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ABSTRAKT

Párování představuje nedílnou součást života téměř většiny jedinců po celém světě.
Evoluční psychologové považují párovací strategie za soubor adaptací, které byly
vyselektovány přirozeným výběrem v průběhu evoluční historie. Tyto strategie poté
ovlivňují rozhodování jedince ohledně výběru partnera nebo typu vztahu (krátkodobého či
dlouhodobého). Jelikož mezi pohlavími existuje asymetrie ohledně minimálních
rodičovských investic do potomků (ženy mají na rozdíl od mužů omezený počet pohlavních
buněk, přivádějí na svět potomky a kojí), předpokládá se, že párovací strategie mužů a žen
řídí pohlavně odlišné principy. To ale neznamená, že by muži nebo ženy nebyli schopni
některé strategie uplatňovat, protože záleží i na okolnostech, ve kterých se daný jedinec
vyskytuje. Těmito okolnostmi mohou být individuální rozdíly, jako jsou kupříkladu věk,
fyzická atraktivita, sociosexuální orientace, vztahový status, fáze menstruačního cyklu u žen
a hladina testosteronu u mužů, což může naznačovat větší variabilitu v párovacích strategiích
spíše v rámci jedno pohlaví nežli mezi nimi. Cílem této práce je prostřednictvím literární
rešerše prozkoumat vliv pohlaví a individuálních faktorů na aktivaci konkrétní párovací
strategie vedoucí k navázání krátkodobého či dlouhodobého vztahu.

Klíčová slova: Krátkodobé vztahy, Dlouhodobé vztahy, Pohlavní rozdíly, Individuální
rozdíly, Evoluční psychologie
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ABSTRACT

Mating represents an essential part of human life all around the world. Evolutionary
psychologists consider mating strategies as a set of adaptations which was naturally selected
during human evolutionary history. These strategies influence human’s decision-making
concerning choosing a partner or a type of a relationship (short- or long-term). Since there
is an asymmetry in parental investment to an offspring between the sexes (such as women
having limited number of sex cells, giving birth and breast-feeding infants), it is presumed
that men’s and women’s mating strategies are driven by sex-different principles. However,
that does not mean that men and women would not be able to pursue some of the mating
strategies, since they are also dependent on other conditions. These conditions may include
individual differences such as age, physical attractiveness, sociosexual orientation,
relationship status, women‘s menstrual cycle phase or men‘s testosterone levels. That may
suggest higher variability within each sex rather than between them. The main aim of this
bachelor thesis is to review relevant literature and thus examine the influence of sex and
individual factors on activation of a particular mating strategy that lead to engaging in shortor long-term relationship.

Keywords: Short-term mating, Long-term mating, Sex differences, Individual differences,
Evolutionary psychology
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ÚVOD
Partnerské vztahy jsou každodenním fenoménem, který se týká naprosté většiny lidí
po celém světě. Kromě veřejné popularity se tomuto tématu dostávalo a stále dostává
pozornosti různých společenskovědních disciplín, jako jsou kupříkladu psychologie,
sociologie či antropologie, z nichž každá má na tento fenomén jiné hledisko, klade si jiné
otázky a cíle a využívá různé metody při jeho zkoumání. I samotné obory v rámci těchto
disciplín, jakož se konkrétně u psychologie může jednat o psychologii sociální, vývojovou,
mezikulturní nebo evoluční, přistupují ke studiu partnerských vztahů z různých úhlů a mají
vlastní teoretické zázemí.
Účelem této práce je poskytnout přehled dosavadních výzkumů na poli krátkodobých
a dlouhodobých vztahů z evoluční perspektivy, konkrétně z pohledu teorie sexuálních
strategií a teorie strategického pluralismu. Jelikož se jedná o velice rozsáhlé téma, tato práce
se zaměřuje především na tři hlavní oblasti, jimiž jsou:
I. Preference krátkodobých a dlouhodobých vztahů
II. Partnerské preference v kontextu krátkodobého a dlouhodobého vztahu
III. Navazování krátkodobých a dlouhodobých vztahů
V těchto hlavních oblastech je kladen důraz především na pohlavní rozdíly a na rozdíly
individuální, k jejichž zkoumání je využívána především sociosexuální orientace, věk,
atraktivita, menstruační cyklus a vztahový status neboli zdali se jedná o nezadaného jedince
či jedince ve vážném vztahu. Tato práce je pomyslně rozdělená do dvou hlavních částí,
přičemž první část (zahrnující první a druhou kapitolu) poskytuje základní teoretické
ukotvení a část druhá (třetí kapitola) je věnována přehledu konkrétních studií a výzkumů a
odpovědím na následující stanovené výzkumné otázky:
•

Jací lidé preferují spíše krátkodobé nebo dlouhodobé vztahy?

•

Jak ovlivňují individuální faktory navazování krátkodobého a dlouhodobého
vztahu?

•

Liší se partnerské preference v kontextu krátkodobého a dlouhodobého vztahu?

•

Liší se partnerské preference spíše na základě pohlaví nebo na základě
individuálních charakteristik?

•

Vykazují muži pozitivnější postoj ke krátkodobým vztahům nežli ženy?
8

•

Preferují muži vícero sexuálních partnerů nežli ženy?

•

Mají muži v průměru skutečně více sexuálních partnerů/krátkodobých vztahů/ než
ženy?

•

Vyhledávají muži spíše krátkodobé vztahy a ženy vztahy dlouhodobé?

•

Liší se muži a ženy v oblasti navazování krátkodobých a dlouhodobých vztahů?

Dále je uveden stručný rozbor nejčastějších limitů evolučně-psychologických studií,
které jsou v této práci uváděny, stejně jako limity této práce jako takové. Závěrem jsou
shrnuty nejdůležitější výsledky této práce.
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1 Základní teoretický přehled
1.1

Přirozený a pohlavní výběr
Základy evolučně-psychologických teorií vycházejí z Darwinovy teorie přirozeného

výběru (Darwin, 1859). Hlavní myšlenkou je, že mezi jedinci daného druhu dochází
k soutěži (kompetici) o jejich přežití a rozmnožení se. O šanci jedince přežít a rozmnožit se
rozhodují individuální vlastnosti, které jsou z větší části dědičné1, jako například schopnost
efektivněji získat potravu nebo lépe odolávat nepřátelům, predátorům či parazitům. Přitom
je pro působení přirozeného výběru nutné, aby vlastnosti jedinců byly proměnlivé, tj.
schopné vytvářet více či méně odlišné varianty. Za proměnlivost vlastností nejčastěji mohou
mutace2 nebo vlivy prostředí (například patogeny). Ti jedinci, kteří vykazují tyto výhodnější
vlastnosti, mají vyšší šanci na zanechání potomstva, a tím na předání většího podílu svých
genů do genofondu (soubor genů všech jedinců dané populace) následující generace. Jinými
slovy, mají vyšší reprodukční zdatnost (fitness)3 než ostatní jedinci. Přirozeným výběrem se
jedinci daného druhu v průběhu času vyvíjejí, jelikož získávají vlastnosti, které jim poskytují
výhodu v přežití a rozmnožení se. Takové vlastnosti se poté označují jako adaptace, které
mohou být fyziologického, morfologického, psychického i behaviorálního charakteru
(Flegr, 2007).
Evoluční psychologové zastávají názor, že se adaptace formovaly v období
pleistocénu (zhruba posledních 2,5 miliónu let předcházejících příchodu zemědělství). Lidé
jsou tedy adaptovaní na prostředí naších předků, nikoliv na prostředí současné, protože se
naše psychika nestihla adaptovat na příliš rychlé změny, které se odehrály od příchodu
zemědělství po současnou dobu (Campbell, 1999; Cosmides a Tooby, 1990; Lehmiller,
2014). Jelikož výběr partnera hraje důležitou roli v úspěšném rozmnožení jedince, evoluční
psychologové předpokládají, že naše sexuální chování může proto být tvarováno právě
1

Dědivost vlastností u pohlavně se rozmnožujících druhů, do kterých spadá i člověk, je kvůli „neustálému“
náhodnému míchání otcovských a mateřských genů nízká, tudíž se určitá vlastnost se spíše objeví se zvýšenou
pravděpodobností než v plné míře (Flegr, 2007).
2
Mutace znamenají dědičné změny vlastností, ke kterým dochází především při přepisu genetické informace
(Flegr, 2007).
3
Reprodukční zdatnost neboli fitness označuje soubor vlastností, které ovlivňují šance jedince předat své
geny do následujících generací, tedy šanci zanechat potomstvo. Míru zdatnosti jedince lze odhadnout pouze
zpětně, a to v počtu potomků (reprodukčním úspěchu) a pouze ve srovnání s ostatními jedinci. Podle
reprodukčního úspěchu je možné fitness rozlišovat na exkluzivní fitness, která uvažuje pouze reprodukční
úspěch samotného jedince, a inkluzivní fitness, která bere v úvahu jak reprodukční úspěch jedince, tak i jeho
biologických příbuzných, protože s ním sdílejí část společných genů, které předávají do dalších generací (Flegr,
2007; Hamilton, 1964).
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specifickými adaptacemi, jako jsou například partnerské preference (Pillsworth a Haselton,
2006).
Přirozený výběr je dále rozdělen na přírodní a pohlavní. Působením přírodního výběru
jsou selektováni jedinci schopnější odolávat vlivům vnějšího prostředí a vznikají tak
adaptace spojené s úspěšným přežitím jedince. Pro účely této práce a pro partnerské vztahy
obecně je významnější výběr pohlavní. Působením tohoto výběru jsou selektováni jedinci
s lepšími schopnostmi získat sexuálního partnera (jsou například rychlejší nebo vybírají
kvalitnější partnery) než ostatní jedinci, čímž se formují adaptace spojené s úspěšným
pářením (Buss, 2007; Flegr, 2007). Jeho vlivem také vznikají sekundární pohlavní znaky, a
tím i více či méně očividný pohlavní dimorfismus (Flegr, 2007). Sekundárně pohlavní znaky
nemusejí zahrnovat pouze morfologické struktury, ale i různé vzorce chování, tedy
behaviorální struktury (Perret a kol., 2003).
Pohlavní výběr se odehrává na dvou úrovních, buď v rámci pohlaví, což je označováno
jako vnitropohlavní výběr, anebo mezi pohlavími, tedy mezipohlavní výběr (Barrett a kol.,
2007). V případě vnitropohlavního výběru mezi sebou soutěží příslušníci jednoho pohlaví
(většinou se jedná o samce) o přístup ke druhému pohlaví, a tím i o možnost pářit se. Takové
vlastnosti, které jedinci pomohli uspět, jako třeba síla nebo velikost, budou přednostně
předány dále, kdežto vlastnosti, které se v soutěži neosvědčily, vymizí nebo nebudou
předány v takovém rozsahu. Klasickým příkladem může být paroží jelenů. Vítězové si
nemusejí zajistit pouze výhru v podobě konkrétních partnerů, ale i třeba území nebo pozici
v sociálním žebříčku, což jim poté v dalším páření zajistí prvenství (Barrett a kol., 2007;
Corby, 1997). U lidí se vnitropohlavní kompetice odehrává u obou pohlaví a specificky
lidskou formou této soutěže o partnera jsou například pomluvy (ať už pravdivé či nikoliv).
Muži nejčastěji shazují své soky tím, že znevažují jejich majetek nebo záměry, které se
ženami mají. Ženy se spíše zaměřují na vzhled svých protivnic nebo na jejich počestnost
(Buss, 2003; Buss a Dedden, 1990). Podle mezipohlavního (též preferenčního) výběru si
jedinci jednoho pohlaví vybírají partnery na základě vlastností, které jsou v rámci
vybírajícího si pohlaví považovány za žádoucí, protože mu pomohou ke zvýšení počtu nebo
kvality potomků. Tento typ výběru bývá někdy označován jako samičí výběr, protože jsou
to většinou samice, které si vybírají z řad samců. Na základě této kompetice vznikají
partnerské preference (Buss a Schmitt, 2018; Pillsworth a Haselton, 2006).
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1.2 Preference při výběru partnera
Jak již bylo řečeno výše, preference při výběru partnera jsou evolučními psychology
považovány za adaptace k vyhledání nejvhodnějších partnerů (Rhodes a kol., 2005).
Otázkou je, v jakém smyslu jsou preference určitých znaků pro jedince výhodné. Též bylo
podotknuto výše, že v živočišné říši jsou to většinou samci, na které mezipohlavní výběr
působí, a to nejspíše kvůli asymetrii v rodičovských investicích, které jsou vyšší na straně
samic (této asymetrii se více věnuji v následující kapitole). Nicméně u člověka to tak
jednoznačné není, protože mezipohlavní výběr pravděpodobně působí na obě pohlaví.
V následujících odstavcích uvedu několik teorií, které se snaží vysvětlit vznik sekundárních
pohlavních znaků a jejich preferencí.
Podle Fisherovy teorie (1930) může být výhodné preferovat jako partnery ty jedince,
kteří nesou takové znaky4, jež připadají atraktivní i ostatním jedincům stejného pohlaví,
přitom nemusejí mít s kvalitou nositele nic společného. Jejich potomci totiž spíše zdědí
preferovaný znak, budou upřednostňováni větším počtem partnerů v další generaci a skrze
vyšší počet potomků budou geny šířit dále. Nejen vlastněním preferovaného znaku, ale i jeho
preferencí si tak jedinci mohou zvýšit svou fitness. Důležité je, že gen pro daný znak se šíří
společně s genem pro preferenci daného znaku, protože jedinci mohou zdědit gen pro
preferovaný znak a gen pro jeho preferenci jak od otce, tak od matky5. Tato teorie bývá
nazývána jako „hypotéza sexy synů“, nicméně u člověka by se toto označení dalo aplikovat
i na druhé pohlaví, tedy na dcery, protože výběr partnera u člověka probíhá u obou pohlaví
(Fisher, 1930; Flegr, 2007; Barret a kol., 2007).
Preference pro rozvinuté pohlavní znaky se také mohla vyvinout v důsledku toho, že
tyto znaky signalizují genetickou kvalitu nositele. Někdy se může jednat o znaky, které
snižují šanci jedince na přežití. Kupříkladu jelen s honosným parožím se hůře ukryje před
predátory a zároveň mu paroží stěžuje pohyb. Pokud se ale nositel dožije reprodukčního
věku navzdory takovému handicapu, který pro něj určitý znak představuje, vysílá tím
„čestné“ signály samicích o své nadprůměrné zdatnosti a kvalitním genotypu. Vývoj a
exprese takových znaků je totiž vysoce energeticky náročný, proto méně kvalitní jedinci

4

Znak označuje vlastnost, ve které se minimálně dva jedinci liší (Flegr, 2007).
Předpokladem je, že i v předchozích generacích se jedinci častěji rozmnožovali tímto způsobem. Například
synové mohou zdědit gen pro preferovanou vlastnost po matce, protože ona mohla tento gen zdědit od svého
otce (Flegr, 2007).
5
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nemohou svou kvalitu falšovat (Zahavi, 1975). Tato teorie je také známa jako „model
handicapu“.
Další vysvětlení nabízí „model dobrých genů“. Podle Hamiltona a Zukové (1982)
mohou vyvinuté pohlavní znaky signalizovat odolnost jedince vůči parazitům a nemocem,
protože patogeny mohou ovlivnit morfologický vývoj jedince, a tím i pohlavních znaků.
Tato odolnost se projevuje ve fenotypu jedince například na kvalitě peří ptáků (zdali je
mastné nebo suché) nebo na srsti některých savců (zdali je načechraná či splihlá). Výběr
partnera odolného vůči patogenům může být pro jedince výhodný v tom smyslu, že jejich
potomci mohou být také odolnější, a tím mohou mít vyšší šanci na vlastní rozmnožení.
Kombinaci těchto dvou teorií představuje hypotéza imunokompetičního handicapu.
Vývoj sekundárně pohlavních znaků řídí pohlavní hormony, přičemž u většiny savčích
samců se jedná především o testosteron a u samic o estrogen, které ale zároveň mohou
snižovat imunitu jedince. Jedinci s výraznými pohlavními znaky jsou tak méně odolní vůči
patogenům, ale jelikož přežili a mohli si „dovolit“ nechat tyto pohlavní hormony působit,
poukazují tak na svůj kvalitní imunitní systém (Fink a Penton Voak, 2002; Folstad a Karter,
1992).
Tyto uvedené teorie se věnují preferencím spojenými s nepřímými neboli genetickými
výhodami, nicméně genetická kvalita nemusí být jedinou vlastností, kterou jedinci při
výběru partnera uplatňují. Preference pro přímé výhody, které lze od partnera získat, jako je
například péče o potomky nebo zajištění potravy a ochrany, se spíše pojí se samičími
preferencemi. Spíše pro samice může být výhodné preferovat takového partnera, který je
schopný jí i potomkovi zaopatřit důležité zdroje. Jelikož přístup ke zdrojům je nutné získat
vnitropohlavní kompeticí, měly by samice preferovat ty samce, kteří vykazují znaky
signalizující úspěch v této soutěži. Může se jednat například o jedince s vyšší fyzickou silou,
dominantnějším nebo agresivnějším chováním nebo maskulinnějšími morfologickými
znaky (Penton-Voak a kol., 2001; Lu, Jing a Chang, 2015). Takoví partneři jsou totiž i
schopnější ochránit samici i její potomky a vydobýt si vyšší pozici v sociálním žebříčku.
Především u některých druhů savců a ptáků se mohly u samic vyvinout preference pro
partnery, kteří představují potenciální „dobré otce“. V tomto smyslu už se nejedná o pouhé
zaopatřování, ale o aktivní podílení se na výchově potomka (Marlowe, 2000). Otcovská péče
může zvýšit šanci potomka na přežití i na jeho budoucí vyšší postavení v sociálním žebříčku
(Geary, 2000). Charakteristiky spojené s „dobrými otci“, jako je náklonnost; péče a starost
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o samici, mohou, ale nutně nemusejí být v protikladu s charakteristikami poukazujícími na
„dobré genetické vybavení“ zmíněné výše (Lu, Jing a Chang, 2015).

1.2.1 Fyzická atraktivita
Vznik a preference pro fyzickou atraktivitu6 bych ráda rozvedla více, protože se jedná
o jednu z nejvíce zkoumaných a nejvíce uváděných partnerských preferencí (např. Fletcher
a kolektiv, 2004; Li a Kenrick, 2006; Regan a Levin, 2000). Fyzická atraktivita, tedy to, jaké
znaky připadají ostatním jedincům přitažlivé, hraje v každodenním životě lidí důležitou roli.
Výzkumy ukázaly, že sociální interakce s ostatními lidmi je fyzickou atraktivitou silně
ovlivněna, a to především v případě utváření prvního dojmu. Atraktivnější lidé mají vyšší
šanci například na lepší zaměstnání, vyšší plat nebo získání přátel. Jsou jim též častěji
připisovány i pozitivní charakteristiky, jako je například vřelost nebo přátelskost (Langlois
a kol., 2000). Fyzická atraktivita nejspíš nejvýrazněji působí v oblasti partnerského výběru.
Přitažliví jedinci si nejen snadněji naleznou vztah, ale také mají větší možnosti výběru a
pravděpodobněji upoutají jiné atraktivní jedince (Gangestad a Scheyd, 2005, Peters a kol.,
2003). Vědecké poznatky navíc nasvědčují tomu, že lidé napříč různými etniky či kulturami
se z větší části shodují v tom, které znaky považují za atraktivní (Cunningham a kol., 1995),
tudíž se dá o atraktivitě hovořit jako o univerzálním fenoménu (Buss, 1989).
Z hlediska evoluční psychologie fungují totiž znaky atraktivity jako ukazatele
genetické kvality jedince, čímž zvyšují jejich reprodukční úspěch (Gangestad a Scheyd,
2005). Tyto ukazatele se poté odrážejí nejvíce v obličeji a na těle jedince (Peters a kol.,
2006).

