice do jiné ženy. Podobně jako muži, čelí i ženy v případě sexuální 

nevěry svého partnera riziku nákazy pohlavně přenosných chorob (Buss, 2002; Buunk 

2012). 

Mužské strategie mate-guardingu jsou spouštěny a silně motivovány skutečností, že 

muži jsou obecně přitahováni k mladým a fyzicky atraktivním ženám. Jejich rivalové 

bývají muži s vyššími ekonomickými zdroji a vyšším společenským statusem. Spouštěčem 

pak často bývá situace, kdy žena projeví zájem o takového muže (Buss, 2002). Naopak 

ženské strategie mate-guardingu vycházejí z toho, že si ženy vybírají muže s vyšším 

společenským postavením a s vyššími příjmy. Jejich rivalky jsou pak ženy fyzicky 

atraktivnější než ony samotné a spouštěčem bývá zájem vlastního partnera o takovouto 

ženu (Buss, 2002). Behaviorální důsledky nejrůznějších mechanismů mate-guardingu se 

projevují od lehké ostražitosti k vlastnímu partnerovi až po hrubé násilí (Buunk, 2012; 

Buss 2002; Schmitt a Buss, 2001).  

Fakt, že mate-guarding byl a je důležitou strategií v rámci partnerství dokazuje 

i studie „Human mate poaching: Tactics and temptations for infiltrating existing 

relationships“ (Schmitt a Buss, 2001), v rámci jejichž výsledků se ukázalo, že 60 % 

oslovených mužů a 53 % oslovených žen přiznalo, že se někdy pokusili zlákat již zadanou 

osobu za vidinou nového dlouhotrvajícího vztahu. Ačkoliv zhruba polovina pokusů těmto 

osobám i přes jejich snahu nevyšla, téměř polovina z nich byla úspěšná. Co se týče 

pohlavního styku/krátkodobého sexuálního poměru s již zadaným mužem/zadanou ženou, 

60 % oslovených mužů odpovědělo, že se o to někdy v životě pokusili, zatímco této formy 

pytlačení (mate poachingu) se dopustilo pouze 38 % oslovených žen. Daleko vyšší 

                                                 
4
 Mate value oznařuje celkovou atraktivitu jedince jako možného partnera ve vztahu k jiným potenciálním 

partnerům na aktuálním partnerském trhu (Shackelford a kol., 1997). 
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procento žen i mužů uvedlo, že se je jiní jedinci, ve chvíli, kdy byli oni samotní v 

dlouhotrvajícím partnerském vztahu, pokusili zlákat do jiného vztahu, nebo do 

krátkodobého poměru. Konkrétně se jednalo o 93 % oslovených mužů a 82 % oslovených 

žen, kteří uvedli, že se je někdo snažil zlákat do jiného dlouhotrvajícího vztahu a 87 % 

mužů a 94 % žen, kteří uvedli, že se je někdo snažil zlákat ke krátkodobému sexuálnímu 

poměru. V rámci této studie autoři docházejí k závěru, že vzhledem k množství zkušeností 

jedinců s partnerským pytlačením, se může jednat o formu párovací strategie (Smitt a 

Buss, 2001).  

 

2.1.3. Mechanismy mate-guardingu 

 

Existuje nespočet důkazů o mate-guardingu v lidských společnostech. Z 849 

zkoumaných společností se pouze ve čtyřech nenašly žádné důkazy o existenci takovýchto 

mechanismů (Buss, 2002). V rámci kultur existuje spousta rozlišných mechanismů 

chránících si partnera a zabraňujících potenciální nevěře, tzv. mate-guarding (Hupka, 

1981). V průběhu historie se v různých kulturách uplatňovaly nejrůznější pravidla, 

behaviorální praktiky či fyzická opatření (např. nucené zahalování žen, či dokonce 

mrzačení genitálních partií, tzv. genitální mutilace), aby se předešlo kontaktu žen s 

potencionálními sexuálními partnery (Buunk, 2012). Různá míra a podoba mužské 

sexuální žárlivosti, která může mít často násilné důsledky, svěčí o důležitosti mate-

guardingu mezi lidmi (Buss, 2002; Buunk, 2012; Fugere, Cousins a MacLaren, 2015). 

Ačkoliv se u lidí tendence předcházet sexuálnímu styku vlastního partnera s někým 

jiným (mechanismy mate-guardingu) objevují všude po světě, existují v těchto 

mechanismech značné kulturní rozdíly (Hupka, 1981). Ve většině západních společností se 

partneři nesnaží nijak aktivně zabraňovat svým ženám v kontaktu s jiným mužem a určitá 

menšina mužů dokonce toleruje mírnou formu flirtování manželky s jiným člověkem 

(Buunk a Hupka, 1987). Naopak v islámských kulturách muži aktivně předcházejí 

situacím, kdy by se manželka dostala do kontaktu, třeba jen zcela minimálního, s jiným 

mužem. Jako prostředek kontroly je například využíváno nucené nošení šátků (hidžáb, 

nikaj), zakrývání obličeje (nošení burky), zákaz vycházení na ulici bez doprovodu nebo 

skrývání manželky doma aj. (Buunk, 2012). Mezi jednu z drastických metod hlídání si 

partnerky a omezení její sexuality patří ženská obřízka. Některé africké kultury praktikují 

obřad takzvané klitoridektomie. V méně drastické formě tato operace zahrnuje odstranění 
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„konečku“ klitorisu, radikálnější formy pak zahrnují odstranění nejen celého klitorisu, ale i 

části malých stydkých pysků (Vrhel, 2002).  

Mezi další nejčastější užívané strategie mate-guardingu patří fyzické odvedení 

partnera z oblastí s hustým výskytem konkurentů, popřípadě skrývání partnera před 

konkurencí, zastírání vábících signálů partnera nebo zmenšení nápadnosti projevů jeho 

dvoření. Všechny tyto maskovací taktiky snižují možnost kontaktu druha nebo družky 

s rivaly nežádoucího pohlaví (Ridley 2007; Buunk 2012, Buss 2002).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 
3. CÍL PRÁCE A VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY 

Cílem této práce bylo prozkoumat míru žárlivosti a její rozlišné typy (emoční / 

sexuální) u heterosexuálních, homosexuálních a bisexuálních jedinců. A dále, zda se tyto 

typy a míra žárlivosti lišily podle pohlaví partnera, kterého respondent má/měl. 

 

3.1. Hypotézy: 

1. Heterosexuální muži budou ve vztahu se ženou vykazovat větší psychologickou 

úzkost spojenou se sexuální nevěrou jejich partnerek a budou tedy více žárlit na 

podněty sexuální. 

2. Heterosexuální ženy budou ve vztahu s mužem vykazovat větší psychologickou 

úzkost spojenou s emoční nevěrou jejich partnerů a budou tedy více žárlit na 

podněty emoční. 

3. Homosexuální muži budou ve vztahu s mužem vykazovat větší psychologickou 

úzkost spojenou s emoční nevěrou jejich partnerů, podobně jako heterosexuální 

ženy, a budou tedy více žárlit na podněty emoční. 

4. Homosexuální ženy budou ve vztahu s ženou vykazovat větší psychologickou 

úzkost spojenou se sexuální nevěrou jejich partnerek, podobně jako heterosexuální 

muži, a budou tedy více žárlit na podněty sexuální. 

5. Bisexuální muži budou ve vztahu s mužem vykazovat větší psychologickou úzkost 

spojenou s emoční nevěrou jejich partnerů, podobně jako homosexuální muži, a ve 

vztahu s ženou naopak budou vykazovat větší psychologickou úzkost spojenou se 

sexuální nevěrou jejich partnerek, podobně jako heterosexuální muži. 

6. Bisexuální ženy budou ve vztahu s ženou vykazovat větší psychologickou úzkost 

spojenou se sexuální nevěrou jejich partnerek, podobně jako homosexuální ženy, a 

ve vztahu s mužem budou vykazovat větší psychologickou úzkost spojenou s 

emoční nevěrou jejich partnerů, podobně jako heterosexuální ženy.  

 

4. MATERIÁL A METODY 

 

Soubor dotazníků tvoří dohromady šest částí (kompletní dotazník viz Příloha č.4.). 

Prvním oddíl se zaměřuje na obecné demografické údaje. Participanti dále vyplnili soubor 

pět standardizovaných dotazníků (dotazníky jsou za sebou vždy uváděny tak, jak je 
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participanti vyplňovali online). Jednotlivé dotazníky byly vybrány s ohledem na předchozí 

výsledky provedených studií. Pro účely této práce byly použity zavedené standardizované 

dotazníky, které byly již dříve přeloženy z anglického do českého jazyka. Je tedy nutné 

brát v potaz, že nebyly vytvořeny specificky pro českou populaci. Jednalo se o dotazníky:  

 

• Nestandardizovaný dotazník zaměřený na demografické údaje zaměřený na 

základní údaje participantovi (více viz podkapitola 4.1.1. Demografický dotazník) 

• Standardizovaný dotazník The Partner- Specific Investment Inventory (Ellis, 1998) 

(více viz podkapitola 4.1.3.) 

• Standardizovaný dotazník hodnotící celkovou spokojenost ve vztahu a vzájemnou 

sexuální kompatibilitu (A Revision of The Dyadic Adjustment Scale, neboli 

„RDAS“) (Busby a kol., 1995). (více viz podkapitola 4.1.4.)  

• Standardizovaný dotazník Anticipated sexual jealousy scale (Buunk, 1991) 

hodnotící partnerskou žárlivost (více viz kapitola 4.1.5) 

• Standardizovaný dotazník Scale for three types of jealousy (Revised Anticipated 

sexual jealousy scale) (Buunk, 1997) (více viz kapitola 4.1.6.) 

• Standardizovaný dotazník Ten-Item Personality Inventory (Gosling, Rentfrow 

a Swann, 2003)  

 

Všechny dotazníky vyplňovali participanti online pomocí internetového rozhraní 

Qualtrics, který umožňuje vyplňování dotazníků po internetu (více o samotném vyplňování 

dotazníků participanty viz kapitola 4. Materiál a metody, podkapitola 4.3. Procedura sběru 

dat – vyplňování dotazníků).  
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4.1. Psychometrické nástroje 
 

 Následuje podrobnější popis jednotlivých použitých dotazníků. 

4.1.1. Demografický dotazník 

 

V rámci nestandardizovaného sociodemografického dotazníku jsme o respondentech zjišťovaly 

základních demografické a osobní údaje. Otázky se konkrétně týkaly:  

• pohlaví respondenta 

• sexuální orientace (Kinseyho škála), viz níže 

• věku 

• tělesných údajů (přibližná výška a váha) 

• náboženského vyznání 

• nejvyššího dosaženého vzdělání a typu vzdělání (technické, humanitní aj.) 

• partnerského vztahu (délky trvání, a zda se jedná o dlouhodobý vztah) 

• počtu sourozenců 

• počtu bývalých partnerů/ partnerek a to jak krátkodobých, tak dlouhodobých 

 

Svou sexuální orientaci měl každý z účastníků ohodnotit na Kinseyho sedmibodové škále 

sexuální orientace:  

„Považujete se za osobu (označte prosím jednu z možností):“  

0 - Výhradně heterosexuální, 1 - Převážně heterosexuální, 2 - Spíše 

heterosexuální, 3 - Bisexuální, 4 - Spíše homosexuální, 5 - Převážně 

homosexuální, 6 - Výhradně homosexuální 

 

4.1.2. The Partner-Specific Investment Inventory 

 

 "PSII"- Jedná se o dotazník určený pro jedince, kteří žijí v páru, a zaměřuje se na 

typy investic jedince do romantického vztahu. Ellis (1998) při tvorbě tohoto dotazníku 

vycházel z analýzy multidimenzonálního měření "Partner-Specific Investment" (PSI) 

(Ellis, 1998), z jehož analýzy bylo identifikováno 10 strategií/typů investic. Tato verze 

dotazníku se skládá z 52 položek odpovídající 10 škálám:   
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1. Zájem/péče (Expressive/Nurturing) 

2. Zájem o budoucnost (Future-Oriented) 

3. Sdílení času (Giving of Time)  

4. Sexuální proceptivnost (Sexually Proceptive)  

5. Sdílení financí (Monetarily Investing)  

6. Upřímnost (Honest) 

7. Ochranářství (Physically Protective) 

8. Společenská pozornost (Socially Attentive) 

9. Dobré vztahy s partnerovou/partnerčinou rodinou (Good Relationship with Partner´s 

Family)  

10. Sexuální pozornost soustředěna jen na partnera/partnerku (Not Sexualizing of Others)  

 

Respondenti mají pomocí uvedené škály označit (v první části 0 = nikdy, 4 = velmi často, 

v druhé části dotazníku 1 = zcela souhlasím, 5 = zcela nesouhlasím), jak často se u jejich 

partnera/partnerky vyskytuje uvedené chování: např. Plánuje Vaši společnou budoucnost a 

hovoří s Vámi o těchto plánech, nebo Veřejně se o vás vyjadřuje jako 

o partnerovi/partnerce aj. Úkolem respondenta je zaměřit se pouze na posledních šest 

měsíců vztahu (trval-li jejich vztah kratší dobu než 6 měsíců, pak mají za úkol ohodnotit, 

jak často se u jejich partnera/partnerky uvedené chování vyskytovalo za dobu trvání celého 

vztahu). Nemůžou-li otázku zodpovědět, pak lze vybrat označení NU (= nelze uvést). 

Celkový skór dotazníku se počítá zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Získáme jej 

nejprve přeškálováním reverzních škál, dále provedením z-scorů, poté rozřazením 

příslušných otázek do 10 jednotlivých subškál a následně sečtením všech bodů 

v jednotlivých subškálách a vynásobením daným koeficientem. Posledním krokem je 

sečtení všech deseti subškál do jednoho celkového skóru. Vyšší skór značí vyšší míru 

investic do vztahu. 

4.1.3.  Revised Dyadic Adjustment Scale 

  

„RDAS“ - Dotazník Revised Dyadic Adjustment Scale vychází z The Dyadic 

Adjustment Scale (DAS), neboli z „Dotazníku partnerské přizpůsobivosti“, které byl 

původně vytvořený Grahamem Spanierem (1976). Jednalo se o 32 bodový dotazník měřící 

kvalitu partnerského vztahu jak u sezdaných tak u nesezdaných párů. Tvořili jej čtyři 

samostatné subškály zaměřující se na partnerskou spokojenost, partnerskou soudržnost, 
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shodu v partnerském vztahu a na vyjadřování emocí. Byl vytvořen za účelem určování 

kvality partnerských vztahů, bez ohledu na to, zda respondenti jsou nebo nejsou manželé. 

V rámci naší studie jsme se rozhodli využít revidovanou zkrácenou verzi tohoto dotazníku 

(RDAS, Busby a kol., 1995), která obsahuje 14 otázek, a v rámci které se, oproti originální 

verzi DAS, respondentů neměří míru vyjadřování emocí. Přestože je dotazník stručný, a je 

tedy rychle vyplnitelný, pokrývá všechny podstatné aspekty partnerské spokojenosti a 

kvality partnerského vztahu.  

 

Subškály dotazníku „RDAS“: 

 

Shoda v partnerském vztahu (Dyadic consensus) 

V této subškále dotazníku respondent zodpovídá otázky ohledně shody o obecných 

postojích k životu a životních prioritách s partnerem/ partnerkou. Např. ohledně 

náboženství, projevování citů, sexu aj. 

 

Partnerská soudržnost (Dyadic cohesion) 

Tato subškála zahrnuje otázky tykající se společně tráveného času a emočních prožitků. 

Např: Chodíte společně za zábavou a koníčky? 

 

Partnerská spokojenost (Dyadic satisfaction) 

Tato subškála je zaměřená na obecné hodnocení vztahu, na míru hádek vyskytujících se ve 

vztahu, vnímání společné budoucnosti nebo na četnost myšlenek o ukončení vztahu. Např.: 

Jak často se hádáte? 

 

Pro zjištění celkového skóru jednotlivých škál je třeba sečíst všechny body daných 

otázek (některé subškály obsahují reverzní škály). Maximální celkový dosažitelný skór, 

který získáme po sečtení všech otázek, je 69 s tím, že vyšší skór respondenta indikuje vyšší 

partnerskou přizpůsobivost a značí tak lepší fungování a kvalitu vztahu.  

 

4.1.4. Anticipated Sexual Jealousy Scale 
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 „ASJS“- Anticipated Sexual Jealousy Scale je dotazník měřící partnerskou 

žárlivost, který je rozdělen na 5 okruhů. Respondenti jsou v jednotlivých bodech 

dotazování na to, jak by se cítili v situaci, kdy by jejich partner s někým flirtoval, měl 

pohlavní styk, měl petting s jinou osobou, zamiloval se, či měl dlouhodobě trvající 

sexuální poměr s jinou osobou (Buunk, 1991b). Odpovědi jsou zaznamenány na škále 

v rozsahu od 1 (extrémně potěšen) do 9 (extrémně rozrušen), všechny možnosti jsou slovně 

popsány u příslušného čísla. Skórování získáme sečtením všech otázek. Vyšší skór 

indikuje vyšší míru žárlivosti.  

