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Abstrakt

Preference minoritního fenotypu, nebo-li negativně frekvenčně závislá selekce je

typ  výběru,  kdy  je  daná  forma  znaku  nepřímo  úměrně  preferována  v  závislosti  na

frekvenci v populaci. V pohlavním výběru může i slabý efekt na pozadí jiných preferencí

v dlouhodobém měřítku vést ke stabilnímu polymorfismu.

Tato  práce  zkoumá  daný  fenomén  v  kontextu  vizuálních  obličejových  znaků

u člověka.  Zatímco  obecné  trendy  atraktivity  tlačí  tvaroprostor  obličeje  směrem

k uniformitě, individuální rekognice, která podmiňuje většinu sociálních vazeb, využívá

rozsáhlé  variability  jednotlivých  znaků.  Ta  může  být  vytvářena  a  udržována  právě

preferencí minoritních fenotypů.

V  naší  studii  jsme  efekt  preference  minoritních  fenotypů  sledovali  na  selekci

vzácných  barev  vlasů  a  očí.  Vytvořili  jsme  120  unikátních  setů  složených  ze  šesti

fotografií, ve kterých jsme experimentálně upravovali frekvence daných forem znaků. Ty

byly poté předloženy 226 hodnotitelům. Sledovali jsme vliv relativní frekvence formy

znaku v kontextu na hodnocení jednotlivých stimulů.

Signifikantní efekt preference minoritních fenotypů se podařilo prokázat u barvy

vlasů,  pokud ženy hodnotily  fotografie  mužů.  Když hodnotili  muži  fotografie  žen,  byl

efekt signifikantní pouze u barvy očí.

Klíčová slova: 

percepce obličeje,  pohlavní výběr,  frekvenčně závislá selekce,  atraktivita,  barva

očí, barva vlasů



Abstract

Minority phenotype preference, or the negative frequency-dependent selection is

a type of selection, where a feature is more preferred, the lower it's frequency is in the

population. Even a weak effect in other-preference based sexual selection can result in

a sustainable polymorphism.

This  study  reviews  the  phenomenon  in  the  context  of  human  visual  facial

features.  Common trends in  attractiveness  shape the  morphology of  the  human face

towards  uniformity.  Individual  recognition  however,  as  a  condition  for  most  social

relations, uses the wast variability of different features. This variability could be formed

and maintained by minority phenotype preference.

In  our  study  we  tested  the  effect  of  minority  phenotype  preference  in  the

selection  for  rare  hair  and  eye  colors.  In  120  unique  sets,  each  containing  six

photographs, we experimentally manipulated the frequency of each color type. These

sets were then shown to 226 human raters. We tested whether the relative frequency of

each color type affected the rating of individual stimuli.

In hair  color,  significant effect  of  minority phenotype preference was detected

when females  rated  the  photographs  of  men.  When males  rated  the  photographs  of

females, the effect was significant in eye color only. 

Key words: 

face perception, sexual selection, frequency-dependent selection, attractiveness,

eye color, hair color
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1. Úvod

Negativní  frekvenčně  závislá  selekce  je  typ  výběru,  kdy  nízká  frekvence  dané

varianty  znaku  v  populaci  či  skupině  zvyšuje  šanci,  že  bude  nositel  této  varianty

pozitivně selektován (například preferován v pohlavním výběru, nebo naopak přehlížen

predátorem)(DeBenedictis 1977).  Vztah popisuje jednoduchá nepřímá úměrnost, tedy

čím vzácnější je daná varianta znaku, tím silnější bude selekční efekt (Anderson 1969).

Proto  je  v  této  práci  o  negativně  frekvenčně  závislé  selekci  často  referováno  jako

o preferenci minoritního fenotypu či preferenci vzácných typů. 

 Negativní  frekvenčně  závislá  selekce  je  považována  za  jeden  z  hlavních

mechanismů vytváření a udržování fenotypového polymorfismu v populacích (Lewontin

1958). Tento vztah byl teoreticky odvozen z matematických modelů (Anderson 1969),

dále  podrobně  studován  například  u  octomilek  Drosophila  ananassae (Singh  1999),

Drosophila pseudoobscura  (Ehrman 1969),  Drosophila melanogaster (Fitzpatrick 2007),

u vosy Mormoniella vitripennis (Nasonia brevicornis) (Grant et al. 1974), u vosíků Polistes

fuscatus (Tibbetts  2002,  Sheehan 2009),  u  potemníka  Tribolium castaneum (Sinnock,

1970),  u živorodek  Poecilia reticulata  (Hughes et al.  1999, Brooks 2002) a u lidí pak

teoreticky  (Frost  2006)  i  prakticky  (Thelen  1983,  Janif  et  al.  2014).  Většina  těchto

příkladů se týká výběru partnera, adaptivní výhoda vzácnosti se však může projevovat

i mezidruhově. Popsán byl příklad sníženého predačního tlaku u neobvyklých barevných

forem živorodek (Hughes et al. 1999). U orchideje  Dactylorhiza sambucina zase vzácné

formy poskytují výhodu v podobě vyššího zájmu opylovačů, tím je dlouhodobě udržován

rovnovážný barevný polymorfismus (Gigord et al. 2001).

Pohlavní  výběr  u  člověka  sestává  z  celé  řady  procesů,  zahrnuje  složky

olfaktorické,  vizuální  i  akustické,  které  nezávisle  podávají  různé  zprávy  o  věku,

zdravotním  stavu,  sociálních  schopnostech,  fyzických  charakteristikách,  genetickém

pozadí a mnoha dalších faktorech, které dohromady skládají obraz sledovaného jedince

jako potenciálního partnera. V každém dílčím kroku přitom může být z určitých důvodů

preferován vzácný fenotyp. V této práci jsme se zaměřili především na složku vizuální,

která  je  u  člověka  velmi  rozvinuta,  a  obličej,  jakožto  hlavní  cílovou  oblast  vizuální

percepce při sociálních interakcích.
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Lidský  obličej  je  velmi  rozvinutý  sémantický  orgán.  Na  vědomé  rovině  nám

umožňuje vyjadřovat emoce a další složité komunikační celky, tím navazovat a udržovat

sociální vazby. Zároveň však může informovat okolí o našem věku, identitě, krátkodobém

i dlouhodobém  zdravotním  stavu,  reprodukčním  potenciálu,  genetické  výbavě,

osobnostních rysech, sociálním postavení, potenciálním agresivním chování a podobně.

Tyto informace jsou při výběru partnera nesmírně cenné, je proto nasnadě, že percepce

obličeje bude jeho významnou součástí.

Vizuální schopnosti člověka umožňují vnímat podněty tvořené komplexními celky

i jednotlivými detaily. Nedávné objevy ukazují, že lidské oko je schopné dokonce zachytit

světelný paprsek tvořený jediným fotonem a že zrakové centrum v mozku dokáže i takto

slabý  podnět  zpracovat  (Tinsley  et  al.  2016).  Teoreticky  tedy  neexistuje  hranice,  za

kterou bychom mohli s jistotou prohlásit,  že se dané prvky už naší vizuální percepce

netýkají.  Musíme  proto  předpokládat,  že  na  vizuálním  dojmu,  který  je  jedním  ze

základních  faktorů  právě  při  výběru  partnera,  se  podílí  vše  od  vnějších  tvarů  po

nejmenší detaily.

Cílem  teoretické  části  této  práce  je  shrnout  poznatky  o  percepci  atraktivity

obličeje  a  úloze  preference  minoritních  fenotypů  ve  výběru  partnera  s  ohledem

především na lidský pohlavní výběr. V experimentální části budeme tento jev studovat

prostřednictvím  hodnocení  atraktivity  obrazových  stimulů  a  závislosti  preferencí  na

vizuálním  kontextu.  Tato  část  navazuje  na  starší  experiment  prováděný  Thelenem

(1983) a do značné míry je  jím inspirován i  experimentální  design.  V této studii  byl

zkoumán  vliv  frekvence  výskytu  dané  formy  znaku  na  hodnocenou  atraktivitu.