1.2.1.1 Znaky fyzické atraktivity
Za atraktivní znaky jsou podle Grammera a kol. (2003) považovány symetrie,
pohlavně dimorfické znaky, průměrovost a textura vlasů a kůže. V souvislosti se symetrií se
užívá termínu fluktuační asymetrie, která označuje „míru odchýlení jedince od perfektní
symetrie bilaterálních znaků“ (Gangestad a Simpson, 2000, s. 579), jimiž jsou uši, oči, ruce,
nohy, prsa a varlata. Asymetrie odráží odchylky v ontogenezi jedince, které mohou nastat v
6

Autorka v této práci pracuje s pojmem fyzická atraktivita i atraktivita. Ačkoliv fyzická atraktivita nemusí
nutně znamenat to samé jako atraktivita (atraktivní například nemusejí být pouze vlastnosti spojené se
vzhledem jedince, ale například s jeho osobností nebo schopnostmi) v této práci budou oba pojmy myšleny
identicky, tedy jako fyzická atraktivita.
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důsledku environmentálních (patogeny vyskytující se v okolí jedince, které mohou zapříčinit
různé nemoci) nebo genetických faktorů (především mutace). Fluktuační asymetrie tak může
sloužit nejen jako indikátor vývojové stability jedince, ale i jeho odolnosti vůči patogenům,
tzn. jeho imunity. Výzkumy ukázaly, že jedinci s vyšší symetrií znaků mají vyšší
reprodukční úspěch (Gangestad a Simpson, 2000; Møller a Thornhill 1998). Jako
atraktivnější se ukazuje vyšší míra symetrie, ale absolutní symetrie je spolu s nízkou symetrií
pokládána již za neatraktivní (Mealey, 1999).
Pohlavně dimorfické znaky vznikají působením pohlavních hormonů především
v pubertě. Tyto hormony způsobují to, že se muži a ženy výrazněji anatomicky a
fyziologicky diferencují. Estrogen rozvíjí femininní znaky u žen a testosteron maskulinní
znaky u mužů (Fink a Penton-Voak, 2002). Co se týče obličeje, ženy mívají větší oči, menší
nos, plnější rty a vystouplé lícní kosti, muži naproti tomu mívají větší čelisti, nadočnicové
oblouky, větší bradu a jsou pro ně typičtější vousy (Grammer a Thornhill, 1994; Jones,
1995). Nicméně ohledně mužských vousů jakožto znaku vyselektovaného pohlavním
výběrem panuje neshoda. Úprava vousů se totiž liší mezi kulturami, ale i v rámci jedné
kultury (Hamilton, 1964). Preference žen pro muže s vousy se také značně liší, některé studie
potvrzují, že ženám připadají vousatí muži atraktivnější (Dixson a kol., 2006), jiné ale tento
předpoklad nepotvrdily (Dixson a Brooks, 2013). Každopádně se ukazuje, že lidé hodnotí
muže s vousy jako starší, maskulinnější a jako lépe postavené v sociální hierarchii (Dixson
a kol., 2006). Studie Dixsona a kolektivu z roku 2015 poukázala na to, že o tom, zdali si
muži nechají vousy narůst a zdali budou ženy takové muže preferovat, může hrát roli (mimo
jiné) prostředí, ve kterém se jedinci nacházejí. Například ve velkoměstech s vysokou
koncentrací lidí je vyšší konkurence v oblasti postupu v sociálním žebříčku, ale i ohledně
získání partnera, proto zde mohou vousy poukazovat nejen na vyšší sociální postavení (ať
už skutečné nebo zdánlivé), ale i na vyšší hladinu testosteronu, od které se růst vousů odvíjí,
a tím na možnou genetickou kvalitu nositele.
U celkové postavy tomu bývá tak, že muži bývají zpravidla vyšší, mají vyšší tělesnou
hmotnost, vyšší podíl svalové hmoty, široká ramena a úzké boky, kdežto ženy bývají celkově
drobnější, mají širší boky a vyvinuté poprsí (Barber, 1995, Penton-Voak a kol., 2001).
S atraktivitou ženské postavy bývá často spojován pojem WHR (waist-to-hip-ratio) neboli
poměr pasu a boků, které se, alespoň v západních společnostech, pohybuje okolo hodnoty
0,7 (Singh, 2003). Femininní znaky jsou považovány za znaky fertility a mládí, maskulinní
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znaky pak za signály kvalitní imunity a dominance, proto je z hlediska reprodukčního
úspěchu jedince výhodné je preferovat a považovat za atraktivní (Perret a kol., 1998).
U průměrovosti v zásadě platí, že čím více se jedinec blíží k průměrnému vzhledu
svého pohlaví, hodnocení atraktivity stoupá (Langlois a kol., 1990). Průměrovost bývá
častěji zkoumána v souvislosti s atraktivitou obličeje. Průměrovost označuje matematický
průměr obličejů v populaci, nikoliv průměrnost, která vyjadřuje běžný výskyt v populaci,
jež pak bývá označen jako obyčejný (Langlois a kol., 1994). K jejímu zkoumání se obvykle
využívá upravených tzv. kompozitních snímků, přičemž jeden snímek je složen ze dvou a
více snímků osob (Langlois a Rorggman, 1990). Průměrovost může být důvodem, proč je
absolutní a nízká symetrie považována za neatraktivní (Mealey, 1999). Pouze málo jedinců
oplývá touto konkrétní mírou (a)symetrie, tudíž se tento jev neblíží průměru obličejů
v populaci (Gangestad a Thornhill, 1994; Langlois a kol., 1990).
V neposlední řadě mohou atraktivní znaky odrážet i aktuální zdraví jedince, které se
může projevit ve struktuře a kvalitě kůže (Jones, 2005). Hladká pokožka bez hlubších vrásek
je hodnocena jako atraktivnější, ačkoliv tento předpoklad se spíše týká hodnocení atraktivity
žen. „Kvalitní“ pokožku bez vad totiž mají jen ti jedinci, jejichž imunitní systém si poradí
s parazity a toxikací, které jsou vystaveni (Fink a Grammer, 2001). Na základě pokožky se
také dá odhadnout věk pozorovaného jedince, protože během procesu stárnutí se její
struktura mění (Samson a kol., 2010). Preferovat „kvalitní“ pokožku u žen, která se spíše
vyskytuje u mladších žen, může být pro muže adaptivní v tom smyslu, že mládí žen je
spojováno s jejich fertilitou (Buss, 2003).

1.3 Asymetrie v rodičovských investicích
V první kapitole bylo řečeno, že mezipohlavní výběr bývá často označován jako
samičí výběr. Vysvětlení častější vybíravosti na straně samic nabízí Triversova teorie
rodičovských investic. Rodičovské investice jsou „jakékoli investice rodičů do jednotlivého
potomka, které zvyšují jeho šanci na přežití (a tím i reprodukční úspěch rodičů)…“ (Trivers,
1972, s. 13). Podle Triverse (1972) platí to, že to pohlaví, které do potomků více investuje,
je také vybíravější. U většiny živočišných druhů (zvláště pak u savců) jsou tímto pohlavím
právě samice. Tato pohlavní asymetrie v investicích se dá pozorovat již na úrovni pohlavních
buněk (gamet) – vajíčka jsou mnohonásobně větší než spermie a energie investovaná v jejich
produkci je vyšší, tudíž jejich počet je nižší (Bateman, 1948). Žena kupříkladu za celý život
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„vyprodukuje“ okolo 300-500 vajíček schopných oplodnění, kdežto jediný mužský ejakulát
obsahuje milióny plodných spermií7 (Macklon a Frauser, 1999; cit. podle Lehmiller, 2014).
Mužova minimální investice do samotného rozmnožení se rovná pouhému „poskytnutí“
spermatu, kdežto ženiny minimální investice čítají devět měsíců trvající těhotenství, porod
a následné kojení a péči o dítě (Buss, 2003; Trivers, 1972).
Kromě asymetrických rodičovských investic existuje i asymetrie v reprodukčním
potenciálu (neboli rozptylu celoživotního reprodukčního úspěchu) většiny savčích samců a
samic. Samicím se nezvýší každým dalším pohlavním stykem, protože jakmile je jednou
samice oplodněna, nemůže být oplodněna znovu, je tedy omezená v počtu potomků kvůli
velkým investicím do jednoho potomka. Samci mají, právě díky nižším minimálním
investicím do potomků, reprodukční potenciál vyšší, protože mohou oplodnit daleko více
partnerek (Bateman, 1948; Buss a Schmitt, 1993).
Muži nemohou do potomka investovat přímo (nemohou ho odnosit nebo odkojit), ale
podílejí se na péči o potomky jiným způsobem, například mohou poskytovat důležité zdroje
(finanční a sociální zabezpečení, ochrana matky a dítěte). Péče mužů o potomky je důležitá,
protože lidská mláďata jsou na rozdíl od jiných mláďat ještě dlouhou dobu po porodu plně
závislá na péči druhých (většinou rodičů), bez nichž by měla malou naději na přežití
(Bjorklund a Shackleford, 1999). Mužům, kteří vynakládají více energie a zdrojů do péče o
dítě a nezbývá jim tolik prostoru pro rozmnožování s vícero ženami, se vyplatí být ohledně
své partnerky také vybíravější (Barrett a kol., 2007). Neznamená však, že se všichni muži
budou angažovat ve výchově dítěte stejnou měrou. Na rozdíl od žen, jejichž ztráty by
v případě odmítnutí pečovat o dítě byly znatelně vyšší, muži nejsou potenciálními ztrátami
tolik zatíženi, tudíž by ani neměli být tolik motivováni do potomka investovat. Muži si navíc
nikdy nemohou být stoprocentně jisti, že daný potomek je jejich vlastní. Evoluční
psychologové to nazývají nejistotou otcovství. Jelikož oplodnění a prenatální vývoj potomka
probíhá v těle matky, mateřství je vždy jisté (Fletcher a kol., 2013). Nejistota otcovství je
ještě posílena tím, že muži nemohou rozpoznat, kdy se žena nachází ve fertilní fázi
menstruačního cyklu. Ovulace u žen je totiž na rozdíl od většiny jiných živočišných druhů
skrytá (používá se i označení utajená; Buss a Schmitt, 1993; Thornhill a Gangestad, 2008).

7

Jelikož k úspěšnému oplodnění postačí jediná spermie, spekuluje se, že ohromné množství, v jakém jsou
spermie produkovány, může být evoluční adaptací, tzn. že čím vyšší počet spermií, tím spíše má konkrétní muž
šanci uspět v oplodnění ženy, která mohla mít pohlavní styk s vícero muži, a tím „porazit“ spermie ostatních
mužů. Tato teorie je nazývána jako kompetice spermií (Baker a Bellis, 1993).
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Mohlo by se tedy stát, že by muži investovali do dítěte cizího muže, což by pro ně byla
ohromná ztráta z hlediska jejich fitness (Trivers, 1972).
Muži by se tak měli ve snaze maximalizovat svůj reprodukční úspěch více orientovat
na větší počet sexuálních partnerek, které mohou oplodnit, nebo preferovat plodnější ženy,
zatímco ženy by měly kvůli omezenému počtu potomků, které mohou vychovat, preferovat
buď muže, kteří efektivně přispějí k výchově potomka, nebo muže geneticky kvalitní
(Trivers, 1972; Barrett a kol., 2007). Podle této teorie by základem toho, jakou strategii
jedinec zvolí, by měla být úroveň rodičovských investic, kterou může uplatnit. Od této
úrovně se též mohou odvíjet pohlavní rozdíly mezi muži a ženami v oblasti sexuálního a
rozmnožovacího chování (Buss a Schmit, 1993; Trivers, 1972).
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2 Evolučně-psychologické teorie krátkodobých a
dlouhodobých vztahů
2.1 Koncept párovacích strategií
Nejprve je nutné vymezit termín párovacích strategií, s nímž následující teorie operují.
Párovací strategie představují soubor adaptací, které usměrňují reprodukční úsilí jedince za
účelem maximalizace reprodukční zdatnosti. Ovlivňují například způsob výběru partnera
nebo úsilí investované do výběru partnerů či do výchovy potomků (Buss a Schmitt, 1993;
Gangestad a Simpson, 2000). Párovací strategie mohou zahrnovat dlouhodobé strategie,
krátkodobé strategie, vztahy s více partnery zároveň, mimopartnerské vztahy, přebírání
partnerů nebo strategie střežení partnera (Buss, 2002). Většina evolučních psychologů se
shoduje v tom, že neexistuje pouze jedna ideální strategie, která by byla nejvýhodnější pro
všechny za každé situace. Každá strategie je „šitá“ na míru určitému problému, u kterých se
předpokládá, že jich v oblasti rozmnožování bylo a je mnoho jako kupříkladu rozpoznání
žádoucího partnera, jeho úspěšné přivábení a následné udržení (Buss, 2003). Vedle sebe tak
existuje několik strategií, které navíc zahrnují různé párovací taktiky neboli specifické
jednání či chování, jež se projevuje při uplatnění daných strategií (Gangestad a Simpson,
2000a; Simpson a kol., 2004). Aktivace určitých strategií, a tím i taktik, je silně citlivá na
různý kontext a okolnosti, ve kterých se jedinec nachází (Buss a Schmitt, 1993; Buss, 2003),
například dlouhodobá nepřítomnost dlouhodobého partnera může aktivovat krátkodobé
strategie, tedy vyhledávání potenciálních sexuálních partnerů (Dominey, 1984). Je nutno
zdůraznit, že v tomto kontextu strategie neoznačují vědomý záměr ani promyšlené
plánování, naopak si je lidé nejen nemusí uvědomovat, ale ani nemusejí být vědomí
přístupné (Buss, 2003; Gangestad a Simpson, 2000a). Podle evolučních psychologů může
znalost těchto evolučně vyvinutých strategií pomoci osvětlit okolnosti, za kterých se některé
strategie spíše aktivují a jiné deaktivují.

2.2 Teorie pohlavních strategií
Triversova teorie naznačuje, že by se kvůli asymetriím v rodičovských investicích
měli muži a ženy v párovacím chování lišit. Buss a Schmitt (1993) se proto rozhodli tyto
pohlavní rozdíly systematičtěji vysvětlit pomocí teorie pohlavních strategií (Sexual
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Strategies Theory, SST). Jádrem teorie je předpoklad, že ačkoliv muži a ženy navazují
krátkodobé i dlouhodobé vztahy, důvody, proč tak činí, by se měly lišit. Podle autorů je tomu
tak, protože obě pohlaví čelila v lidské evoluční historii některým odlišným adaptivním
problémům, tudíž uplatnění konkrétních strategií řídí pohlavně odlišné principy.
Krátkodobým strategiím by měli být více nakloněni muži, protože vyššího reprodukčního
úspěchu mohou spíše dosáhnout pohlavním stykem s mnoha ženami (za předpokladu, že
z nějakých styků vzniknou potomci, kteří se dožijí reprodukčního věku) než mít děti pouze
s jednou ženou. Pro ženy by naopak kvůli vysoké nákladnosti rozmnožování měly být
výhodnější dlouhodobé strategie. Ty ženy, které by neuváženě navazovaly krátkodobé
vztahy, by riskovaly, že samy ponesou náklady spojené s potomky8, které by z těchto vztahů
mohly vzniknout, a tím i riziko nižšího reprodukčního úspěchu, nebo získání promiskuitní
reputace, jež by jim ztížila výběr dlouhodobého partnera, protože kvůli nejistotě otcovství
jsou promiskuitní ženy nežádoucí jako dlouhodobé partnerky (Busche a kol., 2013; Buss,
1989). Krátkodobé strategie by podle této teorie měly ženám sloužit především jako nástroj
k dosažení co nejlepšího dlouhodobého partnera. Jejich prostřednictvím mohou například
zjistit mužovu ochotu do ženy investovat, prověřit mužovy záměry a vlastnosti, posoudit
vlastní hodnotu na partnerském trhu nebo případně vyměnit stávajícího partnera za
žádoucnějšího (Campbell, 1999; Buss a Greiling, 2000; Buss a Schmitt, 1993). Vyvstává
otázka, proč by se u mužů měly vyvinout dlouhodobé strategie, když jim ty krátkodobé
přinášejí reprodukční výhodu. Buss a Schmitt (1993) nabízejí několik vysvětlení. Hlavní
výhodou by mohla být možnost „monopolizace“ celoživotního reprodukčního potenciálu
ženy, a tím i zmírnění (nelze hovořit o vyřešení) problému nejistoty otcovství a rizika
výchovy cizího dítěte. Dále mohou získat přístup k žádoucnějším ženám, které vyžadují
zájem muže o vážný vztah a vyšší míru závazku, nebo mohou těžit ze zdrojů a sociální sítě
partnerky i její rodiny (Smuts, 1991; cit. podle Buss a Schmitt, 1993). Klíčové pro úspěšné
dlouhodobé strategie mužů je rozpoznání těch žen, které mají vysokou reprodukční hodnotu,
aby dlouhodobé úsilí nepřišlo vniveč. Podle autorů je třeba rozlišovat mezi plodností a
reprodukční hodnotou ženy. Plodnost se vztahuje k pravděpodobnosti okamžitého početí,
kdežto reprodukční hodnota zahrnuje všechna možná budoucí početí. Z toho by mělo
vyplývat, že muži by pro krátkodobé vztahy měly preferovat ženy se známkami vyšší
plodnosti, zatímco pro dlouhodobý vztah ženy s vyšší reprodukční hodnotou. I když jsou pro

8

V současné době antikoncepčních možností se neplánované těhotenství sice stává menším rizikem, nicméně
lidské sexuální chování se utvářelo po miliony let, proto navzdory těmto moderním možnostem máme tendenci
se chovat v souladu s chováním našich předků (Buss, 2003).
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ně výhody spojené s krátkodobými strategiemi nedostupné, dlouhodobé strategie jsou pro
ně výhodné jiným způsobem. Z těchto vysvětlení však podle autorů nelze stoprocentně
předvídat sexuální chování mužů a žen, protože se zástupci obou pohlaví sice mohou lišit
v preferenci určitých párovacích strategií, nikoliv však ve schopnosti je v různých
kombinacích využívat (Buss a Schmitt, 1993).

2.3 Teorie strategického pluralismu
Oproti teorii pohlavních strategií dává teorie strategického pluralismu (Strategic
Pluralism Theory, SPT) Gangestada a Simpsona (2000) důraz spíše na rozdíly párovacích
strategií v rámci pohlaví než mezi nimi. Zároveň se snaží vyvrátit domněnku předchozí
teorie, že „hlavní“ párovací strategie mužů by měly být krátkodobé strategie a u žen strategie
dlouhodobé. Tato teorie pracuje s teoriemi dobrých genů a dobrých otců a k párovacím
strategiím přistupuje ekonomičtěji pomocí analýzy zisků a ztrát (cost-benefit analýza,
Maynard a Smith, 1982), kdy by jedinci měli volit párovací strategii podle toho, jak je
výhodná za daných podmínek. Ženy by v závislosti na okolních podmínkách měly při výběru
partnera činit „kompromis“ (trade-off) mezi genetickou kvalitou mužů a jejich schopností
zaopatřit je a budoucí rodiny. Autoři předpokládají, že velmi málo jedinců splňuje oba tyto
požadavky, a pokud náhodou ano, o takového jedince by byl u žen značný zájem, a tudíž i
vyšší riziko ztráty partnera. Podmínkami, které ovlivňují, jaký kompromis žena udělá,
mohou být 1) ženiny charakteristiky (například zdraví, věk, fyzická atraktivita nebo vnímaná
hodnota na partnerském trhu); 2) přístup ženy ke zdrojům, protože těm ženám, které mají
buď dostatek vlastních zdrojů nebo zdrojů od svého blízkého příbuzenstva, nemusí tolik
záležet na dodatečných zdrojích potenciálního partnera; a 3) na faktorech okolního prostředí,
ve kterém se žena vyskytuje (například prostředí s dostatkem zdrojů nebo výskytem různých
patogenů). V případě, že má žena dostatek zdrojů a je schopna nalézt kvalitnějšího
krátkodobého partnera, může být pro ni výhodnější angažovat se v krátkodobých strategiích
a „vyměnit“ rodičovské investice muže za dobré geny pro své potomky. Stejně tak se jí tato
strategie vyplatí v případě, že se vyskytuje v prostředí, pro které je typická vysoká kojenecká
úmrtnost způsobená vyšším výskytem patogenů způsobujících smrtelné nemoci. Naopak
prostředí, které vyžadovalo intenzivní péči o potomka, mohlo favorizovat muže
s rodičovskými dovednostmi, a tím i podporovat dlouhodobé strategie žen. V evoluční
historii se ženy vyskytovaly v různých prostředích, čímž se tedy vyvinulo i „menu“
párovacích strategií, které ženy využívají i dnes.
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Párovací strategie mužů se podle této teorie odvíjejí převážně podle výběru žen.
Krátkodobé strategie se spíše vyplatí těm mužům, kteří vykazují znaky genetické kvality.
K rozpoznání takové kvality autoři pracují s pojmem fluktuační asymetrie zmíněné výše. I
zde platí stejný princip, čím vyšší symetrie, tím vyšší reprodukční úspěch jedinci mají
(Gangestad a Simpson, 2000; Møller a Thornhill 1998). Za další signály mužovy genetické
kvality se jeví i maskulinní znaky a dominantní chování (Durante a kol., 2016). Autoři ale
předpokládají, že pouze málo mužů splňuje nároky žen pro krátkodobé partnery. Proto může
pro některé muže uplatňování krátkodobých strategií znamenat nulový reprodukční úspěch,
jelikož směřují své úsilí do krátkodobého párování navzdory tomu, že nesplňují nároky
krátkodobých partnerů, namísto toho, aby své úsilí přesunuli do dlouhodobých strategií, ze
kterých by mohli mít alespoň nějaký reprodukční úspěch. Pro ilustraci si lze představit
například kariéru hudebního virtuose. Hudebním virtuosem se nemůže stát každý, navzdory
snaze, kterou pro to vyvine. Proto by místo toho měl soustředit úsilí do kariéry, která
odpovídá jeho schopnostem. Tato teorie předpokládá, že nejvýhodnějšími strategiemi jsou
pro většinu mužů strategie dlouhodobé, a to i navzdory tomu, že oproti této většině může
skrze krátkodobé strategie malý počet mužů dosáhnout vyššího reprodukčního úspěchu.
Jako preferovaná strategie se tak mohla u mužů vyvinout strategie krátkodobá, protože
nabízí vyšší reprodukční úspěch, nicméně pro většinu mužů výhodná není. Muži tak stejně
jako ženy činí „kompromis“ mezi úsilím investovaným do nových sexuálních partnerek a
úsilím věnovaným péči o potomky (Gangestad a Simpson, 2000; Simpson a kol., 2004). Obě
pohlaví jsou tak na základě výhodnosti okolních podmínek schopna uplatnit oba typy
strategií, případně jejich kombinaci ve formě smíšených strategií. Tato teorie ukazuje, jak
individuální atributy společně s faktory prostředí mohly vést k efektivní flexibilitě a
pluralismu párovacích strategií na úrovni jednotlivce, nikoliv pohlaví.