4.1.5. Revised Anticipated sexual jealousy scale (Scale for three types of jealousy) 

 

 "RASJS"- Dotazník Revised Anticipated sexual jealousy scale (Scale for three 

types of jealousy) měří míru žárlivosti jedince. Buunkova typologie žárlivosti bere v úvahu 

možnost, že k ní nemusí docházet pouze v reakci na skutečné ohrožení partneského vztahu, 

ale také v případě, kdy žádná skutečná hrozba neexistuje (Buunk a Djikstra, 2006). 

Reaktivní žárlivost představuje přímou odpověď na aktuální skutečnou hrozbu ve vztahu 

(např. když partner/partnerka flirtuje s jinou osobou, nebo má poměr s jinou osobou). 

Taková reakce je považována podle Buunka za relativně "zdravou" a "racionální" (Buunk, 

1997). Oproti tomu Buunk definuje také majetnickou a úzkostnou žárlivost, které mohou 

být spuštěny v reakci na imaginární nevěru, spíše než na reálnou situaci nevěry. Úzkostlivě 

žárlivý jedinci jsou častěji depresivní a mají nízké sebevědomí. Naopak majetnická 

žárlivost nemusí být vždy nutně vnímána negativně, ale její projev může zahrnovat také 

například vyšší investice (finanční, časové) do partnera/partnerky jako způsob mate 

guardingu (viz kapitola 2.1. Mate guarding) (Barelds a Barelds-Djikstra, 2007). Shrnutě lze 

říci, že reaktivní, majetnická a úzkostná žárlivost představují určité kontinuum od 

zdravějších po méně zdravé druhy žárlení. V rámci tohoto dotazníku je reaktivní žárlivost 

vnímaní spíše jako zdravější typ žárlení a majetnická a úzkostná žárlivost je vnímaná jako 

problematický typ s tím, že v rámci těchto dvou je na úzkostný typ nahlíženo jako na 

problematičtější (Buunk, 1997). Tento dotazník sestává z 15 položek rozdělených do 3 

subškál odpovídajícíh jednotlivým typům žárlivosti (tedy pět položek pro každý jednotlivý 

typ). Otázky na reaktivní žárlivost se ptají respondentů na to, jak by se cítili v situaci, kdy 

by jejich partner/partnerka flirtoval s jinou osobou, probíral osobní věci s jinou osobou, 

tančil s jinou osobou, měl sexuální styk s jinou osobou nebo políbil jinou osobou. 

Odpovědi jsou zaznamenány na škále v rozsahu od 1 (extrémně potěšen) do 5 (extrémně 
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rozrušen). V druhé části, která se věnuje úzkostné žárlivosti, respondenti zaznačují na škále 

od 1 (nikdy) do 5 (velmi často) jak často se obávají určitých stiuací. Např. Jsem 

přesvědčen, že mé partnerce se zdá někdo jiný atraktivnější než já; Mám strach, že má 

můj/moje partnerka mí sexuální poměr s někým jiným. Podobně v poslední subškále 

zaměřujcí se na majetnickou žárlivost, mají respondenti zaznačit na pětibodové škále (1 - 

vůbec mne nevystihuje, 5 - zcela mě vystihuje) do jaké míry je vystihují výroky ohledně 

chování jejich partnera/partnerky. Např. Nechci, aby byl/a můj/moje partnerka v příliš 

velkém kontaktu s ostatními muži/ženami; Co se týče mého partnera/partnerky jsem spíše 

majetnický/á. Celkový skór získáme sečtením všech otázek ze všech tří subškál. Vyšší skór 

indikuje vyšší míru žárlivosti.  

 

4.2. Soubor osob 
Soubor respondentů sestával z 52 heterosexuálních mužů, 98 heterosexuálních žen, 

69 homosexuálních mužů, 30 homosexuálních žen, 15 bisexuálních mužů a 21 

bisexuálních žen. Věková hranice respondentů byla omezena na 18-45 let. Abychom 

předešli tomu, že by respondenti odpovídali čistě na základě svých představ a fantazií, bylo 

požadováno, aby měli účastníci výzkumu v současné době dlouhodobý vztah. Dlouhodobý 

vztah byl definován jako vztah, který participant považuje za perspektivní, a ve kterém 

plánuje s partnerem/ partnerkou společnou budoucnost. Minimální délka vztahu byla 

stanovena na 3 měsíce. 

Nábor respondentů probíhal několika způsoby. Participanti se o výzkumu mohli 

dozvědět například prostřednictvím sociálních sítí, kde byl vyvěšen náborový letáček (viz 

Příloha 1) a v případě zájmu nás kontaktovali na e-mailové adrese uvedené na letáčku 

(partnerska.studie@gmail.com). Letáček byl uveřejněn na facebookových stránkách 

několik skupin a organizací určených pro gay komunitu. Navázali jsme spolupráci s 

výborem spolku Charlie a výzkum byl zveřejněn jak na jejich webových tak i na 

facebookových stránkách a dále byl rozeslán informační mail všem členům skupiny 

Charlie. Informace k účasti na tomto výzkumu byly také zprostředkovány skrze 

facebookovou skupinu Účastníci výzkumu. Náborový letáček jsme dále umístili 

v prostorách Fakulty humanitních studií UK v Jinonicích a na Veleslavíně, v kavárně 

ÉRRA a v prostorách jógového studia Bikram Yoga Prague na Karolíně Světlé 

a na Pankráci. Někteří respondenti byli přímo osloveni na základě jejich dřívější účasti ve 

výzkumech Univerzity Karlovy (tito potencionální respondenti byli kontaktováni 
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na základě jejich souhlasu účastnit se v budoucnosti dalších výzkumů, které probíhají 

na katedře Obecné antropologie na FHS UK). Jak v náborových letáčcích, tak 

v náborových emailech bylo uvedeno, že se jedná o výzkum partnerských vztahů. Nábor se 

pak dále šířil metodou sněhové koule. Účastníci výzkumu byli vyzváni, aby informace o 

výzkumu předali a sdíleli dále mezi svými známými. 

Účastníkům studie nebyla vyplácena finanční odměna, motivací za vyplnění 

dotazníku bylo vyhodnocení psychologického osobnostního dotazníku (Ten-Item 

Personality Inventory, Gosling, Rentfrow a Swann, 2003). 

 

4.3 Procedura sběru dat – vyplňování dotazníků 
 

 Sběr dat u obou studií probíhal online pomocí internetového rozhraní Qualtrics 

(www.qualtrics.com), jehož licenci má licenci má Katedra obecné antropologie Fakulty 

humanitních studií UK k dispozici. V případě, že jsme dostali od respondentů email, že se 

chtějí výzkumu zúčastnit, poslali jsme jim krátký informační email s instrukcemi 

a s odkazem na online link ke spuštění výzkumu (viz Příloha č. 2). V emailu jsme jim 

poděkovali za ochotu účastnit se výzkumu a velmi krátce jsme představili náš výzkum 

a podmínky účasti. Zároveň jim v emailu byly sděleny základní instrukce, jak dotazníky 

vyplňovat. Taktéž byli požádáni o vyplňování všech dotazníků o samotě a ujistili jsme je 

o anonymitě výzkumu a o tom, že získaná data budou využita pouze k výzkumným účelům 

a nikdy nebudou poskytnuta třetí osobě. Po spuštění dotazníku si všichni respondenti 

přečetli ještě jednou instrukce k vyplnění dotazníku a představení výzkumu. Hned poté 

byli respondenti vyzvání k potvrzení informovaného souhlasu (Příloha č. 3). V případě, že 

tak učinili, spustil se samotný dotazník. Účastníci výzkumu byli rovněž informováni, že 

mohou vyplňování dotazníku v průběhu výzkumu kdykoli přerušit a po dobu tří dnů se od 

počátku vyplňování se k němu vrátit a dokončit ho. Na konci dotazníku mohli participanti 

uvést své postřehy ohledně celého výzkumu. Byla jim také nabídnuta možnost, zda se 

chtějí účastnit i jiných výzkumů, které probíhají na Katedře Obecné antropologie FHS UK 

a zda je zajímají výsledky této studie. V případě, že měli zájem, bylo nutné ze strany 

respondenta uvést kontaktní emailovou adresu. Rychlost vyplňování dotazníků byla 

individuální, v průměru tato procedura zabrala cca 30 minut.  Jako první všichni 

respondenti vyplnili sociodemografický dotazník. Pro všechny respondenty byly společné 

dotazníky na současného partnera, ať už se jednalo o partnera pohlaví ženského nebo 



- 45 - 
 

mužského. Konkrétně se jednalo o dotazníky The Partner Specific Investment Inventory 

(PSII), Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), Anticipated Sexual Jealousy Scale 

(ASJS) a Revised Anticipated Sexual Jealousy Scale (RASJS). Poté následovala část 

týkající se minulých partnerů. Nehledě na uvedenou sexuální orientaci, respondent 

odpovídal na otázku, zda měl kromě současné/ho partnera/ky dlouhodobé vztahy a) 

s jinými muži a b) s jinými ženami. Poslední položkou bylo pro všechny vyplnění 

dotazníku Ten-Item Personality Inventory zaměřujícího se na hodnocení povahových rysů. 

Respondenti si poté mohli ihned přečíst své výsledky vyhodnoceného osobnostního 

dotazníku (viz graf níže). 
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5. ANALÝZA DAT A VÝSLEDKY 
 

 Ke statistickému zpracování dat byl použit počítačový software SPSS 18.00 

a Microsoft Excel 2007. Nejdříve byla provedena deskriptivní analýza a byly eliminovány 

chybné a odlehlé hodnoty (errors and outliers). Skóry použitých standardizovaných 

dotazníků byly vypočteny standardizovaným způsobem. Výsledné skóry dotazníků byly 

převedeny na z-skóry, aby byl odfiltrován vliv způsobu používání škál respondentů. Pro 

porovnání rozdílů v typu a míře žárlivosti mezi heterosexuálními, homosexuálními a 

bisexuálními jedinci byla použita jednosměrná ANOVA a Fisherův test (Fisher´s least 

significant difference test, LSD). 

 Pro zjištění vztahu mezi partnerskou přizpůsobivostí, investicemi do vztahu a 

partnerskou žárlivostí byly použity parametrické korelace. 

5.1. Deskriptivní analýza dotazníkových dat 
 

• Počet respondentů 

 Soubor dotazníků vyplnilo celkem 574 respondentů z čehož 287 jedinců bylo 

z analýzy vyřazeno z důvodů nevyplnění celého dotazníků, popřípadě jeho částí. Jeden 

respondent byl vyřazen z důvodu nesplnění podmínek nutných pro účast v tomto výzkumu, 

konkrétně se jednalo o uvedení vyššího věku. Finální vzorek činil celkem 286 jedinců (137 

mužů a 149 žen). 

• Sexuální orientace 

 Sexuální orientaci jsme měřili pomoci Kinseyho sedmibodové škály. Jedinci, kteří 

se umístili na bodě 1 a 2 byli v rámci naší studie považováni za heterosexuálně 

orientované, jedinci, kteří se označili na bodě 3, 4 a 5 za bisexuálně orientované a jedinci, 

kteří se označili na bodě 6 a 7 za homosexuálně orientované.  
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Tabulka č.1 Sexuální orientace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.2 Sexuální orientace- rozdělení 

 Muži Ženy 

Frekvence Procenta Frekvence Procenta 

Výhradně heterosexuální 40 29,2 53 35,6 

Převážně heterosexuální 13 9,5 45 30,2 

Spíše heterosexuální 5 3,6 8 5,4 

Bisexuální 7 5,1 11 7,4 

Spíše homosexuální 3 2,2 2 1,3 

Převážně homosexuální 19 13,9 12 8,1 

Výhradně homosexuální 50 36,5 18 12,1 

 

 N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Heterosexuální muži 53 1 2 1,25 1,00 ,43 

Homosexuální muži 69 6 7 6,72 7,00 ,45 

Bisexuální muži 15 3 5 3,87 4,00 ,74 

Heterosexuální ženy 98 1 2 1,46 1,00 ,50 

Homosexuální ženy 30 6 7 6,60 7,00 ,49 

Bisexuální ženy 21 3 5 3,71 4,00 ,64 
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• Délka současného vztahu 

 Délka vztahů je uvedena v měsících. 

Tabulka č.3 Délka současného vztahu s mužem 

Vztah s mužem N Minimum Maximum Průměrná délka vztahu Medián S.odchylka 

Heterosexuální muži - - - - - - 

Homosexuální muži  69 3,00 186,00 42,60 29,00 41,78 

Bisexuální muži  15 0,00 77,00 26,80 15,00 29,82 

Heterosexuální ženy 98 3,00 290,00 51,70 38,00 51,37 

Homosexuální ženy  30 ,00 13,00 ,43 ,00 2,37 

Bisexuální ženy 21 ,00 87 18,28 6,00 25,45 

* Délka vztahu je vyjádřena v měsících.  Ačkoliv se někteří jedinci označili na Kinseyho škále za 
homosexuální (6,7; konkrétně homosexuální ženy), nebyly v daném okamžiku ve vztahu se ženou, ale s 
mužem, a proto u je zde minimum délky vztahu uvedeno 0 měsíců. Bisexuální jedinci mohli být ve vztahu s 
mužem, nebo ženou, proto je zde uvedeno minimum délky také 0 měsíců. 

 

Tabulka č.4 Délka současného vztahu se ženou 

Vztah se ženou N Minimum Maximum Průměrná délka vztahu Medián S.odchylka 

Heterosexuální muži 53 4,00 278,00 55,30 39,00 50,47 

Homosexuální muži - - - - - - 

Bisexuální muži 15 ,00 121,00 22,53 ,00 38,01 

Heterosexuální ženy - - - - - - 

Homosexuální ženy 30 ,00 2419,00 828,93 14,50 4412,64 

Bisexuální ženy 21 ,00 112,00 14,47 ,00 27,47 

* Délka vztahu je vyjádřena v měsících. Ačkoliv se někteří jedinci označili na Kinseyho škále za 
homosexuální (6,7; konkrétně homosexuální ženy), nebyly v daném okamžiku ve vztahu se ženou, ale s 
mužem, a proto je zde minimum délky vztahu uvedeno 0 měsíců. Bisexuální jedinci mohli být ve vztahu s 
mužem, nebo ženou, proto je zde uvedeno minimum délky také 0 měsíců. 
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• Věk 

 Věk respondentů je uveden v letech. 

Tabulka č.5 Věk respondentů 

 N Minimum Maximum Věk. průměr Medián S. odchylka 

Muži 137 18 44 27,86 27,0 5,88 

Ženy 149 18 41 25,07 24,0 5,32 

 

Tabulka č.6 Věk respondentů (rozdělení podle sexuální orientace) 

Věk muži N Minimum Maximum Věk. průměr Medián S. odchylka 

Heterosexuální 53 18 44 27,34 26,00 5,95 

Homosexuální 69 19 40 28,33 28,00 5,44 

Bisexuální 15 18 40 27,53 28,00 7,60 

 

Tabulka č.7 Věk respondentů (rozdělení podle sexuální orientace) 

Věk ženy N Minimum Maximum Věk. průměr Medián S. odchylka 

Heterosexuální 98 18 41 25,79 25,00 5,09 

Homosexuální 30 18 40 23,57 22,00 5,67 

Bisexuální 21 18 38 23,90 23,00 5,50 

 

• Tělesné údaje 

Tabulka č.8 Váha 

 

 

 

 

  * Váha je vyjádřena v kilogramech. 

Tabulka č.9 Výška 

 

 

 

 

 

  * Výška je vyjádřena v centimetrech 

Váha N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži 137 54 125 79,620 77,00 14,85 

Ženy 149 42 105 64,1409 62,00 13,42 

Výška N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži 137 160 203 180,963 180,00 7,72 

Ženy 149 150 193 167,61 168,00 6,65 
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• Dosažené vzdělání  

 Stupeň dosaženého vzdělání byl převeden na následující číselnou škálu:  

 

(1) Neukončené základní vzdělání  (6) Vyšší odborná škola (Dis.) 

(2) Základní vzdělání (7) Bakalářské (Bc., Bca) 

(3) Střední škola s výučním listem  (8) Magisterské (Mgr., Ing., MUDr. aj.) 

(4) Střední škola s maturitou  (9) Doktorské (Ph.D, ThD., DrSc., CSc.) 

