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Abstrakt 

 

Řada studií ukazuje, že fyzický vzhled je jednou z důležitých součástí výběru partnera. 

Při výběru partnera jsou v obličeji jako atraktivní hodnoceny mimo jiné znaky, které 

odkazují ke kvalitě, resp. vysokému reprodukčnímu potenciálu a zdraví jedince, který 

nám pomůže úspěšně předat geny do dalších generací či poskytne dostatek zdrojů své 

partnerce a potomkům. Párování se s jedincem s reaktivnějším imunitním systémem by 

mohlo vést k vyššímu reprodukčnímu úspěchu, a proto je možné, že selekční tlak podpořil 

vznik vodítek usnadňující detekci takových znaků. Hlavním cílem této práce bylo testovat 

především souvislost reaktivity imunitního systému na cizorodé antigeny (stimulovanou 

vakcinací) s hodnocenou atraktivitou obličeje vnímanou opačným pohlavím u člověka. 

Dále jsme zjišťovali, zda se bude v mužských obličejích odrážet aktivace imunitního 

systému. Naše výsledky neprokázaly žádný vztah mezi reaktivitou imunitního systému a 

atraktivitou obličeje. Nicméně muži s aktivovaným imunitním systémem (indikátor 

možného onemocnění), byli signifikantně hodnoceni jako méně atraktivní a byli 

signifikantně bledší. Naše výsledky naznačují, že lidé jsou citliví vůči vizuálním 

vodítkům spjatým se zdravotním stavem, nikoli však obecné kvalitě jedince.  

 

 

Klíčová slova 

Atraktivita obličeje; výběr partnera; pohlavní výběr; heterozygotnost; symetrie; 

imunitní systém; antigen; vyhýbání se onemocnění; barva pokožky 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Previous studies have shown that physical attractiveness is one of important aspects in 

mate choice. Facial traits perceived as attractive may be linked to potential mate quality, 

or more precisely to their reproductive potential, health and ability to invest in his mate 

and offspring. Mating with individuals with more reactive immune system could lead to 

higher reproductive success and thus it is possible that visual cues facilitating detection 

of such traits may have evolved. The main aim of the present thesis was to test a possible 

association between the reactivity of the immune system response to foreign antigens 

(stimulated by vaccination) and facial attractiveness perceived by opposite sex 

individuals. Further, we investigated visual changes occurring during immune system 

activation. We did not find any association between measures of reactivity of immune 

system and perceived facial attractiveness. However, participants with activated immune 

system were rated as significantly less attractive and were significantly paler. Overall, our 

results suggest that people are sensitive to visual cues to current health status but not to 

overall quality of the individual. 
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ÚVOD 

Každý z nás se jistě setkal s tvrzením, že „na vzhledu nezáleží“. Je to však pravda? 

Ukazuje se, že fyzický vzhled hraje podstatnou roli v mnoha sociálních situacích. 

Atraktivnější jedinci jsou preferovanými kandidáty při pracovních pohovorech (Dipboye, 

Fromkin, & Wiback, 1975), při soudním řízení v průměru získávají méně přísné tresty 

(Stewart, 1980) a atraktivnější děti ve škole dostávají lepší známky (Salvia, Algozzine, 

& Sheare, 1977). Nejmarkantněji však fyzický vzhled ovlivňuje výběr partnera (Blažek 

& Trnka, 2009).  

 Vliv atraktivity na výběr partnera je rozsáhlé téma, kterému se věnují mimo jiné 

evoluční vědy, v jejichž rámci se v této práci budu pohybovat. Podle těchto věd jsou jako 

atraktivní hodnoceny znaky, které odkazují ke kvalitě, respektive vysokému 

reprodukčnímu potenciálu a zdraví jedince, který nám pomůže úspěšně předat geny do 

dalších generací v podobě potomků, které s tímto jedincem zplodíme. Z tohoto důvodu 

se nám vyplatí všímat si vodítek atraktivity (Little, 2014).   

 Jádrem této práce je empirická studie, jejíž cílem bylo testovat především 

souvislost mezi reaktivitou imunitního systému a hodnocenou atraktivitou obličeje 

vnímanou opačným pohlavím u člověka. Párování se s jedincem, který má reaktivnější 

imunitní systém, by mohlo potenciálně vést k již zmiňovanému vyššímu reprodukčnímu 

úspěchu a proto je možné, že se vyvinula vodítka usnadňující detekci takových jedinců. 

Předkládaná studie je součástí větší studie, která se zaměřuje na souvislost reaktivity 

imunitního systému a atraktivity v různých modalitách.  

 V teoretické části tato práce čtenáře seznámí se základními principy výběru 

partnera z pohledu evolučních věd, objasní fungování pohlavního výběru a postupně 

přejde k obsáhlé kapitole Atraktivity obličeje, kde se bude věnovat jednotlivým 

charakteristikám spjatým s hodnocením atraktivity. Vzhledem k zaměření práce a 

obsáhlosti tématu se její teoretická část věnuje pouze atraktivitě obličejové. Dále v práci 

následuje kapitola Imunitní systém, která se snaží relevantně k tématu práce objasňovat 

základní principy jeho funkce. V empirické části bude představena již zmiňovaná vlastní 

studie a její výsledky. 

  Závěrem nezbývá než dodat, že doufám, že tato práce bude pro čtenáře podnětná 

a pomůže širšímu porozumění problematiky (nejen) výběru partnera.    
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

 Výběr partnera  

 

Výběr partnera je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě jedince. Muži a ženy 

se při výběru partnera řídí nejrůznějšími charakteristikami, přičemž když jsou dotazováni, 

co pro ně hraje při tomto výběru roli, velmi často odpovídají, že kladou největší důraz na 

osobnostní charakteristiky jako je inteligence, smysl pro humor, nebo přívětivost (Buss, 

1990). Nicméně studie ukazují, že často se při výběru partnera do velké míry řídíme 

charakteristikou, která je v odpovědi lidí poněkud upozaďována – vzhledem (Little, 2014; 

Little, Jones, & DeBruine, 2011;Thornhill & Gangestad, 1999). Evoluční teorie je jedním 

z teoretických rámců, který se tématu výběru partnera věnuje a zároveň umožňuje 

vysvětlit, proč je na vzhled při výběru partnera kladena spíše větší než menší důležitost.  

V přírodním výběru je pro organismus podstatné jeho přežití, následná reprodukce a 

předání genů do dalších generací. Důležitým pojmem evolučních teorií je biologická 

zdatnost (fitness), která se často určuje podle počtu potomků, které daný organismus po 

sobě zanechal. Biologickou zdatnost lze rozdělit na různé komponenty, mezi něž patří 

fertilita, životaschopnost a sexuální zdatnost. Nicméně k tomu, aby jedinec zplodil 

potomstvo, které bude schopné se dožít reprodukčního věku a samo se reprodukovat, 

potřebuje najít vhodného partnera.  

To, že si lidé partnery vybírají, mimo jiné na základě vodítek atraktivity, naznačuje, 

že pravděpodobně mají zájem vybrat si partnery takové, se kterými budou co nejlépe 

schopni předat své geny do dalších generací a zvýšit tak svůj reprodukční úspěch (ačkoli 

to pravděpodobně není něco, nad čím by se vědomě zamýšleli) (Little, 2014).  Jak ženy, 

tak muži by měli být citliví vůči vodítkům atraktivity, protože v evoluční minulosti ti, 

kteří těmto vodítkům věnovali pozornost, zanechali více potomků oproti těm, kteří těmto 

vodítkům pozornost nevěnovali (Little, 2014). Je-li tedy určitý znak považovaný za 

atraktivní, mohli bychom očekávat, že bude asociovaný s benefitem pro toho, kdo jej 

vnímá (Gangestad & Scheyd, 2005; Grammer, Fink, Møller, &Thornhill, 2002). Pokud 

si jedinci vybírají partnery podle vzhledu, můžeme usuzovat, že se tak děje na základě 

adaptací vzniklých selekčním tlakem takto činit (Grammer a kol., 2002;Thornhill & 

Gangestad, 1999) 
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Pohlavní výběr 
 

V předchozí části jsme se seznámili s tím, že muži a ženy se nepárují s partnery 

nahodile, nýbrž provádí jejich výběr na základě určitých vodítek. V evoluční teorii se 

tomuto výběru říká výběr pohlavní. Darwin (1859) touto koncepcí doplnil myšlenku 

přírodního výběru, neboť si všiml, že celá řada organismů má znaky, které nijak nezvyšují 

jejich zdatnost (fitness) a není jasné, proč vznikly. Nicméně se potom lze tázat, proč je 

přírodní výběr časem neeliminuje.  Darwin přišel na to, že zde funguje ještě jiný 

mechanismus - pohlavní výběr. Pohlavním výběrem mohou vznikat znaky, které přímo 

nesouvisí s přežitím organismu, někdy dokonce mohou tuto šanci snižovat, ale mohou 

zásadně zvyšovat šanci rozmnožit se (Darwin, 1859; Barber, 1995; Grammer a kol., 2002; 

Little, 2014) 

  Součástí pohlavního výběru jsou dva mechanismy: jednak hovoříme o 

vnitropohlavním výběru, v rámci kterého soupeří jedinci jednoho pohlaví mezi sebou o 

přístup k pohlaví druhému (což mohlo vést například k evoluci excesivního paroží u 

zvířat) a dalším mechanismem je výběr mezipohlavní, kdy si příslušníci jednoho pohlaví 

vybírají mezi příslušníky pohlaví druhého (tímto výběrem mohla proběhnout například 

evoluce ocasních per u pávů, výrazného zbarvení u ptáků a ryb a v případě ptactva i 

mnoha vokalizací) (Barber, 1995). Zpravidla vybíravým pohlavím bývají samičky a 

provádí tak mezipohlavní výběr, samci mezi sebou soupeří v rámci výběru 

vnitropohlavního (Barber, 1995; Flegr, 2007 Grammer a kol., 2002). Proč tomu tak je, se 

budeme věnovat v podkapitole Rozdíly mezi pohlavími.  

 

Rozdíly mezi pohlavími  
 

Kapitolu o Pohlavním výběru zakončilo tvrzení, že vybíravým pohlavím zpravidla 

bývají samičky a samci kompetují o přístup k nim mezi sebou. Mechanismus za tímto 

jevem zkoumal i Trivers (1972), který se zaměřil na investice, které s sebou přináší 

rodičovství. Samičky, převážně savců, tedy i ženy, investují do potomků mnohem více, 

než samci, muži. Je to dáno už na úrovni pohlavních buněk, kdy ženy mají gamety 

mnohem větší a zároveň jich mají mnohem méně, oproti mužským gametám, které jsou 

o mnoho menší a jejich zásoba je relativně neomezená (nicméně jich ale za život musí 

vyprodukovat velké množství, což je také určitou zátěží (Fitzpatrick & Lüpold, 2014)). 

Dále ženy, na rozdíl od mužů, investují mnoho energie a zdrojů do dítěte, musí projít 
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devíti měsíci těhotenství, jsou vystaveny riskantnímu porodu a po porodu nastává ještě 

dlouhá doba laktace (Barber, 1995; Flegr, 2007). Značnou výhodou je, že si mohou být 

jisté, že potomek nese jejich genetickou informaci. Muž si tímto nikdy být stoprocentně 

jistý nemůže.  

Navíc větší počet sexuálních partnerů nezvyšuje reprodukční úspěch ženy, 

protože počet potomků, které je za život schopná zplodit je omezený. Rovněž pokud je 

žena již těhotná, párováním s dalšími muži se její reprodukční úspěch nezvýší. U mužů 

tomu tak není – muž může poměrně razantně zvýšit svůj reprodukční úspěch vyšším 

počtem sexuálních partnerek (Barber, 1995; Barrett, Dubar, Lycett 2007). 

 Velmi zjednodušeně bychom mohli říci, že pro samce je s ohledem na jejich 

reprodukční úspěch důležité získat přístup k co nejvíce samičkám, zatímco samičky by 

měly klást vyšší důraz na výběr kvalitního partnera a vybírat si ho pečlivě, neboť jsou 

evolucí směřovány k zaměření na kvalitu svého potomstva místo kvantity (Barrett, 

Dunbar, Lycett, 2007; Barber, 1995). V populaci je díky tomu více samců, kteří jsou 

ochotni se rozmnožovat a o něco méně samic, se kterými by se mohli rozmnožit. Odtud 

tedy pochází role samiček (i žen), jakožto pohlaví, které provádí výběr (Flegr, 2007). 

Důležité je však zmínit, že v případě lidí existuje rozvinutá otcovská péče, a tak i mužům 

se vyplatí si partnerku poměrně pečlivě vybírat (Møller &Thornhill, 1998).  

 Výše popsaný mechanismus stojí v základu rozdílných preferencí mezi 

pohlavími. Muži by se s ohledem na svůj zájem zvýšit svůj reprodukční úspěch při výběru 

ženy měli řídit především znaky odkazující k její plodnosti a kvalitě - např. mládím, 

zdravím a femininitou. Buss (1990) ve své mezikulturní studii atraktivity ukázal, že muži 

vskutku kladou vyšší důraz na fyzickou atraktivitu oproti jiným charakteristikám. Ženy 

se při výběru partnera také do jisté míry řídí jak vzhledem, ale spíše kladou větší důraz 

na socioekonomický status, společenskou pozici, materiální zajištění a dominanci (Buss, 

1990; Grammer a kol., 2002) , které mohou sloužit jako indikátory, že muž bude schopný 

investovat do případného potomka. Nicméně schopnost je něco jiného než ochota do 

potomka investovat a ženy jsou kvůli tomu často nuceny dělat kompromisy při svém 

výběru partnera, kterým se ale budeme věnovat v dalších kapitolách této práce. Mládí je 

z hlediska reprodukčního omezení důležité primárně u žen – muži považují za atraktivní 

mladé ženy, které budou mít více času jim zajistit vyšší počet potomků než ženy starší 

(Barber, 1995; Marlowe, 1998). U mužů toto omezení není tak silné, a tak si můžeme 

všimnout, že ženy se častěji než muži párují se staršími partnery (Buss, 1990). Rovněž 

může starší věk muže signalizovat jeho kvalitu tím, že se vůbec tohoto věku dožil (Brooks 
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& Kemp, 2001) a starší muži mohou mít častěji než muži mladší vyšší postavení a více 

zdrojů, mimo jiné díky tomu, že měli více času k jejich dosažení (Buss, 2003).   

 

Modely preferencí atraktivních znaků 
 

Existuje celá řada modelů, které se snaží vysvětlit preferenci určitých znaků v rámci 

pohlavního výběru. Jedním z takových modelů je takzvaná Fisherovská runaway selekce, 

kterou formuloval Ronald A. Fisher ve 30. letech 20. století. Podle této teorie samice 

začnou u samců preferovat určitý znak (i zcela arbitrárně) a samci, kteří tento znak vlastní, 

mají větší reprodukční úspěch, protože díky samčí preferenci daného znaku zanechává 

samec s tímto znakem více potomků (Gayon, 2010). Tak se začne šířit gen pro daný znak. 

Nicméně společně se šířením genu pro daný znak se u samic šíří také gen pro preferenci 

tohoto znaku, čemuž se říká autoelexe (evoluční výtah) (Flegr, 2007). Může se však stát, 

že celý tento mechanismus se vymkne kontrole a dojde na základě preference určitého 

znaku samičkami k takovému jeho rozvoji, že už začne být spíše přítěží (Gayon, 2010) a 

přírodní výběr už by existenci takového znaku vysvětloval těžko. 

Fisherovská selekce je někdy nazývána také jako hypotéza sexy synů, která 

poukazuje na to, že někdy je pro samice výhodné si vybrat partnera s vysoce vyvinutým 

určitým znakem, který je ostatními samicemi považován za vysoce atraktivní, navzdory 

tomu, že takový samec nemusí být dobrým otcem, nebude se starat o potomky a ani 

nebude poskytovat dostatek zdrojů. Tyto nevýhody jsou kompenzovány tím, že potomci 

zdědí po svém otci atraktivitu, a tak budou sami lépe předávat geny do dalších generací 

(Flegr, 2007). 

Zahaviho hypotéza handicapu, kterou zformuloval Amotz Zahavi v roce 1975, 

říká, že znaky, které se vyvíjejí prostřednictvím pohlavního výběru, představují pro 

jedince handicap a znesnadňují jeho přežití. Tento handicap pak slouží jako test kvality 

daného jedince (samce). Pokud je samec schopen přežít navzdory těmto handicapům a 

dožil se reprodukčního věku, může to značit, že se jedná o velmi kvalitního (zdatného) 

jedince (Zahavi, 1975). Tímto handicapem mohou být dlouhá ocasní pera u pávů, ale 

například i tělesná vada vzniklá v důsledku poranění, nebo stáří jedince (Flegr, 2007; 

Zahavi, 1975). 

V neposlední řadě je jedním z modelů i teorie dobrých genů (good genes theory), 

která se zaměřuje na to, že přítomnost určitých znaků u jedinců může být přímo spojena 

s kvalitou jejich genů, takže je výhodné se rozmnožit jedincem, který je nositelem těchto 
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znaků, protože své dobré geny bude moci předat potomkům a zvyšovat jejich viabilitu. 

Někdy jsou od sebe odlišovány hypotéza dobrých genů a indikátorová hypotéza dobrého 

zdravotního stavu. Prvně jmenovaná hypotéza říká, že výběr partnera s určitými znaky 

přináší samici nepřímou výhodu v podobě předání kvalitních genů potomkovi. 

Indikátorová hypotéza dobrého zdravotního stavu naopak tvrdí, že pokud si samice 

vybere samce s určitými znaky, bude to pro ni mít přímé výhody – samec samici 

bezprostředně neohrozí různými onemocněními, bude schopen se podílet na rodičovské 

péči a bude schopen zajistit zdroje a ochranu jak pro samici, tak pro případné potomky 

(Grammer a kol., 2002; Little, 2014; Little a kol., 2011).  Nicméně hranice mezi těmito 

dvěma hypotézami je velmi tenká a často bývají směsovány pod jeden název – teorie 

dobrých genů (Flegr, 2007). Pokud znak plní funkci určitého signálu, na základě kterého 

mohou samice usuzovat jistou kvalitu jedince (například právě zmíněnou kvalitu 

genetickou), potom je nutné, aby samci nemohli podvádět a daný znak byl pro svého 

nositele nákladný – takže si ho méně kvalitní jedinec nebude schopen dovolit. Rozdíl 

mezi znakem odkazujícím k dobrým genům, který je určitou zátěží, a handicapem, který 

známe ze Zahaviho teorie handicapu je ten, že na základě teorie handicapu je pro samici 

výhodné preferovat takového samce, který má handicap, očividně mu velmi překáží a 

přesto je schopen zajistit si přežití. Pokud se pohybujeme v teorii dobrých genů, tak pro 

samce, který vlastní daný velmi nákladný znak značící jeho kvalitu, by tento znak měl 

představovat co nejmenší zátěž. Právě proto, že má natolik dobré geny, že je schopen se 

s touto zátěží vypořádat (Flegr, 2007). 
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Atraktivita obličeje 

 
Lidé jsou zvláště vnímaví k obličejům, a jak ukazují studie využívající eye-

tracking, obličej je první a hlavní oblastí, které je věnována vizuální pozornost mužů i 

žen (Gillath, Bahns, & Burghart, 2017; Hewig, Trippe, Hecht, Straube, & Miltner, 2008). 

Lidé na základě rysů obličeje spontánně přisuzují celou řadu charakteristik jako je věk, 

pohlaví, osobnost, ale i atraktivita (Perrett a kol., 1998).  

Mnohdy se můžeme setkat s přesvědčením, že hodnocení atraktivity je velmi 

individuální záležitostí (tedy každý jedinec hodnotí jako atraktivní něco jiného) a 

standardy atraktivity jsou naučené kulturně skrze vystavení kulturně prezentovaným 

ideálům (takže navíc každá kultura vnímá jako atraktivní něco jiného) (Little a kol., 

2011). Tyto pohledy by mohly vést k úsudku, že atraktivita je zcela arbitrární. Výzkumy 

však ukazují, že tomu tak není. Jedinci ze stejného kulturního pozadí, jakožto i jedinci 

z různých kultur a navíc různého věku, etnicity a pohlaví, jsou dosti konzistentní 

v hodnocení toho, co je, nebo není, atraktivní (Langlois a kol., 2000; Little a kol., 2011; 

Stephen a kol., 2014;Thornhill & Gangestad, 1999). Dokonce i novorozenci si pouhé dny 

po narození déle prohlížejí atraktivní obličeje, než obličeje neatraktivní (Slater a kol., 

1998). Jelikož není pravděpodobné, že takto malé děti by byly ovlivněny módou, či 

kulturou a mohly si vytvořit jisté představy o atraktivitě, tato i další zjištění nasvědčují 

tomu, že existují určité univerzální znaky, které ovlivňují hodnocení atraktivity (Blažek 

& Trnka, 2009). Studie se znaky atraktivity snažily identifikovat a docházejí k tomu, že 

atraktivitu obličeje výrazně ovlivňuje například mládí, symetrie (jakožto měřítko 

vývojové stability), průměrovost, pohlavní dimorfismus (maskulinita a femininita), 

heterozygotnost a vzhled a barva pokožky (Stephen a kol., 2014;Thornhill & Gangestad, 

1999). Je však rovněž důležité zmínit, že atraktivitu obličeje ovlivňují jednak 

charakteristiky relativně stabilní v čase (zmiňovaná symetrie), ale i charakteristiky, které 

se poměrně snadno mění (například barva pokožky) (Axelsson a kol., 2018).  

V následujících kapitolách se budeme konkrétněji věnovat jednotlivým 

charakteristikám ovlivňujících hodnocení atraktivity. Jako první začneme znaky obecné 

kvality (např. obecné zdraví jedince) a mladostí.   
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Znaky obecné kvality 
 

 

Symetrie  

 
Symetrie odkazuje k tomu, do jaké míry je jedna polovina objektu (obrazu, 

organismu, ale i obličeje) stejná jako jeho druhá polovina (Little a kol., 2011).  

Asymetrii můžeme rozdělit na asymetrii směrovou a fluktuační. Směrová 

asymetrie vypovídá o systematických rozdílech mezi dvěma stranami obličeje (pravou a 

levou) a může být dána například mimikou jedince a tedy zatěžováním určitého svalstva 

více či méně (Perrett a kol., 1999; Blažek & Trnka, 2009). Fluktuační asymetrie značí 

náhodné deviace od perfektní symetrie u bilaterálních znaků, které bývají symetrické na 

úrovni populace (Rhodes, 2006; Thornhill & Gangestad, 1999).  

U žen můžeme rovněž hovořit o asymetrii cyklické, jež je spjatá s hormonálními 

změnami v průběhu menstruačního cyklu. Symetrie se v průběhu cyklu u jednotlivých 

znaků měkkých tkání (např. délka prstů, uší a poprsí) mění (Manning, Scutt, Whitehouse, 

Leinster, & Walton, 1996; Scutt & Manning, 1996). Tato cyklická asymetrie je nejnižší 

v době, kdy je vyšší šance na početí, tedy v ovulační fázi cyklu, analogicky je cyklická 

asymetrie nejvyšší na začátku a konci cyklu, kdy je šance na početí nejnižší (Scutt & 

Manning, 1996). 

Evolučně zakotvené studie se však převážně zaměřují na asymetrii fluktuační. 

Tyto přístupy předpokládají, že jedinci se mezi sebou liší ve schopnosti udržet si stabilní 

vývoj morfologie v daných podmínkách prostředí. Schopnost jedince zdárně odolat 

tlakům prostředí (tzv. vývojová stabilita) (Thornhill & Gangestad, 2006), jež bývá 

asociována s nižší asymetrií, by mohla být indikátorem genetické kvality (Little, 2014). 

My se fluktuační (a)symetrii a s ní spojeným jevem vývojové stability, budeme více 

věnovat níže.  

