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Úvod 
 V naší západní kultuře je krása důležitejší, než by se mohlo na první 

pohled zdát. To, jak člověk vypadá je skrytým determinentem chování vůči 

němu samotnému ze strany okolí. Na krásu jednoduše narážíme na každém 

kroku a naše každodennost je jí doslova prosycena.  

 Zvláště v postmoderní, rychlé a masovými médii propírané společnosti. 

Informační kanály nám dnes a denně předkládají tzv. “ideály“ estetického 

cítění, působí na masy, ohýbají a vnucují představy o tom co je krásné a co 

už nikoliv. Mezi řádky však ale zároveň ta samá média v tichosti, skoro až 

omluvně říkají, že krása je jen subjektivní a opravdová krása je pouze v duši, 

nebo v tom, jaký člověk doopravdy je.  

 Máme jim jejich „pokrytectví“ věřit? Každý, kdo se jen trochu pohyboval 

okolo médií nebo „přičichl“ k reklamnímu řemeslu, může potvrdit, jaké 

praktiky jsou jejich denním chlebem v honbě za profitem. Není o čem psát? 

Vytvoříme kauzu. Výrobní společnost potřebuje zvýšit odbyt? Zaměříme se 

na novou cílovou skupinu konzumentů, zjistíme po čem jejich srdce touží, 

nastavíme vhodné barvy, vymyslíme vhodná slova, zajistíme líbivý zvuk a 

použijeme prefabrikované, těžko vizuálně zapamatovatelné krásné „masa“. 

Výsledek není sice zaručen ale peníze budou a více než dobré. Svědčí o tom 

rostoucí trend reklamních a PR agentur na českém trhu. O problémech 

reklamy a masových médií by se dalo psát sáhodlouhé pojednání , ale to 

není cíl této práce. Předchozími odstvaci jsem chtěl pouze upozornit na fakt, 

že dokonce i prostor kde je primárním zájmem vyrábět peníze pro další 

peníze, instinktivně poznal, že to co je krásné, je sice otázka subjektivního 

názoru, ale tento „názor“ se dá zprůměrovat, použít a ve finální fázi prodat s 

velkým profitem.  

 To, co cítí sféra produkce, je obecně známo vědcům a úzké odborné 

veřejnosti. Za  posledních 20 let se změnil pohled na vnímání krásy, kdy 

krása (myšleno krásu fyzickou) již není subjektivní záležitostí, ale všichni lidé 
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sdílejí podobný „cit pro krásu“.  

 Fyzická atraktivita může mít vliv na navazování partnerských vztahů a 

manželství, na výši platu, na četnost odměňování, na sebeúctu jako takovou  

nebo na pozitivní zpětnéh vazby (Rhodes, G., Zebrowitz, L.A., 2002). Jedná 

se o věci, na kterých lidem obecně záleží a lze tedy tvrdit, že pro nás lidi jako 

druh, je fyzická atraktivit velmi důležitá. Přesto se však v soukolí dějin (až na 

poslední století) dostávalo nějakému celistvému výzkumu krásy  a výběru 

partnera jen okrajové pozornosti. 

 Tato práce se bude zabývat vnímání atraktivity z evolučního hlediska, 

se zaměřením na možné změny tváře v průněhu menstruačního cyklu. 
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Cíle práce 
 

Emiprický výzkum měl následující cíle:  

 

Testovat vnímnání atraktivity v ženském obličeji během menstruačního cyklu 

u potencionálních sexuálních partnerů  

 

Cílem mé práce bylo zjistit: 

 

1) Testovat, zda jsou vnímány změny v atraktivitě ženského obličeje během 

menstruačního cyklu u potenciálních sexuálních partnerů.  

 

2) Zjistit, zda-li existuje rozdíl mezi pohlavním v tomto vnímání  

 

3) Zjistit zda má dlouhobé partnerství (partnerský vztah delší než 3 měsíce) 

vliv na hodnocení atraktivity během menstruačního cyklu 
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1 Teoretické východisko 
  Odborné zkoumání lidské atraktivity probíhá pod silným vlivem 

evoluční biologie, jejíž snahou je identifikovat adaptace a vysvětlovat selekční 

tlaky, kterými byly tyto adaptace formovány v evoluční historii organismu. 

Hlubší poznání výzkumu atraktivity je tedy záležitostí biologického uvažování 

a je nejdříve třeba shrnout teoretické pojmy a východiska, o které se 

hypotézy následného empirického výzkumu opírají.  

 Prvním důležitým pojmem je znak. Biologové užívají termín znak, 

vzhledem k aspektům fenotypů organismů. Znak je jakákoliv stránka 

fenotypu, který lze rozlišit na základě kritérií: příčiny, efektu, vzhledu a v 

tomto termínu jsou také zahrnuty „dispoziční“ znaky (např.: dispozice k 

vytvoření mozolů z tření, dispozice k výběru partnera s určitými kvalitami). 

Všechny znaky a rysy organismu mají za sebou jistou evoluční historii. V 

některém úseku vývojové linie druhu, se určitý znak vůbec nenacházel, nebo 

byl poněkud odlišný. Avšak změny v genových frekvencích postupem času 

vedly k modifikaci viditelné podoby znaku organismu (Fenotypu) a následně 

ke změně nebo vzniku znaku. 

 Na znaky působil určitý výběr. Tímto výběrem je rozuměna změna ve 

frekvencích genu v čase z důvodu systematických rozdílů v míře replikace 

alel. Obvykle se tak děje na základě přímého efektu alel na fitness jedince, 

který je nosí. Jinak řečeno, variace alel v určitém genovém lokusu může 

ovlivnit charakteristiky jedinců způsobem, který má vliv na jedincův 

reprodukční úspěch a znova se promítne do frekvence alel v následujících 

generacích. Zvýšená častost alel propojených s vyšším reprodukčním 

úspěchem jedince, než u alel alternativních, je vybírána selekcí. Alela je 

vybrána proti konkurenční alele, pokud více zvyšuje inklusivní fitness. 

 Fitnes vyjadřuje schopnost určitého genotypu reprodukovat sebe sama. 

Jde o část jednotlivých genů ze všech genů které se přenesou do další 

generace. Pokud se rozdíly v jednotlivých genotypů ovlivňují fitnes, potom 
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častost genotypů se bude měnit v průběhu generací. Genotypy s vyšší fitnes 

se stanou u určitého druhu častější (tzn, přírodní výběr). 

 Fitnes jednotlivce se projevuje prostřednictvím jeho fenotypu. Vzhledem 

k tomu, že fenotyp je tvořen jak geny vlastníka tak okolními podmínkami, 

jedinci  se stejným genotypem nemusí být nezbytně stejní, protože každý z 

nich může mít jiné životní podmínky. 

 Měřítkem fitnes je množství kopíí genů jednotlivce, které se přenesou 

do další generace. Z pohledu genů však není důležité, jak se do další 

generace přenesly, tj. pro jednotlivce vyjde na stejno, jestli bude mít své 

vlastní potomky, nebo jestli bude pomáhat při reprodukci příbuzným 

jedincům, kteří sdílejí podobné geny. Jedná se o inklusivní fitnes.      

 

Adaptace 
 Termín adaptace má vzhledem k výběru dvě užití. První, kdy adaptace 

je proces, pomocí něhož je fenotyp organismu modifikován výběrem. Druhým 

významem je, že znak který se vyvinul protože zvýšil reprodukční úspěch  

jedinců a výběr tohoto znaku je tedy považován za adaptaci. Za příklad 

druhého použití lze využít křídel ptáků. Křídla současných ptáků byla 

pravděpodobně jich předchůdci vybírána, protože létání zvyšuje reprodukční 

úspěch ptáků (např.: snížuje úmrtnost, a zvyšuje přístup ke zdrojům potravy). 

Křídla ptáků jsou proto adaptací. Užitečný efekt znaku, který zvyšuje 

reprodukční úspěch, je propojen s jeho funkci (letání je funkcí většiny 

doučasných ptáků).  

 

Vedlejší produkty (Byproducts)  
 Malá část znaků se však kvalifikuje jako adaptace. Vznikly jako tzv. 

„vedlejší produkty“. Znaky se vyvinuly spíše proto, že jsou propojeny s jinými 

znaky které mají užitečné efekty a proto byly neseny selekcí. U obratlovců se 

například vyvinul kosterní systém, jehož  funkce byla v minulosti  

pravděpodobně skladování vápníku, pak byl ale modifikován pro funkci 
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strutkurální penvosti, která je nezbytná pro pohyb. Zároveň je barva kostí bílá 

což zřejmě nemá žádný reprodukční efekt.   

  

Přitažlivost a krása jako výsledek adaptace 
 Jedinci shledávají jiné jedince, kvůli specifickým upřednostňovaným 

znakům, atraktivní. Je však také evidentní, že přitahování určitými znaky, 

odráží jisté charakteristiky i na straně pozorovatele. Ten jen vybaven vnitřními  

mechanismy, které ho vedou k hledání určitých znaků, jež jsou atraktivnější 

než znaky jiné. Jinými slovy se jedná o „psychologickou“ adpataci pro výběr 

určitých atraktivní znaků. V případě lidí by se mohlo jednat o speciální vzorce 

přitahování k možným partnerům.    

 Z evolučního pohledu se jedná o znaky, jež se vyvinuly proto, že mají 

pro pozorovatele výhody. 

 Tendence být přitahován určitými znaky u opačného pohlaví je 

vysvětlována tak, že nositelé těchto znaků jsou zvýhodňováni, protože jejich 

reprodukční úspěch (nebo jejich potomků) je ovlivněn kvalitami jedinců se 

kterými se spárují. Jedinci kteří jsou k dispozici k párování a kteří zvýšili jejich 

vlastní fitnes, budou v reprodukci úspěšnější než jedinci, kteří takto vybaveni 

nejsou. Lze tedy předpokládat, že pohlavní výběr upřednostnil dispozice být 

přitahován k možným partnerům, kteří vlastní znaky signalizující (nebo v 

minulosti signalizovaly) předání výhod. Jakmile jedno pohlaví preferuje určité 

znaky kvality, začnou tyto preference vytvářet selekční tlaky na preferovaný 

znak a jedinci kteří vlastní preferované znaky mají větší reprodukční úspěch. 
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2 Modely vysvětlující preferenci atraktivních znaků 
 
2.1 Preference atraktivity jako adaptace k získání genetických výhod 
 Modely výběru jsou obvykle formulovány pomocí analýzy náklady / zisk 

kdy je fitness (nebo reprodukční úspěch) měnou co určuje největší ziskovost 

(síť zisků) ze skupiny možných fenotypů. Model má jeden nebo více 

účastníků (podle toho kolik jednotlivců se účastní sociální interakce), kdy si 

tito jednotlivci navzájem ukazují své fenotypy. 

 Rozdohování je pak souhrnem fenotypových nebo behaviorálních 

možností, které jsou k dispozici pro uskutečňovaní největších možných 

výnosů a tlak selekce vamezuje, jak se tyto možnosti přěmění v zisky a 

výdaje. Problém v rozhodování je ten, že je třeba dělat kompromisy (Trade-

offs) mezi investovaným časem a vynaloženou energií. Optimální rozhodnutí 

je takové, kdy se pod omezením maximalizuje síť zisků. 

 Modely reprezentují odpověď na dvě související otázky: 1) jakým 

způsobem ukázat potencionálnímu partnerovi svou hodnotu (za pomoci 

morfologie) 2) kdo je potencionálni partnerem a jakým způsobem vézt výběr k 

získání největši partnerské hodnoty?  

 

Teorie Signálu 

 Pohlavně vybrané znaky jsou považovány za formy komunikace mezi 

pohlavím. Fyzické znaky jedinců jsou vybírány a shledávány atratkivní,  

protože mohou být považovány za signál určitých kvalit. Koevoluce preferencí 

a preferovaných znaků lze považovat za signalizační systém, kdy jedno 

pohlaví (vysilatel) je vlastníkem signálu a druhé pohlaví (přijímatel) vlastní 

kapacity k přijmoutí tohoto signálu (psychologické, motivační, kognitivní) a 

pak podel tohoto signálu jedná (např.: je přitahován, odpuzován). 