2.4 Sociosexualita
Termín sociosexualita nebo též sociosexuální orientace slouží pro označení
„individuálních rozdílů v tendenci navazovat nezávazné sexuální vztahy“ (Penke a
Asendorpf, 2008, s. 1113). Jedná se o metodologický konstrukt, který vychází především
z teorie strategického pluralismu, že se muži a ženy liší v párovacím chování více v rámci
svého pohlaví než mezi nimi. Sociosexuální orientace se skládá ze tří komponent, a to ze 1)
sociosexuálního chování, tedy jaké vztahy (krátkodobé či dlouhodobé) u jedinec spíše

22

navazuje; 2) sociosexuální touhy9 a 3) sociosexuálních postojů vůči nahodilým sexuálním
vztahům. Určování míry sociosexuality jedince se provádí prostřednictvím Revidovaného
dotazníku sociosexuální orientace (SOI-R)10, který funguje na jedné bipolární dimenzi, kde
na jedné straně stojí „neomezená“ sociosexualita (unresticted sociosexuality) a na druhé
„omezená“ sociosexualita (restricted sociosexuality). Neomezená sociosexualita se pak pojí
s krátkodobými strategiemi, zatímco omezená se strategiemi dlouhodobými. Jedinci s vyšší
mírou neomezené sociosexuality mají větší tendenci k navazování krátkodobých vztahů i
s několika partnery zároveň, očekávají i mívají více sexuálních partnerů a v rámci sexuálních
aktivit pro ně láska nebo emoční blízkost k partnerovi nemá takový význam. Naopak pro
jedince s omezenější sociosexualitou je partnerský vztah, emocionální blízkost a pocit
závazku pro sexuální aktivity stěžejní, sexuální aktivity ve vztahu provozují po delší době a
málokdy navazují jednorázové sexuální vztahy (Simpson a Gangestad, 1991). Zároveň bylo
zjištěno, že se podle míry sociosexuality odvíjejí i jedincovy preference, „neomezenější“
jedinci preferují spíše fyzicky atraktivní partnery, kdežto „omezenější“ jedinci vyhledávají
potenciální partnery, kteří jsou vlídnější, věrohodnější a zodpovědnější (Simpson a
Gangestad, 1991; Herold a Milhausen, 1999). Je nutno podotknout, že neomezená a omezená
sociosexualita představují dva extrémy na jedné škále, podle výsledků výzkumů se většina
lidí pohybuje mírně kolem jejího středu směrem k jedné ze sociosexuálních orientací a občas
vykazují tendenci k orientacím kombinovaným, a tím i k míšení sociosexuálních komponent
uvedených výše. Navíc se uvažuje o proměnlivosti sociosexuální orientace (nebo jejích
jednotlivých komponent) v průběhu života jedince, protože se předpokládá, že mladí
svobodní lidé by mohli být alespoň v sociosexuálním chování neomezenější než starší
sezdaní lidé (Arnett, 2000; Simpson a Gangestad, 1992). Sociosexualita se ukázala jako
užitečný nástroj především při výzkumu krátkodobých a dlouhodobých párovacích strategií
jednotlivců, přičemž neomezená sociosexualita se pojí s krátkodobými strategiemi a
omezená sociosexualita s dlouhodobými strategiemi (Penke a Asendorpf, 2008). Navíc se
ukázalo, že sociosexuální orientace může být z částí dědičnou vlastností (Bailey a kol.,
2000).

9

Sociosexuální touha je stejně jako sexuální touha obecně definována jako stav zvýšeného sexuálního zájmu
doprovázeného sexuálním vzrušením a fantaziemi. Na rozdíl od obecné sexuální touhy se ale sociosexuální
touha pojí k takovým potenciálním partnerům, se kterým daný jedinec není v dlouhodobém vztahu (Penke a
Asendorpf, 2008; Simpson a kol., 2004).
10
Původní verzi Dotazníku sociosexuální orientace vydali Simpson a Gangestad v roce 1991. Kvůli značné
kritice byl tento dotazník revidován Penkem a Asendorpfem v roce 2008.
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2.5 Dvojí ženská sexualita
V kapitole o asymetrii v rodičovských investicích byl zmíněn pojem nejistoty
otcovství, který se pojí s existencí skryté ovulace u žen, a tím i nemožností rozpoznat, ve
které fázi menstruačního cyklu žena zrovna je. Ačkoliv jsou ženy schopné počít po
omezenou dobu (pár dní v měsíci), sexuální styk provozují nehledě na fázi cyklu (Spieler a
Collins, 2001). Proto existuje hypotéza tzv. dvojí ženské sexuality, kdy se ženské preference
a párovací strategie odvíjejí od toho, zdali se ženy nacházejí v plodné fázi cyklu nebo ve
fázi, kdy k početí pravděpodobně nedojde. Ve druhém případě se jedná o tzv. rozšířenou
sexualitu, kterou Thornhill a Gangestad (2008) považují za adaptaci. Adaptivní je v tom
smyslu, že ženy pohlavním stykem získat zdroje s nižším rizikem následných investic ve
formě početí a narození potomka. Skrytá ovulace tak mohla napomoci rozvinout i smíšené
strategie žen. Smíšené strategie závislé na menstruačním cyklu by mohly být pro ženy
výhodné dvojím způsobem: ženy by mohly mít potomstvo od geneticky kvalitnějšího
krátkodobého partnera, a zároveň stálý přísun zdrojů a péče od partnera dlouhodobého
(Buss, 2003), čímž by nemusely činit kompromis mezi kvalitou partnera a zdroji, které
poskytuje méně kvalitní partner (Gangestad a Simpson, 2000). Na základě tohoto
předpokladu by ženy měly v plodné neboli fertilní fázi spíše preferovat muže se znaky
genetické kvality (diskutované výše), zpravidla tedy muže atraktivnější. Nutno podotknout,
že každý jedinec zvažuje potenciální zisky a ztráty, a to i co se týče partnerských vztahů.
Proto, jak již bylo řečeno, závisí i na okolnostech, zdali se určité strategie aktivují a zdali se
podle nich jedinec bude chovat (Buss, 2003). V tomto případě by například mohly hrát roli
i znaky genetické kvality stálého partnera. Pokud mají ženy stálého partnera, který je, co se
týče fyzické vzhledu, spíše průměrný, nebudou tolik motivovány vyhledávat krátkodobého
partnera jako ženy, které mají dlouhodobého partnera spíše podprůměrného (Gangestad a
kol., 2005). Dalšími okolnostmi by mohly být ženiny charakteristiky, tedy její hodnota na
partnerském trhu jako takovém, nebo kvalita vztahu s dlouhodobým partnerem (Durante a
kol, 2017).
Podle Busse a Schmitta (1993) byla jednou z hlavních příčin formování dlouhodobých
strategií u mužů právě skrytá ovulace žen. S tímto jevem může souviset i fakt, že pro muže
je typičtější sexuální žárlivost, kdežto pro ženy žárlivost emocionální (např. Buss, 2003;
Schützwohl, 2005). Jelikož muž nepozná, kdy je partnerka schopná počít, mohl by tím, že
by místo jejího „střežení“ investoval čas a energii do jiných žen, riskovat nižší či nulový
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reprodukční úspěch. Žárlivost se tak mohla vyvinout jako taktika střežení partnera pro
snížení nejistoty otcovství (Buss, 2003; Buss a Schmitt, 1993).
Avšak se ukazuje, že skrytá ovulace u žen nemusí být tak úplně skrytá. Není sice tak
očividná jako například u některých druhů primátů, u kterých samičky mívají ve fertilních
fázích zduřelé oblasti genitálií (Barret a kol., 2007; Roberts a kol., 2004), nicméně fáze
menstruačního cyklu se může odrážet nejen na přisuzované atraktivitě žen, ale i v jejich
chování. V několika studiích bylo zjištěno, že v období s blížící se ovulací ženy častěji pečují
o svůj vzhled dekorativní kosmetikou a úpravou vlasů (Roberts a kol., 2004), oblékají si
vyzývavější oblečení tmavších barev (Haselton a kol., 2007), více navštěvují kluby a večírky
jako možnost seznámení se s novými muži a udávají vyšší touhu po sexuálním kontaktu nebo
vyšší výskyt sexuálních fantazií (Gangestad a Haselton, 2006). Ženy jsou v tomto období
navíc většinou hodnoceny i jako fyzicky atraktivnější, a to jak muži, tak i samy sebou (Cobey
a kol., 2013; Schwarz a Hassebrauck, 2008). Je tedy možné, že ženy nepřímo signalizují
svou fertilní fázi několika alternativními způsoby.
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3 Výzkumy krátkodobých a dlouhodobých vztahů
3.1 Ukotvení krátkodobého a dlouhodobého vztahu
Ačkoliv se v rámci evoluční psychologie pracuje s termínem párovací strategie spíše
nežli s pojmy krátkodobý a dlouhodobý vztah, účastníkům výzkumných projektů se většinou
předkládají srozumitelnější označení, proto jsem se pro přehlednost rozhodla zde stručně
uvést, co se těmito pojmy míní. Definici krátkodobého a dlouhodobého vztahu nelze stanovit
s přesností, protože každý může mít od obou typů vztahů různé představy a očekávání. Často
se využívá definice Perretta a kolektivu (2002), kteří vnímají dlouhodobý vztah, též
označovaný jako romantický či partnerský, jako takový, se kterým jedinci dlouhodobě
počítají, mají určitou perspektivu do budoucna (například uvažují o společném bydlení nebo
svatbě). Protikladně k němu staví krátkodobý vztah, také uváděný například jako nezávazný
sexuální vztah, který podle nich nebude dlouho trvat, chybí mu aspekt budoucí perspektivy
a většinou se jedná o jednorázové sexuální vztahy či mimopartnerské aféry. I když označení
krátkodobý a dlouhodobý naznačují určitou dobu trvání, je těžké tyto dva typy odlišit na
základě časového ohraničení, protože nějaký jedinec může například udržovat „přátelství
s výhodami“ (výhody jsou zde myšleny ve smyslu sexuálních aktivit bez citových závazků)
nebo mimopartnerský poměr, který je obvykle řazen do kategorie krátkodobých vztahů,
trvající léta a jiný zase může vnímat svého partnera jako dlouhodobého již například po
měsíci trvání vztahu. Označení typu vztahu podle délky jeho trvání je tedy velice subjektivní
záležitostí, nicméně literatura se většinou shoduje, že minimální délka trvání dlouhodobého
vztahu je okolo tří až šesti měsíců, přičemž je u něj spíše důležitá zmíněná perspektiva do
budoucna nebo závazek a pocit intimity ke konkrétnímu partnerovi (Eastwick a kol., 2018;
Fielder a kol., 2013; Perrett a kol., 2002).
Nedávné studie začaly poukazovat na nedostatečnost rozdělování typů vztahů na vztah
krátkodobý, který reprezentuje většinou jednorázový sexuální vztah neboli tzv. „vztah na
jednu noc“ (one-night stand) a dlouhodobý, u kterého se většinou jedná o monogamní a často
sezdané svazky, protože se ukazuje, že je tato prostá dichotomie v současné společnosti
nedostatečná (např. Jonason a kol., 2009; Dvorak a kol., 2016; Wentland a Reissing, 2018).
U vztahů krátkodobého charakteru se navíc často vyskytuje problém s terminologií a
ukotvením, tudíž může vzniknout nejasnost nad záměry autorů či nad odpověďmi účastníků
výzkumů. Stejná nedorozumění mohou vzniknout i překladem jednotlivých typů
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krátkodobých vztahů, protože český jazyk je do takové míry nerozlišuje. Konkrétně se podle
Wentlandové a Reissigové (2018) může jednat o:
•

Vztah na jednu noc (one night stand), který většinou navazují lidé, kteří se před
tím navzájem neznali anebo se znali velmi málo a sexuální aktivity předem
neplánovali. K seznámení nebo setkání většinou dochází při nějaké sociální události
například při večírku. Často k těmto aktivitám dochází pod vlivem alkoholu či drog.
Jedná se o jednorázovou záležitosti, neočekává se, že se účastníci znovu uvidí nebo
se budou kontaktovat.

•

„Sex na zavolanou“ (booty call) mezi lidmi, kteří se navzájem znají. V tomto typu
vztahu hrají velkou roli komunikační technologie (mobilní telefony, počítače,
internet). Dotyčný se většinou druhé osobě ozve pouze za účelem sexuálních aktivit,
které praktikují opakovaně, a emoční projevy jsou omezené.

•

„Nezávazný vztah“ (hook-ups), jehož definice se napříč studiemi liší. Paulová a
kolektiv (2000, s. 76) tak označují za „jakýkoliv sexuální vztah, ve kterém může i
nemusí dojít k přímému sexuálnímu styku“. Nicméně se jeví, že tato definice je
příkladem nejasnosti, která vzniká při definování krátkodobého vztahu, a vychází
tak jako vztah na jednu noc. Novější definice se spíše přiklánějí k tomu, že
nezávazný sexuální vztah je spíše podobný vztahu na zavolanou (Wentland a
Reissing, 2018). Dalo by se tedy říci, že se jedná o opakované sexuální aktivity
s danou osobou, které mohou být i dlouhodobého charakteru, ale postrádají jevy
typické pro dlouhodobý vztah, jako je například závazek k partnerovi (Dvorak a
kol., 2016).

•

„Kamarádi s výhodami“ (friends with benefits)11, kteří kromě sexuálních aktivit
udržují i trvající přátelský vztah. K sexuálním aktivitám nemusí docházet pokaždé,
když se tito kamarádi setkají.

•

Mimo tyto konkrétní typy krátkodobých vztahů jsou do této kategorie řazeny i
mimopartnerské vztahy (spadající pod fenomén nevěry) neboli sexuální vztahy,
jež trvají současně s dlouhodobým vážným vztahem (Treas a Giesen, 2004).
Kromě vztahu na jednu noc jsou zbývající uvedené typy vztahů jakousi kombinací

mezi vztahy krátkodobými a dlouhodobými. Splňují výhradně sexuální charakteristiku
krátkodobého vztahu a zároveň delší časové trvání typické pro vztah dlouhodobý, nicméně

11

Uvedený překlad pojmů v uvozovkách je překladem autorky.
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postrádají závazek, oddanost partnerovu a intimitu typickou pro tento vztah, i když určitou
míru emocionality též splňují. Ačkoliv jsou tedy řazeny mezi vztahy krátkodobé, nemusí to
tedy nutně znamenat, že se neodehrávají po dlouhou dobu (Jonason a kol., 2009; Wentland
a Reissing, 2018).
Nejen podle některých výzkumníků, ale i veřejnosti především v Severní Americe
objevuje fenomén zvaný jako hookup culture (volně by se tento termín dal přeložit jako
kultura nezávazných vztahů), který je spojován především s mladými vysokoškoláky a
univerzitními kampusy (Bogle, 2008). Právě v souvislosti s nezávaznými sexuálními vztahy
se spekuluje o pomalém konci klasického randění předcházející buďto nezdařenému nebo
dlouhodobému vztahu (Bradshaw a kol., 2010; Stinson, 2010). Ukazuje se, že průměrně tři
čtvrtiny studentů mívají za dobu studia minimálně jeden nezávazný sexuální vztah (Garcia
a kol., 2012). Jiné studie ale tento předpoklad nepotvrdily, protože navzdory zkušenosti
s tímto typem vztahů bývá uváděna i zkušenost se vztahy vážnými (Fielder a kol., 2013;
Netting a Reynolds, 2018). Problém zde nejspíše spočívá v subjektivní interpretaci vztahu a
jeho retrospektivě, protože například nezdařilý původně zamýšlený dlouhodobý vztah může
být zpětně vnímán jako vztah nezávazný (Fielder a kol., 2013). Na severoamerických
vysokých školách oplývají vyšším sociálním postavením a statusem členové různých spolků
například bratrstev a sesterstev (v případě instituce s řeckým systémem kolejí) nebo
sportovních týmů. Kilanskiová a McClendon (2017) zjistili, že studenti s nižším postavením
v bratrstvu nebo v hůře posuzovaném bratrstvu většinou nejsou schopni získat studentku ze
sesterstva, a to nehledě na kvalitu sesterstva nebo jejího postavení v něm, kdežto i studentky
s nižším postavením jsou schopné získat i vysoce postavené studenty, ale pouze v případě
nezávazného sexuálního vztahu. Autoři proto spekulují nad možností, že v tomto případě
funguje směna mezi krásou a statusem (beauty-status echange), kdy sociálně méně hodnotné
studentky šplhají po studentské hierarchii prostřednictvím nezávazných vztahů
s hodnotnějšími studenty, kteří disponují sociálním statusem. Tato směna může probíhat o
opačně, nicméně nebývá tak častá. Tato směna je možná díky veřejnému charakteru
nezávazných vztahů a studenti ji sami přiznávají jako taktiku k povýšení ve vysokoškolské
hierarchii (Wade, 2017). Stejný princip nejspíše platí i v případě sportovních týmů, které
jsou na těchto institucích vnímány velmi pozitivně. Sportovci přiznávají, že sportovní
aktivita je činí žádoucnějšími a mají přístup k většímu počtu žen, nicméně u sportovkyň
tento předpoklad nebyl potvrzen v takové míře, což potvrzuje, že směna mezi muži a ženami
probíhá spíše v jedné podobě (Allison, 2016; Finkelstein a kol., 2015). Evolučním
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odůvodněním, proč tomu tak může být, se budu věnovat v následujících kapitolách.
Alternativním vysvětlením může být, že vysokoškolští sportovci nemají kvůli časové
náročnost sportu čas rozvinout funkční romantické vztahy, což je směřuje k preferenci
nezávazných vztahů (Miller a kol., 2005)
Jonason a kolektiv (2009) se ve své studii zaměřili na vztahy na zavolání, které
považují za kompromis mezi mužskými a ženskými ideálními párovacími strategiemi, které
představili Buss a Schmitt (1993). Podle nich může být pro muže tento typ vztahu výhodný
tak, že mohou získat sexuální přístup k většímu počtu žen i s nižšími investicemi do vztahu,
protože nevyžaduje závazek a oddanost jednomu partnerovi. Pro ženy mohou takoví partneři
představovat jakési partnery „na zkoušku“, a tím možnost pro ujasnění požadavků pro
potenciální dlouhodobé partnery. A navíc, jelikož může otevřenost vůči nezávazným
vztahům ženám přilákat atraktivnější a geneticky kvalitnější partnery (Gangestad a Simpson,
2000), které by jinak nejspíše nepřilákaly, je i vyšší šance, že si takového partnera udrží a
vytvoří s ním romantický vztah. Ženy opravdu častěji uvádějí, že doufají, že tento typ vztahu
je jakýmsi mostem k romantickému vztahu (Owen a Fincham, 2011). Kompromis je tak ve
vztahu na zavolanou vnímán tak, že obsahuje nízké investice typické pro krátkodobý vztah,
ale zároveň možnost rozvinutí se v dlouhodobý vztah. Není nutno do něj investovat tolik
jako do romantického vztahu, ale zároveň poskytuje vyšší náklonnost než jednorázový vztah
(Grello a kol., 206). Kromě kompromisu představuje pro autory vztah na zavolání jakési
splynutí krátkodobé a dlouhodobé párovací strategie (Jonason a kol., 2009), které byly ve
výše představených teoriích párovacích strategií ve druhé kapitole rozdělovány. Navzdory
tomu i tak odráží po vzoru teorie pohlavních strategií odlišné motivy, s jakými muži a ženy
i do tohoto typu vztahu vstupují. Tato hypotéza se dá vztáhnout mimo vztahy na zavolání i
na výše rozebírané nezávazné vztahy (Owen a Fincham, 2011).
V této práci se budu pro větší přehlednost po většinou držet obecného pojmu
krátkodobý (v této práci též označován jako sexuální nebo nezávazný) a dlouhodobý (vážný
či romantický) vztah, ačkoliv jsem si vědoma jisté generalizace, jakou tím provedu.
Navzdory tomuto zjednodušení a vzhledem k frekvenci různých typů vztahů v moderní době
nelze podle mého názoru tento detailnější rozbor zcela opominout.
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3.2 Preference krátkodobých či dlouhodobých vztahů
Výše v této práci bylo řečeno, že by kvůli asymetrii v rodičovských investicích měli
spíše muži preferovat krátkodobé strategie a ženy strategie dlouhodobé, a podle toho
směřovat své reprodukční úsilí. Teorie strategického pluralismu již dává důraz na
individuální faktory při uplatňování párovacích strategií, nicméně co se týče preferencí,
předpoklad je stejný. Mimo odbornou literaturu panuje i „lidové“ přesvědčení, že muži jsou
krátkodobým vztahům obecně nakloněni více. Cílem této kapitoly tedy bude prozkoumat
preference krátkodobých a dlouhodobých vztahů mužů a žen a zodpovězení následujících
výzkumných otázek:
•

Vykazují muži pozitivnější postoj ke krátkodobým vztahům nežli ženy?