Podle vývojových genetiků je vývojová stabilita jedním z nejdůležitějších 

adaptivních problémů, který musejí řešit komplexní organismy (Gangestad,Thornhill, & 

Yeo, 1994). Organismus si ve své genetické výbavě nese plán na vytvoření adaptivního 

fenotypu, avšak v průběhu své ontogeneze musí čelit mnoha negativním vlivům, jak ze 

strany prostředí, tak genů. Proto existují selekční tlaky na udržení vývojové stability – 

tedy tlaky na to být nositelem takových genů, které umožní organismu kompenzovat 

negativní genetické vlivy a vlivy prostředí (Gangestad a kol., 1994). 
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Vývojová stabilita bývá zkoumána skrze fluktuační asymetrii morfologických 

znaků. Fluktuační asymetrie se týká bilaterálních znaků (u zvířat například křídel), u 

kterých je populační míra asymetrie nulová a variabilita odpovídá normálnímu rozložení. 

Tato variabilita je pravděpodobně dána nepřesnou expresí geny naprogramovaného 

vývojového plánu – tedy vývojovou nestabilitou (Gangestad a kol., 1994). Fluktuační 

asymetrie je tedy užitečným meřítkem vývojové (ne)stability, protože víme, že 

optimálním výsledkem vývoje organismu je symetrie (Little a kol., 2011). 

Fluktuační asymetrie, jak již bylo zmíněno, může být zapříčiněna řadou 

environmentálních faktorů, mezi něž patří například kalorický příjem, parazitace, toxické 

látky aj., a také genetickými faktory, jako je například inbreeding, mutace či 

homozygotnost (Little a kol., 2011). Právě homozygotnost bývá s fluktuační asymetrií 

v mnoha studiích výrazně spojována. Mohlo by to být dáno tím, že heterozygotnost (tedy 

přítomnost odlišných alel, variant genu, na homologních chromozomech) umožňuje 

organismu lépe kompenzovat environmentální a genetické tlaky (Fink & Penton-Voak, 

2002; Gangestad a kol., 1994).  

Preference pro fluktuační symetrii by tak mohla potenciálně vést jak k přímým (vyhnutí 

se nákaze), tak nepřímým (dobré geny pro potomky) výhodám (Little a kol., 2011). 

Otázkou nicméně zůstává, zda je symetrie skutečně spjata se zdravím, kvalitou a 

atraktivitou jedince. Ve studii Zebrowitz a Rhodes (2004) se neobjevila souvislost mezi 

obličejovou symetrií a skutečným zdravím (údaje získány z lékařských záznamů 

participantů a lékařské prohlídky). Oproti tomuThornhill a Gangestad (2006) zjistili, že 

obličejová asymetrie je pozitivně korelována s četností respiračních onemocnění a ukázal 

se i podobný vztah s užíváním antibiotik. Zdravotní údaje byly v této studii zjišťovány 

pomocí subjektivních výpovědí. Dále bylo zjištěno, že symetričtější obličeje lidé hodnotí 

jako zdravější (B. C. Jones a kol., 2001; Rhodes, Zebrowitz, a kol., 2001), což ale nemusí 

korelovat s reálným zdravím (Rhodes, Zebrowitz, a kol., 2001; Shackelford & Larsen, 

1999), dále jsou hodnoceny jako atraktivnější (Gangestad a kol., 1994) a asymetrie byla 

spojena se špatným zdravím v dětství, ačkoli velmi slabě (Rhodes, Zebrowitz, a kol. 

2001) 

Jiní autoři se zaměřili na fluktuační asymetrii a maskulinizaci obličeje. U mužů 

byl mezi fluktuační asymetrií a maskulinizací obličeje nalezen signifikantní vztah, nebylo 

tomu však u žen. Proto autoři navrhují, že mužská obličejová maskulinita by mohla 

poukazovat na vývojovou stabilitu (Gangestad &Thornhill, 2003). Nicméně další autoři, 



 

17 
 

kteří tento jev zkoumali, se setkali s poněkud odlišnými výsledky, kdy tento vztah 

nenalezli u mužů, ale naopak spíše u žen (Koehler, Simmons, Rhodes, & Peters, 2004) 

Ve výzkumu obličejové symetrie byla v minulosti často používána metoda 

zrcadlových fotografií – tváře na fotografii se rozdělily na polovinu a překlápěly na 

druhou stranu, tedy tvář byla potom složena ze svých pravých či levých polovin (viz např. 

Rhodes, Proffitt, Grady, & Sumich, 1998) a vznikaly tak tzv. chiméry. Některé studie ale 

překvapivě ukazovaly, že takto upravené (tedy více symetrické) obličeje nebyly 

preferovány (resp. nebyly hodnoceny jako atraktivnější) než nemanipulované fotografie 

(Ritter & Langlois, 1988). To však mohlo být dáno nepřirozeným vzhledem těchto chimér 

a navíc je možné, že překlápění stran tváře mohlo vést ke zdvojování nedokonalostí na 

obličeji a vytváření jiných nepřesností (Perrett a kol., 1999). 

 Obecně se však autoři přiklánějí k tomu, že symetričtější obličeje jsou lidmi 

vnímány jako atraktivnější a zdravější (Perrett a kol., 1999; Rhodes, Zebrowitz, a kol., 

2001; Stephen a kol., 2014; Thornhill & Gangestad, 1999). Byl proveden výzkum na 

jednovaječných dvojčatech, jež jsou geneticky, nikoli však vývojově identická, který 

odhalil, že dvojče, které bylo v obličeji symetričtější, bylo hodnoceno jako atraktivnější 

(Mealey, Bridgstock, & Townsend, 1999). Existují však i studie, které pozitivní vztah 

mezi atraktivitou a symetrií nenašly (Fink, Grammer, &Thornhill, 2001; J. P. Swaddle & 

Cuthill, 1995) 

 

Průměrovost 

 
 

Průměrovost obličeje se vztahuje k tomu, jak moc se podobá většině obličejů 

v populaci, jinými slovy jak se blíží hypotetickému průměru populace. Opakem 

průměrovosti je distinktivnost. Když je obličej distinktní, znamená to, že má nějakým 

způsobem výraznou jednu či více charakteristik (Little, 2014).  

Bylo navrženo, že přírodní výběr má stabilizující efekt na obličejové 

charakteristiky (favorizuje průměr), a proto by měla být průměrovost asociována s dobrou 

fenotypovou kondicí (Thornhill & Gangestad, 1999). Průměrovost obličeje by dále mohla 

být spjata s genetickou diverzitou (tedy s heterozygotností);Thornhill a Gangestad (1993) 

navrhli, že jedinci s vysokou průměrovostí obličeje by měli být preferovaní oproti 

jedincům s nízkou průměrovostí, protože prvně zmínění by měli být nositeli diverznějších 

genů, které mohou vést rovněž k syntéze méně běžných proteinů, na které nejsou 
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patogeny adaptovány. Patogeny jsou obecně nejlépe adaptovány na proteiny, které jsou 

v populaci běžné, a výhodné je tedy nebýt nositelem těchto běžných proteinů. Autoři 

navrhli ještě další teorii, kdy jednici s extrémními (neprůměrovými) fenotypy mohou být 

spíše nositeli homozygotních škodlivých alel (genů) než jedinci s průměrovými fenotypy 

(Thornhill & Gangestad, 1993). 

To, že průměrovější obličeje jsou atraktivnější, zjistil už v 19. století Galton, když 

navrstvil negativy fotografií přes sebe a snažil se tak získat kompozitní snímek, který 

bude zachycovat typický vzhled zločince. Nicméně získaný kompozitní snímek nakonec 

zobrazoval tvář, která byla atraktivnější, než snímky, ze kterých původně vznikla (Blažek 

& Trnka, 2009).  O mnoho let později došly Langlois a Roggman (1990) ve své v té době 

přelomové studii k obdobným zjištěním. Výsledky studie zněly, že zprůměrované 

obličeje jsou atraktivnější. K tomuto zjištění dospěly autorky tak, že vytvořily kompozity 

(matematické průměry mnoha snímků obličejů dospělých mužů a žen), které nechaly 

nahodnotit z hlediska atraktivity. Ukázalo se, že tyto kompozity jsou jak u mužů, tak žen, 

hodnoceny jako atraktivnější než původní jednotlivé snímky. Navíc se ukázalo, že z čím 

více fotografií tvoří tyto kompozity, tím jsou hodnoceny jako atraktivnější. K obdobným 

výsledkům dospělo i mnoho dalších studií (pro přehled viz např. Little, 2014, či Little a 

kol., 2011). Existují však také studie, kde zprůměrované obličeje jako atraktivnější 

hodnoceny nebyly (Perrett, May, & Yoshikawa, 1994). 

Je důležité zmínit, že z čím více snímků je daný kompozit vytvořen, tím více se 

vyhlazuje struktura pleti a případné nedokonalosti, proto se někteří autoři pozastavovali 

nad tím, jestli tento jev nemůže sám o sobě přispívat k větší atraktivitě (spíše než samotná 

průměrovost). Avšak studie, které pro tento efekt vlivu struktury a nedokonalostí pleti 

kontrolovaly, stále docházely k závěrům, že průměrovost je atraktivní (Jones, DeBruine, 

& Little, 2007; Langlois & Roggman, 1990) a bylo poukázáno na univerzalitu preference 

i v mezikulturních výzkumech (Apicella, Little, & Marlowe, 2007; Rhodes, Yoshikawa, 

a kol., 2001). 

Průměrovější obličeje jsou symetričtější a jak jsme si ukázali výše, symetričnost 

je hodnocena jako atraktivní. Není tedy atraktivita spíše než průměrovostí dána symetrií? 

Rhodes, Sumich, a Byatt (1999) se na vztah mezi průměrovostí a symetrií zaměřili více. 

Pokud by skutečně atraktivita tváří s vysokou průměrovostí byla dána spíše jejich 

symetrií, potom by kontrolování pro průměrovost, nebo manipulování s průměrovostí 

nemělo hrát významnou roli v hodnocení atraktivity. Průměrovost však signifikantně 

predikovala atraktivitu i při kontrole pro symetrii. Dále ze svých experimentů zjistili, že 



 

19 
 

při nezávislé manipulaci s průměrovostí či symetrií, obě manipulace nezávisle na sobě 

ovlivňovaly hodnocení atraktivity (Rhodes a kol., 1999). Autoři se tedy přiklání k tomu, 

že průměrovost je univerzálně preferovanou charakteristikou atraktivity (Little a kol., 

2011; Rhodes a kol., 1999; Thornhill & Gangestad, 1999). 

Pokud je průměrovost spojena s výběrem kvalitního partnera, lidé by neměli 

preferovat průměrovost stimulů, které nejsou relevantní pro jejich reprodukční úspěch 

(Halberstadt & Rhodes, 2000). Nicméně bylo zjištěno, že lidé vnímají jako krásnější 

rovněž psy, hodinky a ptáky s vyšší průměrovostí (Halberstadt & Rhodes, 2000). Proto 

bylo navrženo, že lidé jsou obecně přitahováni prototypickými zástupci daných kategorií 

a preference pro obličeje s vysokou průměrovostí je dána touto obecnou preferencí. Tj. 

byla vyslovena hypotéza, že za preferencí průměrovosti by, spíše než její možná 

výpovědní hodnota o kvalitě a zdraví jedince, mohl stát senzorické zkreslení, který 

favorizuje prototypičnost (Gangestad & Scheyd, 2005). Lidé si mohou vytvořit kognitivní 

prototypy různých kategorií stimulů, tj. reprezentace skládající se z průměrných 

charakteristik zástupců dané kategorie, které jsou užitečné pro rozeznávání členů dané 

kategorie. Takto vznikne obecná představa o tom, jak vypadá prototypický dům, auto, 

strom, ale i obličej. Stimul, který dobře koresponduje s takovým prototypem, je 

preferován (Gangestad & Scheyd, 2005). Další možností je, že vnímání průměrových 

obličejů může být vedlejším produktem vizuálního zpracování stimulů. Průměrové 

obličeje jsou zpracovávány rychleji, protože se podobají mentální reprezentaci 

prototypického obličeje (Enquist & Arak, 1994). Bylo však také navrženo, že preference 

pro průměrovost by mohla být spjatá s preferencí pro povědomost (familiaritu) 

(Halberstadt & Rhodes, 2003). Autoři se přiklánějí k tomu, že při hodnocení atraktivity 

skutečně hraje velkou roli familiarita objektu (platí jak pro živé, tak neživé organismy), 

zatímco u živých organismů se navíc na hodnocení atraktivity odráží preference pro 

průměrovost per se, která se může vztahovat k preferenci znaků signalizujících 

genetickou kvalitu (Halberstadt & Rhodes, 2003).  

 

Pohlavní dimorfismus  

 
 

Při pohledu na obličej člověka poměrně spolehlivě poznáme, zda je daný člověk 

muž, či žena, a to nejčastěji podle tvaru jeho obličeje. V pubertě dochází k tzv. 

maskulinizaci či feminizaci sekundárních pohlavních znaků zčásti působením hormonů 
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(například testosteronu či estrogenu) (Little a kol., 2011). V průměru mají muži delší a 

širší čelist a robustnější nadočnicové oblouky, čímž se zmenšuje a zužuje velikost jejich 

očí (Gangestad &Thornhill, 2003; Scott, Pound, Stephen, Clark, & Penton-Voak, 2010). 

Dále můžeme u mužů sledovat užší rty, výraznější lícní kosti (Scott a kol., 2010), méně 

plné tváře (Little, 2014) a vousy (Dixson, Halliwell, East, Wignarajah, & Anderson, 

2003). Ženské lícní kosti jsou oproti tomu drobnější, rty plnější, brada a nos menší, oči 

větší (Cunningham, 1986). Některé studie ukazují, že maskulinní znaky jsou spojeny 

s vyššími hladinami pohlavního hormonu testosteronu (Ian S. Penton-Voak & Chen, 

2004) a ženské s vyššími hladinami estrogenů (Law Smith a kol., 2006). Podle evolučního 

přístupu by vysoce vyvinuté sekundární pohlavní znaky, tedy velmi femininní (ženská) 

žena a velmi maskulinní (mužný) muž, mohly býti atraktivní z několika důvodu. 

Bylo navrženo, že femininita má spoustu znaků spojených s tzv. dětskostí 

(babyness), což jsou znaky, které jsou vlastní malým dětem (již zmíněné velké oči, plné 

rty, malá brada) (Cunningham, 1986), a které u dospělých vyvolávají pečující tendence a 

jsou považovány za roztomilé. Tato preference pro dětskost by mohla být v základu 

preference femininních rysů (Doug, 1995). V minulosti ženy s takovými znaky totiž 

mohly být preferovanými partnerkami oproti těm, které tyto rysy nevlastnily a mohly tak 

nastartovat preferenci pro pohlavní dimorfismus (Gangestad & Scheyd, 2005). 

 Tato teorie se však ukázala jako problematická, neboť jedna z hlavních 

charakteristik malých dětí jsou výrazné (puffy) tváře a ty nejsou muži u dospělých žen 

preferovány (Grammer a kol., 2002). Ukazuje se, že znaky dětskosti musí být u dospělé 

ženy nakombinovány s adekvátními znaky dospělosti – jako jsou například vysoké lícní 

kosti a úzké (narrow) tváře (Cunningham, 1986).  Jiní autoři navíc navrhli, že přítomnost 

znaků spjatých s dětskostí by mohla vést k přisouzení nejen pozitivních osobnostních 

charakteristik, ale také těch negativních, jako je například nekompetentnost. Pro 

vychování potomka je ale zapotřebí velké dávky kompetence, a pokud je matka při 

narození příliš mladá, pravděpodobně bude také méně kompetentní matkou (Grammer a 

kol., 2002). Ukazuje se totiž, že optimální věk pro reprodukci u ženy je 24 let (Buss, 

1990). Navíc, i kdyby se hypotéza dětskosti znaků ukázala jako správná, tedy jedinci by 

náhodně preferovali znak, který není spjatý s kvalitou jedince, postupně by se ženy mezi 

sebou začaly lišit v míře exprese preferovaného znaku, tudíž by se stejně postupně začal 

korelovat s kvalitou (Gangestad & Scheyd, 2005). 

 Další přístup navrhuje, že jak znaky femininity, tak znaky maskulinity by mohly 

být atraktivní proto, že jsou čestnými signály kvality (Little, 2014). Bylo například 
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zjištěno, že maskulinita je u mužů spojena se zdravím v adolescenci (G. Rhodes, Chan, 

Zebrowitz, & Simmons, 2003). Znaky maskulinity by mohly být atraktivní proto, že jejich 

produkce působí jako handicap (protože za nimi do velké míry stojí produkce hormonu 

testosteronu), a když si jedinec může dovolit tyto znaky mít, znamená to, že je dostatečně 

zdravý a kvalitní pro jejich produkci (Little a kol., 2011). Testosteron je totiž spojován 

s imunosupresivními účinky u mnoha druhů, a tedy větší rozvinutí a symetrie sekundárně 

pohlavních znaků by mohlo značit kvalitní imunitní systém jedince (Little a kol., 

2011;Thornhill & Gangestad, 1999). Je však nutno zmínit, že ačkoli je občas 

imunosupresivní účinek testosteronu u člověka považován některými autory za fakt, 

výsledky studií nejsou vždy tak jednoznačné (M. L. Roberts, Buchanan, & Evans, 2004) 

a zdá se, že je působení testosteronu na imunitní systém ovlivněno součinností mnoha 

faktorů, např. působením kortizolu (Rantala a kol., 2012). Vztahu atraktivity a imunitního 

systému se budeme více věnovat v kapitole Kvalita imunitního systému. 

 Naproti tomu femininita by, v rámci teorie čestných signálů, měla odkazovat k 

ženině schopnosti reprodukce. Ženská produkce estrogenů a fertilita je závislá na mj. i 

současném stavu ženy – její energetické kondici - kam bychom mohli počítat dostatek 

tukových zásob, dostatek potravy aj. Pokud se žena dostane do extrémních podmínek, 

kdy rapidně klesne její tělesná váha a je omezen její kalorický příjem, má to vliv na 

produkci zmíněných hormonů a může dojít k pozastavení schopnosti reprodukce. To sice 

nebude mít za následek okamžité vymizení jejích femininních rysů, ale vývin těchto rysů 

by mohl být vodítkem k tomu, jaké energetické faktory působily na ženu v minulosti 

(Gangestad & Scheyd, 2005). Jak jsme si navíc ukázali v předchozích kapitolách, 

produkce estrogenů (resp. poměr estrogenů a androgenů) se mění s věkem a postupně 

dochází k maskulinizaci obličeje (Thornhill & Gangestad, 1999). Ženy, které si po delší 

dobu byly schopné udržet femininní rysy, byly preferovanými partnerkami a schopnost 

si tyto rysy udržet mohla být postupně spjata s kvalitou (Gangestad & Scheyd, 2005).   

 Někteří autoři se nevzdávají ani uvažování o imunosupresivním účinku estrogenů 

(Rhodes, 2006), analogicky k působení testosteronu u mužů. 

 Je femininita na ženách skutečně hodnocena jako atraktivní? Rhodes (2006) 

uvádí, že naprosto nepochybně. Femininní znaky jsou jako atraktivní hodnoceny tehdy, 

když jsou reálně měřeny (Cunningham, 1986), i pokud jsou vytvářeny tzv. morfy, tedy je 

počítačově manipulována míra femininity (vyšší míra femininity je hodnocena jako 

atraktivnější) (David Ian Perrett a kol., 1998). Dále Rhodes a kol. (2003) zjistili, že ačkoli 

byly femininní znaky v jejich studii hodnoceny hodnotiteli jako atraktivnější a zdravější, 
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nesouvisely s reálným zdravím. Jiní autoři ukázali, že femininita, průměrovost a ani 

atraktivita nekorelují se skutečným zdravotním stavem ženy (Cai a kol., preprint). 

Oproti všeobecně přijímanému konsenzu, že znaky femininity jsou u žen 

hodnoceny jako atraktivní, hodnocení atraktivity maskulinních znaků u mužů ženami je 

problematické. Penton-Voak a Chen (2004) zjistili, že kompozity vytvořené z fotografií 

mužů s vysokými hladinami testosteronu byly ženami hodnocené jako maskulinnější a 

atraktivnější. Pokud byly ženám prezentovány původní fotografie ve formě nucené volby 

(na jedné straně jedinec s vyššími hladinami testosteronu a na druhé jedinec s nižšími 

hladinami), ženy hodnotily jedince s vyššími hladinami testosteronu jako maskulinnější, 

ale nikoli už jako atraktivnější. To, že vyšší maskulinita u mužů není hodnocena jako 

atraktivní, bylo zjištěno i v dalších studiích, a to i přes to, že maskulinní znaky jsou 

zároveň hodnoceny jako zdravé (např. Rhodes a kol., 2003) a studie nacházejí spojení 

mezi maskulinitou a skutečným zdravím (Boothroyd, Scott, Gray, Coombes, & Pound, 

2013; G. Rhodes a kol., 2003). V některých studiích byli jako atraktivnější hodnoceni 

muži s femininnějšími rysy, nebo se na dimenzi femininity a maskulinity blížící k jejímu 

středu (např. David Ian Perrett a kol., 1998; pro přehled:Thornhill & Gangestad, 1999). 

Mohlo by to být tím, že rozvinutější maskulinní znaky bývají spojovány 

s rozličnými negativními sociálními charakteristikami, jako je například (přílišná) 

dominance (Keating, 1985; Qvarnström & Forsgren, 1998), případně s odtažitostí a 

neupřímností (David Ian Perrett a kol., 1998), horšími rodičovskými předpoklady (Perrett 

a kol., 1998), až násilí vůči ženě a potomkovi (Qvarnström & Forsgren, 1998).  Na tomto 

místě je vhodné zmínit, že u zvířat byly zjištěny kauzální vztahy mezi vyššími hladinami 

testosteronu a agresí, nicméně u člověka je tento vztah problematičtější (Archer, 1991).  

Ženy však mohou volit určitý kompromis mezi preferencí znaků potenciálně 

odkazující k dobrým genům a sociálně žádoucími charakteristikami, aby si vybraly nejen 

geneticky kvalitního, ale také kooperativního partnera, příp. volit mezi přímými nebo 

nepřímými benefity (DeBruine, Jones, Crawford, Welling, & Little, 2010; Stephen a kol., 

2014). DeBruine s kolegy (2010) ve své studii sledovala, že preference pro maskulinitu 

je ovlivněna místem, kde daná žena žije. Respektive na základě údajů Světové 

zdravotnické organizace vypracovala index zdraví jednotlivých zemí, který zahrnoval 

mortalitu, předpokládaný věk dožití šíření nakažlivých nemocí. Zjistila, že ženy 

preferovaly vyšší maskulinitu (spojenou s vyššími hladinami testosteronu) v zemích, kde 

bylo vyšší riziko nákazy a horší zdravotní podmínky. 
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Výzkum se zaměřuje i na změny preferencí pro mužské obličeje, které nastávají u 

žen v souvislosti s menstruačním cyklem. Několik studií ukázalo, že ženy ve fertilní fázi 

preferují maskulinnější muže, než v ostatních fázích cyklu (Little, Jones, & Burriss, 2007; 

Penton-Voak a kol., 1999; Penton-Voak & Perrett, 2000; Peters, Simmons, & Rhodes, 

2009). Podle těchto studií bylo pro ženu užitečné preferovat ve fázi ovulace maskulinnější 

muže (a počít s ním potomka), protože tito jedinci mají dobré geny, ale v ostatních fázích 

se vyplatí preferovat femininnější muže, protože se spíše budou podílet na parentální péči, 

než jejich maskulinnější protějšky (Penton-Voak a kol., 1999). Novější výzkumy ale 

nebyly schopny zreplikovat tato zjištění (viz např. Jones a kol. 2017 a Marcinkowska, 

Jasienska, & Prokop, 2018), což by mohlo být dáno také úskalím v různých metodikách 

studií zkoumajících tento jev. Navíc někteří autoři přišli s tím, že maskulinní znaky mužů 

jsou možná spíše produktem mezimužské kompetice, než pohlavního výběru (Puts, 

2010). 