K pozitivním výsledkům autor dospěl u obličejových výrazů a zejména u různých barev

vlasů. Záměrem našeho výzkumu je tak mimo jiné potvrdit a upřesnit výsledky původní

studie a případně je rozšířit o další znak – barvu očí.
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2. Percepce obličeje v pohlavním výběru

2.1 Atraktivita

Vnímání fyzické atraktivity a estetické preference se do velké míry uplatňují ve

výběru partnera.  Je  proto  důvod  se  domnívat,  že  se  vyvíjely  pod  tlakem pohlavního

výběru,  jak  píše  Rhodes  (2005).  Naše  schopnost  vnímat  atraktivitu  má  pomáhat  při

výběru  kvalitního  partnera,  to  však  neznamená,  že  musí  být  sama  znakem  kvality.

Autorka dokonce uvádí  možnost,  že  percepce atraktivity  je  jen  vedlejším produktem

procesu zpracování  vizuálního  podnětu a  že  nemá  s  kvalitou jedince  nic  společného

(Rhodes 2005, 2006, dále např. Jansson 2002, Enquist 1994). Tato možnost však nebyla

nikdy dostatečně podpořena, proto jsme na ní v této práci dále nebrali ohled.

Atraktivita  lidského  obličeje  v  širším  smyslu  může  zahrnovat  kromě  sexuální

stránky (výběr partnera) i  například obecnou sympatii,  výběr potenciálního spojence

nebo  roztomilost  (Rhodes  2006).  Pohled  na  atraktivní  obličeje  přímo  spouští  určité

vzorce sociálního chování a má velký význam i ve vnitropohlavním hodnocení (Feingold

1990,  Thornhill  1999).  Atraktivní  tvář  přitahuje  více  pozornost  (měřeno  časem

stráveným pohledem na daný stimul) a možné je dokonce i spojení pohledu na atraktivní

tvář s centry pocitu odměny v mozku (Aharon et al. 2001). Hodnocení atraktivity tváře

probíhá v sociálním kontaktu i v případech, kdy výběr potenciálního partnera z určitých

důvodů nepřipadá v úvahu, například napříč generacemi. Existují doklady, že atraktivní

tváře dokáží rozpoznat i novorozenci, a to už několik týdnů po porodu (souhrně Rhodes

2002, dále např. Apicella 2007).

Ačkoliv některé z těchto složek se navzájem doplňují a podporují (u potenciálního

partnera je výhodou, pokud je zároveň sympatický či dobrý spojenec), mohou operovat

do velké míry samostatně (sexuální partner nemusí být nutně spojenec a ani roztomilý).

Pro naše budoucí úvahy proto pojetí atraktivity zúžíme pouze na sexuálně/estetickou

složku, která se podle nás především uplatňuje při výběru sexuálního partnera. Takto

pochopena  je  do  velké  míry  převoditelná  na  touhu  po  sblížení  či  manželství

(Cunningham 1990), které byly jako varianty vnímání atraktivity použity v některých,

především starších studiích (např. Thelen 1983). 

Dále  je  nezbytné  odlišit  výše  zmíněné  pojetí  sexuální  atraktivity  od  kulturní
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estetiky.  Umění  a  literatura  mohou  preferovat  určité  pojetí  krásy,  které  zahrnuje

i konkrétní  tělesné  znaky.  Například  odstín  pleti  byl  v  mnoha  kulturách  tradičně

spojován  s  čistotou,  vitalitou  a  mnohými  charakterovými  znaky  (Frost  1990).  To

samozřejmě může částečně ovlivňovat i sexuální atraktivitu nebo přímo výběr partnera,

pravděpodobně však hraje tento efekt ve skutečném pohlavním výběru podřadnou roli.

K takovému  závěru  dospěl  například  Gründl  (Gründl  et  al.  2012):  v  jeho  studii

odpovídali muži v předběžném dotazníku, patrně pod vlivem kulturního stereotypu, že

u potenciálních partnerek preferují modrou barvu očí. V následném hodnocení fotografií

však  nebyly  modrooké  stimuly  signifikantně  preferovanější  než  ostatní.  Nezávislost

obecné atraktivity na kulturně podmíněném pojetí krásy má dokládat i již výše zmíněná

přítomnost preference pro atraktivní tváře u kojenců. 

Vnímání  atraktivity  není  omezeno  jen  na  mezipohlavní  interakce.  Existují

doklady, že lidé vnímají atraktivitu i tváří stejného pohlaví, nehledě na sexuální orientaci,

a že se v jejím hodnocení do velké míry shodují s příslušníky opačného pohlaví (Langlois

et al. 2000). Tato schopnost může být užitečná především ve vnitropohlavní kompetici

jak k odhadování potenciálních protivníků, tak k vytváření aliancí. V dílčí části naší práce

jsme se rozhodli sledovat vnitropohlavní percepci atraktivity i na našem vzorku.

Pokud je percepce atraktivity chápána jako nástroj výběru kvalitního partnera,

měly by znaky, které atraktivitu zvyšují, být ukazatelem kvality jedince. Schopnost číst

signály  spojené  s  kvalitou  jedince  jako  potenciálního  partnera  musí  hodnotitelům

poskytovat  velkou  evoluční  výhodu,  je  proto  pravděpodobně  univerzálně  rozšířená,

stabilní  a  odolává  i  kulturním  vlivům  (Fink,  Penton-Voak  2002).  V  této  práci  se

zaměřujeme především na percepci lidského obličeje, proto jsou pro nás podstatné tři

znaky, které se v souvislosti s atraktivitou tváře nejčastěji objevují: laterální symetrie,

průměrnost  a  pohlavní  dimorfismus  (Rhodes  2006,  Little  et  al.  2011a).  Všechny  tři

bývají  tradičně  popisovány  jako  ukazatele  zdraví,  poslední  z  nich  má  navíc  přímo

indikovat hladiny hormonů (Fink, Penton-Voak 2002).

2.1.1 Symetrie

Prvním z hlavních znaků, které mají ovlivňovat vnímanou atraktivitu obličeje, je

laterální symetrie. Ta je zároveň často spojována právě s fyzickou kvalitou potenciálního

partnera,  dobrým  zdravotním  stavem  a  vysokou  odolností  vůči  vnějším  i  vnitřním
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vlivům. Tato představa se opírá především o nepřítomnost fluktuačních asymetrií jako

ukazatelů stresů prodělaných v ontogenezi, především vývojových vad, zranění a nemocí

(Gangestad  1993,  1994).  Jedinec,  který  si  do  pohlavně  aktivního  věku  uchoval

symetrickou tvář, se těmto stresům buď úspěšně vyhýbal, nebo je lépe kompenzoval.

Důkaz, že laterální symetrie obličeje je přímo spojená s fyzickou kvalitou, přináší

i další práce (Scheib et al. 1999). Vysoká atraktivita symetrických tváří se zde projevila

i tehdy, byla-li ženám k hodnocení nabídnuta pouze levá nebo pravá polovina mužské

tváře.  Je  tedy zřejmé,  že atraktivita těchto tváří  musela být  podmíněna jinými znaky,

které jsou s laterální symetrií pevně provázané. Autoři jako předního kandidáta nabízejí

maskulinní prvky, které byly u takto preferovaných tváří prokazatelně posílené.

Dále je obličejová symetrie propojena například s typickým pachem. Gangestad

a Thornhill (1999) popsali, že ženy v plodné fázi menstruačního cyklu hodnotily pach

mužů  se  symetrickým  obličejem  jako  atraktivnější,  než  pach  mužů  s  větší  mírou

fluktuační  asymetrie.  U  žen  v  jiné  fázi  menstruačního  cyklu  a  u  žen  užívajících

hormonální antikoncepci tento efekt pozorován nebyl. Pro ovulující ženy je především

důležité určit kvalitu potenciálního partnera, mají proto posílené přirozené mechanismy

výběru sexuálního partnera,  tedy i  schopnost identifikovat a  číst  znaky s  ní  spojené.