  Kvalita se může vztahovat například k výjimečnému zdravotími stavu 

(Grammer, K., Fink, B., Møller, A.P., Thornhill, R., 2003), lepší genetické 
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kvalitě (Rowe L., Houle D.,), lepěí schopnosti reprodukce  a plodnosti  (např.: 

více životaschopných spermií vpřípadě mužské plodnosti, schopnosti 

otěhotnět, přivézt potomky na svět a tvorbě mateřského mléka) nebo  

relativní absence nemoci. 

 Na otázky, jakým způsobem probíhá signalizace a jaký model výběru 

se podílí na preferencích se snaží vysvětlit následující teorie: 

  

2.1.1   Teorie Fišerova cyklu (runaway selection) 
 Vychází z Darwina který poznal, že jisté samčí tělesné znaky jsou u 

samic hodnoceny jako atraktivní (světlé peří u ptáků). Tyto znaky by mohly 

být  oblíbené, i když by omezovaly fitness jedince v jiných souvislostech 

(např.: energetická náročnost, nápadnost vůči predátorům). Darwin se však 

neptal, jak se tyto femininí preference mohly vyvinout.  

 Fisher (1930) v zásadě poopravil a rozšířil Drawinovy myšlenky. Navrhl, 

že samice které se budou pářit se samci s dědičnými znaky, jež jsou u samic 

všeobecně přijímané jako atraktivní, budou mít „sexy syny“ a zanechají 

logicky mnoho vnoučat. Se vzrůstem preference pro znak bude tento znak 

stále více rozšířenější a bude vyvíjen selekční tlak, aby byl znak více 

extrémní (zběsilý výběr). Proces bude takto pokračovat, dokud výhody 

úspěchu v párování nebudou zastaveny náklady na jejich zrealizování. 

Atraktivní znaky znamenají toliko sexuální atraktivitu a jejich upřednostňování 

se vyvinulo potud, aby zajistilo taktéž atraktivní potomky, kteří budou v 

dospělosti upřednostňováni více než méně atraktivní jedinci a sami budou mít 

více potomků (krása jako podstatná výhoda při lepším šíření genů) 

 

Atraktivní znak dle Fišerova cyklu: 

- pohlavně vybíraný znak sebou nese náklady ve formě užité energie nebo 

samotného přežití 

- zobrazování pohlavně vybraného znaku nemá žádné propojení s ukazately 

zdravotního stavu nebo fitness 
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- rozdíly ve znaku jsou v podstatě záležitostí genotypu 

- jelikož je znak řízen náhodnými pohlavními preferencemi, rozdíly mezi 

populacemi nelze vysvětlit rozdílnými ekologickými tlaky 

- extrémní zobrazení znaku bude více atraktivní, něž jaké je zobrazení u 

populačního průměru           

 

 Problém Fišeriánského přístupu – díky takovému přírodnímu výběru  se 

vyčerpává variabilita vzhledem k pohlavně vybíranému znaku. Znak je 

produktem interakce mezi genotypem a prostředím, kdy důležité proměnné v 

prostředí mohou být ohromně komplikované a proměnlivé. Neexistuje proto 

důvod, proč by  měla být určitá skupina genů tlačena k fixaci. 

 

2.1.2   Teorie dobrých genů 
 Základem tohoto konceptu je úvaha o evoluci signálů, které čestně 

inzerující zdravotní stav jedince jako případného partnera. Reprodukčním 

zájmem samců by potom bylo prezentovat sebe sama jako zdravé a plodné, 

jako vhodné poskytovatele dobrých genů případnému potomku. Problém 

však přichází velmi rychle, neboť takto se mohou prezentovat pouze 

doopravdy zdraví jedinci. Snaha udržet zdravé vzezření však bude stát tyto 

zdravé jedince mnohem méně úsilí, než jejich konkurenty, s méně kvalitní 

genovou výbavou a budou moci investovat své zdroje do hledání dalších 

partnerek nebo k získání dalších zdrojů. 

 Teorie vychází ze Zahaviho principu handicapu, který navrhl v roce 

1975. Extrémní pohlavní signály, jako jsou parohy jeleních samců, snižují 

pravděpodobnost přežití. Parohy jsou tedy nepřímým inzerentem 

fyziologických a behaviorálních znaků podporujících přežití a dobrého 

genotypu, který je za vývoj těchto znaků zodpovědný. Pouze jeleni s 

mimořádnými schopnostmi získat potravu a vyhnout se predátorům, jsou 

schopni se s handicapem velkého paroží vypořádat a přežít do dalšího 

pářicího období.  Moderní verze se od Zahaviho teorie trochu liší a to v 

 12



přisuzování variací (ve velikosti nebo intenzity pohlavních signálů) ne z 

důvodu genetických rozdílů, ale vzhledem k dospělosti a zdravotnímu stavu. 

Všichni jeleni mají genetický potenciál vytvořit si velké paroží, ale pouze 

takoví, kteří si dokáží zajistit přístup k vhodným nutričním zdrojům, možného 

potencionálu dosáhnou. Zároveň se tyto největší parohy vyskytují u jedinců, 

kteří jsou velcí, průbojní, dospělí (ale ne staří) a sociálně dominantní. V tomto 

smyslu jsou parohy čestným signálem fenotypové kvality (a jejich dědičného 

základu), což vysvětluje proč mohou byt použity na zastrašení samčích rivalů 

jakož i k přilákání samic. 

 

Pohlavní signály jako inzerce dědičné rezistence vůči parazitům (Hamilton, 

Zuk 1982)  

 Striktně vzato, se jedná o rozšíření teorie dobrých genů, kdy signál 

inzeruje malé parazitické zatížení. Důraz se klade spíše na genetický základ, 

než na zdatnost shromažďovat zdroje a vyhýbat se predátorům. Vývin k 

úplnosti nápadného signálu k páření je blokován parazity, takže vyobrazené 

znaky jsou čestným signálem nízkého parazitického zatížení určitého jedince. 

Tato hypotéza byla prokázána u ptáků. 

 

Pohlavní signály jako inzerování imunokompetence a vývojové stability 

 Do teorie rezistence vůči parazitům se po rozpacování přidaly další dvě  

příčiny. Patogeny jednají defektně vůči imunitnímu systému  jedince a jsou 

schopny narušit ideální morfologický vývoj. Jsou tedy schopny produkovat 

bilaterální asymetrie (Gangestad, Buss, 1993.).                          

 Vzhledem k tomu, že testosteron je imunospuresant odpovědný za 

rozvoj mnoha sekundárních pohlavních znaků, je velikost a symetrie znaků 

pod vlivem testosteronu pokládána za čestné indikátory imunikompetence. 

Protože imunokompetence je obecně je lepší u HETEROZYGOTES a také 

proto, že heterozygotnost je spojená s fenotypovým zprůměrováním (znaky 

které se přibližijí k populačnímu průměru by měly být obecně a atraktivnější 
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než extrémy).  

 

Atraktivní znak z pohledu dobrých genů : 

- pohlavní signály vykazují vztah se zdravím a jinými indikátory fitness včetně 

imunokompetence, heterozygotnosti, velkého poměru růstu, rané pohlavní 

dospělosti, plodnosti, dlouhověkosti a efektivity metabolismu, tj.  atraktivní 

jedinci nemají jen úspěch v páření, ale mají také větší fitness i v jiných 

oblastech, jako je třeba schopnost přežít, lepší a rychlejší průběh fyzického 

růstu, nebo rezistenci vůči parazitickému zatížení 

- stupeň vývoje u jistých znaků je indicií fyzické atraktivivy a dobrého zdraví. 

U žen budou sekundární pohlavní znaky vnímané jako atraktivní, stejně jako 

signály dobrého zdravotního stavu. Důvodem pro tento rozdíl je testosteron. 

Testosteron je imunosupresant, zatímco ovariální hormóny mohou mít efekt 

na imunitní systém jak nápomocný tak i tlumící.      

- anatomické oblasti zapojené do sexuálního signalizace budou odhalovat 

obecnou informaci o zdraví 

- velikost preferovaných znaků bude vykazovat pozitivní vztah s jejich 

symetrii. Direkcionální selekce velkých epigamických znaků je pro vývojové 

mechanismy, které zároveň udržují symetrii, zvláště náročná. Takové znaky 

jsou náchylné například k patogenové infekci a u náchylnějších jedinců se 

budou vyvíjet mnohem více asymetričtěji. Proto budou poskytovat čestný 

signál o celkovém stavu jejich nositele.  

- symterické epogamické znaky budou preferovány před asymetrickými 

- potomci jedniců s preferovanými znaky budou vykazovat vetší 

životaschopnost 

 
2.2   Preference atraktivity jako adapce k získání nedědičných výhod  
Výběr nevztahující se ke genům 

 Určitá preference orientovaná na výběr partnera se mohla vyvinout a 

být evolučně úspěšná, pokud by vedla k získávání partnerů schopných 
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poskytnout více nedědičných výhod, tj. přímé nebo materiální výhody jako je 

například rodičovská péče, ochrana partnera a potomků nebo vyhýbání se 

možnosti onemocnět nějakou chorobou.  

 Atraktivita se týká mnoha znaků, ale pro tuto práci a empirikcý výzkum 

je relevantní pouze atraktivita tváře, jemuž teoretickému rozpracování bude 

věnován následující oddíl. 

 

3   Atraktivita obličeje  
 
3.1 Průměrnost 
 Průměrnost tváří poukazuje k tomu, jak blízce jsou tváře podobné 

zbytku obličejů uvnitř populace. Jedná se o výpočet  průměru hodnot znaků z 

mnoha individuálních obličejů, jejichž číselné hodnoty platí pro určitou 

populaci. Termín „průměrný“ se vztahuje pouze k fyzickým konfiguracím tváře 

a těla. Výsledky výzkumů tváří přirozeně se vyskytujících (tj. se kterými se 

umělě, experimentálně nemanipulovalo) vyplývá, že průměrnost souvisí s 

atraktivou. Tváře vykazující hodnoty blízké matematickému průměru 

populace jsou vnímány jako atraktivní (Langlois, J.L., 1990; Rhodes, G., 

2006). Průměrná těla jsou hodnocena jako atraktivní (Rhodes G., et al., 

2005). Tváře, které se naopak od populačního průměru vzdalují, tj. jsou 

osobité, jsou hodnoceny jako méně atraktivní než tváře průměrné (vykazují 

záporné hodnoty znaků). Osobité tváře, oproti průměrným, jsou však na 

druhou stranu více zapamatovatelné (Sarno, J.A., Alley, T.R., 1997) . Tváře, 

které nevykazují během adolescence průměrné znaky, jsou u chlapců 

ukazatelem velmi chabého zdraví v dřívějším dětském věku a u dívek 

ukazatelem nalomeného zdraví v současnosti (Rhodes, G., et al., 2001) . 

Muži, mající průměrná těla a tváře, měli více krátkodobých partnerek (vztah s 

nimi byl kratší než jeden měsíc) a muži s průměrnými těly mají více 

sexuálních styků mimo dlouhodobý pár (Extra-pair copulation) (Rhodes G., et 

al., 2005).   
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Výzkumy s manipulovanými tvářemi 

Metoda průměrovaných kompozitů 

 První výzkumy průměrnosti byly prováděny v 19. století, kdy se Francis 

Galton (1883, 1888) pokoušel zjistit, zda mají určité skupiny lidí „typické“ 

charakteristiky obličeje (Galton si vybral ke studiu zločince a vegetariány). 

Vytvořil kompozitní fotografické snímky obličejů tak, že položil více snímků na 

jednu fotografickou desku a každý jednotlivý snímek přispíval na velkovou 

kompozici zhruba stejně. Výsledky „průměrných“ tváří sice neodhalily 

typičnost určitých skupin, ale bylo zajímavé, že kompozitní snímky byly 

hodnoceny jako atraktivnější, než jednotlivé obličeje, z nichž se kompozit 

skládal. Byly to první náznaky, že by snad průměrnost mohla být nějakým 

způsobem propojená a s atraktivitou. 