 

Heterozygotnost  

 

Preferované charakteristiky při partnerském výběru, které byly detailněji 

probírány v předchozích kapitolách, bývají často vysvětlovány preferencí „dobrých 

genů“, ale méně už bývá vysvětlováno, co tyto dobré geny jsou. Těmito „dobrými geny“ 

by mohla být heterozygotnost v konkrétním nebo několika více lokusech chromozomů 

(Brown, 1996; S. C. Roberts a kol., 2005). Někteří autoři navrhli, že ženy si vybírají 

heterozygotní partnery, aby zajistily tuto heterozygotnost i svým potomkům (Brown, 

1996).  Výběr partnera, založený na preferenci heterozygotnosti a genetické diverzity, by 

mohl být adaptací, jak dosáhnout diverzních a kvalitních potomků (Brown, 1996), kteří 

budou schopni přežít a prosperovat v rozličných podmínkách (Flegr, 2007). Preference 

heterozygotnosti může být spojena i s přímými benefity, kdy heterozygotní partner může 

být zdravější, spíše na partnera nepřenese nemoc, a může se spíše starat o potomky 

(Brown, 1996). Studie provedené na zvířatech ukazují, že heterozygotní jedinci jsou 

vskutku rezistentnější vůči infekci a měli vyšší zdatnost než homozygotní jedinci (Penn, 

Damjanovich, & Potts, 2002). Výhoda heterozygotních jedinců se však podle některých 

autorů projevuje převážně při napadení imunitního systému více patogeny najednou (u 

jednoho druhu patogenů by heterozygotní jedinci neměli mít výhodu oproti 

homozygotům (Brown, 1996)). 
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Dále by při výběru partnera mohl fungovat mechanismus aktivního vyhýbání se 

homozygotním jedincům, potažmo inbreedingu (Brown, 1996; S. C. Roberts a kol., 

2005). Obecně je vyhýbání se homozygotním jedincům uvažováno v rámci vyhnutí se 

letálním homozygotním genům, nicméně může být spjato i se zajištěním již zmiňované 

vyšší heterozygotnosti potomka (Brown, 1996). Již v kapitolách o atraktivitě 

průměrovosti či symetričnosti jsme mohli zaznamenat, že tyto znaky byly některými 

autory spojovány s heterozygotností.  

Studie zkoumající, jestli výběr partnera probíhá i na základě heterozygostnosti, se 

nejčastěji zaměřují na hlavní histokompatibilní komplex (MHC, z angl. Major 

Histocompatibility Complex), u člověka rovněž známého jako HLA (Human Leucocyte 

Antigen). MHC geny kódují proteiny, které jsou zodpovědné za rozlišování tělu vlastních 

látek od cizorodých a v organismu fungují jako antigen prezentující buňky (APC, z angl. 

antigen-presenting cells). Hrají tedy důležitou roli v imunitní odpovědi (Coetzee a kol., 

2007). 

 Protože obličejové charakteristiky považované za atraktivní jsou spojovány 

s přítomností dobrých genů, rozhodli se vědci zaměřit na vztah heterozygotnosti v MHC 

a hodnocené atraktivity.Thornhill s kolegy (2003) zjistili, že obličejová atraktivita 

nekorelovala s MHC heterozygotností ani u jednoho pohlaví. Nicméně ale ženy v této 

studii preferovaly vůni MHC heterozygotních mužů (Thornhill a kol., 2003). Oproti tomu 

výsledky studie od Robertse a kolegů (2005) ukázaly, že obličeje mužů, kteří jsou 

heterozygotní v MHC genech ve třech klíčových lokusech, jsou ženami hodnoceny jako 

atraktivnější a zdravější, než obličeje mužů, kteří měli jeden či více lokusů v MHC 

homozygotní. Preference pro heterozygotnost byla dále nezávislá na stupni MHC 

podobnosti mezi hodnoceným mužem a hodnotitelkou, ale byl nalezen pozitivní vztah 

mezi počtem sdílených alel a preferencemi obličejů (S. C. Roberts a kol., 2005). Odlišné 

výsledky studiíThornhilla (2003) a Robertse (2005) mohla ovlivnit i odlišná metodika 

daných studií. 

Studie se dále zabývaly metodami, jak vůbec kvantifikovat míru heterozygotnosti. 

Coetzee s kolegy (2007) ukázala, že u žen heterozygotnost v MHC genech nebyla spjata 

se zdravím, ale frekvence alel v MHC ano. Ženy s běžnějšími alelami v MHC uvedly, že 

trpěly za poslední rok méně chřipkou a nachlazením, za posledních několik let byly méně 

nemocné a hodnotily se jako zdravější, než ženy se vzácnými alelami (vše zjišťováno 

pomocí subjektivních výpovědí). Autoři navrhují, že některé běžné alely v MHC zvyšují 

odolnost proti převládajícím patogenům. Nicméně jak heterozygotnost v MHC žen, tak 
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frekvence alel v MHC, v této studii signifikantně nepředpověděly, jak moc budou muži 

hodnotit danou ženu jako zdravou či atraktivní (Coetzee a kol., 2007).  

Na poli výzkumu MHC bývá rovněž zkoumána preference pro podobnost či 

odlišnost MHC mezi partnery. Review zaměřující na partnerský výběr a MHC se přiklání 

k tomu, že lidé na základě vizuálních vodítek preferují jedince v MHC sobě podobné a 

na základě olfaktorických vodítek preferují jedince s odlišným MHC (Havlicek & 

Roberts, 2009a). Bylo navrženo, že by se informace z těchto kanálů mohly doplňovat, 

aby bylo u potomků dosaženo optimálního stupně genetické variability (Havlicek & 

Roberts, 2009b). Obecně však studie na tomto poli přicházejí s velmi rozličnými 

výsledky. Autoři ukazují, že by to mohlo být rozdíly v metodologii těchto studií, tím, že 

se do značné míry jedná o jev závislý na kontextu, či je dán populačními rozdíly 

v genetické heterogenitě (Havlicek & Roberts, 2009a). Novější metaanalýza zaměřující 

se na tutéž tématiku ukázala, že u primátů se objevuje obecný trend favorizovat MHC 

diverznější partnery, rovněž je tomu tak u lidí. V oblasti preference MHC sobě 

podobných či odlišných partnerů nebyly nalezeny žádné konzistentní výsledky a u lidí se 

neukázala preference pro MHC odlišné partnery (Winternitz, Abbate, Huchard, Havlicek, 

& Garamszegi, 2017).  

Závěrem je vhodné upozornit na to, že i přesto, že je v otázce vlivu 

heterozygotnosti na výběr partnera převážně zkoumána heterozygotnost v MHC, nemusí 

při tomto výběru hrát roli pouze heterozygotnost (genetická diverzita) v tomto daném 

úseku. Proto se výzkumníci rozhodli testovat, zda se preference pro genetickou diverzitu 

vztahuje k diverzitě v MHC, nebo je dána preferencí pro genetickou diverzitu obecně 

(Lie, Rhodes, & Simmons, 2008). Na základě pořízených portrétních fotografií a 

genotypizace participantů zjistili, že ženy vykazují speciální preferenci pro genetickou 

diverzitu právě v MHC (Lie a kol., 2008). Genetická diverzita v MHC pozitivně 

predikovala hodnocení mužské atraktivity a obličejovou průměrovost, přičemž tato 

průměrovost zprostředkovávala vztah mezi MHC a atraktivitou. U žen naopak genetická 

diverzita v jiných místech než MHC predikovala míru obličejové symetrie. Autoři 

docházejí k závěru, že obličejová vodítka atraktivity jsou vizuálními vodítky 

odkazujícími ke genetické kvalitě jak u mužů, tak žen (Lie a kol., 2008) 
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Mládí 

 

S postupujícím věkem se obličej mění. Pokožka ztrácí na elasticitě a objevují se 

vrásky. U žen navíc s přibývajícím věkem dochází ke změně v produkci hormonů, 

přesněji se mění poměru estrogenů a androgenů, což má za následek, že ženské obličejové 

rysy se s postupujícím věkem stávají maskulinnější (Thornhill & Gangestad, 1999). Mládí 

je oběma pohlavími obecně vnímáno jako žádoucí znak u potenciálních partnerů (Kenrick 

& Keefe, 1992) a lidé hodnotí mladě vypadající obličeje jako atraktivnější (Korthase & 

Trenholme, 1982). Z hlediska evoluční teorie preference pro mládí dává smysl díky 

několika benefitům jako je energičtější a delší parentální péčí o potomky (Little, 2014). 

U žen je navíc asociováno se schopností počít a donosit potomka. Mladší ženy mohou 

navíc mít větší množství potomků, jelikož reprodukční potenciál ženy je omezen 

menopauzou (Little, 2014). Z tohoto důvodu hlavně muži preferují mladší partnerky 

(Thornhill & Gangestad, 1999).  

Percepci věku ovlivňuje rovněž vzhled pokožky, čemuž se ale budeme více 

věnovat v následující kapitole Vzhled a barva pokožky.  

 

Vzhled a barva pokožky  

 

Cenným zdrojem informací o druhých je vzhled jejich pokožky. Celkový vzhled 

pokožky utváří řada faktorů, mezi něž patří například textura pokožky, póry, vrásky, 

skvrny, pevnost a v neposlední řadě barva (George & Hole, 2000; Nkengne a kol., 2008). 

Vzhled pokožky se mění poměrně rychle například při změně stravy (Appleton a kol., 

2018), vystavení slunci (Gilchrest, Blog, & Szabo, 1979), či nemoci (Henderson, 2016). 

Vzhled pokožky je faktor, který bývá do velké míry brán v úvahu při odhadu věku 

druhých lidí, protože změny s věkem spojené jsou na pokožce dobře patrné (George & 

Hole, 2000; Nkengne a kol., 2008). Nkengne s kolegy (2008) zjistili, že nejdůležitějšími 

oblastmi spojenými s odhady věku je pokožka v oblasti očí a rtů, u kterých je druhými 

sledován jejich tvar a ohraničení. Dále je sledována barevná jednotnost pokožky (čím 

více je barva jednotná, tím mlaději jedinec působí). Důležitou roli při hodnocení věku 

hrály také kruhy pod očima a pigmentové skvrny.  

Věkem je rovněž ovlivněný vzhled obličejových pórů, kdy bylo zdokumentováno, 

že s přibývajícím věkem je jich více, zvětšují se, a tudíž jsou více patrné. Největší nárůst 

detekovatelných pórů byl sledován kolem čtyřicátého věku života. (Flament a kol., 2015). 
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Vzhled pórů se však liší i u jednotlivých populací, kdy bylo zjištěno, že ženy z Číny a 

Japonska mají pórů na obličeji méně a tyto póry jsou také méně viditelné. Na druhém 

konci tohoto spektra se pohybují Brazilky a Indky (Flament a kol., 2015). Rozdíly 

sledujeme, kromě odlišností mezi věkovými kohortami a etniky, také mezi pohlavími, 

kdy muži mají v průměru více obličejových pórů, než ženy (Kim, Choi, Park, & Youn, 

2013). Zjištěn byl rovněž negativní vztah mezi elasticitou pokožky a větším výskytem 

obličejových pórů (Kim a kol., 2013). 

 Výzkum v této oblasti se zaměřil konkrétně i na vzhled pokožky a jeho vliv na 

hodnocenou atraktivitu (viz např. Fink, Grammer, & Matts, 2006; Fink a kol., 2001; 

Matts, Fink, Grammer, & Burquest, 2007). Fink s kolegy (2001) zjistili, že textura 

pokožky hrála signifikantní roli v hodnocení atraktivity (v této studii konkrétně ženské 

atraktivity). Autoři na základě výsledků své studie navrhli, že textura pokožky by mohla 

být vodítkem k fertilitě a zdraví ženy, protože hladká pokožka bez nedokonalostí je 

asociována s nízkými hodnotami androgenů a vysokými hladinami estrogenů (nikoli však 

s přílišně vysokými hladinami estrogenů, neboť jsou škodlivé (Bernstein & Ross, 1993)). 

Produkce a následně poměr androgenů a estrogenů může být potenciálně narušen různými 

poruchami vaječníků, což může být důsledek mnoha onemocnění jako například syndrom 

polycystických ovárií (PCOS), jež ústí v nadprodukci androgenů, může 

způsobovat problémy s početím a jedním z mnoha symptomů je dermatóza (zánětlivé 

onemocnění pleti). Z tohoto důvodu může být, dobrý stav pokožky indikátorem dobrého 

zdraví a fertility ženy (Fink a kol., 2001).  

I u mužů bylo zjištěno, že vzhled pokožky má vliv na hodnocené zdraví a atraktivitu, a to 

dokonce i tehdy, když byly patricipantům prezentovány pouze samotné výstřižky 

(patches) obličejové pokožky (Jones, Little, Burt, & Perrett, 2004). Tyto výstřižky byly 

hodnoceny z hlediska zdraví. Ve druhém experimentu byly z hlediska atraktivity 

hodnoceny celé portrétní fotografie mužů, jejichž pokožka byla zobrazena na výstřižcích 

v prvním experimentu. Ukázalo se, že samotná vodítka spjatá se zdravou obličejovou 

pokožkou mohou ovlivňovat atraktivitu mužských tváří (tedy pokud byl nějaký výstřižek 

pokožky obličeje hodnocený jako zdravý, byl potom jedinec, kterému tento vzorek 

pokožky patřil, hodnocen jako atraktivnější). Tato studie je důležitá i z toho důvodu, že 

poukazuje na vztah mezi hodnocenou atraktivitou a zdravím (Jones a kol., 2004).  

Někteří autoři (Fink a kol., 2001) navrhují, že stav pokožky je spjatý s kvalitou 

imunitního systému jedince, protože snížená obranyschopnost zvyšuje možnost napadení 
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mikro a makro parazity, kteří mohou být detekovatelní prostřednictvím změn na povrchu 

pokožky. 

Vzhled pokožky významně ovlivňuje její barva. Vědci se nejčastěji zaměřují na 

zkoumání světlosti pokožky, její žlutost a červenost (Stephen, Coetzee, & Perrett, 2011; 

Stephen, Coetzee, Smith, & Perrett, 2009; Stephen, Law Smith, Stirrat, & Perrett, 2009). 

Tyto jednotlivé barevné charakteristiky bývají zkoumány v CIEL*a*b*  barevném 

prostoru. Tento prostor pojímá barvy jako kontinuitu, tudíž když je měřena světlost (L*), 

je měřena na škále černá-bílá, když je měřena červenost (a*), je zkoumána na škále 

červená-zelená, a když je zkoumána žlutost (b*), je zkoumána na škále žlutá-modrá. Čím 

vyšších hodnot tyto dimenze nabývají tím více je pokožka světlejší (L*), červenější (a*) 

a žlutější (b*). 

 Světlost či tmavost pokožky je dána množstvím melaninu, který obsahuje. Větší 

množství melaninu v pokožce zvyšuje její odolnost proti slunečnímu záření, ale může 

přispívat k nedostatku vitamínu D, a to kvůli jeho schopnosti sluneční záření pohlcovat 

(Stephen a kol., 2011). Melanin by mohl také figurovat ve funkci imunitního systému, ale 

tato oblast u lidí zatím přichází spíše s rozporuplnými výsledky (Stephen a kol., 2011). 

Bylo však zjištěno, že melatonin, který moduluje syntézu melaninu, by mohl regulovat 

produkci řady cytokinů (Guerrero & Reiter, 2002). Na základě světlosti obličeje jsou 

lidem přisuzovány i různé sociální charakteristiky, jako je zámožnost, žádoucnost, 

důvěryhodnost či atraktivita, přičemž kladněji jsou hodnoceni jedinci se světlejší 

pokožkou (Glenn, 2008), ne vždy ale musí být jedinci se světlejší pokožkou hodnoceni 

jako atraktivnější (Fink a kol., 2001). Je však nicméně pravda, že v případě žen právě 

světlejší pokožka bývá spojována s fertilitou a mládím, jelikož s přibývajícím věkem 

pokožka tmavne (van den Berghe & Frost, 1986). Stephen a kol. (2011) se v souvislosti 

se světlostí pokožky zaměřili na vnímané zdraví v mezikulturní studii. Jedince z velké 

Británie a Jižní Afriky nechali výzkumníci na škále světlosti (L*) manipulovat se světlostí 

pokožky jedinců na fotografii, přičemž participanti dostali pokyn, aby „učinili jedince na 

fotografii co nejzdravější“. Participanti z obou zemí zvyšovali pro dosažení většího 

vizuálního zdraví světlost pleti.   

 Vyšší červenost pokožky podle všeho souvisí s jejím prokrvení, dobrým oběhem 

a okysličením krve a pojí se tudíž s fungováním kardiovaskulárního systému (Stephen, 

Coetzee, a kol., 2009). U žen je spojena s vyšší hladinou pohlavních hormonů a zvýšené 

okysličení krve lze také pozorovat u lidí, jež pravidelně sportují. Naproti tomu snížené 

okysličení krve (extrémním případem je cyanóza = modré zbarvení pokožky), je možné 
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spojit s řadou srdečních a respiračních onemocnění. Autoři usuzují, že červené zbarvení 

pleti tedy vypovídá o fyziologickém zdraví jedince (Stephen, Coetzee, a kol., 2009). 

Stephen a kol. (2009) se rozhodli otestovat, zda má červenost (škála a*) pokožky vliv na 

vnímané zdraví. Ve své studii nechali participanty manipulovat se vzhledem pokožky 

jedinců na fotografii a to tak, že participanti mohli zvyšovat či snižovat míru prokrvení 

pokožky a to jak prokrvení okysličenou, tak neokysličenou krví. Pokyn, který byl 

participantům udělen, zněl, aby „učinili jedince na fotografii co nejzdravější“. Participanti 

zvyšovali pro dosažení zdravého vzhledu prokrvení pokožky, a to hlavně prokrvení 

okysličenou krví. Nejvíce bylo toto prokrvení zvyšováno u jedinců, kteří měli přirozeně 

méně červenou pokožku. Autoři tedy ukazují, že prokrvení pokožky a okysličení krve 

ovlivňují vnímané zdraví a mohou proto hrát důležitou roli při výběru partnera (Stephen, 

Coetzee, a kol., 2009). Studie zaměřená na vnímání červenosti pokožky u mužů ženami 

ukázala, že větší míra červenosti se vztahovala k vyšší míře vnímané dominance, zdraví 

a atraktivity. Ovšem výsledky v případě hodnocené atraktivity jsou problematické. Čím 

červenější obličej muž měl - participanti mohli provádět manipulace červenosti jen 

v rozpětím omezeném zdola a shora (+- 8 bodů)  a* škály, nebylo možné barvy 

modifikovat do extrému - tím byl hodnocený jako více agresivní a dominantní (Stephen, 

Oldham, Perrett, & Barton, 2012). Tento lineární vztah u atraktivity nebyl zaznamenán, 

pravděpodobně z důvodů, které už byly diskutovány v předchozích kapitolách této práce, 

tj. ženy preferují u mužů jen jistou míru dominance, protože tato charakteristika kromě 

pozitivních vlastností bývá asociována i s těmi negativními, jako je nebezpečnost a nižší 

míra rodičovské péče (Qvarnström & Forsgren, 1998; Stephen, Oldham, a kol., 2012) 

 Žlutější odstín pokožky je o něco stabilnější charakteristikou, než je například 

červenost, která může být krátkodobě ovlivněna například sportovní aktivitou. Žlutější 

barva pokožky souvisí s množstvím karotenoidů v krevním séru, které tělo ale neumí 

syntetizovat de novo a je nutné získávat je z potravy, hlavně z ovoce a zeleniny (Stephen 

a kol., 2011). Bylo ale zjištěno, že i v případě užívání potravinových doplňků (při užívání 

po dobu alespoň osmi týdnů), dojde rovněž ke žlutějšímu zabarvení pokožky (Stahl a kol., 

1998).  

Karotenoidy jsou důležité pro svoji roli v modulaci imunitních odpovědí, 

konkrétně v odolnosti proti nemocem a imunokompetenci (Stephen a kol., 2011). 

Karotenoidy jsou spojovány s antioxidačními vlastnostmi působícími jako prevence proti 

onemocnění mnoha formami rakoviny a se zlepšováním funkce buněk imunitního 

systému (Hughes, 1999). Dále mohou karotenoidy v pokožce poskytovat určitou míru 
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ochrany proti slunečnímu záření (Greul a kol., 2002) a byl zaznamenán jejich pozitivní 

vliv na mužskou fertilitu (Gupta & Kumar, 2002). S imunokompetencí by karotenoidy a 

žluté zbarvení pokožky mohly být spjaty tak, že karotenoidy, které tělo využívá 

v imunitních odpovědích, nemůže uvolnit do pokožky a naopak karotenoidy, které jsou 

v pokožce, není možno využít v imunitních odpovědích. Proto musí mít buďto jedinec 

karotenoidů dostatek, aby si je tělo mohlo dovolit investovat do zbarvení pokožky (musí 

být schopný zajistit si přístup k potravě, která karotenoidy obsahuje). Nebo musí mít 

natolik dobrý a efektivní imunitní systém, že ten pro svoji funkci nepotřebuje velké 

množství karotenoidů a ty mohou být rovnou distribuovány do pokožky a způsobovat její 

charakteristické zbarvení (Stephen a kol., 2011; Stephen, Law Smith, a kol., 2009). 

Stephen s kolegy (2011) i v tomto případě nechali své participanty (z Velké 

Británie a Jižní Afriky) upravit barvu pokožky jedinců na fotografii na škále žlutosti (b*) 

tak, aby „vypadali co nejzdravěji“. Participanti zvyšovali jedincům na fotografii 

obličejovou žlutost, což tedy ukazuje na pozitivní vztah mezi obličejovou žlutostí a 

hodnoceným zdravím. Rovněž se v této studii vědci zaměřili na to, zda jedinci, kteří mají 

bohatou stravu na karotenoidy, ovoce a zeleninu, mají žlutější pokožku. Ukázalo se, že 

ano. Na podkladě těchto informací tedy usuzují, že zbarvení pokožky zapříčiněné 

karotenoidy je vodítkem k hodnocení zdraví u člověka a je tak relevantní vzhledem 

k výběru partnera (Stephen a kol., 2011). 

Rovněž existuje studie, ve které autoři nechávali své participanty manipulovat na 

portrétních fotografiích barvu pokožky ve všech v této kapitole postupně a jednotlivě 

probíraných barevných kanálech L* (černá-bílá), a* (zelená-červená), b* (modrá-žlutá) a 

rovněž ukázala, že pro zvýšení zdravosti participanti zvyšovali světlost, červenost a 

žlutost pokožky lidí na fotografiích a to tím spíše, čím byly původní hodnoty pod 

průměrnými hodnotami jedinců daného vzorku  (Stephen, Law Smith, a kol., 2009).   

Jelikož byla navržena spojitost mezi obličejovou žlutostí způsobenou karotenoidy 

a vnímaným zdravím a atraktivitou (Little, 2014), rozhodly se na tento vztah některé 

studie zaměřit více. Appleton a kolegové (2018) chtěli prozkoumat, zda zvýšený příjem 

karotenoidů v potravě (prostřednictvím konzumace ovoce a zeleniny), bude mít tak 

zásadní vliv na hodnocenou obličejovou atraktivitu, že by se tento efekt konzumace ovoce 

a zeleniny dal plošně propagovat a mohl by tak přispět k obecnému zlepšení složení 

stravy lidí. Dobrovolníky rozdělili do tří skupin, kdy jim předepsali buďto dvě, pět nebo 

osm porcí ovoce a zeleniny denně po dobu 4 týdnů a sledovali, jak se množství porcí 

odrazí na hodnocené atraktivitě.  Výsledky studie ukázaly, že konzumace ovoce a 
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zeleniny se na hodnocené atraktivitě odrazily nepřímo, a to prostřednictvím zvýšení 

obličejové žlutosti. V souvislosti s různým množstvím porcí ovoce a zeleniny denně 

sledovali, že nejnižší množství porcí denně nemělo přílišný vliv na obličejovou žlutost, 

optimální se podle nich jeví vysoká (pět porcí), než nejvyšší (osm porcí) konzumace 

ovoce a zeleniny denně (kdy už docházelo k přílišnému žlutému zbarvení pokožky a 

hodnocení atraktivity se snižovalo, protože může poukazovat na různá onemocnění). 

Nicméně síla efektu zvýšené konzumace ovoce a zeleniny na atraktivitu byla tak 

zanedbatelná, že se podle autorů nedá jednoznačně propagovat vyšší konzumace zeleniny 

a ovoce za účelem zvýšení atraktivity. Tato studie ale ukázala asociaci mezi zdravím 

pokožky a obličejovou atraktivitou (Appleton a kol., 2018).  

