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Abstrakt

Hlavním cílem bakalářské práce je kritická analýza odborné literatury zabývající se percepcí 

roztomilosti u člověka v různých modalitách. 

V úvodu  práce  bude  představena  historie  výzkumu  dětského  schématu  jako 

"Kindchenschema" poprvé formulované Konradem Lorenzem. Následně bude definována percepce 

roztomilosti, a to především v porovnání s vnímáním atraktivity. 

Hlavním  tématem  práce  bude  analýza  studií  zabývajících  se  neurofyziologickými  a 

hormonálními procesy při percepci roztomilých podnětů. Zároveň budou probrány interindividuální 

rozdíly ve vnímání roztomilosti v závislosti na věku, pohlaví či rodičovských zkušenostech.  

Dále  budou  představeny  studie  zabývající  se  praktickými  důsledky  narušeného  dětského 

schématu.  Roztomilost  bude  také  probrána  v rozšířeném  konceptu  sluchovém,  čichovém  a 

behaviorálním.  Nakonec  bude  diskutována  percepce  dětského  schématu  u  člověka  ve  srovnávací 

perspektivě u jiných primátů. 

 

Klíčová slova

dětské  schéma,  hormony,  interindividuální  rozdíly,  Kindchenschema,  neurofyziologie,  roztomilost, 

systém odměn mozku 



Abstract

The aim of this thesis is a critical analysis of professional literature dealing with Perception of  

cuteness in humans in different modalities. 

In the introduction of the work, we will focus on history of research of the baby schema as 

"Kindchenschema" firstly formulated by Konrad Lorenz. Subsequently, the perception of cuteness will 

be defined, especially in comparison with the perception of attractiveness.

The main topic of this work will be analysis of studies dealing with neurophysiological and 

hormonal processes in the perception of cute stimuli. At the same time, interindividual differences in 

the perception of cuteness depending on age, gender or parental experience will be discussed

Furthermore,  studies dealing with the practical  consequences  of  a disturbed baby schema. 

Cuteness will also be discussed in the expanded auditory, olfactory and behavioral concept. Finally, 

the perception of the baby schema in humans will also be discussed in a comparative perspective in 

other primates.

Key words

baby schema, brain reward system, cuteness, hormones, interindividual differences, Kindchenschema, 

neurophysiology 
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1 Úvod  

Pod pojmem roztomilost má nejspíše každý v hlavě nějakou představu. Roztomilé dítě, pes nebo třeba 

plyšový medvídek. Proč nám tyto věci ale roztomilé připadají a co se skrývá za tímto pojmem, jaké 

nervové reakce to v nás vyvolává, to už by pravděpodobně nikdo dále nerozebíral. Proto mě téma 

percepce roztomilosti u člověka tak zaujalo. Nikdy jsem moc nepřemýšlela nad tím, jaký biologický 

význam může roztomilost mít, možná kromě vyvolání hřejivého pocitu a terapeutického účinku, na  

což byla vznesena nejedna hypotéza (např. Fawcett a Gullone, 2001). Chtěla jsem se o tomto tématu  

dozvědět více a v mé bakalářské práci ho následně představit a přiblížit. 

Roztomilá  se  nám  může  zdát  řada  věcí,  od  našich  domácích  mazlíčků  po  animovanou 

postavičku v televizi. Ale proč tomu tak je, se pokusím popsat v následujících kapitolách své práce. 

Asi  nás  napadne,  že pro člověka by mohla být  nejdůležitější  roztomilost  jeho vlastních potomků. 

Pomáhá totiž vytvořit  a upevnit  vazbu mezi rodičem a jeho dětmi,  což je z  biologického hlediska 

velmi důležité pro správný vývoj kojence (např. Sprengelmeyer et al., 2009; Bell a Ainsworth, 1972). 

Proto, i když se to může zdát neetické a morálně nekorektní, může nastat případ, kdy se kojenec narodí 

s určitou vadou, která sníží jeho celkovou míru roztomilosti a matka, i když ne svou vinou, s ním tak 

silné mateřské pouto nevytvoří (např. Field a Vega-Lahr, 1984)

Pojem roztomilost byl poprvé zkoumán a popsán etologem Konradem Lorenzem (1943), který 

navrhl  existenci  koevoluce  určitých  kojeneckých  znaků  vyvolávajících  pečující  chování  u  jejich  

rodičů.  Tento  soubor  charakteristik  a  reakcí  nazval  jako  ‘Kindschenschema’,  v překladu  dětské 

schéma. Do dětského schématu se mohou řadit například velké oči a hlava, vysoké a vyčnívající čelo,  

malý nos a ústa, krátké a silné končetiny nebo baculaté tělo (např. Gardner a Wallach, 1965; Almanza-

Sepúlveda et al., 2018). Díky těmto rysům je dětská tvář a tělo vnímáno jako roztomilé nebo mazlivé a  

vyvolává v lidech touhu po pečovatelském chování (Luo et al., 2015). Roztomilost hraje také zřejmě 

roli jako evoluční adaptace u druhů, jejichž potomci jsou ve svém vývoji závislí na rodičích (Lorenz,  

1943). Studie týkající se morfologie se od prvních výzkumů výrazně nezměnily, ke změně došlo snad 

jen v tom, že místo jednoduchých kreseb se postupně v experimentech začaly využívat  fotografie. 

Více se v poslední době dozvídáme spíše o neurofyziologickém zpracování dětského schématu.

Hlavní téma, na které se budu ve své práci zaměřovat jsou studie zabývající se právě těmito  

neurofyziologickými a hormonálními procesy, ke kterým při percepci roztomilých podnětů dochází. 

Důležitou  roli  v tomto  ohledu  sehrálo  neurozobrazování  prostřednictvím  funkční  magnetické 

rezonance (fMRI),  které nám umožnilo proniknout do neurobiologického pozadí  percepce a vlivu 

dětského  schématu  na  lidský  mozek.  Percepce  roztomilosti  aktivuje  konkrétní  mozkové  oblasti  

spojené se systémem odměn (např.  O’Doherty,  2004;  Knutson et  al.,  2001;  Glocker et  al.,  2009). 

Zároveň  budou  probrány  interindividuální  rozdíly  ve  vnímání  roztomilosti  v závislosti  na  věku, 
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pohlaví či rodičovských zkušenostech jedince. Percepce dětského schématu se liší u různých skupin 

populace. Muži a ženy reagují na dětské schéma trochu odlišně (např. Cárdenas et al., 2013), stejně tak  

jiné věkové kategorie (např. Maestripieri a Pelka 2002) nebo nuliparní ženy a ženy, které již porodily 

(např.  Nishitani  et  al.,  2011).   Na  vjemu roztomilosti  se  také  pravděpodobně  podílejí  specifické 

hormony  (Lobmaier  et  al.,  2015).  Důležitou  roli  v percepci  roztomilosti  může  hrát  i  konzumace 

návykových látek, deprese a další psychická onemocnění (např. Field a Vega-Lahr, 1984; Stein et al.,  

2010; Gottwald a Thurman, 1994).

Důležité je také zmínit,  že pohled na význam roztomilosti  se postupem času s přibýváním 

většího množství  studií  a  informací  měnil  a  zdokonaloval.  Ve  starších  studiích dokonce  ani  není 

zmiňován pojem roztomilost nýbrž atraktivita (např. Langlois et al., 1995). Jak se později dozvíme, je  

mezi těmito pojmy značný rozdíl. Jelikož se ve své bakalářské práci zabývám hlavně pohledem na  

roztomilost z neurobiologického hlediska, budou více dopodrobna probrány hlavně studie zabývající 

se touto problematikou. 

Roztomilost se nemusí vztahovat pouze na kojence, děti nebo zvířata. Roztomilé může být 

vše, co nějakým způsobem vykazuje dětské schéma a tím mohou být i různé předměty. Jelikož se 

jedná o silný pozitivní podnět, který v nás vyvolává pocit klidu a potěšení, je dětské schéma hojně 

využívané  v marketingu  nebo  v masmédiích  k ovlivnění  nás  jakožto  spotřebitelů  a  pozorovatelů. 

Využití dětského schématu v marketingu by si jistě zasloužilo rozsáhlejší rozbor, ale jelikož je toto 

téma nad rámec mé bakalářské práce, je zde uvedeno jen ve stručnosti. Typickým příkladem využití  

dětského schématu v marketingu jsou dětské hračky nebo kreslené postavy jakou je například Mickey 

Mouse,  kterému se  postupem času  začaly  kreslit  větší  oči,  zakulacenější  čelo  a  obecně  se  začal  

animovat s tváří odpovídající charakteristikám dětského schématu  (Gould, 1979).  Dětské schéma je 

zvláště  využíváno  ve  východoasijských  kulturách.  Cho  (2012)  přišel  na  rozdílnou  preferenci 

roztomilých produktů napříč kulturami. Vybral participanty z Jižní Koreji a USA., která oproti Koreji 

reprezentuje kulturu s méně pozitivním pohledem na roztomilost. Hodnocení roztomilosti bylo více 

polarizované v Jižní Koreji, kde byly ne tak roztomilé produkty hodnoceny jako méně roztomilé a  

roztomilé  produkty  jako  roztomilejší  než  v USA.  Dětské  schéma se  může objevit  i  v  marketingu 

automobilek.  Miesler, Leder a Herrmann (2011) například přišli ve své studii na to, které konkrétní 

rysy dětského schématu způsobují roztomilý vzhled designu aut a jak systematicky vyvolat pozitivní  

spontánní reakce u jejich spotřebitelů. Fotografie přední části aut byly upravené tak, aby se podobaly 

tváři vykazující dětské schéma. Například zvětšili světla, stejně jako by se u lidské tváře zvětšili oči  

atd. Přední části aut zmanipulované podle dětského schématu získaly vyšší hodnocení roztomilosti  než 

originály a ve vyšší  míře aktivovaly sval  zygomaticus major,  který se aktivuje při  úsměvu. Podle 

Miesler, Leder a Herrmann (2011) může být koncept „vizuální roztomilosti“ aplikován na všechny 

kategorie produktů, u kterých je hluboký emocionální vztah mezi spotřebitelem a produktem součástí 

marketingové strategie. Windhager et al. (2008) naopak tvrdí, že emoce a osobnostní charakteristiky 
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hrají ve výběru automobilu v porovnání s mentálním věkem jedince, pohlavím a mezilidskými postoji 

jen malou roli. 

2 Roztomilost a dětské schéma

Na  úvod  by  bylo  vhodné  si  určit,  co  si  máme  pod  pojmem  “roztomilost“  vlastně  představit. 

Konkrétnější vysvětlení a bližší popis podnětů, které běžně vnímáme jako roztomilé, poprvé představil 

v roce  1943  Rakouský  etolog  Konrad  Lorenz.  Navrhl  existenci  koevoluce  určitých,  péče 

vyvolávajících,  charakteristik,  které  nazval  jako  'Kindchenschema'  neboli  dětské  schéma. 

Charakterizoval  podobné znaky u mláďat různých zvířecích druhů na základě porovnání  se znaky 

dospělých  jedinců  stejného  druhu.  'Kindchenschema'  definoval  Lorenz  jako  soubor  znaků,  který 

ovlivňuje vnímání roztomilosti a může (nebo v některých případech nemusí) vést k pečovatelskému 

chování. Právě díky těmto znakům se pozorovaný kojenec nebo zvířecí mládě liší od dospělého a jsou 

námi  vnímáni  jako  roztomilí.  Mezi  rysy  dětského  schématu  se  mohou  řadit  morfologické 

charakteristiky,  jako  jsou  velké  oči,  malá  ústa  a  nos,  velká  hlava  v porovnání  s tělem,  vysoké  a 

vyčnívající čelo, kulaté tváře, zavalité rty, krátké a silné končetiny a baculaté tělo (Alley, 1988). Ve  

srovnání s kojencem, má obličej dospělého relativně malé oči,  velká ústa a nos, robustnější čelist,  

vysoký nosní můstek a menší ploché čelo (Enlow, 1982). 

Koncept  dětského  schématu  byl  později  rozšířen  o  charakteristiky  sahající  nad  rámec 

morfologických rysů o znaky sluchové,  čichové,  hmatové a behaviorální.  Například David Huron 

(2005)  se  ve  svém  článku  „The  Plural  Pleasures  of  Music“  zabývá  tzv.  fenoménem  sluchové 

roztomilosti (viz kap. 5). Všechny tyto charakteristiky upoutávají pozornost člověka. Jedná se o určitý 

mechanismus, který v nás evokuje touhu kojence opatrovat. Podle Lorenze (1943) je dětské schéma 

také zodpovědné za instinktivní chování, jakým může být například zvednutí dítěte do náruče. 

2.1 Morfologické znaky ovlivňující vnímání roztomilosti 

Je  těžké vymezit  přesnou morfologii  dětského schématu a  konkrétní  rysy,  které  lze  považovat  za  

roztomilé. Jednotlivé charakteristiky spolu korelují, mohou svůj účinek navzájem zvyšovat i snižovat. 

Pokud jsou určité znaky dětského schématu vedeny do extrému, jako například nepřirozeně zvětšené 

oči, účinek roztomilosti je tím narušen nebo dokonce zrušen (např. Sternglanz et al., 1977). Infantilní 

rysy tváře mohou zahrnovat vysoké a vyčnívající čelo, velké oči umístěné uprostřed obličeje, malý nos 

a ústa a plné tváře (Gardner a Wallach, 1965). Mezi významné faktory ovlivňující roztomilost kojenců 

patří také jejich vlasy nebo výraz tváře. Kojenci s hustými vlasy byli shledáni jako roztomilejší, stejně 

jako kojenci s úsměvem na tváři (Hildebrandt, 1978). 
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Obrázek 1 - Dva páry kefalických 
profilů. Horní dvojice obsahuje jeden 
z originálních neupravených obrysů 
profilu čtyřletého chlapce (nalevo). 
Spodní dvojice obsahuje dvě 
nejextrémnější úpravy obrysů tvaru 
lebky (morfologicky nejstarší a 
nejmladší) (Alley, 1981; 1983). 

Brooks a Hochberg (1960)  ve své studii měnili polohu očí na obličeji  kojeneckých schématických 

kreseb a zjišťovali, v jaké úrovni se bude zdát participantům nejroztomilejší. Přišli na to, že umístění 

očí ve středu obličeje získalo vyšší hodnocení roztomilosti než umístění výše nebo níže od středu. 

V jedné z detailnějších studií variací obličejových rysů Sternglanz et al. (1977) manipulovali vertikální 

pozici znaků, vzdálenost očí, výšku očí a velikost duhovky jednu po druhé a poté vzdálenost a výšku 

očí současně (také u kreseb kojenců). Vysokoškolští studenti hodnotili jako nejroztomilejší tváře ty,  

které měly relativně velké oči a také čelo. Vztahy mezi roztomilostí a měřenými rysy obličeje byly  

spíše  kvadratické  než  lineární.  Takže  extrémně  velké  oči  a  čelo  nebyly  považovány  za  vysoce 

roztomilé. 

Jedny  z  nejstarších  experimentů  týkajících  se 

morfologie dětského schématu prováděl Thomas R. Alley 

(1981;  1983).  Alley  otestoval  hypotézu,  že  určité 

charakteristiky  kojenců  mohou  ovlivňovat  percepci 

roztomilosti  a  mohou  v lidech  vyvolávat  touhu  kojence 

chránit.  Svou hypotézu zkoumal  použitím transformace, 

která  modelovala  změny  morfologie  lebky  během 

lidského  vývoje.  K výzkumu  použil  kresby  profilů 

(obr.1),  a  kresby  frontální.  Ve  všech  prováděných 

experimentech výsledky ukázaly, že percepce roztomilosti 

člověka je afektována tvarem lebky. Kojenci, s tvarem 

lebky  vykazující  infantilnější  charakteristiky,  v nás 

vyvolávají značně pozitivnější reakci. Jsou považováni 

za  roztomilejší  a  vyvolávají  v lidech  větší  touhu 

k jejich  ochraně  a  péči.  Výsledky  Alleyho  výzkumu 

také  ukázaly,  že  ženy  nebo  lidé  s více  zkušenostmi 

s dětmi mohou být citlivější na změny ve vývoji tvaru 

lebky. S tím by mohla souviset zmíněná snížená tendence k ochraně starších dětí. Výsledky studie 

tedy podporují  Lorenzovo (1943) tvrzení,  že roztomilost vyvolává pozitivní  odpověď na infantilní  

charakteristiky. 

Hildebrandt a Fitzgerald (1979)  byli první, kteří ke zkoumání percepce roztomilosti, použili 

fotografie kojenců místo jejich kresby. Účastníci studie hodnotili míru roztomilosti deseti fotografií 

tváří  kojenců, lišících se věkem. Poté bylo měřeno čtrnáct rysů tváře těchto prezentovaných tváří, 

například výška a šířka úst, očí a nosu, velikost zorniček nebo velikost čela. Kojenci ženského pohlaví 

získaly o něco vyšší hodnocení roztomilosti než kojenci mužského pohlaví. Vyšší hodnocení získali 

také starší kojenci. Tyto výsledky naznačují, že jedním z determinantů roztomilosti může být úroveň 

vývoje kojence. Do morfologie dětského schématu přispěli autoři této studie popsáním znaků dětského 
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schématu,  mezi  které patří  krátké a úzké obličejové rysy,  velké oči,  velké zorničky a velké čelo.  

