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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá problematikou životní spokojenosti singles. Teoretická část 

vymezuje termíny životní spokojenost, fenomén singles a hodnoty. Hlavním cílem práce je 

zjištění rozdílů v celkové úrovni životní spokojenosti single mužů a žen v porovnání se 

zadanými respondenty ve věku 20-40 let. Data byla sbírána pomocí Dotazníku životní 

spokojenosti, který obsahuje deset škál. Výzkum byl proveden na výběrovém souboru 354 

probandů. Ti byli rozděleni do dvou skupin: singles (n=235) a zadaní (n=119). Bylo 

sestaveno devět hypotéz a díky statistickému zpracování dat se podařilo hlavní hypotézu 

přijmout. Analýza výsledků se zaměřovala i na komparaci jednotlivých částí dotazníku a 

doplňující demografické údaje, kde už se nepodařilo všechny stanovené hypotézy přijmout. 

Některé prokázaly pravý opak. 
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Abstract: 

The diploma thesis examines the life satisfaction of singles. The theoretical part defines the 

terms life satisfaction, the phenomenon of singles and values. The main goal of the diploma 

thesis is to find out differences in the overall level of life satisfaction of single males and 

females in comparison with coupled respondents aged 20-40. The data was collected using 

Fahrenberg´s Life Satisfaction Questionnaire, which contains ten scales. The research was 

made on a sample of 354 probands. They were divided in two groups: singles (n = 235) and 

coupled (n = 119). Nine hypotheses were compiled and the main hypothesis was accepted by 

statistical data processing. The analysis of the results also focused on the comparison of the 

individual parts of the questionnaire and supplementary demographic data. All of them 

weren´t accepted. Some have shown the opposite. 
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I Teoretická část 

Úvod 

V posledních letech přibývá z nejrůznějších důvodů jednočlenných domácností po 

celém světě. Lidé si partnera buď najít nemohou, nebo najít nechtějí. S tím jako by se 

nemohla společnost smířit a nezadaným lidem je tak ze všech stran podsouváno, aby tento 

stav změnili. V knihkupectvích se objevují knihy na téma „jak najít toho pravého/pravou“, 

„jak se vdát“, „jak někoho sbalit“ nebo články se zaručenými důkazy, proč jste právě vy 

sami. Téma hledání partnera a „zoufalá svobodná třicítka“ je i oblíbeným tématem pro film 

nebo seriál – ať už je to Bridget Jones, která nakonec najde štěstí u Marka Darcyho a 

„nezemře sama a ohlodaná vlčáky“, nebo Rachel Green z Přátel. Nezapomíná se i na mužské 

hrdiny - v How I Met Your Mother hledá tu pravou Ted Mosby, v The Big Bang Theory 

třeba nesmělý Rajesh. Z tohoto stavu společnosti těží i různé seznamovací aplikace a 

agentury. Proměňuje se nejenom společnost, proměňují se i její hodnoty - velká část 

pozornosti je orientována na výkon a úspěch. Na základě toho se i prodlužuje doba, kdy lidé 

vstupují do manželství a rodičovství.  

Několikrát jsem byla svědkem rozhovoru, kdy byli single muž či žena vystaveni palbě 

nepříjemných otázek: „Už sis někoho našel/a?“, „Co je s tebou špatně?“, „Neměl/a bys už 

mít rodinu?“, „Nejsi náhodou gay/lesba?“, „Ty jsi v tomhle věku sám/sama?“. Já si kladu 

otázku, zda mohou být lidé bez partnera šťastní a vést spokojený život nebo zda jejich 

rodinný stav je přivádí spíše do nespokojenosti. Případně, zda se najdou některé oblasti 

života, ve kterých se budou obě skupiny (singles, zadaní) výrazně lišit. Pokud ano, jaké to 

jsou. I přesto, že je tomuto tématu věnována velká pozornost odborníky jak z oboru 

psychologie, tak například sociologie či demografie, myslím, že závěry tohoto šetření 

mohou být přínosné, protože status single se vůči zadaným rychle proměňuje a je generaci 

od generace jiný. Také je většina studií zahraničních a singles bývají z větší části skupinou 

kontrolní. 

Teoretická část se bude zabývat tématy životní spokojenosti, singles a hodnot. 

Kapitola o životní spokojenosti se bude zaměřovat nejen na základní vymezení pojmu, ale 

také na determinanty, které ovlivňují životní spokojenost nebo na některé způsoby, kterými 

lze tento stav měřit. Dále bude představen historický vývoj fenoménu singles, přinese 

srovnání výhod a nevýhod single života, seznámí s různými typologiemi singles nebo popíše 

stereotypy, které jsou se single lidmi spojeny. Vzhledem k tomu, že životní spokojenost je 
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vázána na hodnoty, objeví se i kapitola na toto téma. Posledním tématem bude životní 

spokojenost singles z pohledu již realizovaných výzkumů. 

Empirická část diplomové práce bude orientována kvantitativně a výzkumným cílem 

bude pomocí dotazníkového šetření porovnat životní spokojenost singles a zadaných. 

Zaměřovat se bude jak na celkovou životní spokojenost, tak na dílčí části Dotazníku životní 

spokojenosti a další doplňující údaje, které budou součástí dotazníkového šetření. Veškeré 

hypotézy budou testovány a analyzovány pomocí statistického programu SPSS. 
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1 Životní spokojenost 

Definovat přesný význam toho, co životní spokojenost (life satisfaction) znamená, je 

komplikované. Autoři zabývající se touto problematikou si ji totiž často vysvětlují různě. 

V literatuře se objevují termíny jako kvalita života (quality of life), štěstí (happiness) nebo 

subjektivní pohoda (subjective well-being). Někteří mezi termíny vidí rozdíl, další je spojují 

v jeden. Vzniklo tak nespočet různých definic, teorií a způsobů měření.  

Níže je představen historický kontext a následuje detailnější popis samotného 

významu životní spokojenosti či osobní pohody a její modely. Dále se kapitola zaměřuje na 

měření životní spokojenosti a její determinanty. 

1.1 Vymezení pojmu životní spokojenost 

Z psychologického hlediska je osobní pohoda zařazována mezi afekty, nálady a 

osobností rysy a to z důvodů průběžného utváření vztahů a postojů (Šolcová, 2004). 

Blatný (2005) píše, že do 80. let minulého století se výzkum zaměřoval převážně na 

negativní emoce, stavy a situace, než na ty pozitivní, jako je například životní spokojenost 

nebo osobní pohoda. Posléze se situace změnila a osobní pohodou se začalo zabývat mnoho 

odborníků napříč obory, například v psychologii, sociologii či medicíně. Džuka (2012) 

naproti tomu uvádí, že počátky výzkumu kvality života sahají do konce 60. let minulého 

století a že tento termín jako první použil Thorndike už koncem 30. let minulého století. 

Vzniklo též mnoho postupů na její hodnocení. Častou otázkou bývá, zda se životní 

spokojenost vůbec měřit dá. K tomuto názoru se přiklání i Veenhoven (1996). Ten uvádí, že 

první studie věnující se životní spokojenosti byla provedena v USA v šedesátých letech 

minulého století. 

Zpočátku se výzkumy zabývaly velkými skupinami lidí, zaměřovaly se tedy spíše na 

stav společnosti. Dále Džuka (2012) uvádí, že centrem zájmu byly ekonomické a sociální 

indikátory kvality života - příjem, materiální zabezpečení, politická svoboda a nezávislost, 

právní jistoty a zdraví. Tento způsob věda chápe jako „objektivní“. Mareš (2006) ve své 

práci uvádí, že existují ještě další dva přístupy. Tím druhým je přístup tzv. „subjektivní“, 

jakožto souhrn subjektivních indikátorů, například „naše cesta životem“. Tento subjektivní 

způsob zmiňuje i Fuhrer (2000) a popisuje ho tak, že už nejde jen o ekonomické a sociální 

podmínky života, zaměřuje se hlavně na individuum. Jde o subjektivní pohodu a 

spokojenost. Poslední, třetí způsob chápání je kombinací obou předchozích.  
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V posledních dvou desetiletích lze evidovat, že k aspektu kvality života se přistupuje 

pomocí dvou konstruktů – subjektivní kvalita života (subjective quality of life) a subjektivní 

pohoda (subjective well-being). Osobní pohoda (well-being) je zde chápána jako stav 

lidského prožívání, hodnocení vztahu k sobě a k okolnímu světu. (Šolcová & Kebza, 2006; 

Hnilica, 2000; Buchtová, 2004). Hnilica (2005a) píše, že subjektivní pohoda je sycena 

čtyřmi komponenty: kladnými a zápornými emocemi, spokojeností s jednotlivými oblastmi 

života a se životem jako celkem. 

Dle Křivohlavého (2013) se well-being vztahuje k tomu, jak je konkrétnímu jedinci 

dobře. Popisuje subjektivní pohodu jako relativně stálou osobnostní charakteristiku, která je 

však ovlivněna momentální situací, ve které se daný jedinec nachází. Well-being je zakotven 

rovněž v definici zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO) jako důležitá 

charakteristika zdraví. „Zdraví není WHO posuzováno jen z pohledu přítomnosti či 

nepřítomnosti nemoci, ale má být stavem úplné tělesné, duševní a společenské pohody“ 

(WHO, 2014). Diener, Suh, & Oishi (1997) definují osobní pohodu jako dlouhodobý či 

přetrvávající emoční stav, ve kterém je reflektována celková spokojenost člověka s jeho 

životem. Bradburn (1969) se přiklání k názoru, že kvalitní život je ten, ve kterém převažují 

kladné emoce nad zápornými.  

Podle Ackerman (2018) je životní spokojenost hodnocením vlastního života jako 

celku, ne jako momentální úroveň štěstí či pohody. Taktéž vnímá velký rozdíl mezi pojmy 

štěstí a životní spokojenost, která je dle ní mnohem stabilnější a dlouhodobější oproti tomu, 

jak vnímá pojem štěstí. S tím se ztotožňuje i Veenhoven (1996), který ve svém článku „The 

study of life satisfaction“ definuje spokojenost jako stav mysli s tím, že během života může 

být stabilní, ale může i mizet. Životní spokojenost je dle něj jedním z indikátorů zdánlivé 

kvality života. Tím, do jaké míry osoba pozitivně hodnotí celkovou kvalitu svého života 

jako celku, pak definuje životní spokojenost. Jinými slovy, jak moc má daná osoba ráda 

život, který vede. Uvádí, že existuje mnoho faktorů, které se podílejí na spokojenosti se 

životem. Patří mezi ně práce, romantické vztahy, vztahy s rodinou a přáteli, osobní rozvoj, 

zdraví a další. Suikkanen (2011) říká, že osoba je se svým životem spokojena, když její více 

informovaná a racionální verze „já“ usoudí, že její život splňuje ideální životní plán. S tím 

se ztotožňuje i Hayborn (2003), která říká, že pokud má jedinec pozitivní postoj k životu, lze 

hovořit o spokojeném člověku (tzv. životní spokojenost). Převážně se autorka orientuje na 

pojem štěstí, který vnímá jako nadřazený dalším výše zmíněným (obsahuje v sobě jak 

afektivní, tak i kognitivní stránku).  
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I přes rozdílné pojetí a vnímání životní spokojenosti v sobě definice spojují důraz na 

subjektivitu hodnocení. Z toho vyplývá, že lidé bývají spokojeni tehdy, když to o sobě říkají, 

případně se tak cítí nebo si to myslí. To bude stěžejní i ve výzkumné části práce, kde budou 

probandi hodnotit sami sebe, vnímání svého života a spokojenost s jednotlivými oblastmi 

života. 

1.2 Modely osobní pohody a životní spokojenosti 

Autoři konceptů životní spokojenosti a osobní pohody rozlišují tři druhy – 

jednodimenzionální, dvojdimenzionální a vícedimenzionální modely osobní pohody. Ty 

budou blíže představeny, ale pozornost se zaměří jen na některé z nich. 

Jednodimenzionální modely vysvětlují princip osobní pohody jen jedním aspektem – 

například emocionální, sociální či kognitivní komponentou subjektivního pocitu pohody. 

Patří sem například model Cantrila (1965; cit. dle Džuka & Dalbert, 1997). 

Model Cantrila 

Tento model vychází z předpokladu, že pocit osobní pohody představuje kognitivní 

zkušenost, která souvisí s individuálním porovnáváním toho, co osoba vnímá a prožívá v 

dané situaci a s tím, na co aspirovala. Možný nesoulad mezi dosaženým a tím, k čemu bylo 

aspirováno, vyjadřuje míru spokojenosti či nespokojenosti – vyšší spokojenost je 

předpokladem pro pocit osobní pohody (Campbell, Converse, & Rodgers, 1976; cit. dle 

Džuka & Dalbert, 1997). 

Dvojdimenzionální modely vychází z předpokladu, že strukturu pohody obsahují 

pouze dvě základní složky – například Costa a McCrae (1980) považují za rozhodující 

osobnostní charakteristiky extraverzi a neuroticismus. Tento model bude níže blíže 

představen. 

 

Model Costa a McCrae 

Autoři osobní pohodu definují jako pozitivní citový vztah. Temperamentové 

charakteristiky jsou dle nich spolehlivějším prediktorem spokojenosti než objektivní životní 

události. Podle tohoto modelu koreluje extraverze s pozitivním emočním stavem, 

neuroticismus naopak s negativním citovým vztahem (Costa & McCrae, 1980). Tento model 

byl později kritizován jako velmi zjednodušující a naprosto opomíjející sociální vztahy 

(Schwenkmezger, 1991). 
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Vícedimenzionální modely zahrnují větší množství aspektů podílejících se na 

výsledném pocitu osobní pohody. Tyto modely také často zahrnují proměnné, které je 

zároveň ovlivňují. K těm nejznámějším patří Dienerův model, dále pak model Carpa a 

Carpové či Seligmana, z českých autorů například dimenze osobní pohody podle 

Křivohlavého.  

 

Model Dienera 

Diener, Suh, Lucas, & Smith (1999) rozdělují osobní pohodu na dvě složky - 

kognitivní a emoční. Kognitivní složka tak představuje vědomé hodnocení vlastního života, 

zatímco emoční složka je souhrnem nálad, emocí a afektů. Mezi emoční složky osobní 

pohody autoři řadí dlouhodobé pozitivní a negativní emoční stavy a štěstí. Kognitivní 

komponenty představují životní spokojenost, spokojenost ve významných oblastech života a 

sebehodnocení. Mezi hlavními emočními komponentami osobní pohody jsou zařazeny 

dlouhodobě prožívané emoce, jejich frekvence a intenzita. Osobní pohoda je dána vysokou 

mírou pozitivních emocí a nízkou mírou negativních emocí. Pozitivní emoční stav je 

součtem specifických pozitivních afektů, emocí a nálad, negativní emoční stav je pak 

popisován jako častý výskyt negativních afektů, emocí a nálad. Další emoční složkou osobní 

pohody je štěstí, které bývá vyjádřeno hodnocením prožitkové stránky vlastního života. Lidé 

prožívají určitou míru spokojenosti, aniž by o ní museli vědomě přemýšlet. 

 

Model Carpa a Carpové 

Tento model se nazývá komplementárně-konfigurační. Osobní pohodu chápe ve 

vztahu k interakci vlivů prostředí a osobnostních proměnných. Podle nich je životní 

spokojenost dána interakcí šesti faktorů - subjektivně percipovanou kontrolou (locus of 

control), stylem vyrovnávání se (coping), postoji k vlastnímu zdraví, sociálním podpůrným 

systémem, prostředky osoby udržovat vlastní status a konkrétními životními událostmi 

(Carp & Carpová, 1984). 