 Výsledky moderních experimentů souvislost mezi atraktivitou a 

průměrností, objevenou Galtonem, potvrdily. Langloisová a Roggmanová 

(1990) zkoumaly matematickou průměrnost a zjistily, že byla signifikantně 

hodnocena jako atraktivní. Ke svémů zkoumání použily kompozity vytvořené 

matematickým průměrováním. Nejdříve vyfotografovaly obličeje, které pak 

přenesly do počítače. Snímky obličejů byly v počítači uložené do dvou 

dimenzionálního Eukleidova prostoru, mřížky, která se skládá z řádků a 

sloupců. Nejmenším bodem této mřížky je pixel obsahující informace o 

hodnotě jasu a barvy. 

Obrázek 1 

Obrázek 1.  

Digitalizace snímku. Ukázka jak digitalizovaná fotografie obsahuje řádky a 

sloupce pixelů v eukleidovském prostoru, Převzato: (Langlois et.al, 1994)    
 

Z těchto digitalizovaných snímků byly vytvořeny procesem matematického 

průměrování kompozity o různé průměrnosti (kompozitní snímky ze 2, 4, 8, 

16 a 32 původních fotografií). Sečetly se hodnoty pixelů a výsledek se dělil 
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počtem využitých snímků při průměrovacím procesu. Kompozity byly 

předloženy posuzovatelům aby zhodnotili jejich atraktivitu. Statistické šetření 

signifikantně prokázalo, že kompozity složené z 16 a 32 tváří byly hodnoceny 

jako atraktivnější než původní tváře a zároveň i atraktivnější než kompozitní 

snímky složené z menšího počtu individuálních tváří. 

Obrázek 2 

Obrázek 2. 

Matematické průměrování snímků. Postupné zvětšování počtů fotografií 

účastnících se na procesu průměrování. Kompozity složené ze 2, 4, 8, 16 a 

32 snímků., Převzato: (Langlois & Roggman, 1990) 

 

 

Snímky vytvořené morfováním  

 Druhým způsobem vytváření průměrných snímků je metoda 

„morfování“. Místo pixelového průměru jsou položeny na fotografie klíčové 

body, které označují umístění, velikost a konfiguraci obličejových rysů (viz. 

Obrázek 3) 

 

Obrázek 3  

Příklad použití klíčových bodů za účelem vytvoření průměrného obličeje, 

Převzato: Rhodes G., 2006   

 

Průměrný obličeje je vytvořen ze snímků tváří, na kterých jsou spočítány a 

měněny hodnoty klíčových bodů. Metodika morfování je obecně uznávána za 

lepší způsob k vytváření průměrných tváří, protože vytvořené průměrné 

snímky jsou bez tzv. „duchů“ (častých skvrn nebo tlumeného zaostření často 

se vyskytujícího v původních studií u Langloisové a Roggmana) a umožňuje 

vytvořit mnohem přesnější „polohování“ obličejových partií, a produkuje tudíž 

kvalitnější snímky. 
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 Langloisová a Roggmanová (1990) výsledky své studie interpetovaly 

jako důkaz pro teorii abstrakce prototypů, neboť základním prvkem lidské 

kognice je vytváření takových prototypů. My lidé, neustále hodnotíme podněty 

přicházející z okolí a třídíme je do kategorií a konceptů, které snižují množství 

okolní informace na minimální hodnoty a které mohou být využity nebo 

uloženy velmi úsporně. Prototypy lze považovat za průměrnou reprezentaci 

podnětu nálěžící k určité třídě.  

 

Kritika studie 

Úprava před průměrováním 

 Původní tváře byly před procesem průměrování zvětšeny, aby se 

dosáhlo vycentrování ve stejné linii zornic a rtů. Takový způsob polohování je 

sice nezbytný k procesu průměrování, ale může také upravovat efekt 

neobvyklých individuálních tváří na celkový vzhled kompozitu. Pokud 

například podlouhlá tvář s normální šířkou byla přeměněna na „normální“ 

délku a šířku, pak by výsledné hodnoty znaků kompozitu nevykazovaly 

průměrné matematické hodnoty znaků kořenových tvářích (Alley, T.R., and 

Cunningham, M.R., 1991). Je tedy možné, že díky úpravě tváří před 

procesem průměrování, nebyly výsledné kompozity vůbec průměrné. 

 

Artefakty průměrování - Skvrny, Rozmazání a vyhlazení  

 Efekt kompozitních tváří na vmínání lze těžko interpertovat (Alley, T.R., 

and Cunningham, M.R., 1991). Díky procesu průměrování, mohly být 

nepravidelnosti jako jsou například skvrny v jednotlivých tváří, ve finálních 

kompozitech odstraněny. Toto odstranění by mohlo být jediním z důvodů 

zvýšené atraktivity u kompozitů.  

 Rozmazání a vyhlazení je součástí procesu zprůměrovávání. 

Kompozitní obličeje mohou obsahovat tlumené zaostření a hladkost, nebo 

jednotný odstín pokožky, který ovlivňuje kladné hodnocení atraktivity. 

Výše zmíněné faktory tedy také mohou mít vliv na atraktivitu. 
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Reakce: Lagloisová a kol. (1994) vytvořila nový kompozit a to stejným 

způsobem, jako byly vytvořeny kompozity v původní studii. Nový kompozit 

však nebyl složen z tváří různých jednotlivců, ale na procesu průměrování 

byly zahrnuty fotografie pouze jednoho člověka. Jestliže „rozmazání a 

vyhlazení“ způsobují atraktivitu, pak by zprůměrování obličeje jednoho 

člověka v jediný snímek vytvořilo stejně atraktivní obličej, jako snímek 

vytvořený zprůměrováním několika desítek tváří úplně cizích lidí. Nic 

takového však nebylo nalezeno. Zprůměrování fotografií jedné osoby 

nevytváří atraktivní obličej, zatímco fotografie několika jedinců ano. 

    

Nutná atypičnost ?  

 Při vytváření mentálního prototypu vzniká problém se 

zapamatovatelností tváře, který může postihnout jedince v oblasti sociální 

interakce (více, Viz. Níže: Teorie centrální tendence populace)  

 

Teorie centrální tendence populace 

 Snižování množství informace může pomáhat mozku při řešení 

problému ukládání tváří. Podle některých autorů si vytváříme prototypy 

abychom potom podle nich porovnávali jednotlivé tváře, které se od těchto 

prototypů liší (odkazy). Pokud mozky využívají prototypy, pak průměrnost 

může být vnímána a slučována s prototypem. Podnět by mohl být lépe 

začlěněn do prototypové šablony. Ve výsledku by byly prototypy rozpoznány 

rychleji, lépe a mohly by způsobit silnější nervové podráždění. Mozek může 

snadněji přijímat lépe pasující podněty a to by mohl být důvod, proč je 

atraktivita preferovaná. 

 Skrze aktivní formování prototypu je standard krásy přizpůsoben na 

populaci, ve které jedinci žijí. Pokud vykazuje distribuce znaků normální 

rozdělení, pak je v populaci rozšířena více průměrnost než znaky extrémní. 

Lze tedy předpokládat existenci nějakého mechanismu učení, který ovlivňuje 
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standarty krásy a zvyšuje šance na nalezení partnera. 

 Nevýhodou možné vrozené šablony pro atraktivitu je, že existuje zde 

riziko, že nikdy nepotkáme partnera, který takové šabloně vyhovuje, nebo 

bude frustrován nacházením partnerů, kteří nesplňují její podmínky. 

Další nevýhodou je nezapamatovatelnost průměrné tváře. Průměrné tváře se 

těžko rozeznávají, neboť se nijak výrazně neodlišují od šablony používané k 

uchovávání tváří. Vzhledem k rozpoznání jedinců jako základu pro sociální 

interakci, by byli atraktivní lidé znevýhodněni ve společenském jednání. Bylo 

by tedy logické předpokládat v atraktivních obličejích odchylky od 

průměrnosti, aby byl jedinec rozpoznatelný a jasně odlišen. Přidáním jistého 

množství individuality nebo atypičnosti do průměrnosti by mohlo učinit obličej 

atraktivní. 

 

Alternativní hypotézy 
Teorie pohlavního výběru  
Symetrie 

 Kompozitní snímky byly neobvykle symetrické. Tato symetrie a 

rozmazání detailů tváře pravděpodobně zvětšily atraktivnost kompozitů více 

než samotná průměrnost (Alley, T.R., and Cunningham, M.R., 1991).(Viz., 

Kapitola Symetrie)  

 

Pohlavně dimorfické znaky 

 Existují individuální atraktivní tváře, které nevykazují charakteristické 

znaky prototypů. Přesto jsou stále hodnoceny jako více atraktivní a souvisí to 

se specifky pohlavními adaptacemi (Grammer & Thornhill, 1994,)  
 

 Umístění a rozměry anatomických rysů blízkých populačnímu průměru  

mohou, vzhledem k tomu že jsou shledávány atraktivní a souvisí se zdravím, 

být preferovány podle nějakého biologického základu. Vímané prototypy  by 

potom zobrazovaly určité genetické informace a průměrnost by šla vysvětlit z 
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pohledu teorie „dobrých genů“. Prototypy by signalizovaly aspekty kvality 

partnera (Alespoň u některých jedinců) co se týče zdravotního stavu nebo 

dědičné rezistence. 

 Může se jednat o kvalitu ve formě vývojové stability, což je schopnost 

organismu udržovat normální vývoj navzdory enviromentálním a genetickým 

zátěžím (Thornhill & Møller, 1997). Pokud je schopnost organismu odolávat 

příliš slabá, může se to projevit ve formě malých fyzických anomálií nebo v 

závažný genetických poruchách jako je Downův syndrom, autismus, nebo 

jako jsou poruchy učení a hyperaktivita (u chlapců) (Thornhill & Møller, 1997). 

Fyzické konfigurace morfologických struktur ve tváři a těle, které jsou 

vzdálené od hodnot průměru populace, by mohly naznačovat nechopnost 

vypořádat se s těmito zátěžemi, zatímco průměrnost by naopak naznačovala 

zvýšenou kvalitu jedince a proto by byla shledávána atraktivní (Více v 

kapitole Symetrie).  

 Další možnou kvalitou může být genetická heterozygotnost (diverzita). 

Průměrnost tváře může odrážet silnou individuální proteinovou 

heterozygotnost, tedy soubor proteinů, na které se musí případní parazité 

adaptatovat. Soubor proteinů, který je méně běžný v hostitelské populaci, by 

mohl být důležitým prvkem obrany hostitelů proti parazitům a může vytvořit 

pro parazity nehostinné mikroprostředí. Parazité se totiž obecně lépe 

přizpůsobují proteinům běžně rozšířeným v hostitelské populaci (tudíž jsou 

lépe přizpůsobeni i genům, které kódují produkci těchto proteinů). Průměrná 

tvář by tedy znamenala menší náchylnost jejího vlastníka být parazitován. 

Vímaná atraktivita průměrné tváře pak odráží druhovou adaptaci na problém 

identifikace a upřednostňování zdravých jedinců, případně vyhýbání se 

jedincům snadno náchylným k parazitování, tj. jedinci kteří mají méně 

průměrné rysy jsou shledávání méně atraktivní (Thornhill & Gangestad, 

1993).       

  Průměrost tváře může také odkazovat na optimální funkčnost 

obličejových struktur, tj. průměrné rysy tváře jsou nejlépe stavěné pro 
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provádění jejích funkcí (např. průměrná velikost nosu je optimálně 

uzpůsobena k dýchání, průměrná konfigurace čelisti je optimálně 

uzpůsobena ke žvýkání).  