 

Kvalita imunitního systému  

 

U potenciálních partnerů by preferovaná vyšší exprese sekundárních pohlavních 

znaků, které se vyvíjejí působením pohlavních hormonů, mohla vypovídat mnohé o 

kvalitě imunitního systému jedince s těmito znaky a případné dědičnosti 

imunokompetence. Na tyto fenomény se zaměřuje hypotéza imunokompetenčního 

handicapu (Folstad & Karter, 1992).  

Imunokompetence je schopnost imunitního systému odpovídat adekvátně na 

patogeny (tj. efektivně patogen rozeznat a vhodným způsobem na něj zareagovat), která 

je do velké míry ovlivněna geny. O genetické kvalitě a celkové kondici, která souvisí 

s imunitou, mohou být jedinci opačného pohlaví informováni prostřednictvím 

percepčních vodítek. Hypotéza imunokompetenčního handicapu navrhuje, že těmito 

vodítky mohou být sekundární pohlavní znaky.  

Handicapové hypotézy předpokládají, že není možné v signalizaci (dobrých genů) 

podvádět. Organismus neustále čelí „rozhodování“ ohledně alokace energie. Pokud je 

například napadený parazity nebo patogeny, energii alokuje do imunitních reakcí a nikoli 

do budování pro druhé pohlaví atraktivních sekundárních pohlavních znaků. Tímto tyto 

znaky utrpí na kvalitě a jejich stav je tak tzv. čestnými vodítky kvality jedince. Pokud by 

totiž byla energie investována do rozvoje sekundárně pohlavních znaků napadení 

organismu patogeny či parazity navzdory, mohlo by to pro organismus mít fatální 

následky (Folstad & Karter, 1992).  

Hypotéza imunokompetečního handicapu se zaměřuje především na samce, 

respektive na pozitivní souvislost hladin mužských pohlavních hormonů a vývoj samčích 
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sekundárních pohlavních znaků, pokud samice jsou považovány za vybíravé pohlaví. 

Rozvoj sekundárně pohlavních znaků může být ovlivněn například malnutricí. Bylo 

ukázáno, že hladiny testosteronu (regulované prostřednictvím endokrinního systému) 

výrazně klesají v době, kdy organismus čelí energetickému deficitu (Wilson, Rogler, & 

Erb, 1979), a tak je míra nutrice považována za limitující faktor exprese jakéhokoli znaku 

spojeného s testosteronem (Folstad & Karter, 1992; Ligon,Thornhill, Zuk, & Johnson, 

1990). Folstad a Karter (1992) navrhli, že regulace hladin testosteronu potažmo rozvoje 

sekundárních pohlavních znaků nemůže být vysvětlena pouze na základě těchto 

energetických vysvětlení, ale je třeba vzít v úvahu negativní účinek testosteronu na 

imunitní systém. Testosteron má podle nich dvojí účinek; stimuluje vývin sekundárních 

pohlavních znaků, zatímco ale snižuje imunokompetenci, protože působí tzv. 

imunosupresivně. Díky tomu vzniká nutnost směny mezi jeho maximálním působením, a 

tedy vývojem znaků přitažlivých pro druhé pohlaví, a zároveň zajištěním dostatečné míry 

imunokompetence. Podle tohoto uvažování by mohly tedy působením testosteronu 

výrazně exprimované sekundární pohlavní znaky ukazovat na to, že jedinec má 

dostatečně kvalitní imunitní systém, protože si mohl tuto zátěž vysokými hladinami 

testosteronu dovolit a nepřijít k újmě (Thornhill & Gangestad, 1993).  

Testosteron nepochybně moduluje funkci imunitního systému a obecně je jeho 

efekt popisován jako imunosupresivní (Trigunaite, Dimo, & Jørgensen, 2015). Supresivní 

efekt androgenů je možno zaznamenat už při pohledu na rozdíly mezi pohlavími, kdy 

muži jsou zpravidla náchylnější k infekčním chorobám, ženy oproti tomu trpí více 

autoimunitními onemocněními (onemocnění štítné žlázy, lupus, revmatoidní artritida aj.) 

(Lockshin, 2005), které jsou mj. spojeny s přehnanou aktivitou imunitního systému. Bylo 

navrženo, že ženský pohlavní hormon, estrogen, zvyšuje humorální imunitu, za současné 

inhibice imunity buněčné, zatímco testosteron má supresivní účinek na oba typy imunity 

(Alexander & Stimson, 1988). Mezi konkrétní účinky androgenů na imunitní systém patří 

například jejich supresivní vliv na nárůst protilátek při vakcinaci nebo infekci, či 

potlačující efekt na funkci některých buněk imunitního systému (T a B lymfocytů). Na 

druhou stranu mají jistý protektivní účinek vůči autoimunitním onemocněním (právě díky 

svému imunosupresivnímu účinku), ale vystavují mužský organismus větší náchylnosti 

vůči onemocnění rakovinou (Trigunaite a kol., 2015).  

Nicméně navzdory právě zde uvedené evidenci stále není možné s naprostou 

jistotou říci, že testosteron má jednoznačný supresivní účinek na imunitu. Roberts a kol. 

(2004) ve svém review prováděli meta-analýzu studií zaměřující se na imunosupresivní 
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účinky testosteronu a docházejí k závěru, že tyto studie je těžké interpretovat, neboť jsou 

velmi často pouze observačního a ne experimentálního charakteru. Pokud jsou studie 

experimentální, byl zjištěn supresivní účinek testosteronu na imunitu, ale tento efekt 

zmizel, pokud autoři kontrolovali pro vícero studií provedených na jednom druhu. 

Neobjevil se žádný efekt testosteronu na přímá měřítka imunity, ale bylo sledováno, že 

vyšší hladiny testosteronu vedly k větší parazitaci u plazů. Podle autorů tohoto review je 

třeba se zaměřit i na jiné hormony, například glukokortikoidy, které mohou 

s testosteronem interagovat (M. L. Roberts a kol., 2004) a jiní autoři navrhují, že by se 

mělo o androgenech uvažovat jako o imunomodulátorech, ale nikoli jako o 

imunosupresantech (Nowak, Pawłowski, Borkowska, Augustyniak, & Drulis-Kawa, 

2018). 

Kvůli nekonzistentním výsledkům ohledně testosteronu a jeho vlivu na imunitní 

systém a poznatků autorů, kteří poukazovali, že glukokortikoidy s testosteronem v tomto 

vztahu interagují (Evans, Goldsmith, & Norris, 2000; Pape Møller, 1995), byla hypotéza 

imunokompetenčního handicapu rozšířena o vliv glukokortikoidů. Glukokortikoidy 

(kortikosteron a kortizol) jsou hormony, které jsou tvořeny kůrou nadledvinek, a jejich 

produkce stoupá převážně s působením stresu. Mohly by modulovat funkci imunitního 

systému a expresi sekundárně pohlavních znaků a interagovat při tom s testosteronem 

(Rantala a kol., 2012). Tento fenomén je stále předmětem diskusí, nicméně vědci na 

potenciální vliv glukokortikoidů (převážně kortizolu) na imunitní systém a na partnerský 

výběr zareagovali a rozšířili hypotézu imunokompetenčního handicapu o stresovou 

složku. Studie se zaměřily na vliv testosteronu a kortizolu na hodnocenou atraktivitu, 

maskulinitu a zdraví mužských tváří (Moore, Cornwell, Smith, a kol., 2011). Bylo 

zjištěno, že kortizol byl negativně asociovaný s hodnocenou atraktivitou a ženy obecně 

preferovaly muže s nízkými hladinami kortizolu. Podle autorů výsledky studie podporují 

hypotézu imunokompetenčního handicapu spojenou se stresem, ale nikoli původní verzi 

této hypotézy, protože ženy vykazovaly preferenci k vodítkům spjatým s působením 

kortizolu, ale nikoli samotného testosteronu bez interakce s kortizolem.  

Rantala a kol. (2012) ve své studii aplikovali 74 mužům vakcínu proti hepatitidě 

B. Před vakcinací a měsíc po vakcinaci jim odebrali krev, ze které byly zjišťovány hladiny 

protilátek proti hepatitidě B, hladina testosteronu a kortizolu. Zároveň pořídili 

standardizované obličejové fotografie těchto mužů. Fotografie pak hodnotilo 29 žen 

z hlediska atraktivity na jedenáctibodové verbálně zakotvené škále. Výsledky studie 

ukazují, že hladiny testosteronu predikovaly atraktivitu a hladiny protilátek proti 
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hepatitidě B po očkování, a to tak, že muži s vyššími hladinami testosteronu získali od 

žen vyšší hodnocení obličejové atraktivity a měli více protilátek proti hepatitidě B. 

Zároveň byli muži s vyššími hladinami protilátek proti hepatitidě B ženami hodnoceni 

jako atraktivnější, než muži s nízkou odezvou na vakcinaci. Dále byla nalezena interakce 

mezi testosteronem a kortizolem, kdy byl pozitivní vztah mezi testosteronem a mírou 

imunitní odpovědi na vakcinaci a testosteronem a hodnocenou atraktivitou silnější u 

jedinců s nižším kortizolem. Zdá se, že glukokortikoidy mají modulující úlohu 

v pohlavním výběru (Rantala a kol., 2012; Rantala a kol., 2013). 

Ačkoli se hypotéza imunkompetenčního handicapu (a to jak její rozšířená verze o 

spojení se stresem, nebo původní), zaměřuje primárně na muže, potažmo obecně samce 

v živočišné říši,  Rantala a kol. (2013) se rozhodli tuto hypotézu otestovat na ženách. 

Odůvodňují to tak, že u člověka si i muži ženy vybírají a obličejová atraktivita žen může 

být taktéž spojena s kvalitou imunitního systému a hladinami hormonů. Zaměřili se na to, 

zda obličejová atraktivita žen souvisí s mírou jejich imunitní odpovědi. Ve studii pořídili 

standardizované portrétní fotografie 52 žen, aplikovali jim vakcínu proti hepatitidě B a 

měřili hladiny kortizolu, procento tuku v těle a hladiny protilátek proti hepatitidě B po 

vakcinaci. Následně portrétní fotografie těchto žen hodnotilo 18 mužů z hlediska 

atraktivity na jedenáctibodové verbálně zakotvené škále. Navzdory očekávání autorů 

míra imunitní odpovědi (množství vyprodukovaných protilátek proti hepatitidě B) 

nepredikovala hodnocení obličejové atraktivity. Objevil se však negativní vztah mezi 

hladinami kortizolu v plazmě a hodnocenou atraktivitou značící, že stresované ženy 

(stresované v dlouhodobém horizontu, což může souviset s jejich schopností vyrovnávat 

se se stresem; dlouhodobý stres může mít spoustu negativních účinků na zdraví, případně 

fertilitu) byly hodnoceny jako méně atraktivní. Rovněž byly jako méně atraktivní 

hodnoceny ženy, které měly příliš vysoké či příliš nízké procento tuku v těle. Výsledky 

této studie naznačují, že obličejová atraktivita žen, na rozdíl od mužů, není znakem 

odkazující k míře odpovědi imunitního systému na vakcinaci proti hepatitidě B. Nicméně 

autoři jsou opatrní vůči tomu, aby zcela zamítli existenci asociace síly imunitního 

systému a obličejové atraktivity u žen, protože obličejová atraktivita podle nich může 

třeba odkazovat k fungování jiných složek imunitního systému. Na závěr dodávají, že 

ačkoli obličejová atraktivita žen nemusí signalizovat imunokompetenci per se, může 

pravděpodobně odkazovat k dlouhodobému zdraví, či fertilitě. (Rantala a kol., 2013). 

Hypotéza imunokompetenčního handicapu spojená se stresem je poměrně novější 

datace, než její původní verze. Studie testující původní hypotézu, bez jejího rozšíření o 



 

35 
 

stresovou složku, nacházely poměrně rozporuplné výsledky (M. L. Roberts a kol., 2004; 

Scott, Clark, Boothroyd, & Penton-Voak, 2013). Původní hypotéza ve studiích spíše 

nebývá potvrzena (Nowak a kol., 2018). Rozšířená verze přichází s přesvědčivějšími 

výsledky, jak bylo ukázáno na studiích od Rantaly (2012, 2013).  

Hypotéza imunokompetenčního handicapu se kromě sporného 

imunosupresivního účinku testosteronu setkává i s dalšími problémy spojenými s reálnou 

preferencí sekundárně pohlavních znaků ženami (maskulinity) u mužů. Jak jsme si 

ukázali v předchozích kapitolách, maskulinita nebývá vždy ženami hodnocena jako 

jednoznačně atraktivní a přímý pozitivní lineární vztah mezi maskulinitou a hodnocenou 

atraktivitou bychom hledali jen těžko (Scott a kol., 2013; John P. Swaddle & Reierson, 

2002). Proto někteří autoři navrhují, že spíše než maskulinita by mohla být o „dobrých 

genech“ více vypovídající adipozita ( Rantala a kol., 2013; Rantala a kol., 2013). Rantala 

a kol. (2013) ukazuje, že adipozita a ne maskulinita výrazně zprostředkovává vztah mezi 

mírou imunitní odpovědi a atraktivitou a navrhují, že testosteron by více než 

s maskulinitou mohl být spojen právě s adipozitou. Nicméně je otázkou, nakolik se tato 

studie vyvazuje z omezení spočívajících v chápání testosteronu jako jednoznačného 

imunosupresantu. Hypotéza imunkompetečního handicapu ať už bez stresové varianty, 

nebo s ní je jistě velice zajímavou hypotézou, ale bude třeba jejího extenzivnějšího 

testování, protože naráží na mnoho problematických úseků.  

Kvalita imunitního systému a její vliv na výběr partnera nemusí být zkoumán 

pouze prostřednictvím vlivu testosteronu a kortizolu na imunitu a na obličejové 

sekundární pohlavní znaky. Studie se zaměřují například na vztah mezi kvalitou 

imunitního systému a tělesnou výškou (Pawłowski, Nowak, Borkowska, Augustyniak, & 

Drulis-Kawa, 2017). Výška by totiž podle teorie dobrých genů a teorie o alokaci energie 

(zmíněná na začátku této kapitoly), mohla odrážet biologickou kvalitu jedince. Vyšší 

muži by měli být preferováni ženami, protože vyšší výška by mohla naznačovat, že muž 

má dostatečně kvalitní imunitní systém. Díky tomu byl jeho organismus schopen odolat 

disturbancím vyvolanými patogeny a dosáhnout vyšší výšky jim navzdory. Případně dále 

může vyšší vzrůst muže odkazovat k tomu, že mužův organismus adekvátně alokoval 

energii, i když byl vystaven negativním faktorům (ne jen patogenním) během dospívání 

(Pawłowski a kol., 2017). Nicméně se v této studii neprokázal žádný vztah mezi tělesnou 

výškou a kvalitou imunitního systému měřenou na základě rozborů krve získaných od 

žen a mužů před a 4 týdny po vakcinaci proti chřipce a tetanu. V krevních vzorcích byla 

sledována měřítka odkazující jak ke vrozené imunitě, tak k imunitě adaptivní (získané). 
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Pawłowski a kolegové navrhují novou hypotézu imunity jako priority (immunity priority 

hypothesis), která se snaží vysvětlit tento chybějící vztah mezi výškou těla a kvalitou 

imunitní funkce.  Tato hypotéza říká, že pokud organismus nevěnuje dostatek energie do 

imunitních dějů, nemůže ji investovat do zvětšování tělesné výšky. Dosáhnout a udržet si 

optimální míru imunity je velice nákladné, a zajištění co nejlepší možné imunity, což by 

mělo být prioritou organismu, může limitovat jiné tělesné funkce a znaky spjaté s růstem 

tělesné výšky. Tato hypotéza předpokládá, že vyšší muži a ženy budou mít silnější 

imunitní systém než jedinci menšího vzrůstu, protože byl jejich organismus schopen 

zajistit energii navíc, která mohla být investována do vzrůstu. Důležité je, že podle této 

hypotézy organismus nemůže alokovat energii původně určenou pro imunitu jinam 

(Pawłowski a kol., 2017). Podle této hypotézy tedy spíše nenajdeme jedince vysokého 

vzrůstu se špatnou imunitou, ale najdeme různě vysoké jedince s podobně efektivními 

imunitními systémy. 

Jiným studiím se podařilo nalézt nelineární vztah mezi mírou imunitní odpovědi 

na vakcinaci proti hepatitidě B, kdy tento vztah byl pozitivní u mužů, jejichž výška 

nepřesáhla 185cm, poté se tento vztah změnil na negativní. Podobný nelineární vztah 

identifikovala i další studie (Skrinda a kol., 2014). U žen nebyl nalezen žádný vztah mezi 

imunitní funkcí a výškou (Krams a kol., 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

Změny spojené s akutním onemocněním 
 

 
Kromě obecných znaků kvality spojených s hodnocením atraktivity existují 

doklady, že lidé jsou citliví i k vodítkům odkazujícím na probíhající akutní onemocnění. 

Infekční nemoci pro člověka představují riziko a detekce vodítek poukazujících 

k probíhajícímu onemocnění je adaptivní způsob, jak se vypořádat s prostředím, které je 

bohaté na nejrůznější patogeny. Tato identifikace umožňuje vyhýbat se zdrojům nákazy, 

tedy nemocným jedincům. Jedna ze studií například ukázala, že tělesná vůně jedinců 

s aktivovanou imunitou (aktivovanou injikací bakteriálního endotoxinu Escherichia coli 

- lipopolysacharidu (LPS), který vyvolává silnou systémovou reakci), je hodnocen jako 

méně příjemný (Olsson a kol., 2014). Jiná studie se zaměřila na chůzi nemocných lidí. 

Bylo zjištěno, že chůze těchto lidí je pomalejší a hodnotitelé tyto nemocné participanty 

označili za méně zdravé a více unavené, než participanty, kteří žádným onemocněním 

netrpěli (Sundelin a kol., 2015).  

Podle všeho jsou lidé schopni detekovat aktivaci imunitního systému 

prostřednictvím percepčních vodítek již po několika hodinách (Regenbogen a kol., 2017). 

Regenbogen s kolegy (2017) pořídili standardizované portrétní fotografie a vzorky 

tělesné vůně od osmnácti participantů. Ve dvojitě zaslepeném experimentu byl 

patricipantům injekčně aplikován lipopolysacharid (LPS), způsobující imunitní aktivaci 

a příznaky nemoci, nebo placebo. Fotografie participantů byly pořizovány již dvě hodiny 

po aplikaci LPS. Třicet participantů hodnotilo získané vzorky ve funkční magnetické 

rezonanci (fMRI). Hodnotitelům byly prezentovány fotografie zdravých nebo nemocných 

patricipantů a k tomu jim zároveň byl pomocí olfaktometru  prezentován pach nemocného 

nebo zdravého člověka, nebo kontrolní vzorek bez pachu. Hodnotitelé byli instruováni, 

aby se zaměřili na obličej daného jedince a zaznamenali, jak se jim daný člověk líbí na 

škále od 0 do 6. Po skončení této části studie probíhající v fMRI ještě hodnotitelé 

hodnotili zdraví, atraktivitu a „sociální žádoucnost“ prezentovaných fotografií a vzorků 

tělesné vůně. Portrétní fotografie jedinců s aktivovaným imunitním systémem se 

hodnotitelům líbily méně, než fotografie zdravých jedinců. Hodnocení obličeje příliš 

nezáviselo na tom, jestli k němu byl prezentovaný „zdravý“, „nemocný“, nebo kontrolní 

pach. Dále byli nemocní jedinci na základě fotografií obličeje hodnoceni jako méně 

zdraví, atraktivní a „společensky žádoucí“ (můžeme na tomto místě navrhnout, že nižší 

sociální žádoucnost by mohla vést k tomu, že lidé by se takovým jedincům v reálném 
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životě spíše vyhýbali, což by poukazovalo na behaviorální obranný mechanismus a 

behaviorální imunitní systém). Tělesný pach od zdravých i nemocných jedinců byl 

hodnocen jako méně příjemný než kontrolní vzorek (vatové polštářky bez pachu).  

Výsledky fMRI ukázaly, že při prezentování vizuálních a olfaktorických stimulů od 

nemocných jedinců docházelo u hodnotitelů k vyšší aktivaci mozkových center 

odpovídajících za zpracování olfaktorických a vizuálních stimulů a obličejovou percepci. 

Rovněž byla ukázána aktivace intraparietálního sulcu, což je oblast zodpovědná za 

multisenzorickou integraci. To by mohlo indikovat, že mozek umí extrahovat a 

zpracovávat amodální vodítka spojená s probíhajícím onemocněním. Tato studie ukazuje, 

že lidé jsou schopni na vědomé úrovni rozklíčovat vizuální vodítka s probíhajícím 

onemocněním, méně však, že toho byli schopni u vodítek olfaktorických. Aktivace 

mozku při prezentování olfaktorických vodítek naznačuje, že k detekci nemocných 

jedinců může docházet i prostřednictvím této modality, spíše však na nevědomé úrovni. 

Nicméně si dovolujeme navrhnout, že neschopnost detekce olfaktorických vodítek 

spjatých s onemocněním, by mohla být dána i metodikou studie a prezentací pachových 

stimulů olfaktometrem.  

Jiné studie se zaměřily na konkrétní obličejová vodítka vypovídající o 

probíhajícím onemocnění. Axelsson s kolegy (2018) ve své studii aplikovali LPS 

šestnácti participantům a dvě hodiny poté je vyfotografovali. Rovněž pořídili fotografie 

těchto participantů, když byli zdraví. Fotografie byly prezentovány 62 hodnotitelům, kteří 

měli rozhodnout, zda je jedinec na fotografii zdravý nebo nemocný. Dalším 60 

hodnotitelům byly prezentovány tytéž fotografie, ale tentokrát měli hodnotitelé hodnotit, 

jak jsou jedinci na fotografii zdraví a unavení (na sedmibodové škále) a osm dalších 

charakteristik týkajících se vzhledu obličeje, např.: „Jak světlé rty, pokožku, skvrnitou 

pokožku, lesklou pokožku, svěšené koutky úst, červené oči, oteklý obličej má tato 

osoba?“ Hodnotitelé na tyto otázky odpovídali prostřednictvím sedmibodové škály (bez 

symptomů/velmi vysoké symptomy). Analýzy se zaměřily na identifikaci nemocných 

jedinců a na vztah mezi obličejovými znaky a nemocí. U posledně zmiňovaného se 

zkoumalo, jak nemoc ovlivňuje tyto znaky a které obličejové znaky o nemoci vypovídají 

nejvíce. Výsledky ukázaly, že hodnotitelé byli nenáhodně schopni detekovat nemocné 

jedince z fotografie a že participanti po injikaci LPS vypadali více nemocně a unaveně. 

Nemocní jedinci měli světlejší pokožku, oteklejší obličej, svěšenější koutky úst, povislá 

oční víčka, červenější oči a méně světlou a skvrnitou pokožku. Tyto obličejové znaky 

tedy byly všechny „zasaženy“ probíhajícím onemocnění. Největší změnu s probíhajícím 
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onemocněním prodělaly rty, které výrazně zesvětlaly, ovšem překvapivě se ukázalo, že 

světlé rty nebyly hlavním prediktorem probíhajícího onemocnění. Nejvíc robustními 

prediktory zjevného onemocnění byly světlá pokožka a povislá oční víčka. Autoři dále 

diskutují, že řada znaků vypovídajících o probíhajícím onemocnění koreluje s tím, že 

člověk vypadá unaveně (má povislá víčka, červené oči a světlou pleť) a tyto znaky vedou 

k vyhýbavému chování. Můžeme tedy říci, že jakékoli vnímané odchylky od zdravého 

resp. funkčního stavu jedince by mohly vést k vyhýbání. Selekce takové chování 

favorizovala, aby zabránila falešně negativním úsudkům (Axelsson a kol., 2018). Je totiž 

méně nákladné se vyhnout unavenému zdravému člověku, než se nevyhnout nemocnému. 

Tyto mechanismy mj. spadají pod tzv. behaviorální imunitní systém, kterému se budeme 

více věnovat v kapitole Imunitní systém.  