 

Model Křivohlavého 

Křivohlavý (2004) mezi aspekty osobní pohody řadí dimenze - sebepřijímání, osobní 

růst, účel života, začlenění do života, samostatnost, vztah k druhým lidem, sociální přijetí, 

sociální aktualizaci, účast na společenském dění, sociální soudržnost a sociální integraci. 
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Model PERMA dle Seligmana 

V původní verzi chápal svou teorii jako jednodimenzionální, později ji revidoval a 

zařadil mezi vícedimenzionální. Osobní pohodu vnímá jako hypotetický konstrukt, který má 

pět měřitelných prvků – pozitivní emoce, zaujetí, pozitivní vztahy, smysl života, cíl života a 

úspěch. Říká, že žádná ze složek sama o sobě pohodu nedefinuje, jen k ní přispívá 

(Seligman, 2011). 

V empirické části je na osobní pohodu pohlíženo z hlediska modelu 

vícedimenzionálního – už jen proto, že je životní spokojenost měřena ve více oblastech. Dle 

mého názoru není možné vysvětlit spokojenost jen jedním či dvěma aspekty, vždy nás 

ovlivňuje více faktorů, které spolu více či méně souvisejí. 

1.3 Determinanty a prediktory životní spokojenosti 

Hamplová (2006) píše, že životní spokojenost či osobní blaho souvisí se třemi faktory- 

typem osobnosti, standardem, se kterým se srovnáváme, a s objektivními životními 

podmínkami. Níže se tedy podíváme na socioekonomické a sociodemografické faktory 

ovlivňující životní spokojenost, se kterými je dále operováno v empirické části. Pro 

ucelenost kapitoly budou zmíněny i charakteristiky osobnostní, které v empirické části 

využity nejsou, protože je Dotazník životní spokojenosti nebere v potaz.  

1.3.1 Sociodemografické a socioekonomické faktory  

Do sociodemografických a socioekonomických prediktorů životní spokojenosti jsou 

zařazeny pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání, povolání a z toho vyplývající finanční situace. 

Většina studií neprokázala signifikantní rozdíl mezi spokojeností žen a mužů 

(Fahrenberg, 2001). Muži a ženy jsou se životem spokojeni přibližně stejně, pohlaví tudíž 

není hlavním prediktorem spokojenosti, většinou až v kombinaci s dalším faktorem 

(Hamplová, 2006; Rosenfield et al., 2000; Turner & Turner, 1999; Kambhampati et al., 

2011). K jinému výsledku ovšem došla dříve provedená studie Hampela a Segla (1994; cit. 

dle Fahrenberga, 2001), kteří došli k závěru, že se muži ve srovnání se ženami popisují jako 

spokojenější. Ke stejnému výsledku, tedy, že muži vykazují tendenci k vyšší spokojenosti, 

došel i Herschbach (1999) nebo Hnilicová (2004).  

Ani u věku nebyla ve většině případů zjištěna signifikantní souvislost s životní 

spokojeností. Někteří autoři dochází k závěru, že starší lidé jsou spokojenější, protože už 

nemají takové ambice a očekávání jako mladí, jsou spokojenější také v zaměstnání, protože 

ve vyšším věku bývají na vyšších postech s lepším platovým ohodnocením. Je ovšem nutné 
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brát ohled i na s věkem se zhoršující zdraví a ubývání sociálních kontaktů (Hamplová, 2004; 

Hnilica, 2005a). Fahrenberg et. al. (1994; cit. dle Fahrenberga, 2001) ve své studii došli 

k závěru, že škála životní spokojenosti korelovala s věkem, starší osoby byly s životem 

spokojenější. Podle Dienera et. al. (1999) mladší lidé vykazují vyšší hladinu negativního i 

pozitivního prožívání, zatímco starší lidé pozitivněji popisují celkovou osobní pohodu. 

Rodgers (cit. dle Hnilica, 2005a) v letech 1957-1978 pozoroval výrazné rozdíly mezi 

věkovými kategoriemi – mladší respondenti byli se svými životy signifikantně spokojenější. 

Tento trend se však postupně začal vytrácet a spokojenější se opět začali jevit ti starší. 

Co už ale signifikantní vliv na životní spokojenost má, je rodinný stav. K témuž 

výsledku dochází většina dostupných výzkumů. Hamplová (2015) uvádí, že dle získaných 

dat jsou ženatí muži a vdané ženy šťastnější než jejich nezadaní vrstevníci a do určité míry i 

o něco více spokojeni než jejich nesezdaní vrstevníci žijící v páru. Jako možnou příčinu vidí 

v tom, že do manželství mají tendenci vstupovat šťastnější a zdravější lidé. K témuž závěru 

dochází i Botha a Booysen (2013) u severoafrické populace nebo Grover a Helliwell (2014) 

u populace Velké Británie. Dle jejich závěru mají ženatí a vdané větší předpoklady k životní 

spokojenosti. K jiným výsledkům došla studie Balla a Robbinse (1986), kteří provedli studii 

u Afroameričanů – ženy vykazovaly vyšší spokojenost, pokud byly vdané, ovdovělé či 

rozvedené oproti single vrstevnicím; zatímco ženatí muži vycházeli signifikantně 

nespokojeněji, než jejich nezadaní vrstevníci. Veenhoven (1996) shrnuje, že ve všech 

moderních společnostech vykazují singles nižší životní spokojenost než zadaní; ovdovělí a 

rozvedení dle jeho výsledků však vykazují nejnižší životní spokojenost. Podle Fahrenberga 

(2001) je pro větší spokojenost celkově důležitá podpora sociálního okolí, můžou tedy do 

této kategorie spadat i přátelé nebo rodina. 

Vzdělání, příjem a zaměstnanost také pozitivně koreluje s životní spokojeností. 

Obecně platí, že spokojenost roste s lepším platovým ohodnocením, přičemž zvýšení 

ekonomické úrovně ve společnosti nevede k nárůstu počtu spokojenějších lidí (Diener a kol, 

1999; Hnilica et al., 2006; Fahrenberg, 2001). Z výzkumů vyplývá, že spokojenost v práci 

velmi koresponduje s úrovní celkové životní spokojenosti (Cantor & Sanderson, 1999). 

Pracovní spokojenost ovlivňují také osobnostní charakteristiky člověka či jeho chování v 

pracovním prostředí. V tomto ohledu je důležitá motivace osoby pro práci (Křivohlavý, 

2013). Hnilica (2005b) ve své studii dochází k závěru, že pracovníci s vyšší autonomií a 

minimální mírou rutiny bývají nejspokojenější a nejzdravější. Pracovníci s nižší kvalifikací 

či pracovníci ve službách vykazují střední míru spokojenosti. Nejméně spokojení bývají 
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pracovníci, jejichž práce je rutinní – například obsluha strojů. Hamplová (2015) dodává, že 

nezaměstnanost má negativní vliv na spokojenost se životem. Důsledkem nezaměstnanosti 

je totiž nedostatek financí a materiální strádání. Diener (1999) popsal, že vzdělání přispívá k 

vyšší životní spokojenosti, protože je jedinci umožněno dosahovat dalších (vyšších) cílů. 

Schneiman (2001; cit. dle Hamplové, 2006) k tomu ještě dodává, že vzdělanější lidé mají 

vyšší příjmy, což následně koreluje s vyšším životním standardem a následnou životní 

spokojeností. Křížová (2005) zjistila, že vzdělání má na spokojenost vliv spíše 

zprostředkovaný přes jiné proměnné, jako například příjem nebo zajímavější zaměstnání. 

1.3.2 Osobnostní charakteristiky, sebehodnocení a temperament 

Mohapl (1992) vnímá sebehodnocení jako nejsilněji působící prediktor životní 

spokojenosti ze všech osobnostních charakteristik. Šolcová a Kebza (2005) jsou toho 

názoru, že sebeposouzení osobní pohody má vysokou validitu. Křivohlavý (2004) přináší 

shrnutí řady studií, ze kterých plyne, že čím více selhávají naše snahy o něco, tím více se 

projevuje, že člověk není v pohodě. Naopak větší integrovanost snah, cílů a záměrů přináší 

větší spokojenost. Z toho se dá usuzovat, že když na sebe budeme nahlížet (hodnotit se) 

pozitivně (i když se něco hned nedaří), budeme pozitivněji vnímat i naši životní spokojenost.  

Jak již bylo popsáno v kapitole 1.2 Modely osobní pohody, podle modelu Costy a 

McCrae (1980) koreluje extraverze s pozitivním prožíváním života, neuroticismus naopak 

s negativním prožíváním života. Z výzkumů vyplynulo, že vrozený temperament zásadně 

ovlivňuje stupeň životní spokojenosti z dlouhodobého hlediska, přestože nenadálé 

události  mohou u člověka způsobit velké výkyvy nahoru nebo dolů z jejich standardní 

nálady (Tellegen, Lykken, Bouchard, Wilcox, Segal, & Rich,1988). 

Podle Ryffové a Keyesové (1995) je pro pozitivní přijímání života nezbytné 

sebepřijetí, konkrétně tedy pozitivní postoj k sobě samému, akceptace a přijetí různých 

aspektů sebe, dobrých i špatných vlastností, srozumění s vlastní minulostí. Dále popisují, že 

si člověk musí ponechat určitou míru nezávislosti a sebeurčení -  schopnost odolat sociálním 

tlakům, zachovat si vlastní názor a jednání či nezávislost na hodnocení a očekávání druhých.  
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1.4 Měření životní spokojenosti 

1.4.1 Dá se životní spokojenost měřit? 

Problematika měření spokojenosti či štěstí je zřejmá. Často se využívalo jen jediné 

otázky ke zkoumání toho, jak je jedinec spokojený, proto psychologové vytvořili několik 

poměrně složitých indexů, které mají s touto problematikou pomoci (Hamplová, 2004). 

Pochybnosti vyvolávaly i názory na nestálost pocitů, nálad a kulturní podmíněnost 

odpovědí. Podle některých odborníků proto odpovědi mohou odrážet spíše momentální 

psychický stav. Další skupina odborníků tyto domněnky vyvrací s tím, že podobné výkyvy 

nálad se pohybují kolem relativně dlouhodobého stabilního průměru, z čehož vyplývá, že 

měření životní spokojenosti je relativně stabilní a dlouhodobé (Diener & Lucas, 2000). Další 

nejistoty ohledně reliability s sebou nese pozitivní nebo negativní zkreslení, kdy probandi 

mají pocit, že se musí prezentovat určitým, očekávaným způsobem. Toto zkreslení je však 

více méně typické pro všechny kultury. Přesto se výzkumníci shodují na tom, že je lepší 

hodnotit, kdo je šťastnější, než kdo je šťastný a nešťastný (Hamplová, 2004). Džuka (2012) 

shledává zásadními limity pro měření životní spokojenosti pojmovou nekonzistentnost a 

nedostatečné zohlednění odlišných vlastností kognitivního a afektivního hodnocení. Externí 

validitu dle něj ohrožuje nepřihlížení k věku, kultuře, pohlaví nebo k sociálnímu postavení. 

Veenhoven (1996) také přichází ve své studii s pochybnostmi ohledně validity odpovědí. 

Někteří lidé dle něj nemají žádný názor na svou spokojenost se životem, takže volí odpovědi 

tak, jak by „asi měli odpovědět“, což následně vede k tomu, že ne všechny odpovědi musí 

být pravdivé. Naopak se mohou najít lidé, kteří nejsou schopni tento stav dobře zhodnotit na 

předložených škálách, protože vnímání dané hodnoty je subjektivní. V některých případech 

lze takto i dosáhnout jiných výsledků a ovlivnit tak reliabilitu – například, pokud se na 

stejnou otázku zeptáme jiným způsobem, jednou respondent odpoví „vždy“, podruhé 

„občas“. V neposlední řadě uvádí, že zásadním faktorem pro hodnocení spokojenosti je 

paměť, kterou někdy probandi mění za soudy a přemýšlí tak spíše nad svými frustracemi. 

I přes tyto limity a omezení má cenu životní spokojenost zjišťovat a dále zlepšovat 

nástroje pro její měření. Už jen z důvodů společenských, kdy se ve větší míře objevují různá 

zdravotní omezení nebo psychické potíže, jako je například stres nebo deprese – monitorují 

tak hodnoty, které jsou v dané době a společnosti důležité jak pro celek, tak pro jednotlivce. 
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1.4.2 Způsoby měření životní spokojenosti 

V této kapitole jsou pro názornost nesčetných metod uvedeny příklady těch 

nejznámějších, jejichž pomocí se měří životní spokojenost či osobní pohoda. Jejich pořadí je 

čistě náhodné, není řazeno dle důležitosti či přínosnosti pro vědecký výzkum. 

Metoda VAS 

Patří k nejjednodušším způsobům měření a zaznamenávání toho, jak se člověk cítí. Je 

založena na každodenním zaznamenávání nálad. Konkrétně se na úsečce „křížkuje“ osobní 

stav mezi dvěma póly od „strašně zle“ po „velice dobře“ (Křivohlavý, 2004). 

Life Satisfaction Scale (LSS) 

Autory této diagnostické metody z roku 1998 jsou Priebe, Huxley, Stone a Knight. 

Dotazník hodnotí subjektivní spokojenost v jedenácti oblastech života (zdravotní stav, 

selfkoncept, sociální vztahy, rodinné vztahy, bezpečnostní situace, právní stav, životní 

prostředí, víra, volný čas a zaměstnání) na sedmibodové stupnici od „už to nemůže být 

horší“ po „už to nemůže být lepší“ (Křivohlavý, 2002). 

Dotazník životní spokojenosti (DŽS) 

Dotazník životní spokojenosti (Fahrenberg, Myrtek, Schumacher, & Brähler, 2001) 

obsahuje 10 škál, které postihují různé složky životní spokojenosti. Každá ze škál je složena 

ze sedmi tvrzení, pro která proband vybírá své hodnocení na sedmibodové stupnici od 

„velmi nespokojen“ až po „velmi spokojen“. Vzhledem k tomu, že je DŽS použitý pro 

výzkumné účely této práce, je detailněji popsán v kapitole 2.2 Metody získávání dat. 

The Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQoL) 

Tato metoda vznikla v Dublinu na lékařské fakultě pod vedením Boyla, je založena na 

rozhovoru, který trvá zhruba dvacet minut. Využívá individuálního fenomenologického 

přístupu měření kvality života. Kontraindikací může být onemocnění zhoršující kognitivní 

funkce, při kterém se tento dotazník nedoporučuje používat, protože je ke zhodnocení 

kvality života dle SEIQoL potřeba abstraktního uvažování a usuzování (Boyle, 1995). 
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Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

Dienerův (1985) dotazník má 5 položek (výroků – např. podmínky mého života jsou 

excelentní), které jsou určeny k měření globálních kognitivních úsudků o spokojenosti 

s vlastním životem. Participanti na sedmibodové škále uvádějí, jak moc s výrokem souhlasí 

či nesouhlasí (7- silně souhlasí, 1- silně nesouhlasí). Ke zjištění spokojenosti se sečtou body 

všech pěti výroků (čím více bodů, tím větší spokojenost). 

Subjective Happiness Scale (SHS) 

S touto metodou přišli Lyubomirsky a  Lepper (1999). Dotazník sestává ze čtyř výroků 

(např. v porovnání s mými vrstevníky jsem více/méně šťastný/á), které se následně hodnotí 

na škále 1-7, kdy vyšší číslo znamená větší spokojenost. Zaměřuje se na celkovou (globální) 

spokojenost se životem. 