Jednalo by se o důsledek stabilizující selekce, kdy se míra genetické 

diverizity znaku snižuje s tím, jak silně se u určité populace stabilizuje určitá 

hodnota znaku. Stabilizující selekce obecně působí proti výběru extrémní 

hodnoty znaku proto, aby nedocházelo k rozdílnosti ve formě a funkci 

anatomických znaků. Díky této selekci například žraloci zůstali po milióny let 

téměř beze změny. Jestliže stabilizující selekce působí na rysy obličeje stejně 

jako na jiné znaky (váha dětí při narození), pak jednotlivci s průměrnými 

znaky by měli, jako možní partneři pro opačné pohlaví, vyšší fitness než 

jedinci kteří průměrné struktury nevlastní. 

 

Teorie ataktivity průměrnosti  nevztahující se k výběru partnera  

 Atraktivita průměrnosti se mohla vyvinout aniž by byla adaptací na 

problém výběru partnera. Mohlo by se jednat o vedlější produkt jiné, 

obecnější preference pro průměrnost. Pokud se preference pro průměrnost 

vyvinula z důvodu nalezení zdravého a kvalitné partnera, pak není důvod 

předpokládat atraktivitu jiných exemplářů kategorií nevztahujících se k výběru 

partnera (jsou evolučně nedůležité) 

 

Závěrem ze říci, že průměrnost se na atraktivitě silně podílí, ale není její 

jedinou složkou. 

Symetrie 

 Zkoumání symetrie tváře podnítil Alley a Cunningham (1991), když ve 

své své kritice tvrdili, že spíše než průměrnost, byla hlavní příčinou atraktivity 

průměrných tváří jejich symetrie. Proces průměrování vytvářel tváře až 

neobvykle symetrické a tato extrémní symetrie mohla být důvodem 

atraktivního vzezření kompozitů. 

 Pojem symetrie se vztahuje k významu, kdy  jedna půlka vyobrazení 
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organismu je stejně identická, jako půlka druhá. Je známo, že těla rostlin a  

živočichů jsou bilaterálně symetrická. Optimální stav je a priori symetrie a 

odchylky od ideální bilaterální symetrie mohou naznačovat chopnost jedince 

udržovat morfologický vývoj pod určitými tlaky. Na symetrii působí tlaky  

okolního prostředí, vývojová nestabilita a genetické problémy během vývoje. 

Zatímco tyto tlaky mají mají tendenci narušovat morfologický vývoj fenotypu, 

adaptace pro kontrolu vývoje mají na fenotyp efekt opačný a proto čím více je 

organismus symetrický, tím lepší by měl mít vývojovou stabilitu. 

 

 Z pozice Alley a Cunnighama by tedy mělo existovat přímé propojení 

mezi symetrií a velikostí atraktivity. Perfektně symetrické tváře měly  být 

hodnoceny jako atraktivivnější než průměrné, protože naznačují vývojovou 

stabilitu. 

 Vědci se tedy rozhodli prozkoumat vztah symetrie, atraktivity a 

průměrnosti. Pro tento účel byly vytvořeny snímky nazývané „chimérické“ 

(viz. Obrázek 4). Při jejich vytváření se pomocí počítačového programu 

rozdělí fotografe obličeje na dvě části vertikální čárou tak, aby byl rozdělen a 

dvě stejně velké poloviny. Nahrazením jedné poloviny jejím zrcadlovým 

protějškem (např., nahrazením levé strany tváře zrcadlovým obrazem pravé 

části obličeje) byl vytvořen „chimérický“ obličej, který byl následně použit pro 

hodnocení atraktivity. Tuto metodu použila například Langloiasová a kol. 

(1994), když reagovala na kritiku její studie o průměrnosti. Také ji použival 

Samules a kol. (1994) při výzkumu preference atraktivní tváře u dětí   

 

Obrázek 4 

 

Obrázek 4 

(A) Chimérický snímek vytvořený z levé půlky obličeje (B) Chimérický snímek 

vytvořený z pravé půlky obličeje, Převzato: Penton-Voak, I.S., et. al., 2001 
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 Analýza výsledků těchto studií však prokázala, že při porovnávání 

perfektně symetrických tváří a tváří neupravených, byly vybírány častěji tváře 

původní (tj. asymetrické) (Langloisová a kol. 1994) (i v případě dětí, Samuels 

a kol., 1994).  

 Experimenty zkoumající symetrii pomocí chimér jsou však  

metodologicky poněkud sporné. Chiméry totiž mohou vnášet do konfigurace 

rysů tváře strukturální abnormality (Rhodes a kol., 1999) a to v poměrech a 

velikostech rysů kolem dělící středové přímky. Mírné odchylky rysů ve 

frontálním zobrazení obličeje u originálních snímků budou u chimér 

zobrazeny abnormálně. Pokud kupříkladu nos u originálního snímku mírně 

ubíhá do strany, pak bude u chiméry příliš široký nebo velmi úzký (podle 

toho, zda byla chiméra vytvořena z pravé nebo levé části obličeje). Tato 

metodická nevyváženost je možná důvodem, proč se dlouho nedařilo 

hodnověrně prokázat vliv symetrie na atraktivitu. Vnímaná atraktivita se totiž 

snižuje s  mírou odchylek od průměrné konfigurace tváře, takže samotná 

přítomnost výše zmíněných abnormalit v chimérických snímcích znemožňuje 

pozorování jakékoliv preference pro symetrii  

 Jiné výzkumy vliv symetrie prokázaly. Grammer a Thornhill (1994) ve 

svém výzkumu průměrnosti zjišťovali, zda muži preferují průměrnost a 

symetrii v ženských tvářích a zda ženy preferují průměrnost, symetrii a 

pohlavně dimorfické znaky (předpokládali, že ty budou  upřednostňovány z 

důvodu platnosti parazitické teorie, Viz. Kapitola Pohlavně dimorfické znaky). 

Vytvořili kompozity mužských a ženských tváří, které pak nechali hodnotit 

posuzovately vždy opačného pohlaví než bylo pohlaví daného snímku. Také 

byly posuzovány původní neupravované tváře. Posuzovately byla hodnocena 

atraktivita, dominance, zdraví a smyslnost. Zároveň byly na původních 

snímcích meřeny velikosti rysů tváře, průměrnost a symetrie.  Aby se při 

vytváření kompozitů předešlo problémům s rozmazáním kompozitů, původní 

fotografie, účastnící se procesu průměrování, byly taktéž rozmazány 

(náhodným zanesením pixelů) a zároveň byly u kopozitních snímků a 
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neupravenými fotografiemi srovnány hodnoty kontrastu a jasu (pro kontrolu 

efektu textury pokožky na hodnocení atraktivity). Analýza výsledků odhalila 

(kromě atraktivity pohlavně dimorfických znaků) platnost symetrie jako 

komponentu atraktivity tváře. Kompozitní snímky tváře vykazovaly více 

bilaterálně symetrie než tváře jednotlivců a u obého pohlaví hodnotitlů byla 

symetrie shledávána atraktivní. Statistické odstranění tvářové symetrie navíc 

vyrušilo signifikantní vztah mezi průměrností tváře a hodnocením atraktivity 

(což je oproti tvrzeníí Langloisové a Roggmanové (1990), která tvrdila, že 

existuje příčinné propojení mezi tvářovou atraktivitou a průměrností tvářových 

rysů, ale bez zapojení komponentu symetrie). 

 Scheibová a kol. (1999) zkoumala atraktivitu a ženské vnímání 

symetrie. Ženy hodnotily atraktivitu mužských tváří a byly testováno, zda-li se 

jejich hodnocení vztahuje k předem naměřeným hodnotám symetrie. Různé 

experimetnální skupiny žen hodnotily tři podněty. Celou mužskou tvář, pravou 

půlku tváře a levou půlku tváře. Vzhledem k tomu, že v půlkách mužských 

tváří nebyly obsaženy všechny znaky smyterie, bylo možné zkoumat, jestli v 

nich přesto nejsou obsaženy některé znaky atraktivity, která sice není 

symetrií samtonou, ale přesto se pořád k symetrii vztahuje. Výsledky analýzy 

ukázaly u kompletních tváří vztah atraktivity a symetrie. Stejně tak atraktivita 

pravé a levé půlky tváře byly propojeny se symetrií. Atraktivita tváře tedy byla 

propojena s naměřenými hodnotami symetrie a  Ve tváři tedy existují 

ukazatele symetrie 

 Když byly v experimentech s chimérami upraveny metodické postupy, 

podařilo se prokázat, že symetrické snímky byly více preferovány před 

snímky originálními. Snímky lehce symetrických tváří byly vytvořeny 

smícháním originálního a chimérické snímku a za pomocí retuše byly 

odstraněny strukturální a barevné nevyrovnanosti, které by mohly rušit 

hodnocení symetrie (např. nepřirozené barevné skvrny na kůži). Snímky pak 

byly porovnávány jak s originály, tak i chimérickými verzemi tváří (Rhodes a 

kol, 1998) (Perrett a kol., 1999) (Hume a Montgomerie, 2001) (Obrázek 2) 
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Obrázek 5 

 

Obrázek 5 

První řada: Originální tvář, Druhá řada: Lehce symetrická tvář, Třetí řada: 

Chimérická tvář vytvořena z levé půlky originální tváře, Čtvrtá řada: 

Chimérická tvář vytvořena z pravé půlky originální tváře, Převzato: Perrett, 

D.I. et. al., 1999 

 

Fluktuační asymetrie 

 Dalším možným způsobem jak zkoumat atraktivitu a symetrii, je využití 

fluktuační asymetrii jako měřítka symetrie. Fluktuační asymetrie (FA) je 

definovaná jako náhodná odchylka od symetrie v bilaterálních morfologických 

znacích, pro které platí, že výsledek této odchylky, mezi pravou a levou 

stranou měřeného morfologického znaku, je nula. Předpokládá se, že tyto 

odchylky jsou téměř „normálně distribuované“ v populaci.  

 Naměřené hodnoty fluktuační symetrie se zvětšují s narušním  

normálního, ideálního vývoje organismu díky okolnímu prostředí. Tímto 

narušením mohou být např. parazitické zatížení, přítomností přílišné 

koncetrace látek znečišťujících prostředí, nebo extrémními teplotami. 

Fluktuační asymetrie je používána jako indikátor zhoršení životních podmínek 

v okolním prostředí (např. u goril (Manning, Chamberlain, 1994). Během 

zkoumání FA u rostlin a subhumáních druhů se zjistilo, že většina 

morfologických znaků vykazují FA. Navíc samci, kteří vykazují nízké hodnoty 

FA, mají tendenci získávat více partnerek než samci méně symetričtí (může 

to být způsobeno jak výhodou v soupeření o partnerky uvnitř jednoho pohlaví 

(Møller, & Pomiankowski, 1993)(Thorhill, R., 1992) (Watson, P.W., & 

Thornhill, R., 1994). 

 U lidí byla FA zjišťována buď přímým měřením znaků nebo pomocí 

umístěných bodů na fotografiích, ze kterých se pak hodnoty asymtrie 
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odvozovaly. Měřila se například šířka chodidla, šířka zápěstí, délky prstů 

nebo šířka uší. Většinou pak byl z naměřených hodnot vytvořen index 

asymetrií, protože jednotlivá měření mohou být je náhodnými výkyvy. 

(Manning & Ockenden 1994). 

 Je však třeba dodat, že většina studíí měřící fluktuační asymetrie, ve 

svých výzkumech neoddělila fluktuační asymetrie od tzv. Direkcionální 

asymetrie (DA). DA vznikají následkem nenáhodných genetických nebo 

vývojových procesů a jako takové nemusí odhalovat vývojovou nestabilitu. 

