
Abstrakt 

 

Ohledně partnerských preferencí a reálného výběru partnera byly postulovány dvě 

teorie zaměřující se na mechanismy, které mohou hrát v tomto výběru klíčovou roli. Podle 

teorie homogamního párování si lidé vybírají takové partnery, kteří se jim v základních 

charakteristikách podobají. Podle teorie komplementárního párování lidé naopak preferují 

takové partnery, kteří vykazují opačné charakteristiky než oni sami. Výzkumy ukazují, že 

partnerství založená na principu homogamie jsou stabilnější a tito partneři vykazují ve vztahu 

větší spokojenost. Hlavním cílem této studie bylo testovat, zda má ne/podobnost partnerů 

v jednotlivých rovinách dominance vliv na udávanou partnerskou spokojenost. Výzkumu se 

zúčastnilo 76 heterosexuálních mužů (průměrný věk 24 let, SD = 4,00) s jejich dlouhodobými 

partnerkami (průměrný věk 22 let, SD = 3,34) a 36 homosexuálních mužů (průměrný věk 30 

let, SD = 8,25) s jejich dlouhodobými partnery (průměrný věk 29 let , SD = 6,99). Každý 

účastník vyplnil sadu anonymních dotazníků zaměřených na osobnostní dominanci, 

vnitroskupinovou dominanci, partnerskou dominanci, sexuální dominanci a Spanierův 

dotazník partnerské přizpůsobivosti. Pro zjištění podobnosti mezi skóry participantů a jejich 

partnerů/partnerek byla použita vnitrotřídní korelační analýza. Pomocí jednosměrné ANOVY 

byla zjišťována podobnost míry homogamie mezi heterosexuálními a homosexuálními páry. 

Pomocí parciální korelační analýzy byla následně testována souvislost mezi podobností 

partnerů v ohledu dominance a jejich partnerskou spokojeností. Výsledky ukázaly tendenci 

k homogamnímu párování v ohledu partnerské dominance, a tendenci ke komplementárnímu 

párování v ohledu sexuální dominance. Heterosexuální a homosexuální páry se od sebe lišily 

pouze v ohledu sexuální dominance. U heterosexuálních párů měla homogamie partnerů 

v dominanci v činění rozhodnutí negativní vliv na partnerskou soudržnost a pozitivní vliv na mírů 

vyjadřování emocí. Partnerská spokojenost byla negativně ovlivněna homogamií v sexuální 

dominanci. U homosexuálních párů se ukázal pozitivní vliv homogamie partnerů v tendenci 

k budování koalic na partnerskou spokojenost a naopak negativní vliv homogamie v dominanci 

v činění rozhodnutí na míru vyjadřování emocí. V případě sexuální dominance byl objeven 

negativní vztah mezi homogamií partnerů v aktuálně zastávané dominantní či submisivní roli a 

partnerskou soudržností, ale naopak pozitivní vztah mezi homogamií v tom, jak často partneři 

odmítají svého partnera v sexu a partnerskou spokojeností. 
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