The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) 

Dotazník WHO (2004) sestává z 26 položek (výroků), které se hodnotí na pětibodové 

stupnici od „velmi špatně“ po „velmi dobře“ (pro některé otázky jsou verze odpovědí 

upravené, je přiložena kartička). Participant hodnotí svůj život měsíc zpět (např. jak moc vás 

baví život, jak spokojený/á jste se svým bydlením) a po zodpovězení všech otázek následuje 

krátký rozhovor, kde lze podat doplňující informace. 

Dotazník kvality života (Q-LES-Q) 

Dotazník kvality prožívání radosti a spokojenosti ze života autorky Jean Endicott se 

skládá z osmi skupin otázek, tzv. domén (fyzické zdraví, pocity, pracovní aktivity, péče o 

domácnost, studijní aktivity, využití volného času, sociální vztahy a souhrnný pohled na 

kvalitu života). V souhrnu to je 92 otázek, které zaberou asi 30 minut a klient je vyplňuje 

sám. K hodnocení je použita pětibodová stupnice (1- vůbec až 5- stále). Vyhodnotit lze 

samostatné domény nebo všechny oblasti dohromady (body se sčítají, čím vyšší součet, tím 

větší spokojenost). U nás je zatím validizován jen pro diagnózu depresivní poruchy 

(Dotazník kvality života, 2003). 

Jako nejvhodnější volbou se díky této rešerši stal Dotazník životní spokojenosti, který 

v sobě obsahuje více dimenzí a zároveň nebyl jako jediný volně dostupný ve veřejné 

knihovně či na internetu, ale přesto jej bylo možné získat v nezkrácené podobě.  Rovněž ho 

shledávám vhodnou volbou i z hlediska statistického zpracování dat. 
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2 Singles 

Slonim (2015) ve své práci píše, že počet single lidí v západním světě konstantně 

roste. Ve Spojených Státech žila v roce 2014 polovina dospělé populace v jednočlenných 

domácnostech. V porovnání s rokem 1976, kdy dospělá single populace čítala 37 %, jde o 

velký nárůst. V Izraeli se od sedmdesátých let počet single žen ztrojnásobil, počet single 

mužů se zdvojnásobil. Podobný trend lze pozorovat i u nás. Hamplová (2006) ve své studii 

uvádí, že v roce 2002 žilo v ČR téměř 30% singles. V časopise „Statistika a my“ (2014) 

jsou představena konkrétní čísla ze sčítání lidu pro věkovou skupinu 20-39 let -  v roce 2001 

žilo v ČR něco málo přes 200 000 single lidí, v roce 2011 toto číslo vzrostlo na 300 000 

singles.  

V následujících podkapitolách bude pojem singles blíže vysvětlen, budou představeny 

typologie singles, stereotypy se kterými se single lidé potýkají, dále genderové rozdíly a 

v neposlední řadě i výhody a nevýhody single života. 

2.1 Vymezení pojmu singles 

Přesně definovat tento pojem je stejně obtížné, jako to bylo s pojmem „životní 

spokojenost“. Existuje mnoho různých definic, které tento stav vymezují. Jsou autoři, kteří 

za singles považují všechny, kdo nežijí v manželství (tedy i jedinci žijící v páru). Pak jsou tu 

ti, kteří za single považují osoby nežijící v partnerství a v neposlední řadě je zde i třetí 

pohled, single je ten, kdo si tento stav vybral jako životní styl. 

Tomášek a Radimská (2003) zastávají názor, že singles jsou osoby ekonomicky nejen 

aktivní, ale z velké části taktéž dobře ekonomicky zaopatřené, sociálně a zdravotně 

neindisponované, ve věku 25-40 let. Podle Jandourka (2003) jsou do skupiny singles 

zařazeni jedinci, kteří do manželství vstoupit nechtějí, protože jim tento svobodný stav 

vyhovuje a raději se soustředí na jiné hodnoty. Drotován a Bleha (2008) zařazují mezi 

singles všechny dospělé osoby, které žijí samy a ne v partnerském vztahu. Cargan a Melko 

(1982) považují za singles ty jedince, kteří nejsou schopni uzavřít manželský svazek, včetně 

rozvedených a ovdovělých. Mareš (2008) za singles považuje osoby, které žijí samy 

z vlastní vůle a do budoucna neplánují zakládat rodinu. Podobně to vidí i Geißler (2002), 

který má potřebu definovat singles ve smyslu „tvrdého jádra“, kam by zařadil o samotě žijící 

osoby v mladším až středním věku, které nemají partnera a z vlastní vůle raději žijí samy. 
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Pro účely této práce bude využita pro definování skupiny singles následující 

charakteristika – jde o osoby žijící bez dlouhodobého partnerského vztahu, jsou ve věku 20-

40 let a nebude brán ohled na to, zda mají děti, jsou rozvedené či ovdovělé ani na 

dobrovolnost či nedobrovolnost jejich stavu. 

2.2 Historické pozadí vývoje fenoménu singles 

Přestože je toto téma spíše pro sociology, z hlediska celkového přehledu považuji za 

důležité zmínit i možné důvody rozvoje fenoménu singles, které dále můžou souviset 

s jejich hodnotami. 

 Ačkoli se o singles mluví ve větší míře až v posledních letech, počátek jejich 

existence se nedá přesně vyčíslit. Existují vlastně od nepaměti, jen jejich počet nebyl tak 

vysoký a výskyt tak obvyklý. Možný (2008) uvádí, že v tradičních společnostech se 

vyskytovalo kolem 12% singles, ovšem v jiné podobě, než je tomu dnes. Většinou se 

v manželském svazku nenacházelo služebnictvo, protože jim právě tento status zajišťoval 

místo v domácnosti zaměstnavatele (pána). Ženy, které nežily v manželství, většinou 

odcházely do kláštera nebo pomáhaly příbuzným, muži kromě klášterů odcházeli i do 

armády.  

O singles, jak je známe dnes, se začíná psát na přelomu 60. a 70. minulého století v 

USA. V té době vrcholila třetí fáze sexuální revoluce – rostla životní úroveň, ženy se začaly 

více vzdělávat, dalším determinantem byla ekonomická nezávislost či nové antikoncepční 

prostředky (Možný, 2002). V té době se v západní společnosti a v USA začala projevovat 

neochota mladých lidí k uzavírání sňatků. V USA na tom má podíl i vznik hnutí Hippies a 

sexuální revoluce známá zejména volnou láskou, kritikou rodiny a orientací na užívání si 

života (Matoušek, 1993). U nás byla situace poměrně jiná, k největším proměnám rodiny 

dochází po roce 1989. Do té doby bylo běžné, že lidé vstupovali do manželství v nízkém 

věku, většinou kvůli těhotenství partnerky. I díky tomuto faktoru pak začala stoupat 

rozvodovost, což se stalo řešením mnohých vztahových neshod. Lidé postupně začali 

vstupovat do manželství později, to zapříčinilo odklad zakládání rodiny. Ve společnosti 

převažoval pocit, že musí dohnat to, co v době režimu nemohli (Chaloupková & 

Šalamounová, 2004).  

S rozvojem fenoménu singles koreluje i proměna společnosti a vnímání rodiny. Singly 

(1999) popisuje dnešní postmoderní společnost jako více individualizovanou než ty minulé. 

Lidé se začali zaměřovat na uspokojování svých potřeb jako jednotlivců, do popředí se 
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dostává i rozvoj osobnosti a odmítání jasně definovaných rolí, sociálních pozic a očekávání. 

Giddens (2002) popisuje proměnu hledání té pravé osoby na celý život k hledání toho 

pravého vztahu – už tolik nezáleží na ekonomické a společenské situaci, důležitější je 

emocionální naplnění. Sullerotová (1998) dochází k závěru, že tato proměna společnosti a 

vztahů je důležitá zejména pro ženy, které chtějí více rozhodovat o svém mateřství a kariéře, 

než bylo do té doby zvykem. Šťastná a Paloncyová (2011) popisují současné vztahy jako 

křehčí a nejisté i přesto, že je lásce a blízkým vztahům přikládána větší důležitost, bývají 

totiž těžší a nestabilnější. Jedinci usilují o nezávislost a maximalizaci uspokojování 

individuálních potřeb, což zapříčiňuje vzrůstající počet nesezdaných soužití. Kučera (2000) 

vidí riziko odkládání rodin ve třech ekonomických faktorech – finanční nedostupnost bytů, 

růst životních nákladů po narození dítěte, hrozící nezaměstnanost a díky tomu nedostatek 

financí na zajištění rodiny. Heath a Cleaver (2003) spojují singles s novou životní fází. 

Označují ji jako postadolescenci, kam řadí skupinu dvacátníků a třicátníků, kteří už se 

odpoutali od původní rodiny, ale ještě nezaložili rodinu vlastní. Žijí v tomto období často 

bez partnera a zaměřují se na jiné hodnoty a zážitky. 

2.3 Typologie singles 

Tato kapitola se zaměřuje na přiblížení motivací pro single život, představuje různé 

pohledy autorů na typy single lidí, čímž se snaží tento způsob života detailněji prezentovat a 

lépe uchopit. 

Stein (1981) se ve své typologii zaměřuje na to, zda jsou jedinci singles dobrovolně či 

nedobrovolně a zda je tento stav dočasný či trvalý. Přestože je Steinova typologie singles už 

z roku 1981, stále ji lze považovat za jednu z nejnosnějších. 

Typologie obsahuje následující kategorie: 

 Dobrovolně dočasní singles (voluntary temporary singles) jsou momentálně 

nezadaní, ale je to z jejich vlastní vůle a do budoucna plánují, že budou žít 

v partnerském vztahu. V době bez partnera se zaměřují na volnočasové aktivity, 

školu či kariéru. 

 Dobrovolní stabilní singles (voluntary stable) jsou lidé, kteří žijí dobrovolně sami 

bez partnera, jsou s tím stavem spokojeni a nehodlají jej do budoucna měnit. Patří 

sem i skupiny, jejichž životní styl partnerství/manželství vylučuje (například kněží či 

jeptišky). 
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 Nedobrovolně dočasní singles (involuntary temporary) aktivně hledají partnera za 

účelem se oženit/vdát a případně založit rodinu, jen se jim to zatím nepodařilo. 

Nerezignují a tento stav berou jako dočasný.  

 Nedobrovolní stabilní singles (involutary stable) jsou osoby, které by rády partnera 

pro sňatek našly, ale dlouhodobě se jim to nedaří a ačkoli nejsou s tímto stavem 

spokojeny, často rezignují a smiřují se s životem bez partnera.  

Shostak (1987) v podstatě vychází ze Steinovy teorie. Svou typologii singles definoval 

následovně: 

 Rozpolcení (ambivalents) – do této kategorie se řadí singles, kteří experimentují se 

svou sexualitou a různými formami vztahů. Momentálně nehledají závazek, ale do 

budoucna tuto možnost nezavrhují. 

 Toužící (wishfuls) – jsou single nedobrovolně a příčinou bývá zklamání 

z neúspěšného hledání partnera. 

 Odhodlaní (resolved) – jedinci, kteří jsou sami dobrovolně a tento stav (singles) 

berou jako životní styl.  

 Lítostiví (regretfuls) – lidé, kteří prošli různými vztahy, ale jsou z nich zklamaní a 

tak upřednostňují být single. Tento typ je svou motivací na pomezí dobrovolnosti a 

nedobrovolnosti. 

Mezi významné autory, kteří se zabývají problematikou singles u nás, je Tomášek 

(2003), který dělí svobodné jedince následovně: 

 Dosud nesezdaní, kam řadí i svobodné matky a otce. 

 Rozvedení, v separaci, ovdovělí. 

 Lidé vyloučení z manželského svazku, např. gayové, lesby, jeptišky, kněží či 

duševně nemocní natolik, že jim nemoc znemožňuje případný sňatek. 

Vágnerová (2007) píše, že mezi mladými dospělými lze rozlišovat tři skupiny lidí, 

kteří žijí bez partnera:  

 Ti, kterým tento stav vyhovuje a nehodlají ho ani do budoucna měnit. Motivy pro 

život bez partnera u nich bývají různé, například osobnostní vlastnosti, zaměřenost 

na výkon, asexualita či náboženské přesvědčení. 
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 Dočasný život bez trvalého partnera. Tito lidé mohou experimentovat se 

sexuálními partnery, věnují se kariéře či koníčkům. Většinou definitivně neodmítají 

představu trvalého partnerství, jen ho odkládají. Vede je k tomu například potřeba 

individuality a nezávislosti, od čehož by je partner brzdil. 

 Ti, kteří nemají jinou možnost. Tito lidé z nejrůznějších důvodů nemají a už 

pravděpodobně ani nenajdou trvalého partnera. Se svým stavem nejsou spokojeni, 

ale neumí ho změnit. To vede k nižšímu sebehodnocení a nižší sebeúctě, což 

případné hledání ztěžuje.   

Linková (2002) popsala typologii, která se zakládá na dočasném stavu jedinců bez 

partnera, kteří jsou singles z menší či větší míry díky okolnostem, ale ne nutně 

nedobrovolně.  Rozděluje singles do třech následujících kategorií: 

 Společně, ale každý sám – do této kategorie spadají lidé, kteří vztah mají, ale nežijí 

s partnerem ve společné domácnosti. 

 Singles z donucení – jsou jedinci, kteří momentálně nedisponují trvalým vztahem, 

ale jsou v tomto stavu nedobrovolně, například z důvodu pracovní vytíženosti či 

rozpadu předchozího vztahu. 

 Singles omylem – jsou lidé momentálně bez partnera, ale do budoucna vztah 

nevylučují, případně společné soužití nebo založení rodiny odkládají do budoucna.  

První zmíněná kategorie „společně, ale každý sám“ se dnes už někdy neuvádí do 

typologie singles, protože je zde předpoklad, že se tato forma soužití může změnit do fáze 

společné kohabitace a může vyústit i ve stav manželský. 

2.4 Genderové odlišnosti singles 

Radimská a Tomášek (2003) se shodují na tom, že fenomén singles je genderově 

podmíněn, protože jsou na single ženy a muže uplatňována jiná měřítka. Jak muži, tak i ženy 

mají rozdílné motivace pro svůj single život, každý gender tento stav rozdílně prožívá. S tím 

se pojí i jiné výhody a nevýhody tohoto stavu. Single život žen je obecně vnímán jinak než 

single život mužů, u kterých se předpokládá, že si tento stav sami dobrovolně vybrali. U žen 

je single stav vnímán opačně. Ve společnosti převládají názory, že zůstávají samy, protože si 

nedokázaly najít vhodného partnera, díky čemuž více trpí pocitem samoty a nedostačivosti. 

Že by se takto samy rozhodly, nebývá bráno v potaz a to například z důvodů 

stereotypizované orientace na rodinný život. Tyto teze byly podporovány sociologickými 
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výzkumy, které byly zaměřené na vzdělání – ženy s vysokoškolským vzděláním dle nich 

přicházejí o vhodný věk k uzavření manželství díky vzdělávání se.  

Ve věkové kategorii 25-40 let převládají single muži, ačkoli v dnešní době přibývá i 

single žen. V pozdní dospělosti naopak single žen ubývá, důvodem může být vyšší tlak 

společnosti na jejich sňatečnost a založení rodiny, jak již bylo zmíněno výše. Muži naopak 

většinou nechvátají na založení rodiny a trvalý svazek pro některé bývá příliš omezující. 