(4) Střední škola s maturitou   

 

Tabulka č.10 Nejvyšší dosažené vzdělání  

Dosažené vzdělání N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži 137 2 9 5,95 4,00 1,99 

Ženy 149 2 9 5,44 7,00 1,90 

 

• Typ vzdělání 

 Typ vzdělání byl převeden na následující číselnou škálu: 

(1) Technické (5) Matematicko-fyzikální 

(2) Ekonomické (6) Medicínsko-biologické 

(3) Humanitní (7) Jiné 

(4) Umělecké  

 

Tabulka č.11 Typ vzdělání  

Jaké je typ Vašeho vzdělání? N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži 137 1 7 3,26 3,00 1,97 

Ženy 149 1 7 3,81 3,00 1,77 
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Tabulka č.12 Typ vzdělání- rozdělení 

Typ vzdělání Muži Ženy 

Frekvence Procenta Frekvence Procenta 

Technické 33 24,1 6 4 

Ekonomické 18 13,1 23 15,4 

Humanitní 43 31,4 67 45 

Umělecké 9 6,6 11 7,4 

Matematicko-fyzikální 6 4,4 - - 

Medicínsko-biologické 13 9,5 24 16,4 

Jiné 15 10,9 18 12,1 

Celkem 137 100 149 100 

 

• Náboženství  

 Náboženství bylo převedeno na následující číselnou škálu: 

(1) Křesťanství- církev katolická (4) Judaismus 

(2) Křesťanství- církev protestantská (5) Bez vyznání 

(3) Křesťanství- církev husitská (6) Jiné 

 

Tabulka č.13 Náboženství 

Náboženství N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži 137 1 6 4,27 5,00 1,66 

Ženy 149 1 6 4,58 5,00 1,33 

 

Tabulka č.14 Náboženství- rozdělení 

Náboženství Muži Ženy 

Frekvence Procenta Frekvence Procenta 

Křesťanství- církev katolická 26 19,0 17 11,4 

Křesťanství- církev protestantská 2 1,5 - - 

Křesťanství- církev husitská 1 ,7 2 1,3 
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Judaismus - - - - 

Bez vyznání 96 70,1 120 80,5 

Jiné 12 8,8 10 6,7 

Celkem 138 100 149 100 

 

• Minulé dlouhodobé vztahy s muži  

 Minulé dlouhodobé vztahy byly převedeny na následující číselnou škálu: 

(1) Ano, v současnosti jsem v dlouhodobém vztahu s mužem 

(2) V současnosti nemám, ale měl/a jsem muže jako dlouhodobého partnera 

(3) Ne, nikdy jsem nebyl/a v dlouhodobém partnerství s mužem 

Tabulka č.15 Minulé dlouhodobé vztahy s muži 

 N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži (celkem) 137 1 3 1,88 1,00 ,98 

Ženy (celkem) 149 1 3 1,41 1,00 ,75 

 

Tabulka č.16 Minulé dlouhodobé vztahy- rozdělení 

Rozdělení podle pohlaví a sexuální orientace 

 N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži (heterosexuální) 53 3 3 3,00 3,00 ,00 

Muži (homosexuální) 69 1 3 1,04 1,00 ,28 

Muži  (bisexuální) 15 1 3 1,73 1,00 ,96 

Ženy (heterosexuální) 98 1 1 1,00 1,00 ,00 

Ženy (homosexuální) 30 1 3 2,67 3,00 ,54 

Ženy (bisexuální) 21 1 3 1,52 1,00 ,75 
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Tabulka č.17 Minulé dlouhodobé vztahy s muži - rozdělení muži 

 Ano Nyní ne, ale měl jsem Ne 

Frekvence Procenta Frekvence Procenta Frekvence Procenta 

Muži (heterosexuální) - - - - 53 100 

Muži (homosexuální) 67 97,1 1 1,4 1 1,4 

Muži  (bisexuální) 9 60,0 1 6,7 5 33,3 

 

Tabulka č.18 Minulé dlouhodobé vztahy s muži- rozdělení ženy 

 Ano Nyní ne, ale měla jsem Ne 

Frekvence Procenta Frekvence Procenta Frekvence Procenta 

Ženy (heterosexuální) 98 100 - - - - 

Ženy (homosexuální) 1 3,3 8 26,7 21 70,0 

Ženy (bisexuální) 13 61,9 5 23,8 3 14,3 

 

 

• Minulé dlouhodobé vztahy s ženami  

 Minulé dlouhodobé vztahy byly převedeny na následující číselnou škálu: 

(1) Ano, v současnosti jsem v dlouhodobém vztahu se ženou 

(2) V současnosti nemám, ale měl/a jsem ženu jako dlouhodobou partnerku 

(3) Ne, nikdy jsem nebyl/a v dlouhodobém partnerství se ženou 

Tabulka č.19 Minulé dlouhodobé vztahy s ženami 

 N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži (celkem) 137 1 3 2,01 2,00 ,94 

Ženy (celkem) 149 1 3 2,47 3,00 ,85 
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Tabulka č.20 Minulé dlouhodobé vztahy s ženami- rozdělení 

Rozdělení podle pohlaví a sexuální orientace 

 N Minimum Maximum Průměr Medián S.odchylka 

Muži (heterosexuální) 53 1 1 1,00 1,00 ,00 

Muži (homosexuální) 69 2 3 2,86 3,00 ,35 

Muži (bisexuální) 15 1 3 1,73 2,00 ,79 

Ženy (heterosexuální) 98 2 3 2,99 3,00 ,10 

Ženy (homosexuální) 30 1 2 1,07 1,00 ,25 

Ženy (bisexuální) 21 1 3 2,05 2,00 ,92 

 

Tabulka č.21 Minulé dlouhodobé vztahy s ženami - rozdělení 

 Ano Nyní ne, ale měl jsem Ne 

Frekvence Procenta Frekvence Procenta Frekvence Procenta 

Muži (heterosexuální) 53 100 - - - - 

Muži (homosexuální) - - 10 14,5 59 85,5 

Muži  (bisexuální) 7 46,7 5 33,3 3 20,0 

 

Tabulka č.22 Minulé dlouhodobé vztahy s ženami - rozdělení 

 Ano Nyní ne, ale měla jsem Ne 

Frekvence Procenta Frekvence Procenta Frekvence Procenta 

Ženy (heterosexuální) - - 1 1,0 97 99,0 

Ženy (homosexuální) 28 93,3 2 6,7 - - 

Ženy (bisexuální) 8 38,1 4 19,0 9 42,9 
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5.2. Analýza rozdílů v míře investic do vztahu 
 

 Pro analýzy rozdílů v partnerských investicích mezi muži a ženami, dále mezi 

heterosexuály, bisexuály a homosexuály jsme použili jednosměrnou ANOVU. Pro zjištění 

průměrného rozdílu partnerských investic mezi heterosexuály, bisexuály a homosexuály 

jsme použili Fisherův test (Fisher´s least significant difference test, LSD). 

 

5.2.1. Rozdíl mezi pohlavím partnera v rámci sexuální orientací a investicemi do vztahu 

 Ke zjištění rozdílu mezi pohlavím partnera respondentů (zda byl muže ve vztahu s 

mužem nebo ženou; zda byla žena ve vztahu s mužem nebo se ženou) a investicemi 

do vztahu měřenými podle dotazníku The Partner-Specific Investment Inventory jsme 

použili jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 23 mezi muži, kteří měli vztah se 

ženou a muži, kteří měli vztah s mužem, nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 0.005). 

Obdobný výsledek jsme nalezli i mezi ženami, které měly vztah s mužem a ženami, které 

měly vztah se ženou (p > 0.005).  

Tabulka č. 23 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím partnera a investicemi do 

vztahu 

 
Sum of Squares Df Mean square F Sig. 

Muži 
Between groups ,147 1 ,147 

1,606 ,207 
Within groups 12,339 130 ,091 

Ženy 
Between groups ,003 1 ,003 

,015 ,901 
Within groups 24,043 147 ,164 

 

5.2.2. Rozdíl mezi sexuální orientací a investicemi do vztahu 

 Ke zjištění rozdílu v míře investic do vztahu měřenými podle dotazníku The 

Partner-Specific Investment Inventory mezi heterosexuálními, homosexuálními 

a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami 

jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je patrné z tabulky č. 24 byl zjištěn trend mezi 

sexuální orientací u mužů a investicemi do vztahu [F(2, 134) = 2.680, p = 0.072]. Pro 
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zjištění průměrného rozdílu partnerských investic mezi heterosexuálními, homosexuálními 

a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami 

jsme následně použili Fisherův test (LSD). Jak je vidět z tabulky č. 25 u mužů byl nalezen 

signifikantní rozdíl mezi investicemi do vztahu mezi heterosexuálními a bisexuálními muži 

(MD = 0.184; p = 0.037). Mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami 

nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 0.005) (tabulky č. 26).  V rámci srovnání orientací u 

mužů nejvíce investovali do vztahu heterosexuální jedinci, poté homosexuální jedinci a 

nejméně investovali do vztahu bisexuální jedinci.  

Tabulka č.24 jednosměrná ANOVA - rozdíl v investicích do vztahu mezi 

heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními jedinci  

 Sum of Squares Df Mean square F Sig. 

Muži 
Between groups ,480 2 ,240 

2,680 ,072 
Within groups 12,006 134 ,090 

Ženy 
Between groups ,106 2 ,053 

,351 ,725 
Within groups 23,940 146 ,164 

 

 

Tabulka č. 25 Fisherův test (muži) - průměrný rozdíl invest do vztahu mezi různými 
sexuálními orientacemi 

 Mean difference S.Error p 

Heterosexuální muži 
Vůči bisexuálním ,184 ,087 ,037 

Vůči homosexuálním ,089 ,054 ,104 

Bisexuální muži 
Vůči heterosexuálním -,184 ,087 ,037 

Vůči homosexuálním -,095 ,085 ,267 
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Graf č.1 -  průměrný rozdíl invest do vztahu mezi různými sexuálními orientacemi u  
mužů 

 

Tabulka č. 26 Fisherův test (ženy) - průměrný rozdíl invest do vztahu mezi různými 
sexuálními orientacemi 

 Mean difference S.Error p 

Heterosexuální ženy 
Vůči bisexuálním ,077 ,097 ,424 

Vůči homosexuálním ,018 ,084 ,825 

Bisexuální ženy 
Vůči heterosexuálním -,077 ,097 ,424 

Vůči homosexuálním -,059 115 ,608 

 

5.2.3. Rozdíl mezi pohlavím v rámci sexuální orientace a investicemi do vztahu 

 Ke zjištění rozdílu v míře investic do vztahu měřenými podle dotazníku The 

Partner-Specific Investment Inventory mezi heterosexuálními muži a ženami, mezi 

homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži a ženami jsme použili jednosměrnou 

ANOVU. Jak je patrné z tabulky č. 27 byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi 

heterosexuálními muži a ženami [F(1,149) = , p = 0.001] homosexuálními muži a ženami 

[F(1, 97) = 12.740, p = 0.001] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 5.960, p = 0.020]. 

Dále byl zjištěn trend mezi investicemi do vztahu a sexuální orientací u heterosexuálních 
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jedinců. V rámci srovnání jedinců heterosexuální orientace investovaly do vztahu více 

ženy. V rámci srovnání jedinců homosexuální orientace investovaly do vztahu více ženy. 

Podobně v rámci srovnání jedinců bisexuální orientace také do vztahu investovaly více 

ženy. 

Tabulka č. 27 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavími v rámci sexuální 

orientace a investicemi do vztahu 

 Sum of 
Squares 

Df Mean square F Sig. 
Mean 

M Ž 

Heterosexuálové 
Between groups 1,473 1 1,473 

11,695 ,001 1,333 1,537 
Within groups 18,762 149 ,126 

Homosexuálové 
Between groups 1,613 1 1,613 

12,74 ,001 1,240 1,518 

Within groups 12,277 97 ,127 

Bisexuálové 
Between groups ,205 1 ,205 

5,96 ,020 1,145 1,459 
Within groups 1,811 34 ,165 

 
 

5.3. Analýza rozdílů v míře prožívání žárlivosti  
 

 Pro analýzy rozdílů v míře prožívání žárlivosti mezi muži a ženami, dále mezi 

heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními jedinci a v závislosti na pohlaví partnera 

jsme použili jednosměrnou ANOVU. Pro zjištění průměrného rozdílu partnerské žárlivosti 

mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními ženami jsme použili Fisherův test (Fisher´s least 

significant difference test, LSD). 

5.3.1.Rozdíly mezi pohlavím partnera a respondentovou partnerskou žárlivostí  

 Ke zjištění rozdílu mezi pohlavím partnera respondentů a partnerskou žárlivostí 

podle dotazníku Anticipated sexual jealousy scale jsme použili jednosměrnou ANOVU. 

Jak je vidět z tabulky č.28 mezi muži, kteří měli vztah se ženou a muži, kteří měli vztah 

s mužem, byl nalezen signifikantní rozdíl [F(1, 135) = 6.643, p = 0.011]. Mezi ženami, 

které měly vztah s mužem a ženami, které měly vztah se ženou rozdíl nebyl signifikantní 
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(p > 0.005). V rámci srovnání pohlaví respondenta mužů bylo zjištěno, že muži žárlí více v 

případě, že jsou ve vztahu se ženou. 

 

Tabulka č. 28 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím partnera a partnerskou 

žárlivostí 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. Mean 
M Ž 

Muži 

Between groups 
 

8,713 1 8,713 6,643 ,011 -,555 -,047 

Within groups 177,073 135 1,312 
 

Total 
 

185,787 
 

136 
     

Ženy 

Between groups 
 

,002 1 ,002 ,004 ,948 ,308 ,309 

Within groups 70,664 147 ,481 
 

Total 
 

70,666 
 

148 
   

 

 Ke zjištění rozdílu mezi pohlavím partnera respondentů a celkovým skórem 

partnerské žárlivosti měřené podle dotazníku Revised Anticipated sexual jealousy scale  

jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č.29 mezi muži, kteří měli 

vztah se ženou a muži, kteří měli vztah s mužem, nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 

0.005). Mezi ženami, které měly vztah s mužem a ženami, které měly vztah se ženou rozdíl 

také nebyl signifikantní (p > 0.005). 
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Tabulka č. 29 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím partnera a mírou 

žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

110,672 1 110,672 1,124 ,291 

Within groups 13297,313 135 98,499 
 

Total 
 

13407,985 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

115,804 1 115,804 1,10 ,296 

Within groups 15469,189 147 105,233 
 

Total 
 

15584,993 
 

148 
   

 

Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 1: reaktivní žárlivost 

 Ke zjištění rozdílu mezi pohlavím partnera respondentů a mírou reaktivní žárlivosti 

podle dotazníku Revised Anticipated sexual jealousy scale jsme použili jednosměrnou 

ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 30 mezi muži, kteří měli vztah se ženou a muži, kteří 

měli vztah s mužem, byl nalezen signifikantní rozdíl [F(1, 135) = 6.318, p = 0.013]. Mezi 

ženami, které měly vztah s mužem a ženami, které měly vztah se ženou rozdíl v žárlivosti, 

nebyl signifikantní (p > 0.005). V rámci srovnání skupiny mužů v případě, že byli ve 

vztahu s mužem, nebo se ženou se ukázalo, že žárlí více v partnerství se ženou. 

Tabulka č. 30 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím partnera a mírou 

reaktivní žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. Mean 
M Ž 

Muži 

Between groups 
 

7,650 1 7,650 6,318 ,013 18,539 20,728 

Within groups 163,469 135 1,211 
 

Total 171,119 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

1,163 1 1,163 2,497 ,116 22,008 22,756 

Within groups 68,448 147 ,466 
 

Total 
 

69,610 148 
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Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 2: úzkostná 

 Ke zjištění rozdílu mezi pohlavím partnera respondentů a mírou úzkostné žárlivosti 

podle dotazníku Revised Anticipated sexual jealousy scale jsme použili jednosměrnou 

ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 31 mezi muži, kteří měli vztah se ženou a muži, kteří 

měli vztah s mužem, nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 0.005). Mezi ženami, které 

měly vztah s mužem a ženami, které měly vztah se ženou, rozdíl také nebyl signifikantní (p 

> 0.005).  

Tabulka č. 31 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím partnera a mírou 

žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

,281 1 ,281 ,331 ,566 

Within groups 114,663 135 ,849 
 

Total 114,994 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

2,510 1 2,510 2,220 ,138 

Within groups 166,19 147 1,131 
 

Total 
 

168,702 148 
   

 

Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 3: majetnická 

 Ke zjištění rozdílu mezi pohlavím partnera respondentů a mírou majetnické 

žárlivosti podle dotazníku Revised Anticipated sexual jealousy scale jsme použili 

jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 32 mezi muži, kteří měli vztah se ženou a 

muži, kteří měli vztah s mužem, nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 0.005). Mezi 

ženami, které měly vztah s mužem a ženami, které měly vztah se ženou, rozdíl také nebyl 

signifikantní (p > 0.005).   
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Tabulka č. 32 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím partnera a mírou 

žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

,220 1 ,220 ,272 ,603 

Within groups 109,323 135 ,810 
 

Total 109,543 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

,003 1 ,003 ,003 ,956 

Within groups 153,881 147 1,047 
 

Total 
 

153,884 148 
   

 

5.3.2. Rozdíl mezi pohlavím v rámci sexuální orientace a partnerskou žárlivostí  

 Ke zjištění rozdílů v míře partnerské žárlivosti mezi heterosexuálními muži 

a ženami, mezi homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži a ženami, podle 

dotazníku Anticipated sexual jealousy scale jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je 

patrné z tabulky č.33 byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře partnerské žárlivosti mezi 

heterosexuálními muži a ženami [F(1, 149) = 9.703, p = 0.002], homosexuálními muži 

a ženami [F(1, 97) = 12.041, p = 0.001] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 5.094, p 

= 0.031].  V rámci srovnání heterosexuálních jedinců se ukázalo, že žárlí více ženy. Ve 

srovnání homosexuálních jedinců se ukázalo, že žárlí více ženy. Ve srovnání bisexuálních 

jedinců se ukázalo, že žárlí více muži. 
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Tabulka č.33 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím v rámci sexuální orientace 

a partnerskou žárlivostí 

 
 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
square F Sig. 