Důležité  bylo také  zjištění,  že  při  používání  kresby mohlo dojít  ke  zkreslení  rysů  tak,  že  nebyly 

realistické.  V kresbách  byly  totiž  například  zvětšené  oči  do  takové  míry,  ve  které  bychom  je  u 

skutečného kojence nenašli, proto mohly být tyto studie nepřesné. 

Studie Almanza-Sepúlveda et al. (2018) se použitím 206 bodů tváře v 72 fotografiích kojenců 

zaměřila  na  subjektivní  vnímání  roztomilosti  a  vyvolané  emocionální  reakce.  Ukázalo  se,  že 

participanti  měli  velmi  podobnou  percepci  roztomilosti.  Nejvíce  kojenců  bylo  většinou  účastníků 

označováno  jako  “středně  roztomilí“.  Studie  Almanza-Sepúlveda  et  al.  (2018)  také  zjistila,  že 

roztomilejší kojenci obvykle mají větší zakřivení čela, menší bradu, obrys hlavy ve tvaru zaobleného  

obráceného trojúhelníku, široký úsměv, zakulacené baculaté rysy, plné rty a asymetrický výraz tváře. 

Tyto  asymetrické  rysy  zahrnovaly  otevřená  ústa,  ve  srovnání  s  průměrnou  předlohou  kojenců, 

zvednuté obočí a pohled očí směřující na stranu místo do kamery. Tvář kojence tím odrážela více  

hravý výraz, který může být spojován se žvatláním nebo smíchem kojence. 

 Tato studie také jako první zjistila přímou korelaci mezi roztomilostí a stupněm vyvolaných 

negativních nebo pozitivních emocí. Což souvisí s hypotézou, že dětské schéma vyvolává pozitivní 

emoce a snižuje negativní, jakou je například agresivita, což je podstatné pro přežití kojence (viz kap.  

2.2.1).

Různé znaky dětského schématu spolu tedy různě korelují a překrývají se. I přes to jsou však 

některé z nich, jako například velké oči, jasným determinantem roztomilosti, která může přetrvat i do 

pozdějšího věku.

Roztomilé podněty jsou pro nás v jistém smyslu odměňující.  Vyvolávají  pozitivní emoce a 

touhu pečovat u rodičů, bezdětných jedinců, a dokonce i dětí  (Luo et al., 2015). V této podkapitole 

bude upřesněn evoluční základ roztomilosti, v čem vlastně spočívá její podstata, proč jsou preferováni 

roztomilejší kojenci a mláďata, jaké studie představují základní podporu existence Lorenzova (1943) 

dětského schématu a důkaz,  že schéma se nevztahuje pouze na tváře lidských kojenců,  což může  

značit jeho univerzalitu napříč druhy.

2.2 Percepce roztomilosti jako evoluční adaptace

Už v roce 1872 vyslovil Darwin teorii, že kojenci v sobě mají něco, co evokuje u dospělých touhu o ně 

pečovat a že se pravděpodobně bude jednat o určitou evoluční adaptaci. Konrad Lorenz (1943) na 

základě této teorie  navrhl,  že  dětské schéma v lidech vyvolává pozitivní  reakci  a je tedy nejspíše 

důležitým faktorem pro zvýšení šance přežití kojenců a mláďat savců, závislých ve svém vývoji na  

rodičovské péči. Evoluční funkcí dětského schématu je tedy zvyšování šance na přežití kojence, díky 
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tomu vyvolává u člověka určité reakce, které tuto šanci signifikantně zvyšují  (např. Glocker et al., 

2009).  Mezi  tyto  reakce  patří  vyvolaná  touha  po péči  a  ochraně  kojence.  Dále  způsobuje  dětské 

schéma tzv. orientační odpověď, která zapříčiňuje rychlou reakci na kojenecké podněty vyžadující 

okamžitou pozornost jedince (Endendijk et al., 2018). Bylo také ukázáno, že alespoň do jisté míry  

snižuje agresivitu (např. Glocker et al., 2009; Luo et al., 2011). Charakteristiky, které jsou považovány 

za roztomilé, bývají spojovány s bezmocí a jsou klíčovým spouštěčem komplexní rodičovské péče 

(shrnuto v Kringelbach et al., 2016). Poskytování ochrany je velmi významnou rolí rodičovské péče u  

primátů (Bell  a  Harper,  1977).  Mláďata  primátů  jsou  obvykle  náchylnější  k  predaci  kvůli  své 

nezkušenosti a menší schopnosti se bránit (Alley, 1980). 

Morreall v roce 1991 navrhl hypotézu, ve které tvrdil, že mláďata předků savců nesla jisté  

zvláštnosti,  důležité  pro přežití  jejich  druhu.  U mláďat  těchto  druhů se  vyvinuly  určité  vlastnosti 

sloužící k jejich zviditelnění a možnosti jistého ocenění jejich rodiči. Mezi zmíněné vlastnosti patří  

právě roztomilost. Morreall (1991) popsal roztomilost kojenců jako sekundární  estetickou vlastnost, 

která byla ovšem v lidské evoluci zásadní, jelikož  vyvolává u dospělých nutkání k péči o kojence. 

Trivers (1974) poznamenal, že u savců a jiných zvířecích druhů, u nichž zranitelnost potomků klesá s  

věkem, by měl přirozený výběr upřednostňovat  ty dospělé  jedince,  kteří  mají  tendenci  pozitivněji 

reagovat na potřeby svých mláďat.

I přes jisté kulturní rozdíly, různé množství pečovatelů v dané populaci, odlišné pečovatelské 

postupy a chování kojenců, směřují tyto vyvolané reakce ke společnému účelu, ochránit kojence před 

nebezpečím (Marvin et al., 1977). 

2.3 Empirická podpora dětského schématu

Lorenzovo (1943) tvrzení o existenci a funkci dětského schématu bylo ověřeno v několika studiích. 

Empirickou podporou Lorenzova (1943) dětského schématu byly například experimenty s morfologií 

tváří zvířat, které prováděl Little (2012). Tváře kojenců, dospělých lidí a koček upravil tak, aby se co 

nejvíce podobaly tvářím s rysy dospělého nebo naopak tvářím kojence, které se vyznačovaly silným 

dětským schématem. Jak se dalo očekávat, upravené tváře s více dětskými znaky byly hodnoceny jako 

roztomilejší než tváře nesoucí charakteristiky dospělých jedinců. Podobnost s kojencem měla obdobný 

efekt u všech testovaných typů tváře. Výsledky studie tím demonstrovaly, že rysy dětského schématu 

mají velký účinek na lidskou percepci a že tento efekt není limitován pouze na tváře kojenců, ale  

nalezneme jej i u zvířat.

Další studie se zaměřily na preferenci dětského schématu. Například studie Hahn, Debruine a 

Jones (2015) zjistila, že dospělí jedinci jsou ochotni několikrát za sebou stisknout tlačítko, které jim 

6



zajistí  opakované  pozorování  roztomilejšího  kojence.  Studie  Fullard  a  Reiling  (1976) ukázala 

preferenci  dětského  schématu  pomocí  pozorování  fotografií  lidských  a  zvířecích  tváří  dospělých 

jedinců, kojenců a mláďat. Čím vyšší byla míra dětského schématu v pozorovaných tvářích, tím více 

se participantům fotografie líbily a déle je pozorovali. To platilo jak pro ženy, tak pro muže a nenašel  

se rozdíl v preferenci fotografií zvířat a lidí.  Další výzkum zjistil, že dokonce i tříleté děti pozorují  

fotografie nesoucí infantilnější znaky déle  (Borgi et al., 2014).  Borgi et al. (2014) použili ve svém 

experimentu  fotografie  lidí,  psů  a  koček  a  znovu  je  upravili  tak,  aby  odpovídaly  vysoké  úrovni 

dětského schématu. Poté provedli analýzu odpovědí tří až šest let starých dětí, které měly za úkol  

ohodnotit  míru roztomilosti  jednotlivých fotografií.  Také měřili,  prostřednictvím sledování pohybu 

očí,  dětskou pozornost věnovanou těmto fotografiím. Výsledky jejich studie naznačují,  že vnímání 

charakteristik  dětského  schématu  se  objeví  v  lidském  vývoji  brzy.  Percepci  roztomilosti  dětí  a 

směřování jejich pohledu na infantilní podněty specifické pro kojence tedy ovlivňuje dětské schéma 

podobně jako u dospělých. Studie Borgi et al.  (2014) také znovu ukázala, že efekt schématu není 

omezen pouze na lidské tváře, ale projevuje se i u některých zvířat, v tomto případě koček a psů. 

Golle et al. (2013) provedli zajímavý výzkum, ve kterém zjistili,  že percepční adaptace na 

efekt  dětského schématu může probíhat  u  kojenců i  mláďat.  K tomuto zjištění  využili  krátkodobé 

adaptace na vizuální podněty. Účastníci experimentu se pozorováním fotografií nejprve adaptovali na 

roztomilé  nebo  méně  roztomilé  tváře  kojenců  a  hodnotili  roztomilost  následně  prezentovaných 

kojeneckých  tváří.  Posléze  se  v nadcházejícím  experimentu  noví  participanti  stejným  způsobem 

adaptovali na roztomilé nebo méně roztomilé tváře štěňat a následně hodnotily stejné tváře kojenců 

jako účastníci předchozího experimentu. Výsledky obou experimentů ukázaly, že po adaptaci na méně 

roztomilé tváře (kojenců i štěňat), byly tváře prezentovaných kojenců hodnoceny jako roztomilejší, 

zatímco ty stejné tváře byly po adaptaci  na roztomilejší  stimuly hodnoceny jako méně roztomilé.  

Studie  Golle  et  al.  (2013)  ukázala  důsledek adaptace  dětského schématu,  což  naznačuje  možnost 

existence společného mechanismu kódujícího roztomilost jak u lidských, tak zvířecích tváří. Studie  

také znovu potvrdila,  že se vizuální charakteristiky dětského schématu vztahují na lidské i  zvířecí 

tváře. Proto je dětské schéma možno považovat za univerzální, jak původně tvrdil Lorenz (1943). 

Studie  Golle  et  al.  (2015)  zjistila,  že  kojenci  se  silnějším  dětským  schématem  jsou 

prokazatelně častěji  adoptováni  a jsou jim více darovány hračky.  V této studii  byla také objevena 

korelace  mezi  roztomilostí  a  zdravotním stavem kojenců.  To  naznačuje  další  možnost,  proč  jsou 

roztomilejší kojenci lidmi preferovanější.

Kruger  a Miller  (2016)  zkoumali  ve  své studii  jak nesavčí  mláďata,  která závisí  ve  svém 

vývoji  na  rodičovské péči  vykazují  vyšší  dětské schéma související  s  jeho percepcí  a  motivací  u  

člověka. Jako stimuly byly použity fotografie zcela nekrmivých a částečně nekrmivých mláďat ptáků a 

plazů. Výsledky ukázaly, že percepce související s dětským schématem a motivací u participantů byla 

více vyvolána fotografiemi zvířecích mláďat závislých ve svém vývoji na rodičovské péči v porovnání 
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s  nezávislými  nekrmivými mláďaty.  Tento výsledek podporuje  Lorenzovu (1943)  tézi,  že  existují  

mezidruhové podobnosti v rysech dětského schématu, alespoň tak, jak je vnímají lidé.

Existují různé stupně a rozdíly v preferenci dětského schématu (viz kap. 3.2), i přes to je však 

jeho  preference  zřejmá.  Dospělí  jedinci  i  děti  jasně  preferují  tváře  kojenců  s roztomilejšími 

charakteristikami. Stejně tak preferují i tváře roztomilejších zvířat, na které se, jak se ukázalo, efekt  

dětského schématu zřejmě také vztahuje. 

2.4 Roztomilost dětí v závislosti na jejich věku

Bylo zjištěno,  že  kromě kojenců a  mláďat  jiných druhů,  jsou také některé  děti  v  pozdějším věku 

vnímány jako roztomilé.  Studie  Luo et  al.  (2011)  ukázala,  že  dětské schéma, které  bylo původně 

objeveno u kojenců se rozšiřuje až na děti  staré přibližně 4,5 let.  Dospělí a adolescentní účastníci  

studie měli ohodnotit sympatičnost (likeability) dětských tváří v rozmezí od 8 měsíců do 6,5 let. Tato 

hodnocení  byla  poté  porovnávána  s tvářemi  dospělých.  Obě  skupiny  participantů  hodnotily  tváře 

mladších dětí jako sympatičtější. Ovšem tváře starších dětí byly stále považovány za sympatičtější než 

tváře dospělých. Nicméně přibližně po 4,5 roce přestal mít efekt dětského schématu na hodnocení  

sympatičnosti  (likeability)  vliv.  Výsledky  tedy  naznačují,  že  dětské  schéma  neovlivňuje  pouze 

hodnocení  tváří  kojenců,  ale také tváří  o něco starších dětí.  Podle Luo et  al.  (2011) je tento vliv 

pravděpodobně způsoben skutečností,  že lebeční  růst je v raném dětství pozvolný a během tohoto 

období zůstávají určité stěžejní podněty dětského schématu nezměněny nebo se nemění do tak značné 

míry, aby ovlivnili efekt schématu. Adolescenti a dospělí tedy vnímají tváře mladší než 4,5 let jako 

líbivější a roztomilejší.

3 Rozdíl mezi atraktivitou, roztomilostí a krásou 

Atraktivita, roztomilost a krása nejdou jednoznačně samostatně popsat. Pojmy se v různých kulturách 

vzájemně prolínají a v rozdílném věku mohou být vnímány jinak. Muži a ženy mohou mít odlišné 

vnímání sexuální atraktivity a roztomilosti při pohledu na opačné pohlaví  (Kuraguchi et al., 2015) a 

celkově se  jedná spíše  o subjektivní  preferenci.  Existuje  ovšem několik  studií,  které  se  i  přes  to 

pokusily tyto pojmy více charakterizovat a najít mezi nimi rozdíly.

Podle Geldarta (2010) reprezentují krása a roztomilost dva aspekty atraktivity. Ovšem zatímco 

krása souvisí v pozdějším věku se sexuální přitažlivostí, která hraje roli při výběru partnera, atraktivita 

je  pro  nás  přitažlivá  navzdory  pohlaví  a  se  sexualitou  nesouvisí.  V  hodnocení  roztomilosti  však 
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existují určité pohlavní rozdíly. Proto mohou být projevy atraktivity různé a tento rozdíl nemusí být  

v rámci pohlaví plně sdílen. 

Little (2012) tvrdí, že roztomilé znaky v partnerově tváři se nám můžou zdát přitažlivé, mohou 

nám ovšem také připadat jako znaky sexuální nezralosti. Je možné, že prolínání znaků atraktivity a  

roztomilosti se změní po dosažení puberty a jednotlivé znaky jsou pak lépe rozpoznatelné. Obvykle je  

tedy definovaný rozdíl mezi krásou a roztomilostí. Krása souvisí se sexuální zralostí (Rhodes 2006),  

zatímco roztomilost odkazuje na sympatičnost kojenců (Karraker a Stern 1990). Nemusí tomu tak ale 

být vždy. 

Efekt  dětského  schématu  může  být  aplikován  i  na  tváře  dospělých  jedinců.  Ženy 

s charakteristikami dětského schématu bývají  hodnoceny jako atraktivnější  (Geldart et  al.,  1999) a 

jejich tváře nesou jak infantilní znaky, tak znaky pohlavně dimorfní (Pfluger et al., 2012). To může  

podporovat hypotéza od Zebrowitz et al. (1993), která tvrdí, že rysy dětského schématu v dospělé tváři 

souvisí  s atraktivitou.  Studie  Keating  et  al.  (2003)  také  ukázala,  že  ženy  s vyšší  úrovní  dětského 

schématu vyvolávají  stejně jako kojenci,  touhu o ně pečovat.  V případě, kdy muži a ženy hodnotí 

přitažlivost  opačného  pohlaví,  může  pro  ženy  roztomilost  značit  přitažlivost  nesouvisející  se 

sexualitou, zatímco u mužů značí přitažlivost sexuální i nesexuální (Kuraguchi et al., 2015).

Například v Japonsku má krása (utsukushii) a roztomilost  (kawaii) velmi podobný význam 

(Daibo, 2007). Japonské slovo značící krásu mělo totiž původně význam bližší k roztomilosti. Což 

může být jeden z důvodů proč se Japoncům krása s roztomilostí může občas prolínat.  

Kuraguchi a Ashida (2015) provedli studii, ve které zjistili, že při velmi krátkém periferním 

pozorování ženských tváří Japonek byla krása i roztomilost detekovány, ale ne stejným způsobem. 

Hodnocení krásy bylo neměnné v periferním i centrálním vidění, zatímco při posuzování roztomilosti 

bylo  hodnocení  v  periferním vidění,  ve  srovnání  s  centrálním viděním,  nižší.  Pro  muže,  kteří  se 

experimentu účastnili, bylo v periferním vidění více obtížné posoudit roztomilost na rozdíl od krásy. 

Proto může mít pohlaví na hodnocení roztomilosti určitý efekt. Centrální vidění může být vhodné pro 

posouzení  roztomilosti,  zatímco hodnocení  krásy  nemusí  být  ovlivněno centrálním ani  periferním 

viděním. Výsledek této studie tedy naznačuje, že posuzování roztomilosti a krásy by mělo záležet na 

různých rysech a že roztomilost je spojena se znaky, které nejsou v periferním vidění dostupné.