Autoři se domnívají, že pachová signalizace i s ní spojená obličejová symetrie jsou proto

přímou prezentací kvality jedince. 

Dalším dokladem, že vnímání obličejové symetrie jako atraktivního znaku může

mít  adaptivní  příčiny,  jsou  i  studie,  které  spojují  symetrii  s  přisuzováním  některých

charakterových  vlastností.  Přestože  některé  vlastnosti  z  „velké  pětky“  byly

u symetrických  tváří  hodnoceny  hůře  (např.  otevřenost),  jiné  vlastnosti  (např.

extroverze)  byly  s  obličejovou  symetrií  silně  pozitivně  korelovány  (Grammer  et  al.

2005). Navazující výzkum pak prokázal spojení s celou řadou dalších osobnostních rysů

– např. sociabilitou, sebedůvěrou a inteligencí (Fink et al. 2006b).

2.1.2 Průměrnost

Mezi  všemi  znaky,  které  mohou  ovlivňovat  vnímanou  atraktivitu  obličeje,  má

v literatuře  výsadní  postavení  průměrnost  tváře.  Tuto  veličinu  chápeme  jako

geometrickou  vzdálenost  klíčových  morfologických  bodů  od  populačního  průměru

(Rhodes 2006). Již Galton (1879, 1883) popsal, že kompozitní portréty vzniklé složením
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několika lidských tváří jsou vnímané jako atraktivnější, než kterákoliv z tváří použitých

na  vytvoření  kompozitu.  Tento  efekt  se  dále  posiluje,  čím  více  tváří  je  k  vytvoření

složeniny použito (Galton 1883, s.221-239).

Vedle symetrie je průměrnost považována za hlavní ukazatel takzvané biologické

atraktivity (Rhodes 2006; Thornhill,  Møller 1997; Gangestad, Buss 1993), která přímo

odkazuje na kvalitu nositele. Ta má stát v protikladu k atraktivitě kulturní, která byla

dříve  považována  za  jedinou  formu  atraktivity  (např.  Berry  2000).  Jako  jediná  také

aspiruje  na  pozici  univerzálního  znaku  lidské  atraktivity.  Rhodes  (2001)  a  její  tým

testovali tuto hypotézu na vzorcích japonské a čínské populace. Každá z těchto skupin

hodnotila  pozitivně  stimuly  blízké  průměru  své  populace,  ale  také  stimuly  blízké

průměru populace evropské. Autoři pro tento jev nabízí dvě vysvětlení: moderní Japonci

i  Číňané  už  jsou  ovlivněni  vztahem  s  evropskou  populací  a  především  evropským

modelem atraktivity, nebo je v průměrnosti tváře skutečně univerzální hodnota lidské

atraktivity.  Souhlasné  závěry  přinesl  i  výzkum  srovnávající  preference  u  západních

Evropanů a Hadzů ze severní Tanzánie (Apicella et al. 2007). Obě skupiny hodnotitelů

projevily preferenci pro průměrné tváře v rámci své populace, Hadzové však nevykázali

žádné výrazné preference pro průměrnost mezi evropskými tvářemi.

Tento výsledek naznačuje, že průměrnost tváře je skutečně univerzálním znakem

pro  atraktivitu  v  různých  lidských  populacích,  nicméně  konkrétní  podoba  tohoto

referenčního  průměru  je  zásadně  ovlivněná  naší  vizuální  zkušeností.  Tuto  myšlenku

přesněji formuluje Little s kolegy jako tzv. sociální učení (Little et al. 2011b). To na jedné

straně staví silný trend ve vnímání atraktivity uvnitř populace (směrem k průměrným

typům), na druhé straně prohlubuje rozdíly mezi populacemi.

Zároveň se tím problematizuje tradiční vysvětlení celého efektu průměrnosti. To

se zakládá na tom, že průměrné tváře jsou velice pravidelné a symetrické,  což přímo

odkazuje na historii dobrého zdravotního stavu. Atraktivita tváře pak vychází především

z kvality jejího nositele coby potenciálního partnera.  Průměrnost a pravidelnost však

bude vyšší i v případě, že jako referenční je použit průměr jiné populace, jako tomu bylo

ve výše citovaných pracích. Pokud však hodnotitelé z řad Hadzů nepreferovali evropský

průměr, můžeme se domnívat, že vnitropopulační průměr má zcela samostatné kvality,

nezávislé na pravidelnosti a symetrii tváře. Popsat tento mechanismus by mělo být cílem

navazujících studií.

S  podobným  výsledkem  se  setkali  i  Coetzee  a  jeho  kolegové  při  vzájemném
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hodnocení atraktivity skupin studentů ze Skotska a z Jihoafrické republiky (Coetzee et al.

2014).  Skotští a jihoafričtí  studenti  se sice celkově shodovali  v hodnocení atraktivity,

shoda  byla  však  daleko  výraznější  při  hodnocení  skotských  tváří,  než  jihoafrických.

Autoři tento nepoměr opět vysvětlují nerovným kulturním ovlivňováním – Jihoafričané

se častěji setkávají s evropskou populací i s jejími pohledy na atraktivitu, než naopak.

Studie  však  odhalila  i  rozdíl  ve  znacích,  které  obě skupiny při  hodnocení  atraktivity

sledovaly. Zatímco jihoafričtí studenti se zaměřovali na barvy a odstíny, skotská skupina

se  v hodnocení  opírala  spíše  o  tvarové  prvky.  Podle  autorů  nevzniká  nerovnováha

v mezikulturním  hodnocení  rozšiřováním  schopnosti  vnímat  a  rozlišovat  cizí  klíčové

znaky na jedné straně (africké), ale postupnou ztrátou této schopnosti na straně druhé

(evropské). Podle starších studií se totiž lidé rodí s velice rozvinutou schopností vnímat

obličejovou variabilitu, přesahující dokonce hranice druhu (Pascalis et al. 2002). Velmi

brzy (pravděpodobně mezi 6. a 9. měsícem života) se však šíře této schopnosti omezuje

na  oblast  variability,  se  kterou  se  jedinec  pravidelně  setkává.  Takové  přísné  časové

omezení  vývoje  této  schopnosti  sice  vysvětlení  mezikulturních  rozdílů  v  percepci

atraktivity příliš nenahrává (představa, že všem Jihoafričanům je ještě před 9. měsícem

života vštípen evropský ideál krásy je jistě přehnaná), je však pravděpodobné, že zůstává

v omezené míře plastická i  nadále. Proto může být významným faktorem ve vnímání

atraktivity i dalších vizuálních znaků a zasloužila by si být dále podrobněji studována.

Průměrnost tváře bývá v mnoha studiích spojována se symetrií. Průměrné tváře

jsou  většinou  zároveň  velice  symetrické,  především,  pokud  jsou  ve  studii  použity

kompozitní fotografie. Při jejich vytváření se totiž eliminují jednostranné morfologické

vady.  Vzniká  tak  podezření,  že  část  efektu,  nebo  dokonce  celý  vliv  průměrnosti  na

atraktivitu  je  pouze  epifenoménem  obličejové  symetrie.  Na  tuto  otázku  se  pokouší

odpovědět  Rhodes s  kolegy (Rhodes et  al.  1999).  Ve  dvou experimentech autoři  oba

efekty oddělili a jasně ukázali, že průměrné tváře jsou hodnoceny jako atraktivnější než

tváře  vzdálené  od  populačního  průměru  i  tehdy,  jsou-li  všechny  použité  stimuly

dokonale symetrické. Oba efekty jsou tedy nezávislé.

Pro případné vyvozování důsledků z preference průměrných tváří je ještě nutné

popsat,  co  vlastně  průměrnost  obličeje  především  ovlivňuje.  Od  Galtonových

kompozitních fotografií se výzkum atraktivity přesunul k počítačové manipulaci stimulů.