•

Preferují muži vícero sexuálních partnerů nežli ženy?

•

Vyhledávají muži spíše krátkodobé vztahy a ženy vztahy dlouhodobé?

•

Jací lidé preferují spíše krátkodobé nebo dlouhodobé vztahy?

Preference pro krátkodobé vztahy se dá zkoumat například prostřednictvím
současného vyhledávání krátkodobých partnerů, postojů vůči nezávaznému sexu, zájmu
v krátkodobých vztazích nebo ideálním počtu sexuálních partnerů v různých časových
úsecích (např. Buss a Schmitt, 1993; Oliver a Hyde, 1993; Pedersen a kol., 2010 ; Schmitt
a kol., 2001). Největší inkonzistence ve výsledných datech panuje právě v oblastech
vyhledávání krátkodobých partnerů a ideálním počtu sexuálních partnerů. Preference pro
dlouhodobé vztahy je z hlediska sběru dat jednodušší, zpravidla se zkoumá, zdali
respondenti v současné době vyhledávají nebo touží po dlouhodobém partnerovi. Vzhledem
k tomu, že se jednalo a pořád jedná o nejzkoumanější jevy ohledně lidského párování, zdá
se být výhodnější držet se především výsledků meta-analytických12 studií.

3.2.1 Postoje vůči nezávaznému sexu
Pohlavní rozdíly v postojích vůči nezávaznému sexu jsou vnímány jako velké nejen
na vědeckém poli, ale i v každodenním životě. Oliverová a Hydeová (1993) provedly metaanalýzu 177 studií od šedesátých do devadesátých let dvacátého století týkajících se
mezipohlavních rozdílů v sexualitě mužů a žen a jedním z největších a nejkonzistentnějších
rozdílů byla právě preference krátkodobých vztahů, konkrétněji muži vyjadřovali
12

Meta-analýza je metoda k zodpovězení výzkumné otázky, případně otázek, statistickým kumulováním dat
z vícera studií zabývajících se stejnou tématikou (Oliver a Hyde, 1993).
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pozitivnější přístup k nezávaznému sexu než ženy, přičemž velikost účinku13 byla v hodnotě
.81 Pedersen a kolegové udělali v roce 2010 meta-analýzu novějších studií a celonárodních
průzkumů a jejich výsledky byly v hodnotě d = .21. Ačkoliv i zde se mezipohlavní rozdíly
projevily, dá se povšimnout velkého poklesu. Sami autoři ale poznamenali, že se tento rozdíl
nedá považovat za tak striktní, jak by na první pohled mohl působit. Za prvé se ukázalo, že
různé studie a různé průzkumy nepoužívají vždy ty samé škály a metody, což může mít vliv
na výslednou hladinu významnosti a samotnou interpretaci závěrů, a za druhé se zdá, že při
zkoumání studií věnujících se pohlavním rozdílům v postoji vůči krátkodobým vztahům je
třeba dávat pozor na rok publikace, protože se jeví, že od devadesátých let minulého století
se tento postoj mění v rámci obou pohlaví (Petersen a Hyde, 2010). Meta-analýza Wellsové
a Twengeové (2005) zaměřená na změny v sexuálním chování mladých mužů a žen od roku
1943 do roku 1999 ukázala, že pozitivní postoj vůči nezávaznému sexu (v této práci byl
nezávazný sex formulován jako sex předmanželský) u mužů vrostl ze 40 % na 79 % a u žen
ze 12 % na 73 %. Autorky dávají tyto změny v sexualitě nejen žen, ale i mužů do souvislosti
s kulturními a sociálními změnami, které v minulém století probíhaly, jako je například
emancipace žen, sexuální revoluce a mírnější společenské normy chování. Je
pravděpodobné, že evolučně vyvinuté párovací strategie mohly mít v lidské historii vliv na
společenské a kulturní normy. Kvůli nejistotě otcovství mohly vzniknout různé způsoby, jak
tuto nejistotu co nejvíce eliminovat, jako například důraz na cudné odívání žen, panenství
před svatbou, vymezení prostorů přístupných pouze ženám nebo jejich doprovod muži na
veřejnosti (Barrett a kol., 2007; Buss, 2003; Goetz a kol., 2005)
Z toho samého může vyplývat i doposud existující dvojí standard v sexuálním
chování. Muži zpravidla nebývají za pozitivní postoje vůči nezávazným vztahům či
angažováním v nich znevažováni tak jako ženy. Ve studii Englandové a Bearaka (2014) 69
% mužů udalo, že méně respektuje ženy, které měly vícero sexuálních partnerů. Zajímavé
je, že to takto vnímají i ženy (61 %). Naproti tomu 67 % žen a pouze 37 % mužů uvedlo
nižší respekt vůči mužům, kteří měli více sexuálních partnerek. To může znamenat, že muži,
kteří mají mnoho sexuálních partnerek, jsou nejen méně odsuzovaní, ale může to být
z hlediska ostatních mužů bráno dokonce pozitivně. V případě potenciálního dlouhodobého
partnera, který měl v minulosti vícero krátkodobých partnerů, nastala shoda u obou pohlaví

13

Velikost účinku označuje míru rozsahu určitého jevu například korelaci mezi dvěma proměnnými,
regresního koeficientu v regresivní analýze či rozdíl mezi průměrnými hodnotami. Označuje se písmenem d a
počítá se jako rozdíl mezi průměrnými hodnotami udanými muži a ženami (Kelley a kol., 2002). Podle Cohena
(1977) je velikost účinku nízká do hodnoty .20, střední do hodnoty .50 a vysoká v hodnotě .80 a vyšší.
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– 72 % mužů a 73 % žen uvedlo v takovém jedinci nižší zájem. Z evolučního hlediska jsou
pro muže promiskuitní ženy v dlouhodobém vztahu nevýhodné, protože je u nich vyšší
riziko, že budou udržovat styk s jinými muži a hrozí, že by potomek nemusel být primárního
partnera, což ohrožuje jeho reprodukční úspěch. Ženám naopak hrozí, že promiskuitní muž
bude investovat zdroje do jiných žen místo primární partnerky a jejích potomků (Buss,
2003). Fakt, že ženy byly a (ačkoliv méně) jsou více společensky penalizovány za pozitivní
přístup k nezávaznému sexu, a to oběma pohlavími, může ovlivňovat nejen starší ale i
novější studie, jelikož ženy mohou záměrně udávat negativnější postoje či nižší počty
ideálních nebo reálných partnerů. To by poté znamenalo pohlavní rozdíly v udávaných
datech, ale nemuselo nutně znamenat rozdíly v reálné preferenci či chování (Jonason a
Fisher, 2009). Může tedy platit, že projev ženské sexuality je více náchylný na kulturní
změny, než tomu je u mužů (Baumeister, 2001). Tomu nasvědčuje i fakt, že pohlavní rozdíly
existují v rámci postojů vůči nezávaznému sexu, ale v postojích vůči sexu v dlouhodobém
vztahu už jsou tyto rozdíly minimální nebo žádné (d = .02; Pedersen a kol., 2010). Nicméně
na základě meta-analytických dat můžeme pozorovat, že k jistému poklesu sexuálního
dvojího standardu přeci jen dochází14 a že ženy a muži mají orientaci na krátkodobé strategie,
akorát je uplatňují na základě jiných okolností (Gangestad a Simpson, 1992).

3.2.2 Vyhledávání partnerů
Jedním z hlavních předpokladů teorie pohlavních strategií je, že díky nižší nákladnosti
rozmnožování je orientace ke krátkodobým strategiím spíše doménou mužů. Buss a Schmitt
(1993) tento předpoklad podpořili studií, ve které pro zjištění toho, zda spíše muži nebo ženy
momentálně vyhledávají krátkodobého partnera, použili sedmibodovou Likertovu škálu
(přičemž 1 = vůbec nevyhledává a 7 = aktivně vyhledává), a prostřednictvím t-testu zjistili,
že muži skutečně silněji vyjadřovali zájem ve vyhledávání krátkodobých partnerů (t = 5.37).
Velikost účinku mezi oběma průměrnými hodnotami byla v hodnotě .87. Ačkoliv se tyto
výsledky zdají jako signifikantně významné, tato studie byla podrobena značné kritice, a to
zejména kvůli struktuře výzkumného vzorku, jež tvořili převážně vysokoškolští studenti
kolem dvacátého roku života, a použitým výzkumným metodám, protože t-test nezohledňuje

14

Tento předpoklad se vztahuje na euroamerické prostředí, ze kterého uvedené studie pocházejí, kde za
posledních sto let došlo k výrazné liberalizaci (nejen) sexuálního chování.
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další možné charakteristiky výzkumného vzorku (Hendl, 2006). K této problematice se
vrátím v kapitole 4. Metodologie.
V reakci na tuto kritiku tuto studii replikoval Schmitt s kolegy (2001), kteří do
výzkumného vzorku zařadili kromě vícera vysokoškoláků také dospělé muže a ženy ve věku
kolem 40 let. Ukázalo se, že starší muži sice vyhledávali krátkodobé partnery častěji než
starší ženy (t = 3.40), nicméně v porovnání s muži vysokoškolského věku už byla tato
tendence nižší (průměrná hodnota na škále mužů vysokoškolského věku byla v první studii
4.6, v této studii 3.7 a u starších mužů 2.7). Jako vysvětlení tohoto poklesu se kromě věku
také nabízí fakt, že většina respondentů kolem 40 let již vážný dlouhodobý vztah měla.
Několik jiných studií poukázalo na negativní vztah mezi zájmem v krátkodobých vztazích a
existujícím vztahem dotazovaných (Jonason a kol., 2013; Rodrigues a Lopes, 2017), přičemž
i studie zabývající se sociosexualitou potvrzují, že lidé v dlouhodobém vztahu vykazují
omezenější sociosexualitu než lidé, kteří jsou nezadaní (Gangestad a Simpson, 1992; Jones,
1998), což potvrzuje jistou flexibilitu párovacích strategií v závislosti na okolnostech.
Dalším vysvětlením může být samotný věk respondentů. Je známo, že obecně s věkem klesá
sexuální touha (Lehmiller, 2014) společně s poklesem pohlavních hormonů (Morrison a kol.,
2006), že spíše mladí lidé experimentují v sexuálním životě (Arnett, 2000) a že starší lidé už
častěji mívají vážné vztahy (Jonason a kol., 2013). S tím může souviset i fakt, že v první
uvedené studii se udávané hodnoty pro momentální vyhledávání dlouhodobého partnera se
mezi muži a ženami signifikantně nelišily15. U studie Schmitta a kolegů (2001) už se
výsledky mezi muži a ženami lišily (t = 5.04), ale jen u vysokoškolského vzorku, ne u
dospělých respondentů, u kterých se dalo očekávat, že ve vážném vztahu již jsou, i když tato
deskriptivní data zjištěna nebyla.
Studie Pedersena a kolektivu (2010) naopak žádné signifikantní rozdíly mezi muži a
ženami v aktivním vyhledávání krátkodobých partnerů nepotvrdila. V této teorii se autoři
zaměřili na předpoklad, že muži by měli preferovat krátkodobé vztahy, protože jim z těchto
strategií plyne možnost zvýšeného reprodukčního úspěchu, což by znamenalo, že by
z většiny takovýchto vztahů měl vzniknout potomek. Muži ale vykazovali dokonce nižší
zájem než ženy provozovat sexuální styk v krátkodobém vztahu, pokud byla šance na početí
vysoká. Naopak v případě dlouhodobých vztahů už se možné početí jako překážka
v sexuálních aktivitách nejevila jako potíž. Jak ale bylo zmíněno výše, adaptace podle

15

Konkrétní hodnoty nebyly autory (Buss a Schmitt, 1993) ve studii uvedeny.
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evolučních psychologů vznikaly v jiném prostředí, než v jakém lidé žijí dnes, tudíž v tomto
případě může preferovaná krátkodobá strategie mužů přetrvávat, i když v současném
prostředí už adaptivní být nemusí.

3.2.3 Ideální počet sexuálních partnerů
Panuje také přesvědčení, že muži obecně touží po víceru sexuálních partnerek
(Fenigstein a Preston, 2007; Townsend a Waserman, 2011). Co se týče počtu ideálních
sexuálních partnerů, Buss a Schmitt (1993) zkoumali, zdali se tento počet liší u obou pohlaví
v jedenácti různých časových rozmezích (nejnižší rozmezí bylo příští měsíc a nejdelší celý
život), přičemž v každém z těchto období převyšovali v udávaných počtech muži ženy a
ukázala se zde přímá úměra u obou pohlaví – čím delší časový úsek, tím vyšší počet ideálních
sexuálních partnerů. Průměrný ideální počet krátkodobých partnerů v úseku celého života
byl pro muže 18 a pro ženy 4 (t = .63, průměr ze všech intervalů).
Millerová a Fishkinová (1997) namítly, že jelikož Buss a Schmitt (1993) použili
otevřené škály pro zjištění ideálního počtu partnerů, mohlo dojít k výraznému zkreslení dat,
protože stačilo, aby pár mužů udalo extrémní nereálný počet partnerů, obzvlášť co se týče
časového úseku celého života, což by ovlivnilo výsledky pro celou zkoumanou skupinu
mužů, která zastupuje všechny muže v populaci. Tyto autorky vycházely z teorie
Zeifmanové a Hazanové (1997), které zastávají názor, že muži i ženy jsou kvůli závislosti
lidských potomků na rodičích primárně nastaveni na dlouhodobé párování a krátkodobé
strategie by tak ohrožovaly přežití a následnou reprodukci vlastních potomků. Podle nich je
proto nepravděpodobné, že by tyto strategie mohly být vyselektovány jako adaptace.
Millerová a Fishkinová (1997) poté považují krátkodobé strategie za odchylky od
preferovaných dlouhodobých strategií a selhání interagovat s adaptivním sociálním
prostředím. Tyto odchylky se podle autorek začaly objevovat po období pleistocénu (ve
kterém vznikaly adaptace, kterými jsme vybaveni dodnes) v důsledku změn životního stylu
a rodičovské péče, přičemž ve společnosti lovců-sběračů existovaly poměrně stabilní
dlouhodobé vztahy, a proto by mezipohlavní rozdíly v párovacích strategiích mezi muži a
ženami měly být minimální. Toto vysvětlení je ale problematické v tom, že i většina žen
v úseku celého života touží po více než jednom sexuálním partnerovi, ač ne v takové míře,
jakou udávají muži (Buss a Schmitt, 1993)
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Schmitt a kolegové (2001) se proto rozhodli po vzoru Rosenthala a Rosnowa (1991)
využít techniky „oříznutých“ průměrů (trimmed means), aby v původní Bussově a
Schmittově (1993) studii odstranili extrémní hodnoty udané respondenty. Z odpovědí mužů
i žen eliminovali 2,5 % z nejvyšších a nejnižších udávaných hodnot a zjistili, že se touto
metodou celkový počet ideálních partnerů sníží, ale pohlavní rozdíly zůstaly stále
signifikantně významné – u mužů se počet ustálil na 14, u žen na 2 (t = 7.20). Stejný
předpoklad potvrdila i mezikulturní studie Schmitta a kolektivu (2003), která probíhala v 52
státech, ve které průměrný počet ideálních partnerů v období celého života byl u mužů 7 a u
žen 3 (t = 25.78; d = .46). V této studii se mimo jiné také ukázalo, že muži a ženy z Asie
vykazovaly nižší touhu po větším počtu sexuálních partnerů, což následně potvrdila i studie
Ahroldové a Mestonové (2010), ve které asijští respondenti vykazovali konzervativnější
postoj vůči nezávaznému sexu a menší realizace ve vztazích krátkodobého typu. Tyto
výsledky by podporovaly univerzální platnost evolučně vyvinutých párovacích strategií,
které se podle teorie strategického pluralismu mohou lehce odlišovat v závislosti na
prostředí, ve kterém se jedinci vyskytují.
Jako zajímavé se jeví, že když mají zástupci jednoho pohlaví udat, kolik si myslí, že
zástupci pohlaví druhého chtějí sexuálních partnerů. Domnělý ideální počet totiž zrcadlí
klasické pohlavní rozdíly. Muži si zpravidla myslí, že ženy obecně chtějí méně sexuálních
partnerů, kdežto ženy přisuzují mužům vyšší počet. Například ve studii Schmitta a kolektivu
(2001) muži přisuzovali ženám zhruba 10 ideálních krátkodobých partnerů za celý život,
kdežto ženy tipovaly zhruba 28 partnerů. Navzdory přesvědčení veřejnosti, že promiskuita
mužů je ve společnosti tolerovanější, se ukazuje, že obě pohlaví vykazují nižší zájem
v partnerech s bohatší sexuální historií (Busche a kol., 2013; Williams a kol., 2017), a to
nehledě na typ vztahu, což se z evolučního hlediska dá vysvětlit tím, že to ohrožuje
reprodukční úspěch mužů a odliv investicí stálého partnera žen. Dalo by se pak spekulovat
nad tím, zdali vyšší počet dlouhodobých vztahů jedince má na jeho žádoucnost dobrý
(zvládne navázat a udržet vztah delší dobu) nebo špatný vliv (nedokáže v těchto vztazích
vytrvat).
Při zkoumání preferencí pro krátkodobé a dlouhodobé vztahy se dá povšimnout, že se
většina studií zabývá pouze krátkodobými vztahy a budí to zdání, že lidé, kteří neuvedou
preferenci pro tento typ vztahu, se automaticky řadí do kategorie dlouhodobých preferencí.
Je přitom velice nepravděpodobné, že by lidé toužili pouze po jednom partnerovi v průběhu
celého života (Schmitt a kol., 2001; 2003), ať už by tento partner byl zamýšlený do
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jakéhokoliv typu vztahu. To může podle mého názoru také způsobit jisté zkreslení dat,
protože někteří lidé mohou toužit po víceru dlouhodobých vztahů, ať už proto, že si chtějí
ujasnit očekávání a požadavky od vážného vztahu (Buss, 2003) nebo třeba nejsou schopni
ty pravé partnery nalézt. Zároveň u ideálního počtu sexuálních partnerů je nejasné, zdali se
tím myslí partneři výhradně na krátkodobý vztah, nebo do této kategorie patří i partneři
dlouhodobí, se kterými mají jedinci rovněž sex.