Mezi roztomilostí,  atraktivitou a krásou tedy není zas tak jasná hranice, zvláště pro muže, 

kterým se zdají sexuálně přitažlivé i ženy, které vykazují znaky dětského schématu. Je to ovšem do  

jisté míry subjektivní  téma, záleží  také na kultuře,  ve které se pohybujeme (např.  Cho,  2012).  Je  

zřejmé,  že charakteristiky značící  roztomilost  a  krásu se  nějakým způsobem překrývají  a  bylo by  

zajímavé prozkoumat do jaké míry.
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4 Percepce roztomilosti  

Studie, zkoumající morfologii dětského schématu, se od prvních výzkumů, starých až padesát let, ve  

své podstatě moc nezměnily. Naopak o neurofyziologii dětského schématu se dozvídáme více až od 

nedávna.  Ještě  před  pár  lety  se  na  neurální  aktivace  při  vnímaní  roztomilých  tváři  nezaměřovaly 

v podstatě žádné studie. I v dnešní době existuje jen málo výzkumů zabývajících se oblastmi mozku,  

ve kterých vyvolává vzruchovou aktivitu dětské schéma. Přesto se v posledních deseti letech několik 

biologů zaměřilo právě na neurální podstatu percepce roztomilosti a na to, jak velký účinek může na  

lidský mozek mít.

Většina kojenců nese alespoň některé z charakteristik dětského schématu a důsledkem těchto 

znaků  vyvolávají  u  pozorovatele  odpověď.  Pokud  pomineme,  v jakém  psychickém  rozpoložení 

kojenec je, jestli pláče anebo se směje, je jen samotná morfologie dětského schématu schopna v našem 

mozku vyvolat tzv. pozitivně afektivní odpověď (Senese et al., 2013). To znamená, že kojenecké tváře  

jsou silnými stimuly, které upoutávají naši pozornost a jsou spojeny s vyvoláním pozitivních emocí. 

Tato odpověď také podněcuje motivaci k péči o ně a ochraně, která je zásadní pro přežití a správný  

vývoj kojence, naprosto závislého na rodičovské péči (Lorenz, 1943).

Bell a Ainsworth (1972) označili ochranu poskytovanou blízkými jako hlavní funkci signálů 

vysílaných kojenci a důvod, proč právě těmito signály kojenci ovlivňují druhé. Lorenz (1943) tvrdil, 

že  znaky  kojenecké  tváře  spouštějí  určité  mechanismy (innate  releasing  mechanism),  které  v nás 

vyvolávají  instinktivní  chování (fixed  action  patterns).  Tyto  mechanismy  jsou  spuštěny  nějakým 

klíčovým  podnětem,  v tomto  případě  roztomilostí.  A  právě  tyto  mechanismy  jsou  podstatné  pro 

následné instinktivní pečovatelské chování.

Podle Kringelbach et al. (2016) „roztomilost podněcuje základní rodičovské instinkty tím, že 

spouští  rychlou  nervovou  aktivitu  ve  velkých  mozkových  sítích,  která  je  následována  jejím 

pomalejším zpracováním. Tyto sítě se mimo jiné také podílejí na zpracování hry, empatie a možná i  

jistých  morálních  emocí.  Díky  neurozobrazování  mohlo  být  blíže  určeno,  jak  v nás  pozitivní  a 

negativní  podněty  kojenců  vyvolávají  afektivní  odpověď  prostřednictvím  okamžitého  zpracování 

upoutané pozornosti a následujících pomalých hodnotících procesů.“

Hlavní otázkou tedy je, jak dětské schéma lidský mozek ovlivňuje a jaké oblasti jsou touto  

nervovou  odpovědí  aktivovány.  Jednotlivé  studie  zabývající  se  mechanismem,  který  vyvolává 

zmíněnou pozitivně afektivní odpověď skrze dětské schéma a jaké oblasti  mozku jsou aktivovány,  

budou představeny a  blíže  popsány v následujících  kapitolách.  Dále  se  také  zaměříme na  rozdíly 

v percepci  roztomilosti  u  různých  skupin  populace  a  na  některé  hormony,  které  mohou  vnímání 

roztomilosti ovlivňovat. 
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4.1 Neurofyziologie vnímání dětského schématu

Kojenci  díky jejich roztomilosti  rychle upoutávají  naši  pozornost.  Jak prostřednictvím zraku,  tak i 

skrze zvuky, čich nebo hmat. Roztomilost  vyvolává rychlé selektivní a upřednostňované mozkové 

zpracování,  které  usnadňuje  rodičovskou  péči  a  další  komplexní  emoční  chování.  To  kojencům 

umožňuje okamžitě ovlivnit  rodiče a ostatní  osoby jim blízké (např.  shrnuto v Kringelbach et al.,  

2016).  Postupně se ukazuje,  že je do percepce roztomilosti  zapojeno několik oblastí  mozku.  Tyto  

aktivované oblasti budou nyní v několika studiích představeny.

Studie Glocker et al. (2009) použila ve svému experimentu, již zmíněné, zobrazování funkční 

magnetickou  rezonancí (fMRI).  Výsledky  neurozobrazování  ukázaly,  že  kojenecké  tváře  napříč 

úrovněmi  dětského  schématu  aktivovaly  fusiformní  gyrus,  thalamus,  cingulární  gyrus,  insulu  a 

orbitofrontální kůru. Další měření mozkové aktivity při pozorování fotografií kojenců se zvýšenou 

úrovní dětského schématu navíc odhalil shluky aktivace ve čtyřech různých oblastech mozku. A to, 

v pravém nucleu accumbens, levé anteriorní cingulární kůře, levém precuneu a levém fusiformním 

gyru.  Aktivace  v nucleu  accumbens,  klíčové  struktuře  mesokortikolimbického  systému, byl  také 

signifikantně větší u kojenců s vyšší úrovní dětského schématu (Glocker et al., 2009). Výsledky studie 

zjistily,  že  dětské  schéma  moduluje  mesokortikolimbický  systém,  který  je  spojen  s očekáváním 

odměny  (např. O’Doherty, 2004; Knutson et al.,  2001)  a jeho aktivace značí, že dětské schéma je 

pozitivní podnět, který podněcuje motivaci k pečujícímu chování (Glocker et al., 2009). 

Výzkum Caria et  al.  (2012) zjišťoval  mozkovou odpověď dospělých jedinců při  reakci  na 

kojenecké  tváře.  Šestnáct  dospělých  bezdětných účastníků  pozorovalo  fotografie  neznámých  tváří  

kojenců, jejich dospělých tváří a následně fotografie mláďat a dospělých primátů. Zpracování podnětů  

bylo zaznamenáno fMRI. Identifikovaly se oblasti mozku, které specificky reagují na tváře lidských  

kojenců.  Oblasti  mozku  vykazující  zvýšenou  odezvu  zahrnovaly  laterální  premotorické  oblasti, 

suplementární motorické oblasti, thalamocingulární okruh, a levou anteriorní insulu. Podle Caria et al. 

(2012) může pozorovaná odezva v suplementárních motorických oblastech a laterální premotorické 

oblasti  v odpovědi  na  neznámé kojence  s neutrálním  výrazem naznačovat,  že  vizuální  zpracování 

kojenecké  tváře  je  spojeno  s očekáváním  odměny,  přípravnou  reakcí  a  podněcuje  k interakci 

s kojencem. 

Řada  nedávných  studií  zkoumala  nervový  základ  rozdílů  pro  mozkové  zpracování  tváře 

kojenců a dospělých. Do percepce kojenců je zahrnuta velmi rozsáhlá nervová síť,  která vykazuje  

vyšší aktivaci než při percepci dospělých tváří. Aktivace byla nalezena v oblastech mozku zapojených 

do vnímání  obličeje,  pozornosti,  emocí,  empatie,  paměti,  odměny,  vztahu atd.  (Luo et  al.,  2015). 

Měření pomocí fMRI naznačuje, že kojenecké tváře mohou být vnímány rychleji než tváře dospělých 

a  že  tyto  reakce  jsou  u  kojeneckých  tváří  silnější  (Proverbio  et  al.,  2011).  Výsledky  analýzy 

behaviorální odpovědi na kojenecké a dospělé tváře ve studii Proverbio et al. (2019) jasně ukázaly 
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Obrázek 2 - Analýza časové frekvence nervové aktivity v OFC a FFA. Byly nalezeny výrazně odlišné 
reakce v mediální OFC, ale ne v pravé FFA mezi prohlížením kojeneckých tváří ve srovnání 
s dospělými. Počáteční reakce na kojenecké tváře je přítomna v pásmu 12–20 Hz z přibližně 130 ms 
a není přítomna u dospělých tváří. 
Bílá tečkovaná čára a oranžová šipka označují, v jakém čase byly tváře prezentovány (Kringelbach 
et al., 2008).

účinek rychlého upoutání pozornosti kojenci. Při pozorování kojenců a dospělých jedinců zároveň, 

byli účastníci experimentu výrazně rychlejší  v rozhodování,  komu věnují svou pozornost,  a to bez 

ohledu  na  etnickou  skupinu  kojence.  Tyto  výsledky  se  plně  shodují  s  výsledky  získanými 

v předchozích studiích, které ukazují okamžitou orientaci pozornosti vůči kojeneckým tvářím na rozdíl 

od tváří dospělých (Brosch et al., 2007; Proverbio et al., 2011)

Kringelbach et  al.  (2008)  ve  své  studii  zjišťovali,  zda  dospělí  jedinci  vykazují  specifické 

odpovědi mozku na neznámé kojenecké tváře v porovnání s neznámými tvářemi dospělých. Zjistili, že 

zpracování obličeje dospělých i kojeneckých tváří vyvolává podobné vlny aktivity začínající ve striatu 

a  šířících  se  podél  ventrálních  a  dorzálních  drah.  Významnější  aktivita  byla  také  zaznamenána 

v mediální orbitofrontální kůře. Pomocí magnetoencefalografie (MEG) zjistili, že muži a ženy, rodiče i 

bezdětní mají rychlé (do 140 ms) selektivní nervové odpovědi v orbitofrontální kůře (OFC) na dětské 

tváře, ale ne na tváře dospělých (obr. 2). Zvýšená reakce na tvář kojenců byla zpočátku pozorována v 

OFC při 130 ms po prezentaci obličeje, zatímco odpovědi ve fusiformní obličejové oblasti (FFA = 

fusiform  face  area)  byly  podobného  rozsahu  pro  dospělé  a  kojenecké  tváře  až  do  160  ms  po 

prezentaci. Výsledky výzkumu tedy naznačují, že OFC může poskytnout zesílení aktivity FFA, která 
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specificky  souvisí  s  kojeneckou  tváří,  a  že  OFC je  důkazem specifického  a  rychlého  nervového 

vzruchu pro rodičovský instinkt, který je patrný jak u rodičů, tak u bezdětných jedinců.

Je  zajímavé  porovnat  pozitivní  kojenecké podněty s negativními,  jakým je  například  pláč. 

Podobně  jako  při  pozorování  tváře  kojenců,  dospělí  zvyšují  úsilí  k  vykonání  jednoduchých 

motorických úkonů poté, co slyší dětský smích nebo brek (Parsons et al., 2012). I přes zvýšení úrovně 

stresu jsou rodiče vysoce motivováni k péči o kojence (Barclay et al., 1997) a shledávají interakce 

s kojencem jako odměňující (např. Mercer, 1985). Pozitivní i negativní kojenecké podněty poskytují  

důkaz, že se v mozku odehrává tzv. rychlá odpověď (např. Kringelbach et al., 2008). Naše mozky jsou  

vybaveny  k  tomu,  aby  rychle  reagovaly  na  dětský  pláč,  ať  se  jedná  o  ženu,  muže,  rodiče  nebo 

bezdětného. Podle Nittono et al. (2012) se důležité rozdíly, mezi negativními averzními (např. pláč) a 

pozitivními podněty (např. blábolení, smích), nacházejí až v rodičovském chování, které následuje po 

jejich  zaznamenání.  Zatímco  pláč  iniciuje  spíše  stereotypnější  chování  za  účelem jeho  ukončení, 

člověk vnímající roztomilost je více společenský, usmívá se, směje a provádí další komplexní procesy 

vedoucí k přetrvání interakce s kojencem (Nittono et al., 2012).

Dětské schéma tedy jasně podněcuje a usnadňuje péči vedoucí k ochraně kojence. Reakce na 

roztomilost  se  však  neomezuje  pouze  na  instinkty  (vrozené  uvolňující  mechanismy),  ale  je  dále  

charakterizována složitými interakcemi,  které je následují  (Bell  a Ainsworth,  1972;  Nittono et  al., 

2012).  Roztomilost  upoutává  naši  pozornost  okamžitě,  spouští  rychlou  nervovou  aktivitu  v 

konkrétních mozkových sítích a oblastech, kde je následně pomaleji zpracována (např. Proverbio et  

al.,  2019).  Dětské  schéma  moduluje  mesokortikolimbický  systém  spojený  s očekáváním  odměny 

(Glocker  et  al.,  2009).  Značná  aktivace  byla  také  zaznamenána  v Orbitofrontální  kůře  a  nucleu 

accumbens (Kringelbach  et  al.,  2008).  Zapojení  suplementárních  motorických  oblastí  a  laterální 

premotorické  oblasti  v odpovědi  na  kojence  možná  souvisí  s aktivací  center  odměny,  na  jejichž 

základě dochází k vyvolání příjemných pocitů. Tváře kojenců jsou pravděpodobně vnímány rychleji 

než tváře dospělých. Po prezentaci tváře kojenců byla v OFC zaznamenána zvýšená aktivace, zatímco 

aktivace v FFA byly podobného rozsahu pro dospělé i kojenecké tváře (Kringelbach et al., 2008).

4.2 Interindividuální rozdíly

Vnímání dětského schématu se může u různých jedinců lišit. Odchylky při odezvě na kojence 

byly nalezeny v závislosti  na věku testovaného jedince (např. Maestripieri a Pelka, 2002). Děti po 

celém světě se do značné míry podílejí  na péči o kojence (např. o mladší sourozence) a percepce  

roztomilosti  by mohla ovlivňovat  jejich pečující  chování  stejně jako je  tomu u dospělých jedinců 

v reprodukčním věku (např. Frodi et al., 1984). Obzvláště značné rozdíly byly také pozorovány mezi 

muži a ženami (např. Lobmaier et al., 2010;  Cárdenas et al., 2013). Dále se percepce může lišit u 
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nuliparních žen a žen, které mají potomky (např. Nishitani et al., 2011; Thompson-Booth et al., 2014).  

Stejně tak byly zjištěny rozdíly v percepci u otců a bezdětných mužů (např. Mascaro et al., 2014). 

Ukazuje  se,  že  určitou roli  při  percepci  roztomilosti  hraje  také  zkušenost  pozorovatele,  například 

vyrůstání  se  sourozenci  nebo  vlastnictví  domácího  mazlíčka  (Luo  et  al.  2015).  Studie 

interindividuálních rozdílů se často prolínají, proto se může stát, že se například ve studii věkových 

rozdílů objeví diskuse o pohlavních rozdílech nebo působení hormonů na percepci dětského schématu.  

Rozdíly v percepci v závislosti na jednotlivých faktorech budou nyní postupně probrány.

4.2.1 Věkové rozdíly v percepci roztomilosti

Většina studií  se zaměřuje na percepci roztomilosti  u dospělých jedinců, v roce 2020 byla 

publikována studie testující kromě dospělých jedinců také děti mezi 7 a 9 lety (Saxton et al., 2020). Ve 

studii bylo zkoumáno, jak děti reagují na jemné odchylky roztomilosti v tvářích kojenců v porovnání 

s dospělými jedinci. Obě skupiny participantů správně vybíraly digitálně upravené roztomilejší tváře.  

Ovšem výkon dětí  v úkolu byl horší než u dospělých. Děti také vždy bez problémů identifikovaly 

roztomilost  u  novorozenců,  ale  už  ne  u  trochu  starších  kojenců.  To  může  souviset  s faktem,  že 

novorozenci,  kteří  jsou  závislejší  na  péči  své  matky  než  kojenci,  musí  oslovovat  širší  okruh 

potencionálních pečovatelů. Nebyl nalezen důkaz, že by se hodnocení roztomilosti lišilo v závislosti  

na zkušenosti s kojenci (děti se sourozenci ve věku 0–2; dospělí pečující o kojence), nebo v závislosti  

na menopauze. Ženy a dívky, v porovnání s muži, ovšem podaly v hodnocení roztomilosti celkově 

lepší výkon.   

Ve studii Frodi et al. (1984) byly deset až patnáct let staré dívky individuálně pozorovány při  

interakci  s osmi  až  dvanácti  měsíčním dítětem.  Bylo  zjištěno,  že  starší  dívky méně  reagovaly  na 

kojence než mladší dívky. Jako nejlepší prediktor, který negativně ovlivňoval aktivitu s kojencem, se 

ve studii ukázala být sociální  zralost, následovaná vývojem sekundárních pohlavních charakteristik, 

tedy jestli dívky již začaly menstruovat nebo ne a zkušenost s hlídáním dětí.  Výsledky naznačují, že 

zájem dívek o kojence klesá mezi pozdním dětstvím a adolescencí. Dívky obecně preferují fotografie 

roztomilých  kojenců  více  než  chlapci.  Ovšem  behaviorální  analýzy  (reakce  dětí  na  přítomnost  

kojence) ukázaly, že dívky nereagují na kojence více než chlapci, ale zájem o ně pravděpodobně klesá  

u obou pohlaví. Přičemž pokles mezi chlapci je o něco větší než u dívek. S poklesem zájmu dívek o 

interakci s kojenci mohou být spojeny hormonální změny. Frodi et al. (1984) tvrdí, že: „Vzhledem k 

tomu, že skoro všichni participanti měli určitou zralost sekundárních pohlavních znaků se nedá tvrdit,  

že nebyly testovány dívky, jejichž dospívání ještě nezačalo. I přes tato zjištění ovšem neexistuje žádné  

zřejmé vysvětlení pro fakt, že biologická zralost je nějak spojena s klesajícím zájmem o kojence mezi  

dětstvím a adolescencí.“
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Adolescence je hlavním obdobím pro vývoj různých kognitivních funkcí, zahrnující i percepci 

obličeje. Americká studie Feldman a Nash (1979) prováděla výzkum na změny v zájmu o kojence 

během adolescence. Otestovali reakci 30 středoškoláků a 32 vysokoškoláků na fotografie kojenců a  

také jejich behaviorální aktivitu v přítomnosti kojence. Mezi vysokoškoláky nebyl nalezen pohlavní 

rozdíl v jejich reakcích. U středoškoláků však projevovali menší zájem chlapci (např. fyzický kontakt 

s kojencem), což naznačuje pohlavní rozdíl v percepci kojenců mezi středoškoláky a věkový rozdíl 

mezi  středoškoláky a  vysokoškoláky.  Feldman a  Nash (1979)  konstatovali,  že  toto zjištění  patrně 

nějak souvisí s nároky na role mužů a žen v různých obdobích jejich dospívání.

