
Abstrakt 

Partnerské preference hrají významnou roli ve volbě partnera. Výběr partnera se však 

může od partnerských preferencí do značné míry lišit. Mezi obrazem ideálního partnera a 

skutečným partnerem tak vzniká diskrepance, která může mít vliv na partnerskou spokojenost 

a stabilitu vztahu. V návaznosti na studii z roku 2013 zaměřenou na diskrepanci mezi ideálním 

a skutečným partnerem ve vybraných fyzických charakteristikách bylo cílem této studie 

sledovat, a) jak se mění obraz ideálního partnera v čase, b) zda je obraz ideálního partnera 

ovlivněn partnerem aktuálním, c) zda má diskrepance mezi ideálním a skutečným partnerem 

vliv na partnerské přizpůsobení a d) zda má diskrepance vliv na stabilitu vztahu.  

Finální vzorek tvořilo 133 heterosexuálních participantek ve věku 18 až 43 let (průměrný 

věk = 29,28, SD = 5,744). Participantky vyplnily online dotazník obsahující základní 

sociodemografické údaje, údaje o zkušenostech s dlouhodobými vztahy, dotazník zaměřený na 

partnerské přizpůsobení (R-DAS) a ze standardizovaných obrázkových stimulů vybraly 

charakteristiky svého ideálního a skutečného partnera (pokud byly ve vztahu). Výsledky 

ukázaly změnu obrazu ideálního partnera oproti prvnímu testování (2013). V případě testování 

vlivu aktuálního partnera na obraz ideálního partnera analýzy ukázaly signifikantní výsledek 

pouze v případě tělesného ochlupení. Vliv diskrepance mezi ideálním a skutečným partnerem 

na partnerské přizpůsobení se ukázal pouze v případě BMI. Žádný vliv diskrepance nebyl 

nalezen v případě stability vztahu.  

Podle našich výsledků jsou preference pro fyzické charakteristiky poměrně stabilní 

v čase, přičemž vliv aktuálního partnera je jen zanedbatelný. Tato skutečnost může napovídat 

tomu, že se partnerské preference mohou utvářet různými mechanismy např. v raném dětství či 

dříve, nebo mohou být předmětem dědičnosti. Výsledky dále ukázaly pouze nepatrný vliv 

diskrepance na partnerské přizpůsobení a žádný vliv na stabilitu vztahu. Stabilita vztahu byla 

v tomto případě zásadním ukazatelem, protože nebyla omezena na subjektivní hodnocení. To 

naznačuje, že významnější roli by mohla hrát diskrepance ve fyzických charakteristikách u 

mužů, pro něž jsou fyzické charakteristiky při výběru partnera důležitější. Větší efekt by také 

mohla mít diskrepance v osobnostních charakteristikách. 

 


