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Hodnota partnerky pri prvom pohľade:  
Vzťah pomeru pás - boky ku zdraviu, plodnosti a atraktivite 

Female Mate Value at a Glance:  
Relationship of Waist to Hip Ratio to Health, Fecundity and Attractiveness 
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Súhrn 
Základným predpokladom adaptačných vysvetlení ženskej príťažlivosti je, že telesné črty, ktoré mužskí jedinci 
hodnotia ako atraktívne, spoľahlivo signalizujú mladistvosť, zdravie, plodnosť či kvalitu ženskej partnerky. 
Jedna z telesných čŕt, pomer pás – boky (waist to hip ratio, WHR), je významným indikátorom ženského rep-
rodukčného veku, profilu pohlavných hormónov, parity a možného rizika pre určité ochorenia. Systematické 
variácie vo veľkosti WHR tiež systematicky ovplyvňujú posudzovanie ženskej atraktivity, zdravia a mladis-
tvosti. Tento článok sumarizuje nedávne zistenia o vzťahu medzi WHR u žien a rôznymi faktormi ovplyvňujú-
cimi reprodukčnú schopnosť a rizikom možného ochorenia. O výskume vzťahu medzi atraktívnosťou a WHR 
diskutujeme vo svetle niekoľkých metodologických námietok voči predchádzajúcemu výskumu. Nakoniec pre-
zentujeme transkulturálne a historické dáta, ktoré poukazujú na to, že vzťah medzi WHR a ženskou atraktív-
nosťou nie je špecifický pre danú kultúru a nie je ani ovplyvnený západnými módnymi diktátmi či médiami. 

Kľúčové slová: pomer drieku a bokov, body mass index, ženská atraktivita, hodnota partnerky, selekcia partne-
riek. 

 

Summary 
A fundamental assumption of adaptive explanations of female attractiveness is that bodily features that males 
judge as attractive reliably signal youthfulness, healthiness, and fertility or female mate value. One of the bodily 
features, waist to hip ratio (WHR), is a reliable indicator of female´s reproductive age, sex hormone profile, 
parity and risk for various diseases, Systematic variation in the size of WHR also sytematically affects the 
judgment of female attractiveness, healthiness and youthfulness. This article summarizes recent findings about 
the relationship between female´s WHR and various factors affecting reproductive capability and risk for di-
seases. Researsch on the relationship between attractiveness and WHR is discussed in light of some methodo-
logical objections to previous research. Finally, cross-cultural and historical data are presented that suggest 
that the relationship between WHR and female attractiveness is not culture-specific and not inculcated by mo-
dern Western fashion dictates or media. 

Key words: waist-to-hip ratio, body mass index, female attractiveness, mate value, mate selection. 

 

Podľa teórií založených na evolúcii výberu partnerky, 
jedným z adaptačných problémov, ktorému čelili v ľudskom 
druhu pradávni muži, bolo zistiť kvalitu ženskej partnerky 
alebo zhodnotiť, ako by dokázala zlepšiť ich reprodukčnú ús-
pešnosť. Hodnota partnerky je daná početnými premennými, 
ako sú hormonálny profil, reprodukčný vek, plodnosť, parita 
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a odolnosť voči ochoreniam. Žiadna z týchto premenných nie 
je priamo pozorovateľná. Predpokladalo sa, že informácie 
o niektorých z týchto premenných boli výrazne vyjadrené 
špecifickými charakteristikami ženských tiel, a preto selek-
cia vytvorila psychologické mechanizmy u mužov za účelom 
pozorovania ženských čŕt pri posudzovaní hodnoty danej 
partnerky (1, 2). Základným predpokladom evolučných teórií 
výberu partnerky je, že fyzická príťažlivosť významne a spo-
ľahlivými znakmi odráža hodnotu danej partnerky (3-5). 

Boli použité dva odlišné výskumné prístupy na demon-
štráciu spojenia medzi fyzickou príťažlivosťou a hodnotou 
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partnerky. Prvým prístupom sú štúdie, v ktorých ľudia iden-
tifikujú tie črty, ktoré považujú za atraktívne, následne sa po-
tvrdí, či dané črty korelujú sú premennými, ktoré zvyšujú 
hodnotu partnerky. Starší výskum o kategorizovaní rozlič-
ných čŕt tváre, ktoré ľudia považujú za atraktívne (6), ne-
dávny výskum realizovaný Johnstonom a spol. o počítačovo 
vytvorených príťažlivých tvárach (7, 8) a výskum Parreta 
a spol. o kompozitných tvárach (9, 10) ilustrujú tento prístup. 
Druhým prístupom je snaha o identifikáciu telesných čŕt, 
o ktorých je známe, že majú vzťah ku komponentom fitness 
alebo sprostredkúvajú informáciu o genetickej kvalite a schop-
nosti zvládať stres z prostredia a následne preskúmať, či ľu-
dia považujú tieto črty za atraktívne. Výskum Thornhilla, 
Gangestada a spol. o fluktuujúcej asymetrii (FA) ako markera 
stability prostredia a jej vplyvu pri posudzovaní atraktívnosti 
sú názorným príkladom tohto prístupu (4, 11, 12). 

Ďalšou telesnou črtou, ktorá významne signalizuje hor-
monálny stav, plodnosť či náchylnosť k endokrinným poru-
chám, je rodovo špecifické rozloženie tuku meraného ako po-
mer obvodov pásu a bokov – WHR (13, 14). Toto spojenie 
medzi zdravím a plodnosťou a WHR zrejme ovplyvňuje hod-
notenie atraktivity, ktoré spätne podporuje predpoklad, že at-
raktivita sprostredkúva informáciu o hodnote danej partnerky. 

V tomto článku preskúmame a zhrnieme dôkazy, že WHR 
je rodovo dimorfný rys, ktorý spoľahlivo zrkadlí repro-
dukčnú schopnosť ženy a má vzťah k riziku rôznych ocho-
rení. Spojenie medzi WHR a reprodukčnou schopnosťou 
a zdravím je natoľko precízne, že už aj najmenšie variácie vo 
veľkosti WHR sa odrážajú vo význačných zmenách v spo-
menutých komponentoch zdravia. Veľa z týchto výskumov 
sa objavilo iba v odborných časopisoch, je preto možné, že 
táto literatúra nebude všeobecne známa. Ďalej sumarizujeme 
výskumné štúdie, ktoré to demonštrujú, tak ako aj tie, ktoré 
diskutujú o tom, že zmeny veľkosti WHR žien systematicky 
ovplyvňujú posudzovanie atraktivity ženy. Nakoniec prezen-
tujeme historické a transkulturálne dáta, ktoré napovedajú, že 
spojenie medzi WHR a ženskou atraktivitou je viac dané 
adaptatívnym dizajnom ako kultúrnym vplyvom moderných 
západných spoločností. 

 

Charakteristiky WHR vo všeobecnosti 
Pribúdanie telesnej hmotnosti je u žien najvýraznejším 

príznakom nadchádzajúcej puberty. Najpopulárnejšou tech-
nikou určenia telesnej hmotnosti je BMI index (váha v kilo-
gramoch delená výškou v metroch štvorcových). Zvýšenie 
BMI pozorované u žien počas puberty ale nezohľadňuje po-
hlavne-špecifickú anatomickú distribúciu zásob telesného 
tuku (15, 16). Ukladanie zásob tukového tkaniva a ich využí-
vanie z rozličných anatomických oblastí je regulované po-
hlavnými hormónmi. Jednoducho povedané, estrogén inhi-
buje ukladanie tuku v abdominálnej oblasti a maximálne sti-
muluje jeho ukladanie v gluteofemorálnej oblasti (zadok 
a stehná) - výraznejšie ako v inej časti tela. Testosterón nao-
pak stimuluje ukladanie tuku v abdominálnej oblasti a inhi-
buje jeho ukladanie v oblasti gluteofemorálnej (17). Ide o po-
hlavne dimorfnú distribúciu tuku, ktorá primárne určuje ty-
pické rozdiely v stavbe tela medzi pohlaviami, pozorovateľné 
najmä počas puberty. Ženy majú väčšie množstvo tuku v dol-
nej časti tela (gynoidný tvar tela, tzv. hruška), zatiaľčo muži 

majú väčšie množstvo tuku v hornej časti (androidný telesný 
tuk, tvar jablko). Táto pohlavne dimorfná distribúcia teles-
ného tuku je najčastejšie kvantifikovaná meraním a vypočí-
tavaním pomeru obvodov pásu a bokov. 