Studie Maestripieri a Pelka (2002) zkoumala rozdíly v zájmu o kojence u dětí, dospívajících, 

mladých dospělých a starších jedinců. Po testu vizuální preference kojence, odpovídali účastníci na  

dotazníky, mezi které patřily dotazníky zaměřené na základní sociální a demografické údaje, jako je  

například věk, sexuální orientace, zaměstnání atd. Některé dotazy byly specifické pro určitý věk nebo  

pohlaví,  například  ženy  byly  dotazovány  na  těhotenský  stav  nebo  menopauzu.  Obecný  zájem  o 

kojence byl poté testován pomocí tří dotazníků: 1) interakce s kojencem 2) čas strávený s kojencem 3) 

jak moc mají účastníci kojence v oblibě.  Zájem mužů o kojence zůstal ve všech čtyřech věkových 

skupinách poměrně  stabilní,  zatímco  zájem žen  byl  nejvyšší  v  dětství  a  dospívání  a  poté  klesal,  

zejména pokud šlo o jejich reakce na vizuální podněty kojenců. Maestripieri a Pelka (2002) konstatují 

možnost, že „ženy mají biologicky determinované percepční sklony k preferenci infantilních rysů a že 

tato zaujatost je většinou projevem v jejich před-reprodukčních letech. Takový sklon by mohl vést 

mladé dívky k vyhledávání interakcí s kojenci a umožnit jim tak získat potřebné dovednosti péče.  

Pokles  zájmu  o  kojence  může  být  však  způsoben  i  jinými  neuroendokrinními  změnami  (např. 

změnami spojenými s pubertou nebo reprodukcí), zkušenostmi (např. návykem na podněty kojenců) 

nebo kombinací obojího.“

Konečně ve studii Luo et al. (2020) mělo 76 adolescentů a 77 dospělých jedinců ohodnotit na 

sedmibodových stupnicích oblíbenost 148 tváří kojenců a dětí s neutrálním výrazem, ve věku od 8 

měsíců  do  6,5 let.  Hlavním cílem studie  bylo  zjistit,  zda  efekt  dětského schématu kojeneckých a 

dětských tváří působí i u adolescentů a jestli se tento efekt liší od toho, který je vyvolán u dospělých. 

Výsledky ukázaly, že dospívající i dospělí jedinci vnímají tváře kojenců i dětí mladších 4,6 let jako  

sympatičtější ve srovnání s tvářemi starších dětí. Toto zjištění naznačuje, že účinek dětského schématu 

se vyskytuje také u dospívajících, které se nacházejí v období přechodu do dospělosti. Adolescenti 

ovšem hodnotili roztomilost tváří kojenců i dětí napříč všemi věky níže než dospělí. Tento fakt může 

naznačovat, že efekt dětského schématu může být v dospívání teprve ve vývoji a že existují nějaké 

věkově  závislé  změny v percepci  dětského schématu,  což  je  v souladu,  s již  probranými  studiemi 

(např. Feldman a Nash, 1979; Maestripieri a Pelka, 2002) 

Hlavní věkové rozdíly v percepci roztomilosti jsou tedy následující. Děti nejsou schopni tak 

rychle  určit  roztomilejšího kojence,  přesto však vybírají  správně  (Saxton et  al.,  2020).  Jelikož se 

15



v adolescenci vyvíjí kognitivní funkce, zahrnující percepci obličeje, je možné, že adolescenti hodnotí  

tváře  kojenců jako méně roztomilé  než dospělí,  protože  vnímání  dětského schématu  je  teprve ve 

vývoji (Luo  et  al.,  2020).  Rozdíly  percepce  roztomilosti  v adolescenci  mohou  také  souviset 

s ustálením  identity  sexuální  role.  Sociální  zralost,  zkušenosti  s  dětmi  a  jestli  dívky  již  začaly 

menstruovat, byly významnými prediktory (ne)projevovaného zájmu o kojence (např. Maestripieri a 

Pelka,  2002).  Zájem  dívek  klesá  mezi  pozdním  dětstvím  a  adolescencí,  ačkoli  pohlavní  rozdíly 

v percepci dětského schématu se v rané adolescenci zvyšují (Frodi et al., 1984). S poklesem zájmu 

dívek o interakci s kojenci jsou tedy pravděpodobně spojeny určité hormonální změny (Frodi et al., 

1984) (viz. kap. 3.3). Zájem mužů o kojence zůstává v průběhu let poměrně  stabilní  (Maestripieri a 

Pelka 2002). Pozorované vývojové změny v zájmu žen o kojence by mohly představovat biologickou 

adaptaci pro rodičovství. 

4.2.2 Pohlavní rozdíly v percepci roztomilosti

Jak  již  bylo  zmíněno,  existuje  několik  studií  věnujících  se  tématu  pohlavních  rozdílů  ve 

vnímání  dětského  schématu  u  kojenců.  Je  to  pravděpodobně  základ,  ze  kterého  vychází  většina 

ostatních interindividuálních rozdílů percepce roztomilosti. Studie také ukázaly, že ženy jsou na dětské 

schéma citlivější  a obvykle  mají  na kojence tendenci  více  reagovat  (např.  Cárdenas et  al.,  2013).  

Pohlavní rozdíly v reakci na roztomilé kojenecké podněty jsou důležitou oblastí výzkumu, abychom 

mohli pochopit, jak nás roztomilost ovlivňuje. 

Pohlavní rozdíly v odpovědích na kojenecké podněty mohou být znatelné například u studií  

využívajících behaviorální měření, které jsou většinou založeny na motivačním významu kojeneckých 

podnětů. Řada těchto studií využívá úkoly závislé na opakovaně vyvinutém úsilí pro stisknutí tlačítka 

za účelem delšího pozorování kojence (např. Lobmaier et al., 2010). Bylo zjištěno, že tváře kojenců  

vyvolávají u žen větší motivaci k těmto úkonům než u mužů. To bylo například ilustrováno studií, ve 

které měli  muži  a ženy volbu mezi  pozorováním dětských a dospělých tváří  stejného a opačného 

pohlaví  (Hahn  et  al.,  2013;  Parsons  et  al.,  2011).  Bylo  také  zjištěno,  že  tvář  kojence  upoutává  

pozornost žen ve větší míře než tvář stejného nebo opačného pohlaví dospělého jedince. Tvář kojence  

pak přitahuje pozornost mužů více než tvář dospělého stejného pohlaví, ale mnohem méně než tvář 

opačného pohlaví, tedy ženy (Cárdenas et al., 2013). Reprodukčně aktivní ženy mají tendenci hodnotit  

kojence jako roztomilejší než muži, což by mohlo mít za následek zvýšenou pozornost na kojenecké 

podněty a silnější aktivaci v systému odměn (reward system) v ženském mozku (Luo et. al, 2015). 

Zmíněné studie budou nyní podrobněji popsány. 

Studie Lobmaiera et al.  (2010) ukázala, že existují pohlavní rozdíly ve schopnosti rozlišovat 

roztomilost navzdory žádným rozdílům ve schopnosti rozlišovat věk a výraz obličeje. Tyto rozdíly 
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byly jasně zřetelné,  když měli  dospělí  účastníci  vybrat  ze  dvou kojenců toho roztomilejšího.  Obě 

pohlaví vybíraly správně roztomilejší  kojence, ovšem mužům trval výběr roztomilejšího kojence o  

něco  déle  než  ženám.  Při  výběru mladšího  nebo šťastnějšího  kojence  nebyl  problém ani  u  jedné 

skupiny, což značí, že muži jsou schopni detekovat detaily v kojeneckých tvářích stejně dobře jako 

ženy. Výsledky tedy naznačují, že pohlavní rozdíly ve schopnosti poznat roztomilejšího kojence mají  

základy v emotivních reakcích specifických pro ženy. Je možné, že u žen je lepší schopnost rozeznat  

roztomilejšího kojence vyvinuta kvůli zajištění péče o svého nejmladšího potomka, dokud mateřskou 

péči vyžaduje nejvíce. 

Studie Parsons et al. (2011) použila ve svém výzkumu 70 fotografií kojeneckých a dospělých 

tváří, které měly neutrální výraz. 71 participantů (34 mužů, 37 žen, 17–24 let) s  malou nebo žádnou 

zkušeností  s péčí  o  kojence  se  zúčastnilo  dvou  úkolů.  Prvním  bylo  hodnocení  atraktivity 

prezentovaných tváří na stupnici od +4 (velmi atraktivní) do -4 (velmi neatraktivní). Druhým úkolem 

bylo  opakované  stisknutí  tlačítka  pro  snížení  nebo  zvýšení  doby  trvání  pozorování  jednotlivých 

fotografií tváří, což bylo interpretováno jako jejich vynaložené úsilí pro sledování konkrétních tváří.  

Obličeje kojenců byly rozděleny do tří skupin na kojence s velmi infantilními, průměrně infantilními a 

málo infantilními  charakteristikami,  aby odrážely  roztomilost.  Výsledky byly  provedeny analýzou 

délky pozorování a hodnocení atraktivity. U tváří dospělých jedinců nebyly v hodnocení atraktivity 

nalezeny značné rozdíly mezi muži a ženami. U atraktivity (roztomilosti) kojenců však ženy hodnotily 

jejich  tváře  jako  značně  roztomilejší  než  muži.  A  obecně  kojenci  v kategorii  s velmi  infantilními 

charakteristikami  byly  shledáni  jako  nejatraktivnější  (nejroztomilejší).  V porovnání  s hodnocením 

roztomilosti měli muži i ženy celkově podobný čas pozorování, což naznačuje podobnější zájem o 

kojence  mezi  pohlavími,  než  se  mohlo  zdát.  Kojenecké  tváře  mají  tedy  pravděpodobně  podobný 

motivační  význam  pro  ženy  i  muže,  a  to  navzdory  genderovým  odlišnostem  v  jejich  vědomém 

hodnocení.

Cárdenas et al. (2013) ve své studii používali metodu měření pohybu očí u 32 mužů a 31 žen. 

Nikdo  z účastníků  nebyl  rodič.  Podnětem  k testu  pro  sledování  pohybu  očí  byly  tváře  mladých 

dospělých (24 žen a 24 mužů) a kojenců s neutrálním výrazem. Zájem o kojence byl hodnocen na 

základě opovědí participantů na dotazníky. Jedním byla preference práce s kojencem (péče o kojence) 

nebo  bez  kojence  s podobným  platem  (např.  číšník/číšnice)  a  druhým  interakce  s kojencem. 

Preference  pro  jednotlivé  práce  byla  hodnocena  na  stupnici  od  1  do  7.  Úkol  zahrnující  interakci 

s kojencem byl navržen podle studie Maestripieri a Pelka (2002), kde byli participanti seznámeni s  

určitým scénářem a měli  vybrat  z šesti  možností  (např.  „ignorovat  dítě“),  jak by se v hypotetické 

situaci vůči kojenci zachovali (např. „pokud dítě pláče, udělala/udělal bych …“). Výsledky ukázaly, že  

u mužů i žen byly podobné preference pro práce nezahrnující péči o kojence. Ženy ovšem preferovaly 

více než muži práce, které péči zahrnovaly. V dotazníku týkající se interakce s kojenci měly ženy také 

značně vyšší skóre než muži. Co se týče pozorování pohybu očí, bylo zjištěno, že muži pozorovali 
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kojence  více,  pokud  byl  prezentován  společně  s mužskou  tváří,  ale  ne  s ženskou.  Ženy  naopak 

pozorovaly kojence stejně dlouho, bez ohledu, s jakou tváří byly prezentovány. Ženy tedy sledovaly 

kojenecké tváře déle a častěji než tváře dospělých obou pohlaví, zatímco muži je pozorovali pouze  

pokud byly spárovány s mužskými tvářemi. Což může značit, že úroveň mužského zájmu o kojence 

není  úmyslná,  ale  může  být  například  důsledkem  jejich  vyhýbání  se  pozorování  mužské  tváře.  

Výsledky potvrdily, že zájem žen o kojence je silnější a stabilnější než u mužů, což je v souladu s  

hypotézou, že vzhledem k ženské ústřední roli v péči o kojence, se u nich vyvinula větší citlivost na 

jejich podněty. 

Ačkoli byly pozorovány rozdíly mezi pohlavími v percepci roztomilosti kojenců, zdá se, že 

dětské tváře mají na muže a ženy podobný vliv. Ve studii Hahn et al. (2013) mělo 82 studentů stejný 

úkol jako ve studii Parsons et al. (2011), měnit dobu pozorování jednotlivých tváří pomocí stisknutí 

tlačítka. Prezentované byly tváře vysoce atraktivních/roztomilých nebo málo atraktivních/roztomilých 

kojenců a dospělých tváří. Jak bylo očekáváno, hlavní byl efekt atraktivity/dětského schématu, jelikož 

byla vynaložena větší snaha k prodloužení doby sledování vysoce atraktivních/roztomilých tváří. Muži 

se však snažili  značně více než ženy v prodloužení  doby sledování  ženských tváří  a ženy se více 

snažili  prodloužit  čas pozorování  kojenců a mužů.  Mezi  muži  bylo vynaloženo značně větší  úsilí  

k prodloužení  doby  pozorování  žen  než  kojenců,  což  značí,  že  muži  shledávají  kojence  méně 

motivujícími než ženy. Muži a ženy se tedy zdají být odlišně motivovaní tvářemi stejného pohlaví,  

opačného  pohlaví  i  kojenců.  Výsledky  této  studie  jako  první  naznačují,  že  pohlavní  rozdíly  v 

motivačním významu tváří existují. Tyto rozdíly však mohou být patrné pouze při hodnocení jemných 

odchylek  roztomilosti  nebo  pokud  jsou  kojenecké  tváře  prezentovány  společně  s více  žádoucí 

variantou.

Obecně tedy vyvolávají kojenecké tváře větší motivaci u žen než u mužů (např. Hahn et al., 

2013; Parsons et al., 2011). Vzhledem k ústřední roli žen v péči o kojence se u žen vyvinula větší a  

stabilnější citlivost na jejich podněty (Cárdenas et al., 2013). Ženskou pozornost dokonce upoutá tvář 

kojence více než tvář opačného pohlaví, což u mužů neplatí (Cárdenas et al., 2013). Muži spolehlivě 

rozeznají odchylky v kojenecké tváři, co se výrazu týče. Při určování kojence se silnějším dětským 

schématem už si však nejsou tak jistí, což by mohlo být následkem emotivních reakcí specifických jen 

pro  ženy  a  ženské  touhy  starat  se  o  nejpotřebnějšího  potomka  (Lobmaiera  et  al.,  2010).  Studie 

zkoumající motivace kojeneckých tváří jsou v jistém smyslu v rozporu. Některé tvrdí, že kojenci mají 

podobný  motivační  význam  pro  muže  a  ženy,  a  to  navzdory  genderovým  odlišnostem  v  jejich 

vědomém hodnocení  (např. Parsons et al.,  2011)  a jiné naopak, že pohlavní rozdíly v motivačním 

významu  tváří  možná  existují,  ale  že  mohou  být  patrné  pouze  při  hodnocení  jemných  rozdílů 

roztomilosti nebo pokud jsou kojenecké tváře prezentovány společně s více žádoucí možností (např.  

Cárdenas et al., 2013).
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4.2.3 Role rodičovské zkušenosti 

V percepci  roztomilosti  hraje  jistou  roli  také  zkušenost  s kojenci.  Již  probraná  studie  od 

Glocker (2009) navrhla zapojení mezokortikolimbického systému v neurofyziologickém mechanismu, 

kterým dětské schéma vyvolává touhu pečovat o kojence, a to bez ohledu na příbuznost s ním. Mozky 

rodičů  ovšem  reagují  spíše  na  své  vlastní  potomky  než  na  děti  neznámé,  se  silnější  aktivitou 

v oblastech  souvisejících  s odměnami  (Katherine  et  al.,  1981;  Wiesenfeld,  Malatesta  a  DeLoach, 

1981). Otázkou je, do jaké míry je rodičovství intuitivní a jak velkou roli hraje zkušenost. Existují také 

rozdíly ve vnímání kojeneckých podnětů mezi rodiči a bezdětnými jedinci (např. Thompson-Booth et 

al., 2014; Mascaro et al., 2014; Nishitani et al., 2011). Studie zabývajících se těmito rozdíly a jejich 

závěry si nyní přiblížíme. 

