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Abstrakt 
 

Na partnerské preference a výběr partnera má vliv mnoho faktorů, včetně 

blízkých příbuzných. Podle tzv. imprinting-like efektu lidé preferují a vybírají si 

partnery podobné osobám, s nimiž vyrůstali během dětství.  

Hlavním cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda si respondentky vybírají své 

partnery na základě podobnosti (v osobnostních rysech) s rodičem a/nebo sourozencem 

opačného pohlaví (tedy otcem a/nebo bratrem).  

Finální vzorek studie tvořilo 211 heterosexuálních žen (průměrný věk = 27,34; 

SD = 5,36), které vyrůstaly s otcem minimálně do 12 let. Tyto ženy vyplnily sadu 

dotazníků zaměřených na osobnost (NEO-FFI) jejich bratra, otce a partnera, na vztah 

s otcem/bratrem během dětství (s-EMBU/QRI) a na partnerskou spokojenost (RAS). 

Korelační a regresní analýzy ukázaly, že heterosexuální ženy si vybírají partnery 

podobné jejich otcům i bratrům, a to zejména v neuroticismu. Retrospektivně hodnocená 

kvalita vztahu mezi respondentkou a otcem/bratrem během dětství neměla oproti 

očekávání na podobnost mezi otcem/bratrem a partnerem žádný vliv. Zatímco podobnost 

mezi otcem/bratrem a partnerem současně pozitivně predikovala partnerskou spokojenost 

respondentky.  

Naše data napovídají, že nejen otcové, ale i bratři mohou ovlivňovat výběr 

partnera, ačkoliv se ukazuje, že otcové pravděpodobně hrají větší roli. Vzhledem k tomu, 

že se neukázalo, že by kvalita vztahu s otcem/bratrem ovlivňovala podobnost mezi 

otcem/bratrem a partnerem, naše výsledky naznačují, že imprinting-like efekt může hrát 

roli při výběru partnera. 
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Abstract 
 

Mate preferences and choices might be influenced by several factors, including 

close relatives. According to the imprinting-like effect, people prefer and choose partners 

similar to those with whom they grew up during childhood. 

The main aim of our research was to test, whether individuals choose their long-

term partners on the basis of similarity (in personality traits) with their parent and/or 

siblings of the opposite sex (father and/or brother). 

The final sample of the study consisted of 211 heterosexual women (mean age = 

27.34, SD = 5.36) who grew up with their father until at least 12 years of age. Respondents 

completed a set of questionnaires aimed at personality of their partner, brother, and father 

(NEO-FFI), the relationship quality with their father/brother during childhood (s-

EMBU/QRI), and relationship satisfaction (RAS). 

Correlation and regression analyses have shown that heterosexual women choose 

partners similar to their fathers and brothers, especially in neuroticism. However, when 

compared correlation coefficients, it was found that fathers play a more important role. 

The retrospectively assessed quality of the relationship between the respondent and her 

father/brother during childhood did not have any effect on this similarity. Moreover, 

similarity between father/brother and partner positively predicted relationship satisfaction 

of the respondent. 

Therefore, our data indicate that not only fathers, but also brothers may affect mate 

choice. However, fathers were found to play a more important role. Since neither the 

relationship quality with the brother nor the father influenced the similarity between them 

and partners, it suggests that imprinting-like effect might take part in mate choice.  
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Úvod 

Výběr partnera patří k jednomu z nejdůležitějších rozhodnutí v životě jedince, 

jelikož má následně dopad na další stránky života (např. spokojenost, zdraví, reprodukci 

apod.). Výběr partnera je ovlivňován mnoha různými faktory (např. atraktivitou, 

partnerským statusem apod.) (Buss, 2009). Jako další podstatný faktor, ovlivňující, 

jakého partnera si vybereme, se ukazují rodiče. Rodiče mohou výběr partnera svých 

potomků ovlivňovat buď přímo (např. když potomkovi radí, jakého partnera si vybrat) 

nebo nepřímo (kdy se potomek učí charakteristiky, které následně preferuje u svých 

potenciálních partnerů), tomuto nepřímému ovlivnění říkáme imprinting-like efekt. Jedná 

se o ranou fixaci charakteristik blízké osoby, která je následně používána jako určitá 

šablona při výběru partnera (Bereczkei a kol., 2004). Tento efekt je zkoumán poměrně 

systematicky a dlouhodobě. V některých výzkumech byla nalezena podobnost mezi 

otcem a partnerem v mnoha různých charakteristikách, ať už fyzických (např. Bereczkei 

& Gyuris, 2009; Rantala & Marcinkowska, 2011; Todd, Boulevard, & Miller, 1993) či 

osobnostních (např. Gyurius, Járai & Bereczkei, 2010). K učení se rodičovským 

charakteristikám, které jsou následně preferovány i u potenciálních partnerů, 

pravděpodobně dochází v období dětství. Dále se ukazuje se, že tuto podobnost pozitivně 

ovlivňuje kvalita vztahu s rodičem během dětství (Wiszewska a kol., 2007). Většina studií 

týkajících se imprinting-like efektu se zaměřovala na preference, nicméně naše studie se 

bude zaměřovat na reálný výběr.   

Během života nás formuje a ovlivňuje nespočet faktorů, nejen geny a prostředí, 

ale také vztahy. Většina výzkumů se zaměřovala především na to, jaký vliv na výběr 

partnera mají rodiče, ale utváříme si i další vztahy, které na nás mohou mít zásadní dopad 

(např. se sourozenci). Naše studie se tak zaměřila na potenciální vliv otců a bratrů na 

výběr partnera u žen v osobnostních charakteristikách.   

Práce je tvořena dvěma částmi, teoretickou a empirickou. Náš výzkum je zaměřen 

pouze na ženy, a proto se jim převážně věnuje i teoretický úvod. V teoretické části práce 

se zabýváme imprinting-like efektem, sourozeneckými konstelacemi, vztahy a osobností, 

všechny jednotlivé kapitoly a teorie byly provázány a zasazeny do kontextu výběru 

partnera. Hlavním cílem empirické části bylo testovat, jaký má u heterosexuálních žen na 

výběr partnera v osobnostních charakteristikách vliv její otec a jaký její bratr, a to i 

v kontextu kvality vztahu s otcem/bratrem během dětství. A také jaký vliv má podobnost 

otce/bratra a partnera na partnerskou spokojenost respondentky, což doposud ještě nikdo 

netestoval.  
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Finální vzorek pro výzkum tvořilo 211 respondentek, které splnily několik předem 

stanovených podmínek (věk 18–40 let, heterosexuální orientace, měly alespoň 1 bratra, 

měly dlouhodobý vztah). Respondentky vyplnily online sadu dotazníků, týkajících se 

demografických údajů, osobnostních charakteristik jejich partnerů, otců a bratrů. Dále 

pak vyplnily dotazníky týkající se hodnocení vztahu s otcem/bratrem během dětství a 

partnerské spokojenosti.  

 Korelační a regresní analýzy ukázaly, že partner a otec si byli podobní 

v neuroticismu, extraverzi a přívětivosti. Partner a starší bratr si byli podobní 

v neuroticismu a partner a mladší bratr si byli podobní v přívětivosti. Dále výsledky 

ukázaly, že kvalita vztahu s otcem a bratrem během dětství neměla na podobnost mezi 

otcem/bratrem a partnerem žádný vliv. V kontextu partnerské spokojenosti hrála 

významnou roli délka trvání vztahu. U žen, které měly vztah kratší než šest měsíců, si 

otec a partner byli podobní v neuroticismu, zatímco u žen, které měly vztah delší než šest 

měsíců, si otec a partner byli podobní v neuroticismu, otevřenosti vůči zkušenosti a 

svědomitosti.  

 Ženy si vybírají partnery, kteří jsou podobní otci/bratrovi v určitých 

charakteristikách, tato strategie by mohla být nahlížena jako adaptivní, protože ženy se 

již jednou s daným mužským vzorem naučily vycházet, a tak by tato strategie mohla 

sloužit ke snižování rizika rozpadu vztahu, a zároveň ke zvyšování partnerské 

spokojenosti. Výsledky našich analýz napovídají, že podobnost mezi partnerem a bratrem 

může být vedlejším efektem podobnosti otce a partnera. Vzhledem k faktu, že nebyl 

nalezen efekt kvality vztahu s otcem/bratrem během dětství na podobnost mezi 

otcem/bratrem a partnerem, výsledky naznačují, že spíše, než o asociativní učení by se 

mohlo jednat právě o imprinting-like efekt. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Partnerský výběr 

Výběr partnera ovlivňuje mnoho faktorů a procesů, jež mohou probíhat jak na 

vědomé, tak na nevědomé úrovni (Barrett, Dunbar & Lycett, 2007). Ukazuje se, že muži 

i ženy při výběru partnera kladou důraz na rozdílné charakteristiky. Z pohledu evoluční 

psychologie jsou tyto rozdílné preference výsledkem působení různých selekčních tlaků, 

na něž se v průběhu let muži i ženy museli naučit reagovat a byli nuceni se na ně také 

adaptovat (Barrett, Dunbar & Lycett, 2007).  

1.1. Obecné preference žen při výběru partnera  

 

Podle Triversovy teorie rodičovských investic je vybíravější to pohlaví, které do 

potomků investuje více, což je v případě lidí žena (Trivers, 1972). Na úrovni pohlavních 

buněk ženinu investici představuje vajíčko (nepohyblivá makrogameta) a mužovu 

investici spermie (pohyblivá mikrogameta). Zatímco žena má na svůj život pevně daný 

počet vajíček (asi 400), muž je schopen vyprodukovat až 12 milionů spermií za jednu 

hodinu (Rosypal, 2003). Pokud dojde k oplodnění, pak ženu čeká 38 týdnů těhotenství 

(během kterého není schopna další reprodukce), porod a kojení, zatímco mužova přímá 

investice končí pohlavním stykem. Díky schopnosti rychlé a velké produkce mikrogamet 

je schopen oplodnit větší množství partnerek, (Barrett, Dunbar & Lycett, 2007). Z výše 

zmíněné teorie vyplývá, že minimální nezbytné investice do reprodukce jsou větší u žen, 

což vede k rozdílným partnerským preferencím u mužů a u žen.  

Jedním z rozdílů je například důraz na socioekonomický status partnera (Buss, 

1989a). Socioekonomický status souvisí se zdroji, ve kterých žena vidí potenciální 

zabezpečení pro sebe a své potomky. Ženy dále preferují některé další charakteristiky, 

které ukazují na vlastnictví zdrojů či dobré geny. Těmito charakteristikami jsou například 

inteligence a fyzická síla. Inteligence předvídá kupř. dobré rodičovské schopnosti a určité 

kulturní vědomosti (Barkow, 1989). Fyzická síla je často spojována právě s dobrým a 

vysokým postavením ve společnosti, s nímž je zase spojena lepší péče o zdraví, výživu a 

také větší teritorium. Analogicky, mužova velikost, síla a zdatnost mohou pro ženu také 

představovat prostředky k fyzické ochraně jí a jejího potomka (Buss, 2009).  

Co se týče osobnostních charakteristik, pak mezi v průměru nejvíce ceněné patří 

emoční stabilita a spolehlivost. Studie z roku 1984-1989 pracovala s respondenty ze 37 

kultur, a právě v ní se tyto dvě vlastnosti ukázaly pro ženy jako velmi žádoucí (Buss, 

1989a). Emočně nestabilní muži představují pro ženu potenciální nevýhodu. Tito muži 
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často monopolizují zdroje, které by měli sdílet se svou partnerkou. Jsou také sobečtější, 

vykazují vyšší sexuální žárlivost, mají větší sklony k závislosti na partnerce, ale také větší 

množství mimomanželských aktivit, což vede k odklonu zdrojů a času, který by mohli 

věnovat své partnerce a potomkům. S emoční stabilitou úzce souvisí spolehlivost, protože 

partner, který je spolehlivý, dodává své zdroje pravidelně, což partnerce dává značnou 

výhodu, jelikož si zdroje může lépe rozvrhnout, zatímco partner, který je nespolehlivý, 

dodává zdroje nepravidelně (Buss, 2009). 

 Partnerské preference se mohou lišit v případě krátkodobého a dlouhodobého 

partnera (Gangestad a Simpson, 2000). Definovat dlouhodobý vztah je komplikované. 

Některé výzkumy k definici dlouhodobého vztahu používají časový údaj, avšak 

problémem časového určení dlouhodobého vztahu je, že nutně nemusí reflektovat míru 

závazku (Buunk, Dijkstra, Fetchenhauer, & Kenrick, 2002).  Některé definice ovšem míru 

závazku zohledňují, např.: „Dlouhodobý vztah je takový, který považujeme za 

perspektivní a počítáme s ním do budoucna“ (Perrett a kol., 2002). Definice 

krátkodobého vztahu je ještě o něco obtížnější. Perrett a kol. (2002) opět zohlednili míru 

závazku a krátkodobý vztah definovali jako takový, který: „Nepovažujeme za 

perspektivní, a jež nebude mít dlouhého trvání“. Krátkodobý vztah je často popisován 

jako vztah, který bude mít ryze sexuální charakter, kdy tato setkání budou probíhat bez 

příslibu či touhy po tradičním dlouhodobém romantickém vztahu (Garcia, Reiber, 

Massey, & Merriwether, 2012). Ve většině výzkumů se ukazuje, že ženy kladou menší 

důraz (než muži) na atributy spojené se sexuální přitažlivostí, a naopak kladněji hodnotí 

charakteristiky týkající se sociálního postavení. Toto tvrzení například potvrzují i 

výsledky studie, která se zabývala preferencemi žen a mužů v kontextu krátkodobých a 

dlouhodobých vztahů, ženy v případě dlouhodobých vztahů preferovaly charakteristiky 

jako: společenská aktivita, podobnost v postojích, názorech, zájmech a osobnostních 

charakteristikách, naopak pro vztahy krátkodobé se jako nejdůležitější jevila fyzická 

atraktivita, maskulinita či symetrie obličeje (Regan a kol., 2000 Gangestad a Simpson, 

2000). Další studie pracovala s manželskými páry, kdy i po čtyřech letech od uzavření 

sňatku, manželé hodnotili jako podstatné a důležité ty samé charakteristiky, jako na 

počátku manželství. Mezi tyto vlastnosti patřila spolehlivost, vzhled a zdraví 

(Shackelford, Todd, Schmitt, & Buss, 2005). V případě zohlednění míry závazku se také 

ukazuje, že v osobnostních charakteristikách jsou si podobnější dlouhodobí než 

krátkodobí partneři (Keller, Thiessen & Young, 1996).   
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1.2.   Preference a reálný výběr 

 

 Preference jsou důležitým aspektem párovacího procesu. Preference nemusejí být 

nutně stálé (Todd, Penke, Fasolo & Lenton, 2007). Nejen že existuje možnost, že se 

preference ukážou jako nevyhovující a dojde k jejich následnému přehodnocení, ale také 

mohou být různě omezeny (ve smyslu toho, jak se promítnou do reálného výběru). 

Příkladem takového omezení může být třeba dostupnost partnera (Jennions & Petrie, 

1997). Lidé jsou často nuceni mezi svými preferencemi a reálným výběrem dělat určité 

kompromisy. Zkoumání preferencí se z evolučního hlediska jeví jako podstatnější, 

protože odráží psychologické nastavení člověka, které se vyvinulo v průběhu evoluce 

(Barrett, Dunbar & Lycett, 2007). Preference odrážejí kýžené charakteristiky u ideálních 

partnerů. Ukazuje se ale, že lidé často uvádějí takové preference, které úplně neodpovídají 

jejich reálnému partnerovi (Todd, Penke, Fasolo & Lenton, 2007). Toto tvrzení podporuje 

například výzkum „speed datingu“ z roku 2008. Účastníci této studie měli uvést faktory, 

které jsou pro ně při výběru partnera důležité, ženy vyzdvihovaly finanční zdroje. Ve 

skutečném výběru se ale tento faktor, který ženy samy určily jako důležitý, neukázal být 

skutečným a rozhodujícím prediktorem samotného výběru (Finkel & Eastwick, 2008). 

Mnoho dalších studií se zabývalo diskrepancí mezi preferencemi a reálným výběrem. 

Například studie, kterou provedli Buunk a kolektiv v roce 2002, zkoumala, jaké budou 

participanti preferovat partnery v kontextu různých úrovní vztahu (sexuální fantazie, 

příležitostný sex, zamilovanost, vážný vztah a manželství). V případě manželství a 

vážného vztahu (čili dlouhodobých vztahů) ženy vykazovaly preference pro muže, kteří 

měli lepší sociální postavení a byli vzdělanější a dominantnější než ony samy. Naopak 

v případě vztahů, s nimiž byla spojena nižší míra závazku (příležitostný sex a sexuální 

fantazie), ženy preferovaly muže, které hodnotily jako fyzicky atraktivnější než ty, které 

preferovaly pro vztahy, s nimiž byla spojena vyšší míra závazku (Buunk, Dijkstra, 

Fetchenhauer & Kenrick, 2002). Jiná studie, která se zabývala podobností reálného a 

ideálního partnera v osobnostních rysech měla za cíl zjistit, zda je na základě této 

podobnosti možné predikovat to, zda bude partnerský vztah spokojený, nebo ne. 

Výsledky ukázaly, že čím víc si byli ideální a reálný partner podobní v osobnostních 

charakteristikách, tím více byl partnerský vztah šťastný (Eastwick & Neff, 2012).  

 Rozdíl mezi preferencemi a reálným výběrem může být způsoben několika 

faktory, ať už skutečností, že výzkumy často probíhají v laboratorním prostředí (kdy 

člověk vyplňuje dotazník, nebo hodnotí fotografie apod.), nebo si člověk nemusí své 
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preference plně uvědomovat, či je nedokáže správně verbalizovat (Todd, Penke, Fasolo 

& Lenton, 2007). 

1.3. Teorie výběru partnera 

 

Výběr partnera probíhá na základě nenáhodného párování (Alvarez & Jaffe, 

2004), jež může být buď pozitivní, nebo negativní.  

Podle teorie pozitivního nenáhodné párování (homogamie) si vybíráme partnery, 

jež jsou nám podobní (Kalmjin, 1998). Tato teorie párování může být vysvětlena 

fenotypovou podobností. Podle tohoto mechanismu máme vrozený algoritmus a svůj 

vlastní fenotyp využíváme jako určitou šablonu při výběru partnera, kdy preferujeme 

právě ty jedince, kteří se dané šabloně nejvíce podobají (Blaustein, Bekoff, Beyers & 

Daniels, 1991). Výzkumy zaměřené na homogamii ukazují, že lidé častě párují na základě 

vzájemné podobnosti, např. v inteligenci (Colom a kol., 2002; Watson a kol., 2004). 

V roce 2012 byl proveden výzkum na španělské populaci, jehož cílem bylo zjistit, jak 

moc jsou si partneři podobní v jednotlivých charakteristikách dotazníku Big Five. 

Výsledky ukázaly, že partneři si byli podobní v otevřenosti novým zkušenostem, 

svědomitosti a přívětivosti (Escorial & Martín-Buro, 2012). V roce 2008 McCrae vedl 

výzkum, který porovnával podobnost partnerů v jednotlivých rysech velké pětky, a to na 

vzorku české, ruské a americké populace. Výsledky této studie ukázaly, že partneři si byli 

rovněž podobní ve svědomitosti, přívětivost a otevřenosti novým zkušenostem (McCrae, 

Costa a kol., 2008). Další výzkum se zabýval preferencemi pro homogamii a skutečnou 

homogamií v rysech Velké pětky mezi partnery v Brazílii a České republice (Štěrbová a 

kol., 2017). Zatímco heterosexuální i homosexuální muži uváděli preference pro 

soběpodobné partnery/partnerky ve všech osobnostních charakteristikách kromě emoční 

stability, jejich skuteční partneři/ky se jim podobali/y významně méně (nejčastěji byla 

podobnost nalezena v extraverzi).  

Teorie negativního nenáhodného párování (heterogamie, v extrémním případě 

komplementarita) říká, že si vybíráme takové partnery, kteří mají odlišné charakteristiky, 

než máme my samotní (Regan a kol., 2000). Výhodou heterogamního párování může být, 

že partneři s odlišnými či úplně jinými vlastnostmi se navzájem doplňují (Dryer & 

Horowitz, 1997). Z evolučního hlediska může být heterogamní párování adaptivní, 

protože snižuje riziko inbreedingu (příbuzenského křížení mezi jednotlivci), jehož 

důsledkem mohou být například různé vývojové poruchy u potomků (Flegr, 2007). Na 

úrovni osobnostních charakteristik se heterogamií zabývala například studie, jejíž 
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výsledky ukázaly, že partneři, kteří se do sebe zamilovali na první pohled, vykazovali 

nižší míru podobnosti v extraverzi a neuroticismu (Barelds & Dijkstra, 2007).  

2. Imprinting 

Preference pro ideálního partnera vykazují napříč kulturami poměrně vysokou 

shodu (Buss, 1989a). Mezi jednotlivci se však odlišnosti v preferencích objevovat mohou, 

jelikož významnou roli mohou hráti i individuální faktory. Právě imprinting by mohl být 

jedním z mechanismů, který stojí za vznikem individuálních preferencí při výběru 

partnera.  

Imprinting je pojem, který v etologii zavedl Konrad Lorenz (Lorenz, 1937). 

Imprinting zkoumal na vrubozobých ptácích a definoval ho jako specifický proces učení, 

který probíhá v relativně krátké fázi života (na počátku vývoje) a má dlouhodobý efekt 

(Lorenz, 1993). Při tomto procesu se jedinec učí charakteristiky konkrétního blízkého 

jedince, ke kterému následně své chování směřuje (Lorenz, 1937). Podle Lorenze má 

imprinting dvě důležité charakteristiky, konkrétně, že samotný proces se odehrává 

v relativně krátké, kritické fázi životního cyklu (senzitivní perioda) a je nezvratný. Tyto 

dvě hlavní vlastnosti imprinting odlišují od klasického asociačního učení (Lorenz, 1937). 

Dalším předpokladem, který ovšem platí pouze pro sexuální imprinting, je prodleva mezi 

vtištěním a spuštěním chování (viz níže). K vtištění charakteristik dochází v období 

senzitivní periody, avšak v tomto období se chování ještě nemůže zcela uplatnit, a proto 

celý proces nastává mnohem později (Štěrbová & Havlíček, 2016).  Imprinting má 

několik forem:  

1) Rodičovský imprinting: Proces, při kterém se mláďata učí charakteristikám   

svého rodiče (Bateson, 1990).  

2) Sexuální imprinting: Proces, při kterém charakteristiky vtištěné během dětství 

v rámci rodičovského imprintingu mají vliv na partnerské preference v dospělosti 

(Bereczkei, 2004).  

3) Rival imprinting: Prostřednictvím tohoto procesu se samčí mláďata učí fenotypu 

svého otce a bratra, který později používají jako šablonu pro posouzení svého 

potenciálního konkurenta (Hansen & Slagsvold, 2003). Na tuto formu imprintingu 

se práce primárně nezaměřuje, a proto budou blíže popsány zbylé dvě.  
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Pro bližší pochopení sexuálního imprintingu je nutno nejdříve představit 

imprinting rodičovský (filiální). Jedná se o proces, při kterém se mláďata učí 

charakteristikám svého rodiče, což je v přirozeném prostředí výhodné hlavně z hlediska 

přežití mláďat (zajišťování potravy, ochrana před predátory apod.) (Bateson, 1990). 

Rodičovský imprinting byl zkoumán například u morčat (Shipley, 1963), kdy šest 

experimentů testovalo, zda imprinting existuje i u savců. Výsledky ukázaly, že morče si 

může vtisknout charakteristiky určitého objektu (v tomto případě se jednalo o pohybující 

se osmiboký dřevěný blok), pokud je izolováno z běžného společenského kontaktu. 

Studie, které se zabývají výběrem partnera u zvířat, ukazují, že schopnost rozpoznat 

jedince svého druhu není univerzálně přítomna při narození, ale často je třeba ji získat. 

Například u ptáků jsou důležitými podněty pro rozpoznání druhu například vokalizace 

(Grant & Grant 1996), peří (Kroodsma 1974) nebo také morfologie (Ratcliffe & Grant 

1983). Mladí jedinci se učí rozpoznat svůj vlastní druh tím, že se učí fenotyp rodiče, či 

sourozence.   