Mezi muži většinou zůstávají sami ti, kteří disponují nižším socioekonomickým statusem- 

mají nižší stupeň vzdělání, častěji jsou nezaměstnaní nebo nemají příliš kvalifikovanou 

práci. Ženy to mají právě naopak a déle svobodné zůstávají právě ty s vyšším vzděláním, 

případně pokud ovdoví nebo se rozvedou (Radimská & Tomášek, 2003). Zajímavým 

poznatkem je, že ženatí muži jsou duševně i tělesně zdravější než svobodní muži, u žen je 

tomu přesně naopak, ty svobodné jsou spokojenější (Hill, 2004). Křivohlavý (2004) naopak 

dochází k názoru, že muži jsou se životem více spokojeni ve střední dospělosti, zatímco 

ženy lépe hodnotí svůj život v období mladé dospělosti. 

Lippa (2009) zastává názor, že pro obě pohlaví je důležité vztahování se k lidem. Muži 

se chápou jako více nezávislí, zaměřujíc se na své individuální úspěchy, hodnoty, vlastnosti, 

schopnosti a dávají přednost hierarchickým skupinám. Ženy se pak dle něj vnímají spíše 

v souvislostech s ostatními, ve smyslu sociálních rolí a povinností, kdy dbají na srdečné a 

intimní vztahy. Z toho vyplývá, že ženská socialita je párová, mužská zase více kmenová 

(zaměřenost na tým, sportovní klub apod.). Lippa (2009) dále zmiňuje rozdíly v sexualitě, 

kdy muži mají liberálnější postoj k sexu a jsou mu více nakloněni (mají silnější touhu). Ženy 

naopak více podléhají společenským konvencím a obecně jsou stabilnější, co se sexuálních 

partnerů týká. 

2.5 Stereotypy o singles  a tzv.  singlism 

Pohled na singles se postupně mění a tento způsob života je přijímán lépe, než dříve. 

Přesto s sebou nese mnoho stereotypů, které přetrvávají z minulosti. Dříve byli single muži 

označování za staré mládence, o kterých bylo smýšleno jako o hédonistech užívajících si 

života. Více negativně se nahlíželo na single ženy, které byly brány jako neatraktivní a divné 

(Cargan, 1986). 

 Pokud se v literatuře píše o singles, většinou je text orientovaný právě na negativní 

stereotypy. Morris, DePaulo, Hertel, & Taylor (2008) ve svém článku zjišťují, jak američtí 

studenti vnímají zadané a nezadané. Zadaní byli většinou dotázaných popisováni jako zralí, 
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stabilní, upřímní, šťastní, milí a milující. Singles si naopak odnesli nálepky jako nezralí, 

nejistí, sebestřední, smutní, osamělí a oškliví. Greitemeyer (2009) zjistil, že jsou singles 

popisováni jako méně extravertovaní, méně svědomití, neurotičtí, méně společenští, 

nepříjemní, více osamělí, méně spokojení se životem a fyzicky méně atraktivní. V témže 

výzkumu také singles vycházeli jako větší samotáři s nižší sebeúctou (self-esteem) než 

zadaní probandi. Hertel, Schütz, DePaulo, Morris, & Stucke (2007) ve své studii zmiňují, že 

mladší singles (kolem 25 let) jsou přijímáni více pozitivně, než starší singles (kolem 40 let) 

a to z toho důvodu, že je větší pravděpodobnost k tomu, aby se jejich stav změnil a v 

budoucnu si stálého partnera našli. Jsou toho názoru, že gender v oblasti stereotypů o singles 

nehraje roli a na single ženy i muže je nahlíženo stejně. S tím se ztotožňují i Slonim, Gur-

Yaish, & Katz (2015). Ti také došli ve svém výzkumu k závěru, že singles, kteří si tento stav 

zvolili dobrovolně, byli ostatními hodnoceni jako více osamělí, nepříjemní a méně sociálně 

přívětiví, než ti singles, kteří ještě doufají, že si partnera najdou. DeSingly (1999) zmiňuje 

kontroverzní stereotyp, podle kterého jsou lidé žijící bez partnera nedostatečně lidští.  

Singlism je anglický výraz sociální psycholožky DePaulo (2010) pro negativní 

vnímání lidí, kteří žijí bez partnera. Jde o jakési stigma, které je analogií k sexismu, rasismu 

a dalším negativně vyznívajícím „ismům“. Pojem singlism vykládá také jako jistotu formu 

diskriminace. V článku zmiňuje jako znevýhodňující například dražší pojištění, příplatek za 

jednolůžkový pokoj a celkově vyšší výdaje, které ovlivňuje právě rodinný stav. Neopomíjí 

ani problémy na pracovišti, kdy kolegové předpokládají, že člověk bez partnera nemá ve 

svém volnu lepší plány, tak to může být právě on, kdo zůstane v práci déle, případně 

nedostane dovolenou. Dalším problémem, který se týká zaměstnání, jsou benefity pouze pro 

pracovníky s dětmi či v manželství. Odkrývá i příběhy žen se zdravotními komplikacemi, 

kterým byl odmítnut zákrok právě pro možnost budoucího těhotenství a podobně (DePaulo, 

2018). Na základě těchto informací lze usuzovat, že být single vyvolává negativní konotace 

a pro život to nese jistá rizika a více se počítá s tím, že se rodinná situace těchto lidí změní. 

Sama autorka tyto stereotypy v jiných článcích vyvrací a popisuje i pozitivní aspekty stavu 

single, o kterých bude konkrétní zmínka v následující kapitole. 

2.6 Výhody a nevýhody single života 

Z analýzy výzkumů sociální psycholožce DePaulo (2006) vyšlo, že singles jsou 

soběstačnější a více motivovaní, mají lepší vztahy s kamarády či rodiči, disponují větší 

pravděpodobností k osobnímu růstu. Vágnerová (2007) mezi výhody řadí svobodu, volnost, 

více soukromí, nezávislost, možnost se zaměřovat na vlastní cíle nebo možnost dozrát pro 
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hlubší citový vztah. Benokraitis (2002) k výše zmíněným uvádí další možné zisky single 

života - méně omezení, pestrý sexuální život, proměnlivý životní styl, hledání si nových 

přátel s různými zájmy, ekonomickou samostatnost, chybějící zodpovědnost za péči o další 

osobu (partner, dítě).  

DePaulo (2006) řadí mezi největší zápory nemožnost využít finančních výhod, které je 

možné čerpat v USA, protože se vztahují pouze na osoby v manželství, dále pak 

nepochopení, stigmatizaci či diskriminaci ze strany společnosti. Vágnerová (2007) také 

popisuje rizika single života. Řadí sem například egocentrizaci, která následně ztěžuje 

soužití s jinými lidmi. Větší nezávislost a svoboda může vést k tomu, že člověk nemá chuť 

tento stav měnit nebo se přizpůsobit potřebám partnera. To může následně vést k větší 

osamělosti, sociální izolaci a negativnímu bilancování v pozdějším věku (bezdětnost, 

samota, méně zážitků). Neopomíjí ani tendence k nezdravým vztahům s původní rodinou a 

rodiči, kteří tak některým mohou suplovat partnerský vztah. To je následně mentální zátěží 

jak rodičům, tak samotným singles, kteří nemohou postupovat v psychickém vývoji. 

Single lidé se musí vyrovnávat i s ekonomickou zátěží. Přestože nemusí živit rodinu, 

musí vyjít jen s jedním platem (ženy mnohdy s nižším než muži), ale poplatky za bydlení 

platí sami v plné výši. Z těchto důvodů ti, kteří mají nižší příjem, zůstávají častěji déle 

bydlet s rodiči, případně ve sdíleném bydlení (Simpson, 2006). Dalším výrazným negativem 

je nedostatek sexuálních příležitostí, ačkoli často převládají stereotypy, že si single jedinci 

více užívají a střídají partnery. Singles ale bývají se svým sexuálním životem signifikantně 

méně spokojeni, než lidé žijící v partnerství, protože pro sexuální uspokojení bývá blízký 

vztah s partnerem hodně důležitý (Drotován & Bleha, 2008; Cargan, 1986). Cargan (1986) 

dále zmiňuje, že singles často jako nevýhodu uváděli fakt, že nemají s kým sdílet šťastné a 

smutné chvíle. To souvisí i s terminálním stádiem života, kdy lidé nechtějí umírat v osamění 

a volí proto k posledním dnům života speciální organizace. 

3 Hodnoty a hodnotová orientace 

V psychologii jsou hodnoty zařazovány do tzv. centrálních pojmů všeobecné teorie 

činnosti a zároveň do motivační sféry osobnosti. Z toho lze usuzovat, že patří k zásadním 

determinantům regulujících lidské chování a jednání, kdy jde o relativně stálou orientaci 

potřeb, snah či přání (Hudeček, 1986). 
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3.1 Vymezení pojmu „hodnota“ 

Hudeček (1986) popisuje hodnotu jako sociální fenomén, který existuje ve vztahu 

objekt-subjekt; je to element sociálního prostředí, kde jedinci či skupiny zaujímají 

hodnotové postoje. Dále píše, že hodnoty stimulují chování a jednání jako významný činitel 

motivační sféry osobnosti. Proto ovlivňují celkový přístup ke světu i k sobě samému; dávají 

směr postojům, chování a jsou i nezbytnou součástí vztahového rámce osobnosti. 

Schusterová (2008) chápe vymezení hodnot jako hluboko zakořeněné, abstraktní 

motivy, které řídí, ovlivňují a vysvětlují postoje, názory, normy a konání lidí. Hodnoty jsou 

také brány jako kognitivní struktury, které je možné propojit s emocemi. Dále jsou hodnoty 

chápány jako žádoucí cíle, ke kterým chce člověk směřovat. Cakirpaloglu (2004) se shoduje 

s Hudečkem a vnímá hodnotu jako stabilní strukturu osobnosti, která je důležitá pro realizaci 

člověka. Jedná se o přesvědčení, které se týká dobrého či prospěšného nebo naopak špatného 

a nežádoucího, které následně reguluje individuální a skupinovou aktivitu. 

Hudeček (1986, str. 60) uvádí, že lidé jako hodnoty akceptují vlastní touhy a přání, 

rozvoj sebekontroly, psychické obohacování, aktivitu usměrňovanou vnějšími i vnitřními 

podněty a komplexem fyzických, psychických a sociálních vlastností osobnosti. 

3.2 Hodnotová orientace 

Hodnotová orientace charakterizuje zaměřenost a obsah sociální aktivity; je 

výsledkem socializace, sociálního chování a výchovy; projevují se v ní individuální a 

kulturní odlišnosti a je spjata i s potřebami, zájmy, cíli a životními plány (Hudeček, 1986). 

Vzhledem k tomu, že jedinec během života získává stále nové zkušenosti a setkává se 

s novými hodnotami, nelze brát hodnotovou orientaci jako stálou a neměnnou 

charakteristiku, ale bere se v potaz i její případná změna. Proto se může stát, že náš 

hodnotový žebříček se může během života lehce měnit – to, co pro nás bylo důležité, může 

během času propadnout na nižší pozici a do popředí se dostane nová hodnota. Zásadnější 

změny se mohou objevit v souvislosti s prožitím traumatizujícího zážitku, životního zlomu 

nebo po radikální změně životních podmínek (Duffková, Urban, & Dubský 2008). 

O tom se zmiňuje i Hnilica (2000), který popisuje konflikt hodnot. Ten se objevuje 

tehdy, když jsou aktivovány hodnoty, které jsou ve vzájemném konfliktu, takzvaně se 

vylučující hodnoty – například hodnoty lásky a sebeurčení - jejich protikladnost spočívá ve 

vylučujících se principech, jimiž jsou na jedné straně svoboda, nezávislost, samostatnost a 
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na druhé straně vzájemnost, závislost, odpovědnost a nutnost přizpůsobit se. Takoví jedinci 

jsou častěji více nerozhodní, více si stěžují, jsou nejistí a celkově méně spokojení. 

Hodnotovou orientací se v psychologii zabývalo mnoho autorů, zde uvedu příklady 

některých z nich.  

Bühlerová (1962) rozlišuje orientování se na následující hodnoty: 

 Uspokojování potřeb (orientace na komfort a štěstí) 

 Sebeřízení (orientace na zabezpečení se) 

 Expanzivní tvořivost (sebeaktualizace) 

 Vnitřní vyrovnanost a soulad (orientace na vnitřní integraci a duševní klid) 

Frankl (1996) rozlišil tři kategorie hodnot, ke kterým se lze vztahovat a naplňovat tak 

smysl bytí: 

 Tvůrčí hodnoty (plnění úkolů skrz zaměstnání či rodinu) 

 Zážitkové hodnoty (prožívání světa například skrz umění) 

 Postojové hodnoty (například umět se postavit utrpení) 

Jeho typologie hodnot vychází z přesvědčení, že život má mít nějaký smysl a že 

ústřední hodnotou života je právě nalézání a naplňování onoho smyslu, který si zvolí a 

považuje za stěžejní – tzv. osobní hodnoty (Frankl, 1996). 

Z českého prostředí pochází například typologie Kučerové (1996), která se zaměřuje 

na dimenze vnímání světa a rozlišuje tak hodnoty přírodní, civilizační a duchovní. 

Přírodní jsou dále rozděleny na hodnoty vitální a sociální. Mezi vitální řadí například zdraví 

a tělesné blaho, do sociálních pak zařazuje vztah k druhým a sobě samému. Civilizační 

hodnoty vnímá jako nástroj seberealizace – komfort, užitek ze společenské výroby, 

ekonomiky. Duchovní hodnoty dále dělí na sebeřízení, sebevýraz a sebereflexi. Sebeřízení 

obsahuje hodnoty spojené s morálkou, sebevýraz obsahuje hodnoty spojené s krásou a 

uměním a sebereflexe hodnoty spojené s názory, filosofií a náboženstvím. 
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3.3 Hodnoty a singles 

Výzkum Poortmanové a Liefbroera (2010) ukázal, že hodnotová orientace koreluje 

s postoji ke vztahům. K méně závazným vztahům a formám rodiny se kloní singles, pro 

které je důležitá autonomie nebo silně zdůrazňují postmaterialistické hodnoty. Singles, kteří 

uznávají konformitu a materialistické hodnoty naopak podporují statut manželství více. Být 

single může být atraktivní volbou pro vybranou skupinu liberálně smýšlejících lidí.  

Z hlediska věku uvádějí, že čím jsou singles starší, tím pozitivnější postoj mají k singlovství 

a volnějším vztahům. V pozdní dospělosti se partnerství stává méně důležité a méně 

romantizované. 

Schwartzová (Schwartz & Scott, 2010) se v 70. letech zabývala výzkumem životních 

stylů amerických single žen a mužů. Identifikovala šest různých stylů, na které lze nahlížet i 

z hlediska hodnot.  

 

Popsány byly následující životní styly singles:  

 Pomáhající: zaměřují se na pomáhání a podporování ostatních, mají práci v 

pedagogických a pomáhajících profesích.  

 Pasivní: tráví mnoho času sami, na sociálním životě se podílejí velmi málo a mají 

více negativních názorů na život.  

 Aktivní: pozornost soustředí do politické a komunitní angažovanosti.  

 Individualistický: nejdůležitější je pro ně autonomie a osobnostní růst, usilují o 

nezávislost, svobodu a soukromí, věnují se spíše samotářským činnostem.  

 Sociální: tito singles mají naopak bohatý sociální život, přátelství je pro ně zásadní, 

jsou také angažovaní v organizacích, rodinném životě a zálibách.  

 Profesionální: pozornost soustředí na rozvoj kariéry a pracovní činnosti.  