3.2.4 Sociosexualita
Sociosexualita byla výše definována jako individuální tendence navazovat nezávazné
vztahy (Penke a Asendorpf, 2008; Simpson a Gangestad, 1991). Většina studií nalezla
pohlavní rozdíly v sociosexualitě, s tím že muži vykazují neomezenější sociosexualitu než
ženy, a to ve všech třech komponentech – v postojích, touze i chování (např. Petersen a
Hyde, 2011; Rodrigues a Lopes, 2017; Schmitt, 2005), přičemž tyto pohlavní rozdíly se
navíc zdají i univerzálně platné ve většině zemích světa (d = .74; Schmitt, 2005). Někteří
výzkumníci se ale přiklánějí k názoru, že i přes tyto rozdíly existují větší rozdíly v rámci
jednotlivých pohlaví než mezi nimi (Gangestad a Simpson, 2000; Regan a Dreyer, 2008).
Například Gangestad a Simpson (2000) re-analyzovali data z již zmíněné Bussovy a
Schmittovy (1993) studie a zjistili, že pohlavní rozdíly vysvětlují pouze 16 % rozptylu
v oblasti vyhledávání krátkodobých vztahů a 9 % rozptylu v oblasti počtu ideálních partnerů,
tudíž na větší části těchto rozdílů mají nejspíš vliv jiné faktory než pouze pohlaví.
Ukazuje se, že sociosexuální orientace může mít souvislost s určitými osobnostními
charakteristikami. Wrightová a Reise (1997) použili NEO pětifaktorový osobnostní
inventář16 a Dotazník sociosexuální orientace a zjistili, že neomezená sociosexualita se pojí
nejčastěji s vyšší extraverzí a nízkým neuroticismem. To znamená, že ti jedinci, kteří jsou
impulzivnější, nerozvážnější a častěji vyhledávají nové zážitky, většinou vykazují i
neomezenější sociosexualitu. Naproti tomu ti lidé, kteří jsou méně otevřené vůči novým
zážitkům, jsou sebeuvědomělejší a méně ochotní porušovat zavedená pravidla, spadají
k omezenější sociosexualitě (Wright, 1999). Jiná studie nepotvrdila spojitost mezi extraverzí
a neomezenou sociosexualitou, avšak potvrdila, že omezenější jedinci skórovali výše ve
svědomitosti a níže v otevřenosti vůči novým zkušenostem (Probst, 1999). Při použití

16

Jedná se o vícerozměrný model testu osobnosti, který měří 5 dimenzí osobnosti: extraverze, neuroticismus,
otevřenost vůči zkušenostem, přívětivost a svědomitost (Costa a McCrae, 1992).
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metody Q-třídění17 v porovnání s Dotazníkem sociosexuální orientace byly navrženy další
osobností charakteristiky, které by mohly mít na celkovou sociosexuální orientaci jedince
mít vliv. Posuzovatelé častěji řadili k neomezené sociosexualitě mužů například nedostatek
vřelosti, nespolehlivost, nezodpovědnost nebo neupřímnost. U „neomezenějších“ žen se
jednalo častěji o svobodomyslnost, sebestřednost nebo povrchnost. U obou pohlaví hrálo roli
považování se za fyzicky atraktivní/ho, střídání názorů nebo nedostatečná morálka (Reise a
Wright, 1996). Je možné, že určité osobnostní charakteristiky pomáhají neomezeným
jedincům uplatňovat krátkodobé strategie a omezeným jedincům strategie dlouhodobé a
mohou sloužit jako faktory rozdílů v párovacím chování (Simpson a kol., 2004).
V mezikulturní studii Schmitta (2005) se ukázalo, že v prostředí, kde jsou ženy
ekonomicky závislejší na mužích a je zde minimální genderová nerovnoprávnost, ženy
vykazují striktní orientaci na dlouhodobé strategie, kdežto u mužů je častější strategie
krátkodobá či smíšená. Naopak v prostředí, ve němž jsou si zástupci obou pohlaví relativně
rovni co do příležitostí a nezávislosti,

jsou pohlavní rozdíly v užívaných strategiích

podstatně nižší. To se zdá být v souladu s oběma výše zmíněnými teoriemi – alespoň
minimální pohlavní rozdíly přetrvávají i v liberálním euroamerickém prostředí kvůli
počátečním reprodukčním iunvesticím, ale tyto jevy jsou velmi závisle na náročnosti
okolního prostředí.
I sociosexuální orientace jedince se zdá být citlivá vůči věku. Neomezenější
sociosexualita se může stárnutím jedince pomalu klonit k omezené sociosexualitě, stejně
jako jako se kupříkladu udává, že se extraverze, se kterou se sociosexualita pojí, postupem
věku projevuje čím dál méně, především její behaviorální komponenta (Jankowski a kol.,
2014). Pohlavní rozdíly v sociosexualitě se též při výzkumu starších lidí nad 40 let téměř
neobjevují (Bleske-Rechek a Buss, 2001). Kromě věku může hrát roli také
maskulinita/femininita jedince (Clark, 2004; Varella Valentova a kol, 2014), čemuž se budu
více věnovat v následující kapitole, nebo vztahový status, tzn. zdali má jedinec dlouhodobý
vážný vztah či nikoliv, čímž sociosexuální orientace může (ač nemusí) směřovat spíše
k omezenosti, protože lidé nejsou primárně motivováni k uplatnění krátkodobé strategie, což
by mohlo i vysvětlovat, jak jsou sociosexuálně neomezenější jedinci schopi vytvářet
stabilnější svazky – ať už kvalitní či nikoliv (Rodrigues a Lopes, 2017; Simpson a kol.,

17

Metoda Q-třídění slouží k měření osobnostních rysů, při níž posuzovatelé třídí kartičky s přídavnými jmény
zastupujícími určitý rys na určitý počet hromádek podle toho, jak vystihují druhou osobu nebo souhlas
s nějakým postojem (Atkinson a Hilgard, 2012).
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2004). Sociosexualita tudíž nemusí být pevná osobnostní charakteristika, ale v závislosti na
okolnostech může být do jisté míry pohyblivá.

3.2.5 Menstruační cyklus a preference krátkodobých a dlouhodobých vztahů
U žen se jako důležitý faktor v preferenci krátkodobých a dlouhodobých vztahů jeví
jejich menstruační cyklus18, přičemž v ovulační fázi jsou nakloněny spíše krátkodobým
strategiím, kdežto mimo ní spíše strategiím dlouhodobým (Gangestad a kol., 2010). Ženy ve
fertilní fázi cyklu vykazují větší sexuální zájem a častější sexuální fantazie (Pillsworth a kol.,
2004), což se ale nevztahuje na primární dlouhodobé partnery (pokud nějaké mají), nýbrž
spíše na potenciální (většinou atraktivní) krátkodobé partnery, u kterých dokonce není nutná
delší doba známosti (Rhöder a kol., 2008). Ženy jsou tedy v této fázi cyklu více motivovány
ke krátkodobé či smíšené strategii (Thornhill a Gangestad, 2008). Značný nesoulad panuje
ohledně zvýšené sexuální touhy (Haselton a Gangestad, 2006), která se v ovulační fázi
ukazuje jako vyšší (Regan 1996), jindy se však její změny v průběhu cyklu neprojeví
(Meuwissen a Over, 1992). Gangestad a kolektiv (2010) navrhli, že konkrétně u sexuální
touhy nejde o tendenci či kapacitu jí cítit, ale spíše kontext, v jakém se aktivuje. Mimo
fertilní fázi může touhu vzbuzovat vážný partner, kdežto při ovulační fázi ji mohou spouštět
potenciální krátkodobí partneři.
Vliv menstruačního cyklu konkrétně na partnerské preference a ženské chování, který
je více prozkoumaným tématem, bude rozebrán v následujících kapitolách.

3.2.6

Shrnutí
V této kapitole bylo hlavním cílem prozkoumat preference krátkodobých a

dlouhodobých vztahů muži a ženami. Ačkoliv se jisté pohlavní rozdíly v těchto preferencích
přeci jen ukazují, nemusí být nutně tak robustní, jak by se mohlo zdát. Muži skutečně častěji
vykazují uvolněnější postoje vůči nezávazným vztahům, aktivnější vyhledávání sexuálních
partnerů i vyšší počty ideálních partnerů, nicméně na základě výzkumů zabývajících se
individuálními a jinými faktory, jako jsou věk, sociosexualita (se kterou se pojí i určité
osobnostní charakteristiky), vztahový status nebo prostředí, se ale dá předpokládat, že

18

To ale pouze za předpokladu, že žena neužívá žádnou formu hormonální antikoncepce, jež může způsobit
odchylky od normálních hladin pohlavních hormonů (Gangestad a Thornhill, 2008)
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pohlaví může být jedním z faktorů, nicméně ne jediným. Z evoluční perspektivy minimální
pohlavní rozdíly musí existovat právě kvůli asymetrii v reprodukčních investicích, nicméně
vyvinuté lidské párování, v tomto případě preferenční párování, se zdá být jako daleko
komplexnější a rozmanitější.

3.3 Partnerské preference v kontextu krátkodobého a dlouhodobého
vztahu

3.3.1

Obecné partnerské preference
Partnerské preference představují jednu z nejzkoumanějších oblastí v rámci

partnerských vztahů vůbec a zdá se, že ve většině společností po celém světě se lidé soustředí
na podobné charakteristiky spojené s potenciálními partnery. Fletcher a kolektiv (2013) tyto
charakteristiky zařadili do tří hlavních setů: 1) první set se skládá z charakteristik
souvisejících s vřelostí, inteligencí a důvěryhodností (například chápavý, podporující,
naslouchající, hodný, citlivý, rodinný typ, věrný), 2) druhý se pojí s fyzickou atraktivitou
(například sexy, zdatný, pěkný vzhled, schopný milenec) a 3) třetí s majetkem a sociálním
statusem a schopnostmi ho dosáhnout (například finančně a materiálně zajištěný, úspěšný,
vzdělaný, ambiciózní, má prestižní zaměstnání). Lidé se individuálně můžou lišit
v konkrétních vlastnostech, které preferují více či méně, protože pro každého jedince může
být důležitého něco jiného, nicméně se ukazuje, že rozdíly mezi jednotlivci se i tak pohybují
v rámci těchto tří hlavních setů, a nikoliv mimo ně. Určitý vzor v preferencích ale nalézt
můžeme, a to co se týče partnerských preferencí mužů a žen. Ukazuje se, že ženy častěji
preferují vlastnosti spojené s prvním nebo třetím setem (např. Buss,1989; Finkel a Eastwick,
2008; Sprecher a kol., 1994). Vzhledem k tomu, že reprodukce a následná péče o potomky
je, jak již bylo řečeno, pro ženy nákladnější (Trivers, 1972), mohly se u žen vyvinout
preference pro takové vlastnosti mužů, které mohly zvyšovat šanci na přežití a zaopatření
sebe i potomků, a tím i tedy na úspěšnou reprodukci, k čemuž právě charakteristiky
z prvního a třetího setu mohou odkazovat (Buss, 2003; Flegr, 2009). Ženy též zpravidla
berou v potaz více charakteristik než muži a provádějí komplexnější rozhodnutí při výběru
partnera, což odpovídá předpokladu, že více investující pohlaví bude také vybíravější
(Trivers, 1972; Grammer, 1989). Muži naopak kladou důraz spíše na druhý set, tedy na
vlastnosti spojené s fyzickou atraktivitou (Sprecher a kol., 1994; Waynforth a Dunbar,
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1995). Tyto vlastnosti jsou totiž interpretovány jako znaky ženské reprodukční hodnoty
(Buss a Schmitt, 1993). To neznamená, že by muži nebrali v potaz jiné charakteristiky, jako
jsou například upřímnost, inteligence, věrnost nebo oblíbenost v kolektivu (Burris a kol.
2011), nicméně ne v takové míře jako právě fyzickou atraktivitu a mládí ženy.
Od primárních preferencí mužů a žen se odrážejí i věkové preference u obou pohlaví.
Ženy preferují partnery průměrně o 3 roky starší, než jsou ony samy. Preference starších
partnerů může souviset s tím, že vyšší majetek a status jde zpravidla ruku v ruce s vyšším
věkem mužů a starší muži bývají zralejší a spolehlivější, tudíž se jev í jako vhodnější pro
rodinný život (Buss, 1989; 2003; Pawlovski a Dunbar, 1999). Ty ženy, které se vdají nebo
udržují dlouhodobý vztah se starším mužem, uvádějí vyšší partnerskou spokojenost a větší
počet dětí než ty ženy, které jsou ve vážném vztahu s muži stejně starými nebo mladšími
(Bereczkei a Csanaky, 1996). Naproti tomu muži preferují s přibývajícím věkem partnerky
stále mladší (Pawlovski a Dunbar, 1999). Jelikož reprodukční hodnota ženy je kvůli
menopauze vázaná na věk a věk silně koreluje s atraktivitou ženy, například s věkem se na
pokožce objevují vrásky, které jsou považovány za neatraktivní (Fink a kol., 2001),
preferencí fyzicky atraktivnějších žen muži preferují také ženy s vyšší reprodukční hodnotou
(Barrett a kol., 2007; Fletcher, 2002). Pérusse (1994) při svém výzkumu zjistil, že vrcholná
atraktivita žen vnímaná muži se pohybuje od 25 do 29 let, tedy v nejvhodnějším
reprodukčním věku žen. Ženy jako nejatraktivnější považovaly muže od 30 do 39 let.
Ukazuje se, že klasické pohlavní rozdíly spíše přetrvávají, když jsou jedinci nuceni
k omezenému výběru. Li a Kenrick (2006) dali participantům dva různé rozpočty (20 a 60
dolarů) a nechali je „nakupovat“ jednotlivé vlastnosti potenciálních partnerů. Při menším
rozpočtu muži dvakrát více „utráceli“ za fyzickou atraktivitu a ženy za roční příjem. Při
větším rozpočtu se ale útrata mužů i žen rovnoměrněji rozplynula mezi jednotlivé vlastnosti
a rozdíly mezi pohlavími již nebyly tak zřetelné. K omezenému výběru může docházet, když
se například v okolí jedince pohybuje pouze málo potenciálních partnerů nebo se jedná o
méně kvalitní partnery (Fletcher a kol., 2013).
O univerzalitě a adaptivním charakteru těchto preferencí nejvíce vypovídá slavná
mezikulturní studie Busse (1989), jejíž výzkumný vzorek tvořilo přes 10 000 lidí ze 37
různých kultur, tudíž obsahovala zástupce různých politických systémů, etnik i náboženství.
Tato studie potvrdila preferenci žen pro dobré finanční či materiální zajištění a vyššího
společenského statusu, případně vlastností nasvědčujících k jejich dosažení jako pracovitost,
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a u mužů preferenci pro mladé atraktivní ženy. Mimo to ale muži udávali i počestné a věrné
ženy jako žádoucnější, což může vyplývat z nejistoty paternity.
V kapitole 1.3. bylo zmíněno, že úroveň rodičovských investic, kterou příslušník
daného pohlaví může uplatnit, by měla ovlivňovat zvolenou reprodukční strategii. Rozdíly
v minimálních reprodukčních investicích (pohlavní buňky, těhotenství, kojení) a
reprodukčním potenciálu mohly způsobit pohlavní rozdíly v preferencích pro potenciálního
partnera (Buss a Schmitt, 2018), nicméně nemusejí být nutně takto striktní. Muži nemají
schopnost odnosit potomka, ale na jeho výchově se podílet mohou. Ne všechny ženy naopak
potřebují zdroje nebo ochotu partnera při výchově dětí. Záleží tedy i na okolnostech a
určitém kontextu, v jakém se jedinec vyskytuje. Tudíž obě pohlaví mají vyvinuté preference
pro partnery, kteří buď poskytují spíše investice do péče o potomky (první a třetí set) nebo
dobré geny (druhý set). Těmto okolnostem se budu věnovat v následujících podkapitolách.

3.3.2 Vliv typu vztahu na partnerské preference
Ačkoliv z pohledu teorie pohlavních strategií (Buss a Schmitt, 1993) vyplývá, že se
partnerské preference se v kontextu krátkodobého nebo dlouhodobého vztahu příliš nemění,
protože pro ženy krátkodobí partneři představují dosažení určitých dlouhodobých cílů, jako
je například nahrazení současného partnera žádoucnějším partnerem, ukončení
neuspokojivého dlouhodobého vztahu, vyjasnění dlouhodobých preferencí nebo pomsta za
nevěru stávajícího partnera (Buss a Schmit, 1993; Buss a Greiling, 2000). Jelikož muži
přikládají největší důraz fyzické atraktivitě, u nich by se podle této teorie preference také
příliš měnit neměly. Nicméně i tito autoři již přiznávají, že na základě vztahového kontextu
se preference mohou odlišovat (Buss a Schmitt, 2018). Teorie strategického pluralismu
(Gangestad a Simpson, 2000) naproti tomu přímo předpokládá, že obě pohlaví provádějí
kompromisy ohledně svých potenciálních partnerů na základě okolních podmínek – ženy
činí kompromis mezi partnerovou ochotou investovat do potomka a jeho genetickou
výbavou, muži naopak mezi úsilím investovaným do výchovy potomků a do vyhledávání
nových sexuálních partnerů. Obě pohlaví tudíž nemusejí krátkodobými strategiemi mířit na
dlouhodobé účely. Obě teorie předpokládají, že u mužů i u žen se vyvinuly krátkodobé a
dlouhodobé strategie, které řídí odlišné mechanismy, se dá usuzovat, že i partnerské
preference by se mohly odvíjet od toho, jaký typ strategie jedinec zrovna uplatňuje.
Cílem této kapitoly tedy bude odpovědět na následující výzkumnou otázku:
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•

Liší se partnerské preference v kontextu krátkodobého a dlouhodobého vztahu?

•

Liší se partnerské preference spíše na základě pohlaví nebo na základě
individuálních charakteristik?

Co se jeví napříč většinou výzkumů je, že muži i ženy přikládají fyzické atraktivitě
v krátkodobém kontextu o hodně větší roli než v kontextu vážného vztahu (např. Gangestad
a Simpson, 2000; Li a Kenrick, 2006; Regan a Levin, 2000). Fletcher a kolektiv (2004) ve
svém výzkumu dali participantům na výběr mezi dvěma potenciálními partnery, z čehož oba
partneři byli popsáni jako vřelí a důvěryhodní, ale první byl také atraktivní a aktivní, ale
nebyl finančně ani materiálně zajištěný, měl podřadnou práci a ani neměl vyhlídky na
zlepšení své situace, kdežto druhý partner měl hodně peněz a dobré zaměstnání, nicméně
nebyl atraktivní ani sportovně založený. Ženy spíše vybíraly druhého potenciálního partnera,
kdežto muži partnerku první. Jakmile ale měli účastníci volit tohoto partnera v kontextu
krátkodobého vztahu, pohlavní rozdíly zmizely. Muži i ženy v tomto případě volili spíše
prvního možného partnera. Když byla z možností vyřazena atraktivita, muži i ženy se
v případě přikláněli k partnerovi, který by byl laskavý a chudý nežli k partnerovi chladnému
a bohatému, nehledě na typ vztahu. V případě, kdy byl vyřazen status a zdroje, ženy
v kontextu dlouhodobého vztahu volily spíše partnera vřelého s běžným vzhledem a muži
naopak, ale jakmile přišel na řadu kontext krátkodobého vztahu, obě pohlaví už volila
partnera chladného, za to ale atraktivního. Jelikož se tedy atraktivita jeví jakýmsi společným
jmenovatelem pro preference v rámci krátkodobých vztahů, ráda bych se zaměřila na
preferenci konkrétních znaků (obecné znaky atraktivity byly popsány výše v kapitole 1.2.1.
Znaky fyzické atraktivity) v tomto kontextu.