Ve studii  Katherine et  al.  (1981)  mělo 73 matek za úkol  pozorovat  fotografie vlastních a 

neznámých kojenců. Bylo jim prezentováno celkem pět fotografií, každá po dobu 10 sekund. Jednou 

z fotografií bylo vlastní dítě matky a na ostatních fotografiích byli neznámí kojenci (dva hodnoceni  

vysokoškolskými  studenty  jako  velmi  roztomilí  a  dva  jako  málo  roztomilí).  Poté  byla  pomocí 

obličejové elektromyografie (fEMG) naměřena míra úsměvu a odezvy kožní vodivosti (SCR). Reakce 

matek na neznámé kojence se podobaly reakcím bezdětných žen na kojence v předchozích studiích. 

Ženy déle  pozorovaly roztomilejší  kojence a usmívaly se neselektivně.  Na své vlastní  kojence se  

matky dívaly déle, ale jen pokud byly fotografie prezentovány v párech s neznámým kojencem. Matky 

měly také vyšší emoční odezvu při pohledu na jejich dítě což indikovala změna v SCR (ovšem roli zde 

mohlo hrát překvapení, jelikož matky nebyly obeznámeny s použitím fotografie jejich dětí). 

Wiesenfeld, Malatesta a DeLoach (1981)  zjišťovali ve své studii různé rodičovské odpovědi 

na známé a neznámé kojenecké nouzové signály. 16 matek a otců čtyř až šesti měsíců starých kojenců 

měli za úkol poslechnout si zvuky vzteku a pláče jejich vlastních a cizích kojenců. Matky reagovaly na 

pláč jejich vlastních kojenců s krátkým srdečním zpomalením následovaným sekundárním zrychlením, 

což je vzorec srdeční odezvy v obranné reakci. Otcové reagovaly pouze zpomalením, to je typické pro  

orientační  odezvu.  Na  neznámé pláče  a  zvuky kojenců reagovaly matky i  otcové se  zpomalením 

srdečního tepu.  Bolestný pláč  vlastních  kojenců vyvolal  největší  elektrodermální  odezvou u obou 

rodičů a matky hodnotily tento pláč jako nepříjemný a úzkostlivý. Oba rodiče byly také velmi přesní 

v identifikaci pláče jejich dětí, ale jen matky byly schopné poznat konkrétní typ pláče. 

Experiment Ranote et al. (2004) zkoumal nervový základ mateřské reakce na kojence pomocí 

fMRI.  10  matek  pozorovalo  soubory  videí,  které  zahrnovaly  jejich  vlastní  kojence,  neznámého 

kojence a  neutrální  video (dopravní  provoz).  Při  pozorování  videí  byl  pomocí  fMRI zaznamenán 

BOLD signál.  Video s kojencem vyvolalo v porovnání s neutrálním videem aktivaci ve ventrálním 

toku vizuálního zpracování toku a mozečku, která byla více vyznačena napravo a rozšířena do polární  

temporální  kůry.  Toto  naznačuje,  že  videa  s kojenci  mohou  vyvolat  automatickou  motorickou  a 
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emoční  přípravu  starat  se  o  kojence.  Když  matky  pozorovaly  své  vlastní  kojence  v porovnání 

s neznámými,  byla  aktivace  vyvolána  v pravém  anteriorním  temporálním  pólu  a  levé  amygdale. 

Aktivace těchto oblastí  naznačuje jejich důležitou roli  v mateřské schopnosti  reagovat  na kojence. 

V porovnání  videa  neznámého  a  jejich  vlastního  kojence  byla  signifikantní  aktivace  znovu 

v bilaterálních  oblastech  vizuálního  zpracování,  ovšem  tentokrát  to  byly  levý  lingvální  a  pravý 

mediální  temporální  závit,  levý precuneus a  cuneus.  Tato aktivace může odrážet  neznalost  cizího 

kojence.  Dále  byla  signifikantní  aktivace  pozorována  v  pravé  anteriorní  mediální  a  pravé 

dorzolaterální prefrontální kůře, což by mohlo značit potřebu pro silnější kognitivní zpracování při  

pozorování neznámého kojence v kontrastu s vlastním. 

Ve  studii  Elmadih  et  al.  (2016)  byly  sledovány  interakce  mezi  matkou  a  jejím  vlastním 

kojencem 4 až 6 měsíců po porodu. Během 7 až 9 měsíců byly matky sledovány pomocí fMRI, 15 

matek s vysokou a 15 s nízkou citlivostí na kojenecké podněty. Výběr matek s nízkou nebo vysokou 

citlivostí  probíhal  na  základě  pozorování  a  posouzení  behaviorální  citlivosti  matky  v interakci  s 

dítětem pomocí „Manchester Assessment of Caregiver Infant Interaction“ na škále od 1 do 7. Měření 

probíhalo  za  účelem  zjištění  rozdílných  odpovědí  při  pozorování  videí  jejich  vlastních  versus 

neznámých  šťastných,  smutných  nebo  emocionálně  neutrálních  kojenců. V porovnání  s  matkami 

s nejnižší citlivostí na kojenecké podněty, vykazoval mozek matek s vysokou citlivostí silnější aktivaci 

mozku  v pravém  superiorním  temporálním  závitu  v odpovědi  na  jejich  vlastní  kojence  oproti 

neznámým a na jejich vlastní šťastné versus neutrální kojence. Tato aktivace může být podstatná pro 

citlivou  mateřskou  péči.  Naopak  matky  s nejnižší  citlivostí  nevykazovaly  rozdílnou  aktivaci 

v odpovědi na jejich kojence v kontrastu s cizími. 

Strathearn et al. (2008) se pokoušeli určit, jak mozek matek reaguje na výrazy tváře vlastních  

dětí  porovnáváním šťastné,  neutrální  a  smutné  tváře.  28  prvorodiček  pozorovalo  fotografie  jejich 

vlastních 5 až 10 měsíců starých dětí a neznámých kojenců. Dohromady pozorovaly po dobu 2 sekund 

šest  různých  fotografií  (vlastní  šťastné,  vlastní  smutné,  neznámé  neutrální  atd.).  Výsledky  fMRI 

měření ukázaly, že při pohledu na tváře vlastních dětí se aktivuje rozsáhlá mozková síť, ve které jsou 

pravděpodobně integrované afektivní a kognitivní informace směřované k motorickým/behaviorálním 

výkonům. V reakci na šťastné kojenecké tváře byly aktivovány oblasti mozku zpracovávající odměny 

spojené se sekrecí dopaminu, ale nebyly aktivovány při pohledu na nešťastného kojence nebo kojence 

s neutrálním výrazem. Tyto oblasti (ventrální tagmentální oblast/regiony, substantia nigra, striatum a 

oblast čelního laloku) zahrnuté do emočního zpracování kognice a motorických/behaviorálních úkonů, 

byly také aktivovány jen v případě, že matky pozorovaly své vlastní kojence.  

Nishitani  et  al.  (2011) zkoumali  rozdílné  reakce  v prefrontální  části  mozku  na  kojenecké 

emoce u matek a bezdětných žen.  Participanty bylo 14 bezdětných žen a 14 žen s dětmi. Kojencům 

bylo od 9 do 36 měsíců. Postupně bylo prezentováno několik fotografií kojeneckých a dospělých tváří 

a účastnice měly za úkol ohodnotit každou z tváří buď jako šťastnou, naštvanou, smutnou, ustrašenou, 
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překvapenou nebo neutrální. Kritériem bylo hodnotit fotografie co nejpřesněji a nejrychleji během 60 

sekund.  Výsledky  změřeného  rozlišování  emocí,  ukázaly  signifikantně  zvýšenou  aktivitu  v  pravé 

prefrontální kůře mozkové (PFC) u matek v porovnání s bezdětnými ženami. Což naznačuje, že tato 

aktivace může souviset s vlastním rodičovstvím. Je ovšem nutno poznamenat, že PFC je aktivována 

během rozlišování emocí, ale už ne během pasivního pozorování těchto emocí. 

Thompson-Booth et al. (2014) porovnávali ve své studii zaměření pozornosti na kojence, dítě, 

dospívajícího a dospělého u matek a bezdětných žen. Výzkumu se zúčastnilo 84 žen, z toho 39 matek  

a 45 bezdětných. Ženy měly za úkol vybírat jednu ze tří fotografií, která mezi zbylé nezapadala barvou 

očí (modrá mezi hnědými) a svou volbu potvrdit stisknutím levé nebo pravé klávesnice podle toho, jak  

byla fotografie nakloněna. Účastnice měly být ve svých volbách co nejpřesnější a nejrychlejší. Reakce 

byla nejvíce zpomalena v přítomnosti smutné kojenecké tváře v porovnání s dětmi, dospívajícími a 

dospělými. Reakce matek byla ještě o něco pomalejší než bezdětných žen. V porovnání zbylých tváří 

byla reakce také opožděna u dětských,  ale jen pokud měly smutný výraz. Pozornost  na dospělé a 

adolescentní  tváře  byla  stejná.  Podle  Thompson-Booth  et  al.  (2014)  značí  výsledky  jejich  studie 

spojitost  rodičovství  se  zvýšeným  zaměřením  pozornosti  na  kojenecké  tváře.  Je  také  možné,  že 

biologické  změny  spojené  s rodičovstvím  mohou  částečně  za  změny,  ve  kterých  jsou  kojenecké 

podněty zpracovány a upřednostňovány. Na druhou stranu mohou být tyto rozdíly mezi matkami a 

bezdětnými ženami způsobeny pouze jejich zkušeností s nutností věnovat pozornost kojencům.

Ve studii  Endendijk et  al.  (2020)  byly 23 matkám prezentovány kojenecké tváře  lišící  se 

různým stupněm dětského schématu. Po prohlédnutí jednotlivých fotografií měly za úkol ohodnotit 

roztomilost  kojence jako „ne moc roztomilý“, „roztomilý“ nebo „velmi roztomilý“. Během tohoto  

úkolu  proběhlo  fMRI  měření.  Následně  byly  vyplněny  dotazníky  ohledně  rodičovské  péče  kvůli 

přítomnosti  emocí,  kognitivních procesů a aktivit,  které ulehčují  ochranu a péči  o děti,  zahrnující  

pozitivní přístup k dětem a ochotu se o ně starat a chránit  je.  Měření ukázalo, že kojenecké tváře 

vyvolaly rozsáhlou aktivaci v bilaterální visuální kůře mozkové, hipokampu, senzoricko-motorických 

oblastech, parietální a frontální kůře a inzule. Další zjištění souviselo s vyšší nervovou odpovědí na 

kojenecké  tváře  v putamenu a  amygdale  u  matek,  které  v  dotazníku  uvedly,  že  kojencům věnují 

vysokou míru mateřské péče. Zajímavé bylo, že rozdíly v úrovni dětského schématu nemodulovaly 

nervové odpovědi na kojence i přes to, že hodnocení jejich roztomilosti bylo různé. V tomto výzkumu 

by to podle Endendijk et al. (2020) mohlo být způsobeno nízkou citlivostí detekovat nervové koreláty 

rozdílného hodnocení roztomilosti matek. 

Studie  Mascaro  et  al.  (2014)  zkoumala  neurální  odpovědi  otců  na  kojenecký  pláč. 

Experimentu se zúčastnilo 36 biologických otců dětí  ve věku jednoho až dvou let,  žijící  s matkou 

dítěte. Byl použit rodičovský dotazník s otázkami týkajících se odpovědnosti a péče o děti ke změření 

úrovně rodičovské péče otců. Poté měli participanti za úkol poslechnout si pláč různých kojenců. Při 

poslechu  probíhalo  měření  mozkové  aktivity  otců.  Výsledky  ukázaly,  že  zvýšená  aktivita  oblastí 
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mozku při reakci na pláč kojence, která se vyskytuje u matek (např. amygdala) (Riem et al., 2011),  

nebyla u otců aktivní. Toto zjištění tedy naznačuje existenci významných rozdílů mezi matkami a otci. 

V další  ze  studií  Mascaro  et  al.  (2014)  bylo  pomocí  neurozobrazování  zjištěno,  že  pozorování 

dětských  tváří  aktivovalo  u  mužů  oblasti  mozku,  které  jsou  známé  svou  důležitostí  v  procesu 

zpracování tváří, emocí, empatie, mentalizace a zpracování odměny. Analýza celého mozku ukázala 

oblasti,  ve  kterých  byla  aktivace  silnější  u  otců,  včetně  bilaterálního  temporoparietálního  spojení, 

středního frontálního závitu, laterárního superiorního frontálního závitu, mediálního orbitofrontálního 

kortexu  (OFC),  ventromediálního  prefrotálního  kortexu  a  precuneu.  Bilaterální  temporoparietální 

spojení  je  aktivní  v průběhu  metalizačních  úkonů  a  jeho  aktivace  při  pohledu  na  neznámé  dítě 

poukazuje na to, že otcové mohou být více adaptovaní na posouzení duševního stavu cizích dětí. Vyšší 

aktivace  orbitofrontální  kůry  a  ventromediální  prefrotální  kůry  u  otců,  je  v souladu  s posledními 

studiemi, které zdůrazňují důležitost OFC mozku rodičů (Kringelbach et al. 2008; Parsons et al. 2013). 

Podle Mascaro et al. (2014) může být tedy spekulováno, že u otců je v porovnání s bezdětnými muži 

větší  šance  k udržení  motivace  v  interakci  s nešťastnými  kojenci,  kdy  je  udržení  této  motivace 

náročnější. 

To, jestli je pozorovatelem kojence rodič nebo bezdětný jedinec, pohlaví jedince a fakt, jestli  

se jedná o vlastního nebo neznámého kojence,  hraje tedy v nervových i  jiných odpovědích (např. 

úsměv) na kojence klíčovou roli. U nuliparních žen jsou reakce na kojence menší než u rodičů (např. 

Thompson-Booth et al., 2014). Pozorování kojeneckých tváří vyvolává u matek rozsáhlou aktivaci v 

bilaterální  visuální  kůře  mozkové,  hipokampu,  senzoricko-motorických  oblastech,  parietální  a 

frontální  kůře  a  inzule (Endendijk  et  al.,  2020).  Vyšší  je  také  nervová  odpověď  v putamenu  a 

amygdale  u  matek,  které  uvádějí, že  jejich  kojenci  od  nich  získávají  vysokou  mateřskou  péči 

(Endendijk et al., 2020).  Rozdílné úrovně dětského schématu zřejmě nemodulují nervové odpovědi 

matek na kojence (Endendijk et al., 2020). Matky reagují silněji na vlastní kojence oproti neznámým a 

reakce  bezdětných žen  na  kojence  je  podobná  reakci  matek  na  neznámé kojence.  Matky se  více  

usmívají při pohledu na své kojence, pozorují je déle a jejich emoční vzrušení je vyšší (Katherine et 

al.,  1981).  Ovšem jen pokud mají  možnost  výběru upření  pozornosti  mezi  vlastním a neznámým 

kojencem. Rodiče jsou také schopni rozeznat pláč svých kojenců a rychlost jejich srdečního tepu se při 

jeho  poslechu  mění  (Wiesenfeld,  Malatesta  a  DeLoach,  1981).  Aktivace  mozku  matek,  vyvolána 

v pravém anteriorním temporálním pólu a levé amygdale v kontrastu pozorování videa jejich vlastního 

kojence  a  kojence neznámého,  naznačuje  jejich  důležitou  roli  v mateřské  schopnosti  reagovat  na 

kojence (Ranote et al., 2004). Zvýšená aktivita mozku při reakci na kojenecký pláč, která se vyskytuje  

u matek (např. v amagdyle) (Riem et al., 2011) nejsou aktivní u otců, což naznačuje existenci rozdílů v 

reakci na kojence mezi matkami a otci (Mascaro et al., 2014). Matky s vysokou citlivostí na kojenecké 

podněty  vykazují  vyšší  aktivitu  v pravém  superiorním  temporálním  závitu  při  pozorování  jejich 

vlastního a šťastného kojence (Elmadih et al., 2016). Tato aktivita může být důležitá pro mateřství a 
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aktivuje  centra  odměny  mozku,  která  souvisejí  se  sekrecí  dopaminu  (Elmadih  et  al.,  2016).  Při 

rychlém přiřazování výrazů kojeneckým tvářím, se u matek zvýšila aktivita v pravé prefrontální kůře 

mozkové, na rozdíl od bezdětných žen, což naznačuje, že tato aktivace může souviset s rodičovstvím 

(Nishitani et al., 2011). V porovnání tváře kojence, dítěte, dospívajícího a dospělého, byla pozornost 

při  výběru  nezapadající  fotografie  nejvíce  zpomalena  v přítomnosti  kojenecké  tváře  se  smutným 

výrazem  (Thompson-Booth  et  al.,  2014).  Za  upřednostňování  kojeneckých  podnětů  mohou  být 

zodpovědné  buď  biologické  změny  spojené  s  rodičovstvím  nebo  pouhé  zkušenosti  s kojenci 

(Thompson-Booth et al., 2014). 

4.3 Role hormonů v percepci roztomilosti 

Ženy mají tendenci být vnímavější vůči jemným odchylkám roztomilosti než muži (Cárdenas 

et  al.,  2013). Ukazuje  se,  že  v těchto  pohlavních  rozdílech  mohou  hrát  důležitou  roli  pohlavní 

hormony (např. estrogen nebo progesteron) (Sprengelmeyer et al., 2009). Hladiny hormonů se také 

mění v rodičovství, a to jak u žen, tak u mužů (např. Löwenbrück a Hess; 2021 Mascaro et al., 2014). 