Většina studií vychází z analýzy lidské obličejové morfologie pomocí soustav klíčových

bodů  (tzv. landmarků).  Překrytím  většího  počtu  takto  vyextrahovaných
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tvaroprostorových  údajů  se  dá  vypočítat  geometrický  průměr  pro  každý  typizovaný

landmark  a  vytvořit  tak  obraz  morfologicky  průměrné  tváře  (např.  Langlois  1990,

Rhodes 1999, 2001, 2002, Apicella 2007). Stinnou stránkou této metody však je, že dává

výrazně větší vliv tvarovým charakteristikám vyšších řádů před detaily. Například pozice

oka  v  rámci  obličeje  se  projeví  na  pozici  sedmi  landmarků,  zatímco  tvar  oka  může

ovlivnit jen některé z nich, bude mít proto slabší efekt při výpočtu vzdálenosti tváře od

průměru. Rovněž část landmarků, které vytyčují celkový obrys obličeje, se opírá o body,

které na skutečné tváři neexistují.

Pozitivní výsledky většiny studií, které takto vyhodnocenou podobu průměrnosti

obličeje  zkoumají,  dokazují,  že  preference  průměrnosti  je  také  zprostředkována

především  morfologií  vyššího  řádu.  Pozitivní  vliv  na  atraktivitu  obličeje  tak  má

především  celkový  tvar,  vzájemná  pozice  jednotlivých  větších  celků  a  podobně.  To

samozřejmě  ponechává  otevřené  pole  pro  variabilitu  dílčích  morfologických  znaků

a detailů, které takto selektovány nejsou.

2.1.3 Pohlavní dimorfismus

Významná část literatury týkající se obecné percepce atraktivity tváře se rovněž

věnuje  pohlavnímu dimorfismu.  Maskulinita a  feminita  obličeje jsou přímo ovlivněné

hladinami  hormonů,  především  testosteronu  (Fink,  Penton-Voak  2002).  To  indikuje

spojení  se  zdravotním  stavem,  imunitním  systémem,  reprodukčním  potenciálem

a dalšími kvalitami, klíčovými u potenciálních partnerů (Cornwell et al. 2006). U mužů se

vysoká  hladina  pubertálního  testosteronu  projevuje  především  růstem  lícních  kostí,

nadočnicových oblouků a čelistí. U žen působí na vývoj pohlavně dimorfních znaků vedle

testosteronu ještě estrogen. Kromě růstu lícních kostí, podobně jako u mužů, ovlivňují

hladiny  hormonů  spíše  jemnější  znaky,  především  distribuci  ochlupení  a  strukturu

a odstín  pleti.  Autoři  zvažují  možnost,  že  vzhledem  k  negativnímu  vlivu  pohlavních

hormonů na imunitní systém jsou tyto znaky selektovány jako signály kompenzovaného

hendikepu.

Struktura  pleti,  konkrétně  její  homogenita,  je  u  žen  coby  hormonální  signál

mužskými  hodnotiteli  prokazatelně  preferována  (Fink  et  al.  2001).  Jelikož  je  silně

ovlivňována  i  dalšími  hormony,  především  androgenem,  mohlo  by  jít  o  přímou

signalizaci plodnosti i celkového zdraví obecně. Taková informace je při výběru partnera
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nesmírně  hodnotná  a  je  tedy  celkem  pochopitelné,  že  její  prezentace  velkou  měrou

ovlivňuje atraktivitu nositele.

U  mužské  tváře  je  spojení  pohlavně  dimorfních  znaků  s  atraktivitou  volnější.

Existují závěry, že ženy preferují výrazně maskulinní rysy, často to však bývá považováno

spíše za kulturní trend (Fink, Penton-Voak 2002). Ženy si navíc příliš maskulinní tváře

spojují s určitými charakterovými nedostatky a celkově antisociálním chováním (Perrett

et  al.  1998),  především  však  s  nízkou  potenciální  investicí  do  péče  o  potomstvo

(Cornwell et al. 2006). Rozpor mezi těmito výsledky může být velice pravděpodobně dán

variabilitou v percepci atraktivity u žen.  Ta bývá většinou vysvětlena různými fázemi

menstruačního cyklu (Johnston et al. 2001). V plodném období, kdy je šance na početí

vysoká,  se  těžiště  ženských  preferencí  posouvá  k  maskulinnějším  mužským  tvářím.

Zároveň s tím ženy v této fázi spíše vybírají partnery s ohledem na krátkodobý vztah.

Naproti  tomu  v  období,  kdy  je  početí  nejméně  pravděpodobné,  projeví  se  i  vrchol

preference  femininnějších  mužů  a  dlouhodobých  vztahů.  Tento  cyklus  je  s  největší

pravděpodobností  evoluční  strategií  jak  pro  své  potomky  získat  kvalitní  geny  od

atraktivního, ale pravděpodobně nespolehlivého partnera a zároveň rodičovskou péči od

partnera méně atraktivního, ale sociabilnějšího a stálejšího (Penton-Voak, Perrett 1999).

Další  rozdíly  v  preferenci  jsou  u  žen  pravděpodobně  dány  vnímáním  vlastní

atraktivity.  Ženy,  které  se  samy  považují  za  velmi  atraktivní,  mají  vyšší  tendenci

preferovat u mužských protějšků znaky spojované s atraktivitou – symetrii a maskulinitu

(Little et al. 2001).

Pozitivní efekt na atraktivitu se částečně ztrácí, jsou-li pohlavně dimorfní znaky

příliš  vyvinuté  a  vzdalují  tak  obličejovou  morfologii  od  průměru.  Při  hodnocení

experimentálně modifikovaných stimulů se zvýrazněnými pohlavně dimorfními znaky

mužští hodnotitelé nevykázali žádnou signifikantní preferenci, ženy dokonce v rozporu

s předpokladem dávaly přednost spíše průměrným mužským tvářím. V navazující studii

dokonce  jak  mužská,  tak  ženská  skupina  preferovaly  u  opačného  pohlaví  tváře  se

zvýrazněnými  ženskými  znaky  (Rhodes  et  al.  2000).  K  podobným  závěrům  dochází

i Perrett  –  muži  s  posílenými  pohlavně  dimorfními  znaky  sice  byli  hodnoceni  jako

dominantnější, zároveň se však posílily i přisuzované negativní charakterové vlastnosti

(Perrett  et al.  1998).  To ve výsledku vyústilo v průměrně nižší  hodnocení atraktivity

těchto tváří.

Další původ rozdílů v preferenci maskulinních mužských tváří můžeme sledovat
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v porovnání mezi populacemi. Pokud je riziko úmrtí v dětském věku vysoké, vyplatí se

ženám  investice  do  zdravých  a  silných  potomků  i  za  cenu,  že  se  jejich  otec  nebude

podílet  na  výchově.  V  populacích  s  nízkou  zdravotní  úrovní  proto  budou  ženy  více

preferovat  maskulinní  muže,  kteří  jim  zajistí  silnější  potomstvo.  Tuto  teorii  silně

podporují i experimentální data (DeBruine et al. 2010).

Kromě struktury pleti se pohlaví projevuje rozdílně i v jejím odstínu. Tento znak

je přitom v čase velice nestabilní – mění se v rámci ročního cyklu (u většiny lidských

populací,  které  nežijí  v  blízkosti  rovníku)  i  celého  života.  Vystavením  slunečním

paprskům je pokožka soustavně poškozována a z dlouhodobého hlediska tmavne. Toto

tmavnutí  se navíc  projevuje  nerovnoměrně a je  proto jasně odlišitelné od vrozených

dispozic pro tmavost pokožky. Barva pleti se tak stává nezanedbatelným signálem věku.

U  ženských  tváří  jsou  proto  s  odstínem  pleti  silně  spojeny  i  výsledky  hodnocení

atraktivity a zdraví (Fink et al. 2006).