3.3.2.1 Atraktivita a krátkodobé vs dlouhodobé vztahy
Bylo zjištěno, že většina žen považuje za atraktivní obličejovou symetrii a hlubší hlas
u potenciálních krátkodobých partnerů (Thornhill a Gangestad, 2008). Značná pozornost ale
byla věnovaná atraktivitě maskulinních rysů. Kruger (2006) zjistil, že když měly ženy volit
mezi femininnějším a maskulinnějším mužem (v tomto případě byly stimuly digitálně
upraveny), v případě krátkodobého vztahu volí spíše druhého muže a v případě
dlouhodobého vztahu muže prvního. S maskulinními rysy mohou lidé spojovat určité
osobnostní charakteristiky, jako je například odtažitost, neupřímnost a sklon ke lhaní. Tito
muži jsou také hodnoceni jako záletnější a méně oddaní své partnerce (Kruger, 2006). Také
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se u nich častěji objevuje sklon k riskantnějšímu, soutěživějšímu a dominantnějšímu chování
(Gangestad a Simpson, 2000; Mueller & Mazur, 1997), který je také považován za indikátor
mužovy genetické kvality. Kruger (2006) dále zjistil, že dlouhodobí partneři žen preferují
femininnější muže pro své partnerky jako doprovod na různé události. Stejně tak rodiče
dívek by v případě rande pro své dcery raději volili femininnějšího muže. Celkově se tedy
jedná o charakteristiky, které jsou pro potenciální dlouhodobé partnery nežádoucí. Jelikož
jsou maskulinnější rysy většinou hodnoceny jako atraktivnější, mohlo by to potvrzovat
předpoklad, že pro krátkodobé vztahy je pro ženy fyzická atraktivita spojovaná s genetickou
kvalitou partnera důležitější (Penton-Voak a kol., 2003; Provost, a kol., 2008). Některé
studie ale vztah mezi maskulinnějšími rysy a vyšší atraktivitou nepotvrdily (Rhodes a kol.,
2000), nicméně tato inkonzistence může pocházet z důvodu, že nebyl ujasněn právě
vztahový kontext, v jakém si participantky potenciální partnery vybíraly.
Důležitou roli může hrát i sebevnímaná atraktivita. Penton-Voak (2003) ve své studii
zjistil, že ty ženy, které se vnímaly jako méně atraktivní pro opačné pohlaví, vybírají
femininnější muže pro dlouhodobé vztahy než ženy, které se považují za velmi atraktivní. U
takových partnerů může být větší jistota, že je neopustí nebo si je nevybere atraktivnější
žena. V krátkodobém kontextu ale volí méně atraktivní ženy maskulinnější partnery, jelikož
je malá pravděpodobnost, že by takové partnery udržely v dlouhodobém svazku.
Atraktivnější ženy naopak vykazovaly podobné preference ohledně maskulinnějších rysů
nehledě na vztahový kontext, protože je u nich pravděpodobnější, že rodičovské investice
obdrží i od mužů vyšší genetické kvality, protože takoví muži naopak spíše neopustí ženu
vyšší kvality. Pro zajímavost je z hlediska sebevnímané hodnoty důležitá kromě atraktivity
ženy také její nezávislost a samostatnost. U teorie strategického pluralismu bylo zmíněno,
že sexuální strategie žen může být odvislá od jejího přístupu ke zdrojům a schopnosti tyto
zdroje získat (např. inteligence). Ukazuje se, že pokud se žena vnímá jako nezávislá a
schopná se o sebe postarat, nedává takový důraz na majetek a status potenciálního partnera,
a to ani v kontextu dlouhodobého vztahu (Stanik a Ellsworth, 2010). Jiní autoři na toto
namítají, že inteligence (jakožto jeden z možných indikátorů současného nebo budoucího
majetku a statusu; Buss, 2003) je přitažlivá nehledě na vztahový kontext, protože může
sloužit i jako indikátor genetické kvality a jelikož je inteligence alespoň z části dědičná
vlastnost, skýtá to možnost inteligentnějších tzn. kvalitnějších potomků (Prokosch a kol.,
2005; 2009).
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Li a Kenrick (2006) porovnávali určité části těla a obličeje v kontextu krátkodobých
a dlouhodobých vztahů a zjistili, že v dlouhodobém kontextu se ženy nejvíce zaměřovaly na
celkovou stavbu těla a nejmenší důraz věnovaly očím a muži se též nejvíce zaměřovaly na
celkovou stavbu těla a nejméně pak na pokožku. Zajímavé je, že pro krátkodobý kontext se
u mužů i u žen důraz na celkovou stavbu těla téměř zdvojnásobil. Mezi muži a ženami tedy
panuje shoda ohledně preference těla pro krátkodobé vztahy, nicméně zatímco ženy se
zaměřují spíše na muskulaturu a výšku, muži spíše na prsa a pozadí. Jedná se o znaky, které
vznikají v důsledku působení pohlavních hormonů, tudíž mohou poukazovat na plodnost žen
a dobré geny a stabilní vývoj u mužů (Thornhill a Gangestad, 2008). Zaměření se na stavbu
těla může i souviset i s preferencí sportovců ve vysoškolském prostředí v rámci nezávazných
vztahů, jak bylo zmíněno v kapitole 3.1., protože sportovci jsou většinou fyzicky zdatnější
než studenti, kteří nesportují (Finkelstein a kol., 2015). Jelikož sport představuje i jistou
formu vysokoškolské prestiže, bylo by výhodné takové studenty preferovat i pro dlouhodobý
vztah, nicméně vysokoškolští sportovci jsou si vědomi své žádoucnosti, proto tyto vztahy
navazují málokdy (Finkelstein a kol., 2015; Wade, 2017). Muži s maskulinními rysy a
projevy chování by byli v evolučním kontextu spíše schopni zajistit své partnerky a potomky
a poskytovat jim fyzickou ochranu, ale nicméně se ukazuje, že tento předpoklad není platný
a takoví muži spíše navazují krátkdobé vztahy, protože si jsou vědomi své kvality (Thornhill
a Gangestad, 2008).
Zdá se, že muži se v krátkodobém kontextu více zaměřují na těla žen než na jejich
obličeje (Li a Kenrick, 2006; Wagstaff, 2015). Těla a obličeje totiž mohou poskytovat
odlišné informace. Jak bylo zmíněno v kapitole o teorii pohlavních strategií, muži by se
v případě krátkodobých strategií měli orientovat podle aktuální plodnosti ženy, a nikoliv
podle její reprodukční hodnoty. Obličeje žen spíše odrážejí znaky mládí a zdraví, protože je
v nich evidentnější proces stárnutí. Například plné rty jsou považovány za preferovaný
femininní znak odrážející působení estrogenu, ale stárnutím estrogen slábne a rty se zužují,
tudíž se maskulinizují (Fink a kol., 2001; Thornhill a Gangestad, 2008). Proto někteří autoři
přikládají ženskému tělu v případě aktuální plodnosti větší váhu. Podle Singhové (1993) se
z těl žen, přesněji z hodnoty WHR, dají vyčíst informace o těhotenství ženy, její plodnosti a
fázi menstruačního cyklu, ve kterém se žena nachází. Například mladá těhotná žena má
reprodukční hodnotu vysokou, ale její současná plodnost se rovná nule. Jelikož se hodnota
WHR při těhotenství zvyšuje, je pro muže nevýhodné vyšší hodnotu WHR preferovat. Ve
fertilní fázi cyklu se zdá, že je hodnota WHR nejpreferovanější. Ve slavné studii Millera a
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kolektivu (2007), kteří studovali souvislost mezi menstruačním cyklem tanečnic a jejich
spropitným, dostávaly největší spropitné ty tanečnice, které se nacházely v ovulační fázi
cylu, a byly také hodnoceny muži jako atraktivnější. Tato studie mimo jiné naznačuje, že
ovulace žen nemusí být úplně skrytá. Větší zaměření mužů na těla žen v krátkodobém
kontextu potvrdila i studie Confera a kolektivu (2010), ve které mimo jiné muži udávali
schopnost tančit a svůdnou chůzi žen jako atraktivní pro potencální krátkodobou známost.
Teorie strategického pluralismu pracuje také se životním prostředím, v jakém se
jedinec vyskytuje (prostředí s větším množstvím patogenů nebo prostředí s dostatkem
zdrojů). Bylo zjištěno, že například jamajské ženy mohou preferovat muže se znaky
genetické kvality, protože Jamajka je považována jako prostředí s vyšším výskytem
patogenů a méně dostupnou zdravotní péčí než Velká Británie. Proto pro ně může být
výhodnější vyměnit rodičovské investice za lepší genetické vybavení pro své potomky.
Jamajské ženy poté opravdu uváděli maskulinnější tváře jako atraktivnější pro potenciálního
partnera než ženy britské (Penton-Voak, 2004).

3.3.3 Sociosexualita a partnerské preference
Sociosexuální orientace může být užitečným nástrojem při výzkumu individuálních
partnerských preferencí, protože sociosexuálně omezenější a neomezenější jedinci vykazují
odlišný zájem nejen pro krátkodobé a dlouhodobé vztahy, ale i konkrétní partnery (Fletcher
a kol., 2013). Gangestad a Simpson (1992) zkoumali vliv sociosexuality na žádoucí
charakteristiky romantických partnerů a zjistili, že neomezení jedinci přikládali největší
důležitost fyzické atraktivitě, sexuální přitažlivosti a oblíbenosti, kdežto omezení jedinci se
spíše přikláněli k zodpovědnosti, věrnosti, upřímnosti a dobrotě, tedy k charakteristikám
spojovanými s rodičovskými kvalitami. Zajímavé je, že charakteristiky spojované se
sociosexuální orientací většinou odrážejí i partnerské preference takových jedinců neboli
pokud se neomezená sociosexualita pojí s extraverzí, sociosexuálně neomezenější jedinci
budou preferovat extrovertnější partnery.
Další zajímavý výzkum provedl Herold a Milhausen (1999). Vytvořili dva typy
potenciálních parterů – 1) dobráky (nice guys) a 2) lumpy (bad guys), se kterými spojili
klasické charakteristiky, jako jsou popsány v předchozím výzkumu, a nechali ženy hodnotit
žádoucnost těchto partnerů v případě randění. Většina žen se shodla, že dobráci mívají méně
sexuálních partnerů a menší sexuální zkušenosti, ale omezené i neomezené ženy je hodnotily
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jako žádoucnější pro dlouhodobý vážný vztah. Navzdory tomuto hodnocení neomezené
ženy, u kterých je předpoklad častější sexuální aktivity vyšší, spíše volily lumpy, a dobráky
považovaly jako nudné a nezajímavé partnery na rande. Autoři také poznamenali, že
udávané preference nemusejí nutně odpovídat chování, protože i omezené ženy uvedly
zkušenost s partnerem, který měl více sexuálních partnerů (v této studii tedy definován jako
lump). V této studii ovšem nebylo ujasněno, zdali ženy volí nezávazné rande (krátkodobý
vztah) nebo vážný vztah. Na důležitost rozlišování konkrétního typu vztahu v souvislosti se
sociosexualitou poukázali Wilbur a Campbell (2010). Možné vztahy rozdělili na
jednorázový sexuální vztah, randění a vážný vztah. U jednorázového vztahu dávaly
především neomezené ženy větší důraz na atraktivitu, ale už v případě randění se preference
začaly více rozplývat mezi atraktivitu a ambice jedince, a to nehledě na sociosexuální
orientaci žen. Randění už totiž podle autorů představuje možnost budoucího závazku, což
zvažují i neomezené ženy. Sociosexuální orientace pak téměř neměla vliv v případě vážného
vztahu, kde obě skupiny žen dávaly větší přednost ambicím.
Boothroydová a kolektiv (2008) se zaměřili na to, zdali se sociosexualita jedince dá
vyčíst z konkrétních fyzických znaků. Ukázalo se, že ženy spíše poznají sociosexuální
orientaci ostatních žen i mužů než muži. Kompozity neomezených žen byly též vnímány
jako atraktivnější oběma pohlavími. Neomezení muži byli hodnoceni jako maskulinnější,
avšak nebyl prokázán vztah mezi symetrií a vnímanou neomezenou sociosexualitou,
navzdory hodnocení symetrie jako atraktivnější (Penton-Voak, 2001). Maskulinnější znaky
však už bývají preferovány ženami s neomezenou sociosexualitou (Provost, 2008). U žen
nastal podobný případ, protože se neukázalo, že by vnímané znaky femininity/maskulinity
u žen nějak souvisely s jejich sociosexualitou. Neomezená sociosexualita zde sice souvisela
s feminninějšími rysy, nicméně ne signifikantně. Ohledně maskulinity a femininity ve
spojistosti se sociosexuální orientací existuje napříč výzkumy jistá inkonzistence. Něteří
vědci tvrdí, že neomezené ženy mají spíše maskulinnější rysy (Clark, 2004; Mikach a Bailey,
1999) a jako důvod navrhují, že jelikož maskulinnější znaky u žen nejsou považovány za
atraktivní, což způsobuje nižší partnerskou hodnotu těchto žen, proto raději uplatňují
krátkodobé strategie, protože v nich mají větší šanci na geneticky kvalitní protějšky, které
jinak nejsou schopny získat. Ženy s vyšší partnerskou hodnotou jsou totiž schopné získat jak
genetické benefity tak i rodičovské investice i od geneticky kvalitních parnerů, tudíž se jim
vyplatí uplatnit spíše dlouhodobou strategii (Penton-Voak a kol., 2003). Jiní vědci naopak
zastávají názor, že neomezená sociosexualita se pojí s feminninějšími rysy, protože tyto rysy
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se jeví jako atraktivnější a mají tak více příležitostí (Fisher, 2016). U mužů tato
inkonzistence nepanuje, nebo panuje v menší miře, neboť maskulinnější rysy bývají
spojovány s neomezenější sociosexualitou (Kruger, 2006; Rhodes a kol., 2005). Ve studii
Varelly Valentove a kolektivu (2014) bylo zjištěno, že maskulinní i femininni ženy
vykazovaly neomezeou sociosexualitu, nicméně maskulinnější ženy spíše tíhly
k sociosexuálnímu chování a ženy femininnější naopak k sociosexuální touze. U mužů se
zde také neprojevila přímá spojistost maskulinity a neomezenější sociosexuální orientace a
autoři uvažují, že se může jednat o určitou kombinaci maskulinních a feminniních znaků,
která způsobuje neomezenější sociosexualitu, protože takoví muži představují kombinaci
charakteristik poukazujících na dobré geny i rodičovské kvality, čímž se rozšiřuje nabídka
potenciálních partnerek v jejich okolí. Neomezenější ženy se hodnotí jako fyzicky
atraktivnější (Clark, 2004; Fisher a kol, 2016). Ve studii Fishera a kolektivu (2016) byly
atraktivnější obličeje žen spojovány s vyšší sociosexualitou, a to jak muži i ženami a v obou
typech vztahů. U mužů sice nebyl jištěn vztah přímo mezi sebevnímanou atraktivitou a
neomezenejší sociosexualitou, nicméně takoví muži se spíše hodnotí jako „že to s ženami
umí“ a předpokládají tak i vyšší úspěch v rámci krátkodobého kontextu (Clark, 2006).
Výše byla věnována pozornost hypotéze, že muži se v krátkodobém kontextu
soustředí spíše na ženská těla než na obličeje. V té samé studii byla měřena i sociosexualita
hodnotitelů a byl zjištěn pozitivní vtah mezi neomezenou sexualitou a zaměřením se na tělo
(Confer a kol., 2010). Studie Röderové a kolektivu (2015), která replikovala výzkum
Confera a kolektivu (2010), potvrdila vztah mezi tanečními schopnostmi a atraktivitou
potenciální krátkodobé partnerky, nicméně nebyl potvrzen vztah mezi neomezenou
sociosexualitou a vyšší preferencí těchto schopností, která v předchozí studii potvrzena byla.
Autoři ale namítli, že sociosexualita nebyla měřena pomocí standardizovaného Dotazníku
sociosexuální orientace, ale byla založena na údajích, které o sobě sami muži poskytli, tudíž
mohlo dojít k jistému zkreslení.

3.3.4 Partnerské preference a menstruační cyklus
V kapitole o dvojí ženské sexualitě bylo řečeno, že partnerské preference žen se mohou
měnit v závislosti na fázi menstruačního cyklu. Ukazuje se, že preference pro krátkodobé
partnery, které byly diskutovány výše, se v ovulační fázi v porovnání s neplodnou fází cyklu
zesilují. Ženy v této fázi cyklu vykazují silnější preferenci pro maskulinnější muže než ženy
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mimo tuto fázi (Penton-Voak a kol., 1999; Provost, 2008), kdy se preference stáčejí spíše
k mužům s femininními znaky, které bývají spojovány s charakteristikami dobrých otců
(Little a kol., 2007).
I preference pro symetričtější znaky se v tomto případě zesiluje. Gangestad a Simpson
(1998) například provedli výzkum, ve kterém poskytli mužským participantům trička na
spaní, která měli nosit dvě noci, poté změřili symetrii deseti různých částí těla a přiřadili
konkrétní tričko k naměřené symetrii konkrétního muže. Ženských participantek se poté
zeptali na jejich menstruační cyklus a nechali je hodnotit vůni jednotlivých triček.
Hodnocení těch participantek, které v době výzkumu neovulovaly, vůbec nekorelovalo,
nebo korelovalo jen mírně, se symetrií mužských účastníků. Avšak ženy v ovulační fázi
hodnotili vůni triček nošených symetričtějšími muži nejen jako atraktivnější v porovnání
s méně symetrickými muži ve výzkumu, ale i jako přitažlivější než čerstvě vypraná trička.
Ženy tak mohou být přitahovány k symetrii znaků v období, kdy je početí
nejpravděpodobnější, a uplatňovat ta smíšenou strategii. O navazování krátkodobých vztahů
v závislosti na menstraučním cyklu se budu věnovat více v následující kapitole.
Zajímavé je, že ačkoliv se ukazuje, že ženy mohou měnit své preference pro
krátkodobé partnery v závislosti na fázi menstruačního cyklu, preference pro dlouhodobé
partnery v této závislosti zůstávají poměrně stabilní (Penton-Voak a kol., 1999; Little a kol.,
2007, Klapilová a kol., 2012). Zároveň jsou tyto preference výraznější, pokud účastnice
výzkumů mají dlouhodobého partnera. To, zdali ženy mají dlouhodobého partnera se také
ukazuje jako důležitý faktor, protože větší posuny v preferencích nastává u zadaných žen
než u žen, jež jsou nezadané (Penton-Voak a kol., 1999).
Kromě fyzických znaků se zdá, že i projevy určitého chování ovulující ženy hodnotí
jako žádoucnější u potenciálního sexuálního partnera. Gangestad a kol. (2004) nechal
participantky výzkumu hodnotit nahrávky mužů, kteří měli soutěžit s ostatními muži o
schůzku s atraktivní ženou. Měly poté vybrat muže, se kterým by šly na rande, kdyby hledaly
krátkodobou a dlouhodobou známost. Jako krátkodobé potenciální partnery volily ženy
v ovulační fázi ty muže, kteří vykazovali sociálně dominantnější chování (porovnávali a
vyzvdvihovali svoje charakteristiky nad ostatními muži, měli výraznější řeč těla a
sebejistější vyytupování). Naopak ty ženy, které se nacházely mimo plodnou fázi cyklu, by
si spíše vybraly ty muže, kteří se dominantně neprojevovali (spíše se soustředili jen na své
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charatkeristiky a nesnažili se vyzdvihnout nad ostatní muže, více se zajímali o potenciální
partnerku) a to nehledě na typ vztahu.
Výzkumy tedy poukazují na jistou spojistost mezi partnerskými preferencemi a fázi
menstruačního cyklu. Jako další spoluúčinkující faktor může mít vliv, zdali žena má
stabilního nebo nestabilního partnera (Gangestad a kol., 2005; Penton-Voak a kol., 1999).
To se jeví jako v souladu s předpokladem dvojí ženské sexuality, že především v plodných
fázích cyklu by ženy měly být přitahovány geneticky kvalitnějšími muži, aby si zajistily
kvalitní potomstvo. Zároveň se navíc preference pro dlouhodobé partnery zřejmě v závislosti
na fázi cyklu nemění, což též nahrává teorii o rozšířené sexualitě, že ženy si ponechávají
dlouhodobé partnery, kteří přinášejí benefity spojené s rodičovskými investicemi, po celou
fázi cyklu (Thornhill a Gangestad, 2008). Tyto spojitosti mohou navíc pomoci objasnist
ikonzistence ve výsledcích ohledně partnerských preferencí jako takových, čemuž se budu
více věnovat v kapitole 4. Metodologie.

3.3.5 Shrnutí
O partnerských preferencích se na základě této nedá konstatovat, že by se jednalo o
stabilní mechanismy, nicméně se jeví jako flexibilní v závislosti na několika faktorech, a
těmito faktory se jeví: 1) typ vztahu, jaký jedinec v dané chvíli vyhledává, čili zdali hledá
krátkodobou či dlouhodobou známost; 2) sociosexuální orientace; 3) specificky u žen
menstruační cyklus. Dalším faktorem by mohla být i sebevnímaná atraktivita jedince, která
zde byla pouze stručně zmíněna, protože se rovněž jedná o rozsáhlé téma, které je nad
parametry této práce (Little a kol., 2007). Co se týče výše stanovených výzkumných otázek,
na základě uvedených výzkumů se partnerské preference podle vztahového kontextu mění,
přičemž pohlavní rozdíly jsou nejpatrnější v rámci dlouhodobého párování, přičemž
v kontextu krátkodobého vztahu muži i ženy dávají důraz především na fyzickou atraktivitu
potenciálního partnera, čemuž proto byla věnována větší pozornost.
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3.4 Navazování krátkodobých a dlouhodobých vztahů
Je nutno mít na paměti, že preference určitého chování a jeho skutečný projev se
mohou lišit. Preference odkazuje k tomu, co by daný jedinec udělal v ideálním světě, kdežto
projev (v tomto případě uplatnění konkrétní strategie) se odehrává ve světě omezených
možností (Landolt a kol., 1995). To znamená, že i kdyby zástupci jednoho pohlaví
preferovali určitou strategii a s ní spojené projevy (např. touha po vyšším počtu sexuálních
partnerů), neznamená, že každý zástupce tohoto pohlaví tuto strategii také uplatní, tzn. že
bude navazovat jen krátkodobé vztahy (Schmitt a kol., 2001), proto do této kapitoly
přidávám i tuto výzkumnou otázku, která se vztahuje především ke kapitole č. 4.2., kde byl
rozebírán ideální počet krátkodobých partnerů:
•

Mají muži v průměru skutečně více sexuálních partnerů než ženy, tzn. navazují
krátkodobé vztahy častěji než ženy?