 Další formou je imprinting sexuální, kterým se zabývá tato práce. Je 

pravděpodobné, že původní fylogenetickou formou sexuálního imprintingu je právě výše 

zmíněný rodičovský imprinting. Sexuální imprinting je pravděpodobně forma odvozená 

na základě koopce, což je evoluční proces, při kterém vzniká struktura, která se vyvinula 

pro plnění určité funkce, ale následně byla využita pro plnění funkce jiné (Štěrbová & 

Havlíček, 2016). Mezi funkce sexuálního imprintingu patří dosažení rovnováhy mezi 

outbreedingem1 a inbreedingem2, rozpoznávání jedinců vlastního druhu nebo také 

schopnost vtisknout si fenotypové charakteristiky, které jsou adaptované na současné 

podmínky, což vypovídá pro vysokou flexibilitu tohoto jevu. Sexuální imprinting je 

definován několika základními předpoklady. 

- Prvním předpokladem je senzitivní perioda, ve které dochází k vtištění 

charakteristik blízkého, pečujícího objektu. Její načasování se u různých druhů 

liší, přičemž u lidí není dosud známo. Studie ze Švédska (Enquist a kol., 2011) 

ale naznačuje, že by se sensitivní perioda sexuálního imprintingu mohla 

vyskytovat i u lidí. V tomto výzkumu muži, kteří měli mladšího sourozence a 

byli tak v období 1,5 – 5 let věku vystaveni kojící matce, vykazovali v 

dospělosti (častěji než ostatní muži) fetiš na těhotné či kojící ženy.  

                                                 
1   Páření mezi nepříbuznými nebo vzdáleně příbuznými jedinci druhu. 
2   Páření mezi blízce příbuznými jedinci, extrémní stavem je self-fertilizace, která se  

    vyskytuje u mnoha rostlin a některých primitivních zvířat (Flegr, 2007). 
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- Druhým předpokladem je nezvratitelnost vtištění. Některé studie ale ukazují, 

že u některých druhů nutně nezvratitelné být nemusí. Studie z roku 1999 

zkoumala sexuální imprinting u savců (ovce a kozy). Koza vychovávala jehně 

a ovce vychovávala kůzle, jednalo se jak o samičí, tak o samčí mláďata. Samci 

v dospělosti preferovali samice stejného druhu, jakého byla náhradní matka, 

zatímco u samiček došlo zhruba po dvou letech k navrácení preferencí pro 

vlastní druh (Kendrick a kol., 1999).  

- Třetím předpokladem sexuálního imprintingu je prodleva mezi vtištěním a 

spuštěním daného chování. K vtištění charakteristik dochází v období 

senzitivní periody, avšak v tomto období se chování ještě nemůže zcela 

uplatnit (to nastává mnohem později). Sexuální imprinting probíhá ve dvou 

fázích. V první fázi (akviziční) dochází k vtištění charakteristik blízkého 

příbuzného (tato fáze koresponduje se senzitivní periodou). Druhá fáze 

(konsolidační) je spojena s pohlavní dospělostí, kdy se začíná projevovat 

sexuální chování. V této fázi se charakteristiky z první fáze začnou 

přeměňovat na preference (Oetting a kol., 1995).  

 

Všechny výše zmíněné předpoklady sexuálního imprintingu nejsou u lidí doposud 

zcela jasné a podpořené. Je tedy otázkou, zda se sexuální imprinting vůbec uplatňuje ve 

formování partnerských preferencí a partnerském výběru.  U lidí sice bylo zjištěno, že 

blízké pečující osoby z dětství mohou hrát určitou roli při pozdějším výběru partnera, ale 

otázkou zůstává, jaké přesně mechanismy tomu přispívají. Někteří výzkumníci proto 

používají termín „imprinting-like efekt“. Sexuální imprinting-like efekt, který 

pravděpodobně ovlivňuje budoucí partnerské preference a partnerský výběr, je buď 

pozitivní, nebo negativní (Immelmann, 1991; Westermarck, 1891).  

2.1.   Pozitivní imprinting-like efekt     

 

 Pozitivní sexuální imprinting-like efekt je definován jako „Brzká fixace 

charakteristik blízké pečující osoby, jež je následně používána jako šablona pro 

preference při výběru partnera v dospělosti.“ (Bereczkei, 2004). Bylo provedeno několik 

výzkumů, které zkoumaly tento fenomén pro několik různých charakteristik, pro 

přehlednost jsou i s výsledky uvedeny v tabulkách č. 1 a 2.  

Studie zkoumající imprinting-like efekt u lidí většinou probíhají tak, že 

respondenti vyplní dotazníky zaměřený na kvalitu vztahu s rodičem během dětství. Dále 

se v případě fyzických charakteristik pracuje například s fotografiemi rodiče/partnera, 
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jejichž vzájemnou podobnost posuzují nezávislí hodnotitelé, nebo respondenti uvedou 

fyzické charakteristiky svého rodiče/partnera a poté se sleduje vzájemná podobnost mezi 

nimi. V případě osobnostních charakteristik se pracuje s osobnostními dotazníky.  

Většina těchto výzkumů se zaměřovala na heterosexuální jedince, v případě 

homosexuálních jedinců je tak stále otázkou, jaký vliv rodiče mají a také zda má vliv 

spíše rodič stejného, či opačného pohlaví, na což by se měly zaměřit další výzkumy.  

 

Tabulka č. 1: Vliv otce a matky na partnerské preference u lidí3 

 

 

Vliv otce/matky na partnerské preference u lidí                                                                             

Znak 

Ženy Muži 

Zdroj 
ef. matky 

ef. 

otce 
ef. matky 

ef. 

otce 

Barva očí ns + na na     Wilson & Barrett, 1987 

Věk v obličeji +a + 2 +     Perret a kol., 2002 

Tělesná vůně na + na na Jacob a kol., 2002 

Barva očí ns + + + Little a kol., 2003 

Barva vlasů ns + + + Little a kol., 2003 

Obličejové rysy na + na na Wiszewska a kol., 2007 

Kouření ns ns +b +c Aronsson a kol., 2011 

Brýle ns ns ns - Aronsson a kol., 2011 

Prsa a laktace + na + na Enquist a kol., 2011 

Mužské somatotypy na + na na Dixson a kol., 2014 

Barva očí + + na na Saxton, 2016 

Somatotyp na + na + Štěrbová a kol, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Vysvětlivky k tabulce č. 1:  

na (efekt neznámý)        2 (matka má větší vliv než otec)  

ns (nesignifikantní)        3 (velmi slabá negativní korelace (-0,02) 

+ (pozitivní efekt)        a (p=0,05) 

- (negativní efekt)        b (u heterosexuálů a homosexuálů) 

1 (otec má větší vliv než matka)           c (pouze u homosexuálů) 
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Tabulka č. 2: Vliv otce/matky na partnerský výběr u lidí:  

 

 

Vliv otce/matky na partnerský výběr u lidí4                                                                             

Znak 

Ženy Muži 

Zdroj 
ef. matky 

ef. 

otce 
ef. matky 

ef. 

otce 

Etnicitita 1  +  + 2 Jedlička, 1980 

Věk na   + na na Zei a kol., 1981 

Nativita  +  +  +  + Jedlička, 1984 

Věk  3  + na   na Wilson & Barrett, 1987 

Barva očí na + na na Wilson & Barrett, 1987 

Obličej na  na  + na Bereczkei a kol., 2002 

Obličej ns  + na na Bereczkei a kol., 2004 

Otevřenost vůči  

zkušenosti 
+ + na na 

Gyurius a kol., 2010 

Svědomitost + na na na Gyurius a kol., 2010 

Extraverze na na + na Gyurius a kol., 2010 

Neuroticismus ns ns ns ns Gyurius a kol., 2010 

Přívětivost ns ns ns ns Gyurius a kol., 2010 

BMI ns ns ns ns Zietsch a kol., 2011 

Tělesná výška ns ns ns ns Zietsch a kol., 2011 

Vzdělání ns + ns ns Zietsch a kol., 2011 

Náboženství + + + + Zietsch a kol., 2011 

Postoje ns + ns ns Zietsch a kol., 2011 

Neuroticismus ns ns ns ns Zietsch a kol., 2011 

Extraverze ns ns ns ns Zietsch a kol., 2011 

Hledání nových  

zážitků 

ns ns ns ns 

Zietsch a kol., 2011 

Vyhýbání se  

nepříjemnostem 

ns ns ns ns 

Zietsch a kol., 2011 

Závislost na odměně ns ns ns ns Zietsch a kol., 2011 

Vyhýbání se  

nepříjemnostem 

ns ns ns ns 

Zietsch a kol., 2011 

Závislost na odměně ns ns ns ns Zietsch a kol., 2011 

Tělesná výška  + + 1 2 Seki, Ihara & Aoki, 2012 

Tělesná výška  + + 1 2 Seki, Ihara & Aoki, 2012 

Barva očí ns + ns ns Saxton, 2016 

                                                 
4 Vysvětlivky k tabulce č. 2:  

na (efekt neznámý)     (1) (otec má větší vliv než matka)      

ns (nesignifikantní)     (2) (matka má větší vliv než otec)   

+ (pozitivní efekt)     (3) (velmi slabá negativní korelace (-0,02) 

- (negativní efekt)         
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Barva vlasů ns ns ns ns Saxton, 2016 

Somatotyp na ns na ns Štěrbová a kol., 2017 

 

2.2.   Negativní imprinting-like efekt 

 

 Negativní imprinting-like efekt (také znám jako Westermarckův efekt) je proces 

vytvoření si sexuální averze vůči osobám, s nimiž jedinec vyrůstal během raného dětství 

(Westermarck, 1981). Tento jev byl podpořen studiemi na několika živočišných druzích 

(např. tamaríni, lvice a podobně). Vliv Westermarckova efektu byl podpořen studií 

například v Izraeli, kde mluvíme o tzv. kibucovém efektu (Shepher, 1971). Děti v Izraeli 

jsou často vychovávány ve skupinách společně s vrstevníky, kteří mohou v budoucnu 

představovat jejich potenciální partnery. Výsledky ukázaly, že v dospělosti si jednotlivci 

častěji vybírají své partnery z jiného kibucu než z toho, ve kterém sami vyrůstali 

(Shepher, 1971). Další oblastí, kde byl Westermarckův efekt podpořen, je Taiwan. V této 

oblasti je zvykem dojednávat sňatky dopředu, dcery jsou následně po domluvení sňatku 

předány do rodiny svého budoucího manžela, a tak spolu vyrůstají (Wolf, 1970). Lidé, 

kteří uzavřeli manželství tímto způsobem, měli v manželství méně dětí. Tato manželství 

se také rozpadala častěji než manželství uzavřená jiným způsobem. Ukázalo se, že 

stěžejním faktorem byl věk dívky, ve kterém byla přijímána do „nové“ rodiny. Čím nižší 

věk dívek byl, tím vyšší byla následná rozvodovost, a tím nižší byl počet potomků, který 

ze svazku vzešel (Wolf & Huang, 1980). Dále se výzkumy zaměřily na Maroko, kde se 

ukázalo, že děti, které spolu spaly v jedné místnosti během dětství a byly spolu denně 

v kontaktu, vykazovaly větší averzi k manželství mezi sebou než děti, které takto 

nevyrůstaly (Walter, 1997). Studie z USA uvádí, že společné soužití sourozenců během 

dětství zabraňuje následnému sexuálnímu styku mezi sourozenci. Ovšem pokud dojde 

k odloučení sourozenců alespoň na rok (a to hlavně v průběhu prvních šesti let života), 

pak je u nich pravděpodobnost incestního chování výrazně vyšší (Parker, 1986; Williams, 

1995). 

 Silněji se tento efekt projevuje u žen, což je možné vysvětlit například 

perspektivou teorie investic. Následky párování s příbuzným jedincem mohou mít u žen 

vyšší negativní dopad. Jelikož žena investuje do potomka více a riziko by mohlo 

znamenat „zbytečnou“ investici, pak je možné, že ženy jsou na tento způsob párování 

citlivější (Rantala & Marcinkowska, 2011). 

 



 

[22] 

 

 

2.3. Senzitivní perioda imprinting-like efektu  

 

Důležitým pojmem v mechanismu sexuálního imprintingu je senzitivní perioda, 

jež je charakterizována jako krátké období na počátku vývoje jednotlivce, ve kterém 

dochází k vtištění charakteristik blízké pečující osoby (Lorenz, 1937). Načasování 

senzitivní periody je dobře známo u některých druhů ptáků, např. kachny divoké (Anas 

platyrhynchos), u níž k vtištění dochází přibližně do 15 hodiny života. U člověka nebylo 

načasování senzitivní periody dosud přesně určeno.  

V roce 2016 proběhl ve Velké Británii výzkum, ve kterém ženy hodnotily 

emocionální podporu, kterou dostávaly od svých rodičů, a to během čtyř fází života (6-

10 let, 10,5 – první menstruace, první menstruace – 16 let, současnost) a následně uvedly 

barvu očí a vlasů svých rodičů, skutečného a ideálního partnera a svou vlastní (Saxton, 

2016). Výsledky ukázaly, že žena si spíše vybírala partnera s podobnou barvou očí, jako 

měl jejich otec, pokud vztah s ním hodnotily kladně, a to hlavně během postmenarchální 

fáze. V kontrastu k tomu, hodnocená kvalita vztahu během druhé fáze predikovala daleko 

větší rozdíly (v barvě očí) mezi otcem respondentky a aktuálním i ideálním partnerem. 

Zvýšená podpora od matky během postmenarchální fáze pozitivně predikovala podobnost 

mezi barvou očí matky a barvou očí ideálního partnera, pokud ovšem ženy hodnotily 

vztah s matkou během premenarchální fáze pozitivně, tak docházelo k menší podobě 

mezi matkou a ideálním partnerem (co se barvy očí týče). V případě barvy vlasů výsledky 

nebyly signifikantní, což můžeme přisoudit tomu, že barva vlasů se během života může 

dost měnit, zatímco barva očí ne. Výsledky této studie nám ukazují, že v různých fázích 

dětství a dospívání mohou rodiče hrát v kontextu formování partnerských preferencí 

různou roli. Limitem této studie bezpochyby může být retrospektivní hodnocení vztahu. 

Hodnocení v mladším věku, než je použit v této studii (tj. před 6 lety věku) si taky 

zaslouží průzkum, protože děti už ve věku 4-5 let demonstrují explicitní předvolby pro 

atraktivní a neatraktivní tváře. Nicméně se zdá rozumné předpokládat, že preference se 

ustavují až po 6 roku života. Výsledky této a obdobných studií (Enquist a kol., 2011) 

naznačují, že specifické vývojové fáze dětství a dospívání mohou mít účinky na jednotlivé 

rozdíly v preferencích. 

V případě tohoto i jiných výzkumů je také otázkou věkové ohraničení při 

retrospektivním hodnocení vztahu s rodiči. Jinými slovy, za jaké konkrétní období 

respondenti hodnotí svůj vztah s rodičem. Bereczkei a kolektiv v letech 2002 a 2004 

používali dotazník EMBU, který nespecifikuje přesně věk, ale respondenti mají 



 

[23] 

 

odpovídat za své dětství. V těchto výzkumech požádali své participanty, aby se zaměřili 

na rodinné zázemí ve věku 12-14 let. V jiných výzkumech byli participanti požádáni, aby 

hodnotili vztah se svým rodičem od narození do 7 let věku (Wiszevska, 2007). Jiné další 

výzkumy například využívají období 3-5 let věku, které odpovídá třetí fázi 

psychosexuálního vývoje podle Freuda (Freud, 1991). Různé časové rozmezí v případě 

retrospektivního hodnocení kvality vztahu s rodiči může být důvodem různých výsledků 

výzkumů. Například pokud respondenti budou hodnotit vztah za období 12-14 let, pak 

můžeme předpokládat, že události z tohoto období budou mít v mnohem čerstvější 

paměti, než pokud po nich budeme chtít hodnotit vztah s rodičem od narození do 7 let 

věku. Dalším tvořitelem rozdílů v případě hodnocení kvality vztahu (např. ve věku 12-14 

let a 7 let) může být například puberta, která má na vztah s rodiči také významný vliv.  

2.4. Kvalita vztahu s blízkou pečující osobou 

 

 Ukazuje se, že zkušenosti z dětství mohou hrát důležitou roli při utváření 

partnerských preferencí (viz tabulka č. 1) a že rodičovské modely mohou partnerský 

výběr ovlivňovat jak z hlediska fyzických, tak i osobnostních charakteristik (viz tabulka 

č. 2).  Ve většině výzkumů se ukazuje, že ženy preferují a vybírají si partnery podobné 

svým otcům v různých charakteristikách, pokud retrospektivně vztah se svým otcem 

během dětství hodnotí jako spíše pozitivní (např. Wiszewska, Pawlowski & Boothroyd, 

2007). V roce 2004 byla v Maďarsku provedena studie (Bereczkei, Gyuris, & Weisfeld, 

2004), jíž se účastnily adoptované ženy se svými partnery a adoptivními otci. Pracovalo 

se s fotografiemi adoptivního otce a partnera, kdy fotografie adoptivního otce pocházela 

z doby, kdy jeho adoptivní dceři bylo 2-8 let. Participantky vyplnily dotazník týkající se 

kvality vztahu se svým nevlastním otcem během dětství a nezávislí hodnotitelé dále 

posuzovali míru podobnosti mezi adoptivním otcem a partnerem respondentky. Každému 

hodnotiteli byla ukázána sada celkem pěti fotografií, kdy na první fotografii vlevo byl 

adoptivní otec respondentky a na dalších 4 fotografiích vpravo byli potenciální partneři 

jeho adoptivní dcery (viz obrázek č. 1). Nezávislý hodnotitel měl za úkol určit, který ze 

čtyř potenciálních zeťů je partnerem adoptivní dcery. Výsledky ukázaly podobnost mezi 

adoptivním otcem a partnerem respondentky. Jako významný faktor se v této studii 

ukázal právě vztah respondentky a adoptivního otce, čím lepší reportovaná kvalita vztahu 

byla, tím více si partner a otčím byli podobní (Bereczkei, Gyuris, & Weisfeld, 2004). 
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Obrázek č. 1: Ukázka tabla fotografií z výzkumu Bereczkei, Gyuris, & Weisfeld, 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1. Tablo ukazuje adoptivního otce ve věku, kdy jeho adoptivní dceři bylo 2-8 let (a) a 

čtyři potenciální zetě (b) – (e). Nezávislý hodnotitel byl požádán, aby ohodnotil jejich vzájemnou 

podobnost.  

 

 V tomto kontextu, pokud by učení se charakteristik otce (které jsou později 

v dospělosti používány jako šablona pro výběr partnera), bylo pozitivně podmiňováno 

kvalitou vztahu, jednalo by se pravděpodobně o asociativní učení (Franck, 1996).  

Vztah s blízkou pečující osobou se v imprinting-like efektu ukazuje jako důležitý. 

Blízkou osobou může být nejen rodič, ale i prarodič, či sourozenec. Studie ukazují, že 

sourozenci si navzájem poskytují pocit bezpečí (Feeney, 1996), podporu (Bryant, 1992), 

že mezi některými sourozenci může vznikat velmi silné pouto (Dunn, 2007) a že starší 

sourozenec je schopen převzít rodičovskou roli a ovlivňovat tak nespočet charakteristik 

svého sourozence (Milevsky, 2005). Výzkumy se převážně zaměřují na vliv rodiče 

opačného pohlaví na výběr partnera, ale některé výzkumy naznačují, že sourozenci 

mohou mít vliv také (Cassidy, 1999). 
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3. Sourozenci 
 

Během života jsme formováni nejen geny a prostředím, ale také vztahy. Vztahy 

máme a utváříme si je nejen s rodiči, ale také s vrstevníky nebo sourozenci. Tato kapitola 

se blíže zaměří na vztahy mezi sourozenci. 

3.1. Evoluční perspektiva sourozeneckého vztahu 

 

 Rodiče do svých potomků investují zdroje a výši svých investic upravují tak, aby 

maximalizovali svůj genofond (Flegr, 2007). Teorie rodičovských investic Roberta 

Triverse (1974) popisuje evoluční konflikt, který vyplývá z rozdílů v optimální 

rodičovské investici do potomka. Rodičovská investice je v této teorii popisována jako: 

„Jakákoliv investice rodiče do individuálního potomka, která snižuje schopnost rodiče 

investovat do jiných potomků, zatímco zvyšuje šance na přežití a rozmnožení se u 

potomka, do něhož bylo investováno.“ (Trivers, 1974). Rodiče mají snahu do každého ze 

svých potomků investovat stejně, protože jsou s každým z nich stejně příbuzní (r = 0,5)5.  

Naopak potomci (sourozenci) jsou v jiné situaci, jelikož koeficient příbuznosti v jejich 

případě k sobě samým je r = 1, zatímco k sourozencům je koeficient příbuznosti roven 

opět r = 0,5. Právě toto je důvodem, proč každý ze sourozenců usiluje o větší pozornost a 

více zdrojů od svých rodičů. Vzhledem k výše zmíněné snaze rodičů investovat do svých 

potomků stejně, nastává v tomto místě konflikt mezi rodiči a potomky. Pro rodiče je 

výhodné do svého potomka investovat do té chvíle, kdy náklady (představující snížení 

reprodukčního úspěchu) začnou převyšovat zisky (představující zvýšené šance na přežití 

a rozmnožení se současného potomka). Právě v tuto chvíli by rodiče měli začít investovat 

do potomků následujících (Trivers, 1974).  

 Ženská reprodukce je také často podporována i ostatními členy rodiny, kdy s péči 

o potomky pomáhají nejen otcové, ale například i babičky nebo sourozenci.  Bylo 

zjištěno, že sestry, které byly dostatečně staré (věk 10 let a více) na péči o své mladší 

sourozence, zvyšovaly šance na jejich přežití (Sear a kol., 2002). Výzkumy z Bolivie a 

Maroka naznačují, že starší sourozenci napomáhají snížení dětské úmrtnosti, 

pravděpodobně prostřednictvím přímé péče a ekonomických příspěvků do rodiny 

(Crognier a kol., 2002). Ukazuje se, že často pečující roli přebírají starší dcery, které ještě 

nejsou v reprodukčním věku a mohou být významnými pomocnicemi v péči o mladší 

sourozence (Mace a kol., 2005).  

                                                 
5 r = koeficient příbuznosti 
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 Generalizace v případě efektu sourozenců je ovšem složitá, jelikož mladí 

sourozenci si obvykle navzájem konkurují o rodičovskou péči a zdroje (viz výše), což je 

v případě přežití jednotlivých potomků často určující (LeGrand a kol., 1996).  

3.2. Imprinting-like efekt u sourozenců 

 

Většina výzkumů se doposud soustředila na vliv rodiče na výběr partnera. Imprinting-like 

efekt u sourozenců (v případě lidí) prozatím nebyl moc zkoumán. Některé výzkumy 

z živočišné říše (např. Huse sněžné (Chen caerulescens) ovšem ukazují, že pozitivní 

sexuální imprinting by mohl být založen nejen na učení rodičovských charakteristik, ale 

také na učení charakteristik sourozence (např. Cooke a kol., 1975). V případě Husy 

sněžné (Chen caerulescens) byla mláďata testována na preference barvy peří. Mláďata 

dávala přednost druhům ptáků se stejnou barvou peří, jakou měli jejich rodiče. V případě, 

že rodiče byli odstraněni a barva peří sourozenců měla rozdílnou barvu (než peří rodičů), 

začaly se objevovat změny v preferencích (mláďata začala preferovat takovou barvu peří, 

jakou měli jejich sourozenci). Reakce mláďat byly testovány ve 3 měsících věku a změna 

nenastala ani při druhém testování (v 11 měsících). Výsledky této studie tedy napovídají, 

že familiární barva peří může ovlivňovat následné preference a je-li rodič nepřítomen, 

pak se preference mohou měnit (podle jiného vzoru), (Cooke a kol., 1975). 

Jak bylo zmíněno výše, v teorii sexuálního imprinting-like efektu hraje velkou roli 

vztah s pečující blízkou osobou, ukazuje se, že i sourozenci si mohou navzájem 

poskytovat emoční podporu, blízkost a bezpečí (Cassidy, 1999). Předpokládá se, že pokud 

je mezi sourozenci dostatečný věkový rozdíl, pak se starší sourozenec může zapojit do 

péče o svého mladšího sourozence a být zdrojem určitých zkušeností a podpory (Bryant, 

1992).  

 Doposud byl vliv sourozenců na výběr partnera testován pouze ve dvou studiích. 