Bylo například zjištěno, že v případě tváře vykazuje pravá půlka obličeje větší 

hodnoty DA než půlka levá. Přesto však pravděpodobně nemá DA 

signifikantní efekt na vnímanou symetrii (Simmons, L.W., et.al., 2004)  
 

 Bylo zjištěno, že FA je propojená se zdravím jednotlivce. Vysoké 

hodnoty FA byly pozitivně asociovány s Downovým syndromem. Byl 

prokázán vztah FA a schizofrenie (Mellor 1992). V Belize, u mužů Mayského 

etnika, byly vysoké hodnot FA propojeny s četností závačných onemocnění 

(Waynfoth, 1999), poruchami koncetrace, bolení svalů, zkrácení dechu a 

bolestmi v zádech (Shackleford & Larsen, 1997). Co se týče tváře a zdraví, 

bylo zjištěno silné propojení mezi symetrií tváře a přisuzovaným zdravím 

(Dahlia, Shawn, Kiran, 2005). Muži mající méně symetrické prsty vykazují 

nižší kvalitu sperma co se týče plodnosti (Manning et.al., 1998) 

 Fluktuační symetrie má  také  vliv na u sexuální chování mužů. 

Naměřené hodnoty FA jsou propojené s počtem životních partnerů (Thornhill 

and Gangestad, 1994), věkem první soulože (Thornhill and Gangestad, 1994) 

Navíc muži se symteričtějšími těly přitahují více partnerek, mají více 

partnerek mimo dlouhodobý vztah („mimopárová kopulace“ EPC) a jsou 

častěji ze strany žen vybíráni jako milenci než muži méně symetričtí 

(Gangestad a Thornhill, 1997). 
 

Fluktuační asymetrie a pohlavní výběr 
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 Symetrie lidského těla je dědičná (Livshits & Kobyliansky, 1991) a FA  

je  propojené se zdravím jedince. Lze tedy usuzovat, že dle míry asymetrie 

zobrazovaného morfologickéhu znaku, by bylo možné určit jak moc stabilní 

genotyp příslušný jedinec vlastní a jak vhodně je tento genotyp adaptován na 

okolní prostředí. Pokud by byl genotyp nevhodně  přizpůsoben, pak by se to 

projevilo přímo na zobrazení určitých znaků organismu (silné deformace 

zvláště k tomu náchylných tkání), nebo nepřímo ve formě náchylnosti k 

narušením z okolního prostředí (neschopnost vypořádat se s okolními stresy). 

 Jedinci v rámci dané populace se mohou lišit v FA, neboť mohou mít 

jiné schopnosti vypořádat se, nebo být rezistentní vůči genetickým nebo 

vlivům prostředí. Pokud tomu tak je, pak by se měli přirozeně vyskytovat 

jedinci s méně kvalitní nebo více kvalitní schopnostmi vypořídat se  s těmito 

stresy. 

 Pouze velmi kvalitní jedinci si mohou dovolit udržovat symetrický vývoj 

pod genetickými a tlaky prostředí, a proto může symetrie sloužit jako ukazatel 

jak fenotypové, tak genetické kvality. Tato kvalita, pokud je opravdu 

inzerovaná, by měla vést k hledání partnerů honosících se malou FA, protože 

morfologické rysy nesoucí známky asymetrí, lze považovat za důsledek 

nedokonalého vývoje nebo neschopnosti vypořádat se okolními stresy. 

 Pohlavní výběr, působící na lidi, mohl upřednostňovat jedince s 

dědičnými sklony k symetrii těla a tváře, protože symetrie může inzerovat 

kvalitu partnera.  

 Přestože bylo zjištěno, že pro obě pohlavi je symetrie ve výběru 

důležitá (Rhodes et.al., 1999), je pravděpodobně důležitější pro vyobrazení 

morfologických znaků u mužů než u žen. Znaky náchylné ke změně v 

symetrii u mužů zároveň souvisí s možnou kompeticí uvnitř pohlaví, kdy 

snížená asymetrie může být důležitou selekční výhodou. Velcí muži jsou více 

symetričtí než muži malí (Gangestad & Thornhill, 1997; Manning, 1995). FA 

je propojena s mírou rozvoje maskulinních znaků, kdy symetričtí muži 

vykazují výraznější maskulinní znaky - širší čelist, delší bradu, uzší a méně 
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otevřené oči. Tělesná asymetrie mužů je negativně propojena s tvářovou 

maskulinitou, tj. s růstem asymetrie klesá maskulinita tvář (Gangestadt & 

Thornhill 2003). FA těl u mužů vykazují signifikantní, negativně korelaci s 

hodnoceními jejich tvářové atraktivity, tj. se zvětšující se FA těla se snižuje 

atrativita mužské tváře (Gangestad, Thornhill, Yeo 1994). Navíc, jak již bylo 

zmíněno výše, FA ovlivňuje u mužů počet životních partnerů, věk první 

soulože a ženy během nejplodnější fáze menstruačního cyklu preferují pach 

mužů s nízkou FA (ale pouze ve fertilní fázi) (Gangestad & Thornhill, 1998a) 

Symetrie může být tedy u mužů důležitý ukazatel síly k držení zdrojů 

(schopnost boje jedince) a znak, který může být užitečný k porovnávání 

potenciálu případného oponenta.  

 

Kritika 

 Atraktivita symetrických tváří může být způsobena zneužtím 

senzorického systíému. Výzkum v oblati vnímání a výpočtu podnětu ukázal, 

že symetrie podnětu je jedním z hlavních faktorů při rozpoznání a reakce na 

podnět. Několik počítačových simulací ukázalo, že neurální sítě, pokud jsou 

vystaveny podnětu, reagují lépe a snadněji na podnět symetrický. 

 Enquist & Arako (1994) ukázali, že preference symetrie může vzniknout 

jako vedlejší produkt potřeby rozeznat objekty, bez ohledu na jejich umístění 

a orientaci ve vizuálním poli.    
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3.3   Pohlavně dimorfické znaky 
 Další významná kritika interpretace průměrnosti Langloisové a 

Roggmanové (1990) se týkala faktu, že jisté znaky tváře jsou shledávány 

atraktivnější, i když jsou jejich hodnoty větší, než je populační průměr. 

 

Obrázek 6 

 

Obrázek 6 

Příklad rozdílu mezi (a) průměrnou ženskou tváří a (b) atraktivní ženskou 

tváří. V průměrném snímků bylo manipulováno se spodní čelistí a rty, přesto 

v kompozitu vypadají oči větší a lícní kosti se zdají být posazeny výše. 

Převzato: Johnston, V.S., 2006 

 

 Johnston a Franklin (1993) vyvinuli program, který umožňuje 

jednotlivcům podle svého estetického cítění vytvářet nejatraktivnější 

kompozity. Díky tomuto způsobu bylo zjištěno, že atraktivní ženské tváře 

obsahují znaky a rozměry, které nevykazují průměrné hodnoty. Tváře měly 

menší spodní čelist a plnější rty než průměrné snímky. 

 Perrett a Yoshikawa (1994) sice použili jinou metodiku ale jejich 

výsledky rozdílnost potvrdily. V jejich experimetu porovnávali hodnotitelé 

atraktivitu kompozitu průměrného obrysu ženské tváře s kompozitem obrysu 

vytvořeného z 15ti nejatraktivnějších původních ženských tváří. Výsledky 
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odhalily, že více atraktivní obrysy žen měly výše posazené lícní kosti, uzší 

čelist a větší oči.    

 Cunningham a kol. (1995) prokázal, že ženské tváře s malou, úzkou 

bradou, velkýma očima a plnějšími spodním rtem jsou hodnoceny jako 

nejvíce atraktivní napříč různými kulturami (hodnotitalé byli z Ameriky, 

Japonska, Číny, Thajska, Taiwanu, Koree, Guatemaly, Panamy, El 

Salvádoru, Kolumbie, Kuby, Spanělska a Mexika) 

 

Pohlavně dimorfické znaky 

 Tváře mužů a žen se v průměru od sebe liší. Obsahují základní 

proporce které jsou typicky pohlavně dimorfické a bylo nalezeno několik 

znaků, které tuto rozdílnost mezi tvářemi příslušící určitému pohlaví 

zachycují. Jsou to čelist, brada, lícní kosti, rty, nadočnicové oblouky, nebo 

horizontální a vertikální šířka očí. Typicky ženskými atraktivními znaky tváře 

je malá velikost spodní části obličeje a výrazná a vysoce postavené lícní kosti 

. První studie zabývající se atraktivitou tváře zmiňují ještě vysoké čelo, velké 

oči, malý nos a malou bradu (jako znaky „dětskosti“) (např., Cunningham 

1986, 1990). Tyto znaky jsou však sporné neboť některým jiným studiím se 

nepodařilo atraktivitu těchto znaků potvrdit (snad z důvodu asociace 

nekompetentnosti k rodičovství). V případě mužské tváře jsou atraktivními 

znaky široká čelist, a výrazná brada, obecně pak celkově robustnější spodní 

část tváře (Grammer & Thornhill, 1994; Mueller & Mazur, 1997; Thornhill & 

Gangestad, 1999). U celé řady subhumánních druhů se má za to, že typicky 

pohlavně dimorfické znaky jsou důsledkem pohlavního výběru a jsou 

výsledkem specificky pohlavní adaptace těla pro potřeby přežití a reprodukce.  
 

 V předpubertálním období se tyto znaky nijak zvlášť nelišily, ale během 

puberty byl jejich vývoj řízen pohlavními hormony (např. testosteron a 

estrogen), které formovaly specifické obličejové rysy v dospělosti do formy 

typicky femininních nebo maskulinních konfigurací tváře. O těchto specificky 
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pohlavních extrémech se také usuzuje, že mají větší vliv na atraktivitu, než 

průměrnost.  

 U lidí lze nalézt mnoho pohlavně specifických znaků a to vyskytujících 

se na tváři, tak i na těle: silueta ženského těla se liší od mužské, rozložení 

tuku v dospělosti je rozdílné, struktura kostry vykazuje specificky pohlavní 

odlišnosti (široké ramena u mužů a širší pánev u žen) nebo také absenci 

tělesného ochlupení v případě žen.  

 

Maskulinita 

 Maskulinní rysy se vyvíjejí pod vlivem testosteronu. Jsou 

charakteristické výraznou bradou, úzkými rty, výraznými lícními kostmi a 

mohutnými nadočnicovými oblouky. Jsou shledávany ze strany žen atraktivní  

(Koehler, N., Simmons L.W., et al., 2004)  

(Cunningham, M.R., et al., 1990) (Johnston, V.S., et. al., 2001) (Rhodes, G.,  

et al., 2003) a vykazují pozitivní vztah s větší ochotou žen jít na romantickou 

schůzku s vlastníky těchto maskulinních znaků (Cunningham, M.R., 1990), 

nebo ochotou k uzavření sňatku (Cunningham,M.R. 1990). Zároveň byl 

nalezen pozitivní vztah mezi zdravím a maskulinitou v dospělosti (Rhodes, 

G., et. al. 2003) (podpora teorie hendikepu) a přisuzovaným zdravím (lidé 

korektně interpretují maskulinní znaky jako signály zdraví). Maskulinní tváře 

muže vykazuje také signifikantní, negativní vztah se počtem respiračních 

infekcí a užívání antibiotik (Thornhill, R., Gangestad S.W.,  2006). Ženy 

běhěm nejplodnější fáze cyklu dávají přednost mužský tváří, s výraznými 

maskulinními znaky (Johnston, V.S., et. al., 2001). 

 Maskulinita je také prokazatelně asociována s dominancí (např. Mazur, 

A., & Mueller, U., 1996). V tomto kontextu se termín dominance vztahuje k 

tváři, které je přisuzováno dominantní a assertivní chování a jsou jí také 

přisuzovány vůdcovské schopnosti a tendence ovládat ostatní. Opakem 

dominance je míněna podřízenost nebo povolnost, přičemž se  nejedná se 

pouze o výraz tváře (úsměvu byla přisuzovány submisivita). 
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Dominance mužů je mimo jiné spojována s počtem potomků. Soudí se, že 

dominantní muži mají více potomků, než muži vykazující znaky méně 

dominantní. Na podporu tohoto tvrzení lze uvézt fakt, generálové (absolvovali 

vojenskou školu West Point, kde se zúčastnili experimentu s dominanci) měli 

o 20% více dětí, než důstojníci nacházející se níže ve vojenské hierarchii. Na 

vojenské škole West Point kadeti s výraznou bradou postupovali ve vojenské 

hierarchii rychleji, než jejich kolegové s bradou méně výraznou. Vysokoškolští 

studenti s výraznou bradou zase měli častěji pohlavní styk a měli více 

sexuálních partnerek (Mueller & Mazur, 1997). 

