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Teória psychoterapie

Evolučno-biologické a etologické pohľady na výber partnera pre dlhodobý

vzťah u žien

Z. Doktorová, J. Hašto

Evolutionary-biological and etological view on election of a partner

for a long-term relationship by woman

Súhrn

V práci sme sa sústreďovali na evolučné aspekty výberu dlhodobého partnera, najmä u žien. Čerpali sme
z výskumov evolučných psychológov, biológov, antropológov a etnológov, ktorí skúmajú partnerské preferen-
cie pomocou dotazníkov a pozorovaní mnohých ľudských spoločenstiev všetkých kontinentov. Ich výsledky
sme porovnávali s etologickými a behavioristickými pozorovaniami živočíchov.

Kľúčové slová: evolučná biológia, etológia, výber partnera, sexualita.

Summary

In our article we concentrated on evolutionary aspects of election of a long-term partner, especially by
women. We drow the information from the research works of evolutionary psychologists, biologists, antropo-
logists and etnologists, who study preferences of partners by using questionnaires and observations of many
human communities all over the world. I compared their outcomes to etological and behavioral observations
of animals.
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Úvod

Pri psychiatrickej a psychoterapeutickej praxi je takmer isté,
že po určitom čase (obvykle nie veľmi dlhom) získame skú-
senosť, že u našich pacientov sa nezriedka v rôznej podobe
a významne uplatňuje vzťahová problematika. Pričom v sú-
vislosti s témou tohto príspevku máme na mysli hlavne prob-
lematiku párového vzťahu muž – žena, milenec – milenka,
otec – matka, manžel – manželka, ex-manžel – ex-manželka.
Tento párový vzťah môže byť prirodzene

”
komplikovaný“

niekým tretím:
”
manželský trojuholník“, dieťa, rodiny čle-

nov páru, spoločnosť so svojimi hodnotovými postojmi,
atď . . .
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Medzinárodná klasifikácia duševných porúch (ICD-10, ka-
pitola V (F)) umožňuje jednak klasifikáciu klinického syn-
drómu, na ďalšej úrovni za použitia kapitoly XXI z ICD-
10 môžeme kódovať

”
Faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný

stav a vedú k využívaniu zdravotníckych služieb (Z)“ (Dil-
ling 1991). Bez nárokov na úplnosť uvedieme niektoré Z-
kódy, ktoré môžu úzko súvisieť s problematikou voľby par-
tnera/partnerky a fungovaním párového vzťahu a tiež do-
padu na dieťa: atypické rodinné situácie (Z60.1), život osa-
mote (Z60.2), strata blízkeho príbuzného (Z61.0), odchod
z rodičovského domu (Z61.1.), negatívne zmenená štruktúra
rodinných vťahov (Z61.2), udalosti, ktorých dôsledkom bola
strata sebahodnotenia (Z61.3), iné problémy pri výchove die-
ťaťa (Z62), problémy vo vzťahu s (manželským) partnerom
(Z63.0), problémy vo vzťahu s rodičmi alebo s priženenými
príbuznými (Z63.1), chýbanie člena rodiny (Z 63.3), zmiz-
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nutie alebo smrť rodinného príslušníka (Z63.4), narušenie
rodiny rozchodom alebo rozvodom (Z63.5), iné (Z63.8). Ku
klinickej skúsenosti patria ale tiež pozorovania, ako kva-
litný párový vzťah môže stabilizovať človeka s duševnou po-
ruchou, harmonizovať jeho osobnosť, viesť k dlhodobému
priaznivému zvratu vo vývoji ochorenia, napríklad aj pri
schizofréniách (Bleuler, 1972).
Párová a rodinná terapia môže mať výrazné ozdravné

účinky, ak sa problémové vzťahy uplatňovali patogénne.
Tak napríklad v metaanalýze efektivity psychoterapeutic-
kej liečby pacientov s veľkou depresiou (major depression),
pričom sa prirodzene zohľadňovali len kontrolované a ran-
domizované štúdie s kvalitným dizajnom, dospel Grawe
(2004) k nasledujúcemu rebríčku, najúčinnejšími počnúc:
párová terapia, psychodynamické psychoterapie, kognitívne-
behaviorálne, interpersonálne, atď . . .

Voľba partnera/partnerky má teda, zdá sa, veľký klinický
význam. Je v nej obsiahnuté ako potencionálne riziko pre
duševné zdravie, tak aj šanca k podpore salutogenézy.
Nad

”
mechanizmami“ voľby partnera/partnerky sa fun-

dovane zamýšľal už S. Freud (voľba v zmysle narcistického
typu alebo oporného typu alebo ich zmesi. K poznaniu psy-
chodynamiky a interpersonálnej dynamiky párových vzťa-
hov výrazne prispel napríklad súčasný psychiater a psycho-
analytik J.Willi (1975, 1978, 1985, 1991) z z rišskej školy
a u nás tiež pomerne známy B.Hellinger (2002). Z česko-
slovenských autorov to bol napríklad M. Plzák (1975), bý-
valý primár na Psychiatrickej klinike FVL UK v Prahe, psy-
chiater, ktorý bol výrazne inšpirovaný transakčnou analý-
zou. V našom fragmentárnom prehľade sa ale chceme na
problematiku voľby partnera pozrieť z hľadiska evolučno-
biologického, respektíve etologického. Sme tak v súlade
s apelom Nesseho (2005), že do bio-psycho-sociálneho mo-
delu tak dôkladne koncipovaného G.L. Engelom (2005a,
2005b) je potrebné dôsledne integrovať aj aspekt evolučný
(Nesse, 2005).
Hoci proces výberu partnera pokladáme za tajomný, ve-