Mean 
M Ž 

Heterosexuálové 

Between groups 
 

4,326 1 4,326 9,703 ,002 ,027 ,382 

Within groups 66,427 149 66,427 
 

Total 
 

70,753 
 

150 
   

Homosexuálové 

Between groups 
 

11,836 1 11,836 12,041 ,001 -,408 ,343 

Within groups 95,354 97 ,983 
 

Total 
 

107,19 
 

98 
   

Bisexuálové 
 

Between groups 
 

10,614 1 10,614 5,094 ,031 -,122 -,126 

Within groups 70,847 34 2,084 
 

Total 81,41 35 2,084 
  

 

 Ke zjištění rozdílů v míře partnerské žárlivosti mezi heterosexuálními muži 

a ženami, mezi homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži a ženami, podle 

celkového skóru dotazníku Revised Anticipated sexual jealousy scale jsme použili 

jednosměrnou ANOVU. Jak je patrné z tabulky č.34 byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře 

partnerské žárlivosti mezi heterosexuálními muži a ženami [F(1, 149) = 8.009, p = 0.005], 

homosexuálními muži a ženami [F(1, 97) = 17.323, p < 0.001] a bisexuálními muži a 

ženami [F(1, 34) = 6.124, p = 0.018].  U všech skupin sexuálních orientací se ukázalo, že 

ženy žárlily průměrné více než muži.  
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Tabulka č. 34 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím v rámci sexuální 

orientace a mírou žárlivostí jedince 

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. Mean 
M Ž 

Heterosexuálové 

Between 
groups 

 

767,088 1 767,088 8,009 ,005 45,849 50,571 

Within groups 14270,79 149 95,777 
 

Total 
 

15037,88 
 

150 
   

Homosexuálové 

Between 
groups 

 

1711,136 1 1711,136 17,323 ,000 43,75 52,800 

Within groups 9581,612 97 98,780 
 

Total 
 

11292,747 
 

98 
   

Bisexuálové 
 

Between 
groups 

 

841,98 1 841,98 6,124 ,018 40,666 50,476 

Within groups 4674,57 34 137,487 
 

Total 
 

5516,55 
 

35 
   

 
Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 1: reaktivní žárlivost 

 Ke zjištění rozdílů v míře reaktivní žárlivosti mezi heterosexuálními muži a ženami, 

mezi homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži a ženami podle dotazníku 

Revised Anticipated sexual jealousy scale jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je 

patrné z tabulky č.35 byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře reaktivní žárlivosti mezi 

heterosexuálními muži a ženami [F(1, 149) = 13.713, p < 0.001], homosexuálními muži a 

ženami [F(1, 97) = 24.750, p < 0.001] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 9.451, p = 

0.004]. Ve srovnání heterosexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy. Ve srovnání homosexuálů 

se ukázalo, že žárlí více ženy. Podobně ve srovnání bisexuálů se ukázalo, že žárlí více 

ženy.  
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Tabulka č.35 jednosměrná ANOVA - souvislost mezi pohlavím v rámci sexuální 

orientace a mírou reaktivní žárlivostí jedince 

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. Mean 
M Ž 

Heterosexuálové 

Between 
groups 

 

7,576 1 7,576 13,713 ,000 -,078 ,391 

Within 
groups 

82,314 149 ,552 

 
Total 89,890 

 
150 

     

Homosexuálové 

Between 
groups 

 

23,947 1 23,947 24,750 ,000 -,500 ,570 

Within 
groups 

93,851 97 ,968 

 
Total 117,798 

 
98 

   

Bisexuálové 

Between 
groups 

 

12,771 1 12,771 9,451 ,004 -1,170 ,037 

Within 
groups 

45,942 34 1,351 

 
Total 58,713 

 
35 

   

 

Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 2: úzkostná žárlivost 

 Ke zjištění rozdílů v míře úzkostné žárlivosti mezi heterosexuálními muži a ženami, 

mezi homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži a ženami podle dotazníku 

Revised Anticipated sexual jealousy scale jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je 

vidět z tabulky č.36 mezi heterosexuálními muži a ženami, homosexuálními muži a ženami 

a bisexuálními muži a ženami nebyl ani v jednom případě nalezen signifikantní rozdíl (p > 

0.005).  
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Tabulka č.36 jednosměrná ANOVA - souvislost mezi pohlavím v rámci sexuální 

orientace a mírou úzkostné žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean 
Square 

F Sig. 

Heterosexuálové 

Between groups 
 

,062 1 ,062 ,066 ,797 

Within groups 139,030 149 ,933 
 

Total 
 

129,092 
 

150 
   

Homosexuálové 

Between groups 
 

2,635 1 2,635 2,620 ,109 

Within groups 97,559 97 1,006 
 

Total 100,194 
 

98 
   

Bisexuálové 
 

Between groups 1,766 1 1,766 1,466 ,238 

Within groups 41,532 34 1,222 
 

Total 43,298 
 

35 
   

 

 

Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 3: majetnická žárlivost 

 Ke zjištění rozdílů v míře majetnické žárlivosti mezi heterosexuálními muži 

a ženami, mezi homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži a ženami podle 

dotazníku Revised Anticipated sexual jealousy scale jsme použili jednosměrnou ANOVU. 

Jak je patrné z tabulky č.37 byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře majetnické žárlivosti 

mezi heterosexuálními muži a ženami [F(1, 149) = 8.239, p = 0.005] a mezi 

homosexuálními muži a ženami [F(1, 97) = 9.543, p = 0.003]. Ve srovnání heterosexuálů 

se ukázalo, že žárlí více ženy. Ve srovnání homosexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy. 

Podobně ve srovnání bisexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 67 - 
 

Tabulka č.37 jednosměrná ANOVA - souvislost mezi pohlavím v rámci sexuální 

orientace a mírou majetnické žárlivosti jedince 

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. Mean 
M Ž 

Heterosexuálové 

Between groups 
 

7,665 1 7,665 8,239 ,005 -,187 ,284 

Within groups 138,615 149 ,930 
 

Total 146,280 
 

150 
   

Homosexuálové 

Between groups 
 

7,326 1 7,326 9,543 ,003 -,341 ,250 

Within groups 74,462 97 ,768 
 

Total 81,788 
 

98 
   

Bisexuálové 
 

Between groups 
 

2,782 1 2,782 1,919 ,175 -,381 ,182 

Within groups 49,291 34 1,450 
 

Total 
 

52,074 
 

35 
   

 

5.3.3. Rozdíl mezi sexuální orientací a partnerskou žárlivostí  

Ke zjištění rozdílu v míře partnerské žárlivosti měřené podle dotazníku Anticipated sexual 

jealousy scale mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními muži a mezi 

heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami jsme použili jednosměrnou 

ANOVU. Jak je patrné z tabulky č.38 byla zjištěna signifikantní souvislost mezi sexuální 

orientací u mužů a mírou partnerské žárlivosti [F(2, 134) = 7.763, p = 0.001] a souvislost 

mezi sexuální orientací u žen a mírou partnerské žárlivosti [F(2, 146) = 5.004, p = 0.008]. 

Pro zjištění průměrného rozdílu partnerské žárlivosti mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními a 

bisexuálními ženami jsme použili Fisherův test (LSD). Jak je vidět z tabulky č.39 u mužů 

byl nalezen signifikantní rozdíl v partnerské žárlivosti mezi hetereosexuálními a 

bisexuálními muži (MD = 1.255; p < 0.001), mezi heterosexuálními a homosexuálními 

muži (MD = 0.436; p = 0.034) a mezi bisexuálními a homosexuálními muži (MD = -0.818; 

p = 0.011). V rámci této analýzy byl také nalezen signifikantní rozdíl v partnerské 

žárlivosti mezi heterosexuálními a bisexuálními ženami (MD = 0.504; p = 0.002) a mezi 

bisexuálními a homosexuálními ženami (MD = -0.469; p = 0.015) (tabulka č.40). V rámci 

srovnání skupin sexuální orientace, žárlili u mužů nejvíce heterosexuální muži, poté 

homosexuální muži a nejméně žárlili bisexuální muži. V rámci srovnání skupin sexuální 
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orientace žárlily u žen nejvíce heterosexuální ženy, poté homosexuální ženy a výrazné 

méně žárlily bisexuální ženy. 

 

Tabulka č.38 jednosměrná ANOVA - Rozdíl mezi sexuální orientací a partnerskou 

žárlivostí 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

19,292 2 9,646 7,763 ,001 

Within groups 166,495 134 1,242 
 

Total 
 

185,787 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

4,533 2 2,267 5,004 ,008 

Within groups 66,133 146 ,453 
 

Total 
 

70,666 
 

148 
   

 

Tabulka č.39 Fisherův test (muži) - průměrný rozdíl partnerské žárlivosti mezi 
různými sexuálními orientacemi 

 Mean difference S.Error p 

Heterosexuální muži 
Vůči bisexuálním 1,255 ,326 ,000 

Vůči homosesexuálním ,436 ,203 ,034 

Bisexuální muži 
Vůči heterosexuálním -1,255 ,326 ,000 

Vůči homosexuálním -,818 ,317 ,011 
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Graf č. 3 -  průměrný rozdíl partnerské žárlivosti u mužů mezi různými sexuálními 
orientacemi 

 
 

 
Tabulka č.40 Fisherův test (ženy) - průměrný rozdíl partnerské žárlivosti mezi 
různými sexuálními orientacemi 

 Mean difference S.Error p 

Heterosexuální ženy 
Vůči bisexuálním ,504 ,161 ,002 

Vůči homosexuálním ,038 ,140 ,783 

Bisexuální ženy 
Vůči heterosexuálním -,508 ,161 ,002 

Vůči homosexuálním -,469 ,191 ,015 
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Graf č. 4-  průměrný rozdíl partnerské žárlivosti u žen mezi různými sexuálními 
orientacemi 

 
  

 Ke zjištění rozdílu v míře partnerské žárlivosti měřené podle celkového skóru 

dotazníku Revised Anticipated sexual jealousy scale mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními 

a bisexuálními ženami jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 41 

mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními muži (p > 0.005) 

a heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami nebyl nalezen signifikantní 

rozdíl (p > 0.005).  

Tabulka č. 41 jednosměrná ANOVA - Souvislost mezi sexuální orientací a mírou 

žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

345,048 2 172,524 1,770 ,174 

Within groups 13062,937 134 97,485 
 

Total 
 

13407,985 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

120,955 2 60,478 ,571 ,566 

Within groups 15464,038 146 105,918 
 

Total 
 

15584,993 
 

148 
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Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 1: reaktivní žárlivost 

 Ke zjištění rozdílu v míře reaktivní žárlivosti měřené podle dotazníku Revised 

Anticipated sexual jealousy scale mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními 

muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami jsme použili 

jednosměrnou ANOVU.  Jak je vidět z tabulky č.42 byl nalezen signifikantní rozdíl v 

reaktivní žárlivosti mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními muži [F(2, 

134) = 6.468 p = 0.002] a mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami 

[F(2, 146) = 3.960, p = 0.022]. Pro zjištění průměrného rozdílu partnerské žárlivosti mezi 

heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními ženami jsme použili Fisherův test (LSD). Jak je vidět z 

tabulky č.43 u mužů byl nalezen signifikantní rozdíl v reaktivní žárlivosti mezi 

heterosexuálními muži a bisexuálními muži, heterosexuálními muži a homosexuálními 

muži a mezi bisexuálními muži a homosexuálními muži. Ve srovnání mezi těmito jedinci 

nejvíce žárlili heterosexuální muži. Dále byl u žen zjištěn signifikantní rozdíl v reaktivní 

žárlivosti mezi heterosexuálními ženami a bisexuálními ženami a mezi bisexuálními 

ženami a homosexuálními ženami (tabulka č.44). Ve srovnání mezi těmito jedinci nejvíce 

žárlily homosexuální ženy. 

Tabulka č.42 jednosměrná ANOVA - souvislost mezi sexuální orientací a mírou 

reaktivní žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

15,066 2 7,533 6,468 ,002 

Within groups 156,053 134 1,165 
 

Total 
 

171,119 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

3,556 2 1,778 3,930 ,022 

Within groups 66,054 146 ,452 
 

Total 69,610 
 

148 
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Tabulka č. 43 Fisherův test (muži)- průměrný rozdíl reaktivní žárlivosti mezi 
různými sexuálními orientacemi 

  Mean difference S.Error p 

Heterosexuální muži 
Vůči bisexuálním 1,092 ,315 ,001 

Vůči homosexuálním ,421 ,197 ,034 

Bisexuální  muži 
Vůči heterosexuálním -1,092 ,315 ,001 

Vůči homosexuálním -,670 ,307 ,031 

 

Graf č.5 průměrný rozdíl u mužů v reaktivní žárlivosti mezi různými sexuálními 
orientacemi 

 
 
 
Tabulka č. 44 Fisherův test (ženy)- průměrný rozdíl reaktivní žárlivosti mezi různými 
sexuálními orientacemi 

  Mean difference S.Error p 

Heterosexuální ženy 
Vůči bisexuálním ,353 ,161 ,031 

Vůči homosesexuálním -,179 ,140 ,204 

Bisexuální ženy  
Vůči heterosexuálním -,353 ,161 ,031 

Vůči homosexuálním -,532 ,191 ,006 
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Graf č.5 - průměrný rozdíl u žen v reaktivní žárlivosti mezi různými sexuálními 
orientacemi 

 
 
 

Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 2: úzkostná žárlivost 

 Ke zjištění rozdílu v míře úzkostné žárlivosti měřené podle dotazníku Revised 

Anticipated sexual jealousy scale mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními 

muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami jsme použili 

jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 45 mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními muži (p > 0.005) a heterosexuálními, homosexuálními a 

bisexuálními ženami nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 0.005).  

Tabulka č. 45 jednosměrná ANOVA - souvislost mezi sexuální orientací a mírou 

úzkostné žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

,237 2 ,119 ,139 ,871 

Within groups 114,706 134 ,856 
 

Total 
 

114,944 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

5,288 2 2,644 2,362 ,098 

Within groups 163,414 146 1,119 
 

Total 168,702 
 

148 
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Revised Anticipated sexual jealousy scale subškála 3: majetnická žárlivost 

 Ke zjištění rozdílu v míře majetnické žárlivosti měřené podle dotazníku Revised 

Anticipated sexual jealousy scale mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními 

muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami jsme použili 

jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č.46 mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními muži (p > 0.005) a heterosexuálními, homosexuálními a 

bisexuálními ženami nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 0.005). Pro zjištění 

průměrného rozdílu v majetnické žárlivosti mezi heterosexuálními, homosexuálními 

a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami 

jsme použili Fisherův test (LSD). Jak je vidět z tabulky č. 47 byl zjištěn signifikantní trend 

v rozdílu majetnické žárlivosti mezi heterosexuálními a bisexuálními muži (MD = 5.182, p 

= 0.75). 

 Tabulka č. 46 jednosměrná ANOVA - souvislost mezi sexuální orientací a mírou 

majetnické žárlivosti jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

,870 3 ,435 ,536 ,586 

Within groups 108,673 134 ,811 
 

Total 
 

109,543 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

,189 2 ,095 ,090 ,914 

Within groups 153,695 146 1,053 
 

Total 153,884 
 

148 
   

 

 

Tabulka č. 47 Fisherův test (muži) - průměrný rozdíl majetnické žárlivosti mezi 
různými sexuálními orientacemi 

  Mean difference S.Error p 

Heterosexuální muži 
Vůči bisexuálním 5,182 2,887 ,075 

Vůči homosexuálním 2,095 2,812 ,247 

Bisexuální muži 
Vůči heterosexuálním -5,182 1,803 0,75 

Vůči homosexuálním 3,086 2,812 ,274 
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Graf č. 6 -  průměrný rozdíl majetnické žárlivosti u mužů mezi různými sexuálními 
orientacemi 

 
 
Tabulka č. 48 Fisherův test (ženy)- průměrný rozdíl partnerské žárlivosti mezi 
různými sexuálními orientacemi 

  Mean difference S.Error p 

Heterosexuální ženy 
Vůči bisexuálním ,0952 2,474 ,969 

Vůči homosexuálním -2,228 2,147 ,301 

Bisexuální ženy 
Vůči heterosexuálním -,0952 2,474 ,969 

Vůči homosexuálním -2,323 2,928 ,429 
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5.4. Analýza rozdílů emoční a sexuální žárlivosti 

5.4.1. Rozdíly mezi pohlavím partnera a sexuální vs emoční žárlivosti 

Otázka č.1: Jak byste se cítila/a v situaci kdy by Váš partner/partnerka měl/a 

pohlavní styk s jinou osobou? (představuje sexuální žárlivost) 

 Ke zjištění rozdílu mezi pohlavím partnera respondentů a mírou sexuální žárlivosti 

jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 49 mezi muži, kteří měli 

vztah se ženou a muži, kteří měli vztah s mužem, byl nalezen signifikantní rozdíl [F(1, 

135) = 10.680, p = 0.001]. Mezi ženami, které měly vztah s mužem a ženami, které měly 

vztah se ženou, rozdíl nebyl signifikantní (p > 0.005). V rámci srovnání pohlaví 

respondentova partnera se ukázalo, že muži žárlí sexuálně více v případě, že jsou ve vztahu 

se ženou.  