WHR má bimodálnu distribúciu s relatívne malým pre-
krývaním medzi pohlaviami (18). Rozmedzie WHR u zdra-
vých premenopauzálnych kaukazkých žien sa ukázalo byť 
medzi hodnotami 0,67 až 0,80 a u mužov medzi hodnotami 
0,85 až 0,95. Ženy typicky dosahujú nižší WHR ako muži 
počas dospelosti, aj keď po menopauze WHR dosahuje mas-
kulínny rozmer (20, 21). Nárast veľkosti WHR u menopau-
zálnych žien je daný redukciou hodnôt estrogénov (22). Táto 
interpretácia je potvrdená postrehom, že premenopauzálne 
ženy so syndrómom polycystických ovárií (PCOS), ktorý je 
spojený s narušenou produkciou estrogénov, majú vyššie 
WHR ako ženy v rovnakom veku bez PCOS (23, 24). Na-
vyše, u žien trpiacich PCOS, keď sú liečené liekmi s obsa-
hom estrogénu a progesterónu – ich WHR sa časom znižuje 
bez toho, že by došlo ku zníženiu ich BMI (23). Neexistuje 
žiadna iná pozorovateľná morfologická črta, ktorá by spoľah-
livo ukazovala hladinu estrogénov. 

Hodnota WHR má teda geneticko-hereditárny kompo-
nent. Dáta o identických dvojičkách žien ukazujú, že aditívny 
genetický vplyv zahŕňa 48 % variability; ojedinelé environ-
mentálne vplyvy 46 % a 6 % vplyv veku (25). Nedávna seg-
regačná analýza poukázala na prítomnosť významného génu 
pre WHR vztiahnutému k veku a BMI (26). 

Táto súhra medzi genetikou a životným štýlom môže byť 
zodpovedná za populačne špecifické variácie v hodnote WHR 
ako medzi mužmi, tak aj medzi ženami (18). Stojí za povšim-
nutie, že aj napriek toľkým variáciám priemerné mužské WHR 
dosahuje vyššie hodnoty ako priemerné WHR žien vo všet-
kých doteraz skúmaných populáciách. 

 

WHR a zdravotný stav 
Hromadia sa klinické a epidemiologické dôkazy, že ri-

ziko akýchkoľvek ochorení nezávisí len od stupňa obezity 
meraného podľa BMI, ale tiež aj od anatomickej lokalizácie 
zásob telesného tuku (27-29). Pohlavné hormóny a glukokor-
tikoidy regulujú diferenciáciu tukového tkaniva, jeho funkciu 
a distribúciu, ale pri ich nadbytku spôsobujú abdominálnu 
alebo centrálnu obezitu (30). Abdominálny tuk alebo cen-
trálna obezita sa bežne meria WHR a donedávna tiež obvo-
dom pásu (31, 32). WHR je nezávislým prediktorom kardio-
vasklárnych ochorení, diabetu s počiatkom v dospelosti, zvý-
šenej hladiny lipidov v plazme, hypertenzie, rakoviny (endo-
metriálnej, ovariálnej a rakoviny prsníka), ochorení žlčníka 
a predčasného úmrtia (13, 33). Najjasnejší dôkaz vzťahu me-
dzi WHR a zdravím poskytuje nedávna štúdia, počas ktorej 
boli vykonané forenzné pitvy u premenopauzálnych žien 
s nálezom najväčšieho množstva koronárnych lézií u tých, 
ktoré mali hodnotu WHR 0,87 alebo väčšiu po kontrole veku 
a BMI (34). 

WHR tiež významne predikuje nízku schopnosť zvládať 
stres a prevalenciu rozličných porúch osobností. Napríklad 
ženy s vyšším WHR ťažko zvládajú stresujúce situácie a ťažko 
si zvykajú na záťaž (definovanú ako signifikantne zvýšená 
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sekrécia kortizolu) ako ženy s nižším WHR (35). Ženy s vyš-
ším WHR v porovnaní so ženami s nižším WHR dosahujú 
vyššie skóre na klastri C (charakterizovaným úzkosťou 
a strachom), ako sa zistilo pri štruktúrovanom klinickom in-
terview (36). Longitudinálne štúdie referujú, že ženy s vyš-
ším WHR prejavujú väčší cynizmus, úzkosť a depresiu ako 
ženy s nižším WHR (37). Táto náchylnosť k rôznym teles-
ným ochoreniam a psychickým poruchám je spoľahlivo vy-
jadrená hodnotou WHR. 

Je treba pripomenúť, že zatiaľ čo WHR a BMI pozitívne 
korelujú, sú meradlom prekrývajúcich sa doteraz odlišných 
aspektov ukladania telesného tuku. BMI reflektuje stupeň 
štíhlosti alebo obezity bez rozlíšenia, či je tuk lokalizovaný 
centrálne alebo periférne (na končatinách), zatiaľ čo WHR 
meria obezitu vrchnej časti tela (android) a obezitu spodnej 
časti tela (gynoid). Aj keď sa BMI najčastejšie používa epi-
demiológmi pre jednoduchosť merania, existuje veľká varia-
bilita telesnej kompozície pri akomkoľvek BMI; niektorí je-
dinci s nízkym BMI majú také isté množstvo tuku ako jedinci 
s vysokým BMI (38). Navyše BMI zrejme neovplyvňujú nie-
ktoré ochorenia (napr. parazitárne), zatiaľ čo WHR áno. Na-
príklad schistozomiáza a Leishmania (Kala-Azar), ktoré sú 
dosť rozšírené v málo industrializovaných rozvojových kra-
jinách (a nespochybniteľne prítomné v prostredí evolučnej 
adaptívnosti alebo EEA), ovplyvňujú funkciu pečene a spô-
sobujú veľké brušká nakazených jedincov. Nakazenie pato-
génom nespôsobuje okamžite úmrtie a infikovaní jedinci 
ostávajú bezpríznakoví a prežívajú až 10-15 rokov, avšak na 
nízkej energetickej úrovni. Zväčšenie v oblasti brucha môže 
ovplyvniť hodnotu WHR bez nejakej ďalšej výraznejšej 
zmeny BMI (39). 

Stupeň celkovej obezity, meranej pomocou BMI, ovplyv-
ňuje WHR špeciálne pri situáciách s veľmi nízkym alebo vy-
sokým BMI. Napríklad nízke BMI vedie k typickému gyno-
idnému typu usporiadania tuku (nízke WHR), zatiaľ čo vy-
soké BMI či nadmerná hmotnosť smeruje k androidnému 
typu (vysoké WHR) distribúcie tuku u žien (40). Pri klinic-
kých výskumoch sa preto bežne praktizuje meranie oboch – 
BMI aj WHR – ak skúmaná populácia reprezentuje široké 
rozpätie BMI. Pre precízne posúdenie úlohy WHR je BMI 
rozdelené na spodný, stredný a horný tercil (15). Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) definuje BMI s hodnotou 
18,5 ako štíhlosť alebo podhmotnosť, 19-24 ako normálnu 
hmotnosť, 25-29,9 ako nadhmotnosť a 30 a vyššie ako obe-
zitu. Často sa zisťuje významný vplyv WHR v pásme nor-
málnej hmotnosti ako rizika pre ochorenia. BMI reprezentu-
júce nadhmotnosť alebo obezitu zakrýva vplyv WHR (41). 