Zdá se, že muži opravdu častěji udávají zhruba třikrát vyšší počet reálných sexuálních
partnerů než ženy (např. Bleske-Lechek, 2009; McClintock, 2016; Oliver a Hyde, 1993;
Smith, 1999; Wellings a kol., 1993) a větší zkušenost s krátkodobými vztahy (Jonason a kol.,
2014). Toto konstatování se ale opět nedá považovat za tak prosté. Některé výzkumníky
zarazila taková diskrepance v počtu, protože zpravidla nová sexuální partnerka pro muže
znamená nového sexuálního partnera pro ženu (Brown a Sinclair, 1999), proto se rozhodli
podrobněji prozkoumat procedury jednotlivých výzkumů. V první řadě je třeba počítat s tím,
že se jedná o velice intimní informace (na rozdíl od ideálního počtu se tu jedná o minulost
člověka, která se stala), které je ne každý respondent ochotný sdělovat. Od toho se může
odvíjet zkreslení dat samotnými respondenty. I zde může být patrný již zmíněný dvojí
standard v sexualitě a to tak, že muži mají tendenci nadhodnocovat počet sexuálních partnerů
a ženy naopak tento počet podhodnocovat (Wiederman, 1997). Navíc lidé při odpovídání
používají různé strategie – buďto hrubé odhady, které bývají zpravidla vyšší a častěji je lidé
používají při otázkách na delší časové úseky, anebo přesná čísla, která bývají nižší. Ukázalo
se, že hrubé odhady používají spíše muži a přesná čísla spíše ženy (Brown a Sinclair, 1999).
Dalším faktorem může být nedostatečná definice krátkodobého (sexuálního) partnera (viz
kapitola 3.1. Ukotvení krátkodobého a dlouhodobého vztahu). Zde se může jednat o jistou
misinterpretaci zkušeností, přičemž někdo může zahrnout jakékoli zkušenosti související
s pohlavním stykem, kdežto jiní mohou započítat pouze vážnější partnery, se kterými měli
sexuální styk (Wiederman, 1997). Důležitost definicí potvrzuje studie Jonasonové a
kolektivu (2014), ve které muži sice udali vyšší počet vztahů na jednu noc a ženy více
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dlouhodobých vztahů za poslední rok, ale žádný rozdíl nebyl zjištěn v případě kamarádů
s výhodami, kteří bývají řazeni do krátkodobých vztahů. Je proto možné, když není přesně
definováno, co se myslí pojmem „sexuální partner“, někteří jedinci si tento pojem mohou
spojit s nezávazným vztahem na jednu noc a nezapočítat ho. Mladí muži navíc většinou
navazují vztahy s mladšími partnerkami (Laumann, 1994), tudíž se může stát, že u vzorků
mladších lidí s určitým věkovým omezením ani nemusejí tyto ženy být vůbec do tohoto
vzorku zařazeny (Brown a Sinclair, 1999). Tyto faktory mohou poté zpochybnit validitu
všech výzkumů založených na informacích, které o sobě dávají samo respondenti (selfreport, Widerman, 1997). Novější studie se ale již zpravidla přímo nezabývají těmito rozdíly
a spíše to pojímají jako doplňkovou hypotézu. I v tomto případě studie v rámci počtu
sexuálních partnerů buď nerozlišují, jestli se jednalo o partnera krátkodobého nebo
dlouhodobého, anebo se striktně zabývají krátkodobými partnery, ale málokdy se dají nalézt
studie, které by se zabývali výhradně počtem dlouhodobých partnerů.
Dalšími výzkumnými otázkami, kterými se bude tato kapitola zabývat jsou:
•

Liší se muži a ženy v oblasti navazování krátkodobých a dlouhodobých vztahů?

•

Jak ovlivňují individuální faktory navazování krátkodobého či dlouhodobého
vztahu?

S navazováním vztahů se pojí slavná studie Clarka a Hatfieldové (1989), kteří nechali
v prostorách univerzitního kampusu jednoho atraktivního muže a ženu vyjadřovat
náklonnost příslušníkům opačného pohlaví a pokládat jim náhodně zvolenou otázku ze tří
možností: 1) „Šel/šla bys se mnou večer na rande?“, 2) Přišel/přišla bys ke mně večer na
návštěvu?“ a 3) „Vyspal/vyspala bys se semnou dnes večer?“. Z oslovených žen 50 %
souhlasilo v případě rande, 6 % by přišlo na návštěvu a žádná žena nepřijala nabídku
k sexuálnímu styku. Naproti tomu 50 % mužů souhlasilo s randem, 69 % by přišlo na
návštěvu a 75 % by přijalo nabídku k sexuálnímu styku. Muži tedy preferovali nabídku
k sexu více než nabídku na rande. Rozdíly se objevily i v reakcích na tyto nabídky. Zatímco
muži, kteří odmítli nabídku k sexu se omlouvali, že jsou ženatí nebo ve vážném vztahu, ženy
byly spíše pobouřeny. Podobné výsledky byly replikovány Clarkem (1990) o rok později.
Autoři uvádějí, že atraktivita tazatelů na tyto výsledné hodnoty vliv neměla. Stejný model
výzkumu použil i Schützwohl a kolektiv v roce 2009, nicméně mimo tři výše zmíněné otázky
zapojil i tři typy tazatelů s různou úrovní atraktivity (lehce neatraktivní, atraktivní a vysoce
atraktivní). Ukázalo se, že muži atraktivitě nepřikládali především v otázce č. 2) a 3) velký
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vliv. Ochota žen jít na rande se zvyšovala úměrně zvýšené atraktivitě mužů. V případě č. 2)
a 3) se ochota zvýšila pouze v případě vysoce atraktivního potenciálního partnera, což je
v souladu s teorií strategického pluralismu, že ženy by jako krátkodobého partnera měly
preferovat partnera se znaky genetické kvality, v tomto případě partnera vysoce atraktivního.
Stejné výsledky potvrdila i studie Halda a Høgh-Olesena (2010), kteří navíc zjistili, že na
přijmutí jakékoli nabídky má silný vliv vztahový status, a to pro obě pohlaví.
Mužům také stačí méně času ke svolení k sexuální aktivitě a svou potenciální
partnerku nemusejí znát tak dlouho jako ženy. Buss a Schmitt (1993) nabídli respondentům
10 různých časových úseků od jedné hodiny po pět let. Při známosti trvající pět let muži i
ženy uvedli, že s takovým potenciálním partnerem k sexuálnímu styku svolili. Čím se doba
známosti zkracovala, větší pohlavní rozdíly se začaly objevovat. Muži kupříkladu ještě na
časovém úseku půl roku souhlasili úplně stejně jako v případě pěti let. U žen od nejdelšího
úseku pravděpodobnost sexuálního styku lineárně klesala a zdá se, že nejkratší doba, jakou
byly schopné uvažovat, byl minimálně jeden měsíc. Minimum mužů udalo, že by bylo
ochotno uvažovat o sexu i po hodině známosti. Podobné výsledky byly replikovány
Schmittem a kolektivem (2001; 2003), kteří podobné rozdíly nalezli i u vzorku starších lidí,
i když se minimální doby posunuly – u žen na minimálně šest měsíců a u mužů na jeden
týden.

3.4.1 Taktiky navazování v závislosti na typu vztahu
V počáteční fázi navazování vztahu se liší i taktiky, které muži a ženy využívají a
kterých si jsou navzájem zřejmě dobře vědomi. V případě krátkodobého vztahu muži spíše
spoléhají na vychloubání a přibarvování skutečnosti (například vyšší výdělek, více úspěchů,
lepší osobnostní charakteristiky), kdežto ženy na vylepšování svého vzhledu (například
kosmetikou nebo oblečením) a věnování větší pozornosti potenciálnímu partnerovi (Corby,
1997, cit podle Barrett a kol., 2007). Většina dospělých žen v západních společnostech
používá líčení a považuje to za každodenní rutinu (Jones a Kramer; 2015). Ženy se mohou
líčit buďto z důvodu, aby zakryly své nedostatky nebo aby zvýšily šanci na svedení
potenciálního partnera, případně se může jednat o oba důvody zároveň (Korichi a kol.,
2008). Líčení také může pozvednout sebevědomí a naladění ženy, díky čemuž mohou poté
být i ostatními hodnoceny jako sebevědomější (Nash a kol., 2006). Navíc se ukazuje, že
líčení má významný vliv na vnímanou atraktivitu ženy, například zdůrazňuje femininní
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znaky v obličeji (zvětšuje oči a rty, zmenšuje nos) nebo pomáhá zakrývat známky stárnutí
(například vrásky nebo nižší pevnost pokožky), které souvisejí s plodností a mládím ženy
(Cash a kol., 1989; Fink a kol., 2001). Ženy tak mohou do jisté míry manipulovat s fyzickými
znaky biologické zdatnosti. To, že ženy obecně spoléhají na vylepšení svého vzhledu, může
svědčit o tom, že samy předpokládají, že tyto atributy jsou pro muže nejpřednější, a snaží se
tak vylepšit své šance na partnerském trhu (Barrett a kol., 2007). Celková úprava vzhledu je
pro ženy důležitější v kontextu krátkodobého vztahu, nicméně má velký vliv i při hledání
vážné známosti. Zástupci obou pohlaví ale uvádějí, že při hledání dlouhodobého vztahu
vystupují upřímněji, důvěryhodněji a přívětivěji než při vyhledávání nezávazné známosti,
což je logické, protože lež spíše projde, pokud se partneři navzájem neznají, v dlouhodobém
kontextu už by nebylo možné lež udržet. Ženy mají navíc v tomto kontextu větší tendenci se
chovat ostýchavěji a lhát o svém věku (Corby, 1997; cit, podle Barrett a kol., 2007).
K podobným výsledkům došli i Pawlowski a Dunbar (1999), v jejichž výzkumu měly ženy
nad 35 let tendenci zamlčovat svůj věk v seznamovacích inzerátech. Jak bylo řečeno
v kapitole o preferencích, muži preferují mladší partnerky, protože mládí souvisí s plodností
a reprodukční hodnotou ženy. Tyto taktiky používané při navazování vztahů do jisté míry
zrcadlí preference opačného pohlaví (Tooke a Camire, 1991). V nedávné studii Josephse a
kolektivu (2019) bylo zjištěno, že v dlouhodobém kontextu se při dávání najevo svých kvalit
jakožto stálého partnera nejvíce osvědčuje taktika „být sám sebou“, což se ukazuje jako
efektivní z hlediska hodnocení jak mužů, tak i u žen (Josephs a kol., 2019).

3.4.2 Motivy k navazování vztahu v závislosti na typu vztahu
Reganová a Dreyerová (1999) zkoumaly motivy mužů a žen pro navázání
krátkodobých vztahů a rozdělily je do čtyř hlavních faktorů: 1) intraindividuální faktory
(sexuální touha, sexuální experimentování, fyzické potěšení, konzumace alkoholu), 2)
faktory spojené s charakteristikami partnera (atraktivita), 3) sociálně-environmentální
faktory (zvýšení postavení ve skupině), jímž větší význam přikládali muži, a 4)
interpersonální faktory (vyšší šance na vážný vztah, pocit důvěry), které byly uváděny spíše
ženami. Podobné výsledky uvedla i studie Busse a Mestona (2007), kde muži častěji jako
důvody pro krátkodobý vztah udávali fyzickou přitažlivost a touhu po sexuálním potěšení,
kdežto ženy vnímaly tyto motivy jako prostředky k prohloubení vztahu s konkrétním
jedincem nebo ukázce citů. U dlouhodobých vztahů nejsou motivy tak komplexní jako u
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vztahů nezávazných a zástupci obou pohlaví se na nich víceméně shodují, většinou se jedná
o touze po pocitu blízkosti, usadit se nebo samotu (Schaller a kol., 2017)
Nedávné studie poukazují na významnou roli konzumace alkoholu ve spojitosti
s krátkodobými vztahy (Grello a kol., 2016). Konzumace alkoholu je také jedním
z nejudávanějších motivů ke krátkodobému vztahu (Dvorak a kol., 2016; Grello a kol.,
2016). Vickeová (2017) zjistila, že konzumace většího množství alkoholu je atraktivní
pouze v krátkodobém kontextu, kdežto v kontextu dlouhodobém je už považováno jako silně
nežádoucí. Důvodem může být, že konzumace velkého množství alkoholu je považována za
projev riskantního chování (vyšší šance na zranění, utrácení peněz, vandalské chování
apod.), které je, jak již bylo zmíněno, u mužů považováno za žádoucí pouze v krátkodobém
kontextu jako signál genetické kvality. U žen je toto chování pro muže v tomto kontextu
žádoucí, protože může signalizovat sexuální dostupnost, snadnější přístup a zájem
v krátkodobém vztahu, čímž pro muže představuje úsporu jeho reprodukční energie
(Koukomas a kol., 2015; Sylwester a Pawlowski, 2010). Tato činnost je nejčastěji spojována
s mladými dospělými (většinou období studia na vysoké škole), kde predikuje i vyšší počet
nezávazných sexuálních vztahů (hook-ups) mezi vysokoškoláky, protože většina těchto
vztahů se odehrává na večírcích a podobných sociálních událostech, které s sebou většinou
nesou i konzumaci alkoholu (Dvorak a kol., 2016). Alkohol navíc může působit dvojsečně
– pokud jsou muži a ženy nakloněni spíše krátkodobé strategii, může to způsobit vyšší
konzumaci, a naopak pokud vyhledávají vážného partnera, alkohol jim může dočasně
přehodit jejich reprodukční orientaci na krátkodobou (Grello a kol., 2016). Naopak ve
společnosti potenciálního vážného partnera je větší množství alkoholu vnímání jako velmi
špatná taktika navázání vztahu, protože riskantní chování je ve vážném vztahu ztrátové
(odliv finančních zdrojů, poškození reputace; Vicke, 2017).

3.4.3 Atraktivita a navazování vztahů
Fyzická atraktivita mužů souvisí s vyšším úspěchem mužů v krátkodobých vztazích a
u žen ve vztazích dlouhodobých (Rhodes a kol., 2005). To se zdá v souladu s výše zmíněnou
teorií strategického pluralismu, podle které by se krátkodobé strategie měly vyplácet mužům
se znaky genetické kvality. Ženy s takovými kvalitami jsou pak schopny uspět s muži
jakékoliv kvality v rámci dlouhodobých vztahů. Jako nejsilnější prediktor atraktivity se jeví
míra rozvoje pohlavně dimorfních znaků – u mužů se jedná o maskulinitu a u žen femininitu
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(např. Kruger, 2006; Penton-Voak, 2003; Rhodes a kol., 2005). V kapitole o partnerských
preferencích (3.3.) bylo zmíněno, že s maskulinnějšími rysy (včetně chování) bývají
spojovány negativní, respektive pro vážný vztah nežádoucí, osobnostní charakteristiky, a že
takoví muži vykazují neomezenější sociosexuální orientaci. Zdá se, že se tyto vlastnosti
promítají i do samotného chování, jelikož nejen že mají silnější preferenci pro krátkodobé
vztahy, ale zároveň i uvádějí větší počet krátkodobých vztahů než vztahů dlouhodobých
(Rhodes a kol., 2005). Ačkoliv se jako jeden z atraktivních znaků uvádí symetrie, která se
poté může pojit s vyšším úspěchem v rámci krátkodobých vztahů, a to především u mužů
(Gangestad a Simpson, 2000) nebo nižšími investicemi do dlouhodobých partnerek než u
mužů asymetričtějších (Gangestad a Thornhill, 1997), avšak některé výzkumy neprokázaly
signifikantní korelace mezi fluktuační asymetrií a (ne)úspěchem v krátkodobých
známostech (Rhodes a kol, 2005). Tento rozpor může souviset s tím, že v různých studiích
si autoři vybírají různé bilaterální znaky, podle kterých fluktuační asymetrii jedince měří,
což naznačuje, že symetrie některých znaků může být důležitější než znaků jiných.
V navazování vztahů hraje roli i testosteoron. Ten pohání reprodukční úsilí jedince
neboli investice času a energie do soupeření s konkurenty a vyhledávání sexuálních partnerů
(McIntyre a kol., 2006), přičemž vyšší hladiny se pojí s krátkodobým partnerským úsilím a
nižší a úsilím dlouhodobým (Ellison, 2001; Tuiten a kol., 2006). Nezadaní muži mohou
veškeré své reprodukční úsilí směřovat do vyhledávání nových sexuálních partnerek, kdežto
muži v dlouhodobém svazku nebo otcové už část tohoto úsilí směřují do rodičovských
investic, a nezbývá jim tolik energie na krátkodobé úsilí (Burnham a kol., 2003). U
nezadaných mužů skutečně bývají naměřeny vyšší hodnoty testosteronu (Burnham a kol.,
2003; Edelstein a kol., 2011). Gray a kolektiv (2002) měřili ranní a večerní hladiny
testosteronu svobodných mužů ženatých mužů a ženatých mužů s dětmi, přičemž otcové
měli ve večerních hodinách po dni stráveném s dětmi a manželkou signifikantně nižší
hladiny testosteronu než ostatní dvě skupiny mužů. Autoři uvažují, že čas strávený
s partnerkou nebo dětmi může muže směřovat ku rodičovským investicím právě skrze
snížení hladin tohoto hormonu a snižovat tak pravděpodobnost mimopárových svazků.
Všichni muži ale nemají stejné hladiny, proto je třeba brát v potaz i individuální rozdíly. Na
některé muže působí testosteron více nežli na jiné, tudíž navzdory rodičovským investicím
může některým mužům „zbýt“ více testosteronu, který poté může hrát roli v míře, jakou
investuje do dlouhodobého vztahu a potenciálních krátkodobých vztahů. V těchto rozdílech
může mít vliv i partnerský status a sociosexualita jedince a mohou působit i zároveň. Ve
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studii Edelsteina a kolektivu (2011) byl partnerský status v souvislosti s nižší hladinou
testosteronu pouze u mužů s omezenější sociosexualitou, kdežto zadaní muži s neomezenější
sociosexualitou vykazovali podobné hodnoty jako nezadaní muži. Mohlo by se tedy jednat
o další faktor usměrňující jedincovo reprodukční úsilí.
Co se týče žen, v kapitole 3.3.3 byl uveden rozpor mezi femininními/maskulinními
znaky žen a jejich preferencí vůči krátkodobým/dlouhodobým vztahům. V případě skutečné
vztahové historie žen se ukazuje, že femininnější ženy mají skutečně vícero vztahů
dlouhodobějších, zatímco maskulinnější ženy vícero krátkodobých, což odpovídá tomu, že
by se tyto preference mohly projevovat i v rámci skutečného chování (Mikach a Bailey,
1999; Rhodes a kol., 2005).