Přesto je u většiny lidských populací v průměru patrný rozdíl mezi ženami, které

jsou přirozeně světlejší,  a muži.  Frost (1990) se domnívá,  že lidé tento drobný rozdíl

využívají  jako  jedno  z  kritérií  při  určování  pohlaví  ostatních  jedinců.  Možný  přenos

tohoto vnímání  do kontextu mezikulturních rozdílů v  odstínu pleti  může způsobovat

asymetrie ve frekvencích smíšených párů (Lewis 2012). Zároveň se tento znak nejspíš

uplatňuje při odhadu věku, který je při výběru partnera především důležité určit. 

2.1.4 Osobnostní charakteristiky

Dále se nabízí možnost, že kvalita, na kterou tělesná atraktivita odkazuje, sama

není  fyzické  povahy.  Konkrétní  obličejové  rysy  bývají  v  hodnocení  často  spojovány

s určitými  osobnostními  charakteristikami  (Grammer et  al.  2005;  Fink  et  al.  2006b).

Mezi hodnotiteli  navíc panuje často vysoká shoda (Little et al.  2006).  Podle mnohých

dotazníků očekávají  hodnotitelé  od atraktivních  osob celou řadu personálních  kvalit,

například  zvýšenou  inteligenci,  sociabilitu,  sexuální  dovednosti,  duševní  zdraví

a podobně (souhrnně ve Feingold 1992). Řada těchto očekávání je jistě sebenaplňující –

osoby  vnímané  jako  atraktivní  budou  častěji  vyhledávané  jako  společníci  a  sexuální

partneři,  budou  nové  společenské  vztahy  navazovat  s  menšími  obtížemi  než  osoby

neatraktivní, což ve výsledku zvýší jejich sociální schopnosti i sexuální zkušenosti. Žádné

pevné  spojení  mezi  těmito  vlastnostmi  a  fyzickou  atraktivitou však  nalezeno  nebylo
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(Feingold 1992). 

Podobně  sebenaplňujícího  původu  může  být  i  popsané  spojení  tvaru  obličeje

mužů s tendencí podvádět. Muži s relativně širším obličejem (měřeno poměrem šířky

a výšky  obličeje,  facial  width-to-height  ratio,  fWHR)  jsou  náchylnější  ke  zradám

a podvádění  v  sociálních  interakcích  založených  na  vyjednávání  (Haselhuhn,  Wong

2012). Muži s vyšším fWHR (tedy relativně širším obličejem) sami sebe hodnotí jako

mocnější.  Autoři  diskutují  možnost,  že  sebejistota,  která  právě  z  tohoto  pocitu  moci

vyplývá, přímo ovlivňuje etické chování, tedy i tendenci podvádět. Vzhledem k tomu, že

hodnota  fWHR vykazuje  silný  pohlavní  dimorfismus (muži  mají  v  průměru relativně

širší obličeje než ženy) a stává se tak jedním ze znaků typických pro maskulinní tváře,

můžeme tyto výsledky přímo spojit s předchozím zjištěním, že ženy považují maskulinní

muže za nespolehlivé.

2.2 Identifikace jedince

Schopnost  rozpoznání  jednotlivce  může  mít  několik  silně  adaptivních  příčin,

u kterých  máme  důvod  se  domnívat,  že  hrají  klíčovou  roli  i  v  lidském  sociálním

a reprodukčním systému. Především má tato schopnost význam pro orientaci ve složité

sociální skupině a je podmínkou pro persistentní sociální vazby. Hierarchický systém by

ani  nebyl  myslitelný,  pokud  by  se  jednotlivci  nedokázali  navzájem  přesně  rozlišit,

protože rozpoznání jedinců je  klíčové pro téměř všechny sociální  interakce (Tibbetts

2007).  Ve  skupinách  tak  velkých  a  komplexních,  jaké  lidé  bezesporu  tvořili  a  tvoří,

bychom tedy schopnost identifikace jednotlivce měli nacházet velmi rozvinutou.

Proti  tomu  lze  sice  namítnout,  že  pro  velkou  část  sociálních  interakcí  není

potřebné  rozpoznání  konkrétního  jedince,  ale  jen  jeho  společenského  postavení

(Barnard, Burk 1979). Tento typ rozpoznávání však předpokládá buď soubory znaků,

které jsou typické pro určité hierarchické postavení, což je obtížně udržitelné u druhů,

kde není sociální postavení dědičné, nebo plně individuálně variabilní znaky, které lze

nepřímo spojit  se sociálním postavením.  Druhá možnost  se navenek projevuje  velmi

podobně jako rozpoznání konkrétního jednotlivce a je obtížné ji odlišit (Tibbetts 2007,

Barnard, Burk 1979). Oba typy sociální orientace navíc mohou operovat paralelně anebo

dokonce společně, aniž by se vylučovaly.
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V první řadě bude zásadní zaměřit se na typ znaků, které individuální identitu

jedince  signalizují.  Na  příkladech  jespáků  (Philomachus  pugnax),  snovačů  (Quelea

quelea) a hýlů (Carpodacus mexicanus) se ukazuje, že znaky prezentující identitu musí

být  především  variabilní,  nepodmíněné  kontextem  (například  fyzickými

charakteristikami,  zdravotním stavem,  sociálním postavením atd.)  a  levné,  mají  často

polymodální rozdělení a pevné genetické pozadí s odpovídající variabilitou (Dale et al.

2001).  Jejich  variabilita  tak  naprosto  nemusí  odrážet  jakoukoliv  variabilitu

individuálních  kvalit  a vlastností.  Naproti  tomu  znaky  prezentující  kvalitu  mají  být

plastické,  kontextově  podmíněné,  vykazují  nižší  variabilitu  a  normální  rozdělení.

Zároveň musí být nákladné, aby eliminovaly možnost podvádění, a silně vázané s danou

kvalitou.  Velmi  podobné  charakteristiky  přitom  sdílí  i  znaky  signalizující  sociální

postavení  jedince  (Tibbetts  2007).  Ty  tedy můžeme rovněž zahrnout  pod prezentaci

kvality jedince.

Další  výhodu  poskytuje  rozpoznání  jedince,  pokud  jakkoliv  zvyšuje  šanci  na

úspěšné páření. To můžeme sledovat především u druhů, kde bývá časově oddělen výběr

partnera a samotné páření. Například pokud samice sleduje zápas či dvoření samců, ale

páření přichází až s časovým odstupem, musí být schopna jednoznačně poznat vítěze

(Tibbetts  2007).  Rovněž  ve  vnitropohlavních  interakcích  může  mít  identifikace

jednotlivce svůj význam, například v zamezení samcům opakovat souboje se stejným

protivníkem  (Karavanich,  Atema  1998,  Barnard,  Burk  1979).  Dále  je  tato  schopnost

užitečná při formování spojenectví a kooperaci, jak teoreticky ukazují například Crowley

a kolegové (Crowley et al. 1996). Ve všech případech je ještě nezbytné spojení s dobrou

vizuální pamětí, cílenou právě na znaky signalizující identitu jedince.

U rozpoznávání individuality musíme vždy rozlišovat podíl signalizujícího jedince

a příjemce. Ti totiž mohou operovat částečně nezávisle. Pro příjemce například může být

identifikace  ostatních  jedinců  výhodná  i  za  okolností,  kdy  prezentování  vlastní

individuality žádné výhody nepřináší a není nijak aktivně podporováno (Tibbetts 2007).

Tím se dlouhodobě zvyšuje schopnost rozlišovat individuálně variabilní znaky, ne však

variabilita těchto znaků samotná.