Závažnou otázkou z perspektívy výberu partnerky je, či 
ľudia dokážu presne zhodnotiť rozdiely v zdraví u žien, ktoré 
sa líšia jedna od druhej iba vo veľkostiach WHR a BMI. Aby 
sa preskúmala táto otázka, muži lekári a ženy lekárky (zdra-
votnícki experti) dostali 12 kresieb obrysov žien reprezentu-
júcich tri úrovne BMI (všetky postavy mali identickú výšku, 
ale rozličné znázornenie telesnej hmotnosti – podhmotnosť, 
normálnu hmotnosť a nadhmotnosť) a v rámci každej sku-
piny BMI štyri stupne WHR (0,7; 0,8; 0,9; 1,0). Obidve sku-
piny - lekári mužského aj ženského pohlavia - ohodnotili po-
stavu s WHR 0,7 v kategórii normálnej hmotnosti ako naj-
zdravšiu a najpríťažlivejšiu; postava s podhmotnosťou a níz-
kym WHR (0,7) nebola hodnotená ako zdravá či príťažlivá, 

ale bola posúdená ako mladšia ako postava s normálnou hmot-
nosťou. Telesná hmotnosť ovplyvnila posudzovanie zdra-
vosti, keďže postava s nadhmotnosťou napriek nízkemu 
WHR bola hodnotená ako menej zdravá, menej atraktívna 
a staršia, ako postava s podhmotnosťou či normálnou hmot-
nosťou a rovnakým WHR (42). Keď mladí a starší laici boli 
požiadaní, aby ohodnotili rovnakých 12 postáv, ich hodnote-
nia zdravosti, príťažlivosti a mladistvosti boli prakticky iden-
tické s hodnoteniami spomenutej skupiny lekárov/lekáriek. 
Je potrebné zdôrazniť, že v rámci každej hmotnostnej kategó-
rie rovnako lekári/lekárky - ako aj laici - hodnotili postavy 
s nízkym WHR ako atraktívnejšie, zdravšie a mladšie (14). 

Tento inverzný vzťah medzi WHR a hodnoteniami zdra-
vosti a mladistvosti bol teraz replikovaný použitím fotografií 
siluet žien so známymi hodnotami BMI a WHR (41). Siluety 
s nízkym WHR a nízkym BMI boli hodnotené ako zrejme 
zdravšie s predpokladom dlhšieho života než postavy s rov-
nakým BMI ale vyšším WHR, nezávisle od hodnoty BMI po-
zorovateľa, jeho veku či pohlavia. Keď boli použité postavy 
s vysokým BMI (hodnota 29), hodnota WHR menej ovplyv-
ňovala posudzovanie zdravia či veku. Ženy s vysokým BMI, 
nezávisle od WHR, boli hodnotené ako staršie o 15-18 rokov 
ako postavy s nízkym WHR a nízkym BMI. 

Takže, je to interakcia medzi WHR a BMI, ktorá sa týka 
zdravotného stavu a zdravosti a žiadny valídny úsudok sa 
nedá urobiť, pokiaľ sa daná interakcia medzi BMI a WHR 
ignoruje. 

 

WHR a reprodukčná schopnosť 
WHR spoľahlivo signalizuje prakticky všetky pod-

mienky, ktoré ovplyvňujú reprodukčný status ženy. Najmä 
pred pubertou a znova po menopauze, ženy majú WHR rela-
tívne podobné ako muži, iba počas reprodukčného veku si 
ženy zachovávajú WHR nižšie ako muži (20). Počiatok pu-
berty a následná aktivácia menštruačného cyklu má vzťah 
k veľkosti WHR. Ženy s vyšším WHR majú viac nepravidel-
ných cyklov (43) a majú výrazne nižší počet ovulačných cyk-
lov ako ženy s nižším WHR (44). Zmeny vo veľkosti WHR 
sú tiež spojené s ovulačnými fázami; WHR sa stáva výrazne 
nižším počas ovulácie v porovnaní s non-ovulačným fázami 
menštruačného cyklu (45). Preto je WHR spoľahlivým indi-
kátorom ženskej plodnosti. Pre úspešné oplodnenie je nevy-
hnutné, aby chemické prostredie v reprodukčnom trakte uľah-
čilo prežitie spermií. Po inseminácii spermiami pH endocer-
vikálneho hlienu determinuje životaschopnosť spermií; po-
kiaľ má endocervikálny hlien vysoké pH, zhoršuje interakciu 
spermií s hlienom a redukuje fertilitu. pH endocervikálneho 
hlienu sa ukázalo v inverznom vzťahu s hodnotami sérového 
androgénu a hodnotami WHR u žien, ktoré majú BMI v nor-
málnom rozsahu (46). Šanca na úspešnú indukciu tehotnosti 
je tiež prepojená s WHR. Ženy zúčastňujúce sa programu in-
seminácie donorom majú nižšiu šancu počatia, pokiaľ ich 
WHR je väčšie ako 0,8 po kontrole veku, BMI ako aj parity 
(47). 

Neúspech otehotnenia počas arteficiálnej inseminácie 
môže byť spôsobený deficitom uvoľňovania gonadotropínov 
alebo niekoľkými variáciami spojenými s implantáciou em-
brya. Kategória tehotností in-vitro fertilizácie embryonál-
neho transferu obchádza tento problém, keďže gonadotropné 
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hormóny sú regulované prv ako transfer embrya. Ženy s vy-
sokým WHR (0,80 alebo vyššie) majú výrazne nižšie počty 
tehotností ako ženy s nízkym WHR (0,70 – 0,79), nezávisle 
od ich BMI indexu. Preto sa zdá, že nižšie počty tehotností 
u žien s vysokým WHR, v porovnaní so ženami s nízkym 
WHR, sú spôsobené problémom s vývojom embrya a jeho ži-
votaschopnosťou. Toho času neexistuje žiadna dostupná infor-
mácia o incidencii či frekvencii spontánnych potratov a WHR. 

Jedným z významných problémov ovplyvňujúcich repro-
dukčný úspech u mužov v pradávnych populáciách bolo od-
hadnúť, či potenciálna partnerka bola nullipara alebo nie 
a ešte kritickejšie (spôsobené neistotou rodičovstva), či daná 
žena bola v ranom štádiu tehotnosti spôsobenej iným mužom. 
WHR poskytuje reliabilné informácie o oboch týchto sta-
voch. Zásoby tuku vo včasnej tehotnosti sú primárne lokali-
zované v oblastiach okolo panvy, a preto zvýšenie WHR pri 
absencii akéhokoľvek signifikantného prírastku hmotnosti je 
jednou z prvých známok tehotnosti (49). Reprodukčná histó-
ria ako pôrody či laktácia tiež môžu spôsobiť zvýšenie WHR, 
nezávisle od veku či BMI. Holandské nullipary majú prie-
mernú WHR hodnotu 0,74, ktorá sa ale zvyšuje na 0,76 po 
dvoch pôrodoch a na 0,79 po siedmich pôrodoch (50). Zvý-
šenie hodnoty WHR spojené s počtom pôrodov môže byť vy-
svetlené natiahnutím abdominálnych svalov, čo je spôsobené 
tehotnosťou. 