Barva pokožky je dalším faktorem významně ovlivňujícím vzhled jedince. To, že 

se barva pokožky s probíhajícím onemocněním mění, ukazuje již právě zmiňovaná studie 

od Axelssona, nicméně studie od Hendersonové a kolegů (2016) se na změny barvy 

pokožky s probíhajícím onemocněním zaměřuje detailněji. V této studii opět využívají 

metodu aktivace imunitního systému (vyvolání onemocnění) pomocí injekční aplikace 

LPS 22 zdravým participantům a následně měřili barvu jejich pokožky prostřednictvím 

spektrofotometru na třech místech obličeje (pravá, levá tvář a čelo) a třech místech paže 

a ruky (rameno, předloktí a dlaň). Spektrofotometrem byla měřena světlost (L*), 

červenost (a *) a žlutost (b*) pokožky. Měřena byla i hladina karotenoidů v plazmě. Již 

do tří hodin po aplikaci LPS se začaly barvy pokožky měnit. V případě obličeje bylo 

zaznamenáno zvýšení světlosti a snížení červenosti. Pokožka na paži naopak ztmavla a 

byla méně žlutá a červená. Nejmarkantnější barevnou změnou bylo snížení červenosti na 

všech sledovaných oblastech, což Henderson a kol. (2016) dávají do souvislosti se 

zásobením krve kyslíkem či vasokonstrikcí. Méně žlutou pokožku v oblasti paže spojují 

také s nižším okysličením krve. Dále byl zaznamenán pokles karotenoidů v plazmě 

v souvislosti s aplikací LPS, ale kolísání hladin karotenoidů nebylo spojeno s barevnými 

změnami pokožky, jelikož změny v hladinách karotenoidů v plazmě se pravděpodobně 

odrážejí v barvě pokožky až v delším časovém horizontu.  

Zjištění studie od Hendersonové a kol. (2016) korespondují s výsledky jiných 

studií, ve kterých bylo zjištěno, že méně červená a žlutá pokožka je hodnocena jako méně 

zdravá (Appleton a kol., 2018; Stephen a kol., 2011; Stephen, Oldham, a kol., 2012), viz 

kapitola Vzhled a barva pokožky. Tato studie přispívá svými výsledky k evidenci, že lidé 
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jsou z percepčních vodítek a vzhledu obličeje schopni detekovat jedince s probíhajícím 

onemocněním a aktivovaným imunitním systémem. 

 

Imunitní systém  

 
Imunitní systém pomáhá zachovávat integritu organismu tím, že udržuje toleranci k 

vlastním tkáním a zároveň má schopnost reagovat na ohrožující podněty, které přicházejí 

zevnitř i zvenčí. Je tedy schopný rozpoznat škodlivé od neškodného a adekvátně na 

základě toho reagovat. Mezi základní funkce imunitního systému patří; obranyschopnost 

– rozpoznání vnějších škodlivin a ochrana vůči patogenům a jejich škodlivým produktům; 

autotolerance – rozpoznání vlastního od cizího, tedy identifikace organismu vlastních 

tkání a udržování tolerance vůči těmto tkáním; a imunitní dohled – rozpoznání vnitřních 

škodlivin, mezi které patří staré, poškozené a mutované buňky. Pokud tyto buňky 

imunitní systém detekuje, stará se o jejich odstranění z organismu (Hořejší & Bartůňková, 

2009).  

Látky, které podněcují reakci imunitního systému, se nazývají antigeny. Antigenem 

mohou být látky z vnějšího prostředí (infekční agens a jejich produkty) či mohou 

pocházet z organismu samotného. Pokud se v organismu takový antigen objeví, imunitní 

systém je zaktivizován (Hořejší & Bartůňková, 2009).  

Imunitní reakci zajišťuje několik složek imunitního systému, které mezi sebou 

spolupracují. Těmito složkami je imunita vrozená (nespecifická, neadaptivní) a imunita 

adaptivní (specifická). V obou komponentách dále probíhají imunitní mechanismy 

humorální (proteiny v séru, vylučované molekuly), a buněčné (nejrůznější typy buněk) 

(Hořejší & Bartůňková, 2009). Efektivní imunitní systém dokáže účelně detekovat 

přítomnost antigenů, odpovídajícím způsobem na ně zareagovat a z organismu je 

odstranit. Tak zajišťuje optimální ochranu vůči infekčním agens a onemocněním.  

 

Vrozený imunitní systém  
 

Evolučně starší vrozená složka imunitního systému (nespecifická, neadaptivní), 

kterou bychom v různých variacích našli u všech mnohobuněčných organismů, je 

založená na molekulách a buňkách, které jsou předem připravené v organismu a jsou 

účinné vůči patogenům prostřednictvím toho, že reagují na jejich strukturní nebo funkční 

rysy (Hořejší & Bartůňková, 2009). Tvoří takzvanou první linií ochrany vůči vysoce 
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variabilním a proměnlivým patogenům (Janeway & Medzhitov, 2002) a brání vstupu 

cizích látek do těla. Vrozená imunita se spoléhá na několik receptorů (PRR – z angl. 

pathogen-recognition receptor), které se vyvinuly pro rozpoznávání produktů 

metabolismu patogenů. Rozpoznání těchto molekulárních struktur – tzv. patogenních 

vzorců (PAMPs – z angl. pathogen-associated molecular patterns), umožňuje organismu 

odlišit tělu (infekční) cizí látky od vlastních.  Mezi nejznámější receptor z rodiny PRR 

receptorů patří Toll-like receptory (TLR), které se kromě rozpoznání patogenů podílí i na 

podnícení zánětlivých a imunitních reakcí (Janeway & Medzhitov, 2002). Vrozená 

imunita je tvořena buněčnými a humorálními složkami. Mezi buněčné mechanismy 

vrozené imunity patří fagocytující (pohlcující antigeny) a cytotoxické (poškozující 

antigeny) buňky. Mezi cytotoxické buňky patří NK buňky (z angl. natural killers). Tyto 

buňky se aktivují při zánětlivých odpovědích, které jsou téměř vždy známkami infekce 

způsobené patogenním mikrobem (Hořejší & Bartůňková, 2009; Janeway & Medzhitov, 

2002).   

Humorální mechanismy vrozené imunity tvoří komplementový systém a látky, jako 

je například lysozym – enzym, který bychom našli v tělesných tekutinách, například 

v mateřském mléce, slinách, slzách a potu. Tento enzym má schopnost narušovat 

bakteriální stěnu a má silné antibakteriální účinky. Dalším příkladem látky humorálních 

mechanismů je i laktoferin, který váže volné železo, čímž dochází ke snižování jeho 

hladiny v plazmě. Tuto látku bychom našli hlavně mateřském mléce, v slzách a ve 

slinách. Ve slinách umožňuje navazování železa z potravy, čímž zabraňuje množení 

bakterií jím se živících. Dalšími látkami vrozeného imunitního systému jsou cytokiny a 

proteiny akutní fáze. Pokud v těle probíhá zánět, jsou v místě zánětu, jakožto reakce na 

přítomnost bakterií, produkovány cytokiny – pokud je zánětlivá reakce rozsáhlá, dochází 

k uvolňování cytokinů do oběhu a v játrech stimulují produkci sérových proteinů akutní 

fáze (Hořejší & Bartůňková, 2009), jejich koncetrace v plasmě se pak prudce zvyšuje.  

Proteiny akutní fáze zvyšují odolnost vůči infekci a zajišťují opravu poškozené tkáně 

(Delves & Roitt, 2000). Známým proteinem akutní fáze je C-reaktivní protein (CRP), 

který je užitečným markerem zánětlivého onemocnění. Není však jediným takovým 

proteinem, dalšími je například sérový amyloid P (SAP) a komplementové složky C3 a 

C4 (Delves & Roitt, 2000; Hořejší & Bartůňková, 2009). Na ochraně proti antigenům se 

podílí i kůže a sliznice těla, jakožto přirozené bariéry proti škodlivým látkám. Těmito 

bariérami jsou bariéry mechanické (řasinky, hlen), chemické (mastné kyseliny na kůži, 

pepsin v žaludku) aj. (Delves & Roitt, 2000).  
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Reakce vrozené imunity na antigeny jsou velmi rychlé, zpravidla k nim dochází do 

několika minut. Tato část imunitního systému také nemá žádnou „imunologickou 

paměť“, takže není ovlivněna předchozími setkáními s antigeny a na každý antigen 

odpovídá stejnými mechanismy. Poruchy vrozené složky imunitního systému jsou velmi 

vzácné, a když se objeví, jsou téměř vždy smrtelné (Janeway & Medzhitov, 2002). 

 

Adaptivní imunitní systém 
 

Evolučně mladší získaný imunitní systém se vyvinul tak, aby na cizorodou strukturu 

reagoval vysoce specificky. Je díky tomu o něco pomalejší ve své aktivaci – k úplnému 

zahájení imunitní reakce dochází v řádu několika dní až týdnů. Na rozdíl od neadaptivní 

vrozené imunity má imunologickou paměť – umí si zapamatovat konkrétní antigen a díky 

tomu dochází k rychlejší a efektivnější obraně při opakovaném setkání s tímto antigenem 

(Bonilla & Oettgen, 2010; Hořejší & Bartůňková, 2009). Na imunologické paměti byl 

založen princip očkování.  

Mezi mechanismy adaptivní imunity patří mechanismy humorální (protilátky) a 

buněčně zprostředkované (T-lymfocyty a B-lymfocyty). T-lymfocyty a B-lymfocyty se 

podílejí na zprostředkovávání imunologické efektorové cesty s ohledem na specifický 

patogen, vytváření imunologické paměti, regulaci homeostáze organismu atd. (Bonilla & 

Oettgen, 2010; Delves & Roitt, 2000). T-lymfocyty dozrávají v brzlíku (primární 

lymfatický orgán), kde dochází k určení specifity. T-lymfocyty, které jsou reaktivní proti 

tělu vlastním látkám, nebo mají nefunkční mechanismy rozpoznávání, jsou ničeny. Ty, 

co jsou zachovány, poté putují do sekundárních lymfatických orgánů (slezina, lymfatické 

uzliny a jejich organizované shluky: např. krční mandle, červovitý výběžek slepého střeva 

aj.). B-lymfocyty zrají v kostní dřeni (primární lymfatický orgán), kde získávají specifitu 

a po stimulaci produkují protilátky (imunoglobuliny). Rovněž putují do sekundárních 

lymfatických orgánů, které zachycující antigeny, které cirkulují v lymfě a krvi (Delves & 

Roitt, 2000; Hořejší & Bartůňková, 2009). Odpovědi adaptivního imunitního systému 

počínají v těchto oblastech – často díky signálům z vrozeného imunitního systému a 

cirkulujícím patogenům, nebo díky antigen prezentujícím buňkám (APC, z angl. antigen-

presenting cell), které do sekundárních lymfatických orgánů migrují. Lymfocyty mohou 

zase migrovat ze sleziny a mízních uzlin, aby mohly vykonat svoji funkci.  Již bylo 

zmíněno, že B-lymfocyty produkují specifické protilátky, imunoglobuliny, které se 

vyskytují v krevní plasmě a odpovídají za humorální (látkovou) imunitu.  Existuje 
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několik tříd imunoglobulinů – IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Vzhledem k zaměření práce si 

přiblížíme pouze několik z nich, jmenovitě imunoglobulin G (IgG) a imunoglobulin M 

(IgM). IgM je první typ protilátek, který se vytváří po setkání s antigenem. Přítomnost 

IgM proti danému antigenu v séru poukazuje na akutní probíhající infekci. Oproti tomu 

IgG je nejvíce zastoupený imunoglobulin v séru (Hořejší & Bartůňková, 2009). Jako 

jediný imunoglobulin může přecházet přes placentu a zajišťuje tak ochranu plodu před 

choroboplodnými zárodky – u čerstvě narozených novorozenců bychom našli stejné 

hodnoty jako u dospělých, postupně ale hodnoty u novorozenců klesají (Bonilla & 

Oettgen, 2010). Přítomnost IgG protilátek značí, že určitá nemoc již proběhla a není 

v akutní fázi, nebo probíhá delší dobu. Nejprve tedy v séru sledujeme při prvotním 

setkáním s daným antigenem látky IgM a postupně dochází k jejich přesmyku na IgG  

(Hořejší & Bartůňková, 2009).  

 Pro adaptivní imunitu je zásadní umět rozeznat vlastní struktury od cizorodých, 

aby mohla proti cizorodým strukturám zahájit adekvátní kroky. K tomu dochází 

především prostřednictvím hlavního histokompatibilního komplexu (MHC), který váže 

antigen a zprostředkovává kontakt s T-lymfocyty (resp. prezentuje T-lymfocytům daný 

antigen, a tak je schopný vyvolat imunitní reakci proti danému antigenu). MHC komplex 

je vysoce polymorfní – v populaci bychom našli desítky až stovky alelických forem, díky 

čemuž vzniká v populaci velká variabilita ve schopnosti rozeznávání nejrůznějších 

patogenů. Polymorfismus v MHC pravděpodobně zajišťuje ochranu jak na úrovni 

jedince, tak na úrovni populace. Nízký polymorfismus v MHC bychom našli například u 

jedinců, u kterých docházelo k inbreedingu tj. příbuzenské křížení (Delves & Roitt, 2000; 

Hořejší & Bartůňková, 2009).  

 Jak již bylo řečeno, některé mechanismy adaptivní imunity využívá vakcinace – 

hlavně tzv. imunologickou paměť. Při prvním setkáním s antigenem dochází k primární 

odpovědi adaptivní imunity, která má relativně pomalý nástup. Postupně však dochází 

k zapamatování tohoto antigenu paměťovými buňkami, které se v systému vyskytují ve 

velkém množství. Díky tomu jsou složky adaptivní imunity při dalším setkání schopny 

poznat daný antigen a zahájit rychlou a robustní reakci (prostřednictvím tzv. sekundární 

imunitní odpovědi). Očkováním jsou v imunitnímu systému předkládány antigeny 

původního onemocnění v jejich neškodné formě tak, aby došlo k jejich zapamatování 

paměťovými buňkami, ale nedošlo k propuknutí onemocnění. Při reálném setkání 

s daným antigenem, proti kterému byl člověk očkován, může onemocnění proběhnout 
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buďto velmi rychle a s minimálními příznaky, nebo se nemusí rozvinout vůbec, protože 

jsou antigeny okamžitě zklikvidovány (Delves & Roitt, 2000). 

Navzdory tomu, že pro pochopení funkce imunitního systému jsou jeho složky 

oddělovány, je třeba mít na paměti, že všechny složky imunitního systému vzájemně 

spolupracují. Tuto komunikaci zajišťují cytokiny (tkáňové hormony), které 

zprostředkovávají kontakt jak mezi jednotlivými složkami imunitního systému, tak mezi 

imunitním systémem a ostatními systémy lidského těla. Podílejí se na aktivaci imunitní 

odpovědi, toleranci k vlastním organismům, směřují buňky do místa infekce aj. (Delves 

& Roitt, 2000). Zajímavé je, že výzkum ukazuje, že hranice mezi „klasickými hormony“ 

(prolaktin, růstový hormon) je velmi tenká, neboť tyto „klasické hormony“ se někdy 

mohou chovat právě jako cytokiny (Hořejší & Bartůňková, 2009). 

 

Behaviorální imunitní systém 
 

Proti patogenům a onemocněním nás nechrání pouze tělesný imunitní systém, 

nýbrž také imunitní systém behaviorální. Behaviorální imunitní systém se skládá z řady 

psychologických a kognitivních mechanismů, mezi něž patří detekce vodítek, které 

mohou odkazovat k přítomnosti infekčních patogenů v blízkém okolí, na základě toho 

mohou spustit relevantní emocionální a kognitivní odpověď, a tak podnítit averzi a 

behaviorální vyhýbání se nemocným jedincům a jiným zdrojům patogenů (např. 

ostatkům, výměškům apod.) (Schaller & Park, 2011). Behaviorální imunitní systém 

těmito mechanismy zabraňuje tomu, aby se vůbec tělesný imunitní systém musel potýkat 

s případnou nemocí – značně tím tak šetří organismu energii, a brání ho proti poškození 

(Miller & Maner, 2011; Schaller & Park, 2011). Tento typ imunitního systému můžeme 

nejčastěji nalézt u sociálně žijících druhů s velkou populační hustotou, ve které riziko 

nákazy infekčními onemocněními značně stoupá (Altizer a kol., 2003).  

 Tento systém se aktivizuje při detekování obecných vodítek nemoci – které 

mnohdy ale nemusí s být nemocí vůbec spojeny (Schaller & Park, 2011). Tento jev je 

popsaný v kapitole Změny spojené s akutním onemocněním zaměřené na změny spojené 

s akutním onemocněním. Konkrétně ve studii Axelssona a kol. (2018) bylo zjištěno, že 

lidé hodnotí jedince jako méně sociálně žádoucí, pokud jsou nemocní – nebo u nich lze 

pozorovat vodítka běžně spojená s onemocněním, která ale velmi často korelují s pouhou 

únavou. Tento fenomén spolu může nést řadu sociálních implikací – studie se 

v souvislosti s behaviorálním imunitním systémem zaměřují na zkoumání znechucení 
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(disgust), sociálních interakcí, xenofobie a kulturních rozdílů (Schaller & Park, 2011). 

Zajímavou charakteristikou behaviorálního imunitního systému je rovněž jeho plasticita 

– silnější averzní reakce je možno sledovat v takových situacích, když je jedinec 

zranitelnější vůči případné infekci anebo si to myslí. Je to na základě toho, že je pro 

organismus výhodnější mít falešně negativní reakce, než riziko nákazou onemocněním 

podcenit (Schaller & Park, 2011). 

 V souvislosti s behaviorálním imunitním systémem bylo zjištěno, že pouhá 

vizuální percepce vodítek spojených s nemocí u jiných lidí vyvolává aktivaci tělesného 

imunitního systému, který na případnou infekci odpovídá agresivnějším způsobem 

(Schaller, Miller, Gervais, Yager, & Chen, 2010). Schaller s kolegy (2010) provedli 

studii, ve které 28 participantů sledovalo v různých dnech buďto neutrální fotografie 

nábytku, nebo nemocných lidí, kteří vykazovali morfologické nebo behaviorální 

charakteristiky spjaté s onemocněním (na fotografiích byli jednici s neštovicemi, lézemi, 

nebo lidé, kteří kýchali). Participantům byla před a po každém setu prezentovaných 

fotografií odebírána krev k analýze produkce bílých krvinek (konkrétně interleukinu 6) 

po stimulaci LPS (stimulace byla prováděna po odběru krve ex vitro). Výsledky studie 

ukázaly, že po tom, co participanti sledovali set obrázků s vyobrazením nemoci, bílé 

krvinky odpovídaly na vystavení lipopolysacharidu agresivněji.  

 Miller a Maner (2011) se zaměřili na opačný vztah. Zajímalo je, jestli aktivace 

tělesného imunitního systému (jako důsledek nedávného onemocnění), povede k aktivaci 

behaviorálního imunitního systému. Odpovědět na tuto otázku se snažili pomocí dvou 

studií. První studie se zaměřila na testování hypotézy, zda recentní onemocnění způsobuje 

větší pozornost vůči vodítkům spojených s nemocí. Devadesáti šesti participantům byly 

prezentovány fotografie obličejů se známkami nemoci a fotografie bez známek 

onemocnění, poté obličej z obrazovky zmizel a participantovi byl na jiném místě 

zobrazen buďto čtverec nebo kolečko a participant měl zaznamenat, který z piktogramů 

na obrazovce vidí. Pomalejší reakce bylo možno sledovat u jedinců, kteří byli v poslední 

době nemocní, což autoři interpretují tak, že participanti se nemohli odtrhnout od místa, 

kde byl původně prezentován obličej s vodítky nemoci, tudíž mu věnovali větší 

pozornost. Druhá studie testovala, zda jedinci, kteří byli v poslední době nemocní, se 

budou spíše vyhýbat jedincům s vodítky odkazujícími k nemoci. Fotografie obličejů 

s vodítky nemoci a zdravých obličejů byly prezentovány 107 participantům, kteří měli na 

fotografie co nejrychleji reagovat tlačením na joysticku od sebe (mělo značit vyhýbání) 

nebo tažením joysticku k sobě (tzv. approach response). Jedinci, kteří byli recentně 
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nemocní, byli rychlejší v tlačení joysticku od sebe, když jim byl prezentován obličej 

s vodítky odkazujícími na nemoc. Autoři výsledky těchto dvou studií interpretují tak, že 

jedinci, kteří byli v poslední době nemocní a měli tedy v poslední době aktivovaný 

imunitní systém, vykazují zvýšenou pozornost a vyhýbavost vůči stimulům s vodítky 

poukazujícími na onemocnění. Autoři se nezaměřovali na konkrétní biologický 

mechanismus a důvody, které k tomuto zvýšení pozornosti mají vést, nicméně 

předpokládají, že po určitém typu onemocnění může být člověk náchylnější 

k onemocnění jiného typu – jako příklad uvádějí virové onemocnění, kdy člověk může 

být krátce po nemoci chráněn proti podobným typům virového onemocnění, ale může být 

náchylnější k bakteriálním infekcím. Z tohoto důvodu by mohlo být výhodné se krátce 

po prodělaném onemocnění vyhýbat možným zdrojům nákazy. Navrhují, že se tělesný a 

behaviorální imunitní systém mohou vzájemně doplňovat, především když hrozí, že by 

jeden, či druhý mohl selhat. Je zde potom možné usuzovat na potenciálně kompenzačně 

adaptivní interakci mezi psychologickými a biologickými systémy (Miller & Maner, 

2011). 
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Shrnutí  

 
Ačkoli některé studie poukazují na schopnost rozpoznat zdravé jedince s „dobrými 

geny“ skrze nejrůznější vodítka atraktivity (Little a kol., 2011; S. C. Roberts a kol., 2005; 

Thornhill & Gangestad, 1999), výsledky jiných výzkumů existenci těchto vodítek 

nepodporují. Odlišné výsledky studií mohou být dány mnoha faktory, mezi něž patří i 

odlišné metodologie. Rozdílné výsledky studií sledujeme už na úrovni korelace mezi 

zdravím a atraktivitou, kdy některé studie ukazují, že tyto dvě proměnné jsou spolu 

pozitivně korelovány (Cunningham, 1986; B. C. Jones a kol., 2001; Shackelford & 

Larsen, 1999; Thornhill & Gangestad, 1999), jiné studie však tento vztah nepodporují 

(Thornhill & Gangestad, 2006). Sporné výsledky sledujeme i v případě jednotlivých 

dílčích charakteristik spjatých s hodnocením atraktivity.  Jedná se jak o symetrii, kdy se 

oproti teoretickým předpokladům v některých studiích asociace s atraktivitou neukazuje 

(Fink a kol., 2001; J. P. Swaddle & Cuthill, 1995); průměrovost, u které není dosud jasné, 

jestli je preferována sama o sobě, ve spojitosti s jinou proměnnou, nebo je její preference 

jen vedlejším produktem jiného mechanismu (Halberstadt & Rhodes, 2000, 2003), což je 

věc, kterou je třeba brát v potaz v případě symetrie; pohlavní dimorfismus, kde výsledky 

rovněž nejsou zcela konzistentní, a více shody panuje ve studiích zaměřujících se na 

femininitu (Rhodes, 2006), než maskulinitu (Ian S. Penton-Voak & Chen, 2004); 

heterozygotnosti, převážně v genech MHC, u které stále není jasné, jestli lidé preferují 

partnery v MHC sobě podobné, nebo odlišné, ačkoli se ukazuje, že obecný trend je 

favorizovat jedince, kteří jsou v MHC heterozygotní. 