Při  výběru  partnera  se  však  musí  zapojit  obě  složky.  Za  možný  příklad  takto

fungujícího systému můžeme považovat preferenci  vzácných typů.  Pokud jsou vzácní

jedinci díky své jedinečnosti snadno rozpoznatelní i zapamatovatelní, mohou se snáze
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stát  cílem  preferenčních  tlaků.  V  horizontu  několika  generací  tak  můžeme  efekt

vzácnosti  pozorovat  jako  negativně  frekvenčně  závislou selekci.  Vzácné  morfologické

i barevné typy jsou preferovány, jen dokud je jejich frekvence v populaci nízká. Jakmile

totiž frekvence těchto znaků stoupne, vytlačí jiné typy do zóny vzácnosti a podpoří tak

jejich  selekční  výhodu.  Zároveň  je  v  tomto  modelu  nepravděpodobné,  že  by  došlo

k úplnému vymizení některých typů, protože se snižováním jejich frekvence bude jejich

preference prudce stoupat. Tím se v populaci vytváří a dlouhodobě udržuje variabilita

fenotypu, provázená variabilitou genetickou. 

Obličej je u lidí hlavní, nebo dokonce jedinou oblastí nesoucí znaky klíčové pro

vizuální  identifikaci  jednotlivce.  Ostatní  části  těla  jsou  často  silně  podřízené  jiné

specializované  funkci  a  vysoká  tvarová  variabilita  by  tak  u  nich  působila  na  úkor

funkčnosti.  Obličejové  funkce  naproti  tomu  přímo  předpokládají  vizuální  kontakt

a identifikaci  jedince  tak  podporují.  Pokud  jsou  tedy  naše  domněnky  o  významu

obličejových znaků pro určení a rozpoznání individuality pravdivé,  měli  bychom jako

důkaz  pozorovat  zvýšenou  variabilitu  v  genech,  které  tyto  znaky  kódují.  Sheehan

a Nachman (2014)  testovali  tuto  hypotézu srovnáním variability  genů pro obličejové

znaky  s  neutrálními  sekvencemi  i  s  geny  pro  tělesnou  výšku.  Variabilita  genů  pro

morfologii  obličeje  byla  vysoká  v  souladu  s  předpovědí,  která  vyplývá  z  modelu

negativně frekvenčně závislé selekce. Byla zvýšená i v porovnání s geny pro výšku, nejde

tedy o obecnou vlastnost genů kódujících morfologické znaky. Jako další možný kandidát

na tuto funkci by mohla být například dlaň, která je také vizuálně exponovaná. I zde je

však  fenotypová  variabilita  příliš  nízká  a  pro  tyto  účely  nedostatečná,  genetická

variabilita také není ve srovnání s neutrálními sekvencemi výrazně zvýšená (Sheehan,

Nachman 2014).

Důkazem  pro  zcela  jedinečnou  povahu  a  postavení  schopnosti  identifikace

obličeje  u  lidí  mohou  být  i  mnohé  primatologické  studie  (Parr  2011).  Zatímco

odpovídající schopnost u šimpanzů ještě můžeme považovat za srovnatelně rozvinutou,

u většiny opic vykazuje  výrazně nižší  přesnost  a  v  některých úkonech zcela  selhává.

Autorka  uzavírá,  že  konkrétní  podoba  a  specializace  schopnosti  identifikace  obličeje

vyplývá především ze sociálního uspořádání skupiny,  ve které daný primát žije.  Lidé,

podobně  jako  šimpanzi,  většinou  žijí  v  početných  a  dynamických  societách,  kde
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v typickém  případě  nejsou  jedinci  neustále  pohromadě  a  jeden  druhému  na  očích.

Přesná individuální distinkce, nezávislá na většině kontextů, a dobrá paměť jsou proto

podmínkou.

Vhodným  příkladem  identifikace  jedince  na  základě  variability  vnějších

barevných znaků je případ vosíka Polistes fuscatus. Rozpoznání individuality je u tohoto

druhu  zásadní  pro  udržení  hierarchického  systému,  od  kterého  se  odvíjí  například

distribuce potravy (Tibbetts 2002). Pro identifikaci jedince jsou zásadní barevné skvrny

na hlavě a zadečku, které jsou velice variabilní.  Při experimentální  manipulaci  těchto

skvrn nebyli jedinci s novým fenotypem v první chvíli rozpoznatelní a museli se potýkat

s větší mírou agrese ze strany ostatních obyvatel kolonie. Ta však s časem klesala, jak se

ostatní jedinci učili nové rozložení barevných skvrn rozpoznávat (Tibbetts 2002). V další

studii autoři manipulovali rozložení skvrn u skupin jedinců tak, aby vždy tři vypadali

stejně a jeden byl odlišný (Sheehan, Tibbetts 2009). Následně pozorovali, že neodlišitelní

jedinci  se  s  častěji  stávali  cílem  agresivního  chování  než  jedinci  distinktivní.  Autoři

v závěru navrhují model, založený na negativně frekvenčně závislé selekci, který má za

následek udržení polymorfismu barevných znaků. Využití tvarové a barevné variability

povrchových prvků obličeje jako signálů individuality a preference vzácných typů těchto

u tohoto druhu mohou sloužit jako model pro studium podobného systému u lidí.

Zvýšená genetická a fenotypová plasticita je však jen částí nutnou pro fungování

celého systému.  Na opačné straně bychom měli  pozorovat rozšířenou schopnost tuto

variabilitu číst a rozlišovat. Také by měl být tento systém podpořen dobrou pamětí, jak

bylo popsáno například u humrů Homarus americanus (Karavanich, Atema 1998), a jejím

propojením se  sociálním uspořádáním.  Bez  toho  by  vzácné  fenotypy nemohly  získat

potřebnou selekční  výhodu.  Složité  sociální  uspořádání  tedy vyvíjí  tlak jak na to  být

poznán a zapamatován,  tak poznávat  a  pamatovat  si  ostatní  jedince.  Tento vztah byl

popsán u primátů obecně (Bergman 2013) a máme důvod se domnívat, že bude hrát

důležitou roli i v sociální orientaci u člověka.

Význam  schopnosti  identifikovat  a  rozlišovat  lidské  obličeje  je  podpořen

i skutečností, že se na ní podílí specializovaný nervový systém (Kanwisher 2006; Haxby

et  al.  2000).  Ten dokonce  operuje  zcela  nezávisle  na  rozpoznávání  jiných vizuálních

vjemů, například objektů nebo scenérií. Systém integruje několik center, nacházejících se
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na  odlišných  lokalitách.  Každá  z  těchto  oblastí  se  specializuje  na  určité  aspekty

identifikace tváře. Studium makaků, kteří mají rovněž rozptýlený systém rozpoznávání

obličejů,  propojující  několik nezávislých center,  ukazuje,  že specializace těchto center

napomáhá  například  identifikaci  jedince  pod  různými  úhly  pohledu  (Freiwald,  Tsao

2010).

Uspořádání tohoto systému v lidském mozku, i  způsob, jakým vizuální stimuly

zpracovává, jasně ukazuje, že se specializuje na rozlišování variabilních znaků (Haxby et

al.  2000).  Tato specializace tedy podporuje jak individuální  rozpoznávání,  tak možné

sledování  vzácných  typů.  Důležitým  důkazem  pro  evoluční  adaptabilitu  schopnosti

identifikace  obličeje  je  i  poměrně dobrá dědičnost  této  schopnosti,  jak ukazuje  další

studie srovnávající jednovaječná a dvojvaječná dvojčata (Zhu 2010). 

Souhrnnou  atraktivitu  obličeje  bychom  také  mohli  zjednodušeně  vnímat  jako

znak či soubor znaků vlastní nositeli, jehož hodnota se přímo odrazí v pohlavním výběru

a tedy i  počtu  potomků.  Percepce  atraktivity  by  pak  byla  schopnost  hodnotu  těchto

znaků číst a vybírat podle nich vhodného sexuálního partnera. V populacích pod silným

tlakem pohlavního výběru,  což lidská bezesporu je,  bychom měli  očekávat naprostou

dominanci univerzálního atraktivního modelu.  Nutně bychom však narazili  na rozpor

s možností  i  schopností  individuálního rozpoznání.  Ta vyžaduje především variabilitu

těch  nejexponovanějších  a  nejsledovanějších  znaků.  Jednoduše  kvantifikovatelná

variabilita  (například  velikost  nebo  barevný  odstín),  kterou  předpokládá  takto

zjednodušený  pohled  na  atraktivitu,  by  byla  pro  tento  účel  nedostatečná.  Rozšířená

tvaroprostorová  variabilita  doprovázená  barevnými  odstíny  a  kontrasty,  kterou

u lidských tváří pozorujeme, zase neumožňuje omezit vnímání atraktivity na jednotlivé

znaky.  Výše  zmíněná  preference  vzácných fenotypů  funguje  jako  jednoduchý  princip

výběru  partnera,  zároveň  může  aktivně  využívat  komplexní  variability  obličejových

znaků.