Nelze ovšem říci, že by se každý nezadaný dal umístit pouze do jedné kategorie, 

většinou se jejich činnosti/styly překrývají. Důležité je, že jejich hodnoty se nesoustředí na 

vážný partnerský vztah a vlastní rodinu. 
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4 Singles ve výzkumu 

Smyslem této kapitoly je představit výsledky dříve provedených studií, které se 

zabývaly problematikou singles u nás i ve světě. Pozornost bude věnována například trávení 

volného času nebo rozdílům mezi jednotlivými zeměmi v životní spokojenosti. Zajímavé je, 

že existuje relativně hodně studií, které se zabývají single ženami. Nicméně není dostupných 

úplně mnoho studií, které by se zabývaly vyloženě životní spokojeností singles – většinou 

vždy jeden aspekt chybí a nahrazuje ho jiný. 

Z výzkumu Hamplové (2006), která zkoumala štěstí ve 21 evropských zemích, 

vyplynulo, že nejvíce lidí bez partnera se nachází ve Španělsku (téměř 40%), zatímco třeba 

ve Švédsku žije nejméně lidí v manželství (téměř 50%). U nás v té době žilo téměř 70% lidí 

v manželství a skoro 30% obyvatel bez partnera. Také potvrdila tezi o tom, že lidé žijící 

s partnerem či v manželství jsou výrazně šťastnější než ti, kteří žijí sami. Potvrdilo se to ve 

všech zkoumaných evropských zemích. Vliv věku dlení existuje, ale je slabý a nelze pomocí 

něj vysvětlit, jak jsou lidé šťastní.  

Evans a Kelley (2004) provedli výzkum v Austrálii, ve kterém se zabývali životní 

spokojeností z hlediska rodinné struktury. Výsledky regresní analýzy ukázaly, že lidé 

v manželství jsou nejspokojenější. Zajímavým zjištěním bylo, že čerstvě rozvedení jsou o 

něco spokojenější, než rozvedení, kteří brzy poté vstoupili opět do manželství.  

Lewis a Borders (1995) se zabývaly životní spokojeností single žen ve středním věku 

(35-65 let). Studie byla provedena na výzkumném vzorku 152 amerických žen a sledovaly 

deset   faktorů -  například sexuální spokojenost, spokojenost s volným časem nebo pracovní 

spokojenost. Výsledky přinesly následující závěry: se svou prací jsou relativně spokojeny a 

finančně se o sebe dokáží adekvátně postarat (zároveň se pracovní spokojenost ukázala jako 

nejdůležitější prediktor životní spokojenosti), nejvíce sociální opory nachází u přátel 

(většině dotázaných nečiní trávit čas i o samotě), jsou průměrně spokojené s trávením 

volného času i v sexuální oblasti (téměř polovina dotázaných odpověděla, že u nich sexuální 

život neexistuje, přesto odpovídaly relativně vysokým skórem spokojenosti). 

Piatkowski (2012) se ve své magisterské práci zabývala tím, proč ženy (19-43 let) 

zůstávají single. Pomocí rozhovorů hledala vztah mezi sebepojetím (self-concept) a životní 

spokojeností. Došla k závěru, že čím nižší sebepojetí single ženy mají, tím více se cítí 

nespokojené. Důvodem je tlak, který cítí od rodiny, přátel nebo z médií a mají pocit, že si 
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musí najít romantický vztah, který povede k manželství, a pak budou šťastné. Největší tlak 

ovšem byl ten jejich interní. 

Očenášková (2011) došla ve své kvalitativní studii k závěru, že je pro singles velmi 

důležitou hodnotou naučená nezávislost, která se pro ně stala takovou samozřejmostí, že by 

jim nový partner narušil zažité zvyky. Přesto bývají ve starším věku se svým stavem více 

nespokojeni, než dříve. Většinou se singles orientují na profesní kariéru, ve které hledají 

smysl a také finanční zajištění. Z toho důvodu někteří ani partnera nehledají, ačkoli se tak 

cítí více osamělí a jsou díky tomu více nespokojení. Z rozhovorů, které provedla, jí 

vyplynula souvislost mezi životní spokojeností a osobnostním nastavením – pozitivní 

prožitek spokojenosti byl pojen s optimismem, vnitřním místem řízení (locus-of-control), 

ujasněním si životních priorit, reálností životních cílů a souladem člověka se sebou samým.  

Cockrum a White (1985) se zabývaly životní spokojeností nesezdaných žen a mužů 

z hlediska sociálně-psychologických faktorů (self-esteem, sociální podpora, sociální a 

emocionální osamělost). Regresní analýza přinesla závěry o tom, že emocionální osamělost 

a dostupnost vztahů měly vliv na spokojenost žen, zatímco muži více reagovali na 

sebehodnocení a dostupnost sociální integrace. 

Frazier, Arikian, Benson, Losoff a Maurer (1996) si dali za cíl prozkoumat faktory, 

které mohou být základem trendů v manželství. U nikdy sezdaných nad 30 let zkoumali, 

proč tomu tak je, jakou mají touhu po manželství a jak jsou spokojeni se životem. Výsledky 

přinesly závěry, že nejsou v manželství jak díky nějakým bariérám, tak dobrovolně. Muži 

dle této studie baží po manželství více, než ženy, rozvedené ženy už po manželství tolik 

netouží. Muži bez manželství cítí méně sociální podpory. Rozvedení také disponovali vyšší 

spokojeností se životem, než singles nebo nikdy sezdaní.  

Henriksson (2019) se ve svém výzkumu zabýval aktivitami zaměřenými na singles ve 

Švédsku. Analyzoval dva styly single aktivit – společnosti pořádající plavby a festivaly, a 

asociace věnující se singles. Ze závěrů vyplývá, že asociace vidí svůj záměr v jakémsi 

terapeutickém sociálním kontaktu, kdežto participanti využívali služeb k jiným účelům. 

Namísto porozumění sobě prostě jen hledali parťáka, se kterým budou moci trávit čas a 

nahradil by tak chybějícího partnera. 

  



33 

 

 

Vickery (2009) se zabývala analýzou toho, jak mladé dívky prezentují svou 

(hetero)sexuální identitu. Textová analýza a diskuze byla provedena na zdi serveru 

gURL.com a došla k závěru, že statut single je „způsoben něčím“ – dívka není dost hezká 

nebo otevřená (outgoing). Singlovství je dle této analýzy způsobeno nedostatkem (vhodné) 

ženskosti. 
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II Empirická část 

1 Výzkumný problém a cíle práce 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou rozdíly v úrovni životní spokojenosti 

single žen a mužů oproti zadaným respondentům. 

 

 Výzkumné problémy 

Jak se liší úroveň životní spokojenosti singles oproti zadaným. 

 Cíle výzkumu 

Najít rozdíly v životní spokojenosti mužů a žen. 

Porovnat míru životní spokojenosti u single žen a mužů z velkých měst se single ženami a 

muži z malých měst a obcí. 

Prokázat vliv nejvyššího dosaženého vzdělání na životní spokojenost žen a mužů. 

Prokázat vliv věku na životní spokojenost single žen a mužů. 

Porovnat úroveň životní spokojenosti single žen a mužů v oblasti trávení volného času 

s životní spokojeností zadaných žen a mužů. 

Prozkoumat míru životní spokojenosti single žen a mužů v oblasti týkající se přátelství 

s mírou životní spokojenosti zadaných žen a mužů. 

Porovnat míru životní spokojenosti v oblasti finanční situace single žen a mužů s mírou 

životní spokojenosti zadaných žen a mužů. 

Porovnat míru životní spokojenosti single žen a mužů v oblasti sexuality s mírou životní 

spokojenosti v oblasti sexuality se zadanými ženami a muži. 
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1.2 Hypotézy 

Z výše uvedených cílů výzkumu a na základě odborné literatury v teoretické části této 

práce byly stanoveny následující hypotézy:  

H1: Zadaní mají signifikantně vyšší úroveň životní spokojenosti (ŽS) než singles.  

Dílčí hypotézy:  

H2: Ženy mají statisticky významně nižší úroveň životní spokojenosti než muži.  

H3: Vysokoškoláci mají signifikantně vyšší úroveň životní spokojenosti než lidé s nižším 

vzděláním.  

H4: Probandi z velkých měst mají s ohledem na rodinný stav signifikantně vyšší úroveň 

životní spokojenosti (ŽS) než probandi pocházející z malých měst a obcí.  

H5: Mladší probandi mají s ohledem na rodinný stav statisticky významně vyšší úroveň 

životní spokojenosti (ŽS) než starší probandi.  

H6: Singles mají statisticky významně vyšší úroveň životní spokojenosti v oblasti trávení 

volného času (ŽSVČ) než zadaní.  

H7: Singles mají statisticky významně vyšší úroveň životní spokojenosti v sociální oblasti 

(ŽŠS) než zadaní.  

H8: Singles mají signifikantně nižší úroveň životní spokojenosti v oblasti financí (ŽSF) než 

zadaní.  

H9: Singles mají signifikantně nižší úroveň životní spokojenosti v oblasti sexuality (ZŠX) 

než zadaní. 
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2 Popis metodologického rámce 

2.1 Typ výzkumu 

Pro zjištění úrovně životní spokojenosti single žen a mužů a pro srovnání se zadanými, 

byl pro tuto práci zvolen kvantitativní způsob sběru dat pomocí dotazníkového šetření. 

Jednalo se tedy o kvantitativní typ výzkumu, konkrétně o srovnávací studii, která měla za cíl 

porovnat mezi sebou dvě skupiny probandů. Porovnává se mezi sebou skupina nezadaných 

probandů (singles) ve věku 20-40 let se skupinou zadaných probandů (zadaní) ve věku 20-

40 let.  

 2.2 Metody získávání dat 

Pro zjištění úrovně životní spokojenosti singles byl použit standardizovaný Dotazník 

životní spokojenosti (Fahrenberg, Myrtek, Schumacher, & Brähle; 2001). Dotazník nebude 

v rámci diplomové práce zveřejněn, protože se jedná o standardizovanou podobu dotazníku, 

která podléhá autorskému právu. Druhá část získaných dat se skládá z demografických a 

doplňujících údajů (rodinný stav, spokojenost s rodinným stavem, pohlaví, sexuální 

orientace, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, povolání a velikost bydliště) 

Dotazník životní spokojenosti 

Dotazník životní spokojenosti - DŽS (Fahrenberg, Myrtek, Schumacher, & Brähler, 

2001) obsahuje 10 škál, které postihují různé složky životní spokojenosti. Každá ze škál je 

složena ze sedmi tvrzení, pro která proband vybírá své hodnocení na sedmibodové stupnici 

od „velmi nespokojen“ až po „velmi spokojen“. Vyšší skóre bodů znamená vyšší 

spokojenost v dané oblasti. Jednotlivé škály se týkají spokojenosti s vlastním zdravím 

(ŽSZ), spokojenosti s prací a zaměstnáním (ŽSP), spokojenosti s finanční situací (ŽSF), 

spokojenosti s volným časem (ŽSVČ), spokojenosti v manželství a partnerství (ŽSM), 

spokojenosti s příbuznými a přáteli (ŽSS), spokojenosti s bydlením (ŽSB), spokojenosti se 

sexualitou (ŽSX), spokojenosti s dětmi (ŽSD) a spokojenosti s vlastní osobou (ŽSO). Na 

základě skórů dosažených v jednotlivých škálách se vypočítá index tzv. celkové životní 

spokojenosti (ŽS) a to tak, že se výsledné skóry sečtou. Životní spokojeností je zde myšleno 

individuální sebeposouzení minulých a současných životních podmínek a perspektivy do 

budoucna. 

Škálu, která se týká spokojenosti vztahu k vlastním dětem, vyplňovali pouze probandi, 

kteří děti mají. Pro účely tohoto šetření byla z dotazníku již při administraci vynechána škála 



37 

 

spokojenosti v manželství a partnerství (ŽSM), protože nekoreluje s cílem výzkumu a 

zároveň je určena jen lidem se stálým partnerem. Pro výpočet celkové životní spokojenosti 

tak byly dosazeny střední hodnoty (+25 bodů) ze škály ŽSM, vypočítané pomocí 

staninových norem, které by nemělo ovlivnit výslednou výši spokojenosti a tomu příslušející 

úroveň staninu. Tento postup se shoduje s manuálem. 

Normy jsou vytvořené pro německé obyvatelstvo na celkovém vzorku 2870 osob. 

Normy pro Českou republiku zatím nebyly vytvořeny, vychází se tedy z norem německých. 

K dispozici je ovšem česká verze dotazníku. 

2.3 Metody zpracování a analýzy dat 

Dotazník byl administrován pomocí elektronické verze dotazníku. Vybraní do souboru 

dostali odkaz na internetovou formu dotazníku, která byla k dispozici na docs.google.com. 

Vyplňování zabralo přibližně 10-15 minut. Všichni dostali stejnou instrukci, která byla 

součástí zadávaného elektronického dotazníku, a která je součástí manuálu. Její přesné znění 

zní: „Zaškrtněte prosím u každého z tvrzení vždy to číslo, které nejvíce odpovídá vaší 

spokojenosti ve vztahu k danému tvrzení.“ (Fahrenberg et al, 2001, str. 64) 

Pro lepší pochopení, jak na jednotlivé položky odpovídat a jaké přiřazovat hodnoty, 

byl uveden příklad. Data z jednotlivých částí dotazníku se zpracovávala následujícím 

způsobem:  

 ŽSZ – Tato škála obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. Minimální 

hodnota hrubého skóru je 7 bodů a maximální 49 bodů. 

 ŽSP - Tato škála také obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. Minimální 

dosáhnuté hrubé skóre je tedy 7 bodů a maximální 49 bodů. 

 ŽSF - Tato škála obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. Minimální 

hodnota hrubého skóru je 7 bodů a maximální 49 bodů. 

 ZSVČ - Tato škála obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. I zde je 

minimální hodnota dosáhnutého hrubého skóru 7 bodů a maximální hodnota 49 

bodů. 

 ŽSS - Tato škála obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. Minimální 

dosáhnuté hrubé skóre je 7 bodů a maximální 49 bodů. 

 ŽSB - Tato škála obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. Minimální 

hodnota hrubého skóru je 7 bodů, maximální hodnota hrubého skóru je 49 bodů. 
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 ŽSX - Tato škála obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. Minimální 

dosáhnuté hrubé skóre je 7 bodů a maximální zase 49 bodů. 

 ŽSD - Tato škála obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. Nejnižší dosažené 

hrubé skóre činí 7 bodů, maximální naopak 49 bodů. 

 ŽSO - Tato škála obsahuje celkem 7 položek a 7 stupňů odpovědi. Nejnižší dosažené 

hrubé skóre je zde 7 bodů a maximální dosažené hrubé skóre 49 bodů. 

 ŽSM - Vyřazená škála. Také obsahovala 7 položek a 7 stupňů odpovědi. 

 ZŠ - Celkový skór, který se rovná součtu všech předchozích škál (ŽSZ, ŽSP, ŽSF, 

ŽSVČ, ŽSS, ŽSB, ŽSX, ŽSD, ŽSO). Minimální hodnota celkového hrubého skóru 

tedy čítá 63 bodů a maximem je v tomto případě 441 bodů. 

Data získaná Dotazníkem životní spokojenosti byla tabelována v programu Microsoft 

Excel. Statistické výpočty byly provedeny standardizovaným statistickým programem SPSS 

verze 25 od IBM. Statistická analýza je dále popsána ve výsledcích této práce. 