  Jednoznačná atraktivita maskulinní tváře však není jasně prokázána. 

Některé studie preference pro více maskulinní a dominantní tváře prokázaly, 

jiné zase prokázaly zvýšenou atraktivitu femininních rysů tváře (tj. zjemnění 

určitých struktur) se sníženým efektem dominance (např., Cunningham a kol., 

1990).  

 Je možné, že velmi atraktivní mužské tváře obsahují jak prvky 

maskulinity, tak femininity (Cunningham, 1990) a zároveň by mohly 

reflektovat „mnohočetné motivy“ v ženském výběru partnera. Na jedné straně  

mohou ženy chtít muže, co vypadá dominantně a dospěle, protože může 

úspěšněji soupeřit s ostatními muži a poskytovat ekologické a genetické 

výhody zajištující přežití potomků. Na stranu druhou žena může také toužit 

nejen po ochraně a zdrojích, ale také po kooperaci a pomoc při výchově 

dítěte (tj., touha po dominantním, ale zároveň kooperativním partnerovi). 

Kooperace, čestnost, přívětivost, nebo umění být rodičem jsou „sociální 

hodnoty“ a jsou důležitými osobnostními vlastnostmi co se týče partnerského 

a manželského života. Bylo by tedy logické během výběru partnera brát tyto 

hodnoty v potaz, protože příjemná a splečenská povaha je důležitá pro blízký 

manželský vztah zahrnující značný stupeň vzájemné podpory. Silné čelisti a 

brada však signalizují vysoké hladiny testosteronu a proto také možnou 

agrestivitu. Pokud ženy chtějí počítat se stabilními vztahy, pak se mužská 

agresivita obrátí proti nim samotným a musí tedy existovat nějaké vrchní 
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hranice velikostí dominantních morfologických znaků, která je už pro ženy 

nevýhodná (tuto dedukci lze brát jako protiargumentem na Fišerovskou 

selekci) 

 Pokud je tedy ženský výběr atraktivní mužské tváře kompromisem mezi 

ukazatelem dobrých genů a touhou mít kooperativního partnera, pak tvář 

muže inzeruje sociální dominanci, status (velká brada, vyčnívající lícní kosti) 

a společenskost. 

 

Femininita 

 Ženská tvář se v průběhu ontogeneze vyvíjí pod vlivem estrogenu 

(Hutchinson, K.A., 1995). Femininí rysy jsou charakteristické úzce 

posazenými lícemi, malým nosem, malou nevýraznou bradou, plnými rty a 

relativně velkýma očima. Jsou u mužů shledávány atraktivní (Rhodes, et al., 

2003) (Cunningham, 1986; Cunningham 1990, Grammer & Thornhill, 1994), 

ale pravděpodobně nesouvisí se zdravím (Rhodes, G., et. al. 2003), ale se 

zvýšonováním hodnot maskulinity roste signifikantně počet respiračních 

infekcí (Thornhill, R., Gangestad S.W.,  2006) a zároveň se snižuje 

hodnocená atraktivita (Rhodes, G., et.al., 2003). Femininní rysy v ženské 

tváři tedy zvyšují atraktivitu zatímco zvýšené hodnoty jsi snižují.  

 Femininní rysy jsou svázány s mládím a společenskou přívětivostí (jako 

opak dominace a ovládání jiných-Muzu napsat?) . Tyto znaky se liší od znaků 

dětí méně než je tomu u mužů. Jsou tedy pravděpodobně méně náročné na 

produkci a mohou být tedy slabším signálem zdravím než znaky maskulinní. 

Pokud jsou ženské znaky propojené s mládím, může to být interpretováno 

jako inzerování reprodukční hodnoty, neboť mládí je jedno z nejdůležitějších 

ukazatelů a muži by měli být přitahováni právě těmito ukazateli. Jestliže 

ženské tváře, vystavené silnému vlivu estrogenu, poskytují vazbu na 

plodnost, pak mužská preference těchto znaků může být adaptivního 

charakteru. 
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 Atraktivita sekundárních pohlavní znaků se interpretuje pomocí teorie 

dobrých genů a inzerování partnerských kvalit jednotlivce, co se týče 

dědičných výhod. Vlastník atraktivních znaků může mít dobrou genovou sadu 

vzhledem k tomu že tyto znaky nezbytně znamenají pro daný organismus 

hendikep (Zahavi, 1975). Náklady na růst znaků čestně ukazují, že si je může 

dovolit jen zdravý jedinec. Postižení ukazuje na fitness vlastníka.  

 V případě mužů by růst těchto znaků ukazoval na dobrý imunitní 

systém, protože testosteronu snižuje imunokompetenci (u mnoha druhů 

prokázán efekt  potlačování imunitní reakce).  Testosteron zvyšuje náchylnost 

k onemocnění během puberty (Folstad & Karter, 1992) a extrémní znaky, 

které jsou způsobené testosteronem, mohou tedy čestně inzerovat že jejich 

vlastník je dostatečně rezistentní vůči parazitům, aby si je mohl dovolit 

produkovat (nebo si může dovolit větší parazitické zatížení aniž by to ovlivnilo 

jeho životaschonost).  

 V případě žen by se jednalo o znaky naznačující schopnost vypořádat 

se toxickými produkty metabolismu. Metabolické produkty estrogenu jsou 

toxické a vysoké hladiny estrogenu by tedy naznačovaly velkou schopnost 

vypořádat se s nimi.  

 Větší sekundární pohlavní znaky tedy indikují lepší imunitní systém, 

protože zdravější organismy si mohou dovolit vyšší hladinu pohlavních 

hormonů, než je nezbytné množství.    
 

Kritika 

 Studie o pohlavně dimorfických znacích měřily stovky znaků. Často 

neexistuje korekce kvůli velkému množství statistických testů a proto možnost 

zopakování výsledků pro mnoho znaků je malá. 

 Všechny znaky výše popsané jako atraktivní jsou sice pohlavně 

specifické, ale mouho být používány toliko pro rozlišování mezi pohlavím.   

 

4   Menstruační cyklus 
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 Ženský menstruační cyklus trvá 21 až 35 dní a většina standardních 

modelů menstruačního cyklu je založena na průměrné délce 28 dnů. Dle 

těchto modelů nastává ovulace přibližně 14 den, na konci folikulární fáze. 

Dny 11 – 14 (pozdní folikulární fáze) jsou charakteristické zvýšením hladiny 

androgenu, progesteronu a estrogenu, které dosahují maximálních hodnot 

přibližně 2 dny před ovulací. Estrogenový vrchol způsobuje vyplavení 

lutenizačního hormonu, dochází k natržení Graafova folikulu a uvolnění 

vajíčka (14 den dle standardního modelu). Během luteální fáze, tj. 14 dnů 

následujících po ovulaci, hladiny estrogenu a progesteronu rostou, dokud 

nenastane začátek menstruace (začátek cyklu). Mužské sperma může přežít 

v ženském reprodukčním systému okolo pěti dnů, takže kopulace pět dnů 

před ovulací (střední až pozdní folikulární fáze) je nejvíce vhodná pro početí. 

Když už však ovulace nastane, je pravděpodobné, že kopulace k početí 

nepovede. 

 

5   Skrytá ovulace 
 Člověk na rozdíl od svých nejbližších příbuzných, ostatních primátů, 

postrádá viditelné znaky ovulace. To se kupříkladu u samic šimpanzů (Pans 

Troglodytes) a bonobů (Pans paniscus) vyskytuje v podobě anogenitálního 

otoku. Ve fázi poliferační a ovulační (zvýšené hladiny hormonu testosteronu a 

estrogenu), šimpanzí samice vykazují zvýšený zájem o samce. Přistupují k 

samcům, ukazují jim anogenitální oblast a povzbuzují ke kopulaci. Ženy jsou 

navíc sexuálně aktivní po celou dobu menstruačního cyklu. Takové chování 

se u šimpanzů ani bonobů nevyskytuje. V přírodě dochází ke kopulaci samce 

a samice šimpanze pouze v určitém období. Bonobové, přestože jsou 

sexuálně aktivnější než šimpanzi, stejně jako oni vyhledávají kopulaci 

zaměřenou na plození v určitém období. 

 Z těchto důvodů se usuzovalo, že ovulace je u lidí skrytá a bylo 

vymyšleno několik hypotéz, jak se tato skrytost a stálá receptivita mohla 

vyvinout. Jedním z možných důvodů je působení selekčních tlaků během 
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evoluce člověka.  

 Skrytá ovulace by mohla posílit párové reprodukční pouto mezi mužem 

a ženou a zároveň přispět k udržení blízko investujícího muže. Skrytá 

ovulace znemožňuje muži, aby se selektivně snažil vyhledávat další možnosti   

párování za účelem početí s jinými ženami, protože neví, která z nich je v té 

určité chvíli plodná. Proto, aby si zajistil jisté otcovstí, musí trávit se ženou 

čas a investovat do ní své zdroje, což snižuje jeho možnosti vyhledávat další 

možné partnerky. Navíc by skrytá ovulace mohla zvýhodnit ženy a tlačit 

mužské zájmy k rodičovské investici (oproti mužské snaze spíše vyhledávat 

dalěí možné partnerky). 

 Také je možné že skrytá ovulace zabránila muži, aby partnerku hlídal v 

kritických dnech, kdy pohlavní styk povede nejpravděpodobněji k početí. To 

by mohlo zvýšit možnost žen vybrat si otce svého dítěte (potenciálně i jiného 

než dlouhodobě investujícího partnera – ženy mohou reprodukčně vydělat, 

když budou vybírat otce s dobrými geny, protože tyto geny mohou být 

přeneseny na potomka, nebo mohou získat tímto výběrem genově odlišné 

potomstvo.  

 Skrytá ovulace by také mohla pomoci ženám mlžit otcovstí a tudíž i 

množství možné infanticidy ze strany mužů. 

 

Druhým možným důvodem vzniku skryté ovulace je důsledek působení 

kulturních a ekologických faktorů. Například vznik a prosazení bipedia, nebo 

změna enviromentálních podmínek mohly vézt ke ztrátě viditelné ovulce více, 

než sexuální tlaky (Pawlowski, B. 1999).  

  

5.1   Je ovulace opravdu skrytá?  
 Stálá sexuální receptivita u žen však nutně neznamená stejně silný 

zájem o pohlavní styk napříč menstruačním cyklem. Mnoho normálně 

ovulujících žen hlásilo nejsilnější sexuální touhy uprostřed cyklu, případně v 

pozdní luteální fázi (Regan, 1996). Pokud mají ženy silnější sexuální tužby 
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uporostřed cyklu, pak by se frekvence pohlavních styků iniciovaných ze 

strany žen měla uprostřřed cyklu zvyšovat, protože by vedla k početí 

potomka. Přestože nejsou důkazy plně konzistentí, byla zvýšené frekvence 

pohlavních styků uprostřed menstruačního cyklu potvrzena (Gangestad a 

Cousins, 1999). 

 Z evoluční perspektivy nemusí být zvýšený zájem o sex zaměřen na 

muže obecně, ale na muže, kteří vlastní zvláště dobré genetické výhody, 

které mohou předat potomku. Jelikož né všechny ženy mohly mít primárně 

investujícího partnera který tyto výhody vlastní, mohly ženy v minulosti občas 

profitovat z výběru otce svého dítěte, který nebyl primárním investujícícm 

partnerem. Sexuální partner, které byl mimo dlouhodobý partnerský vztah, 

mohl předat potomkovi genetické výhody, které dlouhodobý partner předat 

nemohl. Proto ženy vykazují silnější zájem o muže, kteří mají ukazatele dobré 

genetické kvality uprostřed menstruačního cyklu. 