Jedna byla provedena v roce 2014 v rámci mé bakalářské práce, kdy jsme se zaměřili na 

vliv sourozenců na výběr partnera. Náš vzorek tvořilo 88 heterosexuálních žen a výsledky 

ukázaly, že bratr a partner si byli podobní v neuroticismu (což predikovala i kvalita vztahu 

mezi respondentkou a jejím bratrem během dětství). Dále byla zjištěna souvislost mezi 

respondentčinou mírou partnerské spokojenosti a mírou podobnosti mezi jejím bratrem a 

partnerem v některých osobnostních charakteristikách, konkrétně v neuroticismu a 

otevřenosti novým zkušenostem. Je ovšem důležité zmínit, že osobnostní charakteristiky 

v tomto případě byly měřeny dotazníkem TIPI, který sestává pouze z deseti položek, 
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zatímco v předkládané studii jsme použili mnohem citlivější dotazník (NEO-FFI), 

(Zelenková, 2014).  

Druhý výzkum proběhl v roce 2016 (Marcinkowska, Terraube & Kaminski, 

2016). Tento výzkum se zabýval preferencemi pro maskulinitu a feminitu v obličeji. 

Vzorek tvořilo 1304 heterosexuálních mužů a bylo zjištěno, že preference feminních tváří 

nebyla ovlivněna pouze věkem sourozence ale i jeho pohlavím. Muži se sestrami udávali 

slabší preference pro feminní rysy než muži, kteří měli bratra, což by mohlo být možným 

důsledkem negativního imprinting-like efektu. Dalším zjištěním bylo, že čím vyšší byl 

věkový rozdíl mezi mužem a jeho sestrou, tím větší byla preference pro feminní obličeje.  

 Výsledky výše uvedených výzkumů napovídají, že i sourozenci opačného pohlaví 

by mohli být vzorem pro internalizaci některých charakteristik, které by následně mohly 

být použity jako šablona při výběru partnera.  

3.3. Sourozenecké konstelace 

 

 Teorie sourozeneckých konstelací zohledňuje pořadí narození a následně se 

zabývá tím, jaký vliv na nás jako na jednotlivce toto pořadí narození má (Leman, 2012). 

V našem výzkumu se zaměřujeme na respondentky a jejich bratry, a proto níže budou 

rozebrány pouze pozice prvorozeného a druhorozeného.  

 Pořadí narození rozlišujeme dvojí, a to biologické a funkční (Sulloway, 1997). 

Ukazuje se, že člověka více ovlivňuje pořadí narození, které nazýváme funkčním neboli 

psychologickým (Carette, 2011). V případě funkčního pořadí narození hraje zásadní roli 

prostředí, do kterého se jedinec narodí (Eckstein, 2010), jelikož právě to následně také 

ovlivňuje rozvoj osobnostních charakteristik (Adler, 1994). Dva typy pořadí narození se 

ve většině případů shodují, ale mohou nastat situace, kdy dochází ke změně. Například 

druhorozený jedinec si může vybudovat osobnost, která by odpovídala spíše 

prvorozenému jedinci, a to v případech, jako je například úmrtí staršího sourozence, 

rozvod rodičů, velký věkový rozestup mezi sourozenci, nebo také pokud dojde ke 

sloučení dvou rodin a jedinec žije i se svými nevlastními sourozenci (Leman, 2012).  

Všeobecně se ode všech nejvíce odlišuje pozice prvorozeného. Rodiče se 

k prvorozenému chovají jinak než k dalším dětem. Prvorození se většinou ze strany svých 

rodičů setkávají s vysokým očekáváním, jelikož prvorozené dítě může představovat 

jakousi projektovanou naději na pokračování a přežití rodu (Bradshaw, 2005). Právě 

s těmito očekáváními souvisí i fakt, že prvorození bývají častěji než ostatní sourozenci 

zodpovědnější (Steelmanová, 1985), vykazují vyšší míru potřeby uznání (Hornbostelová, 

1980) a celkově se prvorození jeví jako více metodičtí, sebevědomí a vážnější než ostatní 
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sourozenci (Price, 1969). Výzkumy ukazují, že prvorození jedinci mají lepší předpoklady 

pro vyšší a lepší výkony co se týče vzdělání (Palmer, 1966 Altus, 1966). Prvorození se 

od dále narozených sourozenců také liší v míře extraverze, podle některých výzkumů 

prvorození potřebují méně sociálního kontaktu a společnosti (Daniels, 1986 Price, 1969), 

což by mohlo hovořit ve prospěch předpokladů pro vyšší a lepší výkony ve vzdělání 

prvorozených (Schachter, 1963). Svou roli hraje několik dalších faktorů, a to například 

pohlaví jedince, socioekonomický status rodičů, věkový rozestup mezi sourozenci, styl 

výchovy, věk rodičů při narození dítěte a podobně (Leman, 2012).  

Potomci narození jako další v pořadí se od prvorozených určitým způsobem 

odlišují. Výchova později narozených potomků, oproti prvorozenému je ovlivněna 

několika dalšími faktory, jako je například lepší finanční situace rodiny, více zkušeností, 

jež jsou spojeny s vyšším věkem rodičů a podobně (Langmeier, 2006). Druhorození jsou 

většinou nezávislejší a mají silné vazby ke skupině svých vrstevníků (Leman, 2012). 

Druhorození jsou ti, kteří bývají často ovlivněni svým starším sourozencem. Tomuto 

efektu se říká „rozvětvovací efekt“, kdy právě dříve narozený ovlivňuje nejvíce toho 

sourozence, který se narodil v pořadí po něm. (Leman, 2012). Druhorození také vykazují 

vyšší míru diplomacie a sociálních schopností, což je považováno za určitou adaptaci na 

kompetitivní vztahy se starším sourozencem (Miller, 1976). Druhorození podle výzkumů 

také vykazují vyšší motivovanost k vítězství spíše než k úspěchům jako prvorození, což 

je často spojováno s dimenzí svědomitosti (Farley, 1976 Healey, 2007). Pokud je mezi 

sourozenci větší věkový rozestup jak pěti let, pak se jedinec, který se sice reálně narodil 

jako druhý v pořadí, považuje za druhého prvorozeného (Leman, 2012).  

Sourozenecké konstelace také ovlivňují vztah mezi sourozenci. Sourozenecký 

vztah prochází v čase vývojem. Zpočátku je starší sourozenec brán jako vzor a zdroj 

zkušeností, mladší sourozenec má ke staršímu podobný vztah jako k dospělému, avšak 

starší sourozenec je atraktivnějším modelem, protože je srozumitelnější než dospělí. Pro 

staršího sourozence zase mladší sourozenec představuje určitou první zkušenost 

s nadřazenou rolí. V období dospívání významnou roli přebírají vrstevníci a vztahy 

s nimi, míra významnosti sourozence pak dále závisí na faktorech jako je pohlaví nebo 

věkový rozestup (Vágnerová, 2005).  
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3.4. Věkové rozestupy mezi sourozenci 

 

 Věkové rozestupy mezi sourozenci se v jejich vztahu ukazují jako důležitý faktor. 

Právě na věkovém rozestupu závisí, jak svého sourozence budeme vnímat a jak se k němu 

budeme chovat (Leman, 2012). Výzkumy ukazují, že věkové rozestupy určují například 

míru rivality, kterou mezi sebou sourozenci navzájem vykazují (Hornbostell, 1980), 

přičemž více agresivity se ukazuje mezi sourozenci, kteří mezi sebou mají menší věkový 

rozestup, jelikož jsou k sobě blíž, a tudíž spolu více soupeří o přízeň rodičů i zdroje 

(Minnett, 1983). Z hlediska věkových rozestupů je výhodnější pozice staršího, protože 

starší sourozenec je většinou vyzrálejší, jelikož mu bylo věnováno i více pozornosti a 

zdrojů ze strany rodičů, než dětem narozeným později (Powell, 1995). Nejčastější věkový 

rozestup v populaci je 1-2 roky (Hayesová & Bronzaftová, 1979).  

Všeobecně se předpokládá, že čím větší věkový odstup mezi sourozenci je, tím 

menší má pořadí narození vliv (Healey, 2007). Někteří vědci se přiklání k tvrzení, že 

nejvýraznější a největší efekt mají rozestupy přibližně 3-4 let, jež jsou označovány jako 

střední odstup (Sham, 1993). Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, tak pokud je rozestup 

mezi sourozenci větší než 5 let, pak se druhorozený stává v podstatě druhým 

prvorozeným a dochází tak ke vzniku nového sourozeneckého cyklu, kdy starší 

sourozenec může působit spíše jako jakýsi druhý rodič (Leman, 2012 Adler, 1994). 

Věkové rozdíly mezi sourozenci ovlivňují například úroveň vzdělání sourozenců. 

Zároveň zde hraje roli také socioekonomický status rodiny (Emerson, 2008). Ukazuje se, 

že pokud je mezi sourozenci větší věkový rozdíl, pak právě starší sourozenec je schopen 

přebrat některé úlohy rodiče. Staršímu sourozenci byly zdroje a čas poskytnuty rodiči, a 

právě starší sourozenec je může poskytnout sourozenci mladšímu. Výzkumy ukazují, že 

větší věkové rozestupy ovlivňují kvalitu slovní zásoby a matematické schopnosti 

sourozenců (Karwath, 2014).  

Všeobecně jsou věkové rozestupy mezi sourozenci brány jako důležitá proměnná, 

která je ale v mnoha výzkumech často opomíjena (Young-Joo, 2009).  
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4. Osobnost 

4.1.   Historie a vymezení pojmu osobnost 

 

 Termín osobnost je možné vymezit několika způsoby například jako: „Soubor 

individuálních rozdílů, které jsou ovlivněny vývojem jedince a následně jeho hodnotami, 

postoji, osobními vzpomínkami, sociálními vztahy, zvyky a dovednostmi.“ (McAdams & 

Olson, 2010). Na osobnost lze také nahlížet jako na soubor dílčích aspektů (osobnostních 

vlastností), které určují obecné tendence k určitému jednání. Učebnice pak většinou 

nabízejí následující definici osobnosti: „Individuálně odlišný a relativně stálý vzorec 

myšlení, pocitů, motivů a chování.“ (Kassin, 2007).  Osobnost ovlivňují jak vnitřní, tak 

vnější faktory.  

 Definice pojmu osobnosti se také liší napříč různými přístupy. Prvním z takových 

přístupů je psychodynamický přístup, který bychom zařadili spíše do rané fáze bádání 

o osobnosti (Kassin, 2007). Tento přístup klade důraz hlavně na psychodynamické 

procesy, jež ovlivňují většinu lidského jednání. Freudova psychoanalýza za základ 

považuje strukturu osobnosti a principy jejího fungování, důraz je kladen na působení 

nevědomí a určitou osobnostní dynamiku. (Freud & Bonaparte, 1954). Do jisté míry 

z Freudovy psychoanalýzy vychází i Henry Murray, který v roce 1938 formuloval svou 

teorii osobnosti, jež říká, že lidé se dělí podle druhů potřeb, které následně motivují jejich 

chování (Murray, 1938). Mezi další přístupy, jež se zabývají osobností, patří 

behaviorismus, který osobnost pojímá spíše jako pouhý konstrukt. Dále bychom mohli 

také zmínit přístup sociálně kognitivní, který klade důraz hlavně na vnější vlivy, které 

osobnost a chování ovlivňují (Vágnerová, 2010). 

 Z hlediska dnes používaných metod je podstatný přístup, jež se zaměřuje na 

vymezení osobnostních struktur, mohli bychom ho nazvat přístupem rysovým. Tento 

přístup částečně čerpá z výzkumů F. Galtona (*1822 - †1911), který se zajímal o rozdíly 

v tělesných znacích a schopnostech. Dále tento směr ovlivnily první výzkumy a testy 

inteligence, které vytvořili A. Binet (*1857 - †1911), T. Simon (*1872 - †1961) a Ch. 

Spearman (*1863 - †1945). Právě kolem poloviny dvacátého století se začíná zájem 

přesouvat z osobnostní dynamiky na měření osobnostní struktury a snahu vytvořit určitou 

příslušnou taxonomii. Výzkumy se přesouvají do laboratorních podmínek a častým 

nástrojem výzkumu se stává dotazník.  Mezi hlavní představitele tohoto období patří G. 

Allport (*1897 - †1967). Allport se snažil o vymezení a měření základních osobnostních 

vlastností, a také o zjištění tendencí ke konkrétním projevům chování, jež by mohly 

svědčit o existenci určitých stabilních rysů osobnosti, v něž Allport věřil. Allport byl také 
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přesvědčen, že základní osobnostní rysy jsou poměrně stabilní. V průběhu let se díky 

takovým výzkumům nashromáždilo hodně dat a nastávala čím dál větší potřeba poznatky 

nějak roztřídit. F. Galton (*1822 - †1911) přišel s korelační analýzou, která umožňovala 

zjišťovat souvislosti a shody mezi vlastnostmi a projevy, Ch. Spearman (*1863 - †1945) 

přišel s faktorovou analýzou, kterou později zdokonalil L. Thurston (*1887 - †1955). 

Díky faktorové analýze je možno změřit vzájemné vztahy v rámci všech skupin 

proměnných, jinými slovy je díky faktorové analýze možné identifikovat jednotlivé 

skupiny prvků, které jsou ve vzájemném vztahu. A byla to právě faktorová analýza, která 

umožnila vcelku jasné a vědecké vymezení obecných osobnostních rysů. Dalším vědcem, 

který pokračoval v používání metody faktorové analýzy, byl R. Cattel (*1905 - †1998), 

jež usiloval o vytvoření systému základních osobnostních vlastností. Původní představou 

Cattela bylo, že vytvoří tabulku podobnou periodické tabulce prvků, ve které bychom 

mohli nalézt jednotlivé vlastnosti osobnosti. Jinými slovy by se dalo říci, že Cattel 

osobnost pojímal jako určitý celek, který je sám o sobě definován svými jednotlivými 

částmi (Cattel, 1945). Naproti tomu stojí Eysenckovo pojetí, které je poměrně 

zjednodušující. Eysenck (*1916 - †1997) totiž zahrnul pouze tři dimenze (extraverze, 

neuroticismus, psychoticismus a později přidal čtvrtou – inteligenci). Důležité u 

Eysencka je, kladl důraz na propojení biologických a psychických aspektů. (Kassin, 

2007). 

Jako první pět základních osobnostních dimenzí odvodili E. Tupes a R. Cristal 

v roce 1961 (Tupes & Cristal, 1992). Jejich práci dále rozvíjeli W. Norman (*1930 - 

†1998), L. Goldberg (*1932) a jiní. Všeobecného uznání se Pětifaktorový model dočkal 

až v 80. letech minulého století, kdy dochází ke zjednodušení Cattelova modelu 16 PF 

(jež se skládal ze 187 položek).  

Costa (*1942) a McCrae (*1949) přicházejí s pětifaktorovou teorií osobnosti, 

kterou pojímají jako univerzální základ pro ostatní vlastnosti a projevy (McCrae & Costa, 

1990). Model 5 faktorů (dále viz kapitola 1.2.4.1.) vychází ze studia dětí, studentů i 

starších lidí z různých jazykových oblastí, například z USA, Polska, Číny, Japonska 

(Paunonen a kol., 1992 Wiggins, 1996 McCrae  Costa, 1997).  

 Mezi pět faktorů řadíme extraverzi, neuroticismus, otevřenost vůči zkušenosti, 

přívětivost a svědomitost. Právě k měření těchto pěti faktorů bylo postupem času 

vytvořeno nespočet nových testů. 

 V současnosti se objevuje spíše multi-systémový přístup a dochází k sjednocování 

a propojování jednotlivých teorií. Jako příklad za všechny můžeme uvést McAdamsův 

přístup ke studiu osobnosti na třech úrovních, který se právě snaží o multi-systémové 
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pojetí studia osobnosti. První úroveň tvoří základní osobnostní vlastnosti (tedy určité 

obecné dispozice, jež se dále promítají do druhé úrovně). V první úrovni se uplatňuje 

hlavně strukturální přístup (pro zjednodušení si můžeme představit, že tato úroveň nám 

pomáhá najít odpovědi na otázku „co“). Druhá úroveň jsou konkrétní projevy oněch 

základních osobnostních vlastností (tedy jak jedinec uvažuje, jak prožívá jednotlivé 

situace, k čemu směřuje atd.). Třetí úroveň se týká subjektivně zpracovaného příběhu 

jedince, jedná se tedy o určité subjektivní pojetí osobnosti a uvědomění si vlastní identity.  

V druhé a třetí úrovni se naopak klade důraz hlavně na osobnostní dynamiku (můžeme 

říci, že tyto dvě úrovně odpovídají spíše na otázky „jak“ a „proč“ (McAdams, 2006 

Campbell, 2008).  

4.2.   Osobnost a genetika 

 

Každý člověk si v sobě nese určitou genetickou informaci, která je jakýmsi 

návodem pro vývoj každého z nás. Soubor všech genů jedince můžeme označit jako 

genotyp, což je soubor všech alel daného organismu, který souhrnně určuje rozsah či míru 

fenotypových možností organismu. Genotyp potomka se u pohlavních organismů skládá 

z alel namíchaných náhodně po jedné polovině od otce a od matky (Rosypal, 2003).  

Na každého z nás kromě genů působí i prostředí. Právě konkrétní projev 

vzájemného působení genotypu a vnějších faktorů označujeme jako fenotyp. Fenotyp je 

soubor všech definovatelných charakteristik (znaků) jedince. Může jít například o znaky, 

které jsou pozorovatelné na úrovni organismu (např.: váha, výška), o znaky, které jsou 

pozorovatelné v projevech tohoto organismu (úroveň extraverze, citová stabilita) nebo se 

může také jednat o různé fyziologické funkce (např. krevní tlak), (Flegr, 2007).  

Vnější faktory, které se podílejí na definitivní podobě určité vlastnosti, mohou být 

dvojího typu. Prvním typem jsou sdílené vnější vlivy, které působí stejně na všechny 

členy dané skupiny a podporují tak rozvoj jejich vzájemné podobnosti. Druhým typem 

jsou nesdílené vnější vlivy, které působí pouze na daného jedince a podporují tak naopak 

rozdílnost jednotlivých členů skupiny. Příkladem sdílených zkušeností může být 

například rodinné prostředí, příkladem nesdílených zkušeností je například pohlaví, 

zkušenosti s vrstevníky a podobně (Borkenau, Riemann, Angleitner & Spinath, 2001). 

Veškeré osobnostní vlastnosti jedince jsou multifaktoriálně podmíněné znaky (čili 

se na jejich vzniku spolupodílí větší množství genů). Míru dědičné podmíněnosti můžeme 

posoudit na základě srovnání skupin s různým stupněm příbuznosti, které se liší i stupněm 

genetické shody. Výzkumy, jež se zabývají dědičností osobnostních vlastností, se dělají 
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nejčastěji na sourozeneckých dvojicích. Tyto výzkumy vypovídají o vlivu genů a 

prostředí na jedince. Nejčastěji se pracuje s geneticky identickými monozygotními 

(jednovaječnými) dvojčaty, dizygotními (dvouvaječnými) dvojčaty, která sdílejí 50 % 

genetické informace a adoptovanými dětmi, které vzájemně nesdílejí žádnou genetickou 

informaci, ale vyrůstají ve stejném prostředí, takže pokud je nalezena určitá míra 

podobnosti, pak můžeme říci, že odráží výše zmíněné sdílené vnější vlivy.  

Výsledky studií ukazují, že i osobnostní rysy Velké pětky mají zčásti genetický 

základ. V roce 2001 proběhl v Německu výzkum (Borkenau, Riemann, Angleitner & 

Spinath, 2001), který hodnotil osobnostní rysy a jehož se zúčastnilo 168 párů 

jednovaječných dvojčat a 132 páru dvouvaječných dvojčat. Dvojčata v osobnostním 

dotazníku hodnotilo 120 hodnotitelů, kteří dvojčata sice nikdy nepotkali, ale byly jim 

poskytnuty videonahrávky chování jednoho z dvojčat v různých situacích. Na základě 

výsledků můžeme odhadovat, do jaké míry jsou osobnostní rysy dědičné. Stupeň dědičné 

podmíněnosti základních rysů osobnosti se pohybuje mezi 40–60 %. Výsledky tohoto 

výzkumu ukazují, že osobnostní rysy jsou dány geneticky (cca 40 %), sdíleným životním 

prostředím (cca 25 %) a nesdílenými vlivy životního prostředí (35 %), (Borkenau, 

Riemann, Angleitner & Spinath, 2001). Další výzkum týkající se míry shody u 

osobnostních rysů jednovaječných a dvouvaječných dvojčat ukázal, že průměrná míra 

shody mezi jednovaječnými dvojčaty vychovávanými společně (r = 0,52) nebyla o moc 

větší než průměrná míra shody u jednovaječných dvojčat, jež byla vychovávána odděleně 

(r = 0,49), což zcela nepodporuje vliv sdíleného vnějšího vlivu (tedy rodinného prostředí) 

na rozvoj osobnostních vlastností (Jang, 1996). Jiná studie (Caspi, 1998) ukázala, jaký 

vliv má dědičnost (D) a vnější vlivy (VV) na osobnostní charakteristiky; otevřenost vůči 

zkušenostem (51 % D, 49 % VV); extraverze (50 % D, 50 % VV); neuroticismus (45 % 

D, 55 % VV); přívětivost (40 % D, 60 % VV); svědomitost (41 % D, 59 % VV). Výše 

uvedené výsledky podporují i další výzkumy, kde se heritabilita základních osobnostních 

vlastností pohybovala v obdobných hodnotách (Pervin, 2003; Johnson, 2008). Výzkumy 

dvojčat také poukazují na existenci genetické vazby na rysy. 
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4.3. Evoluční perspektiva osobnosti 

 

Osobnost z pohledu evoluční psychologie klade velký důraz na specifické rysy, 

které s největší pravděpodobností souvisí s přežitím a reprodukcí, jako jsou například 

svědomitost, společenskost, emoční stabilita nebo dominance. Sociální aspekty osobnosti 

můžeme nahlížet i skrze evoluční perspektivu (Buss, 1991). Specifické charakterové 

vlastnosti jsou rozvíjeny a selektovány, protože hrají důležitou úlohu v sociální hierarchii. 

Některé charakteristiky spojené se sociální hierarchií zahrnují například sdílení 

důležitých zdrojů, ochrany nebo interakci s rodinou, partnery (Kenrick, 1990).  

 Velká pětka je pojímána jako „svazek“ těch nejdůležitějších vlastností „adaptivní 

krajiny“6 lidí. Z tohoto pohledu si lidé pravděpodobně vyvinuli něco jako rozdílné 

detekční mechanismy k tomu, aby si byli schopni všimnout individuálních rozdílů 

v osobnostních rysech a následně si je i zapamatovat, protože právě ony individuální 

rozdíly mohou být důležité při řešení krizových sociálně-adaptivních problémů, které jsou 

nakonec ultimátně spojeny s reprodukcí a přežitím (Ellis, Simpson, & Campbell, 2002). 

Z interpersonální perspektivy jsou jednotlivé osobnostní charakteristiky 

významné, protože mohou odpovědět na to, kdo bude úspěšnější a získá tím status a pozici 

v sociální hierarchii, kde největší roli budou hrát charakteristiky jako je extraverze nebo 

třeba dominance. Kdo bude lepším spolupracovníkem, věrným kamarádem nebo 

romantickým partnerem, přičemž podstatným rysem v tomto případě bude přívětivost. 

Spolehlivost a pilnost při shánění a poskytování prostředků pravděpodobně bude hodně 

ovlivňovat svědomitost. A v otázce, kdo bude odvádět naši pozornost a monopolizovat 

si náš čas svými problémy, bude nejvíce podstatný neuroticismus. Na koho se budeme 

moci obrátit pro moudrou radu? Zde bude podstatná míra otevřenosti nebo třeba 

inteligence (Larsen  Buss, 2008).  

Velká pětka úzce souvisí s řešením adaptivních problémů. Jako příklad můžeme 

uvést romantické vztahy. Lidé s vysokým skórem v přívětivosti jsou hodnoceni jako lidé 

velmi kooperativní (Ellis, Simpson, & Campbell, 2002). Dále se jako důležité, pro vztahy, 

ukazují interpersonální charakteristiky, což jsou extraverze a neuroticismus. Tyto 

charakteristiky do značné míry ovlivňují partnerskou spokojenost (Roberts, Kuncel, 

Shiner, Caspi & Goldberg, 2007). Tedy určité rozvinutí některých charakteristik může 

být vnímáno jako adaptivní.  