Úrovně hormonů také určitým způsobem korelují s věkem jedince (Sprengelmeyer et al., 2009). Jaké 

konkrétní hormony a jakým způsobem mohou mít vliv na percepci roztomilosti u člověka bude nyní  

v několika studiích přiblíženo. 

Sprengelmeyer et al. (2009) studovali vnímání různé míry roztomilosti u 24 mladých žen (19-

26 let), 24 mladých mužů (19-26 let) a 24 starších žen (45-60 let). Autoři studie počítačově upravili  

fotografie tváří kojenců tak, aby disponovaly různou mírou roztomilosti (od nejméně roztomilé -50 % 

po nejvíce roztomilou +50 %). Po pozorování upravených fotografií kojenců jednotlivými skupinami 

bylo zjištěno, že mladé ženy vnímaly jemné variace v roztomilosti více než stejně staří muži. Ženy ve  

věku 45 až 51 let na tom byly stejně jako mladé ženy, ovšem citlivost na odchylky v roztomilosti u žen 

ve věku 53 až 60 let se více podobala té mužské. V dalších experimentech této studie byl zjištěn rozdíl 

mezi schopností rozlišovat roztomilost u žen stejného věku před a po menopauze a u žen užívající 

nebo neužívajících kombinovanou hormonální  antikoncepci,  mezi  kterými  také nebyl  signifikantní  

věkový rozdíl. Ženy a mladé ženy užívající hormonální antikoncepci byly vnímavější vůči jemným 

odchylkám v roztomilosti než jejich porovnávací skupiny (postmenopauzální ženy a ženy neužívající 

antikoncepci). Tato zjištění naznačují možné zapojení ženských reprodukčních hormonů (progesteronu 

a estrogenu) do percepce roztomilosti. Podle Sprengelmeyer et al. (2009) po menopauze prudce klesají 

hladiny progestogenu a estrogenu a patří tedy mezi kandidátní hormony, které mohou být zodpovědné 

za tyto meziskupinové rozdíly.  Sprengelmeyer et  al.  (2009)  se také domnívají,  že za tyto procesy 

mohou  být  zodpovědné  oblasti  mozku  zapojené  do  zpracování  odměny  a  mateřského  chování 

(Panksepp,  1998)  a  že  zvýšená  citlivost  na  roztomilost  kojenců  může  pomáhat  matkám  se 

soustředením na jejich novorozence a tvorbou pouta s nimi.

23



Hahn et al. (2015)  však ve své studii nenašli žádné důkazy, že by pohlavní hormony nějak 

regulovaly ženskou percepci roztomilosti. Jejich studie se zúčastnilo 60 mladých žen, které měly za 

úkol během pěti týdenních testování hodnotit roztomilost fotografií dvaceti kojenců na škále od 1 do 7. 

Poté měly za úkol pozorovat ty samé tváře kojenců a dobu, po kterou je chtěly sledovat si mohly 

pomocí opakovaného stisknutí tlačítka samy určit. Odměna (reward value), kterou to vyvolalo, byla 

následně  usuzována  podle  času  stráveného  pozorováním  jednotlivých  kojenců.  Ženám  byly  při 

každém sezení odebírány vzorky slin ke zjištění koncentrace testosteronu. Analýzy ukázaly, že efekt  

roztomilosti na míru odměny kojenecké tváře (jinak řečeno úrovně, do které tváře kojenců s vysokou 

mírou dětského schématu byly pro pozorovatele větší  odměnou než verze s nižší  mírou) byl  větší 

v testování, ve kterém byly u žen vysoké hladiny testosteronu. Účinek hladiny testosteronu na míru  

odměňující kojenecké roztomilosti byl nezávislý na možných účincích estradiolu a progesteronu. Tyto 

výsledky tedy naznačují, že testosteron u žen nejspíše reguluje, jak moc odměňující kojenecké tváře  

budou, což možná zahrnuje určité hormonální změny pro různé úrovně roztomilosti.

Lobmaier et al. (2015) prováděli experimenty, ve kterých měly ženy v ovulační a luteální fázi 

menstruačního  cyklu  hodnotit  míru  roztomilosti  kojence.  V ovulaci  byly  ženy  na  jemné  rozdíly 

v úrovni dětského schématu vnímavější a hodnotily kojence jako roztomilejší než ve fázi luteální. Tato 

změna by mohla souviset s hormonálními změnami v průběhu menstruačního cyklu. Studie Lobmaier 

et al.  (2015) nejprve navrhla, že by za to mohly být zodpovědné zvýšené hladiny estradiolu nebo 

progesteronu.  Každopádně  ani  jeden  z těchto  hormonů  nekoreloval  se  zvýšenou  citlivostí  na 

roztomilost. Lobmaier et al. (2015) tedy navrhli, že by za to mohly být zodpovědné spíše hormony 

jako prolaktin a oxytocin. Protože hladiny těchto hormonů jsou zvýšené také po porodu, předpokládá 

se, že vyšší koncentrace prolaktinu a oxytocinu souvisí s větší péčí o dítě a je důležitá pro tvorbu pouta 

mezi matkou a dítětem (např. Brunton a Russell, 2008). Prolaktin je nejlépe známý svým stimulačním 

účinkem na laktaci, ale byla také prokázána jeho role v rodičovském chování (např. Mann a Bridges,  

2001). O oxytocinu je známo, že podporuje mateřské chování a jeho snížení je spojeno s rizikem 

poporodní deprese a zanedbávání dětí (viz kap. 3.4). Co se týče testosteronu, může mít pokles jeho 

hladiny pozitivní efekt na péči o kojence během časného rodičovství, naopak zvýšení může pozornost  

na kojence zmenšit. Tedy zjištění, že ženy lépe rozlišují roztomilost v ovulační fázi menstruačního 

cyklu,  by  mohlo  spíše  souviset s hladinami  hormonů  oxytocinu  a  prolaktinu  než  estradiolu, 

progesteronu nebo testosteronu (Lobmaier et al., 2015). 

Vyšší hladiny testosteronu u otců byly však asociovány s větší aktivací v centrech odměn při 

pozorování  vlastního  kojence  místo  neznámého  (Kuo  et  al.,  2012).  Studie  Kuo  et  al.  (2012)  se 

zúčastnilo 10 otců a jejich kojenců ve věku 8-19 týdnů. Každému otci bylo prezentováno patnácti  

sekundové video vlastního dítěte, cizího dítěte (které mělo pohlaví, věk a etnicitu stejnou jako jejich  

vlastní dítě) a panenky. Výsledky ukázaly, že silnější reakce na vlastní kojence souvisely s hladinou 

změřeného testosteronu. Muži, kteří měli vyšší hladinu testosteronu po interakci s vlastním kojencem 

24



měli také silnější aktivaci v oblastech mozku spojených s tzv. approach behaviour (tedy, že se člověk 

pohybuje směrem k danému stimulu) a emočním chováním (Villablanca, 2010). Muži, kteří měli při 

pozorování  šťastných kojeneckých tváří  vyšší  aktivaci  v levém  caudatue  nucleu,  oblasti  spojené s 

odměnou,  měli  také  vyšší  hladinu  testosteronu  po  interakci  s jejich  kojenci.  Byla  tedy  objevena 

pozitivní  korelace  mezi  testosteronem a  otcovským  chováním  a  po  interakci  otce  s  kojencem  se 

hladina testosteronu sníží. Podle van Anders et al. (2011) se hladina testosteronu možná zvyšuje při 

odpovědi na naléhavé kojenecké podněty, jakým je např. pláč, který může být spojen s ochranářským 

chováním otců.

Studie Mascaro et al. (2014)  se zaměřovala na různé neurální odpovědi na dětské podněty u 

otců a bezdětných mužů a jejich hormonální koreláty. Zúčastnilo se 88 otců s dětmi ve věku od 1 do 2 

let a 50 bezdětných mužů kolem věku 25 let. K experimentu byly použity fotografie dospělých žen a 

mužů se šťastným, neutrálním nebo smutným výrazem. Dále byly použity fotografie dětí se stejnými 

výrazy  jako  fotografie  dospělých  jedinců.  Bezdětní  účastníci  měli  signifikantně  vyšší  obsah 

testosteronu  v  plazmě  a  signifikantně  nižší  obsah  oxytocinu.  Otcovství  bylo  tedy  důležitým 

prediktorem  obsahu  testosteronu.  Hodnoty  testosteronu  nepřímo  korelovaly  s neurální  aktivitou 

v regionech  pravého  kaudálního  středního  frontálního  závitu  zapojeného  do  zpracování  emocí.  

Výsledky této studie tedy naznačují, že snížení testosteronu, ke kterému dochází po narození dítěte,  

může být důležitým faktorem k prohloubení empatie vůči dětem.

Holtfrerich  et  al.  (2016)  zkoumali  interakci  mezi  testosteronem a  oxytocinem v selektivní 

pozornosti  a  jejich  účinek  na  pozornost  vůči  dětskému  schématu  u  žen.  Vysoké  koncentrace 

testosteronu byly spojeny se sníženou schopností věnovat kojenci pozornost. Exogenní oxytocin také 

nejspíše  způsoboval  horší  orientaci  vůči  kojeneckým  tvářím,  ale  jen  u  žen  s vysokou  hladinou 

endogenního testosteronu. Tato zjištění tedy navrhují existenci komplexního propojení testosteronu a 

oxytocinu v kontextu mateřské péče.

Nadcházející  studie  Holtfrerich et  al.  (2018) je s předchozí  studií  Holtfrerich et  al.  (2016) 

v rozporu. Ve studii  Holtfrerich et al. (2018)  byla také zkoumána interakce exogenního oxytocinu 

s endogenním  testosteronem.  Konkrétně  jejich  vliv  na  mozkovou  aktivitu  během  zpracování 

kojeneckých tváří s různou mírou dětského schématu. 60 nuliparních studentek mělo za úkol přinést tři  

vzorky slin z domova a poskytnout další dva na místě testování. Účastnící dostali dále za úkol použít  

nosní sprej, který obsahoval oxytocin, přičemž části z nich byl náhodně podán sprej bez aktivní látky 

(placebo).  V následném  testování  měli  ženy  co  nejrychleji  a  nejpřesněji  vybírat  mezi  čtyřmi 

fotografiemi tu, která mezi ně nezapadala (např. nezapadající fotografie = kojenecká tvář a distraktory 

= 3 dospělé tváře). Byl nalezen pozitivní efekt oxytocinu v porovnání s placebem, ale pouze u stimulů 

s vysokou mírou dětského schématu. Výsledky studie tedy podporují představu, že oxytocin zvyšuje 

pozornost vůči dětskému schématu.  Po užití  oxytocinu byla také nalezena pozitivní  korelace mezi  

selektivní pozorností vůči kojeneckým tvářím a zvýšenou aktivací v levém putamenu. Tato korelace 
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byla  specifická pro ženy s vysokou koncentrací  endogenního testosteronu.  Podle  Holtfrerich et  al. 

(2018) tak mohou tato zjištění poskytovat počáteční důkaz pro nervový mechanismus, kterým může 

oxytocin zvyšovat citlivost vůči dětskému schématu a je v rozporu s předchozím zjištěním negativního 

působení testosteronu v mateřské péči (Holtfrerich et al., 2016). 

Bos  et  al.  (2018)  používali  ve  své  studii  fMRI.  Na  vzorku  26  mladých  nuliparních  žen 

zkoumali účinek oxytocinu na nervové odpovědi (související s odměnou) na tváře kojenců lišících se 

stupněm roztomilosti. Ženám byl poskytnut intranazální oxytocin. Poté měly za úkol ohodnotit celkem 

37 různých fotografií  kojenců buď jako „ne moc roztomilé“, „roztomilé“ nebo „velmi roztomilé“.  

Výsledky  ukázaly,  že  kojenecké  tváře  vyvolaly  nervovou  aktivaci  v  několika  oblastech  mozku 

souvisejících  se  zpracováním  odměny  a  významnosti,  a  to  včetně  ventrální  tegmentální  oblasti, 

putamenu,  amygdaly,  předního  cingulárního  kortexu  (ACC)  a  insuly.  Aktivace  pozorované 

v putamenu,  insule  a  ACC pozitivně korelovaly s naměřenou mírou motivace k poskytování  péče. 

Nebyl  však  zaznamenán  vliv  oxytocinu  na  hodnocení  tváří  kojenců.  Po  podání  oxytocinu  byla 

předpokládaná  zvýšená  aktivace  v oblastech,  souvisejících  s  poskytováním péče.  Pozorována  byla 

ovšem naopak snížená aktivace ve ventrální tagmentální oblasti, putamenu a amygdale. Podle Bos et  

al.  (2018)  je  tedy  možné,  že  efekt  hladiny  oxytocinu  může  souviset  s konkrétními  osobnostními 

charakteristikami hodnotitelů (např. Bos, 2017).

Löwenbrück a Hess (2021) zjistili jiný efekt testosteronu u otců, u kterých se zdálo, že vysoké 

hladiny testosteronu působí na péči o kojence negativně. U bezdětných mužů však byla vysoká hladina 

testosteronu asociována  se  zvýšenou schopností  reagovat  na  kojence,  pokud šlo  o  líbivost  těchto 

kojenců.  Vysoká  hladina  testosteronu  také  souvisela  s častějším  usmíváním  na  kojence.  Vysoká 

hladina testosteronu u bezdětných mužů byla také asociována s jejich přáním stát  se otcem, které 

uvedli.  U matek i  bezdětných žen, na rozdíl od mužů, byly nízké hladiny testosteronu asociovány 

s častějším  usmíváním  na  kojence  a  s méně  jízlivým  výrazem.  Výsledky  tedy  souhlasí  se  studií 

Holtfrerich et al. (2016), která tvrdí, že ženy s vyšší hladinou testosteronu projevují nižší schopnost 

reagovat na kojence. Obě tyto studie jsou však v rozporu se studií Bos et al. (2010), která zjistila, že 

podávání  testosteronu  zvýšilo  mateřskou  péči,  ovšem  nejspíše  skrze  přeměnu  na  estradiol.  Role  

testosteronu v mateřské péči je podle Löwenbrück a Hess (2021) tedy velmi komplexní a žádá si další  

výzkum, konkrétně musíme brát v potaz přirozenou fluktuaci a variabilitu hladin hormonů (Endendijk 

et al., 2016) a také interakci s dalšími hormony jako je estradiol nebo oxytocin (např. Van Anders, 

Goldey, a Kuo, 2011).

Ženy vnímají  roztomilost  kojenců v ovulační  fázi  menstruálního cyklu více než v luteální 

(Lobmaier et al., 2015). Zodpovědné jsou za to pravděpodobně zvýšené hodnoty hormonů prolaktinu a 

oxytocinu, které jsou důležité pro vytvoření pouta mezi matkou a potomkem (např. Brunton a Russell, 

2008). Pečující  chování  člověka záleží  na  hormonech a  neuropeptidech a  individuálních variacích 

v citlivosti  na  tyto  hormony  a  neuropeptidy,  proto  mohou  hladiny  oxytocinu  souviset  také 
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s konkrétními osobnostními charakteristikami hodnotitelů (např. Bos, 2017). Oxytocin také snižoval 

pozornost  vůči  kojeneckým  tvářím,  ale  jen  u  žen  s vysokou  hladinou  endogenního  testosteronu 

(Holtfrerich et al., 2018). Svou roli v percepci roztomilosti ovšem sehrávají také reprodukční hormony 

jako je progesteron a  estrogen  (Sprengelmeyer et al., 2009; Lobmaier et al., 2015).  Účinek hladiny 

estradiolu a progesteronu na ženské percepci roztomilosti je však stále nejasný, studie jsou spolu v  

rozporu. Rozdíly ve výsledku by mohly být způsobeny použitím rozdílného počtu účastníků (60 vs 

11), rozdílnou metodikou nebo jiným cílovým zaměřením studií. Zvýšená citlivost v ovulační fázi by 

každopádně mohla být způsobena cyklickými hormonálními posuny. Co se týče testosteronu,  byla 

jeho role dlouho nejasná, a i dnes není zdaleka vše objasněno. U žen testosteron možná reguluje, jak 

moc odměňující kojenecké tváře budou (Hahn et al., 2015). Role testosteronu v mateřské péči je tedy 

velmi komplexní a žádá si další výzkum. Musíme brát v potaz přirozenou fluktuaci a variabilitu hladin 

hormonů (Endendijk et al., 2016) a také interakci s dalšími hormony jako je estradiol nebo oxytocin 

(např. Van Anders, Goldey a Kuo, 2011). U mužů byla objevena negativní korelace testosteronu a  

otcovského chování a že hladina testosteronu se sníží po interakci otce s  jeho kojencem (Mascaro et 

al., 2014). Hladina testosteronu se ovšem možná zvyšuje při odpovědi na urgentní kojenecké podněty, 

jakým je např. pláč, který může být spojen s ochranářským chováním otců (Kuo et al., 2012). Snížení 

testosteronu,  které  doprovází  přechod  k  otcovství,  může  být  důležitým  faktorem  k  prohloubení 

empatie vůči dětem (Löwenbrück a Hess, 2021).    

4.4 Narušení efektu dětského schématu 

Existuje několik způsobů, jak může být efekt dětského schématu oslaben nebo dokonce úplně zrušen. 