 

5.1.1   Změny ženských preferencí vhledem k menstruačnímu cyklu 
Změny v preferencích symetrie  
 Hodnocení pachu se mění v závislosti na menstruačním cyklu. Ženy 

jsou obecně vůči pachovým podnětům v období ovulace vnímavější a 

mužská vůně byla idnetifikována jako determinant ženských sexuálních 

tužeb. Ženy preferují pach symetrických mužů, když je pravděpodobnost 

početí největší (Rikovski and Grammer, 1999) avšak ne v jiných fázích 

menstruačního cyklu. Reagují pravděpobně na andostenon, což je substance 

v mužském potu. Metabolismus androgenů (jako je třeba testosteron) je 

energeticky náročný (např. vede ke zvýšení užití energie ve svalech) a 

dodatečné zisky v produkci androgenu mohou být největší u mužů, kteří jsou 

obecně nejzdravější. Grammer (1993) prokázal, že ženská preferecne pro 

androsterone a substance z něj odvozené v potu, je nejvíce pozitivní v 

ovulační fázi cyklu.    

 Vypadá to, že zvýšená citlivost k vůni je pravděpodobně adaptací pro 
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získání co možná nejlepších genetických kvalit. Symetričtí muži byli 

hodnoceni jako zvláště nečestní a redukující ženy na sexulní objekt (Ellis, 

1998), ale také zároveň hodnocení jako zdraví. Symetričtí muži tedy sice 

nemusí být dobrými dlouhodobými partnery, ale ženy je mohou preferovat 

jako krátkodobé partnery. 

 

Změny v preferencích maskunlity 

 Také mužská tvář se specifickými, pohlavně dimorfické znaky, je u žen 

shledávána atraktivní v závislosti na menstruačním cyklu. Perrett a kol. 

(1998) prokázal, že ženy preferují jemně femininizované tváře před tvářemi 

jemně maskulinními. Femininizované tváře vypadají přijemněji a proto mohou 

být jejich vlastníci shledáváni atraktivní kvůli příslibu být lepšími 

dlouhodobými partnery. Penton-Voak a kol. (1999) na druhou stranu zase 

prokázal, že ženy preferovaly více maskulinní tváře a to v ovulační fázi 

menstruačního cyklu. Také zjistil, že ženy preferují tyto tváře podle toho, zda 

hledají dlouhodobou nebo krátkodobou známost. Maskulinita tváře byla 

pozitivně hodnocena v době, kdy byla pravděpodobnost početí největší.  

 Mimo fertilní fázi cyklu by tedy ženy měly preferovat znaky naznačující 

kvalitu muže jako dlouhodobého partnera (např. ochota investovat do 

potomka), zatímco ve fázi fertilní by měly mít zájem o znaky, které odkazují k 

dobrým genům.    

 

5.1.2   Změny ženského těla v závislosti na menstruačním cyklu 
  Tváře žen fotografovaných během folikulární fáze cyklu byly 

shledávány jako více atraktivní oproti fotografiím tváří ve fázi luteální (Roberts 

et al. 2004). Uši, prsty a prsa se stávají v dnech blížící se ovulace 

symetričtější (Manning et al. 1996; Scutt & Manning 1996). Poměr boků a 

pasu (WHR) vykazuje nižší hodnoty (což je u mužů shledáváno atraktivní) 

(Kirchengast & Gartner 2002) a barva pokožky se stává světlejší. Byly také 

zjištěny změny v atraktivitě vůně, kdy vůně ženského těla v ovulační fázi 
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cyklu je hodnocena u mužů jako více atraktivní (Singh & Bronstad 2001), 

(Seppo Kuukasjarv, S., et.al., 2004) (Havlicek)  

 Tyto změny naznačují, že mohou existovat jemné, ale přesto 

vnímatelné znaky ovulace. Nejedná se však pravděpodobně o přímé 

ukazatele ovulace, ale jde spíše o vedlejší produkty fyzických změn, které 

mohou muži použít k monitorování fáze ženského cyklu (v případě 

dlouhodobývh partnerů) nebo být přitahováno atraktivitou těchto změn v 

době, kdy je pravděpodobnost početí potomka největší (v případě 

krátkodobých partnerů). Ovulace tedy může být spíše neinzerována  o skrytá.  
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6   Materiály a metody 
 

6.1   Průběh expeterimentu  
 V laboratoři Humánní etologie bylo v průběhu menstruačního cyklu 

fotografováno 15 žen. Ženy vykazovaly normální menstruační cyklus, 

neužívaly hormonální antikoncepci a měly dlouhodobého partnera (déle než 3 

měsíce). Cílem fotografování bylo zachytit možné změny ve folikulární, 

ovulační i luteální fázi cyklu a pro přesné zjištění ovulace byl použit 

ovulačního testu Test 99. Takto získané fotografie byly upravovány a po 

úpravě byly prezentovány studentům i studentkám z různých vysokých škol. 

Studenti nejdříve vyplnili dotazník a pak měli rozhodnout ze tří fotografií 

(zobrazovaných na obrazovce), na které z nich jim připadá žena 

nejatraktivnější.        

 

6.2   Soubory osob 
6.2.1 Probandi - Fotografované Ženy  
 Hodnocení probandi byly ženy (n = 15), studentky, vykazující normální 

menstruační cyklus (25 - 34 dnů) a neužívající hormonální antikoncepci. 

Ženy, které byly ochotny zůčastnit se experimentu a měly menstruační cyklus 

delší nebo kratší než povoloval stanovený limit, byly z experimetnu vyloučeny 

(n = 4) (jedné studentce s délkou menstručního cyklu 44 dnů, byla po 

konzultaci s Mgr. Barabarou Husárovou doporučena návštěva lékaře). 

Jednalo se o studentky Přírodověcké fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty 

humanitních studií, Fakulty sociálních věd a Fakulty filosofické. Nábor 

probíhal pomocí plakátů. Po navázání kontaktu, bylo ženám vysvětleno o jaký 

expereimant se jedná a bylo zdůrazněno, že se fotografie a poskytnuté 

informace o menstruačním cyklu nebudou nikde publikovat. Jelikož byl sběr 

fotografií velmi časově náročný (ženy musel přijít na fotografování v předem 

stanovenou hodinu a v případě zjištěné ovulace byla pořízena fotografie v ten 

samý nebo hned následující den, což narušovalo pracovní, studijní a 
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společenské  plány probandek), byla jim vyplacena odměna ve výši 500 Kč.     

 

4.2.1   Probandi – Hodnotitelé   
 Hodnotitelé byli studenti z různých fakult a různých vysokých škol (FHS 

UK, FSV UK, Zemědělská univerzita v Praze, Právnická fakulta UK, ČVUT). 

Tento vzorek byl vybrán z důvodů snadné dosažitelnosti. Testování proběhlo 

na jiných fakutlách, aby se snížila šnace, že hodnotitele budou znat ženy na 

fotografiích. Žádný posuzovatel však tuto možnost neuvedl.   Vzhledem k 

tomu, že se byl sběr dat proveden na rozdílných studentských komunitách, je 

velmi pravděpodobné, že hodnotitélé hodnocené ženy neznali (žádný 

posuzovatel neneznačoval známost ženy). Hodnocení se zůčastnilo 152 lidí 

(avšak díky chybě programu pro zápis bylo použito pro statistickou analýzu 

pouze 136 hodnotitelů) ve věku 18-40 let (průměr 22,55 let), z toho 56 žen 

(průměr 22,42 let) a 80 mužů (průměr 22,65). Všichni byli osloveni 

experimentátorem a souhlasili s účastí na experimentu. 

 

4.3   Sběr a úprava fotografíí 
Zjištení informací o menstruačním  cyklu 

 Byly zjištěny délky menstruačního cyklu za poslední tři měsíce, ze 

kterých pak byl spočtena celková průměrná délka. Ke zjištění ovulace byly 

použity ovulační testy Test 99 a všechny účastnice byly instruovány v 

ohledně jeho používání. Tento test je schopen bohužel detekovat pouze 

nárůst LH hormonu (Luteizační hormon). Během jejich menstruačního cyklu 

bylo pořízeno celkem 7 sad fotek (Folikulární fáze /8-12/ – 2 sady, ovulační 

fáze /13-15/ - 3 sady, Luteální fáze /16-25/ – 2 sady). Probandky nebyly 

foceny po 25 dni cyklu, aby se předešlo premenstuačním problémům 

(poruchy spánku, zadržování vody atd.) 

 

Fotografování 

 Sběr fotografií probíhal v průběhu školního roku 2006/2007 v laboratoři 
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humánní etologie FHS UK. Fotografování probíhalo v klidné místnosti s 

umělým osvětlením, rozptýleným zářivkovým světlem. Fotografie byly 

pořízeny digitální fotoaparátem FUJI S602 rozlišením 2048 x 1546 pixelů ve 

vzdálenost 1,6 metru a za použití stativu. Probandky byly fotografovány ve 

stoje ale nejdříve byly požádány, aby si dočasně odstranily obličejovou 

kosmetiku a ozdoby (rtěnka, líčení, oční stíny, náušnice atp.). Experimentátor 

instruoval probandky aby s tvářily 1) neutrálně 2) přirozeně (" Tvařte se tak, 

jak se normálně tváříte, když chodíte po ulici nebo v metru"). Byly pořízeny 2 

sady fotografií. Frontální fotografie bez čelenky a frontální fotografie s 

čelenkou (nešel vidět vlasový porost). Probandky se meěy dívat do objektivu 

s přirozeným nebo neutrálním výrazem. Každá varianta fotografie byla 

pořízena 3x (pro případ nepoužitelné jedné verze fotografie). Celkem bylo 

pořízeno, během jednoho fotografování, 12 fotografií (3x přirozený výraz s 

čelenkou, 3x přirozený výraz bez čelenky, 3x  neutrální výraz s čelenkou, 3x 

neutrální výraz bez čelenky). 

 Pro hodnocení atraktivity byly použity fotografie neutrálního výrazu a to 

jak s čelenkou tak i bez čelenky. Z možných třech fotografí byla vybrána ta, 

která byla nejkvalitnější (nevíce ostrá, s nejlepší pozicí tváře vzhledem k 

objektivu fotoaparátu).  

 

Úprava fotografií 

 K následné úpravě byl použit program Adobe Photosgop CS2.9. Tváře 

byly vyrovnány tak, aby byly oči na všech fotografiích ve stejné výšce podle 

horizontální pomocné přímky. Byla vytvořena šablona do které se potom 

fotografie vkládaly (tím byly zároveň odstraněny okraje fotografie). Aby 

vynikla tvář, bylo vytvořeno v šabloně černé pozadí, které sloučilo jednak jako 

neutrální barva při hodnocení obličejů s čelenkou a jednak jako pomůcka při 

odstraňování nežádoucího pozadí za obličejem na fotografii. Pomocí nástroje 

"invertovat" a "hladina RGB" byl vytvořen obličej v nové vrstvě (způsob 

grafické manipulace v programu Adobe Photoshop CS2 9.0), který byl 
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umístěn "nad" obličejem s původním barevným rodělením. Tento snímek měl 

stejnou velikost a byl na úplně přesném místě jako snímek pod ním ale lišil se 

v barevných detailech viditelnosti a rozlišených jemných obrysů tváře a krku. 

Poté byla v této vrstvě upravena „průhlednost“ na 75%, aby se překrytím 

obou vrstev (vrstva obsahující původní fotografii a vrstva nová) zvýraznily 

obrysy obličeje a krku. Pomocí těchto zvýrazněných obrysů bylo snadnější a 

rychlejší odstranit nežádoucí pozadí, aniž by došlo k zásahu do obličeje. 

 

6.4   Prezentace fotografií 
Fotografie byly prezentovány na přenosném počítači ASUS s LCD 

monitorem, která má rozlišení 1400 X 1000 pixelů. Pro prezentaci byl 

vytvořen program v programovacím jazyku PHP a data se ukládala do SQL 

databáze. Před samotným hodnocením každý hodnotitel vyplnil elektronický 

dotazník.  