                                                 
6 Adaptivní krajina je abstraktní model buď prostředí a jednotlivých organismů, nebo prostředí a 

populací (Flegr, 2007).  
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4.4.   Temperament 

 

 Gordon Allport (1961) definoval temperament jako: „charakteristický emoční 

projev každého z nás, který je přirozeně dán“. Tato definice se zaměřila na individuální 

rozdíly v emoční reaktivitě. Thomas & Chess (1977) k individuálním rozdílům přidali 

ještě úroveň pozornosti a aktivity. Temperament by se dal také definovat jako: 

„psychobiologický základ osobnosti, který se projevuje individuálně typickou, relativně 

stabilní úrovní aktivity a charakteristickými způsoby reagování vyplývajícími z bazálního 

hodnocení situace“ (Larsen  Buss, 2008). Temperament je definován znaky jako je 

psychobiologický základ, relativní trvalost a stabilita, jež jen velmi málo ovlivňují vnější 

vlivy. K těmto dvěma znakům můžeme ještě přidat, že je pozorovatelný od raného dětství 

(Larsen  Buss, 2008).  

 Temperament je jedním z mnoha aspektů osobnosti, avšak pro naši práci je 

důležitý, protože právě z temperamentového základu vycházejí osobnostní rysy. 

Například míra aktivity (jež je temperamentovou vlastností) pozitivně ovlivňuje rozvoj 

extraverze nebo emoční prožívání (jeho intenzita, emoční stabilita a vyrovnanost) 

ovlivňují rozvoj neuroticismu (Caspi & Silva, 1995). U dětí cca do 5 let jde právě spíše o 

ony temperamentové vlastnosti (jež přispívají k rozvoji osobnostních rysů), které už 

přibližně na přelomu předškolního a raného školního věku nabývají podoby osobnostních 

rysů, které odpovídají modelu Velké pětky (John a kol., 1994 Rothbar  Bates, 1998 

Rothbar a kol., 2000).   

 Jak již bylo zmíněno výše, temperamentové rysy se nejvíce projevují během 

raného dětství. V průběhu našeho života se učíme různým způsobům chování, které 

mohou později náš temperament mírně regulovat. Sám o sobě je temperament 

komplexem vrozených dispozic, který se rozvíjí v průběhu času. Je důležité zmínit, že 

temperament jako celek je stabilní. Mnoho výzkumníků operuje s tvrzením, že jednotlivé 

temperamentové rysy se ve své stabilitě mírně liší. Důvodem těchto odlišností je fakt, že 

se jednotlivé rysy rozvíjejí v různém čase. Podle několika studií (Shiner, 1998 Ganiban 

a kol., 2008) se v různých fázích života temperamentové funkce projevují trochu jinak, 

což právě, ale pouze zdánlivě, snižuje míru jejich stability. V roce 1981 a 1986 Mary 

Rothbarth provedla výzkumy, které zkoumaly skupiny kojenců. Tyto výzkumy se 

zaměřovaly na stabilitu jejich temperamentových projevů. Byly měřeny projevy jako 

úsměv, strach, udržení pozornosti, aktivační úroveň a podobně, a to ve 3, 6, 9 a 12 

měsících. Korelace ukázaly na relativní stabilitu jednotlivých temperamentových projevů 

u kojenců (Rothbarth 1986 Rothbarth 1981). 
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4.5.   Osobnostní rysy 

 

Osobnostní rys, nebo také soustavu vlastností, můžeme definovat následovně: „Je 

to zobecňující charakteristika, která umožňuje vyjádřit specifičnost osobnosti jedince, a 

tím i jeho rozdílnost od ostatních lidí.“ Pokud ale používáme spojení osobnostní rysy, 

pak je k definici také nutné přidat podmínku, že jsou to určité vlastnosti, které se vyvíjí 

na základě určitých dispozic, což znamená, že existují určité předpoklady jejich větší 

stability a trvalosti (podle Vágnerová, 2010). Existuje mnoho definic osobnostních rysů 

a takřka všechny se shodují na následujícím, osobnostní rysy neboli 

predispozice/předpoklady k určitému typu chování a prožívání jsou poměrně stabilní a 

trvalé v čase, jsou víceméně předvídatelné a žádní dva lidé nejsou stejní (Larsen   Buss, 

2008). 

 Osobnostní rysy jsou povětšinou vymezeny v bipolární dimenzi (tzn. dva 

vzájemně protikladné extrémní póly: např. přátelský x nepřátelský), přičemž velmi malý 

počet jedinců dosahuje extrémních hodnot. Osobnost má určitou strukturu, kterou tvoří 

větší celky, které představují obecnější kategorie (např. extraverze) a jejich menší části 

(do kategorie extraverze řadíme například míru aktivity a sociabilitu). Ony základní rysy 

jsou vzájemně poměrně nezávislé. Jejich soubor vytváří typický osobnostní profil daného 

jedince. Velmi důležitou roli hrají i co se týče osobnostní dynamiky jedince, jelikož 

ovlivňují názory, postoje, hodnoty a tak dále (čili proměnlivé složky osobnosti), 

(Hřebíčková, 2004). 

Vlastnosti osobnosti každého z nás se projevují neustále prostřednictvím 

konkrétního chování (toto chování je ovlivňováno situací, ve které probíhá). Určitou roli 

má i sociokulturní vliv. Studie, která porovnávala profily základních osobnostních rysů 

lidí celkem 51 národností, došla k závěru, že průměrné profily základních osobnostních 

rysů se významně neliší. Výsledky této studie ukazují na určitou podobnost jednotlivých 

faktorů velké pětky napříč kulturami, avšak zároveň říkají, že celkové osobnostní profily 

v rámci kultury mohou poskytnout vhled do kulturních rozdílů (McCrae & Terracciano, 

2005).  

Ve struktuře osobnosti rozlišujeme dvě hlavní osobnostní dimenze. První je 

Extraverze-Introverze a druhá je Emoční labilita – stabilita. Dimenze extraverze – 

introverze se týká hlavně míry aktivity, otevřenosti vůči okolnímu prostředí a sklonu 

k pozitivnímu emočnímu ladění. Dimenze, která se týká emoční lability – stability se 

zaměřuje hlavně na obecnou reaktivitu jedince. (Hřebíčková, 2004). 
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Několik studií ukázalo, že základní osobnostní dimenze ovlivňují život každého 

z nás. Příkladem může být studie se sezdanými a nesezdanými páry, která se zaměřovala 

na vztah osobnostních rysů a spokojeností v partnerském vztahu. Výsledky této studie 

ukázaly, že hlavní vliv na spokojenost sezdaných žen má míra extraverze a neuroticismu 

partnera, zatímco u nesezdaných žen je to přívětivost a svědomitost partnera.  (Watson, 

Hubbard a Wiesse, 2000). Metaanalýza ukázala, že v případě spokojenosti ve vztahu hraje 

hlavní roli vlastní osobnost, poté partnerova osobnost, dále homogamie a diskrepance 

v osobnostních rysech mezi ideálním a aktuálním partnerem (Dyrenforth a kol., 2010). 

Osobnostní dimenze ovlivňují i další stránky našeho života, například profesní či studijní 

úspěšnost (Paunonen a Ashton, 2001).  

 Pro tuto práci je z hlediska rysů nejdůležitější Pětifaktorový model osobnosti 

(Velká pětka). Každý z pěti faktorů modelu velké pětky zahrnuje dva podřazené rysy 

nižšího řádu (jež nemusejí být rozvinuty ve stejné míře) a šest dílčích a specifičtějších 

charakteristik (Hřebíčková, 2004). V následující tabulce bude každý z pěti faktorů popsán 

blíže (podle Hřebíčková, 2004). 

 

Tabulka č. 3: Osobnostní rysy velké pětky 

 

Název dimenze Rysy nižšího řádu Rysy vyššího řádu 

Neuroticismus                                                                                                                
Tato dimenze zjišťuje 

rozdíly v emocionální 

labilitě (stabilitě).  

Odtažitost 
Sklony ke strachu a 

úzkosti 

Úzkostnost: obavy a strach z toho, jak vše  

dopadne 

Hněvivost-hostilita: pociťování hněvu a  

zatrpklosti 

Depresivnost: prožívání smutku a zoufalství 

Dráždivost  

Sklony ke vzteku a                               

podrážděnosti 

Rozpačitost: pocit trapnosti, studu nebo rozpaků 

Impulzivnost: podléhání pokušení (jídlo,  

alkohol…) 

Zranitelnost: tendence nechat se pohltit stresem 

Extraverze                          

Tato dimenze 

indikuje, do jaké míry 

je jedinec aktivní, 

společenský a 

energický.  

Enthusiasmus 
Sklony k sociabilitě 

Vřelost: přátelskost, náklonost a zalíbení pro  

druhé 

Družnost: společenskost, vyhledávání soc.  

kontaktů 

Asertivita: dominance a důrazné sebeprosazování 

Asertivita  
Aktivnost: Energičnost, tendence žít v rychlém  

tempu 
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Sklony k aktivitě a 

průbojnosti 
Vyhledávání vzrušení: upřednostňování  

výrazných smyslových podnětů 

Pozitivní emoce: optimismus a pocit životního  

štěstí 

Otevřenost vůči 

novým zkušenostem                         

Tato dimenze měří, 

jak přistupujeme k 

poznávání nových 

oblastí a také do jaké 

míry nové podněty 

vyžadujeme a 

potřebujeme.  

Způsob poznávání 
Přístup k 

hodnocení a uvažování 

Fantazie: vytváření vnitřního světa, představivost 

Estetické prožívání: smysl pro umění a krásu,  

senzitivita 

Prožívání: schopnost zhodnotit a prožívat  

pozitivní i negativní emoce 

Otevřenost 

k poznávání 

Postoje k informacím a 

poznatkům 

Novátorské činnosti: upřednostňování nového a  

rozmanitého před rutinním a známým 

Ideje: intelektuální zvídavost, otevřenost novým  

myšlenkám 

Hodnoty: ochota ověřovat sociální, politické a  

religiózní hodnoty 

Přívětivost                   

Dimenze zaměřující se 

na sebekontrolu z 

hlediska schopnosti 

plánování, 

organizování a 

samotné realizace 

úkolů 

Sebekontrola 
Faktory vůle 

Způsobilost: připravenost a schopnost řešit  

efektivně úkoly 

Pořádkumilovnost: umění dobré organizace a  

metodického postupu 

Zodpovědnost: dodržování pravidel, spolehlivost 

Píle 
Aktivita vynakládaná 

na splnění úkolů 

Cílevědomost: tendence zadávat si náročné úkoly  

a plnit je 

Disciplinovanost: schopnost motivovat se k  

dokončení úkolu a odolávat rušivým vlivům 

Rozvážnost: schopnost promýšlet si věci předem 

Svědomitost                      

Tato dimenze se 

vztahuje k 

mezilidským vztahům. 

Měří míru přívětivosti 

k druhým lidem a 

současně soucit, 

vřelost a vstřícnost.  

Zdvořilost  

Férovost a slušnost 

Důvěra: tendence důvěřovat druhým 

Upřímnost: čestné a přímé jednání 

Altruismus: velkorysost, ohleduplnost a přání  

pomáhat 

Soucitnost 

Emoční aspekty 

Poddajnost: upřednostňování spolupráce před  

soutěží 

Skromnost: pokora před druhým 

Jemnocit: starostlivost, soucit a sympatie s  

druhými 
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Podle toho, jak vysokých hodnot v jednotlivých dimenzích osobnostního dotazníku 

každý jedinec dosahuje, ho můžeme popsat následujícími adjektivy (Hřebíčková, 2004): 

 

 Neuroticismus: 

Jedince s vysokým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: neklidný, 

labilní, nervózní, náladový, vztahovačný.  

Jedince s nízkým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: klidný, 

uvolněný, odolný vůči stresu, bezstarostný, se sebou spokojený.  

 

 Extraverze: 

Jedince s vysokým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: smělý, 

povídavý, aktivní, bezprostřední, rázný.  

Jedince s nízkým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: samotářský, 

neprůbojný, málomluvný, zdrženlivý, rezervovaný.  

 

 Otevřenost vůči zkušenosti: 

Jedince s vysokým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: tvořivý, 

originální, obrazotvorný, zajímající se o umění, nezávislý.  

Jedince s nízkým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: realistický, 

konvenční, nevnímavý, nepřemýšlivý, neobrazotvorný.  

 

 Přívětivost: 

Jedince s vysokým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: zdvořilý, 

laskavý, charakterní, tolerantní, nesobecký.  

Jedince s nízkým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: 

bezcharakterní, neústupný, škodolibý, konfliktní, vzdorovitý.  

 

 Svědomitost: 

Jedince s vysokým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: svědomitý, 

precizní, houževnatý, výkonný, ctižádostivý.  

Jedince s nízkým skórem v této dimenzi můžeme popsat adjektivy jako: laxní, 

unáhlený, neproduktivní, ukvapený, nesystematický.  
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4.6. Stabilita a vývoj osobnosti v čase 

 

 Stabilita osobnostních rysů se posuzuje z několika hledisek. Tři podstatná 

hlediska jsou skupinová stabilita, kdy se díváme na stálost jednotlivých rysů v populaci; 

inferenciální stabilita, kdy sledujeme míru stability rysů u jedince; a individuální stabilita, 

což je index, který udává stálost osobnostních rysů u jednotlivce v čase (McAdams, 

2006).  

Osobnostní rysy se mohou jevit poněkud nestabilně, protože v životě procházíme 

různými situacemi, sbíráme zkušenosti a jednotlivé rysy se v průběhu času rozvíjejí. 

Lidská osobnost jako celek prochází vývojem skoro celý život jedince. Stabilita osobnosti 

jako celku se s věkem zvyšuje, a to bez ohledu na pohlaví (Roberts, 2001 McCrae a 

Costa, 2008 Bloningen a kol., 2008 Ready a Robinson, 2008). 

Nejméně stabilní se jeví osobnost v dětství, což ale můžeme vysvětlit tím, že u 

dětí nemůžeme hodnotit osobnostní rysy stejným způsobem jako u dospělých lidí. 

Hodnocení dětí probíhá většinou skrze hodnocení blízkými lidmi (rodiče, učitelé), kteří 

dokážou charakterizovat vnější projevy základních osobnostních rysů (Hampson & 

Goldberg, 2006). 

Osobnostní rysy, jak vyplývá z předchozích kapitol, se vyvíjejí z určitého 

temperamentového základu, které přibližně na přelomu předškolního a školního věku 

dosáhnou podoby, která odpovídá modelu Velké pětky. Už v tomto období se extraverze, 

svědomitost a otevřenost vůči zkušenosti jeví celkem stabilně (Hampson & Goldberg, 

2006). Výzkum Haslama a Goldberga (2006) longitudinálně zkoumal stabilitu 

osobnostních rysů. Jejich výzkum se zakládá na vzorku, který byl poprvé hodnocen 

v letech 1959–1967 (kdy účastníci byli děti a jejich osobnost hodnotili učitelé na základní 

škole) a poté o 40 let později (kdy účastníci byli dospělí a hodnotili sami sebe). Kompletní 

data se jim nakonec podařilo získat od 799 respondentů. Koeficienty stability během 

čtyřicetiletého intervalu mezi hodnocením v dětství a dospělosti byly vyšší u Extraverze 

(r = 0,29) a Svědomitosti (r = 0,25) a nižší u Otevřenosti vůči novým zkušenostem (r = 

0,16), Přívětivosti (r = 0,08) a Neuroticismu (r < 0,01). Stabilita osobnostních rysů 

dosahovala uspokojivých hodnot ve srovnání s hodnotami naměřenými u dospělých, 

avšak je třeba zmínit, že závěry nejsou zcela tak jednoznačné, a to z toho důvodu, že 

v dětství byli respondenti hodnoceni učiteli, zatímco v dospělosti hodnotili sami sebe 

(Hampson a Goldberg, 2006).  

Pokud bychom se podívali na osobnostní rysy jednotlivě, pak můžeme říct, že 

neuroticismus postupně klesá v období kolem 20–40 věku života, zatímco kolem 60 let 
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začíná znovu narůstat, extraverze se jeví jako nejstabilnější v průběhu celého života 

jedince, svědomitost patrně roste v mladé dospělosti, u přívětivosti je patrný nárůst kolem 

30 roku života a otevřenost vůči zkušenosti zaznamenává značný nárůst v období 

adolescence (Larsen   Buss, 2008). 

 Ač jednotlivé složky osobnosti a osobnost jako celek v průběhu života procházejí 

vývojem (ať už se jedná o vliv vrstevníků či různých životních situací apod.), tak se 

ukazuje, že přibližně v období předškolního/školního věku osobnostní rysy začínají být 

poměrně stabilní nebo alespoň mají nějaký temperamentový základ, který udává, jakým 

směrem se osobnostní rysy budou vyvíjet.  
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

1. Úvod a cíle výzkumu 
 

 Jak již bylo naznačeno v teoretické části této práce, podle pozitivního imprinting-

like efektu předpokládáme, že lidé preferují a vybírají si partnery podobné jejich blízkým 

osobám (většinou rodinní příslušníci), s nimiž vyrůstali během dětství. Vliv rodičů na 

výběr partnera byl dosud potvrzen několika studiemi (pro přehled Rantala & 

Marcinkowska, 2011), které ukázaly, že partneři a rodiče respondenta se vzájemně 

podobají v různých fyzických charakteristikách (např. barva očí, vlasů), nebo 

osobnostních rysech (dále viz tabulky v kapitole 2.1.). Ve výše uvedených výzkumech se 

také ukazuje, že důležitou roli hraje kvalita vztahu s rodičem během dětství. Konkrétně 

ženy preferují a vybírají si partnery, jež jsou podobní jejich otcům, a to tehdy, když vztah 

s otcem během dětství hodnotí spíše pozitivně (Bereczkei a kol., 2004).  

 Během dětství mohou mít na jedince vliv kromě rodičů i sourozenci, s nimiž také 

dochází k vytváření blízkých vazeb. Sourozenecké vztahy mají mnoho různých aspektů. 

Každý sourozenecký vztah je charakterizován určitým stupněm rivality, konfliktů, ale i 

podpory. Romantické vztahy mají mnoho z určujících charakteristik sourozeneckého 

vztahu, a proto mohou mít rané zkušenosti se sourozenci vliv na budoucí romantické 

vztahy v dospělosti (Robertson a kol., 2014). Výsledky mé bakalářské práce ukázaly, že 

vliv na výběr partnera žen má kromě jejich otce i sourozenec opačného pohlaví, tedy bratr 

(Zelenková, 2014). Z osobnostních charakteristik byla nalezena podobnost mezi 

partnerem a bratrem v neuroticismu, přičemž byla pozitivně predikována kvalitou vztahu 

mezi participantkou a jejím bratrem během dětství. Také se ukázalo, že ženy, jejichž 

partneři byli podobní jejím bratrům, vykazovaly vyšší partnerskou spokojenost než ženy, 

u nichž podobnost nalezena nebyla. V této naší studii se tedy ukázalo, že bratr a partner 

jsou si podobní v neuroticismu, otázkou ovšem zůstalo, zda se nejednalo o vedlejší efekt 

podobnosti bratra a otce. Z tohoto důvodu jsme do předkládané studie zahrnuli i otce. 

Zároveň jsme v posledním výzkumu k měření osobnostních charakteristik používali 

deseti položkový dotazník TIPI, a proto jsme se také rozhodli použít senzitivnější měřidla 

(NEO-FFI).  

V předkládaném výzkumu jsme se zaměřili na vliv otce a bratra při výběru 

partnera v kontextu imprintingu podobném efektu u heterosexuálních žen v osobnostních 

charakteristikách. Jinými slovy, cílem našeho výzkumu bylo testovat, jaký má u 

heterosexuálních žen na výběr partnera v osobnostních charakteristikách vliv její otec a 

jaký její bratr, a to i v kontextu hodnocené kvality vztahu.  
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1.1. Výzkumné hypotézy 

 

Hypotéza nulová 

 

0) Nebude nalezena podobnost mezi osobností partnera, bratra a otce.  

Hypotézy alternativní 

 

1) Partner a otec si budou podobní v osobnostních charakteristikách.  

2) Partner a bratr si budou podobní v osobnostních charakteristikách.  

3) Míra podobnosti mezi partnerem a otcem/bratrem bude pozitivně predikována 

kvalitou vztahu s otcem/bratrem během dětství.  

4) Respondentka bude vykazovat vyšší partnerskou spokojenost, pokud si otec/bratr 

budou s partnerem podobní.  

1.2. Metodika 

1.2.1. Výzkumná strategie a technika sběru dat 

 

 Pro náš výzkum jsme zvolili kvantitativní výzkumnou strategii, jejíž pomocí 

získáváme omezený počet informací o velkém množství osob (Jandourek, 2003). Data 

jsme sbírali formou série několika standardizovaných dotazníků, které respondentky 

vyplňovaly online v internetovém rozhraní Qualtrics7.  

 Nábor respondentek probíhal pomocí náborového letáku (viz příloha č. 1), který 

byl vyvěšen na sociálních sítích, na facebookových stránkách časopisů (např. Elle, 

Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Žena a život apod.), fór zaměřených na ženy, ve fitness 

centrech a na fakultách univerzit a jejich stránkách (UK, VŠE, VŠEM apod.). Naší studie 

se zúčastnily také ženy, které participovaly na některých předchozích výzkumech. 

Dotazník se následně šířil metodou sněhové koule.  

1.2.2. Vzorek 

 

  Výzkumný soubor tvořily ženy, které splňovaly několik předem stanovených 

podmínek účasti. Naše respondentky musely být starší 18 let. Další podmínkou byla 

sexuální orientace, výzkumu se mohly zúčastnit pouze ženy, jež samy sebe označily na 

Kinseyho škále jako spíše, převážně nebo výhradně heterosexuální (čili 2, 1 a 0). Dalšími 

                                                 
7 www.qualtrics.com 
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podmínkami bylo mít alespoň jednoho bratra a dlouhodobý vztah buď v čase vyplňovaní 

dotazníku, nebo v minulosti. Vztah nebyl definován dobou trvání, jelikož vnímání 

závazku ve vztahu je veskrze individuální a jeho hlavní determinantou tedy nemusí nutně 

být pouze časové období jeho trvání, a proto jsme po vzoru minulých výzkumů 

dlouhodobý vztah definovali jako takový, který samy respondentky vnímají jako 

retrospektivní a počítají s ním do budoucna (např. Perret a kol., 2002).  

1.2.3. Sběr dat 

 Ženy klikly na odkaz, kde jim byl znovu v krátkosti představen a popsán výzkum 

(viz příloha č. 3), přičemž nebyly uvedeny konkrétní cíle a hypotézy, aby před 

vyplňováním dotazníku nedošlo k jejich ovlivnění. Následně každá z účastnic byla 

požádána o potvrzení informovaného souhlasu (viz příloha č. 3). Pokud respondentka 

tento informovaný souhlas nepotvrdila, pak byla její účast ve výzkumu ukončena. Poté 

každá z žen vyplnila sadu dotazníků. Účast ve výzkumu zabrala cca 45 minut.  

 Na samém začátku dotazníku respondentky uvedly svůj věk, a abychom ověřili, 

zda opravdu splňují všechny výše popsané podmínky, musela každá respondentka projít 

sérií otázek vztahující se k pohlaví, orientaci, bratrovi, otci a partnerskému vztahu. 

V případě, že některou z podmínek respondentky nesplňovaly, bylo jim poděkováno 

jejich účast ve výzkumu automaticky ukončena. 

 Další otázky se týkaly otce. Nejdříve respondentky uvedly, zda vyrůstaly 

minimálně do svých 12 let se svým biologickým otcem ve společné domácnosti. Pokud 

respondentka nevyrůstala v tomto období se svým biologickým otcem, byla požádána, 

aby blíže specifikovala, s kým vyrůstala. Data od žen, které minimálně do svých 12 let 

nevyrůstaly se svým biologickým otcem, pro analýzu nebyla použita (z důvodu nízkého 

N).  

V případě bratra jsme se ptali na to, od kolika do kolika let s ním respondentka 

vyrůstala v jedné domácnosti. Pokud participantka měla více bratrů, pak pro nás bylo 

rozhodující, za kterého z nich bude odpovídat v následujících dotaznících, přičemž 

kritérium jsme stanovili hodnocenou kvalitu vztahu. Posledním výrazným bodem, který 

jsme sledovali, byl také věkový odstup mezi participantkou a jejím bratrem.  