Druhou  možnou  odpovědí  na  otázku  původu  široké  variability  znaků  je

odpovídající  variabilita  v  percepci  atraktivity.  Určitý  znak  může  být  vnímán  jako

atraktivní  v  závislosti  na  kontextu,  nebo  různí  jedinci  vnímají  atraktivitu  na základě

jiného souboru znaků. Představa individuálních estetických preferencí dokáže vysvětlit

vytváření i prohlubování variability, ona samotná však nesmí podléhat dědičnosti. Pak

by byla dlouhodobě nestabilní. Řešení tohoto problému nabízí představa mechanismu
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vnějšího formování estetických preferencí.

Podle  experimentální  studie,  prováděné  na  souboru  jednovaječných

a dvojvaječných dvojčat, je individuální vnímání atraktivity určeno primárně sociálním

prostředím, ne geny (Germine et al. 2015). Různé sociální prostředí je vytvářeno díky

tomu, že lidské populace nejsou dokonale panmiktické a homogenizované. Každý jedinec

je  proto  členem  unikátní  subsociety  a  má  unikátní  vizuální  zkušenost.  Dokud  trvá

dostatečně  variabilní  sociální  prostředí,  můžeme  pozorovat  individuální  preference

i v rámci jediné populace. Díky tomu se jejich adaptivní výhoda neztrácí ani v horizontu

mnoha generací.

Podobné výsledky přináší i srovnávání dvojic hodnotitelů (Russell 2007). Kromě

dvojic sourozenců (kde by podobnosti bylo možné vysvětlit i dědičností) byly sledovány

i dvojice  blízkých  přátel  nebo  partnerů (manželů).  Oproti  kontrolní  skupině,  složené

z dvojic náhodně vybraných navzájem cizích lidí, vykázaly všechny tři skupiny výrazně

vyšší  shodu  v  hodnocení  atraktivity.  Autoři  tedy  opět  uzavírají,  že  hlavním  zdrojem

individuálních preferencí je sociální prostředí.

Tento závěr odpovídá i  na otázky spojené s rozdílným vnímáním průměrnosti

tváře u oddělených populací, jak bylo popsáno výše. Uzavřená společnost, podobně jako

zmíněné dvojice, sdílí stejnou vizuální zkušenost. To, co bude pravděpodobně společné

všem  vizuálním  zkušenostem  jednotlivců  v  rámci  populace,  můžeme  označit  za

referenční estetický průměr. Tak je tedy formována tolik zásadní představa průměrné

tváře  a  s  tím  spojené  vnímání  obecné  atraktivity.  Vyšší  hodnocení  atraktivity

u průměrných  tváří  totiž  nemusí  znamenat,  že  konkrétní  jedinci  považují  průměrné

tváře za nejatraktivnější, ale že průměrné tváře jsou jako atraktivní hodnocené větším

počtem jedinců, než kterýkoliv jiný typ.

Další podporu pak můžeme nalézt v již zmiňované hypotéze „sociálního učení“

(Little et al.  2011b).  Podle tohoto modelu dokáže člověk hodnocení atraktivity určité

známé tváře později podvědomě rozšířit i na nově pozorované tváře, které se jí podobají.

Protože průměrné tváře sdílí své univerzální znaky s velkým počtem jiných tváří, zdají se

i  na  první  pohled  povědomé  a  je  snazší  vynést  o  nich  nějaký  estetický  soud.

Mezipopulační  rozdíly  ve  vnímání  atraktivity  jsou  tedy  jen  o  řád  vyšším  projevem

variability v preferenci individuální.
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Individuální  estetické  preference  se  mohou  uplatňovat  paralelně  s  preferencí

minoritních  fenotypů,  alespoň  v  teorii  však  můžeme  oba  procesy  dokonce  spojit.

Společné sociální prostředí, které má formovat podobné individuální vnímání atraktivity

u sourozenců, blízkých přátel a partnerů, se projevuje jako vizuální zkušenost (Russell

2007). Protože tyto dvojice vídají a v minulosti vídaly stejné tváře, mají ve své zkušenosti

i  podobně  frekvenčně  zastoupené  jednotlivé  obličejové  znaky  a  určité  z  nich  budou

považovat za vzácné. Cizí člověk se zcela odlišnou vizuální zkušeností může mít naopak

úplně  jinou  představu  o  frekvenci  a  tedy  i  vzácnosti  určitých  znaků  v  populaci.  Při

předpokládaném výběru partnera na základě vzácnosti jeho obličejových znaků se tak

nebude  uplatňovat  celková  frekvence  daných  znaků  v  populaci,  ale  především

individuální  zkušenost vybírajícího jedince.  Přestože se můžeme domnívat,  že osobní

vizuální  zkušenost  člověka,  žijícího  v  do  velké  míry  panmiktické  společnosti,  bude

zahrnovat reprezentativní vzorek populace, musíme brát v potaz i možné rozdíly.

Na  pozadí  všech  těchto  procesů  však  probíhá  preference  výše  zmíněných

ukazatelů  takzvané  biologické  atraktivity  –  tedy  především  průměrnosti  a  symetrie

tváře. Vzhledem k jejich obecnému rozšíření napříč populacemi i věkovými skupinami

bychom  měli  předpokládat,  že  bude  mít  na  výslednou  genetickou  i  fenotypovou

variabilitu větší vliv, než individuální preference nebo preference vzácných typů. Pokud

se tedy tyto efekty mají vůbec uplatnit, musí operovat na základě variability znaků, které

nejsou v přílišném rozporu se strukturální průměrností či symetrií. Jelikož tyto znaky

jsou vnímány výhradně morfologicky, nabízí se nám celá škála variability barev, odstínů

a  kontrastů,  která  do  hlubších  vrstev  obličejové  atraktivity  nezasahuje.  Také  se

k dispozici  signalizace  individuality  otvírá  pole  drobných  morfologických  znaků

a detailů,  které  celkovou podobu tváře  nevzdalují  od populačního průměru.  V  těchto

oblastech  bychom  tedy  měli  hledat  těžiště  jak  preference  minoritních  fenotypů,  tak

sociálně podmíněné individuální preference.

Takovým směrem se v  teoretické  úvaze ubírá  například Frost  (2006).  Vychází

přitom z předpokladu, že unikátní nehostinné prostředí evropské glaciální stepi výrazně

posílilo význam výběru partnera. Ženy musely soupeřit o pozornost mužů a zaujmout ty

nejkvalitnější  partnery,  proto  se  u  nich  začaly  objevovat  různé  barevné  variety  –

především barvy vlasů, očí a světlé odstíny pleti. Genetické datování většiny alel, které

tyto různé barevné formy ovlivňují,  stejně jako ohnisko jejich geografického rozšíření
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tuto teorii silně podporují. Autor předpokládá, že preference minoritních fenotypů tuto

variabilitu vytvořila a v podobné formě ji udržuje i dnes.