Tabulka č. 49 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím partnera a sexuální 

žárlivosti 

 Sum of Squares Df Mean 
Squares 

F Sig. Mean 
M Ž 

Muži 

Between groups 
 

14,579 1 14,579 10,68 ,001 -,582 ,074 

Within groups 184,241 135 1,365 
 

Total 
 

198,820 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

013 1 ,013 ,030 ,862 ,261 ,282 

Within groups 64,060 147 ,436 
 

Total 
 

64,073 
 

148 
   

 

Otázka č. 2: Jak byste se cítila/a v situaci kdy by se Váš partner/partnerka 

zamiloval/a do jiné osoby? (představující emoční žárlivost) 

 Ke zjištění rozdílu mezi pohlavím partnera respondentů a mírou emoční žárlivosti 

jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 50 mezi muži, kteří měli 

vztah se ženou a muži, kteří měli vztah s mužem, nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 

0.005). Obdobný výsledek jsme našli i mezi ženami, které měly vztah s mužem a ženami 

(p > 0.005). V rámci srovnání pohlaví respondentova partnera se ukázalo, že muži žárlí 

emočně více, když jsou ve vztahu se ženou.  
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Tabulka č.50 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím partnera a emoční 

žárlivostí 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

,428 1 ,428 ,328 ,568 

Within groups 175,868 135 1,303 
 

Total 
 

176,296 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

,743 1 ,743 1,18 ,279 

Within groups 92,491 147 ,629 
 

Total 
 

93,234 
 

148 
   

 

5.4.2. Rozdíly mezi pohlavím v rámci sexuální orientace a sexuální vs emoční žárlivosti 

  Pro měření sexuální a emoční žárlivosti byly použity otázky z Buunkova dotazníku 

Anticipated sexual jealousy scale, konkrétně otázka č. 2 (Jak byste se cítil/a, kdyby Váš 

partner měl/a pohlavní styk s jinou osobou?) a otázka č 5. (Jak byste se cítila/a v situaci 

kdy by se Váš partner/partnerka zamiloval/a do jiné osoby?). 

 Otázka č. 1: Jak byste se cítila/a v situaci kdy by Váš partner/partnerka měl/a 

pohlavní styk s jinou osobou? (představující sexuální žárlivost) 

 Ke zjištění rozdílu v míře sexuální žárlivosti mezi heterosexuálními muži a ženami, 

mezi homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži a ženami jsme použili 

jednosměrnou ANOVU. Jak je patrné z tabulky č. 51 , byl zjištěn signifikantní rozdíl v 

míře sexuální žárlivosti mezi homosexuálními muži a ženami  [F(1, 97) = 13.192, p = 

0.001]. Dále byl zjištěn trend v míře sexuální žárlivosti mezi heterosexuálními muži a 

ženami  [F(1, 149) = 3.280, p < 0.072] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 3.383, p = 

0.075]. V rámci srovnání heterosexuálních mužů a heterosexuálních žen se ukázalo, že 

žárlí sexuálně více ženy. V rámci srovnání homosexuálních mužů a homosexuálních žen se 

ukázalo, že žárlí sexuálně více ženy. Ve srovnání bisexuálních mužů a bisexuálních žen se 

ukázalo, že žárlí více ženy. 
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Tabulka č. 51 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím jedince a sexuální 

žárlivostí 

 Sum of 
Squares 

Df Mean 
Squares 

F Sig. Mean 
M Ž 

Heterosexuálové 

Between groups 
 

1,233 1 1,223 3,28 ,072 ,152 ,341 

Within groups 55,508 149 ,373 
 

Total 
 

56,731 
 

150 
   

Homosexuálové 

Between groups 
 

14,704 1 14,704 13,192 ,000 -,442 ,396 

Within groups 108,115 97 1,115 
 

Total 
 

122,820 
 

98 
   

Bisexuálové 

Between groups 
 

6,867 1 6,867 3,383 ,075 -,115 -,268 

Within groups 69,021 34 2,030 
 

Total 
 

75,888 
 

35 
   

 

Otázka č. 2: Jak byste se cítila/a v situaci kdy by se Váš partner/partnerka 

zamiloval/a do jiné osoby? (představující emoční žárlivost) 

 Ke zjištění rozdílu v míře emoční žárlivosti mezi heterosexuálními muži a ženami, 

mezi homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži a ženami jsme použili 

jednosměrnou ANOVU.Jak je patrné z tabulky č.52  byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře 

emoční žárlivosti mezi heterosexuálními muži a ženami  [F(1, 149) = 18.964, p < 0.001]. V 

rámci srovnání heterosexuálních mužů a heterosexuálních žen se ukázalo, že žárlí emočně 

více ženy. V rámci srovnání homosexuálních mužů a homosexuálních žen se ukázalo, že 

žárlí emočně více ženy. V rámci srovnání bisexuálních mužů a bisexuálních žen se 

ukázalo, že žárlí emočně více také ženy. 

 

 

 

 



- 79 - 
 

Tabulka č. 52 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi pohlavím jedince a emoční 

žárlivosti 

  Sum of 
Squares 

Df Mean 
Squares 

F Sig. Mean 
M Ž 

Heterosexuálové 

Between groups 
 

10,640 1 10,640 18,964 ,000 -,264 ,291 

Within groups 83,595 149 ,561 
 

Total 
 

94,234 
 

150 
   

Homosexuálové 

Between groups 
 

1,012 1 1,012 ,869 ,353 -,125 ,094 

Within groups 112,917 97 1,164 
 

Total 
 

113,930 
 

98 
   

Bisexuálové 

Between groups 
 

5,432 1 5,432 2,735 ,107 -,701 ,085 

Within groups 67,530 34 1,986 
 

Total 
 

72,962 
 

35 
   

 

5.4.3. Rozdíly mezi sexuální orientací a sexuální vs emoční žárlivosti 

Otázka č.1: Jak byste se cítila/a v situaci kdy by Váš partner/partnerka měl/a 

pohlavní styk s jinou osobou? (představuje sexuální žárlivost) 

 Ke zjištění rozdílu v míře sexuální žárlivosti mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními 

a bisexuálními ženami jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je patrné z tabulky č. 53  

byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře sexuální žárlivosti mezi sexuálními orientacemi 

u mužů [F(2, 134) = 8.847, p < 0.001] i u žen [F(2, 146) = 9.036, p < 0.001]. Pro zjištění 

průměrného rozdílu sexuální žárlivosti mezi různými sexuálními orientacemi jsme použili 

Fisherův test (LSD). Jak je vidět z tabulky č. 54 byl nalezen signifikantní rozdíl v 

prožívání sexuální žárlivosti u heterosexuálních a bisexuálních mužů (MD = 1.306; p < 

0.001), u heterosexuálních a homosexuálních mužů (MD = 0.595; p = 0.005) a u 

bisexuálních a homosexuálních mužů (MD = -0.711; p = 0.031).  Dále byl nalezen 

signifikantní rozdíl v prožívání sexuální žárlivosti mezi heterosexuálními a bisexuálními 

ženami (MD = 0.609; p < 0.001) a mezi bisexuálními a homosexuálními ženami (MD = -

0.664; p < 0.001). V rámci srovnání sexuálních orientací u mužů bylo zjištěno, že nejvíce 

sexuálně žárlí heterosexuální muži, poté homosexuální muži a jako poslední bisexuální 

muži. V rámci srovnání sexuálních orientací u žen bylo zjištěno, že nejvíce sexuálně žárlí 

homosexuální ženy, poté heterosexuální ženy a jako poslední bisexuální ženy. 
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Tabulka č. 53 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi sexuální orientací a sexuální 

žárlivostí jedince 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

23,191 2 11,596 8,847 ,000 

Within groups 175,628 134 1,311 
 

Total 
 

198,820 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

7,057 2 3,529 9,036 ,000 

Within groups 57,016 146 ,391 
 

Total 
 

64,073 
 

148 
   

 

 
Tabulka č. 54 Fisheruv test (muži)- průměrný rozdíl sexuální žárlivosti mezi různými 
sexuálními orientacemi 

  Mean difference S.Error p 

Heterosexuální muži 
Vůči bisexuálním 1,306 ,334 ,000 

Vůči homosexuálním ,595 ,209 ,005 

Bisexuální muži 
Vůči heterosexuálním -1,306 ,334 ,000 

Vůči homosexuálním -,711 ,326 ,031 
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Graf č. 7 -  průměrný rozdíl rozdíl sexuální žárlivosti mezi různými sexuálními 
orientacemi 

 
 
 
 
Tabulka č. 55 Fisherův test (ženy)- průměrný rozdíl sexuální žárlivosti mezi různými 
sexuálními orientacemi 

 
 Mean difference S.Error p 

Heterosexuální ženy 
Vůči bisexuálním ,609 ,150 ,000 

Vůči homosexuálním -,054 ,130 ,674 

Bisexuální ženy 
Vůči heterosexuálním -,609 ,150 ,000 

Vůči homosexuálním -,664 ,177 ,000 
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Graf č. 8 -  průměrný rozdíl rozdíl sexuální žárlivosti mezi různými sexuálními 
orientacemi 

 
 
 

Otázka č. 2: Jak byste se cítila/a v situaci kdy by se Váš partner/partnerka 

zamiloval/a do jiné osoby? (představující emoční žárlivost) 

 Ke zjištění rozdílu v míře emoční žárlivosti mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, homosexuálními 

a bisexuálními ženami jsme použili jednosměrnou ANOVU. Jak je vidět z tabulky č. 56 

mezi heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními muži a mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními ženami nebyl nalezen signifikantní rozdíl (p > 0.005).  

Tabulka č. 56 jednosměrná ANOVA - rozdíl mezi sexuální orientací jedince a emoční 

žárlivostí 

 Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 

Muži 

Between groups 
 

4,129 2 2,064 1,607 ,204 

Within groups 172,167 134 1,285 
 

Total 
 

176,296 
 

136 
   

Ženy 

Between groups 
 

1,359 2 ,679 1,079 ,342 

Within groups 91875 146 ,629 
 

Total 
 

93,234 
 

148 
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5.5. Shrnutí signifikantních výsledků jednosměrných analýz ANOVY 
 

• Partnerské investice měřené podle PSII 

1. Byl zjištěn trend mezi sexuální orientací u mužů a investicemi do vztahu [F(2, 134) = 

2.680, p = 0.072].  

2. U mužů byl nalezen signifikantní rozdíl mezi investicemi do vztahu mezi 

heterosexuálními a bisexuálními muži (MD = 0.184; p = 0.037). V rámci srovnání 

orientací u jedinců mužského pohlaví nejvíce investovali do vztahu heterosexuální jedinci. 

3. V míře partnerských investic byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi heterosexuálními muži 

a ženami [F(1,149) = , p = 0.001], homosexuálními muži a ženami [F(1, 97) = 12.740, p = 

0.001] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 5.960, p = 0.020]. V rámci srovnání 

jedinců heterosexuální orientace investovaly do vztahu více ženy. V rámci srovnání 

jedinců homosexuální orientace investovaly do vztahu více ženy. Podobně v rámci 

srovnání jedinců bisexuální orientace také do vztahu investovaly více ženy. 

4. Dále byl zjištěn trend mezi investicemi do vztahu a sexuální orientací u heterosexuálních 

jedinců.  

• Žárlivost měřená podle ASJS a RASJS 

5. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře partnerské žárlivosti mezi muži, kteří byli ve 

vztahu se ženou a muži, kteří byli ve vztahu s mužem  [F(1, 135) = 6.643, p = 0.011]. 

V rámci srovnání pohlaví respondenta mužů bylo zjištěno, že muži žárlí více v případě, že 

jsou ve vztahu se ženou (ASJS). 

6. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v reaktivní žárlivosti mezi muži, kteří měli vztah se 

ženou a muži, kteří měli vztah s mužem  [F(1, 135) = 6.318, p = 0.013]. V rámci srovnání 

skupiny mužů v případě, že byli ve vztahu s mužem, nebo se ženou se ukázalo, že žárlí 

více v partnerství se ženou (RASJS). 

7. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře partnerské žárlivosti mezi heterosexuálními muži 

a ženami [F(1, 149) = 9.703, p = 0.002], homosexuálními muži a ženami [F(1, 97) = 

12.041, p = 0.001] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 5.094, p = 0.031].  V rámci 

srovnání heterosexuálních jedinců se ukázalo, že žárlí více ženy. Ve srovnání 
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homosexuálních jedinců se ukázalo, že žárlí také více ženy. Ve srovnání bisexuálních 

jedinců se ukázalo, že žárlí více muži (ASJS). 

 

8. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře partnerské žárlivosti mezi heterosexuálními muži 

a ženami [F(1, 149) = 8.009, p = 0.005], homosexuálními muži a ženami [F(1, 97) = 

17.323, p < 0.001] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 6.124, p = 0.018].  U všech 

skupin sexuálních orientací se ukázalo, že ženy žárlily průměrné více než muži (RASJS). 

 

9. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře reaktivní žárlivosti mezi heterosexuálními muži 

a ženami [F(1, 149) = 13.713, p < 0.001], homosexuálními muži a ženami [F(1, 97) = 

24.750, p < 0.001] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 9.451, p = 0.004]. Ve 

srovnání heterosexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy. Ve srovnání homosexuálů se 

ukázalo, že žárlí více ženy. Podobně ve srovnání bisexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy 

(RASJS). 

 

10. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře majetnické žárlivosti mezi heterosexuálními 

muži a ženami [F(1, 149) = 8.239, p = 0.005] a mezi homosexuálními muži a ženami [F(1, 

97) = 9.543, p = 0.003]. Ve srovnání heterosexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy. Ve 

srovnání homosexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy. Podobně ve srovnání bisexuálů se 

ukázalo, že žárlí více ženy (RASJS) 

 

11. Byla zjištěna signifikantní souvislost mezi sexuální orientací u mužů a mírou 

partnerské žárlivosti [F(2, 134) = 7.763, p = 0.001] a souvislost mezi sexuální orientací u 

žen a mírou partnerské žárlivosti [F(2, 146) = 5.004, p = 0.008]. U mužů byl nalezen 

signifikantní rozdíl v partnerské žárlivosti mezi heterosexuálními a bisexuálními muži 

(MD = 1.255; p < 0.001), mezi heterosexuálními a homosexuálními muži (MD = 0.436; p 

= 0.034) a mezi bisexuálními a homosexuálními muži (MD = -0.818; p = 0.011). V rámci 

této analýzy byl také nalezen signifikantní rozdíl v partnerské žárlivosti mezi 

heterosexuálními a bisexuálními ženami (MD = 0.504; p = 0.002) a mezi bisexuálními a 

homosexuálními ženami (MD = -0.469; p = 0.015). V rámci srovnání skupin sexuální 

orientace žárlili u mužů nejvíce heterosexuální jedinci, u  žen podobně žárlily nejvíce 

heterosexuální ženy (ASJS). 
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12. Byl nalezen signifikantní rozdíl v reaktivní žárlivosti mezi heterosexuálními, 

homosexuálními a bisexuálními muži [F(2, 134) = 6.468 p = 0.002] a mezi 

heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními ženami [F(2, 146) = 3.960, p = 0.022]. 

U mužů byl nalezen signifikantní rozdíl v reaktivní žárlivosti mezi heterosexuálními muži 

a bisexuálními muži, heterosexuálními muži a homosexuálními muži a mezi bisexuálními 

muži a homosexuálními muži. Ve srovnání mezi těmito jedinci nejvíce žárlili 

heterosexuální muži. Dále byl u žen zjištěn signifikantní rozdíl v reaktivní žárlivosti mezi 

heterosexuálními ženami a bisexuálními ženami a mezi bisexuálními ženami a 

homosexuálními ženami. Ve srovnání mezi těmito jedinci nejvíce žárlily homosexuální 

ženy (RASJS). 

13. Byl zjištěn signifikantní trend v rozdílu majetnické žárlivosti mezi heterosexuálními 

a bisexuálními muži (MD = 5.182, p = 0.75) (RASJS). 

 

• Sexuální vs emoční žárlivost měřená podle otázek z Buunkova dotazníku ASJS 

14. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v sexuální žárlivosti mezi muži, kteří měli vztah se 

ženou a muži, kteří měli vztah s mužem [F(1, 135) = 10.680, p = 0.001]. V rámci srovnání 

pohlaví respondentova partnera se ukázalo, že muži žárlí sexuálně více v případě, že jsou 

ve vztahu se ženou. 

15. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře sexuální žárlivosti mezi homosexuálními muži 

a ženami [F(1, 97) = 13.192, p = 0.001]. V rámci srovnání homosexuálních jedinců se 

ukázalo, že žárlí více homosexuální ženy. 

 

16. Byl zjištěn trend v míře sexuální žárlivosti mezi heterosexuálními muži a ženami [F(1, 

149) = 3.280, p < 0.072] a bisexuálními muži a ženami [F(1, 34) = 3.383, p = 0.075]. V 

rámci srovnání heterosexuálních mužů a heterosexuálních žen se ukázalo, že více žárlí 

sexuálně  ženy. V rámci srovnání homosexuálních mužů a homosexuálních žen se ukázalo, 

že více žárlí sexuálně ženy. Ve srovnání bisexuálních mužů a bisexuálních žen se ukázalo, 

že více žárlí také ženy. 

 



- 86 - 
 

17. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře emoční žárlivosti mezi heterosexuálními muži 

a ženami [F(1, 149) = 18.964, p < 0.001]. V rámci srovnání heterosexuálních mužů 

a heterosexuálních žen se ukázalo, že žárlí emočně více ženy. 