domý a veľmi výberový, v poslednom období sa pri jeho skú-
maní začali čoraz viac uplatňovať teórie evolučnej biológie,
psychológie a antropológie, keďže vlastnosti partnera, ktoré
dnes racionálne hodnotíme ako želateľné alebo nežiadúce,
boli mnoho rokov formované fylogeneticky. Ľudskú prirodze-
nosť nepochopíme, pokiaľ nepochopíme jej evolúciu a nepo-
rozumieme vývoju ľudskej sexuality, pretože sexualita stála
v centre evolúcie ľudského druhu. Zdedili sme po predkoch
snahu prežiť, jesť, myslieť, dorozumievať sa, ale predovšet-
kým sme zdedili snahu rozmnožovať sa. Len tí z našich pred-
kov, ktorí splodili potomkov, im odovzdali svoje vlastnosti.
Dawkins v sedemdesiatych rokoch 20. storočia formuloval
názor, že keďže telá sa nereplikujú, ale sú vytvárané, zatiaľ čo
gény sa replikujú, musíme v telách vidieť evolučné dopravné
prostriedky pre gény. Človek má napríklad so šimpanzom
spoločných až 98% génov. Naši predkovia sa do Európy pre-
sťahovali z Afriky približne pred 100 000 rokmi, čo pred-
stavuje asi 3000 generácií, evolučný okamih, ktorý baktérie
zvládnu za 36 hodín. Ľudská prirodzenosť je nielen všade
rovnaká, ale pozoruhodne rovnaká ako v minulosti. V mes-

tách nežijeme dlhšie ako 1000 rokov. Poľnohospodárstvom
sa nezaoberáme dlhšie ako 10000 rokov. Po viac ako milión
rokov, počas ktorých sa naše biologické vlastnosti neodlišo-
vali od dnešných, sme žili najmä v Afrike a živili sa ako lovci
a zberači. V lebke súčasného obyvateľa veľkomesta teda sídli
mozog prispôsobený potrebám tvora, ktorý žil v malých sku-
pinách rozptýlených po africkej savane, živil sa lovom a zbe-
rom korienkov (Ridley, 1994).
Evolučná biológia a psychológia vychádzajú z Darwinovej

evolučnej teórie prírodného výberu (Darwin, 2005, 2006),
ktorou roku 1859 spôsobil revolúciu vo vedeckých kruhoch.
Podľa nej sú v dejinách evolúcie základnými formujúcimi
faktormi dedičnosť, mutácia a selekcia, ktoré v konečnom
dôsledku rozhodujú o tom, ktoré z vlastností pretrvajú ako
adaptačne vhodné. Teória prírodného výberu nie je apliko-
vateľná len na fyzické štruktúry organizmov, ale aj na sprá-
vanie, a tým aj sociálne interakcie. Štúdiom biologických
základov sociálneho správania sa v súčasnosti zaoberá soci-
obiológia (Wilson, 1993).
S evolučnými teóriami úzko súvisí etológia (Lorenz, 1993),

zaoberajúca sa porovnávacím výskumom správania. Jej zá-
klady vypracovali Konrad Lorenz a Niko Tinbergen. Pozoro-
vaním živočíchov v ich prirodzenom prostredí zistili, že prav-
depodobnosť výskytu určitého správania sa opakuje podľa
určitých zákonitostí. Etologické teórie tvoria základ moder-
nej sexuológie, ktorá sexuálne správanie chápe ako komuni-
kačný proces, ktorým sa realizuje systém parciálnych mo-
tivačných stavov (Lorenz, 1993). Behaviorizmus prispel po-
znatkami z experimentálneho pozorovania zvierat a ich reak-
tívneho správania. Či je správanie vrodené alebo naučené, sa
s najväčšou istotou dá rozhodnúť pomocou výchovy za kon-
trolovaných podmienok. Práve táto metóda však z etických
dôvodov nie je u človeka použiteľná. Štúdium vrodených zá-
kladov ľudského správania, ktoré tiež nazývame humánnou
etológiou, je práve preto odkázané na nepriame metódy: ana-
lýzy správania novorodencov, analýzy správania nevidiacich
alebo nepočujúcich novorodencov, porovnávanie kultúr, in-
trospekciu emócií a pocitov a dôkaz homológie. Typy reakcií,
ktoré sa v homologizovanej forme zisťujú ako u človeka, tak
aj u príbuzných zvieracích foriem, sú per definitionem vro-
dené, pretože majú spoločný fylogenetický koreň (Jurgens,
Ploog, 2005).
Podľa princípov evolučnej biológie si organizmy stratégie

výberu partnera nevolia dobrovoľne či vedomo, správajú sa
iba tak, ako im to priamo alebo sprostredkovane diktujú
ich gény. Určitú stratégiu väčšina jedincov nepoužíva preto,
že bude najpravdepodobnejšie úspešná, ale preto, že určitá
stratégia bola úspešná v minulosti, prevládli v populácii je-
dinci, ktorí ju používajú. Organizmy v prírode neriadia svoje
správanie pri rozmnožovaní snahou dosiahnuť maximálnu
biologickú zdatnosť, ale snahou o dosiahnutie pocitov fy-
ziologickej slasti. Jedinec podriaďuje svoje správanie tomuto
hľadisku, o tom, čo bude jeho nervový systém pociťovať ako
príjemné, však nakoniec rozhoduje evolúcia (Flegr, 2005).
Evolučný výsledok je výsledkom medzipohlavnej (interse-

xuálnej) a vnútropohlavnej (intrasexuálnej) kompetície, čiže
pohlavného výberu (Flegr, 2005). Samce si môžu dovoliť zvy-
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šovať svoju zdatnosť väčšou sexuálnou aktivitou, zatiaľ čo
samice nemajú v tomto smere rezervy, a počtom pohlav-
ných partnerov počet mláďat takmer nestúpa. Samička ve-
nuje donoseniu a výchove mláďat oveľa väčší čas a energiu
ako samec, následkom čoho je v populácii vždy nadbytok se-
xuálne aktívnych samcov v porovnaní so samicami, ktoré sú
ochotné sa páriť, a preto intenzívnejšiemu pohlavnému vý-
beru sú podrobované samce. Zatiaľ čo optimálnou (aj keď nie
vždy evolučne stabilnou) stratégiou samcov je maximálna
intenzita, a teda nevýberovosť, samice musia uprednostňo-
vať skôr kvalitatívne hľadiská. Existujú druhy, u ktorých
si obe pohlavia vymenili úlohy a do produkcie potomstva
väčšou mierou prispieva samec – napríklad niektoré druhy
rýb, cvrček, morské koníky. Vtedy sú samce prieberčivejšie
ako samice a nápadnejšie sekundárne pohlavné znaky vzni-
kajú u samíc. Pohlavný výber teda znamená kompetíciu me-
dzi príslušníkmi rovnakého pohlavia o vhodných sexuálnych
partnerov. To vedie k rozdielnej evolúcii morfologických zna-
kov, sekundárnych pohlavných znakov (epigamných znakov)
a pohlavnému dimorfizmu. Mnohí autori vrátane Darwina
(2005) predpokladajú , že celý rad ľudských znakov bol fixo-
vaný pohlavným výberom. Patria sem znaky morfologické,
ale aj niektoré vzorce správania.
V súčasnosti sa predpokladá, že v pravekých lovecko-