 Podobně nekonzistentní výsledky můžeme sledovat i v případě kvality imunitního 

systému, kdy někteří autoři poukazují na schopnost rozpoznat zdravé jedince s dobrou 

imunitou skrze percepční vodítka (Rantala a kol., 2012), jiné výsledky výzkumů zjišťují, 

že vodítka dříve asociována s funkcí imunitního systému s ním vůbec souviset nemusí 

(Pawłowski a kol., 2017; Thornhill & Gangestad, 2006). Navíc v některých studiích není 

kvalita a funkce imunitního systému vůbec měřena a zakládá se například na výpovědích 

samotných participantů. My jsme se rozhodli přispět k objasnění této problematiky a 

v první části v naší studie jsme se zaměřili právě na vztah souvislosti imunitního systému 

a atraktivity.  Dosud provedené studie, které se souvislostí imunitního systému a 

atraktivity zabývaly, používaly jako tzv. měřítko kvality, nebo funkce imunitního 

systému jeho reaktivitu, tedy jak robustně je imunitní systém schopen zareagovat na 

antigen. K vybuzení reakce imunitního systému využily vakcinaci, nejčastěji proti 
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hepatitidě B (Rantala a kol., 2012; Rantala a kol., 2013), a v případě testování na mužích 

našly souvislost mezi imunitní reaktivitou a atraktivitou obličeje (Rantala a kol., 2012), 

nebylo tomu už tak však v případě žen (Rantala a kol., 2013). Jedním ze zásadních 

inovativních aspektů naší studie je stimulace více složek imunitního systému 

prostřednictvím vakcinace proti bakteriálnímu i virovému onemocnění pro celistvější 

obraz imunitní odpovědi jedince, což nebylo dosud v jiných studiích v souvislosti se 

zkoumáním obličejové atraktivity provedeno (Rantala a kol., 2012; Rantala a kol., 2013). 

Dalším cílem naší studie bylo prozkoumat citlivost mechanismu behaviorálního 

imunitního systému pro detekci aktivace imunitního systému (tj. obdoba přítomnosti 

probíhajícího onemocnění) (Schaller & Park, 2011). Výsledky studií nasvědčují tomu, že 

lidé jsou citliví vůči vodítkům poukazujících na onemocnění, a to zvláště ve vizuální 

modalitě (Axelsson a kol., 2018; Regenbogen a kol., 2017). Studie však nejčastěji tyto 

mechanismy zkoumají na základě aplikace bakteriálního endotoxinu LPS, který je 

aplikován participantům, a ti jsou krátce (v řádech hodin) po aplikaci fotografováni 

(Axelsson a kol., 2018). LPS vyvolává velmi silnou systémovou reakci se silnými 

příznaky onemocnění. V souvislosti s behaviorálním imunitním systémem však bylo 

poukázáno na jeho poměrně velkou citlivost (Schaller & Park, 2011), a proto nás 

zajímalo, zda lidé budou citliví vůči vodítkům imunitní aktivace, pokud nebude probíhat 

tak bouřlivě, jako se tomu děje v souvislosti s aplikací LPS.  Pro celistvější obraz jsme se 

rozhodli zaměřit i na barvy pokožky, které mohou odkazovat k dlouhodobému 

zdravotnímu stavu a funkci imunitního systému (Stephen a kol., 2011), ovšem k jejich 

změnám dochází i v souvislosti s imunitní aktivací a akutním onemocněním (Henderson 

a kol. 2016). Dále jsme se rozhodli sledovat vztah mezi hladinami hormonů testosteronu 

a kortizolu a obličejovou atraktivitou, neboť se v některých studiích ukazuje negativní 

asociace mezi hladinami kortizolu a hodnocenou atraktivitou (Moore, Cornwell, Smith, 

a kol., 2011) a pozitivní asociace mezi hodnocenou atraktivitou a testosteronem, jež 

odkazuje k imunokompetenci (Moore a kol., 2013; Rantala a kol., 2012). Avšak opět 

platí, že ne vždy jsou tyto výsledky konzistentní a zdají se být populačně závislé, 

pravděpodobně v souvislosti s mírou parazitace a kvalitou zdraví v dané populaci  

(DeBruine a kol., 2010; Moore a kol., 2013). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

 

Cíle výzkumu a hypotézy  

 

Hlavním cílem výzkumu bylo otestovat souvislost mezi mírou reaktivity imunitní 

odpovědi na cizorodé antigeny a atraktivitou obličeje vnímanou opačným pohlavím u 

člověka. Jinými slovy, zda existuje vztah mezi reaktivitou imunitního systému měřenou 

prostřednictvím změn v hladinách protilátek (IgG, IgM) a CRP po vakcinaci proti 

hepatitidě A i B, meningokoku a atraktivitou mužských obličejů. Reaktivita imunitního 

systému nám sloužila jako marker kvality imunitního systému a potažmo ukazatel kvality 

jedince. Rovněž jsme sledovali vztah mezi hladinami hormonů testosteronu a kortizolu a 

hodnocenou atraktivitou. 

Dále jsme testovali možné změny ve vnímané atraktivitě a barvě pokožky v důsledku 

aktivace imunitního systému.  

 

Hypotézy  

 

Předpokládali jsme, že: 

1. Obličeje mužů s reaktivnějším imunitním systémem (s vyššími hladinami 

protilátek) budou hodnoceny jako atraktivnější.  

2. Jedinci s červenější a žlutější pokožkou budou hodnoceni jako atraktivnější.  

3. Hladiny testosteronu budou souviset pozitivně a hladiny kortizolu negativně 

s hodnocenou atraktivitou mužů. 

4. Stimuly od jedinců s  imunitním systémem aktivovaným pomocí vakcinace budou 

hodnoceny jako méně atraktivní, oproti stimulům získaným před aktivací 

imunitního systému.  

5.  V souvislosti s aktivací imunitního systému dojde ke změnám v barvě obličeje –

konkrétně zvýšení jeho světlosti a snížení červenosti. V případě obličejové 

žlutosti nedojde k žádné změně. 
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Materiály a metody  

 

Studie je součástí většího projektu zkoumající souvislost reaktivity imunitního 

systému a atraktivity v různých modalitách (vizuální, olfaktorické a auditorní). Ve zde 

prezentované části studie, jež je zaměřená na vizuální modalitu, jsme pořídili portrétní 

fotografie mužů před a dva týdny po naočkování proti hepatitidě A, B a meningokoku. 

Tyto fotografie následně hodnotily ženy z hlediska atraktivity. Rovněž jsme z těchto 

fotografií měřili barvu pokožky obličeje participantů. 

 

Participanti (Dárci stimulů) 
 

Portrétní fotografie jsme pořídili od 21 mužů ve věku 18-40 let. Průměrný věk 

participantů byl 26,2 let (SD=4,62). Detailnější údaje o věku participantů viz Tabulka 1. 

Participanti byli nekuřáci, neužívali žádnou medikaci a nebyli v posledních deseti 

letech (kvůli úbytku až vymizení protilátek, př. Shepard a kol., 2006) očkováni proti 

hepatitidě A, B a meningokoku. Pokud by participanti byli očkováni, nemohli bychom 

sledovat míru imunitní reakce, neboť by měli již před očkováním vysoké hladiny 

protilátek proti zmíněným onemocněním. Tito muži byli ve spolupráci se zdravotnickým 

personálem naočkováni proti hepatitidě A, B a meningokoku.  

Participanti byli za účast ve studii odměněni částkou 400 Kč a byla jim uhrazena první 

očkovací dávka proti hepatitidě A, B (Twinrix) a meningokoku (Menveo). 

Nábor participantů probíhal osobně, na základě vyvěšených letáků na internetu nebo 

na nástěnkách univerzit. 

 

Procedura 

  
Vzhledem k povaze výzkumu (tedy procedurám zahrnující očkování, odběry krve, 

vyšetření odborníky aj.) jsme spolupracovali se zdravotnickým personálem. Vakcinace a 

první odběr krve probíhal v ordinaci MUDr. Kočnarové a zbylé dva odběry v laboratoři 

Prevedig, kde byly zároveň všechny vzorky analyzovány. 

 Každý participant nejprve vyplnil amnestický dotazník a absolvoval vstupní 

prohlídku, pro ověření, zda jeho zdravotní stav nebrání účasti ve výzkumu. 

Následně byla participantům zdravotnickým personálem injikována kombinovaná 

vakcína proti hepatitidě A a B (Twinrix) a vakcína proti meningokoku (Menveo). 
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Vakcíny jsme zvolili tak, aby se jednalo o bakteriální i virové onemocnění a došlo ke 

stimulaci různých složek imunitního systému (vrozenou, humorální a buněčnou). Dále 

jim byl v průběhu studie třikrát odebrán vzorek krve (10ml), z něhož bylo zjišťováno 

množství protilátek třídy imunoglobuliny M (IgM), objevujících se těsně po setkání s 

antigeny a imunoglobuliny G (IgG), které se objevují přibližně až týden i déle po 

vakcinaci. Navíc jsme měřili hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP), který je považován 

za marker zánětlivého (bakteriálního) onemocnění (viz např. studie Olsson a kol., 2014) 

a hladiny testosteronu a kortizolu. První odběr krve byl prováděn ke zjištění bazálních 

hladin těsně před vakcinací, druhý odběr 14 dní po vakcinaci, kdy dochází k postupné 

konverzi protilátek (z IgM na IgG) a poslední 30 dní po vakcinaci, kdy už jsme 

předpokládali pozvolné ubývání protilátek třídy IgG od vrcholu (De Paula, 2012). Třicet 

dní po vakcinaci participanti znovu vyplnili dotazník týkající se jejich zdravotního stavu 

(kontrolovali jsme příp. zdravotní potíže, jež se mohly objevit v průběhu studie po 

očkování a jeho snášenlivost). Rovněž vyplňovali dotazník, který zjišťoval, zda 

v poslední době absolvovali pobyt u moře či na horách, chodí pravidelně do solária, 

používají samoopalovací krém, případně četnost konzumace zeleniny a ovoce bohatého 

na karotenoidy, protože každá z těchto činností může ovlivnit barvu pokožky (Appleton 

a kol., 2018; Gilchrest a kol., 1979).  

Fotografování obličejů probíhalo den před vakcinací a 14 dní po vakcinaci 

v laboratoři Etologie člověka. Jelikož jsme participanty fotografovali celkem dvakrát 

s časovým rozestupem čtrnácti dní a testovali jsme vizuální změnu v souvislosti s aktivací 

imunitního systému, bylo nutné minimalizovat vliv dalších rušivých proměnných 

ovlivňujících hodnocení atraktivity. Proto jsme participanty požádali, aby mezi 

jednotlivými fotografováními neměnili svou vizáž – konkrétně jsme je instruovali tak, 

aby neměnili svůj účes, ani úpravu vousů, nenavštěvovali solárium a nepoužívali 

samoopalovací krémy. 
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Pořízení fotografií 
 

Fotografie participantů jsme pořídili za standardizovaných podmínek 

plnoformátovým fotoaparátem Nikon D610 s objektivem s pevnou ohniskovou 

vzdáleností Nikon Nikkor 85 mm (Třebický a kol., 2016), F1.8 AF-S G, clona F8, 

rychlost závěrky 1/125 s a ISO 100. Formát fotografií byl nastaven na soubory 14 RAW, 

který je minimálně zpracovaný fotoaparátem a umožňuje úpravy bez ztráty kvality. 

Participant seděl na vysoké barové židli 0,5 m od bílého pozadí. Fotografie byly 

pořízeny ze vzdálenosti 1,25 m (jedná se o osobní vzdálenost (Sorokowska a kol., 2017)) 

ze stativu, jehož výška byla vždy upravena dle výšky daného participanta tak, aby byl 

střed ostřící mřížky na nose, a poté jsme zaostřovali na oči participanta (konkrétně jeho 

levé oko). Náklon fotoaparátu jsme kontrolovali pomocí vnitřní vodováhy. Jako zdroj 

světla sloužilo zábleskové světlo (Menik MD-400Ws) s modifikátorem (studiový 

fotografický deštník) umístěné přesně nad fotoaparátem. Světlo bylo ve výšce 175 cm od 

podlahy s náklonem 10°. Modifikátor jsme použili za účelem změkčení a rovnoměrného 

rozložení osvětlení – světlo od zdroje se tímto způsobem rozptýlí po látce a osvětluje 

objekt rovnoměrně. Správná expozice a nastavení barev byly nastaveny za použití 

expozimetru (Seconic L-308DC) a barevných karet X-rite ColorChecker Passport. 

Fotografování probíhalo v laboratoři Etologie člověka, která je vybavena foto-stanem. 

Jeho stěny jsou pokryty bílou látkou, která zároveň slouží jako pozadí, zatímco strop je 

z černé látky. Participanti seděli při fotografování uvnitř tohoto stanu na vysoké barové 

židli. V rámci standardizace světelných podmínek byly v laboratoři při fotografování 

vždy zataženy okenní závěsy a bylo zhasnuto. 

Každý participant byl vyfotografován s neutrálním výrazem bez brýlí a ozdob ve 

standardizovaném oblečení (bíle bavlněné tričko, které od nás obdržel). Seděl na vysoké 

barové židli, ruce měl volně podél těla, nohy měl volně ve vzduchu a neopíral se zády o 

opěrátko židle. Hlavu měl rovně a díval se přímo do fotoaparátu, aby se předešlo 

případnému zkreslení hodnocení kvůli náklonu hlavy (Hehman a kol., 2013). Pokud měl 

participant hlavu nakloněnou, nejprve jsme ho instruovali, jak ji má narovnat, případně 

jsme mu ji sami natočili do správné pozice. Pomocí laserového měřice vzdálenosti jsme 

kontrolovali vzdálenost participanta (1,25 m) od fotoaparátu, přičemž jsme zaměřovali 

na jeho čelo. Zároveň byl participant před fotografováním požádán, aby si otřel obličej 

neparfémovaným vlhčeným ubrouskem, abychom co nejvíce předešli lesknoucí se 

pokožce.  
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Postprodukce fotografií  
 

Nejdříve jsme provedli barevnou kalibraci fotografií za pomoci barevných karet 

X-rite ColorChecker Passport a programu ColorChecker Camera Calibration v1.1.1, ve 

kterém jsme vytvořili barevné profily a aplikovali je na fotografie. 

Následně byly fotografie v programu Adobe Lightroom CC 2015 upraveny tak, 

aby obličeje byly ve stejné pozici, tj., hlava byla uprostřed podle vertikální a oči na 

horizontální rovině. V programu Lightroom jsme rovněž prováděli standardizaci 

expozice měřením hodnoty kanálu v prostoru RGB na pozadí pomocí nástroje „kapátko“. 

Všechny fotografie byly upraveny na hodnotu 85 % každého kanálu. Pokud to bylo nutné, 

byly pro dosažení této hodnoty použity přechodové filtry. Poté jsme provedli 

standardizovaný výřez fotografií podle jednotné šablony na největší možnou velikost 

podporovanou on-line službou Qualtrics, ve které probíhalo hodnocení atraktivity. 

Pozadí fotografie jsme dále upravovali v programu Adobe Photoshop CC 2018 a 

prostřednictvím nástroje „bodový retušovací štětec“ či „klonovací razítko“ jsme z pozadí 

odstraňovali překlady či stíny, které by mohly působit při hodnocení fotografií rušivě 

nebo ovlivňovat hodnocení.  

Jelikož jsme participanty fotografovali celkem dvakrát s časovým rozestupem 

čtrnácti dní, bylo nutné minimalizovat vliv ostatních rušivých proměnných. Těmito 

proměnnými ovlivňujícími hodnocení atraktivity může být například i odlišná úprava 

vlasů a vousů.  Ačkoli byli participanti instruováni, aby jejich úpravu drželi po dobu 

čtrnácti dní co nejvíce konstantní, někteří instrukce nedodrželi (oholili se, ostříhali, 

případně se jim nepodařilo dodržet stejnou úpravu účesu). Rozhodli jsme se 

minimalizovat vliv odlišné úpravy vlasů a vousů a odchylek ve vzhledu triček 

postprodukcí v programu Adobe Photoshop CC 2018. Proto jsme na fotografie pořízené 

čtrnáct dní po očkování přenesli vlasy, vousy a trička z fotografií před očkováním. Zvolili 

jsme tuto metodu, protože nám umožňovala zachovat co nejvíce informace z původní 

fotografie (hlavně barvu pokožky), při současném vyřešení problému odlišné úpravy 

vlasů, vousů a triček.  

Fotografii před a po očkování jsme otevřeli v programu Adobe Photoshop CC 

2018 jako dvě vrstvy, následně srovnali prostřednictvím pupilární vzdálenosti tak, aby se 

co nejvíce překrývaly a nástrojem „štětec“ a nastavení „barev popředí“ postupně přenášeli 

vlasy, vousy a trička z fotografie před očkováním na fotografii po očkování.  
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 Po dokončení všech úprav byly fotografie exportovány do formátu JPEG 

v rozlišení 2101 x 3031, 168 dpi, sRGB, které podporuje on-line služba Qualtrics.  

 

Měření barev pokožky obličeje 
 

Barvu pokožky obličeje jsme měřili z pořízených fotografií, které jsme barevně 

zkalibrovali (viz Postprodukce fotografií), pomocí programu ImageJ a balíčku od MatLab 

(Color Transformer 2). Barvu pokožky obličeje jsme měřili v CIE L*a*b barevném 

prostoru na třech různých místech obličeje (čelo, pravá a levá tvář) a z měření na těchto 

třech místech jsme zaznamenali hodnoty pro obličejovou červenost (červenozelená osa 

a*), žlutost (žlutomodrá osa b*) a světlost (L*) (např. Henderson a kol., 2016). Dále jsme 

vypočítali průměr pro každou barevnou dimenzi z obou tváří a čelo ponechali zvlášť.  

Plocha měření z pokožky byla standardizována (délka os X i Y 300 pixelů) u všech 

participantů a při měření jsme se snažili vyhýbat oblastem s vyšším výskytem pih, akné 

a jiných nedokonalostí pleti, protože by mohly ovlivnit zbarvení pokožky (tedy pokožka 

by např. mohla být při zahrnutí pihy do měření falešně tmavší, než ve skutečnosti je). 

 

Hodnotitelky 
 

Hodnocení fotografií se zúčastnilo 88 hodnotitelek ve věku 18-40 let. Průměrný 

věk hodnotitelek byl 22,87 let (SD=2,85). Detailnější informace o věku hodnotitelek viz 

Tabulka 1. 

Hodnotitelky neužívaly hormonální antikoncepci, abychom se vyhnuli vlivu 

užívání HA na hodnocení mužských obličejů (S. C. Roberts, Cobey, Klapilová, & 

Havlíček, 2014). Po hodnocení fotografií hodnotitelky vyplnily dotazník zaměřený na 

základní demografické údaje a odpověděly na otázky týkající se jejich menstruačního 

cyklu a případných zrakových poruch. 

Nábor hodnotitelek probíhal osobně, na základě vyvěšených letáků, na internetu 

a na nástěnkách univerzity. Hodnotitelky byly za účast ve studii odměněny částkou 200 

Kč.  

 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Věk participantů (dárci stimulů) a hodnotitelek 

 

 

Hodnocení stimulů 
 

Pořízené fotografie (viz Obrázek 1) hodnotily ženy z hlediska atraktivity na 7 

stupňové verbálně zakotvené škále. Instrukce pod fotografií zněly následovně: 

„Ohodnoťte atraktivitu muže na fotografii (na škále 1 - 7; 1 - zcela neatraktivní; 7 - velice 

atraktivní)“. Hodnocení probíhalo v laboratoři Etologie člověka na dvou stolních 

počítačích totožné konfigurace a s barevně kalibrovanými monitory, které byly 

zkalibrovány sondou X-Rite i1Display Pro. Standardizace světelných podmínek 

v místnosti při hodnocení byla zajištěna zataženými závěsy a rozsvícenými světly. 

Fotografie byly zobrazovány v reálné velikosti 1:1 na monitorech 27" Dell U2718Q 

UltraSharp IPS (3840×2160, 99% sRGB barevné pokrytí). Hodnocení fotografií i 

vyplňování dotazníků probíhalo prostřednictvím online služby pro sběr dat Qualtrics. 

Fotografie byly prezentovány v randomizovaném pořadí, aby nedošlo k systematickému 

zkreslení hodnocení (např. z důvodu únavy). Hodnotitelky seděly ve vzdálenosti 115 cm 

od monitoru a ve výšce 125 cm (měřeno od podlahy ke vnějšímu koutku oka 

hodnotitelky), což odpovídá vzdálenosti a výšce při pořizování fotografií a zároveň se 

jedná o osobní vzdálenost. 

Hodnocení stimulů z různých modalit probíhalo během jednoho sezení. Vzhledem 

k většímu počtu stimulů (před a po vakcinaci, tj. 42 z každé modality), se muselo 

hodnocení vzorků rozdělit do dvou dnů (analogicky do dvou setů) kvůli čichové adaptaci 

a únavě. Jeden vzorek (před či po očkování) od každého participanta byl náhodně přidělen 

do setu číslo jedna, druhý vzorek do setu číslo dva. Tímto způsobem jsme získali 

vyvážený poměr vzorků získaných před či po vakcinaci v každém setu. 

  Dárci stimulů Hodnotitelky 

N 21 88 

M 26,19 22,89 

SD 4,62 2,85 

Min 20 18 

Max 35 32 
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 V souladu s tím byly i hodnotitelky rozděleny do dvou skupin – každá skupina 

hodnotila jeden ze dvou setů vzorků. Polovina hodnotitelek hodnotila v první testovací 

den (první set) a půlka v druhý testovací den (druhý set). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Ukázka pořízených stimulů. Vlevo participant před aktivací imunitního 

systému, vpravo po aktivaci. 
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Analýza dat   
 

Všechny statistické analýzy byly provedeny v softwaru IBM SPSS Statistics 23.

 Design naší studie byl na úrovni participantů vnitrosubjektový, jelikož jsme 

získali hodnocení atraktivity, údaje o změnách v hladinách protilátek před a po očkování 

proti hepatitidě A, B a meningokoku od jednoho participanta. Při analýze dat byl jako 

jednotka analýzy použit participant.   

Na základě explorace dat jsme se rozhodli dále nepracovat s hladinami protilátek 

proti hepatitidě B, neboť v nich nedocházelo u participantů k téměř žádným změnám. 

Důvody, kterými by to mohlo být dáno, uvádíme v kap. Diskuse.  

Nejprve jsme provedli analýzu normality rozložení dat Shapiro-Wilk testem a 

vizuální kontrolu pomocí Q-Q grafů. Hodnocení atraktivity, hladiny testosteronu a 

kortizolu, měření barvy pokožky ve všech barevných dimenzích a místech byly normálně 

rozložené, nicméně hladiny protilátek proti hepatitidě A a meningokoku nebyly normálně 

rozloženy. Jedním z východisek by bylo provést logaritmickou transformaci hladin 

protilátek, nicméně jsme se rozhodli tuto metodu neaplikovat, protože může významně 

znesnadnit interpretaci výsledků a zapříčinit ztrátu informace. Hladiny CRP  nebyly 

normálně rozloženy, a proto jsme výpočty prováděli pomocí neparametrických testů. 

Provedli jsme test shody (reliability) hodnotitelek v hodnocení atraktivity za 

použití koeficientu vnitrotřídní korelace (ICC, intraclass correlation coefficient). Tento 

test jsme provedli zvlášť pro hodnotitelky z prvního a druhého termínu hodnocení. Byla 

nalezena vysoká míra shody mezi hodnotitelkami z prvního termínu ICC = 0,964 s 95% 

konfidenčním intervalem od 0,923 do 0,983 (F (20,840)=37,509, p < 0,001). Rovněž byla 

nalezena vysoká míra shody mezi hodnotitelkami z druhého termínu, ICC = 0,957 s 95% 

konfidenčním intervalem od 0,926 do 0,988 (F (20,880)=30,623, p < 0,001). Proto jsme 

vypočítali průměrné hodnocení atraktivity každého participanta před a po očkování a dále 

pracovali s těmito průměry. 

Dále jsme se zaměřili na to, zda spolu koreluje měření barev světlosti (L*), 

červenosti (a*) a žlutosti (b*) jednotlivých barevných dimenzí na jednotlivých místech 

obličeje (pravá tvář, levá tvář, čelo).  Ukázalo se, že spolu signifikantně korelovalo měření 

barev z tváří (p < 0,05), ale nikoli z čela (p > 0,05). K otestování toho, zda se průměrná 

měření jednotlivých barev z jednotlivých míst měření mezi sebou signifikantně liší, jsme 

provedli test analýzy rozptylu ANOVA (one-way ANOVA, Bonferroni post-hoc test). 