Štúdie magnetických rezonancií tiež ukázali ukladanie tu-
kového tkaniva najmä v abdominálnej oblasti počas tehot-
nosti (51). 

 

WHR a hodnotenia atraktivity 
Aby sme mohli zhodnotiť, že WHR napomáha mužom 

vyriešiť adaptívny problém identifikovania kvality part-
nerky, je potrebné demonštrovať, že muži majú mechanizmy 
vnímania, aby detegovali a použili informácie spojené s WHR 
pri rozhodovaní o atraktivite ženy ako potenciálnej part-
nerky. Ak je to tak, malo by byť možné systematicky meniť 
rozhodnutia mužov o ženskej atraktivite pomocou manipulá-
cie vo veľkosti WHR samotnej.  

Aby sme preskúmali tento problém, vytvorili sme 12 ná-
kresov ženských postáv, odlišujúcich sa jedine vo veľkosti 
ich WHR. Keďže existuje pozitívny vzťah medzi BMI a WHR, 
použili sme tri úrovne BMI (podhmotnosť, normálna hmot-
nosť a nadhmotnosť). V rámci každej hmotnostnej kategórie, 
obrysy nákresov reprezentovali štyri úrovne WHR (dve ty-
pické gynoidné – 0,7 a 0,8 a dve androidné 0,9 a 1,0) len po-
mocou zmeny veľkosti pásu. Voľba vyjadrenia rozličných 
WHR len pomocu zmeny veľkosti pásu bola založená na zis-
teniach, že zo všetkých častí tela, veľkosť pásu je najprehľad-
nejšie pozitívne korelujúca so zmeneným profilom pohlav-
ných hormónov. Napríklad postmenopauzálne ženy užíva-
júce hormonálnu substitučnú terapiu mali úbytok tuku vý-
hradne len v oblasti pásu bez výraznejšej zmeny v zásobách 
tuku na bokoch, zadku či celkového telesného tuku (52, 53). 
Rozhodnutia o atraktivite, zdravotnosti a mladistvosti spo-
menutých 12 nákresov boli získané od žien a mužov rozma-
nitého veku (18 až 85 rokov), profesie (administratívni pra-
covníci, právnici, zdravotníci) stupňa vzdelania (stredoško-
láci a vysokoškoláci) či etnicity (Afro-Američania, Mexickí 
Američania, Euroameričania) (13, 14, 54). 

Aby sme zhrnuli nálezy: 

a) bola vysoká miera súhlasu medzi pohlaviami a aj osobami 
s rôznym etnickým a vzdelanostným pozadím pri posúdení 
atraktivity, zdravia a mladistvosti; 

b) zúčastnení hodnotili nákresy s gynoidným WHR (0,7 
a 0,8) ako príťažlivejšie, zdravšie a mladšie ako nákresy s an-
droidným WHR (0,9 a 1,0); 

c) posúdenie príťažlivosti spolu s posúdeniami zdravia a mla-
distvosti preukazujú lineárny zostup: WHR 0,7 nasledovalo 
WHR 0,8, ďalej 0,9 a 1,0 v rámci každej hmotnostnej kate-
górie. 

 

Ukázala sa však významná interakcia medzi BMI a WHR. 
V každej kategórii podhmotnosti, normálnej hmotnosti 
a nadhmotnosti, postavy s nízkym WHR boli hodnotené ako 
atraktívnejšie ako postavy s vysokým WHR, ale medzi hmot-
nostnými kategóriami postavy s normálnou hmotnosťou 
a nízkym WHR mali najvyššie hodnotenie atraktívnosti. Po-
stavy s podhmotnosťou s rovnakým WHR neboli hodnotené 
ako rovnako atraktívne ako postavy s normálnou hmotnosťou 
s nízkym WHR; postavy s nadhmotnosťou aj napriek nízkemu 
WHR boli hodnotené ako menej atraktívne, menej zdravé 
a vekovo staršie. 

Takže, vzťah medzi WHR a atraktívnosťou bol najviac 
evidentný pri postavách s normálnou telesnou hmotnosťou. 
Vplyv WHR na posúdenie atraktívnosti je prekrytý deviá-
ciami telesnej hmotnosti od priemernej, bez ohľadu na to, či 
je hmotnosť extrémne nízka (podhmotnosť) alebo vysoká 
(nadhmotnosť). Veľa výskumníkov chybne predpokladalo, 
že hypotézy o WHR a atraktívnosti nemajú žiadnu rolu pri 
BMI, aj keď sme jasne konštatovali interakciu medzi teles-
nou hmotnosťou a WHR. Ale ani telesná hmotnosť ani WHR 
samostatne nedokážu vysvetliť atraktívnosť. Aby boli ženy 
atraktívne, mali by mať nízke WHR a len s malou odchýlkou 
od normálnej hmotnosti (14). 

Zistenia, že ženské postavy s normálnou hmotnosťou 
a nízkym (0,7) WHR sú hodnotené ako najviac atraktívne, 
boli potvrdené aj účastníkmi sledovania v USA, UK a Aus-
trálii pri použití 12 nákresov vytvorených pre iniciálnu štúdiu 
(55-57). Použitie nákresov na zobrazenie variácií WHR 
zrejme nie je dostatočne valídne. Zatiaľ čo umožňuje syste-
matickú variáciu WHR a ponecháva ostatné telesné črty kon-
štantné, nie je možné z nich určiť, či takáto manipulácia spô-
sobuje, že pozorovatelia sa viac sústreďujú na WHR ako ob-
vykle, alebo ako by WHR ovplyvňovalo hodnotenie atraktív-
nosti v prípade, že by bolo možné pozorovať aj iné telesné 
črty ako prsia či tvár. 

Replikovali sme zistenia pri nákresoch použitím fotogra-
fií žien so zmeneným WHR, ale ani tieto fotografie neukazo-
vali tvár či hrudník (58). 

Henss použil frontálne fotografie, ktoré zahŕňali aj tváre 
a prsia rozličných žien s počítačovo zmeneným WHR a rep-
likoval zistenie inverzného vzťahu medzi WHR a atraktív-
nosťou (59). 

Spomenutá Henssova štúdia je výnimočná v metodike, 
keďže použil fotografie 6 rozličných žien, pri ktorých použil 
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„between-subjects dizajn“, zatiaľ čo väčšina predošlých štú-
dií na tomto poli používala „within-subjects dizajn“. 

Tovee a jeho spolupracovníci (60) správne namietali, že 
predchádzajúce výskumy o vzťahu medzi WHR a atraktív-
nosťou nepoužili ženy so známym WHR; mohlo by sa teda 
stať, že takýto vzťah nemôže byť všeobecne platný pre danú 
aktuálnu populáciu. Títo výskumníci avšak nesprávne trvali 
na tom, že predchádzajúci výskum o WHR a atraktívnosti ne-
preskúmal rolu BMI a nebral do úvahy spomínanú interakciu 
medzi WHR a BMI. Aby demonštrovali, že BMI je dôleži-
tejšou premennou určujúcou ženskú príťažlivosť, Tovee 
a spol. v ich prvej štúdii požiadali subjekty o ohodnotenie prí-
ťažlivosti z fotografií, ktoré znázorňovali ženy s BMI s 5 per-
centilmi (vyhladované) až po 95 percentil (chorobne obézne), 
aby určili relatívny vplyv BMI a WHR na hodnotenie atrak-
tívnosti. Výsledky ukazujú, že pri použití takéhoto rozsahu 
BMI, tento index zahŕňa väčšie množstvo variácií, zatiaľ čo 
WHR vykresľuje menej variácií. Treba zdôrazniť, že aj na-
priek dobre potvrdenému vzťahu medzi BMI a WHR, spo-
menutí pozorovatelia používali BMI a WHR ako nezávislé 
premenné a neskúmali ich interakciu (61, 62). Najzodpoved-
nejšia analýza ich dát by rozdelila BMI do terciánov a pre-
skúmala rolu WHR v každom z nich. Nedávno Tornhill 
a Grammer skúmali efekt BMI a WHR na atraktivitu ako sú-
časť väčšej štúdie skúmajúcej vzťah atraktivity tváre ku prí-
ťažlivosti založenej na BMI a WHR (63). Títo výskumníci 
použili fotografie nahých tiel mladých žien so známymi BMI 
a WHR, avšak BMI týchto žien bolo v rozmedzí od 15 do 24. 
Tornhill a Grammer zistili slabý vplyv WHR a značný efekt 
BMI pri hodnoteniach atraktívnosti. Avšak, nepreštudovali 
úlohu BMI pre hodnoty normálnej populácie. Normatívne 
dáta ukazujú, že 21 je 50. percentilom pre BMI kaukazských 
žien vo veku v rozmedzí 20-24 (64). 