zberačských spoločnostiach bola dominujúcim spôsobom
rozmnožovania monogamia. Je typická pre viac ako 90%
vtáčích druhov a asi 4% cicavcov. Okrem človeka sa vysky-
tuje napríklad u niektorých psovitých šeliem, niektorých hlo-
davcov, kopytníkov, pazúrikovitých opíc a gibonov. Výhodou
monogamie je spoločná starostlivosť o potomkov, čo zvyšuje
ich šance na prežitie a účinnejšiu ochranu proti nepriateľom.
Najčastejšie je preto preferovaná u tých druhov, kedy buď
samička nie je schopná sama odchovať mláďatá alebo je po-
čet odchovaných mláďat bez pomoci samca taký malý, že sa
tieto straty nedajú samcom vyrovnať ani tým, keby mali po-
tomstvo s mnohými samicami. Uzatvorené páry môžu trvať
i celý život, ako sa to dokázalo u tučniaka, kiviho, albat-
rosa, labute, orla, bociana, sovy, papagája, krkavca, kavky.
Lorenz (1996) zaznamenal v priebehu dlhoročných pozoro-
vaní divých husí len tri rozchody párov, ktoré spoločne sedeli
na vajciach a odchovali mláďatá. Popisuje aj dva roky trva-
júci smútok gunára, ktorému zahynula partnerka a s ním
súvisiaci jeho významný pokles v sociálnej hierarchii kŕdľa.
U viacerých druhov vtákov bol pozorovaný častejší rozchod
mladých párov v porovnaní s dlhšie trvajúcimi zväzkami,
pričom hlavnou príčinou rozpadu páru býval neúspech pri
hniezdení. Život v dlhodobých zväzkoch u človeka zrejme
súvisí aj s pomalým vývojom detí (Eibl-Eibesfeldt, 1986).

Uprednostňovanie hmotných zdrojov

Uprednostňovanie samčekov, ktorí ponúkajú zdroje, je v ži-
vočíšnej ríši najstarší a rozhodujúci základ voľby u sami-
čiek. Samičky skúmajú samčekov a rozhodujú sa pre tých,
ktorí majú najväčšie zásoby. Napríklad u čajok kŕmenie sa-
mičky počas dvorenia pozitívne korelovalo so samčekovou
neskoršou starostlivosťou o potomstvo. U mnohých druhov

hmyzu je dĺžka kopulácie, ktorú samica pripustí, priamo
úmerná veľkosti daru, u dravých múch je dokonca pri ma-
lom dare samec ohrozený zožraním. U mnohých druhov vtá-
kov je lákadlom hniezdo, ktoré si samice starostlivo pre-
hliadajú a volia si jednoznačne takých samčekov, ktorých
stavba je najdokonalejšia alebo najlepšie vyzdobená (Flegr,
2005). Počas evolúcie sa ženám osvedčilo, že pre deti zais-
tia viac zdrojov od jediného manželského partnera ako od
viacerých dočasných partnerov. Muži investujú do svojich
manželiek a detí a starajú sa o ne v oveľa väčšej miere ako
iné primáty. Svoj status prenášajú na deti a tak ich podpo-
rujú. U ľudí je evolučne zakódované poskytovanie zdrojov
viazané na dobré finančné vyhliadky partnera. Už v štú-
dii v USA roku 1939 považovali ženy finančné zabezpečenie
partnera za dvojnásobne dôležitejšie ako muži u žien. To
sa opakovalo aj v rokoch 1956, 1967, nezmenila to ani se-
xuálna revolúcia na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokov 20. storočia, rovnaký výsledok bol aj v osemdesia-
tych rokoch. Prieskum, ktorý realizoval americký evolučný
psychológ Buss (1989) v 37 kultúrach šiestich kontinentov,
tiež dokázal, že na všetkých kontinentoch, v každom po-
litickom systéme, vo všetkých partnerských systémoch od
monogamie po intenzívnu polygamiu považovali ženy dobré
finančné vyhliadky u partnera za asi dvojnásobne dôležitej-
šie ako muži u žien. Evolučnú teóriu podporujú aj výsledky
výskumu Ardenera a spol.(1960), ktorí pozorovali správa-
nie žien kmeňa Bakweri v Kamerune, kde ženy disponovali
oveľa väčšími zdrojmi a boli podstatne menej početné ako
muži. Mali teda viac peňazí a veľký výber z potenciálnych
partnerov, napriek tomu uprednostňovali mužov so zdrojmi.
Aj spoločensky úspešné Američanky, ktoré sa orientujú na
kariérne povolania, napríklad študentky práva a medicíny,
uprednostňujú mužov s vyšším príjmom (Wiederman, Allge-
ier, 1992). So zohľadňovaním hmotných zdrojov úzko súvisí
preferencia ctižiadostivosti a usilovnosti, keďže takí muži si
zaisťujú vyššie postavenie v zamestnaní ako leniví a nemoti-
vovaní. V prieskumoch ženy hodnotili málo ctižiadostivých
mužov ako veľmi neatraktívnych, zatiaľ čo muži túto vlast-
nosť u žien hodnotili ako neutrálnu (Buss, 2004).