2.4 Etické problémy a způsob jejich řešení 

Seznámení účastníků s etickými problémy výzkumu ošetřovalo krátké úvodní sdělení, 

které bylo součástí elektronického dotazníku. Obsahovalo stručné představení výzkumu a 

objasnění jeho cílů. Principem bylo osvětlit respondentům užití dat v rámci studijních účelů, 

ubezpečit zúčastněné osoby o anonymitě vyplňování. Externí prosba o vyplnění taktéž 

obsahovala informace o citlivém nakládání se získanými informacemi. Vzhledem k 

elektronické administraci dotazníkové baterie na internetu byla anonymita všem účastníkům 

automaticky zajištěna samotným způsobem sběru dat, tedy online vyplňováním. Lze 

předpokládat, že dotazník byl respondenty vyplněn v soukromí a v jim příjemných a 

klidných prostorách, které si sami vybrali.  

3 Výběrový soubor 

3.1 Způsob výběru 

Při vybírání respondentů byl zvolen namátkový, ale kriteriální výběr v kombinaci s 

použitím metody sněhové koule. V rámci tohoto výzkumu byli osloveni nezadané ženy a 

muži (singles) a zadané ženy a zadaní muži (zadaní), skrze sociální sítě Facebook, Twitter, 

Instagram, diskuzní skupiny a email, kde byl umístěn odkaz k elektronické verzi dotazníku 

zprostředkovaného pomocí  docs.google.com s prosbou o jeho vyplnění a další šíření. Data 

se začala sbírat v dubnu 2017 a sběr byl ukončen v červnu toho samého roku.  Primárně tedy 
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bylo stěžejní oslovit lidi, kteří by se výzkumu mohli účastnit, a sekundárně pak od nich 

získat doporučení na jedince, které by bylo vhodné do výzkumného šetření zapojit. Do 

výběrového souboru tedy byli zahrnuti ti probandi, kteří měli zájem participovat na 

výzkumu a splňovali daná kritéria. 

3.2 Kritéria výběru 

Jak již bylo řečeno, výběr probíhal namátkově, ale měl určitá kritéria pro zařazení do 

výzkumného vzorku. Pro účely výzkumu byl zásadním kritériem rodinný stav (stav – single 

nebo zadaný) a věk. Probandi museli být buď příslušníky skupiny singles nebo v partnerství 

ve věku 20-40let. V rámci sběru dat bylo důležité docílit co možná největší vyrovnanosti 

obou těchto souborů. 

3.3 Charakteristiky výběrového souboru  

O participování na výzkumu projevilo zájem celkem 354 respondentů. Kolik lidí bylo  

celkem osloveno a jaká byla návratnost dotazníků nelze vzhledem k elektronickému zadání 

odhadovat. Při vyhodnocování se neobjevila žádná chybějící data, tudíž nebyl nikdo 

z výzkumného vzorku vyřazen. Četnosti respondentů vzhledem k demografickým a 

doplňujícím údajům ilustruje tabulka č. 1.  

Tabulka č. 1 

Vzorek 

 Stav SpokStav Pohlaví Orientace Věk Vzdělání Povolání Bydliště 

N  354 354 354 354 354 354 354 354 

Chybějící 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Samotného výzkumu se po vyhodnocení a srovnání všech aspektů zúčastnilo všech 

354 respondentů, z toho 25,1% mužů (n=89) a 74,9% žen (n=265), z pohledu genderu je 

tedy výzkumný vzorek nevyrovnaný. Tabulka č. 2 demonstruje četnosti vzhledem k pohlaví.  

  



40 

 

Tabulka č. 2 

Pohlaví 

 Četnosti Procenta 

 muž 89 25.1 

žena 265 74.9 

Celkem 354 100.0 

 

 

Nevyrovnaný je vzorek i z hlediska rodinného stavu, protože z celkového počtu je 

celých 66,4% (n=235) probandů single a jen 33,6% (n=119) zadaných. Zajímavým zjištěním 

je, že 60,8% (n=214) dotázaných tento stav vyhovuje a 39,2% (n=138) je se svým stavem 

nespokojeno. Tabulka č. 3 a tabulka č. 4 ilustrují četnosti vzhledem k rodinnému stavu a 

spokojenosti s ním.  

Tabulka č. 3 

Rodinný stav 

 Četnosti Procenta 

 zadaný 119 33.6 

single 235 66.4 

Celkem 354 100.0 

 

 

 

 

Tabulka č. 4 

Spokojenost stav 

 Četnosti Procenta 

 vyhovuje 216 61.0 

nevyhovuje 138 39.0 

Celkem 354 100.0 
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Z hlediska sexuální orientace je nejfrekventovanější ta heterosexuální (hetero), zvolilo 

ji 92,9% (n=329), k bisexuální/nevyhraněné (bi) orientaci se přiznalo 4,8% (n=17) všech 

zúčastněných respondentů a 2,3% (n=8) respondentů zvolilo orientaci homosexuální 

(homo). Četnosti vázající se k orientaci ilustruje tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5 

Orientace 

 Četnosti Procenta 

 hetero 330 93.2 

homo 7 2.0 

bi 17 4.8 

Celkem 354 100.0 

 

 

Pro účel výzkumu byli respondenti rozděleni do dvou věkových kategorií, na mladší a 

starší probandy. První skupině náleží respondenti ve věku do 35 let, kterých je 86% (n=304) 

a druhá skupina je ve věku 35-40 let, tedy 14,1% (n=50). Četnosti vzhledem k věku popisuje 

tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6 

Věk 

 Četnosti Procenta 

 do 35 304 86.0 

35-40 50 14.1 

Celkem 354 100.0 

 

 

Dalším zjišťovaným demografickým údajem jsou informace o velikosti bydliště. 

Respondenti byli rozděleni podle velikosti bydliště na dvě skupiny. Jednu skupinu tvoří 

respondenti z malých měst a obcí (do 100 000 obyvatel), druhou skupinou jsou lidé žijící ve 

velkých městech (nad 100 000 obyvatel). Probandů z malých měst a obcí čítalo 172 

respondentů (48,6%) a probandů z velkých měst bylo dohromady 182 (51,4%). Z tohoto 

hlediska je vzorek vyrovnaný. Četnosti respondentů vzhledem k bydlišti ukazuje tabulka     

č. 7. 
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Tabulka č. 7 

Bydliště 

 Četnosti Procenta 

 do 100 000 172 48.6 

nad 100 000 182 51.4 

Celkem 354 100.0 

 

Rozdělení respondentů proběhlo i na základě nejvyššího dosaženého vzdělání. Data 

byla rozdělena do 4 kategorií: respondenti se základním vzděláním (ZŠ), respondenti 

s výučním listem (Vyuč), respondenti s maturitním středoškolským vzděláním (SŠ) a jako 

poslední respondenti s vysokoškolským vzděláním (VŠ, dohromady jak bakalářský, tak 

magisterský stupeň VŠ). Respondentů se základním vzděláním bylo 1,1% (n=4), 

respondentů s výučním listem se zúčastnilo 4,2% (n=15), respondentů s maturitou bylo 

31,4% (n=111) a nejpočetnější skupinou byla ta poslední, vysokoškolsky vzdělaní 

respondenti, kteří byli v zastoupení 63,3% (n=224). Rozložení v souboru demonstruje 

následující tabulka (tabulka č. 8). 

Tabulka č. 8 

Vzdělání 

 Četnosti Procenta 

 VŠ 224 63.3 

SŠ 111 31.4 

Vyuč 15 4.2 

ZŠ 4 1.1 

Celkem 354 100.0 

 

Posledním zjišťovaným demografickým údajem bylo povolání. Respondenti byli 

rozděleni do třech kategorií: zaměstnaný, nezaměstnaný, student.  Ve vzorku respondentů se 

vyskytovalo 264 zaměstnaných respondentů (74,6%), 9 respondentů v té době 

nezaměstnaných (2,5%) a 81 studentů (22,9%). Rozložení demonstruje tabulka č. 9. 
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Tabulka č. 9 

Povolání 

 Četnosti Procenta 

 zaměstnaný 264 74.6 

nezaměstnaný 9 2.5 

student 81 22.9 

Celkem 354 100.0 

 

4 Výsledky 

4.1 Statistická analýza dat 

Před samotným testováním hypotéz bylo potřeba otestovat normalitu dat za účelem 

výběru vhodných statistických testů. Analýza normality neprokázala u všech měřených částí 

dotazníku normální rozložení dat ve výběrovém souboru. Další statistická analýza tedy byla 

zpracována pomocí parametrických i neparametrických metod. Výsledky testu normality 

ukazuje tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 ŽS ŽSX ŽSVČ ŽSF ŽSS 

N 354 354 354 354 354 

Normální rozložení
a,b

 Průměr 318.78 31.56 35.56 34.69 35.36 

Std. odchylka 52.011 10.477 9.114 8.501 7.631 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.050 1.765 1.915 1.684 1.275 

Statistická významnost .220 .004 .001 .007 .078 

a. Nulová hypotéza předpokládá normální rozložení 

b. Vypočítané z dat 

 

U měřených oblastí ŽS a ŽSS byla na základě Kolmogorov-Smirnonova testu přijata 

nulová hypotéza o normálním rozložení dat na hladině významnosti p<0,01. U oblastí ŽSX, 

ŽSVČ, ŽSF byla zamítnuta nulová hypotéza o normálním rozložení dat na hladině 

významnosti p<0,01. Tabulka č. 11 ukazuje výsledky deskriptivní statistiky testovaných 

škál. 
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Tabulka č. 11 

Deskriptivní statistika 

 N Průměr 

Std. 

odchylka Minimum Maximum 

ŽS 354 318.78 52.011 86 441 

ŽSX 354 31.56 10.477 7 49 

ŽSVČ 354 35.56 9.114 7 49 

ŽSF 354 34.69 8.501 7 49 

ŽSS 354 35.36 7.631 7 49 

 

H1: Zadaní mají signifikantně vyšší úroveň životní spokojenosti (ŽS) než singles. Pro 

testování této hypotézy byl použit parametrický t-test pro porovnání dvou nezávislých 

skupin (zadaní, singles). Výsledek t-testu prokázal, že zadaní mají statisticky vyšší životní 

spokojenost (M=327,17; SD=47,21), t(352)=2,171; p=0,031. Pro hypotézu H1 proto byla 

zamítnuta nulová hypotéza na hladině významnosti p<0,05. Výsledky této analýzy 

ukazuje tabulka č. 12 a tabulka č.13 

Tabulka č. 12 

Rozdíl skórů ŽS x stav 

 

Stav N Průměr 

Std. 

odchylka 

ŽS zadaný 119 327.17 47.214 

single 235 314.53 53.878 

 

Tabulka č. 13 

T-test - ŽS x stav 

 

Levene's Test - rovnost 

rozptylů T-test 

F Sig. t df 

Stat. 

významnost 

ŽS Rovnost rozptylů .926 .337 2.171 352 .031 

Nerovnost rozptylů   2.266 266.501 .024 
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H2: Ženy mají statisticky významně nižší úroveň životní spokojenosti než muži. Za 

účelem testování této hypotézy byl také použit parametrický t-test pro porovnání dvou 

nezávislých proměnných (ženy, muži). Test neprokázal, že ženy mají signifikantně vyšší 

úroveň životní spokojenosti (M=320,03; SD=54,24), t(352)=0,778; p=0,437. Výsledky 

analýzy přinesly informaci o tom, že ženy mají v průměru o 5 bodů vyšší hodnotu hrubého 

skóru než muži. Pro hypotézu H2 byla přijata nulová hypotéza na hladině významnosti 

p<0,05. Výsledky této analýzy ukazují tabulky č. 14 a tabulka č. 15 

Tabulka č. 14 

Rozdíl skórů ŽS x pohlaví 

 

Pohlaví N Průměr 

Std. 

odchylka 

ŽS muž 89 315.07 44.786 

žena 265 320.03 54.243 

 

Tabulka č. 15 

T-test - ŽS x pohlaví 

 

 

H3: Vysokoškoláci mají signifikantně vyšší úroveň životní spokojenosti než lidé 

s nižším vzděláním. Pro testování H3 byl použit parametrický test ANOVA pro dva a více 

nezávislých výběrů. Analýza meziskupinového efektu ukázala, že existují statisticky 

významné rozdíly mezi vzděláním vzhledem k životní spokojenosti, F(3; 350)=3,346; 

p=0,019.  Za účelem zjištění, které skupiny se mezi sebou signifikantně liší, bylo nutné 

provést post hoc analýzu. Post hoc analýza byla provedena pomocí LSD testu, jehož 

výsledky prokázaly statisticky významný rozdíl mezi skupinami (kategoriemi nejvyššího 

dosaženého vzdělání). Výsledky testu popisuje tabulka č. 16 
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Tabulka č. 16 

 

Post hoc - LSD Test 

Závislá proměnná:   Spokojenost celková   

LSD   

(I) Vzdělání (J) Vzdělání 

Rozdíl 

průměrů  

(I-J) Std. chyba Stat. významnost 

VŠ SŠ 6.74 5.978 .260 

Vyuč -37.95
*
 13.735 .006 

ZŠ -3.50 25.979 .893 

SŠ VŠ -6.74 5.978 .260 

Vyuč -44.70
*
 14.167 .002 

ZŠ -10.25 26.210 .696 

Vyuč VŠ 37.95
*
 13.735 .006 

SŠ 44.70
*
 14.167 .002 

ZŠ 34.45 28.981 .235 

ZŠ VŠ 3.50 25.979 .893 

SŠ 10.25 26.210 .696 

Vyuč -34.45 28.981 .235 

*. Rozdíl průměrů je signifikantní na hladině 0.05 

 

Skupina VYUČ projevuje statisticky významně vyšší průměrnou úroveň ŽS, než 

skupiny VŠ a SŠ. Prokázal se tak pravý opak, tedy, že lidé s nižším vzděláním mají vyšší 

úroveň ŽS.  Na základě této analýzy byla přijata nulová hypotéza na hladině 

významnosti p<0,05. Výsledky této analýzy ilustruje graf č. 1.: 
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H4: Probandi z velkých měst mají s ohledem na rodinný stav signifikantně vyšší 

úroveň životní spokojenosti (ŽS) než probandi pocházející z malých měst a obcí. Pro 

testování této hypotézy byl použit parametrický t-test. Skupiny z malých a velkých měst 

byly ještě rozděleny podle stavu na singles a nezadané (split by stav). Test neprokázal, že 

singles z velkých měst (M=312,64;SD=50,63) mají signifikantně vyšší úroveň ŽS než 

singles z malých měst (M=316,34;SD=56,98), t(233)=0,525;p=0,6. Test také neprokázal, že 

skupina zadaných z velkých měst (M=324,84;SD=49,7) má statisticky vyšší úroveň ŽS než 

zadaní z malých měst (M=330,17;SD=44,1), t(117)=0,610;p=0,54. Pro H4 byla přijata 

nulová hypotéza na hladině významnosti p<0,05. Výsledky analýzy popisuje tabulka č. 17 

a č. 18. 
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Tabulka č. 17 

Rozdíl skórů ŽS x bydliště 

Stav Bydliště N Průměr 

Std. 

odchylka 

zadaný ŽS do 100 000 52 330.17 44.098 

nad 100 000 67 324.84 49.700 

single ŽS do 100 000 120 316.34 56.976 

nad 100 000 115 312.64 50.625 

 

Tabulka č. 18 

T-test - split stav x velikost bydliště 

Stav 

Levene's Test - 

rovnost rozptylů T-test 

F Sig. t df 

Statist. 

významnost 

zadaný ŽS Rovnost rozptylů .453 .502 .610 117 .543 

Nerovnost rozptylů   .619 114.861 .537 

single ŽS Rovnost rozptylů 1.626 .204 .525 233 .600 

Nerovnost rozptylů   .527 231.691 .599 

 

H5: Mladší probandi mají s ohledem na rodinný stav statisticky významně vyšší 

úroveň životní spokojenosti (ŽS) než starší probandi. Pro testování H5 byl použit 

parametrický t-test. Skupiny podle věku (do 35 let, 35-40) byly ještě rozděleny na skupiny 

singles a zadaní (split by stav). Test neprokázal, že by mladší zadaní probandi (M=327,37; 

SD=46,99) disponovali vyšší ŽS než starší zadaní probandi (M=325,33; SD=51,23), 

t(117)=0,141; p=0,888. Test však prokázal signifikantní rozdíl mezi mladšími singles 

(M=307,52; SD=49,20) a staršími singles (M=350,87; SD=62,58); t(233)= -4,745; 

p=0.V testu vyšlo, že starší singles jsou signifikantně více spokojeni než mladší singles. 