Dotazník měl dvě části. První část byla společná pro obě pohlaví a část 

druhou vyplňovali muži a ženy odděleně. V první části byl zjišťován věk a 

pohlaví. Část pro muže zjišťovala: dlouhodobou partnerku (tj. delší než 3 

měsíce)?, bydlení ve společné domácnosti?, užívání hormonální 

antikoncepce partnerky, počet dlouhodobých partnerek v minulosti. Část pro 

ženy: počet dnů od poslední menstruace, obvyklá délka menstruačního cyklu, 

užívání hormonální antikoncepci (v případě informací ohledně menstr cyklu 

hodnotitelek, antikoncepce, je známo, že preference ženy pro různé typy 

tváře se může měnit v průběhu menstruačního cyklu)  

Během samotného hodnocení byli posuzovatelé vyzváni, aby vybrali na 

obrazovce za 3 fototografií tu, která jim připadá nejvíce atraktivní (viz. 

Obrázek 7) 

 

Výběr měli potvrdit pomocí myši a kliknutí. Postupně bylo hodnotitelům 

předkládáno 30 obrazovek (15 s nezakrytým vlasovým porostem a 15 se 

zakrytým). Testovací program znáhodňoval jak pořadí v jakém se fotografie 
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určité probandky zobrazovaly, tak i druh fotografie, tj. fotografií s čelenkou, 

fotografie bez čelenky. Průměrná délka vyplnění dotazníku a hodnocení celé 

experiemtnální sady byla 13 minut. Po dokončení hodnocení byly výsledky 

uloženy programem do databáze a každému hodnotiteli bylo přiřazeno 

originální identifikační číslo pod nimž vystupoval při analýze. 

 

6.5   Statistika 
 Na analýzu hodnocení atraktivity byly použity parametrické t-testy s 

nastavenou hladinou významnosti α = 0,05. Analyzovány byly následující 

proměnní: pohlaví, partnerský vztah, zakrytost tváře a nezakrytost tváře. 

 Byly spočítány pravděpodobnostní četnosti výběru pro zakryté a 

nezakryté tvářé (když žena ovulovala) a pravděpodobnostní četnosti výběru 

každého hodnotitele. Možná souvislost hodnocení a atraktivity byla zjišťována 

pomocí t-testů. T-test je ideální pro zjištění možných rozdílů v datech různých 

vzorků (Hendl, J. 2004). 

 

7. Výsledky 
Hodnocení jednotlivých zakrytých  tváří 

 V hodnocení jednotlivých zakrytých tváří nebyl nalezen žádný 

signifikantní vztah mezi atraktivitou a menstruačním cyklem T(135) = -1.123, 

P < 0,05.  

 

Hodnocení jednotlivých nezakrytých tváří 

 V hodnocení jednotlivých nezakrytých tváří nebyl nalezen žádný 

signifikantní vztah mezi atraktivitou a menstruačním cyklem T(135) = -3.610, 

P < 0,05  

 

Hodnocení mužů  

 Muži během hodnocení nezakrytých tváří vybírali fotografie žen s 

naměřenou ovulací signifikantně méně častěji. Byl tedy nalezen negativní 
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vztah mezi  atraktivitou a mestruačním cyklem T(79) = -2.334, P < 0,05 

 V hodnocení zakrytých obličejů nebyl tento negativní vztah nalezen a 

nebyl nalezen ani žádný jiný vztah T(79) = - 0.582, p < 0.05 

 

Hodnocení žen 

 Ženy u nezakrytých tváří vybíraly fotografie s naměřenou ovulací také 

signifikantně méně častěji T(55) = -2.334, P < 0,05 

 Při hodnocení zakrytých tváří však hodnocení nevykázalo žádný 

signifikantní efekt T(55) = -1,073. p< 0.05, stejně jako v hodnocení zakrytých 

tváří u mužů. 

 

Hodnocení mužů s dlouhodobou partnerkou  

 Jak v případě nezakrytých tváří tak i zakrytých tváří nebyl nalezen 

žádný signifikantní vztah mezi hodnocením atraktivity a menstruačním cyklem 

T(38) = -0.714 ,p < 0.05 ,    T(38)= 0.117, p<0,05.  

 

Hodnocení mužů bez dluhodobé partnerky 

 U nezakryttých tváří byl nalezen záporny efekt atraktivity během v 

závislosto na menstruačním cyklu T(39) = -2.904, p<0.05. U zakrytých 

fotografí tento efekt nebyl nalezen T(39) = 0,176, p< 0,05 

 

8   Diskuse 
 Pomocí t-testu nebyla podpořena hypotéza, že bude existovat vztah 

mezi hodnocením atraktivity a fází cyklu. Muži během svého hodnocení 

nevybíral častěji fotografii, kdy se probandky nacházely v ovulační fázi cyklu. 

Nebyla nalezena souvislost atraktivity a ovulační fazi menstruačního cyklu ani 

u mužů ani žen. Naopak, bylo zjišteno, že tváře v ovulační fázi byly 

hodnoceny jako méně atraktivní jak u mužů tak i u žen. Při hodnocení tváří 

bez vlasů nebyl nalezen žádný vztah mezi atraktivitou a fází cyklu a u tváří s 

vlasy byl nalezen vztah negativní.  
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Tyto výsledky jsou v rozporu s výdledky na které přišel například Roberts a 

kol. 2004. 

 Atraktivita může být hodnocena pro zakryté obličeje jinak než pro 

nezakryté. Úprava vlasů je kulturně podmíněná a může mít vliv na 

morfologické rysy. 

 Ovulace může být opravdu skrytá, respektivě nezachytitelná v 

morfologických rysech tváře. Je možné, že znaky ovulace mohou být 

inzerovány skrze jiné komunikační kanály, než je ten vizuální. Bylo by logické 

hledat tyto možné změny v evolučně nejstarších strukturách jako je například 

čich (tj. chemická komunikace) 

 Muži případné změny nemuseli vůbec vnímat. Změny v atraktivitě 

mohou být malé a probíhat rychle (vzhledem k extrémnímu nárůstu a 

následném opadnutí hladin pohlavních hormónů během ovulace). Tyto jemné 

změny mohou vnímat dlouhodobí partneři a v tom případě by šlo o naučenost 

vnímání během dělšího soužití v páru 

 U žen by případné vnímání atraktivity během ovulace mohlo souviset  

se snižováním atraktivity sokyň. Ženy hodnotí jiné ženy tak, že sledují jejich 

fyzickou atraktivitu. Pokud by žena vnímala změny v atraktivitě u jiné ženy, 

soupěřky, pak mohla vyvinout adekvátní protiopatření s dílem snížit atraktivitu 

oulující soupeřky. 

 Může platit alternativní hypotéza preference krásy. Vnímání atraktivity 

může být ovlivněno a podléhat jistému smyslovému zmatení během operací 

mezi kognitivními mechanismy a mechanismy vnímání, jako je třeba 

schopnost abstrahovat prototypy hrající klíčovou roli v lidské kategorizaci 

okolí a poznávání. Základním znakem lidské kognice je vytváření si prototypů 

, což znamená, že neustále hodnotíme podněty z našeho prostředí a třídíme 

tyto podněty do kategorií. Tento proces snižuje množství přijímané informace 

a zvyšuje užitečnost a hospodárnost úložného prostoru v paměti. Díky tomuto 

procesu lze mimo jiné zřejmě automaticky rozlišovat mezi mužskou ženskou 

tváří.  Tvář, která je velmi podobná vnitřnímu vzoru, může být vnímána jako 
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krásná, protože by šla lépe dešifrovat. Byla by lépe smyslově zpracovatelná z 

důvodu její nižší složitosti a proto by byla shledávána atraktivní. Jinak řečeno 

by se jednalo o zneužítí senzorového systému přijímatele podnětu, a proto by 

nešlo o výběr partnera podle jeho hodnoty.  

 

Vzorek 

 Experimentu se zůčastnily studentky. Nebylo nijak ošetřeno, jakým 

způsobem trávily volný čas, který mohl ovlivnit jejich atraktivitu tváře (např., 

pravidelnost spaní, stresy během, studia, oslavy, atd.)  

 Neutrální výraz probandek se může měnit od jednoho termínu focení ke 

druhému. Může se jednat o zkreslení například z důvodu momentální dobré 

nálady (mírný úsměv) nebo rozmrzelosti (mírné mračení). 

 U dvou probandek nebyly důsledně odstraněny všechny obličejové 

ozdoby (Piercing v obočí, náušnicece v uších) 

 

Laboratoř  

 Během sběru fotografií byly v místnosti světelné podmínky vytvořené  

umělou zářivku. Světelné podnímky v laboratoři nebyly totožné s těmi, ve 

kterých se ženy normálně pohybují (mohly být zkresleny kontury pokožky) 

 Sběr fotografií probíhal jak v zimním ročním období tak i na jaře a v 

létě. Teploty v laboratorní místnosti sice byly relativně stabilní (zimní období 

16°C – létní období 26°C) a po příchodu se vždy probandka 10 minut 

aklimatizovala na panující podmínky, přesto však nemusely být tyto opatření 

dostačující.Teplota a roční období mohly mít vliv na barvu kůže (například 

opálení). Pro další výzkum tohoto typu by bylo vhodné zaznamenávat datum 

a roční období pořízených fotografií. 

 Při zpětném posuzování nasbíraných fotografií bylo žjištěno, že u tří 

probandek se pravidelně vyskytuje v levé části tváře slabý, přesto vnímatelný 

stín černé barvy. Při bližší kontrole bylo zjištěno, že pochází od nábytku 

vyskytující se v laboratorní místnosti. Tmavý stín byl vidět na tvářích žen, 
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které měly výrazně světlou až bledou přirozenou barvu kůže a mohl zkreslit 

hodnocení. Toto je nedostatek výzkumu, nebyly dostatečně ošetřeny světelné 

podmínky a to z důvodu finačního omezení rozpočtu na tento projekt.         

  

Manipulace s fotografiemi - Dodatečná úprava fotografií v programu Adobe 

Photoshop  

 Program Adobe Photoshop CS2 9.0 nemá licenci „opensource“. To 

znamená, že veškeré vnitřní algoritmy využívané k manupilaci se snímky 

(např, horizontální centrování nebo konečná kompilace formátu psd do gif)  

jsou nezveřejněné a podléhají výhradnímu copyrightu společnosti Adobe. 

Jelikož se však fotografie skládá z pixelové matrice, může nevhodně vybraný 

algoritmus tuto matrici měnit, což může změnit vlastnosti tváře na fotografii 

(změny na pokožce)  

 

Prezentace fotografií 

 Zobrazované fotografie měly rozlišení 1536X2048 pixelů. Tato kvalitní 

velikost obrázku se však projevila také na velikosti souboru a při simultálním 

zobrazování 3 takto velkých fotografií nastávala někdy prodleva 3-5 sekund, 

než se zobrazily kompletně všechny tři fotografie. Paměť počítače dokázala 

zpracovat první dvě fotografie a zobrazit je vždy ve stejnou dobu, ale na třetí 

již nebyla  paměť dostatečne velká.  

 

Problém metodiky 

 Změny v atraktivitě se mohly během ovulace objevit velmi rychle a 

stejně rychle zase mohly zmizet. Vzhledem k tomu, že při zjištění ovulace  

bylo nejbližší fotografování probandek až za 8 hodin, nemusely být tyto 

změny již zaznamenatelné. 

 Experimentu se zůčastnilo pouze 15 probandek, což je příliš malý počet 

na to aby mohly být případné změny zaznamenatelné. 
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9   Závěrečná shrnutí  
 

- Nebyla nalezena souvislost atraktivity a ovulační fazi menstruačního cyklu 

ani u mužů ani žen 

 

- Tváře v ovulační fázi byly hodnoceny jako méně atraktivní jak u mužů tak i u 

žen 
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