Vysoký spoločenský status

U všetkých živočíchov dávajú samice prednosť hierarchicky
vyššie postavenému samcovi. Samec si postavenie väčšinou
musí vydobyť súbojmi s ostatnými samcami. Konkurencia
môže mať formu fyzického zápasu až k zabitiu jedného z pro-
tivníkov (jeleň, slon, niektoré druhy cvrčkov), častejšie sú
však akési ritualizované súboje, kým sa neukáže, ktorý z pro-
tivníkov je silnejší. Ritualizácia je z hľadiska druhu výhodná,
pretože nie sú zabíjaní mladí alebo dočasne oslabení jedinci,
víťaz si ušetrí množstvo síl a vyhne sa možným zraneniam
(Flegr, 2005). Istou analógiou je tzv. imponovanie, ktoré má
atrahujúci účinok na sexuálnu partnerku a súčasne má zapla-
šiť potencionálnych rivalov. Imponovanie je charakteristické
aj pre dvorenie muža. Už malí chlapci sa pokúšajú impono-
vať dievčatám a zapudiť iných súperov rôznymi skúškami od-
vahy, šikovnosťou a silou. Analogické správanie nachádzame



128 TEÓRIA PSYCHOTERAPIE: VÝBER PARTNERA PRE DLHODOBÝ VZŤAH

vo všetkých kultúrach a časoch: od vzpriamenej chôdze a na-
pnutého hrudníka primitíva demonštrujúceho svoju silu, cez
stredoveké turnaje až k mladíkom v športových autách (Jur-
gens, Ploog, 2005). Samica môže tvorbou páru s dominant-
ným samcom výrazne postúpiť v hierarchickom rebríčku
a byť tak rešpektovaná aj vysoko postavenými samcami, ako
to napríklad u kaviek pozoroval Lorenz (1996). Aj u nemo-
nogamných druhov si samice vyberajú vyššie postavených
samcov. U tetrova obyčajného samice sledujú tokanie i vzá-
jomné súboje samcov a radšej dlhšie vyčkávajú na kopuláciu
s úspešným samcom, kým na ne príde rad, ako by volili slab-
šieho jedinca. Aj v háremových a promiskuitných systémoch
dávajú samice prednosť niektorým, spravidla vyššie posta-
veným samcom. Dominantný samec môže v takom spoločen-
stve potom samicu brániť pred nižšie postavenými. Vysoké
postavenie v hierarchii znamená okrem toho aj väčšie dis-
ponovanie zdrojmi potravy a kvalitnejšie teritórium (Flegr,
2005). Vo všetkých jazykoch sveta vrátane loveckých a zbe-
račských spoločenstiev existuje označenie

”
veľkých mužov“

pre mužov s vysokým spoločenským postavením. Spoločen-
ské postavenie je univerzálnym znakom toho, koľko zdrojov
muž kontroluje. Vysoké postavenie vedie k lepšej strave, bý-
vaniu a zdravšej starostlivosti o potomstvo. Na celom svete
chlapci vyššie postavených rodín majú lepšie možnosti voľby
partnerky. Podporujú to opäť výskumy Bussa (1989) v 37
kultúrach, pričom v rozvinutých krajinách sa do popredia
želateľných vlastností dostávajú aj vzdelanie a zamestnanie,
ktoré predikujú spoločenské postavenie.

Preferovanie starších mužov

Rovnako ako u paviánov, ktorí až s pribúdajúcim vekom
stúpajú v hierarchii skupiny, aj mladí muži málokedy dis-
ponujú takým rešpektom a postavením ako starší. Obzvlášť
extrémne sa to prejavovalo u kmeňa Tiwi, žijúceho na dvoch
ostrovoch pobrežia severnej Austrálie v gerontokracii, kde
starí muži disponovali najväčším vplyvom a mocou. Muž
tohto kmeňa musel dosiahnuť 30 rokov, aby mal dostatočné
postavenie na ženbu a málokedy si pred 40. rokom veku mo-
hol dovoliť druhú manželku (Hart, Pilling, 1960). V Busso-
vom prieskume 37 kultúr boli muži priemerne o 3,42 roka
starší ako ich partnerky (Buss, 1989). U zvierat tiež neko-
reluje dosiahnutie pohlavnej zrelosti samcov s ochotou sa-
míc páriť sa, keďže tá je závislá na hierarchickom posta-
vení samca a množstve vyhraných súbojov so sokmi, čo sa-
mec dosahuje zvyčajne neskôr. V dnešnej západnej spoloč-
nosti často príjem stúpa s vekom, vo všetkých kultúrach
úzko súvisí so zdrojmi a postavením. V tradičných spolo-
čenstvách tiež vek súvisí s telesnou silou, ktorá je najväčšia
okolo 30. roku a poľovníckymi schopnosťami, ktoré dosahujú
vrchol asi v 35. roku života, kedy telesná sila klesla len ľahko
a jej pokles je dobre kompenzovaný znalosťami, trpezlivos-
ťou a múdrosťou. Hoci vrchol finančných zdrojov dosahujú
muži nad 40 alebo 50 rokov, v tomto veku je už vyššie riziko
smrti a tým menšia schopnosť vychovať deti, preto zrejme
ženy väčšinou volia mužov len o niekoľko rokov starších od
seba (Buss, 2004).

Spoľahlivosť a ochota viazať sa

Vhodný partner by mal nielen disponovať zdrojmi, ale mal
by byť ochotný sa s nimi deliť s partnerkou i potomstvom.
Preto sa v preferenciách žien, ktoré hľadajú dlhodobého par-
tnera, umiestnili medzi 18 želateľnými vlastnosťami spoľah-
livosť a emocionálna stabilita na druhom – treťom mieste.
Dôležitým signálom o ochote sa viazať je láska. Výskumy
dokazujú, že kultúry na celom svete poznajú city, myšlienky
a skutky lásky, o čom svedčia aj nespočetné piesne, ľu-
dová slovesnosť, aj zaľúbenci, ktorí sa vzali proti vôli rodi-
čov (Eibl-Eibesfeldt, 1986). Ženy pri voľbe dlhodobého par-
tnera prikladajú láske veľký význam. Lorenz (1996) popi-
suje

”
zaľúbenosť“ a zásnuby – takzvanú rituálnu ceremóniu

aj u monogamných vtákov, ako sú kavky a divé husi. Zás-
nuby sa dejú dlho pred vlastnou kopuláciou, niekedy aj rok
predtým, než je vták schopný sa rozmnožovať.