Následně každá z respondentek vyplnila sociodemografické údaje o svém 

bratrovi, partnerovi a otci (ne nutně v tomto pořadí) a poté několik standardizovaných 

dotazníků. Dotazník týkající se osobnostních charakteristik (NEO-FFI) každá 

z respondentek vyplnila za svého bratra, otce i partnera, dotazník na zapamatované 
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rodičovské chování (s-EMBU), kvalitu vztahu s bratrem během dětství (QRI) a 

partnerskou spokojenost (RAS). 

V závěru celé série dotazníku jsme respondentkám, coby poděkování představili 

výsledky našeho posledního výzkumu, který byl zaměřen na vliv sourozenců na výběr 

partnera, a každá z účastnic obdržela také výsledky vyplněných osobnostních testů. 

Výsledky byly automaticky spočteny na základě manuálu (Hřebíčková, 2004). 

Respondentkám se zobrazil skór pro každou charakteristiku (otce, bratra a partnera), 

přičemž podle manuálu jsme vypsali průměrné skóry v populaci a uvedli také popis 

jedinců, kteří dosahují vysokého či nízkého skóru v daných charakteristikách 

(Hřebíčková, 2004) viz kapitola č. 4.5.   

 

Tabulka č. 4: Každá žena vyplnila  

Úvodní otázky + sociálně demografické  

údaje respondentky 

Sociálně demografické údaje-otec 

Sociálně demografické údaje-bratr 

Sociálně demografické údaje-partner 

NEO-FFI-otec 

NEO-FFI-bratr 

NEO-FFI-partner 

s-EMBU 

QRI 

RAS 

 

Každý z uvedených dotazníků tvořil jeden samostatný blok. Jako první se vždy 

zobrazil blok obsahující úvodní otázky a sociodemografické údaje respondentek, přičemž 

pořadí všech ostatních bloků bylo randomizováno.  
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1.2.4. Dotazníky 

 

1.2.4.1. NEO pětifaktorový osobnostní inventář (The NEO Five Factor      
   Inventory: NEO-FFI) 

 

NEO-FFI je dotazník měřící osobnostní charakteristiky. Každá z dimenzí 

osobnosti (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a 

svědomitost) je tvořena 12 položkami. Celkem tato verze tedy obsahuje 60 otázek (Costa, 

McCrae, 1989). Pro náš výzkum jsme použili verzi dotazníku, který v roce 2002 přeložili 

a validizovali na českou populaci Martina Hřebíčková a Tomáš Urbánek.  

V našem výzkumu respondentka tento dotazník vyplňovala za svého otce, bratra 

a partnera. Každé tvrzení bylo hodnoceno na pěti bodové Likertově škále 1 (Vůbec 

nesouhlasím) – 5 (Zcela souhlasím).  

Historie pětifaktorového modelu osobnosti je velmi dlouhá. Existuje několik 

variant tohoto dotazníku. Pětifaktorový model je hodně inspirován lexikálním přístupem. 

V roce 1884 Francis Galton jako první zformuloval obecnou lexikální hypotézu 

(Hřebíčková, 2011). Celá lexikální hypotéza stojí na předpokladu, že ty nejvýznamnější 

individuální odlišnosti jsou v přirozeném jazyce kódovány jako jednotlivá slova 

(Hřebíčková, 2011). Galton jako první utvořil seznam zhruba tisíce přídavných jmen, 

která popisovala osobnost jednotlivce. V roce 1936 dvojice Allport a Odebert seznam 

rozšířila na 18 000 osobnostně relevantních slov vybraných ze slovníku, která odlišovala 

chování jednoho člověka od chování člověka druhého (podle Hřebíčková, 2011).  

Vůbec poprvé se pětifaktorové řešení objevilo ve 30. letech minulého století, kdy 

Louis Thurstone vystoupil na setkání členů Americké psychologické asociace s referátem 

o výsledcích faktorové analýzy 60 adjektiv, které byly běžně používány k popisu 

osobnosti. Během 30. let se pozornost soustředila na vývoj osobnostních inventářů a 

dotazníků, badatelé se snažili o získání reprezentativního souboru individuálních 

odlišností, přičemž se inspirovali právě lexikálním přístupem. Seznam, který sestavili 

Allport a Odebert použil Raymond B. Cattel k tomu, aby klasifikoval vlastnosti osobnosti. 

Ze zmíněného seznamu vybral Cattel 35 rysových shluků, z nichž každý obsahoval 6-12 

rysů. Cattel provedl tři dílčí studie a na základě shrnutí výsledků vytvořil dotazník 16 PF 

(Sixteen Personality Factors Questionnaire), (Cattel, 1945). Na tomto dotazníku v roce 

1961 provedli shlukovou analýzu Tupes a Christal a dospěli ke třem shlukům 

(neuroticismu, extraverze a otevřenosti vůči zkušenosti), (Tupes & Christal, 1992). Dále 

na Cattelově dotazníku provedli shlukovou analýzu McCrae a Costa v roce 1976. A 

výsledkem bylo identifikování rovněž tří skupin škál, které dostali označení 
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Neuroticismus, Extraverze a Otevřenost vůči zkušenosti. Tyto tři dimenze se staly 

základem pro pětifaktorový model osobnosti. Další dvě skupiny byly doplněny na základě 

lexikálních výzkumů Lewise Goldberga a pětifaktorový model byl tak rozšířen o další 

dvě škály, tedy o Přívětivost a Svědomitost (Říčan, 2007).  

Costa a McCrae doposud vytvořili tři verze NEO inventáře. Všechny tyto různé 

verze vycházejí z Big Five. První verzí je NEO Personality Inventory (NEO-PI), ve které 

je každá z NEO dimenzí (škál) měřena 48 položkami, které jsou členěny do dalších 6 

subškál, zbylé dvě dimenze (přívětivost a svědomitost) jsou měřeny každá 18 položkami, 

které dále nejsou členěny do subškál (Costa, McCrae, 1985). Druhou verzí je Revised 

NEO Personality Inventory (NEO-PI-R), která obsahuje celkem 240 položek, kdy každá 

dimenze obsahuje 48 položek, jež jsou rovněž členěny do dalších 6 subškál (Costa, 

McCrae, 1992). Poslední a námi používaná, třetí verze NEO inventáře je NEO Five-

Factor Inventory (NEO-FFI).  

NEO osobnostní inventář lze použít buďto pro posouzení sebe samého nebo pro 

posouzení jiného. Nejdůležitějším bodem při interpretaci výsledků je, že nemůžeme říci, 

zda jedinec danou vlastnost má nebo nemá, ale můžeme říci, do jaké míry si danou 

vlastnost přisuzuje nebo mu je přisuzována (Hřebíčková, 2004). 

 

1.2.4.2. Škála hodnocení vztahu (Relationship Assessment    
   Scale: RAS) 

 

The Relationship Assessment Scale (RAS) je dotazník, který měří spokojenost ve 

vztahu. Tento dotazník sestává celkem ze sedmi otázek. Pro účely našeho výzkumu byl 

použit zpětný překlad dotazníku z anglického jazyka do českého jazyka.  

V našem výzkumu respondentka tento dotazník vyplňovala na spokojenost ve 

vztahu se svým partnerem. Každé tvrzení bylo hodnoceno na sedmi bodové Likertově 

škále 1 (Vůbec nesouhlasím) – 7 (Zcela souhlasím).  

Pro použití tohoto dotazníku jsme se rozhodli ze dvou důvodů. Prvním důvodem 

byla schopnost měřit spokojenost stejně dobře jako DAS a druhým důvodem byla časová 

náročnost vyplňování celého souboru dotazníků. 

Susan Hendrick provedla několik analýz, kdy RAS porovnávala hlavně se 

známějším a používanějším dotazníkem Dotazník partnerského přizpůsobení (Dyadic 

Adjustment Scale, DAS), (Spanier, 1976). Výsledky porovnávání ukázaly, že dotazník 

RAS je schopen měřit spokojenost ve vztahu stejně dobře jako subškála spokojenosti již 

zmíněného dotazníku DAS (Hendrick, 1998).  
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Příklady otázek dotazníku RAS: 

Nakolik naplňuje Váš partner Vaše potřeby? 

Nakolik Váš vztah naplňuje Vaše původní očekávání? 

Jak moc milujete svého partnera? 

1.2.4.3. Inventář kvality vztahu (Quality Relationship Inventory: QRI) 

 

 Inventář kvality vztahu (QRI) je dotazník, který měří kvalitu vztahu s členy 

rodiny. Tento dotazník sestává celkem z dvaceti pěti otázek, které tvoří tři subškály 

(podpora, hloubka vztahu, konflikt) a dvaceti pěti otázek (příklady viz níže). Pro účely 

našeho výzkumu byl použit zpětný překlad dotazníku z anglického jazyka do českého 

jazyka.  

V našem výzkumu respondentka tento dotazník vyplňovala na retrospektivní 

hodnocení kvality vztahu s bratrem během dětství (Pierce a kol., 1991). Každé tvrzení 

bylo hodnoceno na čtyř bodové Likertově škále 1 (Vůbec ne) – 4 (Velmi). Každá 

z respondentek byla požádána, aby zaškrtla, jak moc s daným tvrzením souhlasí.  

 

Popis subškál QRI a příklady otázek: 

Podpora:  

Tato subškála měří, do jaké míry se respondentka mohla na svého bratra spolehnout 

v různých situacích. (např.: „Do jaké míry jste se na tohoto sourozence mohla spolehnout, 

že by Vám pomohl, pokud by zemřel nějaký Vám velmi blízký člen rodiny?“). 

 

Hloubka vztahu:  

Tato subškála udává, do jaké míry si sourozenci věří. Jak hodnotí vzájemně svůj vztah a 

jak moc jsou do vztahu ochotni investovat (např.: „Do jaké míry jste se na tohoto 

sourozence mohla spolehnout, že Vám poskytne upřímnou zpětnou vazbu, i když jste ji 

možná nechtěla slyšet?“). 

 

Konflikt:  

Tato subškála měří míru konfliktů a neshod ve vztahu sourozenců. Udává, do jaké míry 

souvisí ambivalentní pocity respondentky s chováním sourozence (např.: „Jak často vás 

tento sourozenec donutil cítit vztek?“). 
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1.2.4.4. Zkrácený dotazník zapamatovaného rodičovského chování  
             (Egna Minnen Beträffande Uppfostan: s-EMBU) 
 

 Tento je zkrácenou verzí dotazníku EMBU, který měří kvalitu zapamatovaného 

rodičovského chování. Tento dotazník sestává celkem z dvaceti tří otázek, které tvoří tři 

subškály (odmítání, emoční vřelost, hyperprotektivita) a dvaceti tři otázek (příklady viz 

níže). Pro účely našeho výzkumu jsme použili verzi dotazníku validizovanou na 

slovenskou populaci z roku 2007, kterou jsme ze slovenského jazyka přeložili do jazyka 

českého (Poliaková a kol., 2007).   

V našem výzkumu respondentka tento dotazník vyplňovala na retrospektivní 

hodnocení kvality vztahu s otcem během dětství. Otázky byly hodnoceny na čtyř bodové 

Likertově škále 1 (Ne, nikdy) – 4 (Ano, většinou). Každá z respondentek byla požádána, 

aby zaškrtla, jak moc s daným tvrzením souhlasí.  

 

Popis subškál s-EMBU a příklady otázek: 

Odmítání: 

  

Tato subškála obsahuje otázky týkající se trestání, urážení respondentky otcem nebo 

například otázky týkající se upřednostňování sourozenců (např.: „Můj otec se ke mně 

choval jako k „černé ovci“ rodiny nebo jako k „obětnímu beránkovi.“). 

 

Emoční vřelost:  

 

Tato subškála se zaměřuje na projevy chování jako je například chválení nebo 

povzbuzování respondentky otcem (např.: „Můj otec mě chválil.“). 

 

Hyperprotektivita: 

 

Tato subškála se zaměřuje na přehnanou ochranu respondentky otcem, vyznačuje se 

otázkami, které se týkají angažovanosti otce. Dalším charakteristickým rysem této 

subškály je přehnaná starost o respondentčino bezpečí (např.: „Myslím si, že se můj otec 

přehnaně obával o to, aby se mi nic nestalo.“ nebo „Měla jsem pocit, že můj otec 

zasahoval do všeho, co jsem dělala.“). 
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2. Vyhodnocování dat 

2.1. Analýza dat a výsledky 

2.1.1. Deskriptivní analýza 

2.1.1.2. Chybějící data  

 

Studie se původně zúčastnilo 547 respondentek. Celkem dotazník nedokončilo 

197 z nich, data získaná od těchto respondentů nebyla do analýz zahrnuta. Dalších 139 

respondentů nesplnilo některou z podmínek účasti ve výzkumu, a proto byla jejich účast 

ve výzkumu automaticky ukončena. Byli vyřazeni muži (N=12), ženy, které byly starší 

40 let (N=31), ženy (N=2), které uvedly jinou než heterosexuální orientaci (na Kinseyho 

škále 4-7), ženy, které nevyrůstaly s biologickým otcem minimálně do svých 12 let 

(N=44), ženy, které neměly bratra (N=34) a ženy které nikdy neměly dlouhodobého 

partnera (N=12). Po provedení analýzy chybných a odlehlých hodnot na základě vizuální 

explorace grafů, z-skórů a výpočtu MAD, byla ze souboru odstraněna data od dalších žen 

(N=4). Do analýzy tak vstoupila data od 211 žen, které splnily všechny podmínky 

výzkumu. 

2.1.1.2.1. Základní demografické údaje  

 

Tabulka č. 5: Věk  

 

  Celkem (N) Minimum Maximum Medián Průměr 

Respondentka 211 18 40 29 27,34 

Otec 195* 40 79 58,5 56,94 

Bratr 211 10 51 27,5 27,97 

Partner 211 17 53 32,5 30,47 

 

* 16 respondentek uvedlo, že jejich otec již není naživu. 

 

Celkem se studie zúčastnilo 211 žen. Nejmladší respondentky byly ve věku 18 let a 

nejstarší ve věku 40 let. Průměrný věk respondentek byl 27,34 let (medián 29 let). 

Nejmladší otec byl ve věku 40 let a nejstarší ve věku 80 let. Průměrný věk otců byl 59,58 

let (medián 58,5 let). Nejmladší bratr byl ve věku 10 let a nejstarší ve věku 51 let. 

Průměrný věk bratrů byl 28,32 let (medián 27,5 let).  Nejmladší partner byl ve věku 17 

let a nejstarší ve věku 65 let. Průměrný věk partnerů byl 31,35 let (medián 32,5 let). 
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Tabulka č. 6: Obec, v níž respondentky a jejich bratři vyrůstali do 12 let 

 Respondentka (v %) Bratr (v %) 

Hlavní město 80 (37,9 %)  76 (36,0 %) 

Krajské město 24 (11,4 %) 25 (11,8 %) 

Město 71 (33,6 %) 73 (34,6 %) 

Vesnice 36 (17,1 %) 37 (17,5 %) 

Celkem  211 (100%) 211 (100%) 

 

Většina respondentek i jejich bratrů vyrůstala v hlavním městě (cca 40 %).  

 

 

Tabulka č. 7: Obec, v níž respondentky, jejich otcové, bratři a partneři žijí nyní  

 

 Respondentka (v %) Otec (v %) Bratr (v %) Partner (v %) 

Hlavní město 122 (57,8 %) 70 (33,2 %) 96 (45,5 %) 119 (56,4 %) 

Krajské město 32 (15,2 %) 21 (10,0 %) 27 (12,8 %) 28 (13,3 %) 

Město 29 (13,7 %) 63 (29,9 %) 54 (25,6%) 34 (16,1 %) 

Vesnice 28 (13,3 %) 41 (19,4 %) 34 (16,1 %) 30 (14,2 %) 

Celkem  211 (100 %) 195 (100 %) 211 (100 %) 211 (100%) 

 

Většina respondentek i jejich rodinných příslušníků a partnerů žijí v hlavním městě (cca 

50 %).  

 

Tabulka č. 8: Vzdělání respondentky, jejího otce, bratra a partnera 

 

 Respondentka (v %) Otec (v %) Bratr (v %) Partner (v %) 

Neukončené 

základní vzdělání 

nebo základní 

vzdělání 

 

3 (1,4 %) 

 

4 (1,9 %) 

 

24 (11,4 %) 

 

7 (3,3 %) 

Střední odborné 

(bez maturity) 

6 (2,8 %) 45 (21,3 %) 25 (11,8 %) 18 (8,5 %) 

Úplné střední  

(s maturitou) 

73 (34,6 %) 62 (29,4 %) 83 (39,3 %) 75 (35,5 %) 

Vysokoškolské 129 (61,1 %) 100 (47,4 %) 79 (37,4 %) 111 (52,6 %) 

Celkem 211 (100 %) 211 (100 %) 211 (100 %) 211 (100%) 
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Tabulka č. 9: Současné zaměstnání respondentek 

 

 

 Respondentka (v %) 

Studuji 26 (12,3 %) 

Pracuji 87 (41,2 %) 

Studuji a pracuji 63 (29,9 %) 

Jiné 35 (16,6 %)* 

Celkem  211 (100 %) 

 

*Nejčastěji uváděné v případě možnosti „jiné“ byla mateřská dovolená. 

Většina našich respondentek (cca 40 % pracuje) anebo studuje a pracuje (cca 30%).  

 

Tabulka č. 10: Délka vztahu v měsících 

 

 

  
Celkem 

(N) 
Minimum Maximum Medián Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Délka vztahu 211 1 281 63 59,41 52,69 

 

Průměrná délka trvání partnerského vztahu byla u našich participantek a jejich partnerů 

59,4 měsíce (cca 5 let).  

 
 

Tabulka č. 11: Věkový rozdíl mezi respondentkou a bratrem   

 

 Celkem 

(N) 

Minimu

m 

Maximu

m 

Průmě

r 

Mediá

n 

Směrodatná 

odchylka 

Věkový rozdíl 

(respondentka x 

starší bratr) 

 

107 (50,7 

%) 

 

1 

 

17 

 

5,56 
5 

 

3,70 

Věkový rozdíl 

(respondentka x 

mladší bratr 

 

104 (49,3 

%) 

 

1 

 

15 

 

4,73 
4 

 

3,19 

  

Nejmladší bratr ve studii byl o 15 let mladší, než respondentka a nejstarší bratr ve studii 

byl o 17 let starší než respondentka. Z 241 zúčastněných žen mělo 107 z nich staršího 

bratra a 104 žen mělo bratra mladšího. 
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2.1.2. Statistická analýza 

 

Analýza dat byla prováděna prostřednictvím statistického softwaru SPSS 22.00 a 

programu Microsoft Excel 2007. Nejdříve byly odstraněny chybné a odlehlé hodnoty na 

základě vizuální explorace grafů, výpočtu z-skórů a MAD, poté byla provedena 

deskriptivní analýza. Standardizovaným způsobem jsme vypočítali skóry použitých 

standardizovaných dotazníků. Výsledné skóry všech standardizovaných dotazníků byly 

převedeny na z-skóry, aby byl odfiltrován vliv způsobu používání škál jednotlivých 

respondentek.    

Míra podobnosti mezi partnerem a otcem/bratrem byla spočítána pomocí rozdílů8 

mezi dotazníkovými skóry (čím menší rozdíl byl, tím více si v dané charakteristice byli 

respondentčin partner a otec/bratr podobní), které byly následně převedeny na absolutní 

hodnoty, aby byl vyloučen vliv směru odpovědí (Kenny, Kashy & Cook, 2006).  

Dvouvýběrový nepárový t-test ukázal signifikantní rozdíly mezi skupinami 

mladších a starších bratrů v některých osobnostních charakteristikách (svědomitost a 

otevřenost vůči zkušenosti). Míra podobnosti mezi partnerem a bratrem se v případě 

mladších a starších bratrů signifikantně liší rovněž v otevřenosti novým zkušenostem a 

svědomitosti.  Na základě těchto výsledků jsme se rozhodli respondentky s mladšími a 

staršími bratry analyzovat zvlášť. 

Vzájemná míra podobnosti mezi partnerem a bratrem/otcem byla testována 

bivariátními korelacemi. Dále jsme provedli parciální korelace, kdy jsme podobnost otce, 

bratra a partnera kontrolovali pro délku partnerského vztahu respondentky a jejího 

partnera.  Ke zjištění, zda vliv bratra není pouze epifenoménem vlivu otce jsme použili 

parciální korelace. Podobnost bratra a partnera v osobnostních charakteristikách jsme 

kontrolovali pro osobnostní charakteristiky otce.  

Vliv kvality vztahu na míru podobnosti mezi partnerem a otcem/bratrem byl 

testován lineární regresí, kde závislou proměnnou byla vždy míra podobnosti mezi 

otcem/bratrem a partnerem v daném osobnostním rysu a nezávislou proměnnou byly 

jednotlivé subškály dotazníku s-Embu (u otce) nebo QRI (u bratra). 

Pro účely testování vlivu podobností mezi partnerem a otcem/bratrem na 

partnerskou spokojenost respondentky jsme použili lineární regrese, kde závislou 

                                                 
8 Např. u skóru v neuroticismu bratr měl skór 45 a partner 30. Hodnoty jsme od sebe odečetly a 

výsledný rozdíl činil 15. Čím menší rozdíl, tím větší podobnost. Největší podobnost = 0. 
 



 

[54] 

 

proměnnou byla vždy míra podobnosti mezi otcem/bratrem a partnerem v daném 

osobnostním rysu a nezávislou proměnnou byl skór dotazníku RAS.  

2.1.2.1. Rozdílnost mladšího a staršího bratra   

 

Pro naše další analýzy bylo nejprve nutné zkontrolovat, zda se skupiny mladších 

a starších bratrů mezi sebou liší, abychom věděli, zda při analýzách můžeme tyto dvě 

skupiny sloučit (v případě že by se nelišily), nebo musíme při dalších analýzách počítat 

s každou zvlášť. Výsledky dvouvýběrových nepárových t-testů ukázaly, že se skupiny 

mladších a starších bratrů mezi sebou liší v některých charakteristikách (viz níže), a proto 

jsme se rozhodli skupiny rozdělit.  

Pro zjištění rozdílnosti mezi mladším a starším bratrem respondentky 

v osobnostních charakteristikách jsme použili dvouvýběrový nepárový t-test. Výsledky 

ukázaly, že mladší a starší bratři jsou rozdílní v otevřenosti vůči novým zkušenostem a 

ve svědomitosti, naopak v případě neuroticismu, extraverze a přívětivosti byly výsledky 

nesignifikantní čili rozdíl mezi skupinou starších a mladších bratrů v těchto třech 

osobnostních charakteristikách nalezen nebyl (viz tabulky č. 12 a 13).  

 

Tabulka č. 12: Dvouvýběrový nepárový t-test rozdílnosti staršího a mladšího  

  bratra v osobnostních charakteristikách 

 

Osobnostní rys Bratr N Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Průměrná 

standardní chyba 

Neuroticismus 
Starší  107 33,25 4,88 0,472 

Mladší  104 33,89 4,58 0,45 

Extraverze 
Starší  107 37,88 4,76 0,46 

Mladší  104 37,81 3,99 0,391 

Otevřenost vůči  

zkušenosti 

Starší  107 35,96 3,51 0,339 

Mladší  104 34,67 3,69 0,362 

Přívětivost 
Starší  107 36,21 4,56 0,441 

Mladší  104 35,86 4,45 0,436 

Svědomitost 
Starší  107 36,19 4,83 0,467 

Mladší 104 34,74 4,97 0,487 
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Tabulka č. 13: Dvouvýběrový nepárový t-test rozdílnosti staršího a mladšího  

  bratra v osobnostních charakteristikách 

 

Osobnostní 

rys  
Bratr 

Průměrný 

rozdíl 
t df 

95 % Konfidenční 

interval 

Neuroticismus  
Starší 

-0,641 
-0,983 209 [-1,929 ; 0,645] 

Mladší -0,984 208,755 [-1,928 ; 0,644] 

Extraverze 
Starší 

0,08 
0,132 209 [-1,114 ; 1,274] 

Mladší 0,133 204,674 [-1,111 ; 1,271] 

Otevřenost vůči 

zkušenosti 

Starší 
1,289 

2,597* 209 [0,310 ; 2,268] 

Mladší 2,595* 207,694 [0,309 ; 2,269] 

Přívětivost 
Starší 

0,349 
0,563 209 [-0,874 ;1,573] 

Mladší 0,563 208,998 [-0.873 ; 1,572] 

Svědomitost 
Starší  

1,455 
2,156* 209 [0,124 ; 2,786] 

Mladší 2,156* 208,322 [0,124 ; 2,787] 

Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 

 

 

Pro zjištění, zda se hodnocení vztahu resepondentek se staršími a mladšími bratry 

během dětství liší, jsme použili dvouvýběrový nepárový t-test. Výsledky ukázaly, že 

skupiny mladších a starších bratrů se v tomto případě neliší, čili výsledky byly pro 

celkový skór i jednotlivé subškály dotazníku QRI nesignifikantní (viz tabulky č. 14 a 15).  