 

 

 
Obrázok 1. Variabilita hodnotení atraktivity vysvetlená 
pomocou BMI (A) a WHR (B) pre údaje od amerických 
a rakúskych mužov analyzovaná pre rozsah BMI nor-
málnej hmotnosti (n=43). Keď boli analyzované údaje 
pre zvyšnú vzorku (n=92) reprezentujúcu BMI o rozsahu 
15-24, BMI dosahuje 23 % variability, zatiaľ čo WHR do-
sahuje 5 % variability. 

 

Nedávno sme reanalyzovali Thornillove a Grammerove 
dáta o atraktívnosti pri fotografiách ukazujúcich iba chrbtovú 
časť od hlavy až po lýtka u žien (aby bolo eliminované aké-
koľvek ovplyvnenie spôsobené veľkosťou pŕs či atraktivitou 
tváre); s BMI o rozsahu 19-22, ktoré reprezentuje 50 % 
(n=43) ich vzorky. Počas skúmania bivariačného lineárneho 
vzťahu medzi atraktívnosťou a BMI (v rozsahu 19-22) a WHR 
a atraktívnosťou, sme zistili, že BMI netvorilo prakticky 
žiadnu odchýlku; zatiaľ čo WHR dosahovalo viac ako 20 % 
odchýlky. Nepochybne pri takomto rozsahu BMI, ktorý re-
prezentuje väčšinu žien s normálnou hmotnosťou, je WHR 
ďaleko najdôležitejšie pre hodnotenie atraktívnosti. Avšak 
pri výbere väčšieho rozsahu hodnôt sa BMI môže javiť dôle-
žitejšie ako WHR pri atraktívnosti. Napríklad, keď použi-
jeme kompletnú vzorku BMI (15-24) použitú Tornhillom 
a Grammerom, BMI činí 23 % variácií pri atraktívnosti, za-
tiaľ čo WHR len 6 %. Rozdiely v rozmedziach BMI dosahujú 
celkovo vyššie variácie, ale BMI je podstatne menej dôležité 
v rámci rozsahu normálnej hmotnosti. Je nevyhnutné pove-
dať, že BMI a WHR interagujú pri rozhodovaní o ženskej at-
raktívnosti a používanie týchto dvoch premenných ako dvoch 
nezávislých by viedlo k chybným interferenciám. 

Štúdie, ktoré sa pokúšajú používať boky či prsia ako ne-
závislé a neinteragujúce komponenty určujúce príťažlivosť, 
čelia podobným problémom. Napríklad, v jednej štúdii bolo 
vytvorených 27 nákresov aby systematicky reprezentovali 
WHR od hodnôt 0,5 po 0,9 tak, že manipulovali s veľkosťou 
pásu či s veľkosťou bokov v rámci troch hmotnostných kate-
górií (podhmotnosť, normálna hmotnosť a nadhmotnosť). 
Výsledky ukázali, že americkí študenti hodnotili nákresy 
s vyšším WHR ako atraktívnejšie než postavy s nízkym WHR 
a tiež ukázali, že telesná hmotnosť a veľkosť bokov reprezen-
tujú väčšiu premennú než WHR. Avšak autori neskontrolo-
vali, či boli úspešní pri zmene veľkosti WHR bez ovplyvne-
nia vnímanej telesnej hmotnosti. Toto sa stáva špeciálne 
problematickým, pretože pri akejkoľvek kombinácii hmot-
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nostnej kategórie a veľkosti pásu, sa nízke WHR môže pre-
javiť len pri väčších bokoch, čo môže spôsobiť, že postavy 
vyzerajú ťažšie. 

Ďalšia nedávna štúdia (67) bola neúspešná pri replikácii 
kladného vzťahu medzi WHR a atraktívnosťou u amerických 
študentov, ako referovali Tassinary a Hansen (66). V tejto 
štúdii boli použité farebné fotografie žien, pri ktorých rozsah 
WHR 0,5 až 1,0 bol dosiahnutý úpravami veľkosti pásu. Títo 
výskumníci získali hodnotenia atraktívnosti a žiadali zúčas-
tnených, aby určili telesnú hmotnosť žien na fotografiách. 
Výsledky ukazujú, že vnímaná telesná hmotnosť ovplyvňuje 
rozhodnutie o atraktívnosti a pokiaľ je vnímaná telesná hmot-
nosť štatisticky kontrolovaná, stále sa považuje za signifi-
kantný inverzný vzťah medzi WHR a atraktívnosťou. 

Je zrejmé, že izolované zmeny v rozličných telesných čr-
tách nespôsobujú aj izolované a nezávislé zmeny. Telo je vní-
mané ako celý jednotný objekt (Gestalt) a akákoľvek morfo-
logická črta manipulovaná nad určitý bod by spôsobila, že by 
telo vyzeralo groteskne alebo neatraktívne. 

 

Transkulturálna evidencia 
Inverzný vzťah medzi WHR a ženskou atraktívnosťou bol 

replikovaný v rôznych spoločenstvách ako sú napr. Azory, 
Austrália, Anglicko, Guinea-Bissau, Grécko, Hongkong, Ke-
ňa, India, Indonézia a Uganda (39, 68, 69). Tieto zistenia sú 
otvorené možnosti, že takýto vzťah je spôsobený vplyvom 
západných médií. Aj keď bude potrebné vysvetliť, prečo ta-
kýto vzťah existuje v západných spoločnostiach a prečo ázij-
ské a africké spoločnosti, o ktorých sa vie, že spájajú tučnotu 
so ženskou atraktívnosťou napriek vplyvu západných médií, 
i tak sú ovplyvnené WHR. Zrejme lepším dôkazom pre 
transkulturálny konsenzus reflektujúci WHR ako adaptatívnu 
črtu by bolo nájsť preferencie pre nízke WHR u ľudí z kme-
ňov, ktoré sú najmenej vystavené západnému vplyvu. Exis-
tuje zopár štúdií, ktoré použili tento prístup. Yu a Shepard 
(70) referujú o tom, že peruánski domorodci (n=18, vek 
v rozmedzí 14-60 rokov) žijúci v rezervácii, v ktorej nie sú 
vystavení európskym turistom (kmeň Gombato) hodnotili ná-
kresy ženských postáv znázorňujúce vysoké WHR ako atrak-
tívnejšie než tie, ktoré mali nízke WHR. Avšak, keď tieto po-
stavy boli ukázané mužom z iných kmeňov v Peru (Shipetiari 
a Alto Madre kmeň), ktorí boli vystavení západným turistom 
po dobu 20-30 rokov, daní muži hodnotili postavy s nízkym 
WHR ako atraktívnejšie ako postavy s vysokým WHR. Pre-
ferencia kmeňov vystavených západným médiám bola iden-
tická ako tých, ktorí sa našli v západných spoločenstvách. 
Preto títo výskumníci zhodnotili, že atraktívnosť nízkej 
WHR je západným fenoménom kopírovaný kmeňovými 
ľuďmi pri definovaní ich vlastnej predstavy o ženskej kráse. 
Wetsman a Marlowe (71) testovali lovecko-zberačský kmeň 
(Hadza) z Tanzánie a zistili, že veľkosť WHR neovplyvňuje 
hodnotenie atraktívnosti, Hadza hodnotili ťažšie postavy ako 
atraktívnejšie než postavy s normálnou hmotnosťou či pod-
hmotnosťou, nezávisle od ich WHR. Títo výskumníci tvrdia, 
že podmienky prostredia formujú predstavu o ženskej príťaž-
livosti. Predkladajú názor, že v spoločnostiach zameraných 
na živobytie, ako napr. lovci–zberači, sú mužmi preferované 
ženy s väčším množstvom tuku, ale v agrokulturálnych spo-
ločnostiach, kde je i očakávaný poľnohospodársky nadbytok 