Pokud jsou například jednotlivé znaky nebo více znaků dětského schématu uvedeny do extrému (např. 

nepřirozeně velké oči), efekt dětského schématu, který nám připadá roztomilý se pak může změnit  

v naprostý  opak  (např.  Sternglanz  et  al.,  1977).  V reálném  životě  se  ovšem  spíše  setkáme 

s vývojovými vadami kojence.  Tyto vady se odrazí  na  vzhledu kojence,  sníží  míru jeho dětského  

schématu a tím i naši percepci jeho roztomilosti. Taková vada může bohužel mít i podíl na narušení 

vazby mezi matkou a dítětem. Několik studií prokázalo, že matky dětí s fyzickými anomáliemi se vůči 

nim chovají odlišně v porovnání s matkami dětí s nenarušeným vzhledem (např. Field a Vega-Lahr, 

1984). Vnímání dětského schématu mohou u matky narušovat například i poporodní deprese nebo 

užívání narkotik (např. Landi et al., 2011). Nejprve budou probrány studie zaměřující se ve svých 

výzkumech na změny v interakci matek s kojencem, který vykazuje zmíněné anomálie narušující jeho 

dětské schéma.

Field a Vega-Lahr (1984) ve své studii sledovali desetiminutovou interakci dvanácti tříročních 

kojenců  s rozštěpem rtu  a  patra  a  dvanácti  kojenců bez  těchto  abnormalit  s jejich  matkami.  Poté 
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zjišťovali, do jaké míry jsou ovlivněny mateřské interakce kraniofaciálními deformitami jejich dětí. 

Kojenci  byli  usazeni  naproti  své matce tak,  aby si  navzájem hleděli  do tváře.  Matkám bylo poté  

řečeno,  aby  si  se  svým  dítětem  hrály  stejně  jako  to  dělají  doma.  Interakce  byly  nahrány  a  

z analyzovány.  Výsledky  výzkumu  ukázaly,  že  matky  kojenců  s vadou  a  matky  dětí  bez  vady, 

pozorovaly kojence stejně  dlouho.  Ovšem děti  s vadou pozorovaly své  matky méně  než  děti  bez 

ní. Dále se v porovnání s matkami normálních kojenců, matky dětí s abnormalitami na tyto děti méně 

usmívaly, méně na kojence mluvily, imitační chování používaly méně často a méně si s  kojenci hráli. 

Field  a  Vega-Lahr  (1984)  vzhledem  k těmto  výsledkům  předpokládají,  že  matky  kojenců  s 

abnormalitami vnímají jejich stav jako dlouhodobý a jsou tímto faktem deprimovány, přesto však není 

zcela jasné, proč matky s kojenci s kraniofaciálními vadami byly méně aktivní.

Barden et al. (1989) také testovali kvalitu interakce matek se svými dětmi, které vykazovaly 

určité obličejové deformace. Testovány byly dvě hypotézy. Zaprvé, že matky kojenců s vadami budou 

projevovat  natolik  silné  psychologické  odmítání,  které  se  v měření  a  jejich  vlastních  odpovědích 

projeví na nevědomé úrovni nebo budou neschopné přiznat těžkosti a stres, kterými trpí od narození 

jejich dítěte. Další domněnkou bylo, že budou tyto matky projevovat méně pečující chování vůči jejich 

dětem.  Participanty  této  studie  bylo  10  matek  a jejich  kojenců.  Pět  z těchto  kojenců  mělo 

kraniofaciální deformity. Poté proběhla tři pozorovací sezení – (1) desetiminutové hraní, stejné, jako 

by  probíhalo  v jejich  domovech  (2)  pětiminutová  snaha  o  vokální  projev  jejich  kojence  a  (3)  

tříminutová imitace, ve které měly matky imitovat chování a výraz jejich kojence. Matky měly poté 

vyplňovaly dotazníky, týkající se jejich života. Byl zjišťován životní stres a matky měly ohodnotit 

spokojenost s jejich životem na škále od jedné do pěti. Výsledky studie poskytují doklad, že kojenecká 

atraktivita  je  důležitým  prediktorem  kvality  interakce  mezi  matkou  a  dítětem.  Matky  dětí  

s abnormalitami  hodnotily  svou  spokojenost  s rodičovstvím  pozitivněji  než  matky  kojenců  bez 

abnormalit. Každopádně po sledování jejich interakcí s potomkem se zjistilo, že tyto matky vykazují  

méně  mateřské  chování  než  matky  normálních  dětí.  Podle  Bardena  et  al.  (1989)  je  možné,  že 

abnormality kojenců mohou ovlivňovat kvalitu mateřské péče, aniž by o tom samotný rodič věděl 

nebo to dokonce popíral. Výsledky studie tedy byly v souladu s navrhnutými hypotézami. 

 Endendijk et al. (2020) zkoumali odpověď mozku matek na fotografie předčasně narozených 

dětí. Studie se zúčastnilo 23 matek s jedním nebo více dětmi ve věku mezi 2 a 6 lety. Sezení byla 

naplánována v rámci  5-10 dnů po začátku menstruace,  kvůli  odstranění  vlivu hormonálních změn 

cyklu.  Jako  stimuly  byly  použity  bloky  fotografií  předčasně  narozených  kojenců  a  kojenců 

donošených. Matky měly při pohledu na jednotlivé fotografie kojenců hodnotit jakou vůči nim cítí 

náklonnost  nebo  naopak  averzi  na  škále  od  1  do  9  (1  =  silná  náklonost,  9  =  silná  averze).  Při 

jednotlivých úkolech byla měřena mozková aktivita pomocí fMRI. Výsledky ukázaly, že pozorování  

předčasně  narozených  kojenců  zvýšilo  aktivitu  v několika  oblastech  mozku  asociovaných  se 

zpracováním  negativních  emocí  a  empatie  (dorsomediální  prefrontální  kůra,  pravá  insula,  levý 
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caudatue  nucleus  hipokampus,  parahipokampus  a  periakvaduktální  šeď),  ale  také  snížilo  aktivitu 

v jedné oblasti spojené s motivací odměn a perspektivy (ventromediální prefrontální kůra). Také však 

objevily, že vysoké pečující mateřské tendence byly asociovány se zvýšenou nervovou aktivitou na 

předčasně  narozené  kojence  v  caudatue,  což  by  podle Endendijk  et  al.  (2020)  mohlo 

odrážet vyhledávací (approach) nebo s odměnou související zpracování. 

Podle  Luo  et.  al  (2015)  se  mohou  další  faktory,  které  narušují  efekt  dětského  schématu 

vyskytovat u matek s určitým psychickým onemocněním nebo po v důsledku dlouhodobějšího zásahu 

do těla,  jakým je například užívání  drog.  Poporodní  deprese,  úzkost  a užívání  drog mají  tendenci 

snižovat  odezvu  v  nervových  systémech  zapojených  do  zpracování  a  reakce  na  charakteristiky 

kojenecké tváře, přičemž k největším změnám v tomto ohledu dochází u žen užívajících návykové 

léky během těhotenství.

Gottwald a Thurman (1994)  ve své studii porovnávali interakci matek, které užívají kokain, 

s matkami neužívajícími drogy a jejich novorozenci. Matky byly ve skupině užívající kokain, pokud 

nahlásily užívání drogy během jakékoli doby v průběhu jejich těhotenství. Po rozhovorech s matkami 

byly pozorovány a nahrávány interakce mezi nimi a kojenci. Výsledky ukázaly, že matky užívající 

kokain byly během hraní  s novorozenci  více  pasivní  než matky neužívající  drogy.  Kojenci  matek 

užívajících kokain byli také méně bdělí než děti matek, které kokain neužívaly.   

Studie  Wang  et  al.  (2018) zkoumala  47  na  opioidech  závislých  participantů.  Participanti 

podstoupili  detoxifikaci  injekční  aplikací  XRNTX  (naltrexonu)  a  poté  zobrazování  magnetickou 

rezonancí (fMRI). Během měření (které probíhalo před léčbou XRNTX a přibližně dva týdny poté)  

měli  za  úkol  si  prohlížet  portréty  kojenců,  které  byly  upraveny  tak,  aby  co  nejvíce  odpovídaly  

dětskému schématu. Fotografie s vysokou úrovní dětského schématu byly před i po XRNTX shledány 

jako nejroztomilejší. Výsledky fMRI však ukázaly sníženou mozkovou odpověď ve vetrálním striatu a 

thalamu v oblastech, které zprostředkují odměnu a motivaci. Efekt dětského schématu (rozdíl mezi 

vysokým a nízkým schématem) ve ventrálním striatu chyběl před léčbou, ale objevil se dva týdny po 

ni.  Postupné  uvolňování  naltrexonu  během  detoxifikace  tedy  ovlivnilo  nervový  systém,  který 

podporuje sociální kognici u jedinců závislých na opioidech. 

Studie  Landi et al. (2011)  se účastnilo 26 matek, těsně po porodu, které užívaly jednu nebo 

více  teratogenních  látek  během  těhotenství  a  28  matek,  také  těsně  po  porodu,  ale  bez  užívání  

jakýchkoli látek. Podnětem výzkumu byly natočené pláče kojenců ve věku 27 až 32 dní a fotografie 

kojenců ve věku 5 až 70 měsíců s různým výrazem tváře. Poté proběhlo měření mozkové aktivity 

(fMRI)  u  obou  skupin  matek  a  jeho  porovnání.  U  matek  neužívajících  škodlivé  látky  byla  při  

pozorování kojeneckých tváří naměřena vyšší nervová aktivita v oblastech, které byly identifikovány v 

předchozích studiích rodičovství a emočního zpracování. Mezi tyto části mozku patřily prefrontální 

oblasti  (např.  dorsolaterální  prefrontální  kůra,  ventromediální  prefrontální  kůra),  oblasti  vizuálního 
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zpracování (např. okcipitální kůra) a limbické oblasti (např. hipokampus a amygdala). Tyto oblasti  

zahrnují síť důležitou pro sociální, emocionální a vizuální smyslové zpracování. U matek užívající  

návykové  látky  je  tedy  snížená  nervová  aktivita  v  odpovědi  na  kojenecké  výrazy.  To  podporuje 

hypotézu, že nervové systémy spojené se zpracováním emocí kojenců mohou být u těchto matek méně 

citlivé. Výsledky také značily potenciální změny v nervových systémech odpovědných za zpracování 

kojeneckého pláče u matek užívajících škodlivé látky. Landi et al. (2011) navrhují, že tato snížená 

nervová aktivita může vést k potížím v následné mateřské odpovědi na kojence a při vytváření vazby 

mezi kojencem a pečovatelem. 

Stein  et  al.  (2010)  zjišťovali  interpretaci  kojeneckého  výrazu  tváře  v kontextu  mateřské 

postnatální deprese. Studie se zúčastnilo 45 dospělých žen, které byly přibližně devět týdnů po porodu.  

Jedna skupina matek trpěla postnatální depresí a druhá byla kontrolní. K úkolu bylo použito padesát 

fotografií  kojeneckých tváří,  lišící se projevovanými emocemi (negativní,  neutrální atd.).  Účastnící  

poté hodnotily výrazy na škále od -9 do +9. Bylo zjištěno, že pokud byly tváře pozorovány delší dobu, 

hodnotily je všechny skupiny jako více negativní nebo více pozitivní. Dále také, že negativní výrazy  

jsou zřejmě zvláště náchylné na efekt délky pozorování a čím déle jsou pozorovány, tím hůře jsou  

hodnoceny. Což podle Stein et al. (2010) naznačuje, že vědomé vnímání smutných emocí se zdá být 

spojeno se zkresleným hodnocením. Matky trpící depresí hodnotily smutné výrazy kojenců negativněji 

než  matky  v kontrolní  skupině,  ale  jen  při  tomto  delším  sledování.  To  naznačuje,  že  postnatální 

deprese může ovlivnit přirozenou reakci matek na kojence. Je nutno poznamenat, že matky hodnotily 

tváře neznámých kojenců, ne svých. 

Kojenecká  atraktivita  je  důležitým prediktorem  kvality  interakce  mezi  matkou  a  dítětem. 

V porovnání  s matkami  kojenců  bez  abnormalit  se  matky dětí  s abnormalitami  na  kojence  méně 

usmívají, méně na kojence mluví, imitační chování používají méně často a méně si s nimi hrají (Field 

a  Vega-Lahr,  1984).  Je  možné,  že  matky  kojenců  s  abnormalitami  vnímají  jejich  vadu  jako 

dlouhodobou a jsou tímto faktem deprimovány (Field a Vega-Lahr, 1984). Matky dětí s abnormalitami 

hodnotí svou spokojenost s rodičovstvím pozitivněji než matky kojenců bez abnormalit (Barden et al., 

1989). Ukázalo se ovšem, že tyto matky vykazují méně mateřského chování než matky dětí bez vad 

(Barden et al., 1989). Pozorování předčasně narozených kojenců zvyšuje aktivitu v oblastech mozku 

asociovaných se zpracováním negativních emocí a empatie ale snižuje v oblasti spojené s odměnami a 

perspektivou (Endendijk  et  al.,  2020).  Matky  užívající  kokain  jsou  více  pasivní  během  hry 

s novorozenci (Gottwald a Thurman, 1994) a u matek užívajících teratogenní látky je snížená aktivita 

v oblastech  mozku,  které  souvisí  s  rodičovstvím  a  zpracováním  emocí  a  které  jsou  důležité  pro 

zpracování  senzorických podnětů kojenců (Landi et  al.,  2011).  U matek užívajících drogy je také  

snížená odpověď v oblastech, které zprostředkovávají odměnu a motivaci (Wang et al., 2018). Matky 

trpící depresí hodnotí smutné výrazy kojenců negativněji než matky v kontrolní skupině, ale jen při 
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delším pozorování fotografie  (Stein et al., 2010).  Postnatální deprese může tedy ovlivnit přirozenou 

reakci matek na kojence. 

5 Rozšířený koncept roztomilosti 

Kojenci  přitahují  naši  pozornost  rychle  pomocí  všech  smyslů,  což  dělá  z roztomilosti  jednu 

z nejzákladnějších a nejsilnějších sil formujících naše chování. Proto byl koncept Lorenzovo dětského 

schématu dále rozšířen přes vizuální podněty na sluchové, čichové, hmatové a behaviorální. Příkladem 

sluchové  roztomilosti  je  například  dětské  blábolení  nebo  smích  (např.  Huron,  2005).  Mezi 

behaviorální znaky se mohou řadit emoce, které kojenci projevují např. radost (Parsons et al., 2014).  

Vůně kojenců nebo hebká a měkká pokožka hraje v percepci roztomilosti také roli, i když to nemusí 

být na první pohled zřejmé (Lundström et al., 2013). Většina studií se však stále zaměřuje hlavně na  

morfologické znaky roztomilosti, spojené s dětským schématem kojenců. Důležitost morfologie tváře 

je podstatnou součástí kojeneckých signálu k potřebné péči, zatímco u starších dětí přebírají tuto roli 

spíše kognitivní signály, jako je verbalizace (Hernández Blasi et al., 2015). Některé ze studií týkajících 

se jiné, než vizuální roztomilosti budou nyní představeny.

Důkaz akustické roztomilosti podal ve své studii Huron (2005). Nechal posluchače ohodnotit 

roztomilost  různých  zvuků.  Zvuky  zahrnovaly  různé  pískací  hračky,  hrací  boxy,  zvířecí  volání, 

zavírání dveří a jiné. Obecně byly za nejroztomilejší považovány zvuky s vysokým tónem, vysokým 

spektrálním těžištěm a slabou amplitudou. Mezi tyto zvuky patřily malé hudební nástroje jako okarína 

nebo určité ptačí volání a zvuky menších zvířat. Jako nejroztomilejší byly hodnoceny pískací hračky. 

Zvukový rezonátor hračky měl objem zhruba 20 mililitrů, podobně jako má vokální trakt kojence. Za 

roztomilé se považuje spíše kojenecké žvatlání nebo pobrukování a smích než hysterický pláč kojence. 

Stejně jako morfologie  dětského schématu,  vyvolává sluchová roztomilost  pozitivní  pocit  a touhu 

chránit a pečovat, čímž podporuje rodičovské chování. 

Temperament kojence má na percepci jeho roztomilosti zřejmě také podíl. Účastníci studie  

Parsons et al. (2014) považovali kojence, kteří se více smáli, za roztomilejší, déle je pozorovali a byli  

označovány za „jednodušší k péči“. U kojenců, kteří plakali tomu bylo přesně naopak. Parsons et al. 

(2014)  se  domnívají,  že  mezi  náladou  kojencem a  jednoduchostí  (nebo  obtížností)  o  ně  pečovat 

existuje nějaké intuitivní propojení. 

Ve studii  Riem et  al.  (2012) bylo zjištěno,  že oxytocin snižuje u nuliparních žen aktivaci  

amygdaly  v  reakci  na  kojenecký  smích  a  zvyšuje  funkční  konektivitu  mezi  amygdalou  a 

orbitofrontální  kůrou,  anteriorní  cingulární  kůrou  a  dalšími  mozkovými  oblastmi  spojenými  se 

zpracováním emocí. Zvýšení této konektivity může přispívat k utvoření pouta mezi matkou a jejím 
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kojencem, pomocí regulace negativních emocí a pocitu odměnění během interakcí matky s kojencem. 

Oxytocin tedy zvyšuje úroveň motivace dětského smíchu u nuliparních žen.