 

Tabulka č. 14: Dvouvýběrový nepárový t-test rozdílnosti staršího a mladšího  

  bratra ve vztahu s respondentkou během dětství 

 

QRI subškály Bratr N Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Průměrná 

standardní chyba 

Celkový skór 
Starší  107 64,44 8,87 .857 

Mladší  104 64,15 8,23 .807 

Podpora 
Starší 107 18,99 4,66 .451 

Mladší 104 18,79 4,51 .442 

Hloubka vztahu 
Starší  107 16,08 4,08 .394 

Mladší 104 16,89 3,89 .381 

Konflikt 
Starší  107 29,37 6,83 .661 

Mladší 104 28,46 7,75 .760 
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Tabulka č. 15: Dvouvýběrový nepárový t-test rozdílnosti staršího a mladšího  

  bratra ve vztahu s respondentkou během dětství 

 

 QRI subškály Bratr 
Průměrný 

rozdíl 
t df 

95 % Konfidenční 

interval 

Celkový  
Starší 

0,294 
0,251 209 [-2,030 ; 2,619] 

Mladší 0,251 208,551 [-2,027 ; 2,617] 

Podpora 
Starší 

0,192 
0,305 209 [-1,053 ; 1,438] 

Mladší 0,305 208,995 [-1,052 ; 1,438] 

Hloubka vztahu 
Starší 

-0,81 
-1,474 209 [-1,893 ; 0,273] 

Mladší -1,475 208,918 [-1,892 ; 0,272] 

Konflikt 
Starší 

0,912 
0,907 209 [-1,071 ; 2,894] 

Mladší 0,906 204,223 [-1,073 ; 2,898] 

 

 

Pro zjištění rozdílnosti mladšího a staršího bratra v míře podobnosti mezi bratrem 

a partnerem v osobnostních charakteristikách jsme rovněž použili dvouvýběrový 

nepárový t-test. Výsledky ukázaly, že mladší i starší bratr byli rozdílní v míře podobnosti 

partnerovi v případě otevřenosti novým zkušenostem a svědomitosti (viz tabulky č. 16 a 

17) a pro ostatní osobnostní charakteristiky byly výsledky nesignifikantní čili rozdíl mezi 

bratry a partnery v míře posobnosti v osobnostních charakteristikách nalezen nebyl.  

 

Tabulka č. 16: Dvouvýběrový nepárový t-test rozdílnosti staršího a mladšího  

bratra ve v míře podobnosti mezi bratrem a partnerem      

v osobnostních charakteristikách 

 

Míra podobnosti bratr x  

partner 
Bratr N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Průměrná 

standardní 

chyba 

Neuroticismus 
Starší  107 4,62 4,04 .387 

Mladší  104 5,09 3,73 .366 

Extraverze 
Starší  107 4,65 3,69 .357 

Mladší  104 4,47 3,64 .357 

Otevřenost vůči zkušenosti 
Starší  107 3,66 2,86 .276 

Mladší  104 4,65 3,54 .348 

Přívětivost 
Starší  107 4,65 3,66 .353 

Mladší  104 4,31 3,13 .307 

Svědomitost 
Starší  107 6,24 3,95 .382 

Mladší  104 6,97 5,21 .511 
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Tabulka č. 17: Dvouvýběrový nepárový t-test rozdílnosti staršího a mladšího  

bratra ve v míře podobnosti mezi bratrem a partnerem      

v osobnostních charakteristikách 

 

Míra podobnosti 

bratr x partner  
Bratr 

Průměrný 

rozdíl 
t df 

95 % Konfidenční 

interval 

Neuroticismus 
Starší 

-0,46999 
-0,881 209 [-1,521 ; 0,581] 

Mladší -0,882 208,621 [-1,520 ; 0,580] 

Extraverze 
Starší 

0,18305 
0,362 209 [-0,813 ; 1.179] 

Mladší 0,362 208,961 [-0,813 ; 1.179] 

Otevřenost vůči 

novým 

zkušenostem 

Starší 
-0,99029 

 - 2,233* 209 [-1.864 ; -0,116] 

Mladší  -2,227* 197,708 [-1.867 ; -0,113] 

Přívětivost 
Starší 

0,34651 
0,738 209 [-0,579 ; 1.272] 

Mladší 0,739 205,758 [-0,577 ; 1.270] 

Svědomitost 
Starší 

-0,72816 
 -1,144* 209 [-1.983 ; 0,526] 

Mladší  -1,141* 192,052 [-1.988 ; 0,531] 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 

 

 

 

2.1.2.2. Podobnost otce, bratra a partnera v osobnostních 
charakteristikách 

 

 Pro zjištění podobnosti mezi otcem, bratrem a partnerem respondentky 

v osobnostních charakteristikách byly použity bivariátní korelace.  

 Výsledky ukázaly, že (viz tabulka č. 18 a grafy č. 1,2,3,4 a 5): 

- Otec a bratr jsou si vzájemně podobní ve všech charakteristikách. 

- Otec a partner jsou si vzájemně podobní v neuroticismu, extraverzi a 

přívětivosti. 

- Starší bratr a partner jsou si vzájemně podobní v neuroticismu.  

- Mladší bratr a partner jsou si vzájemně podobní v přívětivosti. 
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  Tabulka č. 18: Bivariátní korelace osobnostních charakteristik otce, bratra a  

    partnera  

   

Osobnostní rys 

Partner x 

Starší Bratr 

(N=107) 

Partner x 

Mladší 

Bratr 

(N=104) 

Partner x 

Otec 

(N=211) 

Otec x 

Starší 

Bratr 

(N=107) 

Otec x 

Mladší 

Bratr 

(N=104) 

Neuroticismus .206* .053 .309** .437** .202* 

Extraverze  .180 .041 .192** .297** .173** 

Otevřenost vůči 

zkušenosti  
.161 .028 .117 .188* .366** 

Přívětivost  .169 .270** .170* .291** .510** 

Svědomitost  .063 -.047 .106 .293** .306** 

      Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Podobnost otce a partnera v neuroticismu 
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Graf č. 2: Podobnost otce a partnera v extraverzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Podobnost otce a partnera v přívětivosti 
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Graf č. 4: Podobnost staršího bratra a partnera v neuroticismu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf č. 5: Podobnost mladšího bratra a partnera v přívětivosti 
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Dále jsme provedli parciální korelace, kdy jsme podobnost otce/bratra a partnera 

kontrolovali pro délku partnerského vztahu respondentky a jejího partnera.  Výsledky ukázaly, 

že i v tomto případě (stejně jako když jsme délku vztahu nezohlednili) si otec a partner byli 

podobní v neuroticismu, extraverzi a přívětivosti. Mladší bratr a partner si byli podobní 

v přívětivosti a starší bratr a partner si byli podobní v neuroticismu (viz tabulka č. 19).  

 

Tabulka č. 19: Parciální korelace osobnostních charakteristik otce/bratra a  

  partnera kontrolovaná pro délku partnerského vztahu  

  respondentky 

 

Osobnostní 

charakteristiky 

Partner x 

Starší Bratr 

(N=107) 

Partner x 

Mladší Bratr 

(N=104) 

Partner x 

Otec 

(N=211) 

Neuroticismus .206* 0,061 .305** 

Extraverze 0,182 0,036 .187** 

Otevřenost vůči 

zkušenosti 
0,161 0,027 0,121 

Přívětivost 0,186 .257** 0,161* 

Svědomitost 0,069 -0,047 0,102 

  Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 

 

           Ke zjištění, zda vliv bratra není pouze epifenoménem vlivu otce jsme použili parciální 

korelace. Podobnost bratra a partnera v osobnostních charakteristikách jsme kontrolovali pro 

osobnostní charakteristiky otce. Ani jeden z výsledků nebyl signifikantní, což naznačuje, že 

podobnost mezi partnerem a bratrem může být vedlejším efektem podobnosti otce a partnera 

(viz tabulka č. 20). 

 

Tabulka č. 20: Parciální korelace osobnostních charakteristik mladšího/staršího    

                          bratra a partnera kontrolovaná pro osobnostní charakteristiky otce 

 

Osobnostní rys 
Partner x Starší Bratr 

(N=107) 

Partner x Mladší Bratr 

(N=104) 

Neuroticismus .114  - .029 

Extraverze  .158  - .015 

Otevřenost vůči 

zkušenosti  .153  - .044 

Přívětivost  .133 .204 

Svědomitost  .031  -.080 
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Abychom zjistili, zda je u našich respondentek otec silnějším vzorem pro výběr 

partnera než bratr, provedli jsme porovnání korelačních koeficientů osobnostních 

charakteristik otce/bratra a partnera (viz tabulka č. 21) 

 Nejprve jsme transformovali intraclass korelace (pomocí Fisherovy 

z transformace). Standardní chyba rozdílu mezi dvěma transformovanými korelacemi 

byla druhá odmocnina z 1 / (n1 -2) + 1 / n2 -2), kde se n1 a n2 vztahovali k počtu dyád 

v každé ze dvou skupin. Dále jsme vypočítali z, jako rozdíl mezi dvěma intraclass 

korelacemi dělené standardní chybou rozdílu a dostali jsme přidruženou p-hodnotu 

(Štěrbová, Bárová, Nováková, Varella, Havlíček & Valentová, 2017).  

 

Tabulka č. 21: Porovnání korelačních koeficientů osobnostních charakteristik  

  otce/bratra a partnera  

 

 

  

Partner x Otec a Partner 

x Starší bratr (N=107) 

Partner x Otec a 

Partner x Mladší bratr 

(N=104) 

Partner x Starší bratr a 

Partner x Mladší bratr 

(N=211) 

Osobnostní 

charakteristiky 
SE Z SE Z SE Z 

Neuroticismus 0,138 0,282 0,14 2,579** 0,139 1,122 

Extraverze 0,138 0,592 0,14 2,091** 0,139 1,014 

Otevřenost vůči 

zkušenosti 
0,138 0,734 0,14 1,144 0,139 0,967 

Přívětivost 0,138 0,134 0,14 0,589 0,139 0,764 

Svědomitost 0,138 0,402 0,14 1,009 0,139 0,792 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 

 

 

 V případě porovnání korelačních koeficientů mezi skupinami partner/otec a 

partner/starší bratr žádný z výsledků nebyl signifikantní, což znamená, že se míra 

podobnosti mezi těmito dvěma skupinami signifikantně neliší.  

 V případě porovnání korelačních koeficientů mezi skupinami partner/otec a 

partner/mladší bratr vyšel signifikantní výsledek v případě neuroticismu a extraverze, což 

znamená, že se míra podobnosti mezi těmito dvěma skupinami signifikantně liší.  Jako 

silnější vzor se jeví otec, protože průměrné hodnoty v míře podobnosti mezi otcem a 

partnerem v těchto dvou osobnostních charakteristikách jsou nižší (neuroticismus = 3,92 

a extraverze = 3,97) než v případě průměrných hodnot v míře podobnosti mezi partnerem 
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a mladším bratrem v těchto dvou charakteristikách (neuroticismus = 5,09 a extraverze = 

4,47). 

 V případě porovnání korelačních koeficientů mezi skupinami partner/starší bratr 

a partner/mladší bratr žádný z výsledků nebyl signifikantní, což znamená, že se míra 

podobnosti mezi těmito dvěma skupinami signifikantně neliší.  

2.1.2.3. Míra podobnosti mezi partnerem a otcem v souvislosti 
s kvalitou vztahu mezi respondentkou a otcem během dětství  

 

Pro výpočet míry podobnosti mezi otcem a partnerem respondentky 

v osobnostních charakteristikách v souvislosti s kvalitou vztahu mezi otcem a 

respondentkou během dětství byly použity parciální korelace. V tomto případě jsme 

porovnávali jednotlivé subškály dotazníku NEO-FFI s kvalitou vztahu mezi 

respondentkou a otcem během dětství. Výsledky ukázaly, že otec a partner si jsou podobní 

v neuroticismu, extraverzi a přívětivosti (tabulka č. 22). Podobnost mezi otcem a 

partnerem byla nalezena ve stejných charakteristikách i v případě, že nebyl zohledněn 

vztah mezi otcem a respondentkou během dětství. Tyto výsledky tedy napovídají, že 

kvalita vztahu mezi respondentkou a otcem nehraje žádnou roli. 

 

Tabulka č. 22: Parciální korelace míry podobnosti mezi otcem a partnerem  

  v souvislosti s kvalitou vztahu mezi otcem a respondentkou během  

  dětství (N=211) 

 

Osobnostní 

charakteristiky 

(otec x partner)  

Subškály s-EMBU  

Vřelost Odmítání Hyperprotektivita 

Neuroticismus  .299** .291** .306** 

Extraverze  .144** .190** .191** 

Otevřenost vůči 

zkušenosti 
0,118 0,116 0,11 

Přívětivost  .191** .194** .169** 

Svědomitost 0,103 0,106 0,119 

Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 

 

Dále byla pro výpočet míry podobnosti mezi otcem a partnerem respondentky 

v osobnostních charakteristikách v souvislosti s kvalitou vztahu mezi otcem a 

respondentkou během dětství použita lineární regrese, kdy závislou proměnnou byla vždy 

míra podobnosti mezi otcem a partnerem v daném osobnostním rysu a nezávislou 

proměnnou byly jednotlivé subškály dotazníku s-Embu a celkové hodnocení vnímané 
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kvality vztahu respondentky s otcem během dětství9 (viz tabulka č. 23). Výsledky 

ukázaly, že všechny modely provedených regresí pro jednotlivé osobnostní 

charakteristiky (neuroticismus (R2 = 0,009, p = 0,772), extraverze (R2 = 0,036, p = 0,106), 

otevřenost vůči zkušenosti (R2 = 0,035, p = 0,119), přívětivost (R2 = 0,062, p = 0,010), 

svědomitost (R2 = 0,031, p = 0,158)), byly nesignifikantní (kromě přívětivosti) a 

vysvětlovaly maximálně 6,2 % variability v našem vzorku. 

 

Tabulka č. 23: Lineární regrese míry podobnosti mezi otcem a partnerem  

  v souvislosti s kvalitou vztahu mezi otcem a respondentkou během  

  dětství (N=211) 

 

   Osobnostní 

charakteristiky 

subškály s-EMBU a 

celkové hodnocení 

vztahu  

t B Beta 

Neuroticismus 

Odmítání -0,591 -0,056 -0,058 

Vřelost -0,473 -0,039 -0,049 

Hyperprotektivita 0,313 0,016 0,024 

Celkové hodnocení 0,746 0,197 0,079 

Extraverze 

Odmítání 0,352 0,031 0,034 

Vřelost -0,533 -0,041 -0,055 

Hyperprotektivita  -2,300* -0,108 -0,172 

Celkové hodnocení  -0,067 -0,016 -0,007 

Otevřenost vůči 

zkušenosti 

Odmítání -1,486 -0,109 -0,145 

Vřelost -2,475* -0,160 -0,255 

Hyperprotektivita 0,092 0,005 0,007 

Celkové hodnocení 0,873 0,179 0,091 

Přívětivost 

Odmítání -2,059* -0,181 -0,198 

Vřelost 0,204 0,016 0,021 

Hyperprotektivita 2,059* 0,098 0,152 

Celkové hodnocení  -2,971* -0,728     -0,305 

Svědomitost 

Odmítání 0,151 0,014 0,015 

Vřelost -1,446 -0,118 -0,149 

Hyperprotektivita 1,743 0,087 0,131 

Celkové hodnocení 0,333 0,087 0,035 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 

 

                                                 
9 Jak byste zhodnotila vztah se svým otcem během dětství (tj. do 12 let věku)? Otázka byla 

hodnocena na 7 bodové Likertově škále 1 (Zcela negativně) – 7 (Zcela pozitivně) 
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2.1.2.4. Míra podobnosti mezi partnerem a bratrem v souvislosti 
s kvalitou vztahu mezi respondentkou a bratrem během dětství 

 

 Pro výpočet míry podobnosti mezi partnerem a bratrem respondentky 

v osobnostních charakteristikách v souvislosti s kvalitou vztahu mezi bratrem a 

respondentkou během dětství byly použity parciální korelace. Porovnávali jsme 

jednotlivé subškály dotazníku NEO-FFI s kvalitou vztahu mezi respondentkou a bratrem 

během dětství. 

Výsledky ukázaly, že: 

- Starší bratr a partner jsou si podobní v neuroticismu (tabulka č. 24).  

- Mladší bratr a partner jsou si podobní v přívětivosti (tabulka č. 24).  

Bratři a partneři si jsou podobní ve stejných charakteristikách, stejně jako 

v případě, kdy není zohledněna kvalita vztahu mezi bratrem a respondentkou během 

dětství. Tyto výsledky tedy napovídají, že kvalita vztahu mezi respondentkou a bratrem 

nehraje významnou roli. 

 

Tabulka č. 24: Parciální korelace míry podobnosti mezi bratrem a partnerem  

                       v souvislosti s kvalitou vztahu mezi bratrem a respondentkou během        

                       dětství 

 

  Starší bratři (N=107) Mladší bratři (N=104) 

Osobnostní 

charakteristiky 

Subškály QRI  Subškály QRI  

Celkový Podpora 
Hloubka 

vztahu 
Konflikt Celkový Podpora 

Hloubka 

vztahu 
Konflikt 

Neuroticismus  .207* .197* .200* .204* 0,052 -0,008 0,03 0,018 

Extraverze  0,161 0,173 0,176 0,175 0,014 0,023 0,035 0,041 

Otevřenost vůči 

zkušenosti    
0,136 0,164 0,137 0,169 0,03 0,021 0,016 0,035 

Přívětivost  0,147 0,176 0,169 0,117 .264** .284** .281** .316** 

Svědomitost 0,037 0,097 0,73 0,054 -0,072 -0,03 -0,037 -0,061 

Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 
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Dále byla pro výpočet míry podobnosti mezi bratry a partnerem respondentky 

v osobnostních charakteristikách v souvislosti s kvalitou vztahu mezi bratry a 

respondentkou během dětství použita lineární regrese, kdy závislou proměnnou byla vždy 

míra podobnosti mezi bratrem a partnerem v daném osobnostním rysu a nezávislou 

proměnnou byly jednotlivé subškály dotazníku QRI (viz tabulky č. 25 a 26).  

Výsledky ukázaly, že všechny modely provedených regresí pro jednotlivé 

osobnostní charakteristiky u staršího bratra (neuroticismus (R2 = 0,016, p = 0,655), 

extraverze (R2 = 0,053, p = 0,131), otevřenost vůči zkušenosti (R2 = 0,023, p = 0,484), 

přívětivost (R2 = 0,024, p = 0,474), svědomitost (R2 = 0,036, p = 0,286)), byly 

nesignifikantní a vysvětlovaly maximálně 5,8 % variability v našem vzorku. 

V případě mladšího bratra výsledky lineární regrese ukázaly, že všechny modely 

provedených regresí pro jednotlivé osobnostní charakteristiky u mladšího bratra 

(neuroticismus (R2 = 0,026, p = 0,445), extraverze (R2 = 0,007, p = 0,868), otevřenost 

vůči zkušenosti (R2 = 0,036, p = 0,306), přívětivost (R2 = 0,058, p = 0,109), svědomitost 

(R2 = 0,029, p = 0,399)), byly nesignifikantní a vysvětlovaly maximálně 5,8 % variability 

v našem vzorku. 

 

Tabulka č. 25: Lineární regrese míry podobnosti mezi partnerem a starším  

  bratrem v souvislosti s kvalitou vztahu mezi starším bratrem a  

  respondentkou během dětství 

 

 

Osobnostní 

charakteristika 
subškála QRI t B Beta 

Neuroticismus 

Celkový 0,577 0,025 0,056 

Podpora -0,734 -0,095 -0,111 

Hloubka vztahu 0,176 0,173 0,176 

Konflikt -0,019 -0,011 -0,019 

Extraverze 

Celkový -2,137* -0,085 -0,204 

Podpora -1,753 -0,205 -0,259 

Hloubka vztahu 0,330 0,041 0,045 

Konflikt -1,799 -0,103 -0,191 

Otevřenost vůči 

zkušenosti 

Celkový 0,12 0 0,001 

Podpora -1,074 -0,099 -0,161 

Hloubka vztahu 0,602 0,059 0,084 

Konflikt 0,543 0,025 0,059 

Přívětivost 

Celkový -0,618 -0,025 -0,06 

Podpora -1,543 -0,181 -0,23 

Hloubka vztahu 0,878 0,11 0,122 

Konflikt -0,412 -.024 -0,045 
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Svědomitost 

Celkový -0,387 -0,017 -0,038 

Podpora -0,863 -0,109 -0,129 

Hloubka vztahu -0,104 -0,014 -0,104 

Konflikt 0,804 0,05 0,804 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 

 

 

Tabulka č. 26: Lineární regrese míry podobnosti mezi partnerem a mladším  

  bratrem v souvislosti s kvalitou vztahu mezi mladším bratrem  

  respondentkou během dětství 

 

 

Osobnostní 

charakteristika 
subškála QRI t  B Beta 

Neuroticismus 

Celkový -0,931 -0,042 -0,092 

Podpora  -0,646 -0,074 -0,09 

Hloubka vztahu  -0,721 -0,089 -0,093 

Konflikt  -0,069 -0,004 -0,008 

Extraverze 

Celkový 0,437 0,019 0,043 

Podpora  -0,502  -0,057 -0,07 

Hloubka vztahu  0,717 0,087 0,093 

Konflikt  0,349 0,018 0,039 

Otevřenost vůči 

zkušenosti 

Celkový 1,01 0,043 0,1 

Podpora   -1,085 -0,118 -0,15 

Hloubka vztahu 1,768 0,206 0,226 

Konflikt  0,625 0,032 0,069 

Přívětivost 

Celkový -1,474 -0,055 -0,144 

Podpora  0,507 0,048 0,069 

Hloubka vztahu   -2,255* -0,229 -0,285 

Konflikt  -0,291  -0,013 -0,032 

Svědomitost 

Celkový 0,367 0,023 0,036 

Podpora  -0,956  -0,153 -0,132 

Hloubka vztahu  0,519 0,089 0,067 

Konflikt  0,896 0,067 0,1 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 
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2.1.2.5. Partnerská spokojenost respondentky v souvislosti 
s mírou podobnosti mezi otcem/bratrem a partnerem  

 

Ke zjištění, zda míra podobnosti mezi partnerem a otcem/bratrem predikuje 

partnerskou spokojenost byla použita lineární regrese, kdy závislou proměnnou byla míra 

podobnosti mezi otcem/bratrem a partnerem v osobnostní charakteristice a nezávislou 

proměnnou byl celkový skór dotazníku RAS (dotazník partnerské spokojenosti).   

 Výsledky ukázaly, že: 

- Čím více jsou si partner a otec podobní v neuroticismu, tím vyšší partnerskou 

spokojenost respondentka vykazuje (viz tabulka č. 27 a graf č. 6). Model 

regrese byl signifikantní (p = 0,000) a vypovídal o 12,1 % variability v našem 

vzorku. 

- Čím více jsou si partner a starší bratr podobní v neuroticismu, tím vyšší 

partnerskou spokojenost respondentka vykazuje (viz tabulka č. 28 a graf č. 7). 

Model regrese byl nesignifikantní (p = 0,138) a vypovídal o 7,8 % variability 

v našem vzorku.  

- U mladších bratrů byl nalezen pouze trend (p = 0,053), který by rovněž 

ukazoval, že čím více jsou si partner a mladší bratr podobní v neuroticismu, 

tím vyšší partnerskou spokojenost respondentka vykazuje (viz tabulka č. 29). 

Model regrese byl nesignifikantní (p = 0,212) a vypovídal o 6,9 % variability 

v našem vzorku.  