zásob potravy, vzniká preferencia pre nízke BMI a nízke 
WHR. 

Ďalšia premenná, ktorá môže formovať povahu preferen-
cií, je pre populáciu typické rozmedzie telesnej hmotnosti 
a distribúcia WHR. Ako zdôrazňuje Symons (2), psycholo-
gické mechanizmy mohli navodiť pravidlo „preferovať 
WHR o niečo nižšie ako je lokálny ženský priemer“. Ak exis-
tujú populačne špecifické variácie vo veľkosti WHR, môže 
byť ženská príťažlivosť definovaná cez WHR „o niečo nižšie 
ako je lokálny ženský priemer“, skôr než ako určitý absolútny 
rozmer WHR. Sugiyama (72) použil tento princíp, aby pre-
skúmal povahu vzťahu medzi WHR a atraktívnosťou a prefe-
rencie partnerky u lovecko-zberačských Shiwiar kmeňov 
z výchoného Ekvádora. Sugiyama meral WHR mužov a žien 
kmeňa Shiwia a zistil, že priemerný ženský WHR nebol až 
taký nízky ako typicky WHR v západných spoločnostiach; aj 
keď priemerný ženský WHR bol výrazne nižší ako priemerný 
mužský WHR. Sugiyama použil WHR nižšie a vyššie ako bol 
priemer v populácii a zistil, že muži z kmeňa Shiwia považo-
vali ženské postavy znázorňujúce nižšie WHR za atraktívne 
a vhodnejšie ako potenciálne partnerky. Stojí za zmienku, že 
ženy vo fertilnom veku z kmeňa Gombato (Peru) majú „vy-
soké WHR už aj pred tehotnosťou a ženy v postfertilnom 
veku sú štíhle a majú nízke WHR“ (70). Preto Yu a Shephard 
si dali za cieľ zmerať populačný priemer WHR a preskúmať, 
či bol preferovaný ženský WHR nižší ako priemerný mužský 
WHR, než siahať k absolútnemu číslu 0,7. 

Započítaním roly populačne špecifického sexuálneho di-
morfizmu a veľkosti WHR, so spolupracovníkmi sme merali 
WHR izolovaných pastiersko–zberačských kmeňov (Sugali 
a Yanadi) v Južnej Indii, tak ako aj ľuďom z kmeňa (Yanadi), 
ktorí sa presťahovali za prácou robotníkov a mohli byť vysta-
vení západným médiám (73). Argumentom Yu a Shepharda 
(70) je, že prítomnosť televízie, kina a reklamných plagátov 
zobrazujúcich výhradne gynoidné ženy spolu so žiadanými 
výrobkami (autá či pivo), mení ideál krásy, a preto by sme 
mohli očakávať, že človek z kmeňa, ktorý sa presťahoval do 
mesta, má veľmi odlišné predstavy o tom, čo utvára krásu 
ženy. 

Prvým krokom bolo zistiť populačne špecifické WHR. 
Výsledky ukázali, že všetky tri skupiny kmeňov mali prie-
merné mužské a ženské WHR v rámci rozsahu referovaného 
pre kaukazských mužov a žien osobitne. Dospelým mužom 
z týchto 3 kmeňov sme ukázali 12 nahých ženských fotogra-
fií (zobrazujúcich telo zozadu) vybratých zo setu fotografií 
použitých Thornhillom a Grammerom. Keďže ani jeden z tes-
tovaných domorodcov nevedel písať, boli požiadaní, aby na-
kreslili čiaru (dlhá čiara pre veľmi atraktívnu a krátka čiara 
pre menej atraktívnu ženu) na bežný list papiera pre každú 
postavu. Táto technika nám umožnila získať skóre pre každú 
fotografiu, viac ako získavanie hodnotenia založeného na 
„technike výberu najatraktívnejšieho“, ktorá generuje iba no-
minálne dáta a bola použitá dvoma štúdiami (70, 71) u izolo-
vaných kmeňov. Výsledky ukazujú, že hodnotenia atraktív-
nosti boli determinované spoločne pomocou BMI a WHR. 
Fotografie boli hodnotené ako atraktívne, len keď zobrazo-
vali normálne BMI a nízke WHR. Nebol žiaden rozdiel pri 
hodnotení príťažlivosti medzi skupinou ľudí z kmeňa presťa-
hovaných do mesta a skupinou ľudí z kmeňa, ktorá sa nepre-
sťahovala. Vlastne ich hodnotenia boli prakticky identické 
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s hodnoteniami amerických účastníkov. Pokiaľ vieme, toto je 
jediná štúdia o atraktívnosti vykonaná na kmeňovej populácii 
použitím fotografií žien so známym BMI a WHR. 

 
Obrázok 2. Hodnotenia atraktivity od troch skupín do-
spelých mužov z kmeňa (Sugali, vidiecki Yanadi a mest-
skí Yanadi)) z Južnej Indie (n=103). Je potrebné zdôraz-
niť, že rozsah pohlavne dimorfného rozdielu vo veľkosti 
WHR u týchto populácií kmeňov je porovnateľný s roz-
sahom referovaným pre kaukazské populácie. Nebol žia-
den významný vplyv kmeňovej príslušnosti a hodnotenia 
od mužov z kmeňa žijúcich v meste korešpondovali v rov-
nakej miere ako hodnotenia vidieckych mužov. Pozname-
návame, že podobne ako u Západných mužských jedin-
cov (63), atraktivita hodnotená týmito mužmi z kmeňa je 
značne determinovaná BMI a WHR. 

 

Transgeneračné (historické) dôkazy 
Existuje rozšírená domnienka medzi laikmi, ale aj mno-

hými sociálnymi výskumníkmi, že estetické vzory (ideály) 
ľudí sú vytvárané výhradne ich kultúrnymi vplyvmi. Pri ne-
dostatku akejkoľvek precíznej konceptualizácie o premen-
ných regulujúcich kultúru a (teraz) o vplyve médií, podob-
nosť medzi kultúrami je vysvetľovaná vystavením vplyvu 
dominantných kultúrnych médií; nedostatok podobnosti sa 
považuje za dôkaz unikátnosti kultúry. Podľa tohto Yu a She-
phard (70) tvrdili, že kulturálne izolovaní pôvodní peruánski 
muži považovali ženy s vyšším WHR za najviac atraktívne, 
zatiaľ čo muži z rovnakej populácie vystavení vplyvu západ-
ných médií počas 20-30 rokov hodnotili ženy s nízkym WHR 
ako najatraktívnejšie. Tvrdenie, že aj expozícia s krátkym tr-
vaním (20-30 rokov) môže zmeniť ideál krásy danej kultúry, 
prakticky znemožňuje vyvrátiť ich interpretáciu. V súčas-
nosti, nie je možné lokalizovať kulturálnu skupinu vo svete, 
o ktorej by sme mohli povedať, že nebola vystavená vplyvu 
západných médií. Preto otázku o tom, či kulturálny konsenzus 
o ženskej príťažlivosti je daný vzorcom psychologických me-
chanizmov, nie je možné preskúmať. Jednou z možností, ako 
posúdiť rolu kultúrnej difúzie verzus adaptačný vzorec pre 
transkulturálny konsenzus v atraktivite, je preskúmať antické 
sochy rôznych kultúr. Umelci využívajú prirodzene sa vysky-

tujúce reakcie na biologicky významné stimuly. Preto ume-
lecké prezentácie ženského tela by mali byť nemenné v sú-
lade s biologickými faktami.  