Analýzu hodnot jednotlivých barevných dimenzí jsme provedli vždy zvlášť před a po 
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očkování. Výsledky ukázaly signifikantní rozdíly ve světlosti před (F(2,60) = 30,781, p 

< 0,001) i po očkování (F(2,60) = 34,667, p < 0,001), v červenosti před (F(2,60) = 14,574, 

p < 0,001) i po očkování (F(2,60) = 16,226, p < 0,001 a ve žlutosti před (F(2,60) = 4,81, 

p = 0,012) i po očkování (F(2,60) = 5,474, p = 0,007). Post-hoc test (Bonferroni) odhalil, 

že průměrné hodnoty naměřené na tvářích se před očkováním u světlosti (L*) (p = 0,639), 

červenosti (a*) (p = 1) a žlutosti (b*) (p = 0,57) nelišily; hodnoty na tvářích se po očkování 

u světlosti (L*) (p = 0,043) lišily, rozdíly jsme však nenalezli u červenosti (a* ) (p = 

0,668) ani u žlutosti (b*) (p = 0,52). Nicméně jsme našli signifikantní rozdíly v hodnotách 

světlosti (L*) a červenosti (a*) naměřených z čela a obou tváří před i po očkování (p < 

0,001).  U žlutosti (b*) nebyl signifikantní rozdíl mezi čelem a pravou tváří před (p = 

0,248) a po (p = 0,18) očkování, ovšem signifikantně se lišilo čelo a levá tvář před (0,009) 

i po (p = 0,005) očkování. 

Naměřené hodnoty barev pro tváře se kromě světlosti (L*) po očkování 

signifikantně nelišily. Hodnota však byla na hranici signifikance, a proto jsme se rozhodli 

následovat metodiku předchozích studií (Stephen, Scott, a kol., 2012), které ani 

nerozlišovaly mezi jednotlivými částmi obličeje, a vypočítali jsme průměr z pravé a levé 

tváře pro každou dimenzi (tedy získali jsme průměrnou červenost, žlutost a světlost tváří 

zvlášť před a po očkování) a hodnoty pro čelo ponechali zvlášť.  

* 

K otestování první hypotézy, tedy zda obličeje mužů s reaktivnějším imunitním 

systémem budou hodnoceny jako atraktivnější, jsme použili metodu vícenásobné lineární 

regrese (multiple linear regression) a sestupný výběr (backward selection). Sestupný 

výběr pracuje tak, že nejprve jsou v modelu zahrnuty všechny nezávislé proměnné a 

postupně dochází k vyřazení nezávislých proměnných, které nejméně přispívají 

k vysvětlení závisle proměnné (Field, 2013). Zvolili jsme ji právě proto, že umožňuje 

detekci subsetu proměnných, které nemusí samy o sobě signifikantně predikovat závislou 

proměnnou (Zuniga, Stevenson, Mahmut, & Stephen, 2017). Protože nám šlo o změnu 

v hladině protilátek, vypočítali jsme rozdíl hladin protilátek měřených ze vzorku krve po 

měsíci od očkování a před očkováním. Dále jsme pak v analýzách pracovali s těmito 

rozdíly. Vícenásobná lineární regrese umožňuje sledovat, jak je závislá proměnná 

ovlivněna hodnotami více nezávislých proměnných a pomocí vícenásobného koeficientu 

determinace R2 je možno sledovat, kolik variance model vysvětluje. Vícenásobný 

koeficient determinace R2 může nabývat hodnot od 0 do 1. Čím je vícenásobný korelační 

koeficient blíže jedné, tím větší část variance vysvětluje a vice versa. Kvůli 



 

59 
 

nenormálnímu rozložení dat jsme se ještě rozhodli zkontrolovat asociaci mezi hladinami 

protilátek a průměrnou atraktivitou prostřednictvím neparametrické metody Kendallovy 

korelace (Tau). Kendallovo Tau, které analyzuje na základě pravděpodobnosti 

pozorování konkordantních a diskordantních párů, jsme použili, jelikož je 

konzervativnější (obvykle vykazuje nižší hodnoty, než Spearmanovo Rho) a p hodnoty 

jsou přesnější u menších vzorků (Field, 2013). 

K otestování druhé hypotézy, tedy zda jedinci se žlutější a červenější pokožkou 

budou hodnoceni jako atraktivnější, jsme použili metodu vícenásobné lineární regrese 

(multiple linear  regression) a sestupný výběr (backward selection). Pracovali jsme 

s průměrnými hodnotami pro červenost a žlutost vypočítanými tak, že jsme s naměřených 

hodnot z pravé a levé tváře udělali průměr a čelo jsme ponechali v obou barevných 

dimenzích zvlášť. Dále jsme počítali pouze s barvami pokožky naměřené před 

očkováním, které nám sloužily jako tzv. baseline, abychom mohli otestovat vliv barvy 

pokožky na vnímanou atraktivitu v běžném stavu, kdy participanti nemají aktivovaný 

imunitní systém (a nedochází v souvislosti s ní ke změnám barvy pokožky, viz kap 

Vzhled a barva pokožky). Světlost jsme do analýz nezahrnuli, jelikož světlost pokožky 

by měla být dána především množstvím melaninu, jehož spojení s funkcí imunitního 

systému je zatím poněkud nejasné.  

Třetí hypotézu, zda budou testosteron (pozitivně) a kortizol (negativně) 

asociovány s hodnocenou obličejovou atraktivitou mužů, jsme na základě normálního 

rozložení dat testovali pomocí Pearsonovo korelace. Korelace umožňuje zjišťovat 

vzájemný vztah mezi dvěma proměnnými, tedy prostřednictvím korelace zjistíme, že 

pokud se změní jedna proměnná, změní se i druhá a rovněž umožňuje zjistit směr tohoto 

vztahu. Nelze však pomocí korelace usuzovat na kauzalitu (Field, 2013).  

K otestování čtvrté hypotézy, tedy zda budou portrétní fotografie jedinců s 

aktivovaným imunitním systémem pomocí vakcinace hodnoceny jako méně atraktivní, 

než portrétní fotografie od jedinců před očkováním (s neaktivovaným imunitním 

systémem) jsme použili párový t-test. Párový t-test se používá tehdy, když máme dvě 

měření u jednoho zkoumaného souboru, tj. vnitrosubjektový experimentální design. 

Tento test porovnává rozdíl dvou středních hodnot a sleduje, zda je mezi nimi statisticky 

významný rozdíl (Field, 2013).  

 Pátou hypotézu, tedy zda v souvislosti s aktivací imunitního systému dojde ke 

změně barvy pokožky (snížení červenosti, snížení světlosti), zatímco žlutost zůstane 

konstantní, jsme testovali rovněž pomocí párového t-testu. 
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Výsledky 

 

Souvislost hladin protilátek a hodnocené atraktivity  

 

V regresním modelu vstupovala jako závislá proměnná průměrné hodnocení 

atraktivity před očkováním (fungovala jako tzv. baseline), protože nás zajímala atraktivita 

nikoli v kontextu imunitní aktivace, ale „obecná“. Jako nezávislé proměnné (prediktory) 

vstupovaly rozdíly protilátek po a před očkováním proti hepatitidě A a meningokoku. 

Diagnostika multikolinearity ukázala, že mezi proměnnými nedochází k multikolinearitě 

(VIF < 5), tudíž nebyl porušen předpoklad statistického testu. Výsledky ukázaly, že 

hladiny protilátek proti hepatitidě A (B = -0,615, p > 0,05) viz Graf 1 ani meningokoku 

(B = 0,013, p > 0,05) viz Graf 2, signifikantně nepredikovaly hodnocenou atraktivitu F 

(2,18) = 0,711, p > 0,05, R2 = 0,073. 

 Výsledky Kendallovy korelace rovněž ukázaly, že mezi hladinami protilátek proti 

hepatitidě A a hodnocenou atraktivitou není signifikantní vztah (τb = 0,194, p > 0,05). 

Mezi hladinami protilátek proti meningokoku a hodnocenou atraktivitou také není 

signifikantní vztah (τb = 0,014, p > 0,05). Výsledky statistického testování nás vedou 

k zamítnutí alternativní hypotézy, tj. že fotografie jedinců s reaktivnějším imunitním 

systémem (změnou v hladině protilátek) jsou hodnoceny jako atraktivnější. 
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Graf 1: Souvislost hladin protilátek proti hepatitidě A s hodnocenou atraktivitou 

 (p = 0,098). Přerušovaná čára ukazuje 95% CI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Souvislost hladin protilátek proti meningokoku s hodnocenou atraktivitou 

(p = 0,293). Přerušovaná čára ukazuje 95% CI. 
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Souvislost mezi barvou obličeje a hodnocenou atraktivitou  

 

V regresním modelu vstupovalo jako závislá proměnná průměrné hodnocení 

atraktivity před očkováním. Nezávislou proměnnou (prediktorem) byly barvy obličeje, 

rovněž před očkováním. Diagnostika multikolinearity ukázala, že mezi proměnnými 

nedochází k multikolinearitě (VIF < 10), tudíž nebyl porušen předpoklad statistického 

testu.  

Výsledky ukázaly, že barvy pokožky predikovaly hodnocenou atraktivitu F (6,14) 

= 3,580, p < 0,05, R2 = 0,605. Nejvýznamněji hodnocenou atraktivitu ovlivnila červenost 

čela  -0,390; (p < 0,001) (Graf 3) a žlutost tváří 0,217; (p < 0,05) (Graf 4) a to 

tak, že čím červenější bylo čelo participanta, tím více se snižovalo průměrné hodnocení 

atraktivity a čím žlutější tváře, tím se průměrné hodnocení atraktivity participanta 

zvyšovalo. Výsledky statistických testů nás vedou k přijmutí alternativní hypotézy, že 

obličejová žlutost zvýšila průměrné hodnocení atraktivity. Nicméně musíme odmítnout 

alternativní hypotézu, že by červenost zvyšovala průměrné hodnocení atraktivity (před 

očkováním).  
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Graf 3: Souvislost červenosti čela a průměrného hodnocení atraktivity (p < 0,001). 

Přerušovaná čára ukazuje 95% CI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Vztah žlutosti tváří a průměrného hodnocení atraktivity (p = 0,005). 

Přerušovaná čára ukazuje 95% CI. 
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Souvislost hladin kortizolu a testosteronu s hodnocenou atraktivitou 

 

Nenašli jsme signifikantní vztah mezi hladinou testosteronu a hodnocenou 

atraktivitou (r = 0,393, p = 0,078), ani mezi kortizolem a hodnocenou atraktivitou (r = -

0,009, p > 0,05). Nicméně velikost p hodnoty poukazuje na trend a korelační koeficient 

ukazuje střední sílu efektu (Graf 5), že jedinci s vyššími hladinami testosteronu byli 

hodnoceni jako atraktivnější.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Asociace hladin testosteronu a průměrného hodnocení atraktivity před 

očkováním (r = 0,393, p = 0,078) 
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Vliv aktivace imunitního systému na hodnocenou atraktivitu 

 

Párový t-test odhalil signifikantní rozdíl v hodnocené atraktivitě před očkováním 

a po očkování t (20)=2,090, p ≤ 0,05, d = 0,179, (Graf 6, Graf 7 a Tabulka 2). Na základě 

průměrných hodnocení atraktivity před a po očkování a směru t-hodnoty můžeme usoudit, 

že jedinci po očkování byli hodnoceni jako signifikantně méně atraktivní než před 

očkováním. Průměrná atraktivita participantů před očkováním byla M = 3,08, SD =  0,98 

a po očkování M = 2,91, SD = 0,98. Tento výsledek nás tedy vede k přijmutí alternativní 

hypotézy, že portrétní fotografie jedinců s aktivovaným imunitním systémem jsou 

hodnoceny jako méně atraktivní oproti fotografiím, kde jejich imunitní systém nebyl 

aktivován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Průměrné hodnocení atraktivity (± 95% CI) před a po aktivaci imunitního 

systému (p = 0,05) na sedmibodové škále (1 = zcela neatraktivní; 7 = velice atraktivní) 
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Graf 7: Frekvence hodnocení atraktivity před a po očkování 
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Vliv aktivace imunitního systému na barvu pokožky 

 

Párový t-test odhalil signifikantní rozdíl mezi světlostí pokožky před a po 

očkování na tvářích t (20)=-4,048, p < 0,05, d = -0,573 a čelu t (20)=-2,372, p < 0,05, d 

= - 0,509 (Tabulka 2, Graf 8). Na základě průměrných hodnot pro světlost před a po 

očkování a směru t-hodnoty můžeme usoudit, že jedinci po očkování byli v obličeji 

výrazně světlejší, než před očkováním. Dále párový t-test neukázal signifikantní rozdíl 

v červenosti pokožky před a po očkování jak na tvářích t (20) =1,566, p > 0,05, d = 0,238 

tak na čelu t (20)=1,208, p > 0,05, d = 0,299 (Graf 9). Rovněž neodhalil signifikantní 

rozdíl ve žlutosti pokožky před a po očkování na tvářích t (20) = 0,510, p > 0,05, d = 

0,054, ani čelu t (20) = 1, 412, p > 0,05, d = 0,242 (Graf 10). Můžeme tedy přijmout 

alternativní hypotézu, že v souvislosti s aktivací systému došlo ke snížení světlosti 

pokožky a žlutost pokožky zůstala konstantní. Nicméně v případě obličejové červenosti 

alternativní hypotézu odmítáme.  

 

Graf 8: Průměrná světlost tváří (± 95% CI) před a po aktivaci imunitního systému 
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Graf 9: Průměrná červenost tváří (± 95% CI) před a po aktivaci 

imunitního systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Průměrná žlutost tváří (± 95% CI) před a po aktivaci imunitního systému 
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      95% CI       

Měřená 
charakteristika 

M SD Spodní Horní t p d 

Atraktivita před 3,08 
0,385 0,0003 0,351 2,09 0,05 0,179 

Atraktivita po 2,9 

L* tváře před 68,433 
1,625 -2,176 -0,696 -4,048 0,001 -0,573 

L* tváře po 69,869 

a* tváře před 12,59 
1,227 -0,139 0,978 1,566 0,133 0,238  

a* tváře po 12,17 

b* tváře před 17,757 
1,087 -0,374 0,616 0,51 0,615 0,054 

b* tváře po 17,636 

L* čelo před 74,062 
2,294 -2,232 -0,143 -2,372 0,028 -0,509 

L* čelo po 75,25 

a* čelo před 10,249 
1,711 -0,328 1,23 1,208 0,241 0,299 

a* čelo po 9,798 

b* čelo před 16,178 
1,749 -0,257 1,335 1,412 0,173 0,242  

b* čelo po 15,639 

 

Tabulka 2: Průměrný rozdíl v hodnocení atraktivity fotografií a barvy pokožky před a 

po aktivaci imunitního systému 
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Vztah mezi hladinami CRP a hodnocenou atraktivitou 

 

Explorační analýzy odhalily vztah mezi hladinami CRP a hodnocenou atraktivitou 

před očkováním. K otestování tohoto vztahu byly použity Kendallovy korelace. Hladiny 

CRP signifikantně negativně korelovaly s hodnocenou atraktivitou (τb  =-0,412, p < 0,05) 

(Graf 11). Vizuální inspekce rozložení dat ukázala v hodnotách CRP jednu odlehlou 

hodnotu, nicméně její eliminace výrazněji neovlivnila výsledky, a proto jsou 

prezentovány včetně této hodnoty. 

 

 

 

 

Graf 11: Korelace průměrného hodnocení atraktivity a hladin CRP před 

očkováním (τb  =-0,412, p = 0,011) 
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Diskuse  

 

Výsledky naší studie nenašly vztah mezi hodnocenou obličejovou atraktivitou a 

reaktivitou imunitního systému. Byl však nalezen negativní vztah mezi červeností (a*) 

čela a hodnocenou atraktivitou a pozitivní vztah mezi žlutostí tváří (b*) a hodnocenou 

atraktivitou. Mezi hodnocením obličejové atraktivity a kortizolem nebyla nalezena žádná 

asociace, ale mezi testosteronem a obličejovou atraktivitou byl nalezen trend poukazující 

na pozitivní vztah těmito proměnnými. Jedinci s aktivovaným imunitním systémem, což 

může poukazovat na potenciálně probíhající onemocnění, byli hodnoceni jako 

signifikantně méně atraktivní. V souvislosti s aktivací imunitního systému byla nalezena 

signifikantní změna ve světlosti (L*) pokožky, kdy jedinci po vakcinaci byli signifikantně 

světlejší, než před vakcinací. Rovněž jsme nalezli signifikantní negativní vztah mezi 

hladinami CRP a hodnocenou atraktivitou. 

Hlavním cílem studie bylo zjistit, zda bude souviset reaktivita imunitního systému 

s hodnocenou obličejovou atraktivitu. Reaktivita imunitního systému je pro nás 

markerem kvality imunitního systému, a tedy by mohla značit obecné zdraví jedince. Na 

základě předchozích studií jsme předpokládali, že muži s reaktivnějším imunitním 

systémem budou hodnoceni jako atraktivnější (Rantala a kol., 2012). V teoretickém rámci 

pohlavního výběru by totiž párování s jedincem s kvalitním imunitním systémem mohlo 

nést přímé (vyhnutí se nákaze od tohoto jedince, lepší rodičovská péče) i nepřímé výhody 

(kvalitní genetický materiál pro potomstvo), a proto by bylo výhodné, kdyby mohlo 

k rozeznání jedinců s reaktivním imunitním systémem docházet skrze percepční vodítka 

(Folstad & Karter, 1992; Little, 2014; Little a kol., 2011). Reaktivitu imunitního systému 

jsme měřili prostřednictvím změn v hladinách protilátek před a po očkování, přičemž 

jsme jako jedince s reaktivnějším systémem považovali ty, kteří měli po očkování vyšší 

hladiny protilátek. Ve studii Rantaly a kol. (2012) byla imunitní odpověď na vakcínu proti 

hepatitidě B uvažována jako aproximace k funkci celkového imunitního systému kvůli 

interakcím v různých jeho částech. Inovativní složkou naší studie bylo, že jsme na rozdíl 

od studie Rantaly a kol. (2012) stimulovali více složek imunitního systému, a to tak, že 

jsme participanty vakcinovali proti virovému (hepatitida A, B, vakcína Twinrix) a 

bakteriálnímu onemocnění (meningokok, vakcína Menveo), abychom získali celistvější 

obrázek o imunitní reaktivitě, jelikož například výhoda heterozygotních jedinců se 

projevuje tehdy, když se musí vypořádat s vícero patogeny najednou (u jednoho druhu 
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patogenů by heterozygotní jedinci neměli mít výhodu oproti homozygotům (Brown, 

1996).  

V naší studii se oproti našim očekáváním neukázal signifikantní vztah mezi 

hladinami protilátek (proti hepatitidě A a meningokoku) a hodnocenou atraktivitou. Tyto 

výsledky by mohly být dány tím, že jsme v našich analýzách nakonec nemohli pracovat 

s hladinami protilátek proti hepatitidě B (a do analýz jsme zahrnuli pouze protilátky proti 

hepatitidě A a meningokoku), protože se ukázalo, že u velké části participantů (12) 

nedošlo po očkování k téměř žádným změnám. Pravděpodobně to bylo zapříčiněno již 

proběhlou vakcinací v minulosti, případně u některých participantů nereaktivitou na 

danou vakcínu (tzv. non-respondenti, non-sérokonventoři). Jednou z podmínek účasti ve 

výzkumu byla nepřítomnost očkování proti hepatitidě minimálně v posledních deseti 

letech. Nicméně se ukázalo, že velká část populace očkována je a vzhledem k zavedení 

povinného očkování pro děti se zmenšila skupina našich potenciálních participantů. Naší 

studie se účastnili pouze participanti, kteří uvedli, že očkováni proti daným onemocněním 

nebyli, nicméně mohlo se stát, že tato informace nebyla pravdivá (ať záměrně, či 

nezáměrně, kdy si participanti nemuseli být vědomi, že u nich vakcinace proběhla). 

Dalším možným figurujícím faktorem je to, že obecně by se po 10 letech měla hladina 

protilátkek proti hepatitidě (a zvláště proti meningokoku) snížit, avšak je možné najít 

inter-individuální rozdíly. Naše výsledky, rozcházející se se zjištěními od Rantaly a kol. 

(2012) by do jisté míry mohly být také ovlivněny tím, že vakcíny stimulovaly jiné složky 

imunitního systému. Výsledky studie také mohou být ovlivněny poměrně malým 

vzorkem participantů (N=21), nicméně velikost vzorku byla obdobná jako v jiných 

studiích testující podobné otázky (Axelsson a kol., 2018; Henderson, 2016; Regenbogen 

a kol., 2017). Důvodem takto malého vzorku byly do jisté míry přísné podmínky pro účast 

ve studii, vzhledem k podmínkám spojeným s očkováním (nebýt očkován proti hepatitidě 

A, B a meningokoku více jak 10 let), dále byly dány také podmínkami souvisejícími s 

tím, že tato studie je součástí rozsáhlejšího výzkumu zaměřujícího se na souvislost 

reaktivity imunitního systému s atraktivitou různých modalit (konkrétně vizuální, 

olfaktorická a auditorní), přičemž jedním z cílů bude porovnání jednotlivých modalit, co 

se týče jejich výpovědní hodnoty ohledně reaktivity imunitního systému.  

Jiná studie od Rantaly a kol. (2013), která se zaměřovala na vztah reaktivity 

imunitního systému (rovněž zkoumající reaktivitu prostřednictvím vakcinace a 

následných hladin protilátek proti hepatitidě B) u žen rovněž nenašla žádný signifikantní 

vztah mezi obličejovou atraktivitou a hladinami protilátek. Je otázka, do jaké míry je 



 

73 
 

možné srovnávat v tomto teoretickém rámci muže a ženy, protože jak jsme si ukázali 

hypotéza imunokompetenčního handicapu se do značné míry zaměřuje na muže a na vliv 

testosteronu na imunitní systém. Zmiňovaná studie od Rantaly a kol. (2013) však také 

zjistila, že reaktivita imunitního systému souvisela s adipozitou a tato zjištění nebyla 

nalezena jen u žen, ale i u mužů (Rantala a kol., 2013). Není jasné, zda bychom obdobné 

výsledky nezískali i v naší studii, nicméně na toto téma jsme se v současné době 

nezaměřovali, jelikož přesahuje rozsah této práce. V budoucích studiích by měla být 

zvážena metodu vakcinace jakožto měřítka reaktivity imunitního systému, příp. zaměřit 

se na otázku, které vakcíny by měly být pro zjištění reaktivity imunitního systému 

využívány spíše. Jak již bylo ukázáno, některé studie využily pro tyto účely vakcíny proti 

hepatitidě (např. Rantala a kol., 2012), jiné vakcinaci proti chřipce, či tetanu (Pawłowski 

a kol., 2017).  

Naše výsledky však rovněž mohou poukazovat na to, že atraktivita obličeje není 

spjata s reaktivitou imunitního systému a neobsahuje vodítka k dědičné 

imunokompetenci. Naše zjištění tak koresponduje se stanovisky Scott a kol. (2011), která 

na problematiku spojení obličejových vodítek a dědičné imunokompetence upozorňuje. 

Dále je potřeba vzít v úvahu faktory jako úroveň zdravotnictví, životní úrovně a obecný 

blahobyt (Moore a kol., 2013), kdy je teoreticky možné, že pokud jedinec nežije 

v prostředí s náročnými podmínkami, nemusejí se rozdíly v imunitě projevit.  

Dále bylo naším záměrem testovat vztah mezi barvou pokožky (měřená 

v barevném prostoru CIEL*a*b*) a vnímanou atraktivitou. Na základě předchozích 

studií, které zjistily, že lidé s červenějším (a*) obličejem byli hodnoceni jako zdravější, 

jsme předpokládali, že jedinci s červenější pokožkou budou hodnoceni atraktivnější. 