 

Tabulka č. 27: Lineární regrese partnerské spokojenosti respondentky v souvislosti  

  s mírou podobnosti mezi otcem a partnerem 

 

Míra podobnosti 

(otec x partner) 
t B Beta 

Neuroticismus -3,959*** -0,323 -0,265 

Extraverze -1,206 -0,106 -0,081 

Otevřenost vůči 

zkušenostem 
1,918 0,196 0,127 

Přívětivost 0,466 0,04 0,031 

Svědomitost -1,942 -0,159 -0,13 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 
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Graf č. 6: Souvislost partnerské spokojenosti respondentky s mírou podobnosti  

      mezi otcem a partnerem v neuroticismu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 28: Lineární regrese partnerské spokojenosti respondentky v souvislosti  

  s mírou podobnosti mezi starším bratrem a partnerem 

 

 

Míra podobnosti 

(starší bratr x 

partner) 

t B Beta 

Neuroticismus -2,257* -0,28 -0,225 

Extraverze -0,187 -0,024 -0,018 

Otevřenost vůči 

zkušenostem 
0,167 0,029 0,017 

Přívětivost 0,093 0,013 0,009 

Svědomitost -1,173 -0,148 -0,117 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 
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Graf č. 7: Souvislost partnerské spokojenosti respondentky s mírou podobnosti  

      mezi starším bratrem a partnerem v neuroticismu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 29: Lineární regrese partnerské spokojenosti respondentky v souvislosti  

  s mírou podobnosti mezi mladším bratrem a partnerem 

 

   

 Míra podobnosti 

(Mladší bratr x 

partner) 

t B Beta 

Neuroticismus -1,963 -0,209 -0,193 

Extraverze -0,921 -0,104 -0,094 

Otevřenost vůči 

zkušenostem 
1,071 0,122 0,107 

Přívětivost 0,574 0,074 0,057 

Svědomitost -0,964 -0,077 -0,099 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 
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Pokud jsme v případě bratrů modely kontrolovali pro délku vztahu, došli jsme 

k totožným výsledkům čili v případě bratrů délka vztahu nehrála roli v partnerské 

spokojenosti. Ovšem v případě otců jsme došli k výsledkům odlišným. Bez kontroly 

délky vztahu vyšel signifikantní výsledek u otce pouze u neuroticismu. Zatímco, pokud 

jsme kontrolovali délku vztahu (partnerský vztah delší než 6 měsíců), pak se ukázalo, že 

čím více si byli otec a partner podobní v neuroticismu, otevřenosti novým zkušenostem a 

svědomitosti, tím vyšší respondentka vykazovala partnerskou spokojenost (viz tabulka č. 

30 a grafy č. 8, 9 a 10). Model regrese nebyl signifikantní (0,198) a vysvětloval 12,2 % 

variability v našem vzorku. 

 

Tabulka č. 30: Lineární regrese partnerské spokojenosti respondentky v souvislosti  

  s mírou podobnosti mezi otcem a partnerem při délce vztahu více    

  než 6 měsíců 

 

 Míra 

podobnosti 

(otec x 

partner) 

t B Beta 
Standardní 

chyba 

Neuroticismus  -3,78*** -0,314 -0,257 0,083 

Extraverze -1,351 -0,12 -0,092 0,089 

Otevřenost vůči 

zkušenostem 
2,01** 0,208 0,135 0,104 

Přívětivost 0,356 0,031 0,024 0,087 

Svědomitost  -2,02** -0,168 -0,137 0,083 

 Vysvětlivky: *p< 0,05; **p< 0,01; ***p < 0,001 
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Graf č. 8: Souvislost partnerské spokojenosti respondentky s mírou podobnosti  

      mezi otcem a partnerem v neuroticismu (při délce vztahu >6 měsíců) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Souvislost partnerské spokojenosti respondentky s mírou podobnosti  

      mezi otcem a partnerem v otevřenosti novým zkušenostem (při délce  

      vztahu >6 měsíců) 
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Graf č. 10: Souvislost partnerské spokojenosti respondentky s mírou podobnosti  

        mezi otcem a partnerem ve svědomitosti (při délce vztahu >6 měsíců) 
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3. Diskuse a shrnutí výsledků 
 

3.1. Shrnutí výsledků 

 

 

 Rozdílnost mezi skupinou mladších a starších bratrů 

 

Mezi skupinami mladších a starších bratrů byla nalezena rozdílnost ve dvou 

osobnostních charakteristikách, a to v otevřenosti novým zkušenostem a ve 

svědomitosti. Ve vztahu s respondentkami žádný rozdíl nalezen nebyl. Další 

rozdílnost mezi skupinou mladších a starších bratrů byla nalezena v podobnosti 

partnerům, a to v otevřenosti novým zkušenostem a svědomitosti.  

 

 Podobnost otce, bratra a partnera v osobnostních charakteristikách 

 

Podobnost byla nalezena mezi partnerem a otcem v neuroticismu, extraverzi a 

přívětivosti. Mezi starším bratrem a partnerem byla nalezena podobnost 

v neuroticismu a mezi mladším bratrem a partnerem byla nalezena podobnost 

v přívětivosti. Jako silnější vzor pro výběr partnera u respondentek se ukázal otec, 

který si byl s partnerem respondentky podobný ve více osobnostních 

charakteristikách než bratr. 

 

 Podobnost mezi partnerem a otcem/bratrem v souvislosti s kvalitou vztahu 

s otcem/bratrem během dětství  

 

 

Kvalita vztahu mezi otcem/bratrem a respondentkou během dětství nehrála v míře 

podobnosti mezi otcem/bratrem a partnerem žádnou roli.  

 

 

 Vliv podobnosti otce/bratra a pertnera na partnerskou spokojenost 

respondentky 

 

Respondentky vykazovaly větší míru partnerské spokojenosti, pokud si partner a 

otec/starší bratr byli podobní v neuroticismu, zatímco u mladšího bratra byl nalezen 

pouze trend, rovněž v případě neuroticismu. V případě, kdy jsme partnerskou 

spokojenost počítali pouze pro ženy jejichž vztah trval déle než šest měsíců, 

respondentky vykazovaly vyšší míru partnerské spokojenosti, pokud si partner a otec 

byli podobní v neuroticismu, otevřenosti vůči zkušenostem a svědomitosti.  
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3.2. Diskuse 

 

Cílem tohoto předloženého výzkumu bylo testovat potenciální vliv otce a bratra 

na výběr partnera u heterosexuálních žen v osobnostních charakteristikách. Jinými slovy 

naším cílem bylo zjistit, zda výběr partnera u heterosexuálních žen v kontextu sexuálního 

imprinting-like efektu podléhá vlivu otce/bratra (v případě osobnostních charakteristik). 

Tento jev jsme testovali i v kontextu retrospektivního hodnocení kvality vztahu 

respondentky s otcem/bratrem během dětství. Následně jsme také testovali, jaký vliv na 

respondentčinu partnerskou spokojenost má případná podobnost mezi otcem/bratrem a 

partnerem.  

 

3.2.1. Podobnost otce/bratra a partnera v osobnostních 
charakteristikách 

  

Výsledky ukázaly, že heterosexuální ženy si vybírají partnery podobné jejich 

otcům i bratrům opačného pohlaví, avšak pouze v některých osobnostních 

charakteristikách. Otec si byl s partnerem respodnetky podobný ve více osobnostních 

charakteristikách než bratr (v případě kdy jsme zahrnuli respondentky se vztahem delším 

než šest měsíců).  

 Náš vzorek v případě neuroticismu sice nepostihoval celou Gaussovu křivku, ale 

v rámci tohoto rysu bylo rozložení normální a variabilita dostatečně vysoká (otec: 23-46 

bodů, starší bratr: 19-45 bodů, mladší bratr: 23-45 bodů, partner: 20-49 bodů) na to, 

abychom mohli testovat vliv imprinting-like efektu na výběr partnera. Otec i starší bratr 

si byli s partnerem podobní v neuroticismu.  Průměr neuroticismu byl oproti normám 

spíše nízký, což znamená, že bychom je mohli charakterizovat spíše jako lidi, kteří jsou 

emocionálně stabilní, vyrovnaní, klidní, bezstarostní a nenechají se snadno vyvést z míry 

(Hřebíčková, 2004). Respondentky si v tomto případě pravděpodobně vybírají takové 

partnery, kteří jsou podobní jejich příbuzným mužským vzorům, protože se již jednou 

naučily s daným mužem vycházet. Nízký neuroticismus je obecně preferovanou 

charakteristikou, protože jednoznačně ovlivňuje zvládání a odolnost vůči stresovým 

situacím (Bolger & Schilling, 1991). Tato strategie by mohla sloužit ke snižování rizika 

rozpadu vztahu, a zároveň ke zvyšování partnerské spokojenosti. 

Byl nalezen i vliv bratrů. V případě starších bratrů a partnerů byla nalezena 

podobnost v neuroticismu. Průměrný věkový rozdíl mezi respondentkou a jejím starším 

bratrem byl cca 5,5 roku. V tomto věku již bratr pro respondentku (jakožto starší 

sourozenec) mohl představovat určitý vzor. Prvorozený má na svém mladším sourozenci 
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poprvé možnost vyzkoušet si určitou nadřazenou roli a často se stává atraktivnějším 

modelem než rodič, protože pro mladšího sourozence bývá „srozumitelnější“ (Larsen  

Buss, 2008).  

Vzhledem k faktu, že rodič a sourozenec opačného pohlaví jsou si do určité míry 

podobní (a v případě osobnostních rysů také hraje důležitou roli dědičnost), nabízela se 

otázka, jakou roli při vytváření preferencí hraje rodič a jakou sourozenec. V souladu 

s teorií fenotypové podobnosti (Rushton & Nicholson, 1988) si byli otec a bratr podobní 

ve všech osobnostních charakteristikách. Výsledky našich analýz napovídají, že 

podobnost mezi partnerem a bratrem může být vedlejším efektem podobnosti otce a 

partnera. Otec se jeví jako silnější vzor, protože si byl s partnerem podobný ve více 

charakteristikách než bratr a při porovnání korelačních koeficientů se ukázal jako 

signifikantně silnější.  

Dále se nabízí se otázka, zda místo sexuálního imprinting-like efektu nehraje roli 

spíše homogamie, nebo genetická podobnost, protože potomci si jsou se svými rodiči do 

značné míry podobní, tudíž je také možné, že ženy si nevybírají partnera podle svého 

rodiče, ale podle sebe, což v našem případě nešlo plně ověřit, protože respondentky 

nevyplnily osobnostní dotazník i za sebe. 

Výsledky několika studií ukazují, že partneři jsou si navzájem podobní v mnoha 

různých charakteristikách (např. rasa, socioekonomický status, věk, odborný zájem, 

fyzická atraktivita a tak dále, např. Ahern, Cole, Johnson, & Vandenberg, 1985; 

Bereczkei & Csanaky, 1996; Jaffe & Chacon-Puignau, 1995; Keller atd.) Vybírat si 

soběpodobné partnery je adaptivní, což vysvětluje teorie příbuzenského výběru. Příbuzní 

jedinci spolu sdílejí určitou část společných genů, díky čemuž mezi nimi dochází 

k altruistickému chování ve větší míře (Hamilton, 1964). Spíše, než jen chránit příbuzné 

na úkor cizinců mají jednotlivci také tendenci odhalovat i jiné (avšak geneticky podobné) 

organismy, které s nimi nejsou příbuzné (společným „rodinným“ původem) a vybírají si 

takové partnery (na základě genetické podobnosti), kteří jim pravděpodobně přinesou 

větší reprodukční výhodu (Thiessen, 1980). Studie ukazují, že co se týče osobnostních 

charakteristik, tak jsou si partneři podobnější než náhodně spárování jedinci (McCrae a 

kol., 2009).  Partneři jsou si podobní v extraverzi, otevřenosti vůči zkušenostem, 

přívětivosti a svědomitosti ale v neuroticismu nikoliv (Gyuris, 2010; Štěrbová a kol, 

2017).  

Imprinting-like efekt by mohl být alternativním evolučním vysvětlením 

nenáhodného párování. Vliv imprinting-like efektu na výběr partnera u lidí je poměrně 

hojně zkoumaným tématem, ale většina těchto studií se zaměřovala spíše na fyzické 
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charakteristiky (např. Perret, 2002). V naší studii jsme se zaměřili na osobnostní 

charakteristiky otce/bratra a reálného partnera. Dříve provedené výzkumy naznačují, že 

atrakce k rysům rodiče opačného pohlaví je silnější než přitažlivost k soběpodobným 

rysům (např. barva očí: Little a kol., 2003; věk: Perret a kol., 2002) a výsledky některých 

výzkumů (např. Bereczkei a kol., 2004) ukázaly, že imprinting-like efekt funguje i u 

adoptovaných dětí. 

3.2.2. Kvalita vztahu respondentky s otcem/bratrem během dětství a 
podobnost otce/bratra a partnera v osobnostních charakteristikách  

 

V naší studii jsme předpokládali, že vzájemná podobnost mezi otcem/bratrem a 

partnerem může být modulována kvalitou vztahu mezi respondentkou a otcem/bratrem 

během dětství. Jinými slovy, pokud respondentka bude hodnotit vztah se svým 

otcem/bratrem pozitivně, bude následně preferovat partnera, který bude mít podobné 

charakteristiky. Tento předpoklad se ovšem nepotvrdil. Tyto výsledky tedy napovídají, 

že kvalita vztahu mezi respondentkou a otcem nehraje žádnou roli, což je v rozporu 

s výsledky předchozích výzkumů, kdy se vztah ukazoval jako důležitý faktor pro 

následný výběr partnera (např. Bereczkei, 2004; Wiszevska, 2007). Existují ovšem studie, 

které rovněž nenašli žádný efekt kvality vztahu na podobnost mezi otcem a partnerem 

respondentky (např. Marcinkowska & Rantala, 2012) a některé studie kvalitu vztahu 

vůbec nezohlednily a efekt přesto našli čili kvalita vztahu respondentky s otcem/bratrem 

během dětství nutně nemusí hrát roli v podobnosti otce/bratra a partnera, což ukázal i náš 

výzkum.  

Ženy, které si vybírají takové partnery, kteří jsou podobní jejich blízkým 

mužským vzorům, pravděpodobně zdědily stejné partnerské preference jako jejich matky, 

a to ve větší míře než jiné ženy, nebo by si s ním díky dobrému vztahu mohly být více 

podobné a následně si pak vybírat spíše soběpodobné partnery (Wiszewska, 2007). 

Výzkumy také ukazují, že rodiče pro své potomky často preferují soběpodobné partnery 

a větší vliv na to, jakého si jejich potomek vybere partnera mohou mít, pokud s potomkem 

budou mít pozitivní vztah (Apostolou, 2007). Současně také může docházet 

k asociativnímu učení otcových charakteristik, kdy by šlo o pozitivní podmiňování 

(kladným vztahem s otcem). Navíc by také bylo možné předpokládat, že respondentky, 

které už jednou měly dobrý vztah s otcem, zjistily, že si s daným „vzorem“ chování 

rozumí, a tudíž by toto chování a rysy mohly vyhledávat i u svého budoucího partnera 

(Bereczkei, 2002). 
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Co se týče vztahu se sourozencem, je důležité vzít v potaz věkový rozestup mezi 

respondentkami a jejich bratry. Starší bratr byl v průměru starší o 5,5 roku a mladší bratr 

byl v průměru mladší o 5 let. V předškolním věku je starší sourozenec pořád považován 

za určitý zdroj zkušenosti. Starší sourozenec často pomáhá mladšímu sourozenci, čímž se 

sám učí zvládat nadřazenou roli, postupně se mezi sourozenci objevuje i soupeřivost, kdy 

starší sourozenec zpravidla získává dominantní pozici a pro mladšího je často vzorem a 

může se stát objektem k identifikaci, když se jím nemůže stát rodič (Larsen  Buss, 

2008).  

Vzhledem k faktu, že nebyl nalezen efekt kvality vztahu s otcem/bratrem během 

dětství na podobnost mezi otcem/bratrem a partnerem, výsledky naznačují, že spíše, než 

o asociativní učení by se mohlo jednat právě o imprinting-like efekt, kdy si žena během 

senzitivní periody internalizuje charakteristiky blízkých, které následně použije při 

výběru svého partnera v dospělosti.  

3.2.3. Podobnost otce/bratra a partnera v osobnostních 
charakteristikách a partnerská spokojenost 

  

Spokojenost v partnerském vztahu kladně ovlivňuje některé aspekty života, např. 

zdraví (Diamond, Fagundes, & Butterworth, 2010). Osobnostní charakteristiky patří mezi 

jedny z nejdůležitějších charakteristik, které partnerskou spokojenost ovlivňují (např. 

Dyrenforth, Kashy, Donnellan, & Lucas, 2010). Výzkumy ukazují, že nejdůležitější roli 

v případě partnerské spokojenosti hraje vlastní osobnost, následovaná osobností partnera 

a až poté podobností mezi partnery. Pro vztahy se jako důležité ukazují interpersonální 

charakteristiky, což je neuroticismus a extraverze (např. Roberts, Kuncel, Shiner, Caspi, 

& Goldberg, 2007; Robins, Caspi & Moffitt, 2000 atd.). Podle výzkumů se jako 

nejdůležitější pro partnerskou spokojenost jeví neuroticismus, který je také největším 

prediktorem rozvodovosti (Roberts, Kuncel, Shiner, Caspi, & Goldberg, 2007).  

V naší studii respondentky vykazovaly větší partnerskou spokojenost, pokud si 

otec/bratr a partner byli podobní právě v neuroticismu. Jak již bylo popsáno výše, tak 

partneři, otcové i bratři na škále neuroticismu skórovali nízko. Ukazuje se, že jedinci, 

kteří skórují v neuroticismu vysoko, jsou ve svém partnerském vztahu méně spokojení 

(pravděpodobně proto, že jsou obecně méně spokojeni se svým životem a mají větší 

tendence k vytváření negativních událostí prostřednictvím negativnějšího chování) než ti, 

kteří skórují nízko (Fisher & McNulty, 2008; Caughlin, Huston & Houts, 2000). V našem 

případě bychom výsledky mohli interpretovat tak, že ženy si takového partnera 
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pravděpodobně vybírají nejen proto, že jednou se již naučily s daným mužem (vzorem), 

vycházet, ale navíc v tomto případě (kdy byl skór neuroticismu nízko) mají větší jistotu, 

že partner nebude odvádět jejich pozornost, nebo si nebude zcela monopolizovat jejich 

čas, ale také pravděpodobně díky své emočně stabilní povaze bude úspěšnější a získá 

lepší status a pozici v sociální hierarchii, což povede i k zajištění lepších podmínek pro 

ženu a její potomky.   

V případě, kdy jsme kontrolovali délku vztahu (vztah delší než 6 měsíců), pak 

žena vykazovala větší partnerskou spokojenost, pokud si otec a partner byli podobní 

v neuroticismu, otevřenosti novým zkušenostem a svědomitosti. Svědomitost i otevřenost 

vůči zkušenosti jsou obě charakteristiky, které se projevují postupně, konkrétně například 

svědomitost je po neuroticismu dalším druhem sebekontroly vztahující se k aktivnímu 

procesu plánování a organizování, což jsou zcela jistě charakteristiky, které se projevují 

postupně časem, a proto pravděpodobně signifikantně vyšly až v případě, kdy jsme 

zohlednili délku vztahu (Hřebíčková, 2004).  Otec se v tomto případě jeví jako silnější 

vzor (protože si s partnerem byl podobný ve více charakteristikách než bratr). Délka 

vztahu je zdá se aspektem, který také hraje důležitou roli v partnerské spokojenosti.  

 

3.2.4. Návrhy pro budoucí výzkumy 

  

Většina výzkumů, která se zabývala imprinting-like efektem a výběrem partnera 

se zaměřovala na heterosexuální jedince, v případě homosexuálních jedinců je tak stále 

otázkou, jaký vliv rodiče mají a také zda má vliv spíše rodič stejného, či opačného 

pohlaví. Další výzkumy by se mohly zaměřit také na partnerskou spokojenost a stabilitu 

vztahu v kontextu imprinting-like efektu, protože studie na toto téma takřka neexistují. 

Z hlediska vztahu mezi sourozenci by se také studie mohly více zaměřit na sourozenecké 

konstelace (porovnat případy, kdy je v rodině více a méně sourozenců). Dále by se 

výzkumy mohly více zaměřit například na vlivy rodiče a sourozence stejného pohlaví, 

nebiologického otce a dalších rodinných příslušníků (např. nevlastní sourozenec) a 

v neposlední řadě také na jiné než osobnostní charakteristiky, které také hrají roli při 

výběru partnera, přičemž by mohli zahrnout i ideální partnery, a ne pouze ty reálné, 

protože reálný partner se od ideálního partnera může lišit (Finkel & Eastwick, 2008). Bylo 

by také zajímavé zkoumat variabilitu potenciálních vzorů, například v rodinách, kde otec 

nebyl v dětství přítomen a roli „vzoru“ mohl převzít např. bratr, děda nebo jiný mužský 

vzor.  
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4. Přínosy studie 
 

Jelikož nebylo provedeno mnoho studií, které by se zabývaly imprinting-like 

efektem z hlediska osobnostních rysů, pak je toto hlavním přínosem této práce, protože 

osobnost je při výběru partnera velice důležitá. V naší studii jsme testovali nejen vliv 

otců, ale i bratrů. Bratry jsme měli jak mladší, tak starší, což je zásadní z hlediska 

sourozeneckých konstelací. Zkoumali jsme vliv imprinting-like efektu na partnerskou 

spokojenost, což zatím nikdo nedělal. Toto je důležité, protože pokud chceme diskutovat, 

jakou roli hraje imprinting-like efekt ve vztazích a výběru partnera, pak je zkoumání 

dopadu na partnerskou spokojenost klíčové. Testovali jsme také vliv kvality vztahu, 

kdyby podobnost mezi otcem/bratrem a partnerem byla výhradně podmíněna kvalitou 

vztahu, pak bychom o imprinting-like efektu nemohli mluvit. A posledním přínosem naší 

studie je, že ženy uvedly charakteristiky za všechny zúčastněné, tedy jak je vidí ony samy, 

což je v kontextu imprinting-like efektu důležité. 

5. Limity studie  
 

Naše studie má několik limitací, kterých jsme si vědomi. Do našich analýz jsme 

zahrnuly i ženy s více sourozenci, což mohlo vést k „rozmělnění“ vlivu sourozenců (ale 

odpovídaly za toho, kterého považovaly jako nejvíce vlivného). Jako největší limit této 

studie vnímáme retrospektivní hodnocení osobnostních charakteristik bratra na dotazníku 

NEO-FFI. Chápeme, že některé položky mohlo být složité převést do minulosti (na 

osobnost dítěte), ale respondentky jsme požádaly o určitý nadhled. Retrospektivní 

hodnocení osobnosti u bratra jsme použili protože, osobnostní charakteristiky se ustalují 

v předškolním/školním věku. Je také nutné dodat, že respondentkám byla ponechána 

možnost zanechat jakýkoliv komentář a na retrospektivní hodnocení osobnostních 

charakteristik bratra si žádná z nich nestěžovala. Dále velikost finálního vzorku byla 

relativně nízká (N=211) a to kvůli velkému počtu nedokončených dotazníků. Velké číslo 

nedokončených dotazníků mohlo být způsobeno poměrně velkou časovou náročností (cca 

45 minut). Dalším limitem může být, že respondentky nevyplnily dotazník NEO-FFI i za 

sebe, a tak jsme nemohli testovat vliv homogamie, rozhodli jsme se tak ovšem cíleně, a 

to už kvůli tak velké časové náročnosti. Dalším limitem je vysoká variabilita v délce 

partnerského vztahu, protože v počátcích vztahu můžeme partnera vnímat jinak než 

později. Všechny dotazníky byly hodnocené z pohledu respondentky (jak vnímá svého 

otce, bratra a partnera), což může jako limit působit, ale v případě testování imprinting-

like efektu je důležité, jak dané jedince vnímá respondentka, a nikoliv jak se vnímají oni 
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sami. Retrospektivní hodnocení kvality vztahu (s otcem/bratrem) se také může jevit jako 

limit, protože vzpomínky se v průběhu času mění, ale v případě testování imprinting-like 

efektu, je podstatná zapamatovaná kvalita vztahu s danou osobou. 

 

6. Etické otázky výzkumu 
 

Každá účastnice před započetím samotného výzkumu vyplnila informovaný 

souhlas (viz příloha č. 3), pokud jej nepotvrdily, nebylo možné začít dotazník vyplňovat. 