Úloha sekundárnych pohlavných znakov
u živočíchov

V celej živočíšnej ríši zohráva telesný výzor pri voľbe par-
tnera veľkú úlohu. Samičky často vyberajú partnera podľa
výraznosti epigamných znakov, pretože ich vyjadrenie kore-
luje so zdravím a vitalitou. U vtákov sa vyvinulo niekedy
veľmi pestré, až ornamentálne sfarbené perie, ktorým lákajú
samice. Pri dvorení samce často predvádzajú perie na slnku,
aby vynikla jeho svietivosť. U viacerých vtáčích druhov na-
príklad samice uprednostňujú dlhé perá na chvoste. Ak las-
tovičím samcom umelo predlžovali perá, začali ich samice
považovať za veľmi atraktívne, dokonca sa s nimi chceli pá-
riť i také, ktoré už mali partnera (Veselovský, 2005). Pre-
ferencia samíc pre dlhé perá nie je samoúčelná, keďže štú-
die v aerodynamickom tuneli dokázali, že umelo predĺžené
chvostové perá lastovičiek výrazne zvyšujú vztlak tela vtáka
a umožňujú mu dokonalejšie manévrovanie počas letu (Nor-
berg, 1994). Ďalším dôležitým a zaujímavým sekundárnym
pohlavným znakom vtákov je spev. Ukázalo sa, že naprí-
klad u sýkorky dobrí speváci aj lepšie obhajovali teritórium.
Dokonca sa samice, ktoré boli spárené so samcom s veľkým
teritóriom, párili so samcami s vypracovanejším hlasovým
prejavom. Akustické hlasové signály, ktorými samce lákajú
samicu a zastrašujú soka, však poznáme u mnohých iných
živočíšnych druhov, napríklad u hmyzu, žiab, jeleňov, ge-
pardov, slonov. Zmyslový ťah môže rozhodnúť o tom, ktoré
znaky budú nakoniec fixované pohlavným výberom. Na roz-
diel od prírodného výberu, kde vznikajú štruktúry a vzorce
správania, ktoré zlepšujú šance na prežitie, pohlavným vý-
berom takto môžu vzniknúť aj znaky, ktoré svojmu no-
siteľovi znižujú viabilitu. Aby sekundárne pohlavné znaky
mohli plniť funkciu indikátora kvality, musí byť ich expre-
sia nákladná. Potom si ich úplnú expresiu môžu dovoliť iba
naozaj kvalitní jedinci. Spôsoby, akými môžu znaky zaťa-
žovať svojich nositeľov, sú rôzne. Napríklad sa vďaka pes-
trému sfarbeniu, predvádzaniu sa, či zvukovým prejavom
môžu stať ľahkou korisťou nepriateľa, alebo im znak môže
prekážať v pohybe (parohy, extrémne dlhé perá), zhoršo-
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vať viditeľnosť, u levov veľká hustá hriva zasa negatívne
ovplyvňuje termoreguláciu (Flegr, 2005). Miera expresie se-
kundárneho pohlavného znaku je potom daná výslednicou
protitlakov pohlavného a prírodného výberu. Výber samca
s rozvinutými pohlavnými znakmi prináša priamu výhodu,
ak vypovedá o jeho vitalite. Vitálnejšie samce môžu veno-
vať viac energie starostlivosti o potomstvo, prípadne môžu
odovzdať svoju vitalitu potomstvu aj negenetickou cestou
prostredníctvom kultúrnej evolúcie. Miera expresie sekun-
dárnych pohlavných znakov môže odrážať kvalitu ontoge-
nézy daného jedinca. Ak prebiehala ťažko, v najväčšej miere
budú postihnuté práve druhotné pohlavné znaky. Kvalita
ontogenézy môže byť ovplyvnená kvalitou jednotlivých gé-
nov, vonkajšími faktormi i kvalitou celého genómu. Aby
mohol znak takto fungovať, musí mať čo najmenšiu dedi-
vosť a čo najcitlivejšie reagovať na podmienky prostredia.
Sekundárne pohlavné znaky bývajú mimoriadne citlivé na
vonkajšie vplyvy, napríklad množstvo výživy a u mnohých
druhov miera ich expresie negatívne koreluje so stupňom na-
padnutia parazitmi Vzťah medzi stavom operenia, sfarbením
a parazitáciou bol monitorovaný 12 rokov na okrúžkovaných
pinkách. Vtákom, ktorí boli napadnutí parazitmi, vyrástlo
výrazne svetlejšie perie horšej kvality. Samice si volili sam-
cov s tmavším a pestrejším sfarbením, ktoré bolo znakom
rezistencie voči parazitom (Thompson, a kol., 1997). U las-
tovičiek sa so stúpajúcim množstvom parazitických roztočov
skracuje dĺžka pier na chvoste. Podobné pozorovania exis-
tujú aj pre hmyz, ryby a plazy. Sekundárne pohlavné znaky
môžu teda slúžiť aj ako indikátory okamžitého fyziologic-
kého stavu jedinca, ale môžu aj odrážať úspešnosť jedinca
v sociálnych interakciách, keďže u cicavcov je miera ich ex-
presie určovaná hladinou pohlavných hormónov, ktorá ko-
líše v závislosti od najrôznejších vonkajších faktorov, medzi
ktoré patrí aj psychický stav. U mnohých druhov je psy-
chický stav viazaný na úspechy či neúspechy v sociálnych
interakciách. Hladina pohlavných hormónov stúpa v prípade
úspechu a klesá pri neúspechu, na ktorom sa jedinec ani ne-
musí podieľať priamo. Jedna štúdia napríklad ukázala, že
u futbalových fanúšikov víťazného mužstva stúpla hladina
testosterónu o 28%, kým u fanúšikov porazeného mužstva
o 27% poklesla (Flegr, 2005). Ak určitý jedinec často víťazí,
má úspechy v práci i u opačného pohlavia, bude vykazovať
vyššiu hladinu testosterónu, čo sa prejaví zvýšenou mierou
expresie sekundárnych pohlavných znakov. Hypotéza imuno-
kompetenčného handicapu predpokladá, že vysoká hladina
pohlavných hormónov korelujúca s vysokou expresiou dru-
hotných pohlavných znakov súvisí zároveň so záťažou až po-
škodením imunitného systému, čo si môžu dovoliť len naj-
kvalitnejší jedinci. Ide preto o nefalšovateľný signál. Testos-
terón tiež výrazne zvyšuje agresivitu, ktorá je v živočíšnej
ríši významná pre obranu teritória a potomstva, uplatňuje
sa vo vzájomných súbojoch (Flegr, 2005).