18. Byl zjištěn signifikantní rozdíl v míře sexuální žárlivosti mezi sexuálními orientacemi 

u mužů [F(2, 134) = 8.847, p < 0.001] i u žen [F(2, 146) = 9.036, p < 0.001]. Byl nalezen 

signifikantní rozdíl v prožívání sexuální žárlivosti u heterosexuálních a bisexuálních mužů 

(MD = 1.306; p < 0.001), u heterosexuálních a homosexuálních mužů (MD = 0.595; p = 

0.005) a u bisexuálních a homosexuálních mužů (MD = -0.711; p = 0.031).  Dále byl 

nalezen signifikantní rozdíl v prožívání sexuální žárlivosti mezi heterosexuálními a 

bisexuálními ženami (MD = 0.609; p < 0.001) a mezi bisexuálními a homosexuálními 

ženami (MD = -0.664; p < 0.001). V rámci srovnání sexuálních orientací u mužů bylo 

zjištěno, že nejvíce sexuálně žárlí heterosexuální muži. V rámci srovnání sexuálních 

orientací u žen bylo zjištěno, že nejvíce sexuálně žárlí homosexuální ženy. 
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5.6. Korelační analýzy souvislosti RDASu, TSPII a partnerské žárlivosti 

 5.6.1. Korelační analýza souvislosti partnerské přizpůsobivosti a partnerské 

žárlivosti 

 Pomocí parametrických korelací jsme zjišťovali, zda existuje vztah mezi 

partnerskou přizpůsobivostí a mírou partnerské žárlivosti měřené podle Buunkova 

dotazníku Anticipated sexual jealousy scale. Korelace jsme prováděli zvlášť na vzorku 

heterosexuálních, homosexuálních a bisexuálních mužů a žen. Jak je vidět v tabulce níže, 

byla zjištěna signifikantní pozitivní korelace mezi partnerskou spokojeností a žárlivostí u 

bisexuálních mužů (r = 0.548, p = 0.035). V případě, že respondenti udávali, že ve vztahu 

více žárlí, tak byli ve vztahu i více spokojení. Dále byla zjištěna signifikantní pozitivní 

korelace mezi partnerskou soudržností a žárlivostí u homosexuálních mužů (r = 0.256, p = 

0.034) a u heterosexuálních žen (r = 0.255, p = 0.011). V případě, že respondenti udávali, 

že ve vztahu více žárlí, tak měli ve vztahu větší partnerskou soudružnost. Byl zjištěn 

pozitivní trend mezi partnerskou shodou a žárlivostí u homosexuálních mužů (r = 0.218, p 

= 0.072) a mezi partnerskou přizpůsobivostí a žárlivostí u homosexuálních mužů (r = 

0.235, p = 0.052) a heterosexuálních žen (r = 0.194, p = 0.056). 
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Tabulka č. 57 Parametrická korelační analýza souvislosti mezi partnerskou 

přizpůsobivostí a partnerskou žárlivostí 

* Tabulka č.57 zobrazuje vztah mezi skórem, kterého participanti dosáhli v rámci dotazníku partnerské 

žárlivosti ASJS a skórem jednotlivých subškál (partnerská shoda, partnerská spokojenost, partnerská 

soudružnost) a celkovým skórem dotazníku partnerské přízpůsobivosti (RDAS). V rámci korelačních analýz 

byl použit Pearsonův korelační koeficient. 

 

 Pomocí parametrických korelací jsme zjišťovali, zda existuje vztah mezi 

partnerskou přizpůsobivostí a mírou partnerské žárlivosti měřené podle Buunkova 

revidovaného dotazníku Anticipated sexual jealousy scale. Korelace jsme prováděli zvlášť 

na vzorku heterosexuálních, homosexuálních a bisexuálních mužů a žen. Jak je vidět v 

tabulce níže, byla zjištěna signifikantní negativní korelace mezi partnerskou soudružností a 

žárlivostí u heterosexuálních (r = -0.346, p = 0.011) a bisexuálních mužů (r = -0.632, p = 

0.011) a u homosexuálních žen (r = -0.395, p = 0.031). V případě, že respondenti udávali, 

že ve vztahu více žárlí, tak měli menší partnerskou soudružnost ve vztahu. Dále byla 

zjištěna signifikantní negativní korelace mezi celkovým skórem partnerské přizpůsobivosti 

u heterosexuálních (r = -0.276, p = 0.045) a bisexuálních mužů (r = -0.527, p = 0.044). V 

případě, že respondenti udávali, že ve vztahu více žárlí, tak měli menší partnerskou 

přizpůsobivost ve vztahu. Dále byl zjištěn negativní trend mezi partnerskou spokojeností a 

 Partnerská žárlivost 

Hetero. 
muži 

Homos. 
muži 

Bi. muži Hetero. 
ženy 

Homo. 
ženy 

Bi. ženy 

Part. shoda 

r 

 

-,031 

 

,218 

 

-,091 

 

,156 

 

-,084 

 

,110 

 
p-value ,824 ,072 ,748 ,125 ,657 ,635 

Part. 
spokojenost 

r 

 

,149 

 

,036 

 

,548 

 

,002 

 

-,192 

 

-,069 

 
p-value ,287 ,772 ,035 ,983 ,309 ,765 

Part. 
soudržnost 

r 

 

-,122 

 

,256 

 

,214 

 

,255 

 

,170 

 

,102 

 
p-value ,382 

 

,034 ,443 ,011 ,370 ,661 

 

RDAS 
celkem 

r 

 

-,004 

 

,235 

 

,236 

 

,194 

 

-,037 

 

,075 

 
p-value ,975 

 

,052 ,397 ,056 ,847 ,747 
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mírou partnerské žárlivosti u bisexuálních mužů (r = -48, p = 0.065) a negativní trend mezi 

celkovým skórem partnerské přizpůsobivosti a mírou partnerské žárlivosti u 

heterosexuálních žen (r = -0.185, p = 0.068). 

Tabulka č. 58 Korelační analýza souvislosti mezi partnerskou přizpůsobivostí a 

partnerskou žárlivostí 

* Tabulka č.58 zobrazuje vztah mezi skórem, kterého participanti dosáhli v rámci dotazníku partnerské 

žárlivosti RASJS a skórem jednotlivých subškál (partnerská shoda, partnerská spokojenost, partnerská 

soudružnost) a celkovým skórem dotazníku partnerské přízpůsobivosti (RDAS). V rámci korelačních 

analýz byl použit Pearsonův korelační koeficient. 

 

5.6.2. Korelační analýza souvislosti investic a partnerské žárlivosti  

 Pomocí parametrických korelací jsme zjišťovali, zda existuje vztah mezi 

investicemi jedince do vztahu a jeho udávanou mírou žárlivosti měřené podle Buunkova 

dotazníku Anticipated sexual jealousy scale. Jak je vidět v tabulce č.61 nebyl nalezen 

žádný signifikantní výsledek (p > 0.005) 

 Celkový skór dotazníku RASJS 

Hetero. 
muži 

Homos. 
muži 

Bi. muži Hetero. 
ženy 

Homo. 
ženy 

Bi. 
ženy 

Part. Shoda 

R 

 

-,209 

 

,036 

 

-,168 

 

-,148 

 

-,143 

 

,060 

 
p-value ,133 ,768 ,548 ,146 ,450 ,796 

Part. 
spokojenost 

R -,809 ,088 -,488 -,124 -,186 -,332 

p-value ,524 ,474 ,065 ,222 ,326 ,141 

Part. 
soudržnost 

r -,346 

 

,063 

 

-,632 -,150 -,395 ,020 

 
p-value ,011 ,606 ,011 ,140 ,031 ,932 

RDAS 
celkem 

r -,276 

 

,079 -,527 -,185 -,274 -,088 

p-value ,045 ,521 ,044 ,068 ,143 ,704 
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Tabulka č. 59 Korelační analýza souvislosti mezi investicemi do vztahu a partnerskou 

žárlivostí 

 * Tabulka č.61 zobrazuje vztah mezi skórem, kterého participanti dosáhli v rámci dotazníku 

partnerských investic PSII a celkového skóre dotazníku partnerské žárlivosti ASJS. V rámci korelačních 

analýz byl použit Pearsonův korelační koeficient. 

Pomocí parametrických korelací jsme zjišťovali, zda existuje vztah mezi 

investicemi jedince do vztahu a jeho udávanou mírou žárlivosti měřené podle revidované 

verze Buunkova dotazníku Revised Anticipated sexual jealousy scale. Korelace jsme 

prováděli zvlášť na vzorku heterosexuálních, homosexuálních a bisexuálních mužů a žen. 

Jak je vidět v tabulce níže byla zjištěna signifikantní negativní korelace mezi investicemi 

do vztahu a žárlivostí u heterosexuálních mužů (r = -0.414, p = 0.002). V případě, že 

respondenti udávali, že ve vztahu více žárlí, tím méně investovali do vztahu. 

Tabulka č. 60 Korelační analýza souvislosti mezi investicemi do vztahu a partnerskou 

žárlivostí 

* * Tabulka č.62 zobrazuje vztah mezi skórem, kterého participanti dosáhli v rámci dotazníku partnerských 

investic PSII a celkového skóre dotazníku partnerské žárlivosti RASJS. V rámci korelačních analýz byl 

použit Pearsonův korelační koeficient. 

  

 
Celkový skór dotazníku ASJS 

Hetero. muži Homo. muži Bi. muži Hetero. ženy Homo. ženy Bi. ženy 

PSII 
r 

 

,098 

 

,160 

 

,456 

 

,098 

 

,167 

 

,060 

 p-value ,485 ,190 ,088 ,336 ,377 ,796 

 
Celkový skór dotazníku RASJS 

Hetero. 
muži 

Homos. 
muži 

Bi. 
muži 

Hetero. 
ženy 

Homo. 
ženy 

Bi. 
ženy 

PSII 
r 

 

-,414 

 

-,014 

 

-,400 

 

-,130 

 

-,307 

 

-,143 

 p-value ,002 ,908 ,139 ,201 ,099 ,535 
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5.7. Shrnutí signifikantních výsledků korelačních analýz 
 

• Korelační analýza souvislosti partnerské přizpůsobivosti a partnerské 

žárlivosti měřené podle Anticipated sexual jealousy scale 

1. Čím větší partnerská spokojenost, tím větší partnerská žárlivost u bisexuálních mužů. 

2. Čím větší partnerská soudružnost, tím větší žárlivost u homosexuálních mužů. 

3. Čím větší partnerská soudružnost, tím větší žárlivost u heterosexuálních žen. 

4. Zjištěn pozitivní trend mezi partnerskou shodou a žárlivostí u homosexuálních mužů i u 

heterosexuálních žen. 

• Korelační analýza souvislosti partnerské přizpůsobivosti a partnerské 

žárlivosti měřené podle Revised Anticipated sexual jealousy scale 

5. Čím větší partnerská žárlivost, tím menší partnerská soudružnost u bisexuálních mužů a 

homosexuálních žen. 

6. Čím větší partnerská žárlivost, tím menší partnerská přizpůsobivost u heterosexuálních, 

bisexuálních mužů a u homosexuálních žen 

7. V případě, že respondenti udávali, že ve vztahu více žárlí, tak měli menší partnerskou 

přizpůsobivost ve vztahu u heterosexuálních a bisexuálních mužů. 

8. Byl zjištěn negativní trend mezi partnerskou spokojeností a mírou partnerské žárlivosti u 

bisexuálních mužů.  

9. Dále byl zjištěn negativní trend mezi partnerskou přizpůsobivostí a mírou partnerské 

žárlivosti u heterosexuálních žen. 

• Korelační analýza souvislosti investic a partnerské žárlivosti měřené podle 

Revised Anticipated sexual jealousy scale 

13. Byla zjištěna signifikantní negativní korelace mezi investicemi do vztahu a žárlivostí u 

heterosexuálních mužů. V případě, že respondenti udávali, že ve vztahu více žárlí, tím 

méně investovali do vztahu. 
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6. DISKUZE 
 

 Hlavním cílem této práce bylo testovat, jak se liší partnerská žárlivost mezi 

heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními muži a ženami, a zda bude existovat 

rozdíl mezi sexuální a emoční žárlivostí v případě, že jedinec bude ve vztahu s mužským 

partnerem nebo bude ve vztahu s ženskou partnerkou.  

   

Žárlivost a pohlaví 

 V minulosti byla provedena spousta výzkumů, které se zaměřovaly na rozdíly 

v partnerské žárlivosti mezi pohlavími. Přesto, že lze najít v mnoha zemích různé 

procentuální odchylky, mnoho studií ukazuje, že pohlavní variabilita v rámci partnerské 

žárlivosti je kulturně universální (např. Betzing, 1989; Buunk a kol., 1996; Harris, 2002; 

Daly, Wilson, 1988). V rámci naší studie jsme se zaměřili na českou populaci a výsledky 

podobně ukázaly, že existuje rozdíl v míře prožívání žárlivosti mezi muži a ženami nehledě 

na sexuální orientaci. U všech skupin sexuálních orientací se ukázalo, že ženy žárlily 

průměrně více než muži.  

Žárlivost emoční a sexuální  

 Předchozí výzkumy vycházející z evoluční perspektivy, které se zaměřovaly na 

rozdíly v žárlivosti mezi muži a ženami, argumentovaly rozdílnými reprodukčními 

strategiemi a rozdílnými investicemi do reprodukce. Ve svých závěrech pak tvrdily, že 

ženy se obecně cítí ohroženější spíše emoční nevěrou, a muži naopak spíše nevěrou 

sexuální (např. Buss, 2002, 2009; Buunk, 2012; Edlund a kol., 2006; Lishner a kol., 2008; 

Sagarin a kol., 2003; Tagler, 2010). My jsme v rámci této studie podobně vycházeli z 

evolučního zakotvení žárlivosti. Z výsledků vyplývá, že u homosexuálních jedinců se 

objevil rozdíl mezi muži a ženami v míře prožívání sexuální žárlivosti. V rámci srovnání 

homosexuálních mužů a homosexuálních žen se ukázalo, že žárlí sexuálně více ženy, což 

odpovídá předchozím výzkumům (např. Bevan, Lannuti 2002; Buunk a kol. 1996). Dále 

pak bylo zjištěno, že existuje rozdíl v míře prožívání emoční žárlivosti u heterosexuálních 

jedinců. V rámci srovnání heterosexuálních mužů a heterosexuálních žen se ukázalo, že 

žárlí emočně více ženy, což také odpovídá výsledkům předchozích studií (např. Buss, 

2002, 2009; Buunk, 2012; Edlund a kol., 2006). Tyto výsledky potvrdily naše stanovené 
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hypotézy, které předpokládaly, že budou existovat rozdíly v citlivosti na sexuální/emoční 

žárlivost u heterosexuálních mužů a žen a homosexuálních mužů a žen. Ukázalo se také, že 

existuje rozdíl v míře sexuální žárlivosti mezi homosexuálními muži a ženami. V rámci 

srovnání mužů a žen sexuálně žárlili u heterosexuálů nejvíce muži a u homosexuálů žárlily 

sexuálně nejvíce ženy. U heterosexuálních a bisexuálních žen však tento rozdíl zjištěn 

nebyl. Podobně například ve studii Souza a kol. (2006) byl zjištěn rozdíl v žárlivosti mezi 

pohlavími, dále byl zjištěn rozdíl v prožívání sexuální a emoční žárlivosti u heterosexuálů, 

nicméně nebylo potvrzeno jasné rozdělení sexuální a emoční žárlivosti u homosexuálů. 

Tento rozdíl může mít co do činění se stanovením si jasných kategorií "heterosexuál", 

"homosexuál" a "bisexuál". V rámci naši studie jsme pracovali jak s označením sexuální 

orientace na Kinseyho škále, tak s reálnými zkušenostmi se současným a minulým 

vztahem. 
 

Žárlivost ve vztahu k pohlaví respondentova partnera 

 V této studii jsme se zaměřili na to, zda bude existovat rozdíl v partnerské 

žárlivosti, popřípadě ve striktním rozdělení sexuální a emoční žárlivosti mezi muži, kteří 

budou ve vztahu s mužem a muži, kteří budou ve vztahu s ženou; a podobně mezi ženami, 

které budou ve vztahu s mužem a ženami, které budou ve vztahu se ženou. V rámci této 

studie jsme však tyto hypotézy stanovovali s ohledem na pohlaví respondentova partnera, 

nikoliv na pohlaví respondenta samotného. Jak bylo uvedeno v teoretické části, vycházíme 

z evolučního pojetí sexuální žárlivosti u mužů jako strategie na zajištění si výhradního 

přístupu k reprodukčním zdrojům partnerky a emoční žárlivosti jako strategie zajištění si 

investic ze strany partnera. Proto jsme očekávali, že se žárlivost bude měnit v závislosti na 

pohlaví respondentova partnera. Na tuto otázku jsou velice rozporuplné odpovědi. Naše 

výsledky ukázaly, že muži se liší v míře žárlivosti v závislosti na tom, zda jsou ve vztahu s 

mužem nebo se ženou. V rámci srovnání pohlaví respondentova partnera bylo zjištěno, že 

muži žárlí více v případě, že jsou ve vztahu se ženou. Dále byl v rámci této studie zjištěn 

rozdíl mezi pohlavím respondentova partnera a respondentovou mírou reaktivní žárlivosti 

u mužů (ukázalo se, že muži žárlí více ve vztahu se ženou), která podle Buunka 

představuje přímou odpověď na aktuální skutečnou hrozbu ve vztahu (např. když 

partner/partnerka flirtuje s jinou osobou, nebo má poměr s jinou osobou). Taková reakce je 

považována podle Buunka za relativně zdravou a racionální (Buunk, 1997). To může 

poukazovat na výše uvedené pohlavní rozdíly ve vnímání žárlivosti, kdy vycházíme-li z 
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toho, že u žen se partneři více obávají ztrát na reprodukci a u mužů ztrát v rámci investic, 

pak reaktivní žárlivost na emoční podněty u partnera mužského pohlaví budou vyšší a 

naopak reakce na sexuální podněty u partnerky ženského pohlaví budou vyvolávat větší 

reaktivní žárlivost. 