Účast ve výzkumu byla dobrovolná a bylo možné ji kdykoliv přerušit. Respondentkám 

ovšem byla ponechána možnost zanechat svůj email, na který jim v případě zájmu budou 

zaslány výsledky studie. Pro účely výzkumu byla také zřízena speciální e-mailová 

schránka10 pro případ jakýchkoli dotazů, námitek a komentářů, na kterou se respondentky 

mohly kdykoliv obrátit. 

7. Závěr 
 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda si heterosexuální ženy vybírají partnery 

podobné svým otcům a/nebo bratrům v osobnostních charakteristikách a jak je tato míra 

podobnosti ovlivňována kvalitou vztahu s otcem/bratrem během dětství a také jak míra 

podobnosti mezi otcem/bratrem a partnerem ovlivňuje partnerskou spokojenost 

respondentky.   

 V teoretické části práce byly shrnuty koncepty související s výběrem partnera, 

imprintingem-like efektem, sourozenectvím a osobností. Byly vymezeny a utříděny 

jednotlivé pojmy, které se daných kapitol týkají.  

Empirická část práce naplnila své cíle. Výsledky ukázaly, že heterosexuální ženy 

si vybírají partnery podobné jejich otcům i bratrům, avšak pouze v určitých osobnostních 

charakteristikách. Jako velmi podstatný se jevil neuroticismus, který také hrál největší 

roli v partnerské spokojenosti žen. Důležitost kvality vztahu během dětství s otcem a 

bratrem se ovšem neprokázala. Zatímco podobnost mezi otcem/bratrem a partnerem 

současně pozitivně predikovala partnerskou spokojenost respondentky.  

Podle našich výsledků sourozenci opačného pohlaví mohou do určité míry 

ovlivňovat partnerský výběr žen (jak ukázaly i některé předchozí studie), avšak je nutné 

tento jev kontrolovat i pro rodiče opačného pohlaví, protože vše může být jeho vedlejším 
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efektem. Vzhledem k faktu, že nebyl nalezen efekt kvality vztahu s otcem/bratrem během 

dětství na podobnost mezi otcem/bratrem a partnerem, výsledky naznačují, že spíše, než 

o asociativní učení by se mohlo jednat právě o imprinting-like efekt. Naše výsledky 

napovídají, že bratři a otcové mohou tedy nejen ovlivňovat partnerský výběr žen, ale i 

jejich následnou partnerskou spokojenost. Práce přinesla mnoho zajímavých výsledků, 

avšak pro hlubší pochopení fungování imprinting-like efektu u lidí je třeba dalších 

výzkumů.  
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Příloha č. 3: Informace o výzkumu a informovaný souhlas (text) 

 

Fakulta humanitních studií a Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Karlovy 

 

Facebook: Výzkum partnerských preferencí a výběru     partnera  

Etologie člověka 

 

 

Dobrý den, 

velice děkujeme Za Váš zájem a ochotu podílet se na našem výzkumu "Vliv otce a 

bratra na výběr partnera u heterosexuálních žen". 
 

Našeho výzkumu se mohou zúčastnit ženy, které splňují následující podmínky: 
- věk od 18 let 

- heterosexuální orientace 

- mají alespoň jednoho bratra 

- mají dlouhodobý vztah nebo ho měly v minulosti 

 

Vyplňování dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 45 minut. K vyplňování se 

můžete vrátit až po dobu 48 hodin od prvního spuštění. Účast ve výzkumu je zcela 

anonymní. Svoji účast můžete kdykoliv přerušit a Vámi vyplněné údaje nebudou ke 

zpracování výzkumu využity. Odpovídejte prosím pravdivě, žádná odpověď není 

"správná" nebo "špatná".  

 

Na konci dotazníků na Vás čekají vyhodnocené osobnostní testy a výsledky 

předchozí studie, které jste se možná zúčastnily.  
 

Děkujeme Vám za účast ve výzkumu! 

Bc. Klára Zelenková & Mgr. Zuzana Štěrbová 

 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či nejasností kontaktujte prosím Kláru 

Zelenkovou na některém z následujících emailů: 

vyzkum.partnerskych.vztahu@gmail.com / zelenkovaklar@gmail.com, nebo na tel.: 

605736069. 

Nyní bychom Vás rády požádaly o potvrzení informovaného souhlasu, který je 

nezbytný k další výzkumné činnosti: "Prohlašuji, že jsem byla seznámena s 

podmínkami účasti na výzkumu "Vliv otce a bratra na výběr partnera u 

heterosexuálních žen" a že se jej chci zúčastnit dobrovolně. Beru na vědomí, že údaje 

poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a budou použity pouze pro vědecké 

účely." 

 

 

o Ano, souhlasím 

o Ne, nesouhlasím  

 

https://www.facebook.com/V%C3%BDzkum-partnersk%C3%BDch-preferenc%C3%AD-a-v%C3%BDb%C4%9Bru-partnera-201739546673574/?fref=ts
http://web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/index.php/cz/
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Příloha č. 4: Sociodemografické údaje a úvodní otázky 
v dotazníku (text) 

 

 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

 Žena  

 Muž  

 

2) Kolik je Vám let? 

 

3) Považuji se za osobu (ohodnoťte sama sebe na škále): 

 Výhradně heterosexuální 

 Převážně heterosexuální  

 Spíše heterosexuální  

 Bisexuální 

 Spíše homosexuální  

 Převážně homosexuální  

 Výhradně homosexuální  

 

4) Vyrůstala jste alespoň část svého dětství se svým biologickým nebo nebiologickým 

otcem?  

 Ano  

 Ne  

 

5) S kým jste vyrůstala minimálně do svých 12 let ve společné domácnosti?   (Pokud 

jste v tomto období vyrůstala s biologickým i nebiologickým otcem, označte prosím 

oba). 

 Biologický otec 

 Nebiologický otec 

 

5a1) OD kolika let jste vyrůstala ve společné domácnosti se svým biologickým otcem?    

        (Pokud od narození, napište prosím 0.) 

 

5a2) DO kolika let jste vyrůstala ve společné domácnosti se svým biologickým otcem?  

        (Např.: Do 18)   

 

5b1) OD kolika let jste vyrůstala ve společné domácnosti se svým nebiologickým  

        otcem? (Pokud od narození, napište prosím 0.) 

 

5b2) DO kolika let jste vyrůstala ve společné domácnosti se svým nebiologickým  

        otcem? (Např.: Do 18) 
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6) Pokud jste do svých 12 let vyrůstala s biologickým i nebiologickým otcem, označte  

    zde prosím toho, kterého považujete za zásadnějšího, neboli kdo měl na Vaši    

    výchovu větší vliv? 

 Biologický otec 

 Nebiologický otec  

 

7) Máte alespoň jednoho bratra? 

 Ano  

 Ne  

 

8) Uveďte prosím počet Vašich bratrů. Pokud bratra nemáte, uveďte prosím v rolovačce  

    číslo "0" nula. (Zahrňte prosím vlastní i nevlastní sourozence.). 

 

 

9) Pokud je některý z Vašich bratrů nevlastní, uveďte prosím, který to je.(Pokud máte  

    bratrů více např. 3 mladší bratry a jen jeden z nich je nevlastní, napište zde prosím,    

    který to je, např.: mladší bratr č. 2. V případě, že jsou všichni Vaši bratři vlastní,  

    napište zde prosím žádný.) Nevlastní bratr: Důležité kritérium pro nás je, zda jste  

    spolu vyrůstali ve společné domácnosti.  

 

10) Na následující otázky zaměřené na Vašeho bratra, odpovídejte prosím za toho  

      bratra, se kterým si myslíte, že jste měla nejlepší vztah během dětství. Uveďte  

      prosím, za koho budete odpovídat.    

 Starší bratr  

 Mladší bratr  

 Bratr dvojče  

 

11) Pamatujete si na svého bratra ze svého dětství?  

 Ano  

 Ne  

 

11a1) OD kolika let jste vyrůstala ve společné domácnosti se svým bratrem?   (Pokud  

          od narození, napište prosím 0.)    

 

11a2) DO kolika let jste vyrůstala ve společné domácnosti se svým bratrem?  

 

12a) O kolik let je Váš bratr starší? (Např. o 3) 

 

12b) O kolik let je Váš bratr mladší? (Např. o 5) 

 

13) Máte dlouhodobého partnera? (Dlouhodobý vztah je takový, který považujete za  

      perspektivní a počítáte s ním do budoucna.) 

 Ano, v současné době mám dlouhodobého partnera  

 Ne, v současné době nemám dlouhodobého partnera, ale měla jsem ho v minulosti  

 Ne, nikdy jsem dlouhodobého partnera neměla  

 

14) Kolik jste doposud měla dlouhodobých partnerů? (Pokud máte v současné době  

      partnera, prosím počítejte i jeho.) 
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15) Jak dlouho trvá Váš dlouhodobý vztah? (Pokud v současné době dlouhodobého  

      partnera nemáte, odpovídejte prosím za svého minulého dlouhodobého partnera.) 

______ Roky  

______ Měsíce  

 

16) Jakého pohlaví je Váš partner? (Pokud v současné době dlouhodobého partnera 

nemáte, odpovídejte prosím za svého minulého dlouhodobého partnera.) 

 Muž  

 Žena  

 

17) V jaké obci jste převážně žila do 12 let? 

 Hlavní město  

 Krajské město  

 Město  

 Vesnice  

 

18) V jaké obci převážně žijete dnes? 

 Hlavní město  

 Krajské město  

 Město  

 Vesnice  

 

19) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 neukončené základní nebo základní vzdělání  

 střední odborné (bez maturity)  

 úplné střední (s maturitou)  

 vysokoškolské  

 

20) Jaké je v současnosti Vaše zaměstnání? 

 Studuji  

 Pracuji  

 Studuji a pracuji  

 Jiné 

 

Následující blok otázek bude zaměřen na Vašeho otce. (Pokud jste vyrůstala s 

biologickým i nebiologickým otcem, odpovídejte prosím za toho, kterého jste označila 

jako důležitějšího)        

 

1) Kolik je let Vašemu otci? (Pokud je Váš otec již po smrti, vyberte prosím úplně       

    poslední možnost: "Otec již nežije".)   

 

2) V jaké obci převážně žije Váš otec dnes? (Pokud Váš otec již nežije, nic prosím  

    nevyplňujte.) 

 Hlavní město  

 Krajské město  

 Město  

 Vesnice  
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3) Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce? 

 neukončené základní nebo základní vzdělání  

 střední odborné (bez maturity)  

 úplné střední (s maturitou)  

 vysokoškolské  

 

Následující blok otázek bude zaměřen na Vašeho bratra. (Nezapomínejte prosím, 

že pokud máte bratrů více, pak na následující otázky odpovídáte za toho bratra, se 

kterým jste měla podle Vás nejlepší vztah během dětství). 

 

1) Kolik je let Vašemu bratrovi?  

 

2) Jaká je sexuální orientace Vašeho bratra? 

 Výhradně heterosexuální  

 Převážně heterosexuální  

 Spíše heterosexuální  

 Bisexuální  

 Spíše homosexuální  

 Převážně homosexuální 

 Výhradně homosexuální  

 

3) V jaké obci převážně žil Váš bratr do 12 let? 

 Hlavní město  

 Krajské město  

 Město  

 Vesnice  

 

4) V jaké obci převážně žije Váš bratr dnes? 

 Hlavní město  

 Krajské město  

 Město  

 Vesnice  

 

5) Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho bratra? 

 neukončené základní nebo základní vzdělání  

 střední odborné (bez maturity)  

 úplné střední (s maturitou)  

 vysokoškolské  
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Následující blok otázek bude zaměřen na Vašeho partnera, s nímž máte 

dlouhodobý vztah (tj. takový, který považujete za perspektivní a počítáte s ním do 

budoucnosti). V případě, že v současnosti dlouhodobý vztah nemáte, odpovídejte 

prosím za svého posledního partnera.  

 

1) Kolik let je Vašemu partnerovi? 

 

2) V jaké obci převážně žije Váš partner dnes?  

 Hlavní město  

 Krajské město  

 Město  

 Vesnice  

 

3) Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho partnera? 

 neukončené základní nebo základní vzdělání  

 střední odborné (bez maturity)  

 úplné střední (s maturitou)  

 vysokoškolské  
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Příloha č. 5: Dotazník NEO-FFI (text)11 

 

 

Vůbec 

nevystihuje 

Spíše 

nevystihuje 

Něco mezi Spíše 

vystihuje 

Zcela 

vystihuje 

             1              2          3                4                5    

 

1. Hned tak se jen neznepokojím   

2. Mám rád kolem sebe mnoho lidí 

3. Nerad ztrácím svůj čas denním sněním 

4. Snažím se být zdvořilý ke každému, koho potkám 

5. Své věci udržuji v pořádku a čistém stavu 

6.Často se cítím horší než ostatní 

7. Snadno se rozesměji 

8. Když si osvojím již vyzkoušený postup, jak něčeho dosáhnout, držím se ho 

9. Často se dostanu do sporu se svou rodinou nebo se spolupracovníky 

10. Svůj čas si dovedu dobře organizovat tak, abych všechny věci vyřídil včas 

11. Pokud jsem vystaven velkému stresu, mám občas pocit, že se hroutím 

12. Nepovažuji sám sebe za příliš veselého 

13. Jsem fascinován motivy, které nalézám v umění a přírodě 

14. Mnozí lidé si o mě myslí, že jsem egoistický a sobecký 

15. Nejsem příliš systematickým člověkem 

16. Jen zřídka se cítím osamělý nebo smutný 

17. Velmi rád se bavím s jinými lidmi 

18. Myslím si, že je zbytečné, aby lidé naslouchali rozdílným názorům významných osobností,  

      protože si z nich stejně nedovedou žádný vybrat 

19. Raději bych s ostatními spolupracoval, než s nimi soupeřil 

20. Pokouším se o splnění všech svěřených úkolů s maximální svědomitostí 

21. Často se cítím napjatý a nervózní 

22. Jsem rád tam, kde se něco děje 

23. Poezie na mě má malý nebo vůbec žádný vliv 

24. Jsem náchylný k tomu, že znevažuji názory jiných a stavím se k nim skepticky 

25. Mám přesně vymezené cíle a pracuji systematicky na jejich dosažení 

26. Mnohdy se cítím zcela bezcenný 

27. Raději bývám sám, než ve společnosti lidí 

28. Často si doma připravuji nová nebo cizokrajná jídla nebo si je objednávám v restauraci 

                                                 
11 Když ženy vyplňovaly dotazník za svého bratra a otce, byl dotazník převeden do minulého 

času.  



 

[106] 

 

29. Věřím tomu, že pokud bych to dovolil(a), tak by mě většina lidí využila pro své cíle 

30.  Promarním mnoho času, než začnu s prací 

31. Zřídkakdy pocítím strach nebo úzkost 

32. Často mám pocit, že překypuji energií 

33. Jen zřídkakdy si povšimnu nálady nebo pocitů, které vyvolávají okolní vlivy 

34. Většina lidí, které znám, mě mají rádi 

35. Pracuji tvrdě na dosažení svých cílů 

36. Často mě rozčílí způsob jednání ostatních lidí se mnou 

37. Jsem radostný, dobře naladěný člověk 

38. Věřím tomu, že bychom měli při rozhodování v závažných životních situacích brát v úvahu 

názory lidí, kterých si vážíme 

39. Někteří lidé mne považují za chladného a vypočítavého 

40. Pokud něco slíbím, vždy to dodržím 

41. Pokud se něco nedaří, až příliš často se tím nechám odradit a mám pocit, že to vzdám 

42. Nejsem příliš radostným optimistou 

43. Při čtení poezie či pohledu na umělecké dílo se mnohdy chvěji vzrušením 

44.Ve svých názorech jsem tvrdošíjný a neústupný 

45. Někdy na mě není takové spolehnutí, jaké by mělo být 

46. Jen zřídkakdy jsem smutný nebo depresivní 

47. Vedu život v rychlém tempu 

48. Nezajímám se o spekulace na téma podstaty vesmíru nebo smyslu bytí člověka 

49. Většinou se pokouším být ohleduplný a citlivý 

50. Jsem výkonná osoba, která svou práci dotáhne do konce 

51. Často se cítím bezmocný a chci, aby mi někdo pomohl vyřešit mé problémy 

52. Jsem velmi aktivní osoba 

53. Jsem chtivý vědění 

54. Pokud někoho nemám rád, dám mu to najevo 

55. Snad nikdy nebudu schopen uvést pořádek do svého života 

56. Mnohdy se tak stydím, že bych se nejraději schoval 

57. Nebaví mě vést druhé lidi 

58. Často si rád pohrávám s teoriemi nebo abstraktními myšlenkami 

59. Je-li to nutné, neváhám manipulovat lidmi, abych dosáhl toho, co chci 

60.  Usiluji o dokonalost ve všem, co dělám 
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Příloha č. 6: Dotazník QRI (text)12 

 

 

1) Do jaké míry jste se mohla na tohoto sourozence obrátit s prosbou o pomoc s Vašimi    

    problémy?   

 Vůbec ne  

 Spíše méně  

 Spíše více  

 Velmi 

 

2) Jak často jste se musela snažit, abyste zabránila konfliktu s tímto sourozencem? 

 

3) Jak moc jste mohla počítat s tím, že Vám tento sourozenec pomůže při řešení  

    problému? 

 

4) Jak moc Vás obvykle tento sourozenec dokázal naštvat? 

 

5) Do jaké míry jste se na tohoto sourozence mohla spolehnout, že Vám poskytne  

     upřímnou zpětnou vazbu, i když jste ji možná nechtěla slyšet? 

 

6) Jak moc provinile jste se kvůli tomuto sourozenci dokázala cítit? 

 

7) Kolik jste musela investovat do Vašeho vztahu? 

 

8) Do jaké míry jste se na tohoto sourozence mohla spolehnout, že by Vám pomohl při  

    úmrtí Vám blízkého člena rodiny? 

 

9) Jak moc Vás chtěl tento sourozenec změnit? 

 

10) Jak moc pozitivní roli hrál tento sourozenec ve Vašem životě? 

 

11) Jak moc byl pro Vás významný vztah s tímto sourozencem ve Vašem životě? 

 

12) Jak blízký, jste si myslela, že Váš vztah s tímto sourozencem bude v dospělosti? 

 

13) Jak moc by Vám Váš sourozenec scházel, kdybyste se nemohli vidět ani spolu  

      mluvit po dobu jednoho měsíce? 

 

14) Jak moc k Vám byl Váš sourozenec kritický?   

 

15) Pokud jste si chtěla jít hrát ven, jak moc jste si byla jistá, že s Vámi tento  

      sourozenec bude ochoten jít? 

 

16) Jak moc jste se cítila být zodpovědná za blaho tohoto sourozence? 

 

17) Jak moc jste byla na tomto sourozenci závislá? 

 

                                                 
12 Škála Vůbec ne (1) – Velmi (4) byla použita u všech otázek 
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18) Do jaké míry jste se na tohoto sourozence mohla spolehnout, že Vás vyslechne ve  

      chvíli, když jste byla na někoho jiného velmi naštvaná? 

 

19) Jak moc jste chtěla svého sourozence změnit? 

 

20) Jak moc Vás dokázal Váš sourozenec rozzlobit? 

 

21) Jak moc jste se s tímto sourozencem hádala? 

 

22) Do jaké míry jste se mohla opravdu spolehnout na to, že Vás tento sourozenec  

      dokáže rozptýlit, když jste se cítila být ve stresu? 

 

23) Jak často jste kvůli tomuto sourozenci cítila vztek? 

 

24) Jak často se Váš sourozenec snažil kontrolovat nebo ovlivňovat Váš život? 

 

25) O kolik více jste do tohoto vztahu investovala, než jste z něj získávala?

 

Příloha č. 7: Dotazník RAS (tabulka) 

 

 

Nakolik naplňuje váš partner vaše potřeby? 

vůbec ne  1 2  3 4 5     zcela 

 Jste ve vašem vztahu s partnerem celkově spokojena? 

vůbec ne  1 2  3 4 5     zcela 

Kdybyste měla srovnat váš vztah s partnerem s jinými partnerskými vztahy, řekla byste, že je 

mnohem lepší  1 2  3 4 5     mnohem horší 

Jak často si přejete, abyste vztah s vaším partnerem nikdy nenavázala? 

nikdy      1 2  3 4 5     neustále 

Nakolik váš vztah naplňuje vaše původní očekávání? 

vůbec ne  1 2  3 4 5     zcela 

Jak moc milujete svého partnera? 

vůbec      1 2  3 4 5     velmi mnoho 

Je ve vašem vztahu s partnerem mnoho problémů? 

vůbec žádné     1 2  3 4 5     velmi mnoho 
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Příloha č. 8: Dotazník sEMBU (text) 13 

 

Jak byste zhodnotila vztah se svým otcem během dětství (tj. do 12 let věku)? 

 Zcela negativně  

 Převážně negativně  

 Spíše negativně  

 Neutrálně  

 Spíše pozitivně 

 Převážně pozitivně  

 Zcela pozitivně 

 

1) Stávalo se, že se otec tvářil mrzutě nebo naštvaně, aniž by mi řekl důvod. 

 Nikdy  

 Ano, ale málokdy  

 Ano, často  

 Ano, většinou  

 

2) Můj otec mě chválil. 

 

3) Stávalo se, že jsem si přála, aby se otec méně staral o to, co jsem dělala. 

 

4) Stávalo se, že mě otec tělesně trestal více, než jsem si zasloužila. 

 

5) Když jsem přišla domů, musela jsem otci říct, co jsem dělala. 

 

6) Myslím si, že se otec snažil, aby mé dospívání bylo podnětné, zajímavé a poučné  

    (např. tak, že mi dával dobré knihy, zařizoval mi tábory, bral mě do kroužků). 

 

7) Můj otec mě kritizoval a v přítomnosti jiných lidí mi říkal, jaká jsem lenivá a 

neužitečná. 

 

8) Stávalo se, že mi otec zakázal něco, co měly jiné děti dovolené, protože se bál, že by  

    se mi mohlo něco stát. 

 

9) Můj otec se mě snažil podněcovat k tomu, abych byla nejlepší. 

 

10) Můj otec se tvářil smutně, nebo mi dával jiným způsobem najevo, že jsem se  

      chovala špatně, takže jsem se potom skutečně cítila provinile. 

 

11) Myslím si, že se můj otec přehnaně obával o to, aby se mi něco nestalo. 

 

12) Když se mi nedařilo, cítila jsem, že se mě otec snaží uklidnit a povzbudit. 

 

13) Choval se ke mně jako k "černé ovci" rodiny nebo jako k "obětnímu beránku". 

 

                                                 
13 Škála Nikdy (1) – Ano, většinou (4) byla použita u všech otázek 
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14) Můj otec mi dával slovy a gesty najevo, že mě má rád. 

 

15) Cítila jsem, že můj otec má raději mého sourozence. 

 

16) Můj otec mě často ztrapňoval. 

 

17) Mohla jsem chodit, kam jsem chtěla, aniž by mi do toho otec příliš mluvil. 

 

18) Měla jsem pocit, že můj otec zasahoval do všeho, co jsem dělala. 

 

19) Mezi mnou a mým otcem jsem cítila něhu a vřelost. 

 

20) Můj otec mi jasně vymezoval hranice, co smím a co nesmím dělat, poté na tom  

      přísně trval. 

 

21) Můj otec mě přísně trestal i za maličkosti. 

 

22) Můj otec chtěl rozhodovat o tom, jak bych měla chodit oblékaná, nebo jak bych  

      měla vypadat. 

 

23) Cítila jsem, že když se mi něco podařilo, byl na mě můj otec hrdý. 

 

Příloha č. 9: Závěr dotazníku (text)  

 
Chcete být informována o výsledcích výzkumu? 

 Ano 

 Ne 

 

Máte zájem účastnit se i dalších výzkumů Etologie člověka? 

 Ano 

 Ne 

 

Pokud máte jakékoliv otázky, návrhy, či připomínky, nebo se chcete o problematice 

něco více dozvědět, kontaktujte nás na následujícím emailu: 

vyzkum.partnerskych.vztahu@gmail.com, nebo nám zanechte vzkaz přímo zde.      

 

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši účast a případné sdílení. Těšíme se na další 

spolupráci a přejeme Vám krásný den. Bc. Klára Zelenková & Mgr. Zuzana Štěrbová    

  