Sekundárne pohlavné znaky u mužov

Podobne aj u ľudí majú sekundárne pohlavné znaky veľký
význam. Mužnejšie črty tváre – dlhšia a pevnejšia sánka,

silnejšie klenuté obočie a výraznejšie lícne kosti, sú známky
dobrého zdravia, pretože v dôsledku zaťaženia imunitného
systému vysokou hladinou testosterónu musia menej zdraví
muži znížiť jeho produkciu (Evans, Zarate, 1999). Aj veľkosť,
sila, atletické schopnosti, široké ramená, svalnaté telo, úzke
bedrá, pôsobia na ženy sexuálne príťažlivo. Ak ukázali že-
nám kresbu dvojice muža a ženy a požiadali ich, aby o nich
vymysleli príbeh, aj ženy, ktoré udávali, že im na mužovej
výške nezáleží, písali príbehy o úzkostných alebo slabých mu-
žoch, ak bol na obrázku muž od ženy nižší (Ridley, 1994).
Pri skúmaní pupilárnej reakcie, pričom prejavy záujmu ko-
relovali s rozšírením zreníc, reagovali ženy na akty svalna-
tých mužov aj vtedy, ak predtým udávali, že ich svalnatí
muži vôbec nezaujímajú (Hess, 1975). Počas evolúcie pat-
rila telesná ochrana k najdôležitejším veciam, ktoré mohol
poskytnúť muž žene, preto rozvinutie uvedených znakov bolo
signálom, že muž dokáže ochrániť partnerku a deti. V mno-
hých kultúrach patrí k známkam mužnosti brada, ktorá sa
často zachováva do vysokého veku a je symbolom životných
skúseností (Eibl-Eibesfeldt, 1986).

Význam zdravia v partnerských preferenciách

Význam zdravia má niekoľko opodstatnení: ak partner nie
je zdravý, je slabší, a teda nemôže dostatočne zabezpečiť
potravu, ochranu a starostlivosť o potomstvo. Je väčšie ri-
ziko, že môže zomrieť, a tým sa predčasne preruší prísun
zdrojov, čo partnerku núti vydávať energiu na vyhľadáva-
nie nového partnera. Chorý partner môže na zdravého, ako
aj na potomstvo preniesť nákazlivé choroby. Tiež môže pre-
niesť na potomstvo gény, ktoré sú zodpovedné za poškodené
zdravie. Vo všetkých mnohokulturálnych prieskumoch preto
muži rovnako ako aj ženy považujú zdravie partnera za veľmi
dôležité (Buss, 1989). Zdravie teda prináša veľa predností:
dlhší život, spoľahlivú starostlivosť, menšiu pravdepodob-
nosť nákazlivých chorôb a lepšie gény, ktoré sa ďalej prenesú
na potomstvo.

Význam symetrie pri hľadaní partnera

Viacerí biológovia poukazujú na dôležitý telesný znak sta-
bilného zdravia: symetriu tváre a tela. Jedinec, ktorý nie je
symetrický, nie je ani úplne úspešný pri uzatváraní partner-
ského zväzku (Moller, Thornhill, 1998). Odchýlky od bilate-
rálnej symetrie podmieňujú viaceré vplyvy okolia a genetické
faktory. Niektoré indivíduá znášali tieto vplyvy lepšie než
ostatné a dokazujú tak vývojovú stabilitu. Symetria tváre
a tela je preto symbolom schopnosti čeliť rôznym nepriaz-
nivým vplyvom. To opäť zvyšuje šance, že partner dokáže
byť dlhodobo k dispozícii svojej rodine a neprenesie na po-
tomkov žiadne ochorenie (Buss, 2004). Ľudia so symetric-
kými črtami vykazovali v testoch lepšie fyzické, psychické
a emocionálne zdravie (Shackelford, Larsen, 1997). Mužov
so symetrickými črtami tváre hodnotia ženy ako sexuálne
atraktívnejších, sú skôr a častejšie sexuálne aktívni a majú
počas života viac sexuálnych partneriek (Jones a kol. 2001).
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Vo výskumoch, kde ľudia hodnotili atraktivitu tváre prísluš-
níkov opačného pohlavia sa zistilo, že jedinci, ktorých tvár
bola hodnotená ako atraktívna, mali aj menší celkový in-
dex asymetrie. Atraktivita tváre tiež korelovala s body mass
indexom a zdravotnými problémami, u mužov aj so soci-
oekonomickým statusom (Hume, Montgomerie, 2001). Pri
hodnotení fotografií rôznych tvárí a fotomontáží vysvitlo, že
za najatraktívnejšie boli považované fotomontáže vytvorené
z čím väčšieho počtu pôvodných tvárí, a teda symetrickej-
šie (Langlois, Roggman, 1990). Aj u živočíchov funguje po-
dobný mechanizmus – lastovičky dbajú na úplnú symetriu
krídel samcov, čo rozpoznávajú aj podľa letových manévrov.
Samičky svrčkov zasa rozoznajú sluchom zvukové prejavy,
ktoré vyplývajú z kmitania asymetrickými krídlami. U via-
cerých druhov sú preferovaní jedinci so symetrickou kresbou
tela (Veselovský, 2005).
Ďalšie teórie vysvetľujúce vznik samičích preferencií, ktoré

sa uplatňujú aj u človeka:

• Fisherovský model (
”
teória sexy synov“): Ak samice za-

čnú preferovať samca s určitým druhotným pohlavným
znakom, potom jeho nositelia sú v konkurencii zvýhod-
není, majú viac potomkov a gén pre tento znak sa šíri
v populácii. Zároveň sa však šíri gén pre preferenciu
daného znaku (Fisher, 1958). Samice preto uprednost-
ňujú samcov s vyvinutými epigamnými znakmi, aby ich
zdedili aj ich synovia a boli úspešní pri rozmnožovaní
v nasledujúcej generácii.