 
Obrázok 3. Distribúcia mužského a ženského WHR v sta-
rovekých sochách troch spoločenstiev a sošky afrických 
kmeňov. Zdrojová kniha pre tieto merania pochádza od 
kunsthistorických vedcov, ktorí neboli oboznámení s hy-
potézou o WHR a obsahovala široké spektrum z rôznych 
časových periód. Všetky sochy, či už o mytologických alebo 
reálnych ľuďoch, boli merané ak boli zobrazené vo fron-
tálnej (stojacej či kľačiacej) póze, nezahalené tieňmi či 
predmetmi a s minimálnym či obtiahnutým šatstvom. Po-
znamenávame, že pohlavný dimorfizmus je evidentný vo 
všetkých štyroch skupinách. 

 

Táto dedukcia je podporovaná dôkazom, že staroveké žen-
ské sochy Venuše v Strednej Európe a Turecku majú spoločne 
značne zdôraznenú koncentráciu tuku v dolnej časti tela (74). 
S fertilitou a vekom súvisiace zmeny vo WHR u žien mohli 
byť pozorované umelcami univerzálne, takže pohlavný di-
morfizmus vo veľkosti WHR by mal byť evidentný v ume-
leckých znázorneniach mužských a ženských telesných tva-
rov. 

Uvažujme nad historickými sochami Ríma a Indie. Ar-
chetypický tvar ženského tela stelesnený Afroditou, bohyňou 
krásy a plodnosti sa - aj napriek rozdielu v štýle znázornenia 
- v podstate podobá starovekým erotickým sochám žien z In-
die. Pretrvávajúce zobrazovanie pohlavného dimorfizmu so-
chami z Grécka, Indie a Egypta svedčia až pre posadnutosť 
a univerzálny záujem o špecifické časti tela, ktoré znázorňujú 
„zvodné“ telesné tvary. Heywood (umelecký historik, osobná 
komunikácia) zdôrazňuje, že telesná forma znázornená Afro-
ditou bola „ideálnym telom“,zatiaľ čo tvar tela Héry, bohyne 
domova a manželskej cnosti, bol sexuálne menej zvodný. 
Zbežný pohľad na tieto sochy hovorí, že je zdôraznený úzky 
pás Afrodity, zatiaľ čo pás a spodná časť tela Hery je zakrytá 
šatstvom. Ak je možné demonštrovať, že staroveké grécke, 
indické a egyptské sochy znázorňujú sexuálne dimorfný 
WHR, tak takýto konsenzus nemôže byť vysvetlený vplyvom 
moderných západných kultúr. Aby sme preskúmali túto mož-
nosť, zmerali sme WHR u 286 historických sôch z Indie, 
Egypta, Grécka a niekoľkých afrických kmeňov. Vo všet-
kých štyroch skupinách kultúr sa menila distribúcia WHR, 
ale priemerný WHR žien bol oveľa nižší ako priemerný 
WHR mužov aj napriek kulturálnej variabilite. Z toho vy-
plýva, že vyvinuté preferencie pre ženské WHR zrejme nie 
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sú pre určitú absolútnu veľkosť, ale skôr pre nižší WHR ako 
priemerný mužský WHR evidentný v danej populácii. V am-
bicióznej štúdii boli analyzované celosvetové WHR v zobra-
zeniach žien datovaných od včasného paleolitu až po mo-
dernú dobu (75). 

Výsledky meraní ženského WHR boli získané z 330 fo-
tografií umeleckých diel datovaných od roku 32 000 pred 
Kristom po rok 1990 po Kristovi (Európa, Ázia, Amerika 
a Afrika). Výsledky ukazujú WHR s hodnotou 0,6 až 0,7. 
Najdôležitejším zistením tohto skúmania je, že znázornenia 
WHR u žien ostali relatívne nezmenené od raného paleolitu 
až do súčasnosti. Keď to zhrnieme, táto historická transkul-
turálna informácia potvrdzuje názor, že preferencie pre nízke 
WHR je skôr súčasťou adaptatívneho dizajnu a nie je to arte-
fakt kultúrneho vplyvu. 

 

Všeobecná diskusia a závery 
Výskum sumarizovaný v tomto článku potvrdzuje názor, 

že selekcia vytvorila psychologické mechanizmy v ľuďoch, 
aby venovali pozornosť telesným črtám, ktoré sprostredkú-
vajú reliabilnú informáciu o fenotypovej a genetickej kvalite, 
a aby hodnotili takéto črty tela ako atraktívne. WHR je spo-
ľahlivým indikátorom rôznych aspektov ženskej reprodukč-
nej schopnosti (postpubertálny stav, premenopauzálny stav, 
hormonálny stav a pravdepodobnosť počatia a pôrodnosti), 
včasných známok tehotnosti, riziko potenciálnej parazitárnej 
nákazy, ale aj riziká rôznych iných ochorení. Ak je dané, že 
WHR je dedičnou črtou, predkovia vyberajúci si partnerku 
s nízkym WHR, by si takto zabezpečili pre svojich potomkov 
vysoko kvalitnú materskú starostlivosť (nižšie riziko ochore-
nia) a genetický základ dobrého zdravia. 

Mohlo by to byť spojenie medzi fenotypovou kvalitou 
a WHR, ktoré vysvetľuje vzhľad presýpacích hodín s plnými 
prsami a širšími bokmi oproti štíhlemu pásu. Zdá sa, že ženy 
vedia, že postava presýpacích hodín je sexuálne príťažlivá a 
pokúšajú sa zvýrazniť ju manipulovaním veľkosti pásu. Keď 
sme sa opýtali mladých žien v Amerike ako skrášľujú svoj 
vzhľad pred mužmi, najčastejšia odpoveď po make-upe tváre 
a oblečení bola stiahnutie brucha (76). Podobne to vyjadruje 
aj história používania korzetu v minulosti – dokonca aj na-
priek vnútorným poraneniam, ktoré ženám spôsoboval. V sú-
časnosti je to popularita rôznych sťahovacích súčastí obleče-
nia a plastík brucha (tummy tuck), čo je aj dnes dôkazom vý-
znamu veľkosti pásu pri definovaní sexuálne príťažlivého 
tela. 

Na druhej strane ženy, ktoré chcú zakryť svoju sexuálnu 
atraktivitu, ako napríklad podnikateľky, si vyberajú obleče-
nie, ktoré viac zakrýva ako zdôrazňuje tvar ich tela. Mníšske 
rúcha napríklad zakrývajú WHR a vysielajú správu k mu-
žom, že žena v tomto oblečení nie je potenciálnou sexuálnou 
partnerkou. 