Žárlivost a orientace 

 Existuje názor, že vzhledem k tomu, že u homosexuálních jedinců odpadá 

reprodukční část vztahu, odpadnou také hrozby s ní spojené a tedy žárlivost u těchto 

vztahů nebude existovat (Sagarin a kol. 2012). Proti tomu stojí názor, že ačkoliv 

u homosexuálních jedinců tento aspekt není, prožívají žárlivost podobně jako 

heterosexuální jedinci s tím, že homosexuální muži vykazují větší úzkost při představě 

partnerovy emoční nevěry a naopak homosexuální ženy bývají více rozrušeny sexuální 

nevěrou partnerky (např. Bevan, Lannuti 2002; Buunk a kol. 1996; Dijkstra a kol. 2001; 

Harris, 2002). Naše studie potvrdila, že existuje rozdíl v míře prožívání žárlivosti mezi 

muži a ženami u všech sexuálních orientací. Naše studie dále potvrdila hypotézu, že se 

jedinci budou lišit v prožívání žárlivosti v rámci sexuálních orientací, včetně jedinců 

homosexuální a bisexuální orientace. Byl zjištěn rozdíl v míře reaktivní žárlivosti mezi 

heterosexuálními muži a ženami, homosexuálními muži a ženami a bisexuálními muži 

a ženami. Ve srovnání v rámci skupiny heterosexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy. Ve 

srovnání v rámci skupiny homosexuálů se ukázalo, že žárlí také více ženy. Podobně ve 

srovnání bisexuálů se ukázalo, že žárlí více ženy. Tyto výsledky potvrdily naše hypotézy, 

že jedinci minoritních sexuálních orientací budou také žárlit. Byla zjištěna souvislost mezi 

sexuální orientací u mužů i u žen a mírou jejich partnerské žárlivosti. V rámci srovnání u 

mužů nejvíce žárlili heterosexuální muži a v rámci srovnání u žen nejvíce žárlily 

heterosexuální ženy. V rámci srovnání sexuálních orientací u mužů bylo zjištěno, že 

nejvíce sexuálně žárlí heterosexuální muži a u žen bylo zjištěno, že nejvíce sexuálně žárlí 

homosexuální ženy. 

Shrnutí 

 Předchozí výzkumy se často zaměřovaly na striktní dělení emoční a sexuální 

žárlivosti, kdy emoční žárlivost byla považována za typičtější pro ženy a sexuální žárlivost 

pro muže (např. Buss, 1992; Buss, 2009; Sheets a Wolf, 2001). Většina těchto studií byla 

sice limitovaná věkem, nicméně jako podmínka nebylo stanoveno, že respondenti musí být 

v daném okamžiku v reálném partnerském vztahu. V rámci naší studie jsme tuto situaci, 
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kdy by respondenti mohli odpovídat čistě na základě hypotetické představy, ošetřili 

určením podmínky minimální délky vztahu na tři měsíce. Vzhledem k tomu, že všichni 

naši respondenti tuto podmínku splňovali a vzhledem k tomu, že jsme pracovali s několika 

standardizovanými dotazníky, minimalizovali jsme možnost odpovědí čistě na základě 

představy vztahu a zároveň jsme odpovědi testovali na již ověřených dotaznících. 
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6.1. Limity studie a návrhy na další zkoumání 
 

1. Jsme si vědomi, že metoda sněhové koule nezaručí reprezentativní vzorek, nicméně pro 

práci se sexuálními minoritami se jedná o nejvhodnější způsob sběru dat.  

2. Jsme si vědomi toho, že ačkoliv pro nás v rámci bisexuální orientace bylo stěžejní, aby 

jedinci měli zkušenosti s partnerem obojího pohlaví (vztah s mužem i se ženou), bylo by 

třeba do budoucna rozšířit tento vzorek, učinit ho tak reprezentativnějším a zároveň tak 

zvětšit jeho statistickou sílu. Podobně v rámci homosexuálních žen by bylo třeba získat 

objemnější vzorek. 

3. Na prožívání partnerské žárlivosti může mít vliv řada faktorů, jako například atraktivita 

jedince, osobnostní rysy jedince, submisivní/dominantní postavení ve vztahu aj. Proto by 

bylo zajímavé se v dalších studiích zaměřit na tyto aspekty a hlouběji tak prozkoumat další 

možné proměnné související s prožíváním partnerské žárlivosti. Zároveň by bylo zajímavé 

zaměřit se na to, zda mohou být respondenti ovlivněni výchovou a vzorem, který měli u 

svých rodičů, například pokud viděli, že jejich otec vykazuje majetnickou žárlivost vůči 

matce, zda mohli jedinci přijmout tyto vzorce chování za své a následně vykazovat ve 

svém vztahu podobné majetnické/úzkostné tendence. 

4. S partnerskou žárlivostí úzce souvisí partnerská nevěra, která může být jak emoční tak 

sexuální. V dalších studiích by bylo zajímavé zaměřit se na to, zda může být jedincova 

míra žárlivosti ovlivněna předchozí zkušeností s nevěrou a zda například fakt, že jedinec 

sám byl v předchozím vztahu nevěrný, může ovlivňovat jeho nahlížení na současného 

partnera a jeho větší podezřívavost. 

5. Podobně velice úzce souvisí s partnerskou žárlivostí strategie mate guarding. Bylo by 

zajímavé zaměřit se na to, jak souvisí různé strategie mate guardingu s mírou prožívané 

žárlivosti, popřípadě tyto strategie a žárlivost vztáhnout také k osobnostním rysům jedince. 

6. Jako poslední by bylo zajímavé provést partnerskou studii, kde by bylo možné získat 

data od obou jedinců v páru a zaměřit se na to, v jakém kontextu je žárlivost partnery 

vnímána, zda pozitivně či negativně. 
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7. ZÁVĚR 
 

 Hlavním cílem této práce bylo testovat, jak se liší partnerská žárlivost mezi 

heterosexuálními, homosexuálními a bisexuálními muži a ženami, a zda existuje rozdíl 

mezi sexuální a emoční žárlivostí v případě, že jedinec bude ve vztahu s mužským 

partnerem vs bude ve vztahu s ženskou partnerkou. Přínosem práce bylo, že jsme v rámci 

studie měli stanovené podmínky účasti tak, aby všichni respondenti byli ve vztahu 

minimálně tři měsíce. Minimalizovali jsme tak možnost toho, že by respondenti odpovídali 

jen na základě představy emoční nebo sexuální nevěry. Dalším přínosem práce bylo, že 

jsme pracovali také s tím, jak se žárlivost mění v závislosti na pohlaví respondentova 

partnera. 

 V teoretické části práce byly shrnuty různé definice fenoménu žárlivosti a nevěry, 

dále byly vysvětleny rozdílné přístupy vysvětlující žárlivost a dále byly rozebrány některé 

ze stěžejních výzkumů na toto téma. 

 Empirická část pak naplnila své cíle. Z výsledků této studie vyplynulo, že existuje 

rozdíl v míře prožívání žárlivosti mezi muži a ženami nehledě na sexuální orientaci. 

Podrobně jsme prozkoumali žárlivost v souvislosti s pohlavím jedince, sexuální orientací a 

pohlavím partnera. Co se týče sexuální/emoční žárlivosti v souvislosti s pohlavím 

respondentova partnera naše výsledky ukázaly, že muži se liší v míře žárlivosti v závislosti 

na tom, zda jsou ve vztahu s mužem nebo se ženou. Bylo zjištěno, že muži žárlí sexuálně 

více v případě, že jsou ve vztahu se ženou. Zároveň z výsledků vyplynulo, že sexuálně 

žárlí více ženy v případě, že jsou ve vztahu se ženou.  

  Výsledky korelačních analýz mezi dotazníkem partnerské žárlivosti (ASJS) 

a dotazníkem partnerské přizpůsobivosti (RDAS) ukázaly, že u bisexuálních mužů existuje 

vztah mezi partnerskou spokojeností a partnerskou žárlivostí a to takový, že čím větší 

partnerská spokojenost, tím větší partnerská žárlivost. Dále se ukázalo, že čím větší 

partnerská soudružnost, tím větší žárlivost u homosexuálních mužů a u heterosexuálních 

žen. Jako poslední se v této části ukázalo, že existuje pozitivní trend mezi partnerskou 

shodou a žárlivostí u homosexuálních a heterosexuálních žen. Výsledky korelací mezi 

dotazníkem partnerské žárlivosti (RASJS) a dotazníkem partnerské přizpůsobivosti 

(RDAS) naopak ukázaly, že čím větší partnerská žárlivost, tím menší partnerská 

soudružnost u bisexuálních mužů a homosexuálních žen. Z korelační analýzy dále 

vyplynulo, že větší partnerská žárlivost značí menší partnerskou přizpůsobivost u 
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heterosexuálních, bisexuálních mužů a u homosexuálních žen. Z analýz pro heterosexuální 

a bisexuální muže vyplynulo, že v případě, že udávali, že ve vztahu více žárlí, vykazovali 

menší partnerskou přizpůsobivost. V poslední části korelační analýzy, kde jsme testovali 

vztah mezi partnerskou žárlivostí a investicemi do vztahu, bylo zjištěno, že existuje 

signifikantní negativní korelace mezi investicemi do vztahu a žárlivostí u heterosexuálních 

mužů. V případě, že respondenti udávali, že ve vztahu více žárlí, tak méně investovali do 

vztahu. 
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Příloha 1. Náborový letáček 
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Příloha č. 2 Informační email pro respondenty 

Dobrý den, 

 
předem bychom Vám rádi poděkovali za zájem a ochotu účastnit se výzkumu vývoje 
partnerských vztahů, který se koná pod záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy. Níže naleznete odkaz na online výzkum.  

https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3HLy5LKDPzPGLAx  

 
Délka vyplňování dotazníku by neměla zabrat více než 30 minut. Vyplňování je možné 
přerušit a vrátit se k němu zpět až po dobu 48 hodin. 

Podmínky účasti: 

• věk 18- 45 
• nyní jste ve vztahu (min. 3 měsíce) 

 

Přejeme hezké vyplňování. 

  

Za výzkumný tým, 

Bc.Kateřina Potyszová a Mgr.Klára Bártová, Phd. 
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Příloha č. 3 Informovaný souhlas 

Vážení respondenti, 

 

vítejte na stránkách výzkumu vývoje partnerských vztahů, který se koná pod záštitou 

Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy s podporou Grantové agentury Univerzity 

Karlovy. Cílem výzkumu je sledovat současný vývoj partnerských vztahů v naší republice 

a popsat nejrůznější fenomény, které mají pozitivní a negativní vliv na partnerskou 

spokojenost. 

 

Otázky a testy, které budou následovat, se týkají zejména okolností fungování Vašeho 

partnerství či Vaší partnerské historie a Vašich i partnerových osobnostních charakteristik. 

Věříme, že Vám tyto otázky umožní zamyslet se nad rozličnými oblastmi Vašeho 

partnerského vztahu či nad jeho vývojem, což může být místy i zábavné - málokdy si 

člověk najde čas se nad svým partnerstvím komplexně zamyslet.  

  

Velmi důležité je, abyste vše vyplňovali v klidu a v soukromí a nediskutovali své odpovědi 

s partnerem/ partnerkou (po odeslání však můžete vše společně probrat). Vyplňování 

dotazníku je zcela intuitivní, řiďte se instrukcemi přítomnými na každé stránce. 

Odpovídejte prosím pravdivě, žádná odpověď není "správná" nebo "špatná". Délka 

vyplňování dotazníku je individuální, nemělo by Vám však zabrat více než 30 minut. 

Vyplňování dotazníku je možné přerušit a vrátit se k němu zpět až po dobu 48 hodin. 

V případě, že nebudete chtít některou z pro Vás intimních otázek vyplňovat, tak 

samozřejmě nemusíte (budeme Vám však samozřejmě vděčni, když jich bude co nejméně. 

Pokud vyplňujete dotazník v rámci kurzu "Seminář k lidské sexualitě" je nezbytné, abyste 

na samotném konci dotazníku uvedli do poznámky své UČO. Bez uvedeneného čísla Vám 

vyplnění dotazníku nemůžeme uznat. Na konci semestru budou tyto osobní údaje z 

dotazníků odstraněny, čímž bude dotazník plně zanonymizován. 

Kromě toho, že svou účastí (a případným sdílením) velice pomůžete rozšířit poznání v 

dané oblasti, po dokončení vyplňování se můžete těšit na vyhodnocení Vámi vyplněného 

psychologického testu. 
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Za výzkumný tým se zavazujeme, že: 

- veškeré údaje, jež uvedete, budou anonymizovány a vedeny pod náhodně přidělenými 

číselnými kódy, nebudou spojeny s žádnými údaji umožňujícími Vaši identifikaci 

-Vaše jméno se nebude nikdy vyskytovat v referátech o této studii 

- tato data budou použita pouze k vědeckým účelům 

 

Abyste se mohli výzkumu zúčastnit, musíte splňovat následující podmínky: 

 

- věk 18-45  

- nyní jste ve vztahu (min. 3 měsíce) 

 

Přejeme hezké vyplňování, v případě jakéhokoliv problému nás kontaktujete na: 

partnerska.studie@gmail.com. 

  

Za výzkumný tým, 

Bc.Kateřina Potyszová a Mgr. Klára Bártová, Ph.D. 

 

 

Nyní bychom Vás rádi požádali o potvrzení informovaného souhlasu, který je nutný k 

další výzkumné činnosti: 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti v tomto výzkumu a že se jej 

chci dobrovolně zúčastnit. Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu 

jsou anonymní a budou použity pouze pro vědecké účely. 

1- "Souhlasím" 

2- "Nesouhlasím" 
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Příloha č. 4 Soubor dotazníků 

Sociodemografický dotazník 

Demografické údaje¨ 

Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž (1) 
 Žena (2) 

 

Kolik Vám je nyní let? 

Jaká je Vaše tělesná hmotnost (v kilogramech, např.: 70)?  Vážím: 

Jaká je Vaše tělesná výška (uveďte prosím v centimetrech, např.: 170)?  Měřím: 

Jaké je Vaše náboženské vyznání? 

 Křesťanství - církev katolická (1) 
 Křesťanství - církev protestantská (2) 
 Křesťanství - církev husitská (3) 
 Judaismus (4) 
 Bez vyznání (5) 
 Jiné (prosím uveďte jaké): (6) ____________________ 

 

Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste doposud dosáhl/a? 

 Neukončené základní vzdělání (1) 
 Základní škola (2) 
 Střední škola s výučním listem (3) 
 Střední škola s maturitou (4) 
 Nástavbové studium (včetně pomaturitního studia) (5) 
 Vyšší odborná škola (Dis.) (6) 
 Bakalářské (Bc., BcA.) (7) 
 Magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.) (8) 
 Doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.) (9) 
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Jaký je typ Vašeho vzdělání? 

 Technické (1) 
 Ekonomické (2) 
 Humanitní (3) 
 Umělecké (4) 
 Matematicko-fyzikální (5) 
 Medicínsko-biologické (6) 
 Jiné (uveďte prosím jaké): (7) ____________________ 

 

Pokud studujete, kterou školu a na jakém stupni studujete? (Pokud nestudujete, napište 
"Ne") 

Považujete se za osobu: 

 Výhradně heterosexuální (1) 
 Převážně heterosexuální (2) 
 Spíše heterosexuální (3) 
 Bisexuální (4) 
 Spíše homosexuální (5) 
 Převážně homosexuální (6) 
 Výhradně homosexuální (7) 

 

Uveďte prosím nakolik Vás přitahují ženy: 

 Vůbec (1)  (1) 
 2 (2) 
 3 (3) 
 4 (4) 
 5 (5) 
 6 (6) 
 Velmi (7) (7) 

 

Uveďte prosím nakolik Vás přitahují muži: 

 Vůbec (1)  (1) 
 2 (2) 
 3 (3) 
 4 (4) 
 5 (5) 
 6 (6) 
 Velmi (7) (7) 
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Označil byste vztah se svým partnerem/partnerkou jako dlouhodobý?   Pozn. 
Dlouhodobým vztahem je myšlen takový vztah, který považujete za perspektivní a v němž 
plánuje s partnerem/partnerkou společnou budoucnost. 

 Ano (1) 
 Ne (2) 

Trvá tento vztah 3 měsíce a déle?    

 Ano (1) 
 Ne (2) 

Máte nebo jste měl/a dlouhodobého partnera mužského pohlaví? 