• U vtákov, cicavcov a rýb sa často pozorovalo, že sa-
mice uplatňujú ako jedno z najdôležitejších kritérií pre
výber sexuálneho partnera jeho úspešnosť u ostatných
samíc. Samica, ktorá videla, že určitý samec kopuluje
s mnohými inými samicami, ho výrazne uprednostní
bez ohľadu na iné sekundárne pohlavné znaky. Je to
pre ňu výhodné, keďže si tak zaistí, že jej synovia zde-
dia po samcovi príťažlivosť pre ostatné samice, a teda
môžu mať viac potomkov (Flegr, 2005).

• V niektorých situáciách naopak prevládne takzvaný
efekt vzácneho samca – nadpriemernú úspešnosť má
samec so vzácnym, často veľmi nápadným fenotypom.
Tieto efekty sa navzájom nevylučujú. Väčšina samíc
síce preferuje samcov s najčastejším fenotypom, títo
si však konkurujú medzi sebou. Vzácny samec potom
môže mať veľký reprodukčný úspech, keďže nemá takú
silnú konkurenciu (Flegr, 2005).

• Zahaviho hypotéza handicapov zasa hovorí, že pre sa-
micu môže byť výhodné vyberať si samca s určitým
handicapom, pretože ak sa dožil reprodukčného veku,
je isté, že ide o nadpriemerne zdatného jedinca (Za-
havi, 1975). Handicapom môže byť sekundárny po-
hlavný znak, dôsledky poranenia, prípadne aj staroba
jedinca. Dôležité však je, aby koeficient dedičnosti han-
dicapu bol menší ako priemerný koeficient dedičnosti
ostatných znakov, ktoré určujú jeho zdatnosť (Flegr,
2005). Niektorí autori predpokladajú, že na podobnom
princípe môže fungovať aj príťažlivosť mužov, ktorí sa

netaja konzumáciou alkoholu, psychoaktívnych látok,
či riskantným správaním (Diamond, 2004).

Úloha vpečatenia v partnerských preferenciách

Vpečatenie (Prägung, Imprinting) je procesom učenia, kedy
asociácia určitého spôsobu správania s určitou podnetovou
situáciou nasleduje bez spätného posilňovania. Jeho zvlášt-
nosť je v tom, že je fylogeneticky

”
naplánované“ pre určitý

okamih v ontogenéze jedinca. Senzitívne obdobie je u rôz-
nych druhov a spôsobov správania veľmi odlišné, často na-
stupuje ešte skôr, ako daný spôsob správania býva spustený.
Vo väčšine preskúmaných prípadov je základom funkcie vpe-
čatenia fixácia určitého spôsobu správania na adekvátny ob-
jekt (Lorenz, 1993). Napríklad u húsat je senzitívnym obdo-
bím pre vpečatenie si obrazu rodiča obdobie medzi trinás-
tou až šestnástou hodinou života. Veľa sa diskutuje o tom,
či je mentálna predstava ideálneho partnera daná geneticky,
alebo je výsledkom učenia. Sexuálne prejavy určitého druhu
sú zrejme dané geneticky, ale na tom, koho si jedinec vy-
volí za objekt svojho sexuálneho záujmu, sa pravdepodobne
podieľa aj vpečaťovanie v raných fázach vývoja. Viacero prí-
kladov popisuje aj Lorenz (1996), kedy zvieratá, odchované
v prostredí iného živočíšneho druhu, zamerali svoj sociálny
inštinkt i sexuálne pudenie na tie živé tvory, s ktorými prežili
určité pečatiace obdobie svojho vývinu, aj keď v dospelosti
už boli obklopené jedincami svojho druhu. Tak sa napríklad
hus vyrastajúca medzi sliepkami uchádzala o kohúta, hoci
jej dvoril príťažlivý gunár, rovnako ako páv, ktorý kvôli cho-
robe vyrastal s korytnačkami, potom v dospelosti predvádzal
pred nimi perie a imponujúce postoje, aj keď mal možnosť
uchádzať sa o pávie samičky. Lorenz (1996) popisuje aj prí-
pad kavčieho samčeka, ktorý s ním vyrastal a v dospelosti sa
ho opakovane pokúšal kŕmiť larvami, čo je u neho prejavom
dvorenia. Myši a krysy si partnera vyberajú podľa pachu.
Ak v experimente mláďatá vyrastali s rodičmi, ktorých opa-
kovane navoňali, dávali samice v dospelosti prednosť navo-
ňaným samcom. Samce navoňaných matiek sa párili a ejaku-
lovali rýchlejšie, ak boli v klietke s navoňanými samicami, čo
obrátene platilo i pre samcov nenavoňaných matiek. Z toho
vyplýva, že samce nezdedili schopnosť sexuálne sa vzrušovať
pachom podobným matkinmu, ale sa ju naučili. Pri analy-
zovaní podobností u ľudských párov možno sledovať, že je-
dinci tvoriaci pár sa najviac zhodujú v náboženstve, etnickej
príslušnosti, rase, sociálnom a ekonomickom statuse, veku
a politických názoroch. Druhý najvyšší korelačný koeficient
sa týka osobnosti a inteligencie. Fyzické znaky majú síce ko-
relačný koeficient nižší, ale stále štatisticky významný. Tieto
nálezy by tiež mohli podporiť hypotézu vytvárania mentál-
nej predstavy o partnerovi v detstve, teda že inklinujeme
k jedincom, ktorí sa podobajú na našich blízkych príbuz-
ných, zároveň sa však vyhýbame incestu (Diamond, 2004).
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Žiarlivosť z evolučno-biologického pohľadu