3.4.4 Sociosexualita a navazování vztahů
Sociosexuálně neomezenější jedinci obecně uvádějí vyšší počet partnerů než jedinci
omezenější (Ostovich a Sabini, 2004). Uvažuje se, že podle sociosexuální orientace se
odlišují i motivy, s jakými jedinci vstupují do vztahů. Jonesová (1998) zkoumala souvislost
sociosexuality a motivace k navazování romantických vztahů, přičemž motivaci rozdělila
podle Seligmana a kolektivu (1980) na instristickou (vztah sám o sobě je motivací) a
extrinsickou (vztah jako prostředek k dosažení jiných cílů například zvýšení vlastního
postavení nebo nové příležitosti). Omezenější jedinci spíše tíhli ku instristické motivaci
spojené s pocitem blízkosti, láskou a závazkem k partnerovi. Zajímavé je, že se nepotvrdil
předpoklad, že motivace neomezenějších jedinců v rámci vážných vztahů bude spíše
extrinsická. Vysvětlením může být, že neomezenější jedinci jsou obecně naklonění spíše
většímu počtu nezávazných vztahů, které mohou jejich cíle již splňovat, aniž by museli
emočně investovat (například ve formě zavázku k partnerovi) do dlouhodobého vztahu,
čemuž tito jedinci naklonění nejsou (Simpson a Gangestad, 1991).
Sociosexuální orientace může mít vliv i na počáteční taktiky. Ve studii Simpsona a
kolektivu (1993) byli participanti natáčeni při rozhovoru s atraktivním protějškem, kterého
mohli získat na rande. Neomezení muži se častěji se usmívali, žertovali, smáli se, méně
koukali do země a svůdněji koukali, celkově se tedy snažili na sebe upoutat pozornost.
Neomezené ženy se více nakláněly se dopředu, hrály si s vlasy, usmívaly se a skláněly hlavu
ke straně, čímž se snažily upoutat pozornost protějšku ke svému obličeji a dekoltu, celkově
tedy na oblasti fyzické atraktivity. Tyto neverbální signály mohou sloužit jako prostředky
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k vyádření zájmu o konkrétního partnera. Nicméně neomezení jedinci se takto mohou chovat
i v případě, že o žádného partnera zájem nemají. To může souviset s tím, že tito jedinci jsou
obecně přátelštější vůči neznámým lidem (Gangestad a kol., 1994). Taktiky a sociosexualita
se polínají mimo jiné i v konzumaci alkoholu, která byla diskutována výše, neboť jedinci
s neomezenou sociosexualitou požívají větší množství alkoholu, a zároveň větší množství
alkoholu může omezené jedince dočasně přehodit na neomezenější sociosexualitu (Hone a
kol., 2013).
Výzkumy vlivu sociosexuality v oblasti dlouhodobých vztahů se zaměřují především
na stabilitu a kvalitu vztahu a celkovou partnerskou spokojenost, přičemž se ukazuje, že
jedinci s neomezenější sociosexualitou bývají častěji v méně „kvalitních“ vztazích s vyšším
počtem konfliktů a bývají se vztahem obecně méně spokojeni (především v oblasti sexuální
spokojenosti než spojenosti emocionální) než jedinci s omezenější sociosexualitou (Jones,
1998; Webster a kol., 2015). Ve studii Webstera a kol. (2015) dále bylo zjištěno, že se
sociosexualita pojí s nižší angažovaností ve vztahu, nižší otevřeností vůči partnerovi a
nižším emočním závazkem k partnerovi. Mnoho výzkumů se věnovalo spojitosti mezi
sociosexualitou a nevěrou, přičemž z výsledků téměř jednoznačně vyplývá, že jedinci
s neomezenější sociosexualitou častěji partnerům zahýbají nebo vykazují chování, které by
k nevěře vést mohlo, například flirtování (Ostovich a Sabini, 2004) nebo záměrné hledání
potenciálních partnerů (Simpson a kol., 2004). Také hodnotí nevěru jako ospravedlněnou za
určitých okolností, jako jsou třeba nespokojenost se současným partnerem, silná přitažlivost
k někomu jinému, k prověření vztahu nebo pomsta za nevěru partnera (Feldman a Cauffman,
1999; Clark a kol., 2011; Rodrigues a kol., 2017). Stále vyvstává otázka, jak tedy
sociosexuálně neomezenější jedinci zvládají udržet dlouhodobý vztah. Uvažuje se nad tím,
že dlouhodobý vztah aktivuje závazek vůči partnerovi, který slouží jako evoluční
mechanismus pro setrvání partnerů v dlouhodobém vztahu, protože při péči obou mají
potomci větší šanci na přežití, zdraví a prosperitu, a to je též cesta ke zvýšení reprodukčního
úspěchu (Fletcher a kol., 2015). Navázání vztahu, který se může jevit jako potenciálně
dlouhodobý, spouští závazek, který pak může ovlivňovat sociosexuální orientaci tak, že jí
omezí. Penke a Asendorpf (2008) zjistili, že sociosexualita má tendenci se omezovat
v počátcích vztahu a neomezovat po jeho skončení. Tento předpoklad samozřejmě neplatí u
všech jedinců ve stejné míře, ale může dokazovat citlivost sociosexuality na vztahový status
jedince.
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3.4.5 Online prostředí
Dále bych ráda stručně zmínila navazování vztahů v internetovém prostředí, protože
využívání internetu k tomuto účelu je v současné době na vzestupu. Internetové seznamky
se jeví jako užitečné pro výzkum navazování partnerských vztahů, stejně jako tomu bylo
dříve u seznamovacích inzerátů (Rodrigues a kol., 2017; Weiser a kol., 2018). Udává se, že
až třetina započatých internetových konverzací přeroste v nezávazný vztah a čtvrtina ve
vztah dlouhodobý (Timmermans a Courtois, 2018). S užíváním těchto aplikací pro
seznámení se pojí s neomezenou sociosexualitou jedince, nehledě na pohlaví (Botnen a kol.,
2018). Se seznamovacími aplikacemi také vznikl nový pojem, tzv. online nevěra, což
znamená sexuální nebo romantický vztah, který se odehrává v internetovém rozhraní, a
může i nemusí přejít ve vztah reálný neboli v offline něvěru (Whitty, 2003). Svým
ohromným potenciálem tyto aplikace umožňují jedinci se seznámit s lidmi, jež by všechny
neměl šanci potkat běžnějším způsobem, a rozšiřují tak jeho okolí potenciálních partnerů i
zvyšují pravděpodobnost mimopárového chování (Weiser a kol., 2018). Účastníci výzkumů
sice často tvrdí, že tyto aplikace nezačnou užívat z těchto důvodů, ale že díky nim často tyto
vztahy navážou. Lefebre (2017) uvádí, že až 77 % lidí seznámených na internetové seznamce
se potká i v reálném prostředí. Některé druhy internetového chování byly uznány jako
skutečná (offline) nevěra, a to kupříkladu sdílení vlastních erotických fotografií či videí,
vyznání citů nebo sex přes internet (Whitty, 2003; 2005), se stejnými negativními dopady
na primární offline vážný vztah. Platí zde stejný předpoklad jako u „klasické“ nevěry, že
muži reagují spíše na internetovou sexuální nevěru, přičemž sami se spíše v tomto typu
angažují více, a ženy na mužovy emocionální projevy (Buss, 2003; Schützwohl, 2005;
Whitty, 2005).
Zdá se, že moderní technologie mohou umocňovat evolučně vyvinuté mechanismy a
zrcadlí stabilní sexualitu, neboť muži častěji začínají konverzaci a ženy získávají obecně
více nabídek a více vybírají, na kterou zareagují, což souhlasí s tím, že ženy jakožto více
investující pohlaví by měly být vybíravější (Whitty; 2005). Tento fenomén je ale stále
relativně nový, proto bude zapotřebí budoucích výzkumů.

3.4.6 Menstruační cyklus
V kapitole o preferencích bylo zmíněno, že ženské preference se mohou v závislosti
na fázi menstruačního cyklu měnit. Podle výše zmíněné teorie dvojí ženské sexuality
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(Gangestad a kol., 2010; Thornhill a Gangestad, 2008) se mohla u žen vyvinout smíšená
párovací strategie. Baker a Bellis (1990) zjistili na základě výpovědí žen o nedávných
sexuálních stycích a poskytnutých informacích o jejich menstruačních cyklech
prostřednictvím menstruačních kalendářů, že ty ženy, které udaly, že mají mimopartnerský
pohlavní styk, ho provozují spíše v plodných fázích cyklu než pohlavní styk se svými stálými
partnery. Samozřejmě se nedá hovořit o nějakém vědomém záměru žen, v tomto případě
platí, že se spíše jedná o projev nevědomých evolučních adaptací (Buss a Schmitt, 1993;
Gangestad a Simpson, 1992). V ovulační fázi cyklu ženy také vykazují odlišné chování než
mimo něj. Kromě toho, že se v této fázi ženy více starají o svůj vzhled, častěji se vyskytují
v situacích přívětivých pro potkání potenciálního krátkodobého partnera a obecně se cítí
sebevědoměji (Gangestad a Haselton, 2006; Roberts a kol., 2004), rovněž také spíše reagují
na náznaky dvoření mužů tím, že rychleji a obsažněji odpovídají na jeho otázky, více
gestikulují a jsou ochotnější přijmout nabídku k tanci (Flowe a kol., 2012; Guéguen, 2009).
Ženy, které mají stálého partnera, jsou vůči němu podrážděnější, kritičtější a
průbojnější ve smyslu prosazování si svého. Pokud je ale dlouhodobý partner považován za
kvalitního, mají ženy tendenci k němu naopak více přilnout a vztah hodnotí jako
spokojenější (Larson a kol., 2013). Zdá se, že muži jsou schopni do jisté míry toto chování
vypozorovat a v této fázi cyklu více hlídají své partnerky a nasazují taktiky pro udržení
partnera, jako je například doprovod nebo znevažování mužů v okolí (Gangestad a kol.,
2014). Na aktivaci smíšené strategie také záleží výskyt potenciálních kvalitních partnerů
v okolí. Pokud v ženině okolí žádní takoví muži nejsou, k uplatnění této strategie
pravděpodobně nedojde (Buss a Greiling, 2000). To ale neznamená, že spokojenost
v dlouhodobém vztahu se ani tak nemůže měnit v závislosti na menstruačním cyklu (Larson
a kol., 2013).
Takové chování je pro ženy riskantní, obzvlášť v případě, že by došlo k aktivaci
smíšené strategie. Pokud by na to současný partner přišel, žena by pravděpodobně přišla o
jeho investice, a navíc by mohla být sama zatížena investicemi do potomka vzniklého
z krátkodobého vztahu. Proto mohly být dobré geny vyselektovány především v ovulační
fázi ženy, aby tyto možné ztráty byly co nejnižší (Klapilová a kol., 2012). Menstruační
cyklus žen je spíše zkoumán v souvislosti s preferencemi místo reálným chováním, proto by
bylo dobré do budoucna více prozkoumat i tuto oblast, protože preference nemusí vždy
odpovídat reálnému chování.

59

3.4.7 Shrnutí
Cílem této kapitoly bylo na rozdíl od předchozích kapitol, které se zabývaly
preferencemi, prozkoumat reálné partnerské chování mužů a žen. Na základě výše
uvedeného rozboru se zdá, že se muži a ženy do jisté míry liší v počtu reálných partnerů,
svolnosti vůči krátkodobému vztahu, době potřebné známosti k tomuto typu vztahu,
využívají různé taktiky a mají různé motivy v závislosti na vztahovém kontextu. Zároveň,
jako tomu platilo u preferencí, se pohlaví zdá spíše jako jeden z mnoha faktorů, které
ovlivňují navazování konkrétních vztahů. Atraktivita a sociosexualita se jeví jako silné
prediktory navázání krátkodobého či dlouhodobého vztahu, navíc významnou roli může
specificky u mužů hrát hladina testosteronu a u žen fáze menstruačního cyklu. Zdaleka se
však jistě nejedná o všechny faktory.
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4 Metodologie
Zde bych ráda shrnula nejčastěji zmiňované limity výzkumů a studií, které byly
použity pro zpracování této práce, a limity této práce jako takové.
V první řadě je třeba mít na paměti, že partnerské vztahy a intimní život představují
velice citlivé osobní informace, jež lidé nemusejí chtít sdělovat ani svým nejbližším, natož
cizím osobám, jaké představují výzkumníci, tudíž se může stát, že účastníci výzkumů mohou
mít tendenci skutečné informace zatajovat, ať už z obavy, že by se tyto informace navzdory
zaručené anonymitě mohly nějakým způsobem dostat na povrch, v důsledku vylepšení svého
sebeobrazu nebo nedostatečnou retrospektivou vlastních myšlenek a činů (Miller, 2015).
Mimo to mohou někteří lidé mít dojem, že se od nich očekává, že budou odpovídat určitým
způsobem, s čímž se může pojit již výše zmíněný dvojí standard v pohledu na mužskou a
ženskou sexualitu (např. Baumeister, 2000; England a Bearak, 2014). To nutně nemusí
ovlivnit pouze odpovědi žen, které mohou mít pocit, že by neměly vyjadřovat sexuální
zájem, i když to třeba tak samy cítí, ale i odpovědi mužů, protože ti naopak se mohou cítit
méněcenně, pokud neudají tento zájem vyšší. S tím souvisí i výzkumné metody založené na
informacích, které o sobě poskytnou sami uchazeči neboli self-report metody (Wiederman,
1997), protože se v nich skrývá riziko, že tyto informace nemusejí být nutně pravdivé. Na
druhou stranu tyto informace skýtají i určité výhody, například jejich sběr není náročný a
jejich prostřednictvím se dají získat subjektivní myšlenky a názory účastníků, které ostatní
nemusejí vidět zcela přesně (Miller, 2015). Subjektivita hraje důležitou roli především při
rozlišování typů vztahů. Nejenže lidé mohou za krátkodobý a dlouhodobý vztah považovat
něco zcela jiného, ale i se ukazuje, že prosté rozlišení na krátkodobý-dlouhodobý v současné
době již není dostačující, protože krátkodobé a dlouhodobé vztahy mohou nabývat různých
podob, z nichž některé byly uvedeny v této práci, a to nezávisle na jejich délce. Je tedy třeba
přesněji definovat konkrétní vztahy, které výzkumníci zamýšlejí zkoumat (např. Jonason a
kol., 2009; Dvorak a kol., 2016; Wentland a Reissing, 2018).
Dalším úskalím může být, že kvůli snadné dostupnosti je většina studií prováděna
v univerzitním prostředí, kde výzkumníci působí. Problémem je, že vysokoškolští studenti
se nacházejí ve věku nazývaném psychology jako vynořující se dospělost (emerging
adulthood, Arnett, 2000), jež je považována za životní etapu charakteristickou ustavováním
identity, hledáním sebe sama a experimentací v novém dospělém životě. Do tohoto období
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sice spadá počátek vybírání partnerů a budování pevnějších dlouhodobých partnerských
vztahů, ale též zahrnuje i experimentaci sexuálním životě. Spíše pro mladé dospělé je
charakteristické střídání partnerů a nezávazné sexuální vztahy (Bogle, 2007; Claxton a van
Dulmen, 2013). Jak bylo zmíněno v této práci, preference i navazování vztahů se zdá být
citlivé vůči věku jedince (Jankowski a kol., 2014; Jonason a kol., 2013; Schmitt a kol., 2001).
V tomto případě by se nabízelo buďto do vzorků zahrnovat různé věkové skupiny nebo
provedení longitudinálních studií, které jsou ale časově velmi náročné. Většina výzkumů
rovněž probíhá především v euroamerickém prostředí, které se může odlišovat od ostatních
částí světa, a pro ověření univerzality evolučně vyvinutých mechanismů je tedy též zapotřebí
mezikulturních studií, u kterých ale platí, že jsou rovněž velice náročné na provedení, jako
tomu je u studií longitudinálních (Schmitt, 2005). Faktem je, že evoluční psychologové
zasazují vývoj adaptací do prostředí, které se velmi odlišuje od prostředí současného, proto
tento předpoklad nelze zcela ověřit, protože by se musela komparovat společnost období
pleistocénu a společnost současná neboli moderní (Baumeister, 2000). Mezikulturní studie
ale tento nedostatek mohou pomoci zmírnit.
Pozornost byla věnována i menstruačnímu cyklu žen a jeho vlivu na preference a
navazování vztahů, a jelikož se ukazuje, že tyto jevy spolu mohou souviset, bylo by možná
přínosné tyto informace zahrnovat do deskriptivních dat výzkumných vzorků studií. Jako
novější prostředí sběru dat se čím dál užitečnější jeví internet, protože jeho prostřednictvím
je možno sehnat účastníky, které by fyzicky kupříkladu kvůli vzdálenosti nebo
neinformovanosti nebylo možné zastihnout. Riziko internetu se skrývá v tom, že účastníci a
výzkumníci nemají přímý kontakt, tudíž může dojít například k neporozumění otázkám
výzkumu, a tím může též dojít ke zkreslení výsledků.
U kapitoly 3.2. (Preference krátkodobých či dlouhodobých vztahů) byla zmíněna
kritika analytických postupů při zpracování dat u známých studií (např. Buss a Schmitt,
1993; Schmitt a kol., 2001). Jednalo se především o metodu t-testu. Tato metoda slouží
k porovnávání průměrných hodnot dvou skupin v rámci jednoho vzorku (v tomto případě
muži/ženy), ale nebere v potaz charakteristiky těchto skupin (např. věk, sociosexuální
orientaci, vztahovou historii apod.), čímž mohou být tyto výsledky zkresleny. Pedersen a
kolektiv (2002) namítli, že pro popis nějaké centrální tendence (v tomto případě preference
krátkodobých vztahů) se lépe hodí mediány nežli průměry. Mediány ale zase nemusí být
vhodné pro práci s určitými typy škál. Tyto studie již jsou staršího data, proto by bylo dobré
tyto základní myšlenky otestovat za použití takových analytických metod, které by s těmito
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faktory počítaly (např. regresní analýzy). Novější studie bohužel tyto základní myšlenky,
jako jsou pohlavní rozdíly v krátkodobých a dlouhodobých vztazích berou spíše jako
doplňkové hypotézy a nezkoumají je více do hloubky.
Podle mého názoru na základě vlastního pozorování při práci s jednotlivými výzkumy
a studiemi se zdá, že většina z nich (alespoň z těch novějších) pracuje především
s krátkodobými vztahy a vzniká pak dojem, že dlouhodobé vztahy jsou buďto již
probádanější nebo méně zajímavou oblastí, i když tomu tak samozřejmě být nemusí. Stejně
tak se mi zdálo, že se většina studií zaměřovala spíše na ženy než na muže, ale to
z evolučního hlediska dává smysl v tom, že ženy jakožto více investující pohlaví do potomků
jsou též vybíravější, proto je výběr partnera z jejich hlediska komplexnější.
Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, partnerské vztahy představují robustní téma,
které je těžké ho výstižně shrnout do smysluplného celku, aniž by něco bylo vynecháno.
Proto se podle mého názoru největší limit této práce jako takové nachází v tom, že výběr
studií jsem prováděla sama na základě vlastního úsudku, které studie a výzkumy by měly
být rozebrány a zmíněny, jednalo se tedy o jakýsi druh účelového výběru, v němž se skrývá
riziko, že můj úsudek nemusel být zcela optimální a generalizace závěrů platná (Disman,
2002). Zároveň jsem porovnávala a uváděla studie, které využívaly různé analytické metody
a prostředí výzkumů se mohlo lišit, proto když jsou takové studie postaveny vedle sebe,
mohou se zdánlivě zdát v rozporu nebo souladu, což ale vůbec být nemusí.
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Závěr
Tato práce si kladla za cíl shrnout poznatky ohledně krátkodobých a dlouhodobých
vztahů, a to z perspektivy evoluční psychologie. V první části byly shrnuty nejdůležitější
teoretické koncepty, které byly dále využívány v části druhé, jež se zabývala konkrétními
výzkumy, studiemi a odpověďmi na stanovené výzkumné otázky. Důraz byl v této práci
kladen především na teorii pohlavních strategií a teorii strategického pluralismu, přičemž
obě tyto teorie vycházejí z Triversovy (1972) teorie o asymetrických rodičovských
investicích. Teorie pohlavních strategií dává vyšší důraz na pohlavní rozdíly mezi muži a
ženami, které plynou právě z této asymetrie, kdežto teorie strategického pluralismu sice vliv
pohlaví na párovací strategie nepopírá, nicméně dává mnohem větší důraz na individuální
rozdíly v rámci jednoho pohlaví.
Jak se ukázalo, pohlavní rozdíly mezi muži a ženami skutečně existují. Muži například
vykazují pozitivnější postoje vůči nezávazným vztahům, aktivnější vyhledávání sexuálních
partnerů i vyšší počty ideálních partnerů nebo odlišné taktiky a motivy při navazování vztahů
(např. Buss a Meston, 2007; Oliver a Hyde, 1993; Regan a Dreyer, 1999; Schmitt a kol.,
2001). Jakmile se ale zaměříme na jiné faktory, dá se pozorovat, že jak preference, tak
skutečné párovací chování se spíše liší od jednotlivce k jednotlivci. Kupříkladu ženy
v kontextu krátkodobého vztahu vykazují podobné preference jako muži, a těmi jsou
především charakteristiky spojené s fyzickou atraktivitou partnera (např. Fletcher a kol.,
2004; Li a Kenrick, 2006; Regan a Levin, 2000;). V dlouhodobém vztahu dávají naopak
důraz na více partnerových kvalit nežli muži (např. Finkel a Eastwick, 2008; Grammer,
1989; Sprecher a kol., 1994). Sociosexuálně neomezené ženy mohou vykazovat silnější
preference pro krátkodobé vztahy než sociosexuálně omezení muži a naopak (Simpson a
Gangestad, 1991). Ženy v ovulačních fázích menstruačního cyklu jsou více nakloněny
nezávaznému vztahu než ženy mimo tuto fázi (např. Baker a Bellis,1990; Flowe a kol., 2012;
Guéguen, 2009). Muži s vyšší hladinou testosteronu mají více krátkodobých vztahů nežli
muži s hladinami nižšími (Ellison, 2001; Tuiten a kol., 2006). Fyzicky atraktivnější ženy
mají větší úspěch ve vztazích dlouhodobých, muži naopak v krátkodobých (Rhodes a kol.,
2005). U mladších lidí je preference i orientace spíše krátkodobá, u starších lidí naopak spíše
dlouhodobá (Jankowski a kol., 2014; Jonason a kol., 2013; Schmitt a kol., 2001). To jsou
jedny z mnoha konkrétních příkladů individuálních faktorů, které hrají roli v párovacím
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chování žen a mužů, které byly rozebírány v této práci a které by toto shrnutí nemohlo
z hlediska prostorové úspory pojmout všechny.
Určité pohlavní rozdíly z evoluční perspektivy poskytnuté v této práci musí kvůli
asymetrii v počátečních rodičovských investicích existovat. Nicméně tato práce podpořila
spíše předpoklad teorie strategického pluralismu, že větší variabilita existuje v rámci
jednoho pohlaví nežli mezi nimi a že jednotlivci přizpůsobují párovací strategie podle
různých okolností, v tomto případě individuálních rozdílů. Tato značná variabilita, která zde
byla odkryta pouze z části, napovídá, že ve studiu partnerských vztahů se navzdory jeho
inzetivnímu zkoumání skrývá ještě veliký potenciál.
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