Tvar ženského tela je ovplyvnený jednak WHR a jednak 
stupňom štíhlosti či obezity (BMI). Množstvo telesného tuku 
je ovplyvnené pravidelnou dostupnosťou potravy, trvaním a po-
vahou fyzickej aktivity a istými chronickými ochoreniami. 
V prehistorickej lovecko-zberačskej populácii by extréme 
štíhle ženy (nízke BMI) signalizovali podvýživu alebo cho-

robu a takéto ženy by boli vylúčené ako potenciálne part-
nerky bez nejakého ďalšieho skúmania ich WHR. Podobne 
obézne ženy (vysoký BMI) by boli nepochybne nezvyčajné 
(nepredvídateľný príjem potravy a lenivosť, žiadna práca) 
a obezita by sa mohla vysvetľovať ako známka patologic-
kého stavu; takáto žena by bola tiež vylúčená ako potenciálna 
partnerka bez ďalšieho skúmania jej WHR. 

Z evolučnej perspektívy, indikátory atraktivity by mali 
byť preskúmané v kontexte evolučne relevantného výskytu. 
Ak väčšina žien bola v rozmedzí normálnej hmotnosti a vý-
skyt extrémnej štíhlosti či obezity bol ojedinelý, sledovanie 
WHR by umožnilo našim mužským predkom spoľahlivo 
usudzovať o zdraví a fertilite ich potenciálnych partneriek. 
Navyše ľudia v dávnych populáciách mohli čeliť obdobiam 
hojnosti a hladu, čo viedlo ku kolísaniu BMI; aj keď WHR 
sa výrazne nemení pokiaľ hmotnostný úbytok či prírastok ne-
presiahne 7,33 kg (16,2 poundov) (77). Preto, malé odchýlky 
od priemernej telesnej hmotnosti (3,2-4,5 kg, t.j. 8-10 po-
undov) môžu síce ovplyvniť BMI, ale takáto zmena je evo-
lučne irelevantná, pokiaľ je prechodná a spojená s cyklami 
hojnosti či hladovania. Ale aj malá odchýlka vo WHR by 
bola indikátorom včasnej tehotnosti, tehotnosti, alebo nákazy 
patogénom. 

Je potrebné zdôrazniť, že samotná informácia o BMI (nie 
WHR) neposkytuje spoľahlivú informáciu o reprodukčnom 
veku ženy. Postmenopauzálne a prepubertálne ženy môžu 
mať rovnaké hodnoty BMI. Ženy s identickými WHR sa môžu 
líšiť v celkovom množstve telesného tuku a tiež maximálne 
atraktívne množstvo telesného tuku sa tiež môže meniť od 
spoločnosti k spoločnosti. Muži môžu mať vytvorené psy-
chologické mechanizmy regulujúce isté determinanty atrak-
tívnosti k lokálnym podmienkam či prostrediu. Spoločnosti, 
ktoré čelia častému nedostatku potravy alebo môžu závisieť 
od ťažkej práce, aby získali a skladovali potravu, môžu po-
važovať silné ruky a ramená alebo celkovú moletnosť tela za 
atraktívnejšie ako štíhly driek (71). Populačne špecifická dis-
tribúcia BMI a WHR môže tiež ovplyvniť hodnotu WHR, 
ktorá je maximálne atraktívna. V niektorých spoločnostiach, 
kde väčšina žien má vysoký WHR (eskimáci z Aljašky), sú 
hodnotené ženy s vysokým WHR ako celkom atraktívne. Ale 
čo je dôležité, je sexuálne dimorfná veľkosť WHR - viac ako 
samotná veľkosť WHR ženy. 

WHR a hypotézy o atraktivite by mohli napovedať, že 
maximálne atraktívna veľkosť ženského WHR by mala byť 
skôr nižšia, než rovnaká či vyššia ako hodnota mužského 
WHR v danej populácii. Transkulturálne štúdie skúmajúce 
rolu obezity a WHR pri určovaní atraktivity ženy musia ob-
sahovať informáciu o spoločensky špecifickej distribúcii 
mužského a ženského WHR. 

Nakoniec, musí byť zodpovedaná aj otázka, či ženy majú 
viacpočetné sekundárne pohlavné črty tváre a tela, ktoré ov-
plyvňujú atraktívnosť. Thornhill a Grammer (63) poskytli vý-
sledky výskumu, ktoré nám napovedajú, že črty ženskej tváre 
a tela „sú spoločne zahrnuté v jednom ornamente, ktorý prav-
divo signalizuje hormonálne zdravie a s ním asociované pre-
menné, ako sú imunokompetencia a možný vývoj zdravia 
ako takého“ (63, s.115). Komponenty, ktoré vytvárajú jeden 
jediný vzorec, môžu vyjadrovať mnoho prekrývajúcich sa 
a zatiaľ nebadateľne sa odlišujúcich správ o fenotypovej a ge-
netickej kvalite. Sekundárne sexuálne charakteristiky tváre 
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sprostredkúvajú informáciu o hormonálnych podmienkach 
pred pubertou, počas puberty a o veku. Tieto tvárové charak-
teristiky však neposkytujú priamo pozorovateľnú, spoľahlivú 
informáciu o ovulácii či včasnom štádiu tehotnosti. Tvárová 
a telesná asymetria môžu byť známkou predošlej nákazy pa-
razitom alebo stresu na imunitný systém, avšak nie je citlivá 
na aktuálnu úroveň hormónov a reprodukčnú históriu. Man-
ning (78) tvrdí, že stabilita prostredia je signalizovaná fix-
nými znakmi, ako zuby či ostatné súčasti skeletu, keďže asy-
metria týchto znakov je výsledkom inkrementálnej akumulá-
cie. Fyziologický stav je signalizovaný tými dynamickými 
znakmi mäkkého tkaniva, ktoré sú spojené s niektorým as-
pektom plodnosti či metabolického úžitku. Napríklad, Man-
ning a spol. (79) zistili, že ženské prsia sa stávajú symetric-
kejšími počas ovulácie; tiež WHR sa znižuje počas ovulácie 
(45), takže sledovanie tvaru pŕs a veľkosti WHR môže po-
skytnúť informáciu o oplodniteľnosti žien. Aj keď doteraz 
nebol inkorporovaný do literatúry o atraktivite, pomer dru-
hého a štvrtého prstu (2D:4D), je reliabilným signálom hod-
nôt pohlavných hormónov a plodnosti ženy (78). Ľahko sa 
môže stať, že tento pomer do istej miery ovplyvňuje výber 
partnera. Najmä by sme chceli upozorniť, že jediný - ale kom-
plexný - výzor tváre a tela môže obsahovať korelujúce kom-
ponenty, ktoré poskytujú prekrývajúce sa, ale stále odlišné 
správy o atraktívnosti a partnerskej kvalite ženy. 

Thornhill a Grammar (63) poskytli spôsob integrácie úlohy 
tváre a tela pri hodnotení atraktívnosti. Lepšie porozumenie 
vzťahu medzi rozličnými pohlavnými charakteristikami 
(tvár, prsia, BMI, WHR), ktoré utvárajú atraktívnosť a kva-
litu partnerky, by mohlo vzísť zo skúmania oboch týchto cha-
rakteristík. 

 

Práca bola uverejnená v Neuroendocrinology Letters. Special Issue. Human 
Ethology and Evolutionary Psychology, 2002; 23 (Suppl.4): 81-91. (Copy-
right ©), www.nel.edu 
Preklad do slovenčiny a publikovanie v časopise Psychiatria, psychoterapia, 
psychosomatika je so súhlasom šéfredaktora Neuroendocrinology Letters 
prof. MUDr. Petra G. Fedor-Freybergha, PhD. 
Slovenský preklad MUDr. Šteffi Vaľovská a prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 
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