Mimopárové rozmnožovanie je stratégiou, ktorú volia obe
pohlavia žijúce v monogamnom zväzku s prekvapivo vyso-
kou frekvenciou (Flegr, 2005). Najprospešnejším modelom
pre porovnávanie mimopárového rozmnožovania sú zrejme
vtáky, keďže väčšina vtáčích druhov žije v kolóniách, v rámci
ktorých hniezdia v monogamých pároch. Zistilo sa, že počet
potomkov od iného otca ako je stály partner samičky, sa
u vtákov pohybuje od 14 do 80% (Veselovský, 2005). Zo
všetkých monogamných živočíchov nebol doteraz zazname-
naný výskyt mimopárového rozmnožovania iba u gibonov, čo
zrejme súvisí aj s veľkým územným rozptylom jednotlivých
dvojíc (Diamond, 2004). Krátkodobé partnerské vzťahy exis-
tujú aj u ľudí vo všetkých známych kultúrach, ako aj v histo-
rickom kontexte už pred mnohými storočiami, o čom svedčia
už starorímske divadelné predstavenia, kde sa často hovorilo
o nevere (Buss, 2004). Udáva sa, že 5 až 30% amerických
a britských detí bolo počatých z nevery. Už v štyridsiatych
rokoch 20. storočia sa v USA zistilo, že priemerne asi desať
percent detí malo iného biologického otca ako bol manžel
matky. Percentá stúpajú tým viac, čím nižšie sociálne posta-
venie má dlhodobý partner (Diamond, 2004). Pri značnom
zjednodušení by sa dalo povedať, že z evolučného hľadiska
musíme za žiarlivosťou u žien vidieť strach zo straty zdrojov,
u mužov zasa obavu, že svoje zdroje budú musieť investo-
vať do cudzích potomkov. U živočíchov je bežné, že samec
samicu v kritickom období párenia stráži a odháňa z teri-
tória iné samce (Flegr, 2005). Niektoré pozorovania ukázali,
že menej atraktívne samce sa musia stráženiu venovať veľmi
intenzívne, kým atraktívne sa mu nemuseli venovať vôbec.
Lorenz (1996) popisuje u divých husí veľmi expresívne pre-
javy žiarlivosti, ak sa zadaná hus začne zaujímať o iného
gunára. Právoplatný partner sa všemožne usiluje zabrániť
jej v styku s rivalom: neprestajne kráča vedľa nej, stavia
sa jej do cesty, nemôže sa ani dosýta nakŕmiť, až viditeľne
schudne, v extrémnom rozrušení sa snaží partnerku pohrýzť,
čo inak nikdy nerobí. Aj u ľudí je žiarlivosť a stráženie spo-
ločenských stykov ženy veľmi častý jav, v niektorých spo-
ločnostiach by sa dalo hovoriť až o domácom väznení žien
(Diamond, 2004). Samec tiež obmedzuje starostlivosť o po-
tomkov, u ktorých existuje väčšie riziko, že pochádzajú od
iných otcov. U vtákov sa v experimente zistilo, že množ-
stvo otcovskej starostlivosti bolo priamo úmerné času, počas
ktorého mal samec samicu

”
na očiach“. Ak samicu od neho

oddelili do inej miestnosti, samec sa neskôr o potomstvo ne-
staral. U mnohých druhov zvierat, ktoré žijú v skupinách,
dochádza v období zmeny hlavného samca skupiny k ma-
sovému úhynu mláďat. Niekedy mláďatá zabíja nový vládca
háremu, niekedy aj matky (Flegr, 2005). Matka, ktorá príde
o mláďa, sa rýchlo opäť dostane do ruje a často sa s vra-
hom pári, čím umožňuje zvýšiť počet jeho potomkov (Dia-
mond,2004). Podobný jav sa ukázal aj u ľudí. Podľa štatistík
v USA a Kanade boli deti do dvoch rokov ohrozené zabitím
nevlastným rodičom sedemdesiatkrát viac ako rodičom bio-
logickým (Baker, 1996).

Záver

Otázka, do akej miery sa v evolúcii človeka uplatnil práve
pohlavný výber, zostáva zatiaľ otvorená. S rozvojom civi-
lizácie však neustále slabne účinnosť prírodného výberu,
takže relatívny význam výberu pohlavného postupne ras-
tie. Je pravdepodobné, že predovšetkým rôzne typy beha-
viorálnych znakov, teda vzorce správania, môžu byť v bu-
dúcnosti veľmi ľahko a relatívne rýchlo fixované pohlavným
výberom. Je nezmyselné snažiť sa hodnotiť evolučné stra-
tégie organizmov z etických hľadisiek alebo naopak hľadať
ospravedlnenie pre nejaké ľudské správanie v evolučných zá-
konitostiach vnútrodruhovej kompetície. Môžeme sa pokú-
šať pochopiť, ako niečo vzniklo bez ohľadu na to, či si o tom
myslíme, že je to dobré alebo zlé. Zdedené sklony prestupujú
všetkým, čo robíme a sú flexibilné. Neexistuje nič vrodené
v správaní, čo by existovalo bez výchovy, rovnako ako ne-
existuje výchova bez vrodeného základu. Okrem biologickej
evolúcie sa u ľudí uplatňuje aj evolúcia kultúrna (Rakús,
2005), ktorá je nepomerne rýchlejšia, lebo jej výsledky pre-
chádzajú vertikálne z jednej generácie na nasledujúcu a ok-
rem toho sa šíria aj horizontálne medzi ľuďmi. Jednotky kul-
túrnej evolúcie sa dnes označujú ako mémy, štúdiom ich pre-
nosu sa zaoberá memetika. Človek je teda zrejme evolučne

”
naprogramovaný“k určitým stratégiám pri voľbe partnera.
Má síce tendenciu k vytváraniu dlhodobých párových vzťa-
hov (čo nie je bežné u subhumánnych primátov a v čom sa
napríklad dosť odlišujeme od nášho najbližšieho príbuzného
– šimpanza, a v ontogenéze sa vyvinulo hlavne v období po-
sledných 5–7 miliónov rokov), súčasne je ale v hre tendencia
k
”
nevere“, promiskuite. Táto druhá tendencia je, zdá sa,

výraznejšia u mužov než u žien. Toto ambivalentno-ambiten-
dečné evolučné dedičstvo vedie nevyhnutne k intrapersonál-
nym a interpersonálnym konfliktom a k individuálne utvára-
ným riešeniam. Už spomínaný Nesse (2005) nám odporučil,
aby sme do svojej psychoterapeutickej praxe zakompono-
vali aj evolučno-biologické aspekty. Napríklad aj edukáciou
o tomto aspekte môžeme pôsobiť na pacienta alebo pár spô-
sobom, ktorý umožňuje nadhľad, odpustenie a individuálne
rozhodnutie.
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