Lundström  et  al.  (2013)  ve  svém  výzkumu  zjišťovali,  jak  je  u  matek  a  bezdětných  žen 

regulována kortikální odpověď na tělesné vůně novorozenců. Byla porovnává mozková aktivita 15 

žen, které právě porodily a 15 žen, které byly bezdětné. V průběhu čichání tělesné vůně neznámých  

novorozenců starých dva dny byla pomocí neurozobrazování měřena aktivita mozku. Všechny ženy 

hodnotily  tělesnou vůni  novorozenců jako slabou,  neznámou a  mírně příjemnou.  Ženy po porodu 

vykazovaly signifikantně vyšší aktivaci v thalamu v reakci na kojeneckou vůni. U obou skupin byla 

při administraci tělesné vůně kojenců zvýšená nervová aktivita v putamenu a mediálním a dorsálním 

caudatue nucleu, dopaminergních oblastech mozku. Výsledky ukazují, že tělesná vůně novorozenců 

vyvolává u žen aktivaci v centrech odměny, bez ohledu na to, jestli  porodily nebo ne. Studie také 

podporuje hypotézu, že vůně kojenců může hrát roli v utváření pouta mezi matkou a potomkem. 

Hernández Blasi et al. (2022) dále prováděli studii ke zjištění důležitosti hlasů jako signálů 

dětí, jak si zajistit potřebnou péči od dospělých jedinců. Studie se zúčastnilo 74 dospělých jedinců,  

kteří měli za úkol poslechnout si verbální projev (věty s neutrálním obsahem) pětiletého a desetiletého 

dítěte. Po poslechu dvou různých nahrávek měli odpovídat na otázky typu: „Které ze dvou dětí je  

podle vás nejvíce [přídavné jméno nebo krátké prohlášení]?“ Mezi tato prohlášení patřily pozitivní 

(např. roztomilý, přátelský) a negativní fráze (např. záludný, má sklony ke lhaní), fráze k posouzení  

inteligence a bezmoci. Jak bylo předpokládáno, děti s nevyspělými hlasy (pět let staré) byli vnímány 

pozitivněji a byly shledávány jako více bezmocní oproti dětem s vyspělejšími hlasy (deset let staré). 

Starší děti byly podle jejich hlasu také shledávány jako inteligentnější. Žádné ze skupin dětí nebyly 

více  přisuzovány  negativní  fráze  a  jejich  výběr  také  zabral  participantům  nejvíce  času,  což  je 

v souladu s hypotézou, že lidé mají problém s přisuzováním negativních vlastností dětem (Hernández 

Blasi et  al.,  2017). Hlasy dětí  se tedy zdají  být důležitým zdrojem informace dětské potřeby péče 

během prvních šesti let života, bez ohledu na obsahu jejich řeči (Blasi et al., 2022). 

Morfologie dětského schématu, tělesná vůně, zvuky, které kojenci vydávají (např. smích), jejich 

emoce a další podněty, zřejmě hrají důležitou roli v tvorbě mateřského pouta s potomky (např. Parsons 

et al., 2014; Riem et al., 2012; Lundström et al., 2013). 
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6 Percepce roztomilosti u ostatních druhů 

Lidé jsou schopni vnímat roztomilost mláďat ostatních savců (viz kap. 2.2.2.). Vnímají ale roztomilost 

samotná zvířata? Nejdůležitější vlastností dětského schématu je, že vyvolává touhu k péči a ochraně 

(Lorenz, 1943). Proto bývají nejroztomilejší mláďata savců, závislých ve svém vývoji na rodičovské 

péči (Lorenz, 1943). U živočišných druhů bez rodičovské péče se tak dětské schéma a jeho percepce 

zřejmě nevyskytuje (Eibl-Eibesfeldt, 1989). 

Tinbergen (1990) se domníval, že znaky dětského schématu, sloužící jako spouštěč pečujícího 

chování, se kromě savců (zahrnující i několik druhů primátů), vyskytují také u mláďat mnoha ptáků.  

Jejich mláďata jsou menší  než dospělí  jedinci  a vykazují  neohrabaný styl  pohybu.  Podle Alleyho 

(1980)  „Vyvolává  infantilní  zbarvení  u  kočkodanovitých  pečující  chování.  Mláďata  mnoha  druhů 

primátů mají výrazně zbarvenou nebo vzorovanou srst a kůži. A tyto charakteristické vlastnosti mohou 

vyvolat pozornost, ochranu, toleranci a další formy péče ze strany dospělých jedinců stejného druhu. 

Takové pečovatelské reakce na infantilní znaky jsou obdobné těm, vyskytujících se u jiných savců a 

nezdá se, že by vyžadovaly učení.“ 

Vzhledem k rozsahu práce budou probrány jen studie zaměřující se na primáty a percepce  

dětského schématu u ostatních zvířat bude ponechána stranou. 

Studie Henkel, Heistermann a Fischer (2010) zjišťovala, zda interakce mláďat a samců magotů 

bezocasých, souvisejí s produkcí stresových hormonů glukokortikoidů. Pozorováním chování magotů, 

analýzou  jejich  sociálních  struktur  a  změřením  fekálních  glukokortikoidních  metabolitů  jako 

indikátorů fyziologického stresu, zjišťovali  jednotlivé korelace. Byly porovnány výsledky z období 

kolem narození mláďat na jaře, v období intenzivních interakcí s kojenci, s výsledky na podzim, kdy 

samci s mláďaty interagují méně často. Výsledky ukázaly, že samci, kteří o kojence po jejich narození 

pečovali, měli silnější vazby s ostatními samci než ti, kteří o kojence nepečovali. Vztahy mezi samci 

byly také silnější na jaře než na podzim. Péče o kojence byla mezi samci nerovnoměrně rozdělena, což 

naznačuje, že někteří samci více investují do péče mláďat, kvůli udržení pevných vztahů s ostatními 

samci. To ovšem neznamená, že hlavně samci pečující  o kojence navazují  vazby s dalšími samci. 

Iniciace kontaktu souvisí spíše se sociálním postavením v tlupě. Čas strávený s mladými pozitivně 

koreloval  se změnou v hladinách glukokortikoidů.  To naznačuje, že pro přijetí  do kruhu samců je  

důležitá péče o kojence, za kterou se ovšem platí zvýšenou hladinou stresových hormonů. Výsledky 

studie  podle  Henkel  et  al.  (2010)  tedy  ukazují,  že  u  magotů  bezocasých  může  být  na  mláďata  

nahlíženo jako na nákladné sociální nástroje, které usnadňují vytváření vztahů mezi samci.

U primátů mají kojenci některých druhů (např. šimpanzů) druhově specifickou nápadnou kůži 

a zbarvení srsti včetně běžných kojeneckých charakteristik jako jsou relativně velké oči a hlava nebo 

malý nos a ústa. Studie  Kawaguchi et al. (2019) zjistila, že při zobrazování kojenců stejného druhu 
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šimpanzům,  sledovali  šimpanzi  jejich  tváře  déle  než  tváře  dospělých,  ale  nebylo  tomu  tak  při  

zobrazování kojenců jiného druhu. Šimpanzi také nepreferovali (nebyl rozdíl v délce pohledu) kojence 

nad dospělými při následném zobrazování shodného zbarvení obličeje kojenců a dospělých stejného 

druhu. Je tedy pravděpodobné, že šimpanzi reagují zejména na speciální infantilní zbarvení specifické 

pro jejich druh. Bonobové se od šimpanzů lišili. Nepozorovali kojence svého druhu déle než dospělce 

a dospělé jedince jiného druhu pozorovali déle než kojence jiného druhu. Jedním z vysvětlení pro tyto 

rozdíly  může  být  to,  že  se  bonobové  obecně  více  zajímají  o  dospělé  než  o  kojence.  Důvod této 

preference  dospělých  je  nejasný.  Je  možné,  že  vzhledem  k obecné  toleranci  tohoto  druhu  vůči 

jedincům jiných skupin oproti toleranci šimpanzů (Tan, Ariely, a Hare, 2017), nemusí mít problém 

s pozorováním dospělých tváří. Tyto rozdíly mezi bonoby a šimpanzi by mohly podporovat hypotézu, 

že zvláštní infantilní zbarvení šimpanzů se mohlo vyvinout jako strategie ke snížení rizika agrese, k  

přilákání pozornosti dospělých jedinců tohoto druhu a zvýšené toleranci a péči o kojence. Výsledky  

studie nepodpořily hypotézu, že bonobové a šimpanzi jsou přitahováni k druhově běžnému dětskému 

schématu jako lidé. Podle  Kawaguchi et al. (2019) je preference dětského schématu pravděpodobně 

unikátní pro člověka, alespoň v porovnání s dvěma blízce příbuznými druhy, bonobi a šimpanzi. 

 Naopak Sato et al. (2012) ve své studii zjistil, že kočkodany cambellovi přitahovaly fotografie 

mláďat jiného druhu, konkrétně mláďata makaků japonských. Testovali schopnost těchto dvou druhů 

primátu spontánně rozlišovat věkové kategorie pomocí VPC (visual paired comparison) na základě 

dvou fotografií mláďat a dospělých jedinců. VPC je úloha, která hodnotí čas strávený pozorováním 

nového obrázku v porovnání s obrázkem, který byl již pozorován. tj. zda dochází k preferenci novosti.  

Běžně se vyskytuje tendence věnovat  více pozornosti  aspektům prostředí,  které jsou pro ně nové. 

Makakové signifikantně více pozorovali nové fotografie, na kterých byli jedinci stejného druhu. Také 

déle pozorovali nové fotografie mláďat než známé fotografie dospělých jedinců. Což by podle Sato et 

al. (2012) mohlo značit jejich schopnost rozeznat stáří, ale také preferování kojenců oproti dospělým.  

Když byly kočkodanům prezentovány fotografie jiného druhu, nebyl žádný rozdíl v pozorování nové 

nebo již známé fotografie. Na fotografie s mláďaty se však také dívali déle než na dospělé jedince. 

Sato  et  al.  (2012)  se  domnívá,  že  toto  zjištění  může  naznačovat  přitažlivost  fotografií  mláďat,  

přesahující druhové rozdíly. 

Preference dětského schématu u primátů není  zcela jasná. Může být také druhově specifická.  

Například makakové japonští pozorují déle fotografie mláďat svého druhu oproti dospělým jedincům a 

kočkodany cambellovi  tyto fotografie  mláďat makaků přitahují  také (Sato et  al.,  2012).  Pokud se 

jednalo o mláďata stejného druhu, pozorovali šimpanzi fotografie mláďat déle než dospělcé, ovšem 

tato  preference  spíše  souvisela  s rozdílným  zbarvením  tváří.  Bonobové  fotografie  s dětským 

schématem nepreferovali ani u svého druhu (Kawaguchi et al., 2019). Péče o mláďata u samců magotů 

bezocasých souvisí se zvýšenou hladinou stresových hormonů glukokortikoidů (Henkel et al., (2010). 

Čím více však samci magotů pečují o mladé, tím více jsou součástí sociálního kruhu samců.  
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7 Závěr 

Tato práce shrnuje současné znalosti o percepci roztomilosti u člověka, popisuje roztomilost jakožto 

dětské schéma podle Lorenze (1943), interindividuální rozdíly této percepce, nervové procesy, které se 

při tom odehrávají a hormony zapojené do těchto procesů, včetně různých vlivů prostředí.

Morfologické charakteristiky (např.  velké oči),  které udávají  roztomilý vzhled se souhrnně 

označují jako Kindchenschema neboli dětské schéma (Lorenz, 1943). Roztomilost se rozšiřuje přes 

znaky  vizuální,  po  znaky  sluchové,  čichové,  hmatové  i  behaviorální.  Z pohledu  evoluce  má 

roztomilost našich potomků (i potomků některých živočichů) značný význam (např. Morreall, 1991; 

Glocker et al., 2009). Vyvolává v rodičích touhu ochraňovat a pečovat o své potomky, kteří jsou na 

nich ve svém vývoji závislí (např. Trivers, 1974). Na několika studiích např. Sternglanz et al. (1977) 

bylo  ukázáno,  že  všechny  věkové  kategorie  preferují  kojence  s infantilnějšími  znaky.  Bylo  také 

zjištěno, že znaky dětského schématu mohou přetrvat až do věku 4,5 let (Luo et al., 2020)

Ze všech studií vyplývá, že dětské schéma aktivuje tzv. systém odměn mozku, který je spojen 

s mesokortikolimbickým systémem  (např.  O’Doherty,  2004;  Knutson  et  al.,  2001;  Glocker  et  al., 

2009).  Spouští  se  produkce dopaminu (Elmadih et  al.,  2016),  a to  v nás  vyvolává onen hřejivý a 

příjemný pocit při pohledu na něco roztomilého. Znaky dětského schématu v nás spouští instinktivní 

chování (Bell a Ainsworth, 1972). Toto chování, ale hlavně procesy, které ho následují, jsou důležité 

k pečovatelskému a  ochranářskému chování  rodičů vůči  potomkům (shrnuto v Kringelbach et  al.,  

2016). Značná aktivace v reakci na roztomilý podnět byla také zaznamenána v orbitofrontální kůře a 

nucleu accumbens hrajících důležitou roli  v mechanismech odměny, potěšení,  nebo smíchu (např.  

Glocker et al., 2009; Kringelbach et al., 2008). 

Percepce roztomilosti je rozdílná mezi pohlavími. U mužů zůstává v průběhu života poměrně 

stabilní, zatímco u žen se mění (např. Maestripieri a Pelka, 2002; Frodi et al., 1984). Tváře kojenců u 

žen vyvolávají silnou motivaci věnovat jim pozornost, oproti tvářím dospělých jedinců. Ženy tváře  

kojenců a také pozorují déle. Tato motivace je silnější u žen než u mužů, a to jak u matek, tak u  

nuliparních žen (např. Hahn et al., 2013; Parsons et al., 2011). U žen se vyvinula větší citlivost na tyto 

podněty, díky jejich primární roli v péči o kojence (Cárdenas et al., 2013). Některé ze studií však tvrdí, 

že kojenci mají podobný motivační význam u mužů i u žen, a to i navzdory genderovým odlišnostem 

v hodnocení  roztomilosti  (např.  Parsons  et  al.,  2011).  U bezdětných  žen  je  nižší  aktivace  oblastí 

mozku zapojených do zpracování kojenecké tváře než u matek (např. Thompson-Booth et al., 2014).  

Matky také méně reagují na neznámé kojence oproti vlastním (Katherine et al., 1981). Matky velmi  

citlivé na kojenecké podněty mají vyšší nervovou aktivitu v pravém superiorním temporálním závitu 

při pozorování jejich vlastního a šťastného kojence, což může být pro mateřství důležité (Elmadih et  

al., 2016). Pozorování kojence vyvolalo u matek také aktivaci v bilaterální visuální kůře mozkové,  

hipokampu, senzoricko-motorických oblastech, parietální a frontální kůře a inzule (Endendijk et al.,  
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2020).  Aktivace  v putamenu  a  amygdale  byla  vyšší  u  matek,  které  uvedly,  že  kojencům  věnují 

vysokou míru mateřské péče (Endendijk et al., 2020).

Ve studiích týkající se hormonů, zahrnutých do procesu zpracování roztomilosti jsou určité 

nejasnosti. Nevíme, jaké konkrétní hormony jsou v tomto procesu zapojeny a jaký vliv mají. U žen se 

odchylky  a  změny  v citlivosti  na  roztomilost  mohou  vysvětlovat  různými  hladinami  estradiolu  a 

progesteronu  během  menstruačního  cyklu  (Sprengelmeyer  et  al.,  2009;  Lobmaier  et  al.,  2015). 

Prolaktin  a  oxytocin  se  ukazují  být  také  významnými  hormony  v utváření  pouta  mezi  matkou  a 

kojencem  (např.  Brunton a Russell,  2008). Hladiny testosteronu zřejmě modulují  reakci na dětské 

schéma odlišně u žen a u mužů. U žen testosteron patrně reguluje míru odměny kojeneckých tváří 

(Hahn et  al.,  2015). U mužů byla objevena negativní  korelace testosteronu a otcovského chování.  

Hladina testosteronu se také sníží po interakci otce s jeho kojencem (Mascaro et al., 2014).  Studium 

hormonálního vlivu je však velmi složité,  protože hladiny hormonů se mohou různě ovlivňovat  a  

mohou zde zasahovat i různé vnější vlivy jako např. hormonální antikoncepce (Sprengelmeyer et al., 

2009).

Dětské schéma může být sníženo nebo úplně eliminováno v důsledku vývojových vad kojenců 

(např.  Field  a  Vega-Lahr,  1984).  Vnímání  dětského schématu může  být  také  narušeno poporodní 

depresí  matky (např.  Stein et  al.,  2010)  nebo užíváním návykových látek během těhotenství  i  po 

porodu (např. Gottwald a Thurman, 1994).

Kromě člověka byla preference roztomilosti  empiricky dokázána také u zvířat,  např. psů a 

koček (např.  Borgi  et  al.,  2014)  nebo u hraček,  aut  a  kreslených postaviček  (např.  Gould,  1979; 

Miesler, Leder a Herrmann, 2011), což je hojně využíváno v marketingu zejména ve východoasijských 

kulturách (Cho, 2012). Co se týče ostatních savců, nejsou zatím důkazy, že by měli stejné preference 

dětského schématu jako mají lidé. Ovšem u několika druhů savců existují mláďata, která jsou ve svém 

vývoji závislá na rodičovské péči, stejně jako lidští kojenci. Tyto mláďata také vyvolávají ve svých 

pozorovatelích touhu o ně pečovat a jsou člověkem často vnímána jako roztomilá (Lorenz, 1943).  

Percepce  roztomilosti  je  tedy  poměrně  rozsáhlé  téma  s větší  důležitostí,  než  jí  může  být 

přisuzováno. Studií zaměřujících se na roztomilost ovšem přibývá stále více a tím se prohlubují naše 

znalosti o tomto tématu.
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