Červenější barva pokožky by totiž mohla poukazovat na dobré prokrvení, okysličení krve 

a zdravý kardiovaskulární systém (Stephen, Coetzee, a kol., 2009; Stephen, Law Smith, 

a kol., 2009). Nicméně výsledky naší studie tento vztah neukázaly. Naopak červenost čela 

negativně ovlivňovala hodnocení atraktivity, tedy že participanti s červenějším čelem byli 

hodnoceni jako méně atraktivní. Důležité však je dělat distinkci mezi barvou čela a 

celkovou barvou obličeje, jelikož analýzy ukázaly, že měření červenosti z jednotlivých 

míst obličeje se od sebe signifikantně liší (konkrétně se lišila červenost čela od obou tváří, 

zatímco tváře se mezi sebou nelišily), a proto hodnoty naměřené na čele a na tvářích 

vstupovaly do analýzy zvlášť. Podle některých autorů není důvod pro to, aby pokožka 

v jiných místech jinak zbarvena (Henderson, 2016), nicméně naše výsledky naznačují, 

především co se obličejové červenosti týče, opak. Můžeme si všimnout, že zvláště 
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v případě červenosti dochází v obličeji k její nejvyšší koncentraci v oblasti tváří a menší 

v oblasti čela, viz např. stimuly od Stephen, Coetzee, a kol., (2009). Odlišná barva 

pokožky na čele a tvářích by rovněž mohla být dána různě velkým množstvím podkožního 

tuku a z toho důvodu prokrvením. Proto je možné, že  vyšší míra červenosti by mohla 

poukazovat spíše na vyrážky, akné a jiné nedokonalosti, které jsou hodnoceny jako méně 

atraktivní (Jones a kol., 2004). Navíc je možné uvažovat i to, že čelo je místo, kam dopadá 

slunce a to více, než na zmiňované tváře, takže barva se od tváří může lišit i z tohoto 

důvodu. Za barevné rozdíly na různých tvářích obličeje by mohla být odpovědná i 

metodika pořizování fotografií, ze kterých poté byly měřeny barvy pokožky. Naše 

postupy při pořizování fotografování se snaží simulovat přirozeně dopadající denní světlo 

ze slunce (tj. zábleskové světlo je umístěno šikmo nad hlavou participanta). Kvůli tomu 

však na čelo dopadá větší množství světla a občas se tak čelo participantům na 

fotografiích lesklo více než ostatní části obličeje. I když jsme se snažili tento efekt 

kontrolovat otíráním obličeje participantů vlhčenými ubrousky, lesknoucí se pokožce se 

při měření barev nedalo vždy vyhnout a proto je možné, že takto mohla vzniknout chyba 

měření a projevit se ve výsledcích.  

Analýza vlivu barev na hodnocení atraktivity dále ukázala pozitivní signifikantní 

vliv obličejové žlutosti (b*), tedy čím žlutější měl participant tváře, tím byl hodnocen jako 

atraktivnější. Toto zjištění je v souladu s našimi předpoklady a s ostatními studiemi, kde 

bylo zjištěno, že participanti se žlutější pokožkou jsou hodnoceni jako zdravější (Stephen 

a kol., 2011; Stephen, Law Smith a kol., 2009) a atraktivnější (Appleton a kol., 2018). 

Studie žlutost pokožky spojují s vyšší mírou karotenoidů, které modulují imunitní 

odpovědi a jsou spojovány s odolností proti nemocem a imunokompetencí (Stephen a 

kol., 2011). Karotenoidy tělo neumí syntetizovat de novo a je potřeba přijímat je z 

potravy. Pokud má jedinec žlutější pokožku, může to značit, že si umí zajistit přístup 

k potravě s vysokým obsahem karotenoidů, nebo jeho imunitní systém je natolik dobrý, 

že jich nepotřebuje tak velké množství zbarvení (Stephen a kol., 2011; Stephen, Law 

Smith a kol., 2009). Tento vztah se neukázal pro oblast čela, což by mohlo být dáno 

problematikou měření probíranou výše. Navíc participanti se při hodnocení dívali na tvář 

(potažmo barvu obličeje) celkově a nerozlišovali mezi jednotlivými částmi.  

Naše výsledky neukázaly signifikantní vztah mezi hladinami kortizolu a 

hodnocenou atraktivitou. Nicméně v případě testosteronu jsme objevili trend, kdy jedinci 

s vyššími hladinami testosteronu v průměru obdrželi vyšší hodnocení atraktivity, a je 

možné předpokládat, že při vyšším počtu participantů by bylo možné nalézt větší efekt. 
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Jak jsme si ukázali, existuje vztah mezi vyššími hladinami testosteronu a větší mírou 

maskulinizace obličeje (např. Scott, Clark, Boothroyd, & Penton-Voak, 2013; Scott, 

Pound, Stephen, Clark, & Penton-Voak, 2010). Zároveň bylo navrženo, že testosteron 

působí imunosupresivně a jedinci, kteří si mohou dovolit jeho vyšší hladiny (jež se 

vizuálně může projevit vyšší maskulinitou obličeje), by měli disponovat dobrým 

imunitním systémem, a proto by je ženy měly považovat za atraktivní (Folstad & Karter, 

1992; Moore, Cornwell, Law Smith a kol., 2011). Nicméně se ukazuje, že vysoká 

maskulinita obličeje není ženami vždy preferována (Scott a kol., 2010), pravděpodobně 

kvůli možné asociaci s negativními sociálními charakteristikami, jako je např. přílišná 

dominance nebo neochota k parentální péči (Qvarnström & Forsgren, 1998). Rovněž 

evidence ohledně imunosupresivnímu účinku testosteronu je smíšená (Nowak a kol., 

2018). Ve studii Moore a kol. (2011) byl nalezen signifikantní negativní vztah mezi 

hladinami kortizolu a hodnocenou atraktivitou, ale nebyla nalezena žádná souvislost 

testosteronu samotného na hodnocení atraktivity. Podobně i další studie nalezly vztah 

mezi kortizolem a hodnocenou atraktivitu obličeje (Rantala a kol., 2012; Rantala a kol., 

2013). V naší studii však nebyl nalezen žádný vztah hladin kortizolu s 

vnímanou atraktivitou. Naše výsledky tak spíše podporují původní hypotézu 

imunokompetenčního handicapu, kdy by muži s vyššími hladinami testosteronu měli být 

vnímáni jako atraktivnější, avšak nemáme podporu pro verzi této hypotézy rozšířenou o 

působení glukokortikoidů. Moore a kol. (2013) ve svých studiích zjistila, že vztah mezi 

testosteronem, kortizolem a hodnocenou atraktivitou se liší podle toho, v jaké zemi byly 

studie prováděny. Ve Velké Británii ženy hodnotily jako atraktivnější muže s nižšími 

hladinami kortizolu a vztahy s testosteronem byly zprostředkovávány kortizolem. 

Nicméně ve studii prováděné v Litvě zjistila, že hladiny kortizolu neměly na hodnocení 

atraktivity vliv a naopak sledovala, že vyšší hladiny testosteronu přispívaly k vyššímu 

hodnocení atraktivity. Autoři navrhují, že tyto rozdíly by mohly být dány společenskými 

rozdíly v zemích, kde byly studie prováděny, nebo metodologickými rozdíly mezi 

studiemi. Dále uvádí, že byl nalezen vztah mezi mírou parazitů vyskytujících se 

v jednotlivých populacích a preferencemi žen pro znaky závislé na testosteronu. Ženy ze 

zemí, kde se vyskytuje více parazitů, vykazovaly vyšší preference pro muže s vyššími 

hladinami testosteronu (Moore a kol., 2013).   

Dále jsme v naší studii zjistili, že participanti s aktivovaným imunitním systémem 

byli hodnoceni jako signifikantně méně atraktivní. Hodnotitelky tuto změnu byly schopny 

detekovat i přesto, že na úrovni hodnotitelek se jednalo o mezisubjektový design a 
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výzkum nebyl prováděn prostřednictvím metody nucené volby, která je k drobným 

rozdílům citlivější. Naše výsledky naznačují, že lidé jsou citliví vůči vodítkům spjatým 

s aktuálním zdravotním stavem. Tyto výsledky jsou v souladu s dalšími studiemi, kde se 

ukázalo, že participanti jsou schopni detekovat jedince s aktivovaným imunitním 

systémem  (Axelsson a kol., 2018; Regenbogen a kol., 2017) pomocí vizuálních vodítek. 

Detekce vizuálních vodítek spjatých s aktivací imunity (jakožto indikátoru případné 

infekce) může být adaptivním způsobem, jak se vyhýbat onemocnění, který pomáhá šetřit 

energii zamezením nákazy v samotném prvopočátku. Tento mechanismus se nazývá tzv. 

behaviorální imunitní systém (Schaller & Park, 2011), přičemž bývá citlivý na celou řadu 

vodítek a někdy i vůči vodítkům, které nemusí být přímo spjaty s onemocněním, ale 

s pouhou „odchylkou od funkčního stavu“ jedince (Axelsson a kol., 2018). Nižší 

hodnocení atraktivity může vypovídat o možné tendenci vyhnout se takovému jedinci, 

skrze snížení jeho sociální žádoucnosti (Regenbogen a kol., 2017). Ve studii Regenbogen 

a kol. byli jedinci hodnoceni jako méně atraktivní a zároveň jaké méně sociálně žádoucí, 

což by mohlo poukazovat na vyhýbání se nemocnému potenciálnímu partnerovi 

(hodnocení atraktivity). U sociálních živočichů by se tento jev mohl uplatňovat i mimo 

partnerský kontext při běžných interakcích mezi jedinci (hodnocení sociální žádoucnosti). 

Vzhledem k tomu, že imunitního systému našich participantů byl aktivovaný za pomoci 

očkování, nelze naše výsledky přímo srovnávat předešlými studiemi, kde docházelo 

k robustní aktivací imunitního systému podobně jako v případě reálně probíhající 

nemoci, kde bylo poměrně dobře možné detekovat vodítka poukazující na nemoc (jako 

jsou např. začervenalé oči, otok tváře, zesvětlání rtů a pokožky aj. (Axelsson a kol., 

2018)). Ovšem i naše výsledky naznačují, že behaviorální imunitní systém je vysoce 

citlivý i vůči nepatrným vodítkům souvisejícím s  aktivací imunity. 

Dále jsme v souladu s předchozími studiemi  (Axelsson a kol., 2018; Henderson 

a kol. 2016) nalezli zvýšení světlosti pokožky jako následek aktivace imunitního systému. 

Oproti zmiňovaným studiím, které změny barvy pokožky měřily několik hodin po 

aplikaci bakteriálního LPS a vyvolání silné systémové reakce, můžeme ukázat, že ke 

snížení obličejové světlosti dochází i v delším časovém horizontu v souvislosti s imunitní 

aktivací, i přesto že není tak silná, jako v případě stimulace LPS. Nicméně to, že 

k barevným změnám bude docházet v souvislostí s vakcinací v delším časovém horizontu 

než při stimulací LPS, jsme očekávali a měření byla naplánována tak, abychom mohli 

zachytit změnu v době, kdy měla být dle našeho očekávání největší. Oproti původním 

předpokladům jsme nezaznamenali pokles v obličejové červenosti, což může být dáno 
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právě slabší aktivací imunity po vakcinaci v porovnání se silnější stimulací LPS 

využívanou v předešlých studiích. Rovněž to může být načasováním měření, kdy snížení 

červenosti bylo v těchto studiích sledováno hodiny po aktivaci imunitního systému a bylo 

dáváno do souvislosti s vasokonstrikcí a zásobením krve kyslíkem. Dále červenost 

pokožky může být také náchylnější ke krátkodobým výkyvům a více ji mohou ovlivňovat 

i jiné faktory (Stephen, Law Smith, a kol., 2009). Dle našich předpokladů a stejně jako 

v předešlých studiích Henderson a kol. (2016) nedošlo v souvislosti s aktivací imunitního 

systému ke změně žlutosti pokožky. Žlutost obličeje je do velké míry určena karotenoidy 

a změny v hladinách karotenoidů se v obličeji zřejmě projevují až v delším časovém 

horizontu a nejsou tak citlivé vůči krátkodobým výkyvům (Henderson a kol. 2016). 

V neposlední řadě jsme objevili signifikantní negativní vztah mezi hladinami C-

reaktivního proteinu (CRP), tedy markeru bakteriálního onemocnění a hodnocenou 

atraktivitou. Participanti s nižšími hladinami CRP byli hodnoceni jako atraktivnější. 

Ačkoli se zde nemůžeme opřít o žádnou dostupnou literaturu zkoumající hladiny CRP a 

atraktivitu, můžeme předpokládat, že tato zjištění opět korespondují s citlivostí vůči 

vodítkům odkazujícím k aktuálnímu onemocnění, neboť vyšší hladiny CRP odkazují 

k probíhající bakteriální infekci (Delves & Roitt, 2000). Toto zjištění může rovněž 

ukazovat na obranný behaviorální mechanismus (imunitu) a vyhýbání se nemocným 

jedincům. 

Výsledky naší studie tedy celkově naznačují, že lidé jsou citliví vůči vodítkům 

odkazujícím k aktuálnímu zdravotnímu stavu a vnímají jedince s aktivovaným imunitním 

systémem (který může být indikátorem možného onemocnění) jako méně atraktivní. 

Oproti jiným studiím jsme ale nenašli žádnou asociaci mezi reaktivitou imunitního 

systému a obličejovou atraktivitou. Nicméně  oblast zahrnující testování souvislosti 

reaktivity imunitního systému a obličejové atraktivity je velice slibným a důležitým 

směrem zkoumání a bude zapotřebí dalších studií, které by prověřily prozatím poněkud 

nesourodé výsledky a ověřily teoretická východiska. Důraz by samozřejmě měl být 

kladen i na použitou metodiku a způsoby aktivace imunitního systému.  
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Limity výzkumu 
 

Jedním z limitů výzkumu by mohlo být věkové omezení vzorku. Ten jsme omezili 

proto, abychom dosáhli alespoň určité míry homogenity, aby nebyl případný efekt zastřen 

různými interindividuální rozdíly. Jedním z takových rozdílů může být i vliv věku na 

imunitní reakci (Martins a kol., 2005). Proto jsme se snažili co nejvíce rušivých 

proměnných tímto způsobem eliminovat.  

Limitem může být i to, že ve studii hodnotily pouze ženy muže. Tento přístup jsme 

zvolili z toho důvodu, že výzkum je zakotven v rámci pohlavního výběru. Jelikož by 

podle této teorie měly být ženy více investujícím pohlavím (porod, péče o potomky), měly 

by být i pohlavím vybíravějším (Flegr, 2007) a více se zaměřovat na kvalitu potenciálního 

partnera. Nicméně bylo by vhodné, aby proběhlo i testování na ženách. 

Dále by mohl být limitujícím již zmíněný malý počet participantů (N=21), kdy se 

bohužel z logistických důvodů nedal zajistit jejich vyšší počet, nutnost z analýz vyloučit 

protilátky proti hepatitidě B, viz kapitola Diskuse, ve které byla rovněž diskutována 

problematika měření barev pokožky z fotografií.  Pokud by mohly být do analýz zahrnuté 

protilátky proti hepatitidě B (tedy byly zahrnuty jako měřítko imunitní reakce), mohlo by 

to ovlivnit výsledky naší studie. 
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Etické aspekty 
 

Projekt byl schválen etickou komisí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (č. 

schválení - 2016/20). Design studie byl vytvářen ve spolupráci se zdravotním personálem, 

se kterým se spolupracovalo po celou dobu provádění studie.  

 Participanti do výzkumu vstupovali dobrovolně. Před jeho zahájením byli obecně 

seznámeni s obecnými cíli studie a byl jim předložen informovaný souhlas (viz Příloha 

1 a 2), jehož podpisem stvrdili svoji dobrovolnou účast ve výzkumu. Participanti byli 

poučeni, že svoji účast mohou kdykoli bez udání důvodu ukončit a jejich data nebudou 

bez jejich souhlasu použita k dalšímu zpracování. Dále byli poučeni, že získaná data 

budou použita výhradně pro výzkumné účely a budou zpracovávána hromadně. 

Konkrétní cíl výzkumu byl participantům objasněn až po ukončení účasti, aby se předešlo 

potencionálnímu zkreslení výsledků.  

Data byla shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými zákonem 

o ochraně osobních údajů České Republiky (č. 101/2000 Sb.) a bylo s nimi zacházeno dle 

platných norem tohoto zákona. Data byla zpracovávána anonymně.  

Považujeme za důležité zmínit, že naše studie nezkoumala vliv vakcinace na 

obličejovou atraktivitu, ale vakcinace sloužila pouze jako prostředek k aktivaci 

imunitního systému.  

Projekt byl preregistrován na osf.io. 
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ZÁVĚR 

 
Tato práce ukázala, že výběr partnera je do velké míry ovlivněn fyzickým vzhledem, který 

by mohl vypovídat o (genetické) kvalitě jedince a jeho reprodukčním potenciálu. Rovněž 

poukázala na nedostatky některých předchozích studií, kde kvalita není dostatečně 

definována, či používají aproximace bez reálného odpovídající testování. Někteří autoři 

navrhli, že takovým znakem kvality by mohl být kvalitní imunitní systém. V empirické 

části práce byla prezentována vlastní studie zabývající se souvislostí reaktivity imunitního 

systému na cizorodé antigeny (kterou jsme stimulovali prostřednictvím vakcinace) s 

atraktivitou obličeje. Zkoumali jsme také vliv barev pokožky na hodnocenou atraktivitu. 

Dále nás zajímalo, zda bude možno detekovat probíhající aktivaci imunitního systému 

prostřednictvím obličejových vodítek na základě tzv. behaviorálního imunitního systému, 

který umožňuje vyhnutí se zdroji patogenů prostřednictvím behaviorálních mechanismů. 

Rovněž jsme objevili změnu v barvě obličeje před a po proběhlé aktivaci imunitního 

systému. Výsledky naší studie neukázaly vztah mezi hodnocenou obličejovou atraktivitou 

a reaktivitou imunitního systému. Nicméně jedinci s aktivovaným imunitním systémem, 

což může poukazovat na potenciálně probíhající onemocnění, byli hodnoceni jako méně 

atraktivní a měli světlejší pokožku. Rovněž jsme nalezli signifikantní negativní vztah 

mezi hladinami CRP a hodnocenou atraktivitou. Tyto výsledky by mohly naznačovat, že 

lidé jsou vysoce citliví vůči vodítkům spjatým s aktuálním zdravotním stavem a jsou 

schopni detekovat tuto aktivaci i z poměrně velmi subtilních vodítek, jelikož aktivace 

imunitního systému vakcinací není tak bouřlivá, jako v případě skutečně probíhajícího 

onemocnění.  

Závěry této práce by mohly přispět širšímu porozumění výběru partnera a mechanismu 

behaviorálního imunitního systému.  
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Přílohy 

 
Příloha 1: Informovaný souhlas (Dárci stimulů) 

Příloha 2: Informovaný souhlas (Hodnotitelky) 
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Příloha 1:  
 

 

 
 
 
 

STUDIE SOUVISLOSTI EFEKTIVITY IMUNITNÍHO SYSTÉMU  
A ATRAKTIVITY 

 
Vážený pane, 

 

dovolte, abychom Vás informovali o studii, které jste se rozhodl zúčastnit. Jedná 

se o projekt, ve kterém budeme zjišťovat, jak spolu souvisí efektivita imunitního systému 

a atraktivita tělesné vůně a obličeje. 

Vzhledem ke genetickým základům je tělesná vůně každého z nás značně 

individuální a konstantní v čase, avšak existují i faktory, které ji mohou ovlivňovat. Jedná 

se zejména o stravovací návyky, hormonální změny či zdravotní stav. Podobně je i lidský 

obličej zdrojem informací o poměrně stabilních charakteristikách jako je věk či pohlaví, 

ovšem faktory jako složení stravy či zdraví jeho vzhled do jisté míry ovlivňují taktéž. V 

naší studii nás zajímá právě zdravotní stav, který je určován odolností organismu proti 

patogenům a zabránění následnému propuknutí onemocnění (efektivita imunitního 

systému). Chtěli bychom prozkoumat, zdali se právě efektivita imunitního systému 

odráží v tělesné vůni a v obličeji. 

Vaší pomoci při výzkumu si velice vážíme. Účast pro Vás znamená projít zdravotní 

prohlídkou a následně očkováním proti hepatitidě A, B a meningokoku. Dvakrát 

pořídíme fotografii Vašeho obličeje a změříme jeho barvu před vakcinací a dva týdny po 

ní a ve stejném časovém rozestupu Vám bude rovněž dvakrát odebrán vzorek tělesné 

vůně z podpaží pomocí vatových polštářků. Sběr bude probíhat po dobu 12 hodin přes 

noc (od cca 20:00 do 8:00). Zároveň od Vás budeme potřebovat i tři vzorky krve – před 

vakcinací, po dvou týdnech a po měsíci od očkování, abychom mohli sledovat dynamiku 

rozvoje protilátek v reakci na očkovací látky a případné změny v hormonálních 

hladinách. Dva dny před odběrem tělesné vůně Vás požádáme o drobná omezení 

Vašeho běžného režimu, kdy byste neměl požívat alkohol a kořeněná jídla a zároveň 

byste se měl vyhýbat náročným fyzickým aktivitám. Jako odměnu za Vaši pomoc a 

strávený čas po dokončení studie obdržíte 400 Kč a navíc první dávka očkování pro Vás 

bude zdarma. 

Zároveň Vás ujišťujeme, že veškerá získaná data budou užívána pouze pro 

vědecko-výzkumné účely, osobní údaje budou anonymizovány a bez Vašeho výslovného 
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souhlasu nebudou poskytovány třetím stranám. Zapojení se do výzkumu je dobrovolné 

a každý účastník může kdykoliv svou účast v celém projektu ukončit. 

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte Dagmar Schwambergovou a 

Žanetu Slámovou na emailovou adresu vyzkum.imunita@email.cz nebo na telefonu 

607 634 145. 

 

 

Děkujeme za spolupráci! 
 

Bc. Dagmar Schwambergová, Bc. Žaneta Slámová, Mgr. Jitka Fialová, doc. Jan 
Havlíček, Ph.D. 

 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Nemám námitek proti tomu, aby mnou poskytnuté vzorky a osobní data byly za výše uvedených 

podmínek anonymně použity pro vědecko-výzkumné účely. 

V Praze dne: 

Jméno a příjmení: 

Podpis: 
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Příloha 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 

HODNOCENÍ TĚLESNÉ VŮNĚ, FOTOGRAFIÍ A NAHRÁVEK 
HLASŮ 

 

 

Vážená paní/slečno, 

 

dovolte, abychom Vás informovali o studii, které jste se rozhodla zúčastnit. Jedná 

se o projekt realizovaný Přírodovědeckou fakultou a Fakultou humanitních studií 

Univerzity Karlovy, ve kterém budete hodnotit atraktivitu tělesné vůně, fotografií tváře 

a nahrávek hlasu mužů. 

Tělesná vůně, lidský obličej i hlas hrají významnou roli v různých mezilidských 

interakcích, například při výběru partnera. Kvalita tělesné vůně je specifická pro každého 

člověka, mohou ji však ovlivňovat některé faktory, jako jsou například stravovací návyky, 

hormonální změny a zdravotní stav, jež rovněž mohou mít vliv i na vzhled obličeje či 

kvalitu hlasu. 

Vaším úkolem bude ohodnotit sadu vzorků mužské tělesné vůně, fotografií obličejů, 

nahrávek hlasů a vyplnit krátký dotazník. Za Vaši ochotu a jako poděkování za strávený 

čas od nás obdržíte 200 Kč. 

Zároveň Vás ujišťujeme, že veškerá získaná data budou použita výhradně pro vědecko-

výzkumné účely, osobní údaje budou anonymizovány a bez Vašeho výslovného souhlasu 

nebudou poskytnuty třetím stranám. Zapojení do výzkumu je dobrovolné a každý 

účastník může kdykoliv svou účast v celém projektu ukončit. Projekt byl schválen etickou 

komisí Přírodovědecké fakulty UK. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek kontaktujte Dagmar Schwambergovou a 
Žanetu Slámovou na emailové adrese vyzkum.hodnoceni@email.cz. 

 
Děkujeme za spolupráci! 

 
 
 

Bc. Dagmar Schwambergová, Bc. Žaneta Slámová, Mgr. Jitka Fialová, Ph.D., doc. Jan 
Havlíček, Ph.D. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Nemám námitek proti tomu, aby mnou poskytnutá hodnocení a osobní data byla za výše 

uvedených podmínek anonymně použita pro vědecko-výzkumné účely. 

V Praze dne: 

Jméno a příjmení: 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