Vyšel tak pravý opak, který nepodporuje hypotézu. Proto byla pro H5 přijata nulová 

hypotéza na hladině významnosti p<0,05. Detailněji výsledky popisuje tabulka č. 19 a 

tabulka č. 20 
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Tabulka č. 19 

Rozdíl skórů ŽS x věk 

Stav Věk N Průměr 

Std. 

odchylka 

zadaný ŽS do 35 107 327.37 46.996 

35-40 12 325.33 51.233 

single ŽS do 35 197 307.52 49.204 

35-40 38 350.87 62.581 

 

Tabulka č. 20 

T-test - split stav x věk 

Stav 

Levene's Test - 

rovnost rozptylů T-test 

F Sig. t df 

Stat. 

významnost 

zadaný ŽS Rovnost rozptylů .364 .548 .141 117 .888 

Nerovnost rozptylů   .132 13.162 .897 

single ŽS Rovnost rozptylů 5.098 .025 -4.745 233 .000 

Nerovnost rozptylů   -4.036 46.226 .000 

 

H6: Singles mají statisticky významně vyšší úroveň životní spokojenosti v oblasti 

volného času (ŽSVČ) než zadaní. Jelikož pro škálu ŽSVČ vyšlo pomocí Kolmogorov-

Smirnonova testu, že nejde o normální rozložení, bylo nutné využít neparametrický test. 

V tomto případě byla H6 testována pomocí Mann-Whitney testu, který je možné použít pro 

dva nezávislé výběry. Singles měli signifikantně vyšší hodnotu mediánu (Mdn=186,34), 

U=11905.000; p=0,022. Z toho důvodu mohla být pro H6 zamítnuta nulová hypotéza na 

hladině významnosti p<0,05. Detailněji výsledky popisuje tabulka č. 21, tabulka č. 22 a 

č.23. 

Tabulka č. 21 

Deskriptivní statistika 

 N Průměr 

Std. 

odchylka Min Max 

ŽSVČ 354 35.56 9.114 7 49 
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Tabulka č. 22 

 

Mann-Whitney ŽSVČ x stav 

 Stav N Mdn 

ŽSVČ zadaný 119 160.04 

single 235 186.34 

Celkem 354  

 

 

Tabulka č. 23 

Mann-Whitney
a
 

 ŽSVČ 

Mann-Whitney U 11905.000 

Wilcoxon W 19045.000 

Z -2.286 

Asymp. Sig. (2-tailed) .022 

a. skupinová proměnná: Stav 

 

 

H7: Singles mají statisticky významně vyšší úroveň životní spokojenosti v sociální 

oblasti (ŽŠS) než zadaní. Pro testování této hypotézy byl použit parametrický t-test pro dva 

nezávislé soubory (singles, zadaní). Test neprokázal, že singles mají signifikantně vyšší 

úroveň ŽSS (M=35,45; SD=6,3), t(352)=0,166; p=0,868). Rozdíl průměrů obou skupin je 

velice zanedbatelný, ŽSS je u obou skupin totožná.  Pro hypotézu H7 byla přijata nulová 

hypotéza na hladině významnosti p<0,05. Výsledky této analýzy ukazuje tabulka č. 24 a 

tabulka č.25. 

Tabulka č. 24 

Rozdíl skórů ŽSS x stav 

 

Stav N Průměr 

Std. 

odchylka 

ŽSS zadaný 119 35.45 6.295 

single 235 35.31 8.237 
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Tabulka č. 25 

T-test - ŽSS x stav 

 

Levene's Test - rovnost 

rozptylů T-test 

F Sig. t df 

Statist. 

významnost 

ŽSS Rovnost rozptylů 6.292 .013 .166 352 .868 

Nerovnost rozptylů   .182 298.282 .856 

 

H8: Singles mají signifikantně nižší úroveň životní spokojenosti v oblasti financí (ŽSF) 

než zadaní. Jelikož pro škálu ŽSS vyšlo pomocí Kolmogorov-Smirnonova testu, že nejde o 

normální rozložení, bylo nutné použít neparametrický test. V tomto případě byla H8 

testována pomocí Mann-Whitney testu, který je možné použít pro dva nezávislé výběry. 

Singles (Mdn=179,93) neměli signifikantně vyšší průměrné skóre než zadaní (Mdn=172,93), 

U=13412,5; p=0,53. Z toho důvodu byla pro H8 přijata nulová hypotéza na hladině 

významnosti p<0,05. Detailněji výsledky popisuje tabulka č. 26, tabulka č. 27 a tabulka     

č. 28. 

Tabulka č. 26 

 

Deskriptivní statistika 

 N Průměr 

Std. 

odchylka Minimum Maximum 

ŽSF 354 34.69 8.501 7 49 

 

Tabulka č. 27 

Mann-Whitney ŽSF x stav 

 Stav N Mdn 

ŽSF zadaný 119 172.71 

single 235 179.93 

Celkem 354  
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Tabulka č. 28 

ŽSF
a
 

 ŽSF 

Mann-Whitney U 13412.500 

Wilcoxon W 20552.500 

Z -.627 

Asymp. Sig. (2-tailed) .530 

a. skupinová proměnná: Stav 

 

H9: Singles mají signifikantně nižší úroveň životní spokojenosti v oblasti sexuality 

(ZŠX) než zadaní. Jelikož pro škálu ŽSX vyšlo pomocí Kolmogorov-Smirnonova testu, že 

nejde o normální rozložení, bylo nutné použít neparametrický test. V tomto případě byla H9 

testována pomocí Mann-Whitney testu, který je možné použít pro dva nezávislé výběry. 

V testu vyšlo, že zadaní (Mdn=238,42) mají signifikantně vyšší úroveň ŽSX než singles 

(Mdn=146,65), U=6732,500; p=0. Z toho důvodu byla pro H9 zamítnuta nulová 

hypotéza na hladině významnosti p<0,05. Detailněji výsledky popisuje tabulka č. 29, 

tabulka č. 30 a č. 31. 

Tabulka č. 29 

 

Deskriptivní statistika 

 N Průměr 

Std. 

odchylka Minimum Maximum 

ŽSX 354 31.56 10.477 7 49 

 

Tabulka č. 30 

Mann-Whitney ŽSX x stav 

 Stav N Mdn 

ŽSX zadaný 119 238.42 

single 235 146.65 

Celkem 354  
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Tabulka č. 31 

ŽSX
a
 

 ŽSX 

Mann-Whitney U 6732.500 

Wilcoxon W 34462.500 

Z -7.976 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Skupinová proměnná: Stav 

 

4.2 Popis a interpretace výsledků 

Výsledky statistické analýzy u H1 prokázaly signifikantní rozdíl mezi úrovní životní 

spokojenosti singles a zadaných. Potvrdila se hypotéza, že zadaní jsou se životem statisticky 

významně více spokojeni, než singles. 

Statisticky významný rozdíl se už neprokázal u H2, kdy se předpokládalo, že ženy 

jsou se životem signifikantně více spokojené, než muži. Přesto výsledky analýzy ukázaly, že 

v průměru mají ženy přibližně o 5 bodů vyšší hodnotu hrubého skóru. 

Zajímavé výsledky se ukázaly u ŽS vzhledem ke vzdělání. Hypotéza H3 

předpokládala, že VŠ budou mít statisticky významně vyšší úroveň ŽS než lidé s nižším 

vzděláním. Výsledky analýzy ukázaly pravý opak. Probandi byli rozděleni do čtyř skupin, 

dle nejvyššího dosaženého vzdělání – VŠ, SŠ, ZŠ, Vyuč. Signifikantně nejvyšší úrovní 

životní spokojenosti disponují probandi ze skupiny vyučení (Vyuč). Nejnižší úroveň ŽS 

vyšla těm probandům, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je vysokoškolské. Těsně před nimi 

jsou s druhou nejnižší ŽS probandi se středoškolským vzděláním.  

Pro testování H4 byli probandi rozděleni dle rodinného stavu a zároveň podle velikosti 

bydliště celkem na čtyři skupiny (singles z malých měst, singles z velkých měst, zadaní 

z malých měst, zadaní z velkých měst). Výsledky analýzy neprokázaly signifikantně vyšší 

úroveň ŽS u probandů z velkých měst (nad 100 000 obyvatel). Z toho důvodu byla hypotéza 

zamítnuta. Průměrné hodnoty hrubých skóru byly přibližně stejné jak u singles z velkých 

měst, tak u singles z malých měst (do 100 000 obyvatel). To samé platí i pro zadané 

probandy. Z toho vyplývá, že rodinný stav a zároveň velikost bydliště neovlivňuje úroveň 

ŽS.  
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Pro zkoumání H5 byli zkoumaní probandi rozděleni na čtyři skupiny podle rodinného 

stavu a věku (singles do 35 let, singles ve věku 35-40 let, zadaní do 35 let a zadaní ve věku 

35-40 let). Zkoumání ŽS vzhledem ke stavu a věku prokázalo statisticky významné rozdíly 

u singles ve věku 35-40 let, jejichž ŽS je signifikantně vyšší. Tento výsledek ovšem 

nepodporuje hypotézu, která předpokládala, že statisticky významně vyšší úroveň ŽS budou 

mít probandi do věku 35 let. Z toho důvodu byla H5 zamítnuta. 

Zkoumání ŽSVČ vzhledem ke stavu prokázalo statisticky významné rozdíly mezi 

singles a zadanými. Hypotéza H6 předpokládala vyšší úroveň ŽSVČ u singles 

(Mdn=186,34; p=0,022), což bylo na výzkumném souboru potvrzeno.  

Výsledky analýzy úrovně ŽSS vzhledem ke stavu neprokázaly statisticky významné 

rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Hypotéza H7 o vyšší úrovni ŽSS singles musela být 

zamítnuta. Díky průměrnému hrubému skóru se ukázalo, že výsledky ŽSS jsou u obou 

skupin totožné. Z toho se dá usuzovat, že obě skupiny jsou v oblasti setkávání se s přáteli a 

rodinou stejně spokojené a stav na tyto výsledky nemá vliv. 

Hypotéza H8 předpokládala, že singles mají signifikantně nižší úroveň ŽS v oblasti 

ŽSF než zadaní. Testová analýza toto tvrzení neprokázala. Medián hodnot u zadaných 

(Mdn=172.71) byl jen nepatrně nižší u skupiny singles (Mdn=179.93), p=0,53. Hypotéza H8 

tedy byla zamítnuta.  

Zkoumání ŽSX vzhledem ze stavu prokázalo signifikantní rozdíly mezi skupinami a 

hypotéza H9 byla potvrzena. Výsledky ukazují, že singles jsou v oblasti sexuality statisticky 

významně méně spokojení než probandi zadaní. Rozdíly mezi hrubými skóry byly opravdu 

markantní (medián u zadaných byl 238,42; zatímco medián u singles vyšel jen 146,65).  
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5 Diskuze  

Hlavním výzkumným cílem bylo porovnat úroveň životní spokojenosti singles se 

zadanými probandy. Výsledky statistické analýzy prokázaly statisticky významný rozdíl 

v úrovni životní spokojenosti singles a zadaných. Byla potvrzena hypotéza, že zadaní jsou se 

životem signifikantně více spokojeni. S těmito výsledky korelují i výzkumy Hamplové 

(2006; 2015), Botha a Boysena (2013), Veenhovena (1996) či Fraizer et al. (1996). 

S ohledem na stav byl vzorek této práce nevyrovnaný. S největší pravděpodobností by se i 

v případě vyrovnanosti souboru došlo ke stejným výsledkům (s ohledem na dříve provedené 

výzkumy), nicméně by se mohl ukázat i pravý opak. Tento nedostatek by bylo dobré 

v případě dalšího bádaní napravit. Zajímavé je srovnání s celkovou životní spokojeností 

Fahrenbergova souboru – součet všech skórů byl u výběrového souboru přibližně 257 bodů, 

kdežto probandi této studie dosahovali průměrné hodnoty 319 bodů. 

Výsledky testování hypotézy H2 neprokázaly statisticky významný rozdíl v úrovni 

životní spokojenosti žen a mužů, přesto měly ženy větší tendenci skórovat v průměru asi o 5 

bodů více. I v dřívějších výzkumech nebyl prokázán vliv pohlaví na životní spokojenost 

(Rosenfield et al., 2000; Turner & Turner, 1999; Kambhampati et al., 2011). K jiným 

výsledkům ovšem došli například Hampel a Segal (1994), Hnilicová (2004) nebo 

Herschbach (1999). Podle jejich výsledků mají muži větší tendenci k větší spokojenosti se 

životem. Zkoumaný vzorek této práce ovšem přinesl opačné výsledky. Ženy měly větší 

tendence ke spokojenosti oproti mužům. Může to být dáno charakteristikou výběrového 

souboru, možná je i změna přístupu k ženám v průběhu let, které se pak cítí více přijímané a 

tudíž i spokojenější než tomu bývalo dříve. Specifický může být i výzkumný vzorek 

s ohledem na bydliště a další demografické údaje. Je možné, že kdyby byl vzorek s ohledem 

na pohlaví vyrovnaný, výsledky by byly jiné. Pro možný budoucí výzkum by bylo zajímavé 

hledat v souvislosti s pohlavím i další psychologické faktory – například osobnostní či 

temperamentové. Případně do analýzy zapojit více faktorů – například stav, pohlaví, 

vzdělání. 

Výsledky hypotézy H4 prokázaly statisticky významný rozdíl v úrovni životní 

spokojenosti s ohledem na vzdělání. Oproti očekávání však jako nejvíce spokojení vyšli 

probandi s výučním listem. Nejnižší životní spokojenosti dosahovali probandi 

s vysokoškolským vzděláním, v těsném závěsu pak probandi se středoškolským vzděláním. 

Výsledky tohoto šetření ovšem nekorelují s výsledky Dienera (1999), který popisoval, že 

vzdělání přispívá k vyšší životní spokojenosti. V dalších výzkumech (Hnilica et al., 2006; 
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Hnilica, 2005b; Fahrenberg, 2001; Křížová, 2005) byl brán ohled i na další faktory – 

například příjem či spokojenost s prací, kde byla zjištěna pozitivní korelace. Vyšší příjmy a 

lepší pracovní post přinášely vyšší životní spokojenost. Podle Hnilici (2005b) nejnižší 

životní spokojenosti dosahují lidé, kteří vykonávají rutinní práci (například pásová výroba), 

která je většinou vykonávána méně kvalifikovanými pracovníky. V případě této práce bylo 

rozložení souboru nerovnoměrné – nejvíce probandů bylo z řad vysokoškoláků, vyučených 

bylo pouhých 15. I z tohoto důvodu mohou být výsledky takové, jaké jsou. S větší 

reprezentativností vzorku už by tomu tak být nemuselo. Dalším faktorem mohla býti 

motivace k vyplňování dotazníku – nespokojení vyučení nemuseli mít touhu se do šetření 

zapojit. Důležitou proměnou může být i doba, ve které je výzkum prováděn, protože dochází 

ke zlepšování ekonomické situace. Často bývají lépe materiálně zabezpečeni i lidé bez 

vysokoškolského vzdělání a právě ti se mohli zapojit do výzkumného souboru. 