 Ano, v současnosti jsem v dlouhodobém vztahu s mužem. (1) 
 V současnosti nemám, ale měl/a jsem muže jako dlouhodobého partnera. (2) 
 Ne, nikdy jsem nebyl/a v dlouhodobém partnerství s mužem. (3) 

 

Jak dlouho jste ve svém současném vztahu s Vaším partnerem mužského pohlaví? 

Roky  (1) 
Měsíce  (2) 

Jak dlouho trval Váš poslední vztah s mužem? (Uveďte v letech a měsících). 

Roky  (1) 
Měsíce  (2) 

Máte nebo jste měl/a dlouhodobou partnerku ženského pohlaví? 

 Ano, v současnosti jsem v dlouhodobém vztahu se ženou. (1) 
 V současnosti nemám, ale měl/a jsem ženu jako dlouhodobou partnerku. (2) 
 Ne, nikdy jsem nebyl/a v dlouhodobém partnerství se ženou. (3) 

 

Jak dlouho jste ve svém současném vztahu s Vaší partnerkou ženského pohlaví? 

Roky  (1) 
Měsíce  (2) 

Jak dlouho trval Váš poslední vztah se ženou? (Uveďte v letech a měsících). 

Roky  (1) 
Měsíce  (2) 
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Ellis, 1998: The Partner-Specific Investment Inventory 

Za použití níže uvedené škály uveďte, jak často se u Vašeho partnera/Vaší partnerky 
vyskytuje níže uvedené chování. Zaměřte se pouze na posledních 6 měsíců Vašeho vztahu 
(trval-li Váš vztah kratší dobu než 6 měsíců, pak ohodnoťte, jak často se u Vašeho 
partnera/Vaší partnerky níže uvedené chování vyskytovalo za dobu trvání celého Vašeho 
vztahu). Nemůžete-li otázku zodpovědět, pak prosím označte NU (= nelze uvést).    

 

Jak často Váš partner/partnerka .... ? 

 
0 (nikdy) 
(1) 

1 (zřídka) 
(2) 

2 (občas) 
(3) 

3 (poměrně 
často) (4) 

4 (velmi 
často) (5) 

NU (nelze 
uvést) (6) 

1. Plánuje vaši 
společnou budoucnost a 
hovoří s Vámi o těchto 
plánech. (1) 

            

2. Vyhýbá se trávení 
času s Vaší rodinou. (2)             

3. Chce s Vámi mít sex. 
(3)             

4. Platí za společně 
strávený večer. (4)             

5. Veřejně se o Vás 
vyjadřuje jako o 
„partnerovi“/"partnerce". 
(5) 

            

6. Flirtuje před Vámi s 
jinými ženami/muži. (6)             

7. Je citlivý/á k Vašim 
potřebám. (7)             

8. Zve Vás  do 
restaurací. (8)             

9. Ve Vaší přítomnosti 
mluví o atraktivitě 
jiných žen/mužů. (9) 

            

10. Bere Vás s sebou na 
rodinná setkání. (10)             

11. Ujišťuje se, že v noci 
nemusíte chodit ven 
sám/a. (11) 
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Jak často Váš partner/partnerka .... ? 

 
0 (nikdy) 
(1) 

1 (zřídka) 
(2) 

2 (občas) 
(3) 

3 (poměrně 
často) (4) 

4 (velmi 
často) (5) 

NU (nelze 
uvést) (6) 

12. Opravdu se 
snaží aby s Vámi 
mohl/a trávit 
čas. (1) 

            

13. Na 
společenských 
akcích se Vám 
nevěnuje. (2) 

            

14. Chce znát 
Váš názor. (3)             

15. Lže Vám 
ohledně 
důležitých věcí. 
(4) 

            

16. Sdílí s Vámi 
své pocity. (5)             

17. Ruší Vaše 
dohodnuté 
schůzky na 
poslední chvíli. 
(6) 

            

18. Doprovází 
Vás v 
potenciálně 
nebezpečných 
situacích (např. 
noční návrat 
domů). (7) 

            

19. Projevuje 
znepokojení nad 
Vašimi 
problémy. (8) 

            

20. Říká Vám 
malé lži a pak se 
z nich snaží 
vykroutit. (9) 

            

21. Snaží se Vás 
sexuálně 
uspokojit. (10) 
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Jak často Váš partner/partnerka .... ? 

 
0 (nikdy) 
(1) 

1 (zřídka) 
(2) 

2 (občas) 
(3) 

3 (poměrně 
často) (4) 

4 (velmi 
často) (5) 

NU (nelze 
uvést) (6) 

22. Ignoruje Vás 
ve společnosti. 
(1) 

            

23. Odmítá mít s 
Vámi sex. (2)             

24. Snaží se Vás 
klamat. (3)             

25. Svěřuje Vám 
tajemství, která 
nikdo jiný nemá 
vědět. (4) 

            

26. Je ochotný/á 
a schopný/á 
sdělit Vám své 
myšlenky. (5) 

            

27. Kupuje Vám 
dárky. (6)             

28. Má s Vámi 
pohlavní styk. 
(7) 

            

29. Ruší Vaše 
společné plány, 
aby mohl/a jít se 
svými přáteli 
ven. (8) 

            

30. Na veřejnosti 
předstírá, že jste 
jen přátelé. (9) 

            

31. Mluví o 
„nás“, ne „sobě“. 
(10) 

            

32. Když spolu 
jdete ven dívá se 
po jiných 
ženách/mužích. 
(11) 

            

33. Utěšuje Vás, 
když jste 
rozrušený/á. (12) 

            

34. Když jste v 
okolí jeho/jejích 
přátel, nevěnuje 
Vám pozornost. 
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(13) 

35. Raději tráví 
čas se svými 
přáteli než s 
Vámi. (14) 
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Vystihují tato tvrzení Vašeho partnera/Vaší partnerku? S použitím níže uvedené škály 
označte, na kolik souhlasíte či nesouhlasíte s každým z nich.  

 
1 (zcela 
nesouhlasím) 
(1) 

2 (2) 

3 (neutrální = 
ani 
nesouhlasím, 
ani souhlasím) 
(3) 

4 (4) 
5 (zcela 
souhlasím) (5) 

36. Respektuje to, co 
říkáte. (1)           

37.  Sexuálně ji/ho 
nevzrušujete. (2)           

38. Neprojevuje 
zájem o Váš 
každodenní život. (3) 

          

39. Mluví-li o své 
budoucnosti, jsem 
vždy její součástí. (4) 

          

40. Užívá si setkání 
s Vaší rodinou. (5)           

41. Na Vašich 
společných schůzkách 
nerad/a platí útratu. 
(6) 

          

42. Je ochotným a 
nadšeným sexuálním 
partnerem/partnerkou. 
(7) 

          

43. Nemluví o 
závazku s Vámi. (8)           

44. Není ochotný/á 
utrácet za Vás peníze. 
(9) 

          

45. Je pro něj/ni těžké 
si na Vás najít čas. 
(10) 

          

46. Nerad/a 
poslouchá Vaše 
problémy. (11) 

          

47. Tráví s Vámi 
mnoho času. (12)           

48. O svých citech  k 
Vám  nemluví. (13)           

49. Když  je s Vámi, 
cítíte se fyzicky v 
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bezpečí. (14) 

50. Při konverzaci 
s Vámi je vřelý/á a 
srdečný/á. (15) 

          

51. Nehodlá se 
s Vámi bavit o 
budoucnosti. (16) 

          

52. Nevychází dobře 
s Vašimi rodiči. (17)           
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Busby a kol. 1995, Revised Dyadic Adjustment Scale 

Jak dlouho spolu s partnerem/partnerkou bydlíte (v letech a měsících, např. 6+2 )? Pokud 
spolu nebydlíte, otázku prosím přeskočte. 

 

Jste ve vztahu spokojený/á? 

 (zcela nespokojený/á) (1) 
 1 (2) 
 2 (3) 
 3 (4) 
 4 (5) 
 5 (6) 
 6 (7) 
 7 (8) 
 (zcela spokojený/á) (9) 

 

Domníváte se,  že je Váš partner/Vaše partnerka ve vztahu spokojený/á? 

 (zcela nespokojený/á) (1) 
 1 (2) 
 2 (3) 
 3 (4) 
 4 (5) 
 5 (6) 
 6 (7) 
 7 (8) 
 (zcela spokojený/á) (9) 
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Většina lidí v některých otázkách nesouhlasí se svým partnerem/partnerkou. Zaznamenejte 
prosím u každé položky v tabulce míru souhlasu či nesouhlasu mezi Vámi a Vaším 
partnerem/Vaší partnerkou: 

 
Vždy shoda 
(1) 

Téměř vždy 
shoda (2) 

Občas 
neshoda (3) 

Často 
neshoda (4) 

Téměř vždy 
neshoda (5) 

Vždy 
neshoda (6) 

1. náboženství 
(1)             

2. projevování 
citů (2)             

3. důležitá 
rozhodnutí (3)             

4. sex (4) 
            

5. správné nebo 
vhodné chování 
(5) 

            

6. rozhodnutí 
týkající se 
zaměstnání (6) 
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Jak často se následující chování vyskytuje ve Vašem vztahu? (pokud se dané chování ve 
vztahu nevyskytuje označte možnost "Nikdy") 

 Pořád (1) Často (2) 
Spíše 
častěji (3) 

Občas (4) Zřídka (5) Nikdy (6) 

7. Jak často 
uvažujete o ukončení 
vztahu? (1) 

            

8. Litujete toho, že 
žijete společně? (2)             

9. Jak často se 
hádáte? (3)             

10. Jak často si jdete 
s 
partnerem/partnerkou 
na nervy? (4) 

            

 

 

Jak často se následující chování vyskytuje ve Vašem vztahu? 

 Každý den (1) 
Téměř každý 
den (2) 

Příležitostně 
(3) 

Zřídka (4) Nikdy (5) 

11. Chodíte 
společně za 
zábavou a 
koníčky? (1) 
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Jak často se následující chování vyskytuje ve Vašem vztahu? 

 Nikdy (1) 
Méně než 
jednou za 
měsíc (2) 

Jednou 
nebo 
dvakrát za 
měsíc (3) 

Jednou 
nebo 
dvakrát 
týdne (4) 

Jednou 
denně (5) 

Častěji než 
jednou 
denně (6) 

12. Máte 
podnětnou 
výměnu názorů 
(1) 

            

13. Společně 
něco plánujete 
(2) 

            

14. Klidně o 
něčem 
diskutujete (3) 
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Jak byste se cítil/a v situaci, kdyby Váš partner/partnerka: 

 

Extrém
ně 
potěše
n/a (1) 

Velmi 
potěše
n/a (2) 

Spíše 
potěše
n/a (3) 

Mírně 
potěše
n/a (4) 

Ani 
potěše
n/a a 
ani 
rozruše
n/a (5) 

Mírně 
rozruše
n/a (6) 

Spíše 
rozruše
n/a (7) 

Velmi 
rozruše
n/a (8) 

Extrém
ně 
rozruše
n/a (9) 

Flirtoval
/a s 
jinou 
osobou 
(1) 

                  

Měl/a 
pohlavn
í styk s 
jinou 
osobou 
(2) 

                  

Měl/a 
petting s 
jinou 
osobou 
(erotick
é 
praktiky 
bez 
soulože) 
(3) 

                  

Měl/a 
dlouhod
obý 
sexuální 
vztah s 
jinou 
osobou 
(4) 

                  

Se 
zamilov
al/a do 
jiné 
osoby 
(5) 

                  

Tancova
l/a 
velmi 
intimní
m 
způsobe
m s 
jinou 
osobou 
(6) 

                  

Políbil/a 
jinou 
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osobu 
(7) 

Probíral
/a 
osobní 
věci s 
jinou 
osobou 
(8) 

                  

 

Zaznačte, jak často Vás napadají následující myšlenky: 

 (1) Nikdy (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 
(5) Velmi 
často (5) 

Jsem přesvědčen/a, 
že mému 
partnerovi/partnerce 
se zdá někdo jiný 
atraktivnější než já. 
(1) 

          

Mám strach, že má 
můj 
partner/partnerka 
sexuální poměr s 
někým jiným. (2) 

          

Bojím se, že mého 
partnera/partnerku 
sexuálně přitahuje 
někdo jiný. (3) 

          

Strachuji se, co 
všechno se může 
stát, když bude můj 
partner/partnerka v 
kontaktu s jinými 
muži. (4) 

          

Strachuji se, co 
všechno se může 
stát, když bude můj 
partner/partnerka v 
kontaktu s jinými 
ženami. (5) 

          

Mám strach, že mě 
partner/partnerka 
opustí kvůli někomu 
jinému. (6) 
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 Prosím, zaznačte, do jaké míry vás vystihují následující výroky: 

 
Vůbec mne 
nevystihuje  
(1)  (1) 

(2) (2) (3) (3) (4) (4) 
Zcela mne 
vystihuje  (5)  
(5) 

Nechci, aby byl můj 
partner/partnerka v 
příliš velkém 
kontaktu s ostatními 
muži. (1) 

          

Nechci, aby byl můj 
partner/partnerka v 
příliš velkém 
kontaktu s ostatními 
ženami. (2) 

          

Je pro mne 
nepřípustné, aby měl 
můj 
partner/partnerka 
kamaráda mužského 
pohlaví. (3) 

          

Je pro mne 
nepřípustné, aby měl 
můj 
partner/partnerka 
kamarádku ženského 
pohlaví. (4) 

          

Očekávám, že se 
můj 
partner/partnerka 
nebude dívat po 
ostatních mužích. (5) 

          

Očekávám, že se 
můj 
partner/partnerka 
nebude dívat po 
ostatních ženách. (6) 

          

Co se týče mého 
partnera/partnerka, 
jsem spíše 
majetnický/á. (7) 

          

Je pro mne obtížné 
dát 
partnerovi/partnerce 
dostatek volnosti 
(prostoru). (8) 
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Měl/a jste doposud nějaký dlouhodobý (vážný a perspektivní) vztah/y s muži? (Bez 
nynějšího vztahu) 

 Neměl/a jsem žádné jiné dlouhodobé vztahy s muži. (1) 
 Měl/a jsem dlouhodobé vztahy s muži. Prosím uveďte počet vztahů (bez nynějšího 

vztahu): (2) ____________________ 
 

Měl/a jste doposud nějaký dlouhodobý (vážný a perspektivní) vztah/y s ženami? (Bez 
nynějšího vztahu) 

 Neměl/a jsem žádné jiné dlouhodobé vztahy se ženami. (1) 
 Měl/a jsem dlouhodobé vztahy s ženami. Prosím uveďte počet vztahů (bez nynějšího 

vztahu): (2) ____________________ 
 

Ve srovnání s Vašimi vrstevníky považujete počet svých dosavadních dlouhodobých 
vážných vztahů za: 

 Podprůměrný (1) 
 Průměrný (2) 
 Nadprůměrný (3) 

 

Kolik přibližně jste doposud měl/a krátkodobých vztahů s muži?  

Kolik přibližně jste doposud měl/a krátkodobých vztahů se ženami?  

 

Ve srovnání s Vašimi vrstevníky považujete počet svých dosavadních krátkodobých 
vážných vztahů za: 

 Podprůměrný (1) 
 Průměrný (2) 
 Nadprůměrný (3) 
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Gosling, 2003: Ten-Item Personality Inventory 

Následující dotazník zjišťuje, jak se Vám z Vašeho pohledu jeví Vaše povahové rysy. 
Pomocí níže uvedené škály definujte vždy jednu možnost nejlépe vystihující Vaši povahu. 
Odpovědi nejsou správné či špatné, různé osobnostní rysy jsou přirozenou součástí 
člověka.      Sám/a sebe považuji za: 

 
Rozhodně 
nesouhlas
í (1) 

Spíše 
nesouhlas
í (2) 

Trochu 
nesouhlas
í (3) 

Neutrální 
(ani 
souhlas 
ani 
nesouhlas
)  (4) 

Trochu 
souhlas
í (5) 

Spíše 
souhlas
í (6) 

Rozhodn
ě 
souhlasí 
(7) 

Extravertního, 
entuziastického 
(1) 

              

Kritického, 
hádavého (2)               

Spolehlivého, 
disciplinovaného 
(3) 

              

Úzkostného, 
snadno 
zneklidnitelného 
(4) 

              

Otevřeného 
novým zážitkům, 
složitého (5) 

              

Rezervovaného, 
tichého (6)               

Soucitného, 
vřelého (7)               

Neorganizovaného
, nedbalého (8)               

Klidného, emočně 
stabilního (9)               

Konvenčního, 
málo tvořivého 
(10) 
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Chcete být informován/a o výsledcích výzkumu? 

 Ano (1) 
 Ne (2) 

 

Máte zájem účastnit se i dalších výzkumů Etologie člověka probíhajících na Katedře 
obecné antropologie, FHS UK? 

 Ano (1) 
 Ne (2) 

 

Uveďte, prosím, svoji e-mailovou adresu (tato nebude předávána osobám třetích stran), 
děkujeme. 

 

Pokud máte nějaké otázky, návrhy, či připomínky, nebo se chcete o problematice něco více 
dozvědět, kontaktujte nás na našich webových stránkách 
http://web.natur.cuni.cz/etologiecloveka, e-mailem nebo nám zanechte vzkaz přímo zde.    
. 

V této chvíli již máte dotazník vyplněný. Ještě jednou Vám děkujeme za Váš čas a 
spolupráci. Bc. Kateřina Potyszová a Mgr. Klára Bártová. 

 

 