Testování hypotézy H4 neprokázalo statistickou významnost mezi rodinným stavem a 

velikostí bydliště. Zadaní i singles přesto měli mírnou tendenci k vyšší životní spokojenosti 

v menších městech (do 100 000 obyvatel), což nekorelovalo s hypotézou, že lidé ve velkých 

městech budou vykazovat vyšší míru životní spokojenosti. Dle výsledků lze usuzovat, že 

životní styl ve velkých městech může působit více stresu, který se pak promítá do vnímání 

spokojenosti. Předpoklad vyšší ŽS ve velkých městech tkvěl v lepších ekonomických 

podmínkách, dostupnosti volnočasových aktivit a vzdělanosti Vzhledem k naměřeným 

výsledkům nemá velikost bydliště vliv na spokojenost. Myslíkové a Večerníkovi (2016) 

z výzkumu vyplynulo, že je z hlediska spokojenosti výhodné bydlet v menších městech. Po 

zařazení proměnné vzdělání to už ovšem neplatilo, protože lidé v Praze byli spokojenější 

právě díky svému vzdělání, které jim pomohlo k lépe placené práci. Jejich výzkum se ovšem 

nezaměřoval přímo na životní spokojenost singles, ale na celou populaci ČR. Podle 

Fahrenberga (2001) jsou také lidé spokojenější v menších městech. Výzkumy zaměřené 

pouze na spokojenost singles se nepodařilo vyhledat. 

Testování hypotézy H5 prokázalo statistickou významnost s ohledem na stav a věk. 

Single probandi ve věku 35-40 let vykazovali vyšší životní spokojenost než mladší single 

probandi. Tento výsledek nekoreloval s hypotézou, ta předpokládala pravý opak, protože 

v nižším věku by singles mohli být více spokojeni už jen proto, že je vyšší šance, že se to 

v případě jejich nespokojenosti s tímto stavem změní a partnera si najdou. To už může 

v pozdějším věku být problém a lidé tak začnou více propadat negativním myšlenkám 

ohledně svého stavu, což potvrzuje Očenášková (2011). Její participanti v mladším věku 
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lépe snášeli své singlovství. S tím se ztotožňuje i Křivohlavý (2004), který sice našel i 

genderové odlišnosti, ale u žen se tento předpoklad prokázal – v mladším věku bývají 

spokojenější. Podle Fahrenberga (2001) také mladší respondenti vykazují vyšší míru životní 

spokojenosti. Ovšem výsledky analýzy potvrzují výsledky, ke kterým došly dřívější 

výzkumy (Hamplová, 2004; Diener, 1999; Fahrenberg, 2001), kteří došli k závěrům, že ve 

starším věku jsou lidé více spokojeni. Výzkumný soubor výše zmíněných ovšem 

nezahrnoval jen singles, ale všechny bez ohledu na stav. Hertel et al. (2007) přišli s výsledky 

studie, která přinesla výsledky o tom, že mladší singles bývají společností lépe přijímáni než 

ti starší. To by pak mohlo souviset s jejich nahlížením na sebe samé a vnímaná životní 

spokojenost by se tak zvýšila. Ovšem o něco starší singles už jsou pravděpodobně na vyšším 

ekonomickém statusu vzhledem k jejich působení na trhu práce. Mladší většinou studují a 

jejich finanční situace tak může ovlivňovat jejich negativní vnímání života. Poormanová a 

Liefbroer (2010) uvádějí, že starší singles mají ke svému singlovství pozitivnější vztah.  

Limitem testování této hypotézy je nevyrovnanost souboru, probandů ve věkové kategorii 

35-40 bylo celkově pouhých 50. 

Zkoumání ŽSVČ vzhledem ke stavu prokázalo statisticky významné rozdíly mezi 

singles a zadanými. Hypotéza H6 předpokládala vyšší úroveň ŽSVČ u singles, což bylo na 

výzkumném souboru potvrzeno. Tyto výsledky korelují s tezemi o větší individualitě, 

zaměřenosti na koníčky či kariéru (Vágnerová, 2007). Slonim et al. (2015) vyhodnotili 

dobrovolné singles jako více osamělé, tudíž se dá usuzovat, že s volným časem nebudou 

úplně spokojeni, pokud nejsou zaměřeni na individualistické zájmy. Z výsledků tohoto 

výzkumu se ale dá usuzovat, že singles nejsou „bržděni“ svým partnerem a mohou se 

svobodně realizovat v tom, co je zajímá a baví a mají na to díky své „samotě“ i více času. 

Partnera jim mohou suplovat přátelé, případně skupina jiných singles. Trávení volného času 

singles zkoumal ve Švédsku Henriksson (2019) a došel k závěru, že více než formu terapie 

hledají singles ve specializovaných skupinách parťáky pro volnočasové aktivity. 

Testování hypotézy H7 nepotvrdilo statisticky vyšší úroveň životní spokojenosti 

v sociální oblasti (ŽSS) u singles.  S podporou okolí jsou obě skupiny stejně spokojené, 

opravdu zanedbatelně více v průměru skórovali zadaní (o 0,14 bodu). Ne zcela tento 

výsledek koreluje s výsledky DePaulo (2006), které vyšlo, že singles mají 

lepší/uspokojivější vztahy s kamarády a rodiči. Podle Fahrenberga (2001) disponují vyšší 

životní spokojeností v tétooblasti osoby zadané oprati singles. Že ale spokojenost se sociální 

podporou vyšla u obou skupin totožná, je vlastně pozitivním zjištěním. Obě skupiny 
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skórovaly v průměru i relativně vysoko (přibližně 35 bodů ze 49). Oproti středním 

hodnotám výběrového souboru Fahrenberga (2001) to je přibližně o jeden bod méně, pokud 

se v úvahu berou všechny věkové kategorie. Ve věkově kategorii 20-40 let jsou hrubé skóry 

totožné jak u souboru Fahrenberga, tak u tohoto výběrového souboru. 

Testování hypotézy H8 neprokázalo signifikantní rozdíly ŽSF s ohledem na stav. 

Singles měli lehce vyšší tendenci být v této oblasti spokojenější než zadaní, což nekoreluje 

se zjištěními Simpsona (2006), který poukazoval na ekonomickou zátěž singles. Lewis a 

Borders (1995) vyhodnotili singles jako relativně spokojené se svou finanční situací. 

Testování hypotézy H9 prokázalo statisticky významné rozdíly ŽSX s ohledem na 

stav. Zadaní skórovali o poznání více, než zadaní, kteří byli se svou sexualitou prokazatelně 

méně spokojení. Výzkumný vzorek Lewis a Borders (1995) sice čítal pouze ženy, ale ačkoli 

odpovídaly, že sexuální život u nich téměř neexistuje, byly se svou situací spokojené a 

skórovaly relativně vysoko. S výsledky, že singles jsou signifikantně nespokojenější, než 

zadaní korelují výsledky Drotována a Blehy (2008) nebo Cargana (1986). Dle nich je 

například pro uspokojující sexuální život partnerství důležité z hlediska důvěry, intimity a 

otevřenosti. 

Limitem této studie se zdá nevyrovnanost vzorku z hlediska stavu, pohlaví, vzdělání a 

věkového zastoupení, což by bylo při případném retestování vhodné zkusit více vyrovnat. 

V úvahu by připadalo zkusit srovnat více proměnných současně a hledat tak kauzální vztahy 

hlouběji, což by vyžadovalo pokročilejší práci se statistickými programy a testy. Dále by se 

dalo šetření rozšířit o hledání souvislostí s životní spokojeností a jistými osobnostními 

předpoklady, případně s neuroticismem a extraverzí. I přesto přinesla analýza zajímavé 

výsledky o životní spokojenosti singles v ČR, na kterých je možné v budoucnu stavět, 

protože publikovaných výsledků s kvantitativním zaměřením pouze na konkrétní skupinu 

singles a jejich spokojenost zatím není mnoho. 

6 Závěry 

Hlavním cílem této práce bylo zjištění rozdílů úrovně životní spokojenosti mezi 

zadanými a singles. Dílčí hypotézy byly většinou směřované k hledání rozdílů mezi těmito 

dvěma skupinami. U dvou hypotéz se testoval celý soubor s ohledem na demografické a 

doplňující údaje (pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání) bez ohledu na stav. Nejdůležitější 

závěry z výsledků výzkumu jsou následující: 
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- Celková životní spokojenost je signifikantně vyšší u zadaných probandů oproti 

single probandům. 

 

- Ženy nejsou statisticky významně více spokojené se životem než muži, přestože 

měly v průměru přibližně o 5 bodů vyšší hrubý skór celkové životní spokojenosti. 

 

- Existuje statisticky významný rozdíl v úrovni životní spokojenosti s ohledem na 

vzdělání. Oproti očekáváním jsou se životem statisticky významně více spokojeni 

probandi s nižším dosaženým vzděláním. Konkrétně to je skupina s výučním listem, 

která vykazuje nejvyšší průměrný hrubý skór životní spokojenosti.  

 

- Neprokázalo se, že by probandi z velkých měst s ohledem na rodinný stav měli 

signifikantně vyšší úroveň životní spokojenosti. Výsledky ukázaly, že všechny 

skupiny disponují s ohledem na průměr hrubých skórů stejnou úrovní životní 

spokojenosti. 

 

- Prokázalo se, že singles ve věku 35-40 let vykazují signifikantně vyšší životní 

spokojenost. Čímž se nepotvrdila hypotéza, která předpokládala pravý opak, tedy že 

mladší probandi budou dosahovat statisticky významně vyšších skórů životní 

spokojenosti. U zadaných probandů se neprokázaly ani vnitroskupinové signifikantní 

rozdíly a jejich průměrné skóry životní spokojenosti byly vzhledem k věku bez 

rozdílu. 

 

- Prokázalo se, že singles mají statisticky významně vyšší úroveň životní spokojenosti 

v oblasti trávení volného času než zadaní.  

 

- Neexistuje statisticky významný rozdíl mezi úrovní životní spokojenosti v sociální 

oblasti singles a zadaných. Rozdíl průměrů obou skupin je velice zanedbatelný, 

životní spokojenost v sociální oblasti je u obou skupin výzkumného souboru totožná. 

 

- Neexistuje statisticky významný rozdíl v úrovni životní spokojenosti v oblasti 

financí mezi skupinami singles a zadaní. Singles tak nejsou signifikantně méně 

spokojeni se svou finanční situací než zadaní. 
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- Prokázalo se, že singles mají statisticky významně nižší úroveň životní spokojenosti 

v oblasti sexuality než zadaní. Výsledky testování ukázaly, že rozdíly v 

průměrných hrubých skórech mezi oběma skupinami jsou markantní a zadaní jsou 

v této oblasti o mnoho spokojenější.  

Souhrn 

 Ústředním tématem této diplomové práce byla životní spokojenost singles. Hlavním 

cílem práce bylo zjištění rozdílů v celkové úrovni životní spokojenosti single mužů a žen 

v porovnání se zadanými respondenty ve věku 20-40 let. Dalším cílem bylo zjistit, zda se 

najdou některé oblasti života, ve kterých se budou obě skupiny (singles, zadaní) výrazně lišit 

a případně popsat, o které se jedná. V teoretické části byly vymezeny základní termíny, které 

se týkají životní spokojenosti, singles a hodnot.  

Teoretická část se detailněji zabývala modely osobní pohody, determinanty životní 

spokojenosti a také problematikou měření životní spokojenosti. Samostatná kapitola se 

zaměřovala na problematiku singles, kde byla větší pozornost věnována typologii singles, 

stereotypům, výhodám a nevýhodám života singles a také genderovým odlišnostem. 

V neposlední řadě se teoretická část snažila přiblížit problematiku hodnot, hodnotové 

orientace a následnou souvislost se single životem. Posledním tématem byla samostatná 

kapitola zaměřující se na již provedené výzkumy singles, která se tak stala východiskem pro 

následný výzkum. 

Empirickou část práce tvořil kvantitativní výzkum, jehož cílem bylo zjistit úroveň 

životní spokojenosti singles v porovnání se zadanými respondenty. Data byla sbírána 

v dubnu až červnu roku 2017 pomocí standardizovaného Dotazníku životní spokojenosti od 

Fahrenberga, který obsahuje deset škál. Testování proběhlo na výběrovém souboru 

zadaných a nezadaných jedinců ve věku 20-40 let (n=354) s nerovnoměrným zastoupením 

mužů a žen. Nerovnoměrně byly zastoupeny i kategorie singles (n=235) a zadaní (n=119). 

Z výzkumu nebyl nikdo vyřazen.  

Hlavní výzkumná hypotéza se zaměřovala na celkovou životní spokojenost singles a 

zadaných respondentů. Dílčí hypotézy byly vytvořeny na základě sledovaných proměnných 

a také na základě citované literatury. Zpracování dat probíhalo ve statistickém programu 

SPSS, kdy pro testování hypotéz byly vybrány vhodné statistické testy vzhledem k druhu 

měřených proměnných.  
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Analýza potvrdila signifikantní rozdíl mezi úrovní životní spokojenosti singles a 

zadaných. Potvrdil se předpoklad, že zadaní jsou se životem statisticky významně více 

spokojeni, než singles. 

Výsledky nepotvrdily statisticky významný rozdíl mezi spokojeností mužů a žen, 

přesto ženy vykazovaly o něco vyšší skóre, než muži. Analýza neprokázala ani statisticky 

významný rozdíl mezi úrovní životní spokojeností a vysokoškolským vzděláním, prokázal 

se pravý opak. Signifikantně vyšší úrovní životní spokojenosti disponují probandi 

s nejvyšším dosaženým vzděláním vyučen. Nejnižší úrovní životní spokojenosti disponovali 

lidé se středoškolským vzděláním. Výsledky analýzy přinesly informaci o tom, že rodinný 

stav a zároveň velikost bydliště neovlivňuje úroveň životní spokojenosti. Přibližně stejných 

skórů dosahovali singles z malých i velkých měst, stejně na tom byli i zadaní. Testování 

životní spokojenosti vzhledem ke stavu a věku prokázalo statisticky významné rozdíly u 

singles ve věku 35-40 let, jejichž životní spokojenost je signifikantně vyšší. To ovšem 

nekoreluje s předpokladem, že statisticky významně vyšší úroveň spokojenosti budou 

vykazovat probandi do věku 35 let. Prokázalo se, že singles mají statisticky významně vyšší 

úroveň životní spokojenosti v oblasti trávení volného času než zadaní. Neexistuje statisticky 

významný rozdíl mezi úrovní životní spokojenosti v sociální oblasti singles a zadaných. 

Rozdíl průměrů obou skupin je velice zanedbatelný, životní spokojenost v sociální oblasti je 

u obou skupin výzkumného souboru totožná. Analýza neodhalila statisticky významný 

rozdíl v oblasti financí vzhledem ke stavu. Zadaní měli jen o něco nižší výsledky, než 

singles. Analýza však u singles prokázala signifikantně nižší úroveň životní spokojenosti 

v oblasti sexuality.  

Vzhledem k již realizovaným výzkumům se podařilo některé poznatky potvrdit, 

v jiných se však výsledky lišily. To může souviset s charakteristikou výzkumného souboru, 

většina citovaných výzkumů odkazuje na zahraniční populaci. 
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