Frostův model negativně frekvenčně závislé selekce je pevně vázán na konkrétní

znaky (barevnou variabilitu) a má výhradně historické kořeny. V současnosti funguje

spíše díky setrvačnosti, protože prostředí, které tuto preferenci formovalo, už v Evropě

nenajdeme. Můžeme ale uvažovat preferenci vzácnosti i v univerzální podobě, cílenou

vždy  na  aktuální  variabilitu.  Nedávná  studie  například  ukázala,  že  preference

minoritních typů se uplatňuje i v tak proměnlivém prostředí, jako je móda mužských

vousů (Janif et al. 2014). Byla-li v prezentovaném vzorku majorita tváří s plnovousy, ženy

zřetelně dávaly přednost hladce oholeným mužům. Když byly naopak ve většině oholení

muži,  získaly  preferenční  výhodu  tváře  s  vousy.  Totéž  platilo  i  pro  jednotlivé  muže,

jejichž hodnocená atraktivita se odvíjela od jejich vzácnosti, nikoliv od toho, jestli byli

oholení  nebo  ne.  Proměnlivý  a  geneticky  nepodmíněný  znak,  kterým  mužské  vousy

bezesporu jsou, může být těžko považován za indikátor kvality potenciálního partnera.

Tento příklad proto dobře ilustruje, že pouhá vyšší pozornost, spojená s výjimečností

vnější podoby, může přinést i vyšší hodnocení atraktivity. Negativně frekvenčně závislá

selekce se tedy může v nejširším smyslu týkat jakéhokoliv znaku a může být dokonce

zcela univerzálním fenoménem.

Vizuálně čtenou atraktivitu  jedince  v  praxi  ovlivňuje  i  velké  množství  faktorů,

které  jsou  velice  proměnlivé  a  pozornosti  většiny  výzkumů  tak  unikají.  Patří  sem

například výrazy tváře a pohyby, tedy znaky z podstaty behaviorální,  přesto cílené na

vizuální percepci. Opětování úsměvu či očního kontaktu hraje v sociální interakci jistě

klíčovou  roli,  těžko  by  se  však  srovnával  jejich  vliv  například  se  symetrií  obličeje.

O zapojení těchto projevů do výzkumu atraktivity se pokusil například Thelen (1983),

povaha  jeho  výzkumu  (hodnocení  fotografií,  tedy  statických  stimulů)  však

neumožňovala dospět k jasným závěrům.

Při  zkoumání  neurologického  pozadí  zpracování  vizuálního  vjemu  obličeje  se

ukazuje,  že celý systém percepce obličeje od začátku přísně rozlišuje mezi stabilními

a proměnlivými znaky (Haxby et al.  2000).  V rámci  rozptýleného nervového systému,

který za percepci tváře zodpovídá, se dokonce tyto procesy odehrávají v různých, zcela

oddělených  oblastech.  Primární  zpracování  invariantních  znaků  slouží  především

k identifikaci jedince, jak bylo popsáno výše. Zpracování proměnlivých znaků je naopak
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doménou  sociální  komunikace.  Pro  preferenci  minoritních  fenotypů,  tak,  jak  jsme  jí

v této  práci  nastínili,  má  význam  především  identifikace  jedince,  tedy  informace

zprostředkovaná  invariantními  obličejovými  znaky.  Zkoumání  proměnlivých  znaků

můžeme tedy v této práci nadále opomíjet.

2.3 Shrnutí úlohy percepce obličeje ve výběru partnera

V percepci lidského obličeje a především jeho atraktivity se tedy uplatňují dva

navzájem částečně nezávislé systémy znaků. První z nich tvoří dojem obecné atraktivity.

Zde najdeme především průměrnost obličeje, symetrii, pohlavně dimorfní znaky a další

složky  takzvané  biologické  atraktivity,  které  se  projevují  především  systémově

morfologicky. Společnou vlastností těchto znaků je i to, že odrážejí aktuální zdravotní

stav i jeho historii,  hladiny hormonů a podobně, ve výsledku pak prezentují celkovou

kvalitu jedince jako potenciálního partnera (případně spojence).

Druhý  systém  se  soustředí  na  prezentaci  identity  jedince.  Zde  se  setkáme

především se  znaky velice  variabilními,  jak tvarově tak  barevně.  Morfologické  znaky

individuality  jsou  především  drobné  nebo  izolované  detaily,  které  příliš  nekolidují

s celkovou morfologií obličeje řízenou prvním systémem. Variabilita barev a odstínů je

na morfologii zcela nezávislá, má proto neomezené pole působnosti v prezentaci identity

jedince.

Přestože prosté mechanismy vnímání obecné (biologické) atraktivity mohou být

jednotné napříč lidskými populacemi, například v preferenci průměrných tváří, vedou

díky  odlišným  kontextům  k  rozdílným  podobám  konkrétních  atraktivních  tváří.

Variabilita znaků tohoto systému bude tedy patrná především v mezikulturním srovnání

a je dána variabilitou percepce. Je zřejmé, že klíčovou roli při výběru partnera u lidí hraje

atraktivita  podmíněná  celkovou  morfologií  obličeje,  ale  že  je  doprovázena

i tvaroprostorovými  detaily  a  odvozenými  znaky,  barevnými  odstíny  a  především

kontrasty, které zakládají identitu tváře. Přestože percepce je v tomto systému víceméně

jednotná, plodí ve výsledku širokou variabilitu fenotypů i v rámci jednotlivých populací.

Variabilita všech těchto druhotných obličejových znaků a jejich genetického pozadí pak

může svědčit o negativní frekvenčně závislé selekci, tedy preferenci vzácných typů.

Oba tyto systémy jsou do jisté míry závislé na kontextu, ve kterém se hodnotitel
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i signalizující  jedinec  dlouhodobě  nebo  momentálně  nacházejí.  Nelze  proto  vyjádřit

atraktivitu jedince nějakou stabilní hodnotou ani popsat jako jediný, byť komplexní znak.

Ani  celou  vizuální  složku  výběru partnera  nemůžeme  jednoduše  sloučit  s  vnímanou

atraktivitou  jednotlivce,  ale  musíme  na  ni  nahlížet  v  celém  kontextu  potenciálních

partnerů  a  předchozí  vizuální  zkušenosti.  Při  experimentálním  hledání  důkazů  pro

hypotézu  preference  minoritních  fenotypů  se  v  budoucnosti  nemůžeme  opírat

o frekvenční zastoupení znaků v celé populaci, protože každý hodnotitel bude vycházet

z odlišné vizuální zkušenosti. Jediným řešením je vytvořit nový kontext v rámci daného

experimentu.
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3. Experiment

3.1 Znaky

Praktická část studie byla do značné míry inspirována Thelenem (1983). Ten ve

své práci srovnával efekt vzácnosti na poměrech 1:1, 1:5 a 1:11. Sety s poměrem 1:11

však obsahovaly fotografie z různých skupin podle hodnocené atraktivity, proto jsme je

v naší studii nepoužili. Thelen rovněž sledoval daný efekt na barvě vlasů, úhlu pootočení

tváře a emočním výrazu (úsměvu). Úhel pootočení tváře jsme v naší práci nesledovali,

protože ho nelze  považovat  za  znak vlastní  nositeli,  jak sám autor  v  diskuzi  uznává,

a těžko  by  se  mohl  uplatňovat  při  výběru  partnera.  Emoční  výraz  je  zase  příliš

proměnlivý, než aby se mohl stát předmětem selekce vzácných fenotypů, proto byl ze

studie rovněž vynechán.

Naproti tomu byla vedle barvy vlasů sledována i barva očí, protože podle Frosta

(2006)  se  právě  ta  může  rovněž  uplatňovat  v  negativně  frekvenčně  závislé  selekci.

Existují  důvodné  předpoklady,  že  barva  očí  ovlivňuje  celkový  dojem  v  sociálních

interakcích, především v odhadu personálních kvalit. Popsáno bylo například statisticky

signifikantní spojení barvy očí a hodnocené dominance (Kleisner et al. 2010). Přestože

navazující  studie tento závěr nepotvrdily  (Kočnar et  al.  2012),  za efektem může stát

možné spojení barvy očí a obličejové morfologie. To potvrzuje i další navazující práce

(Kleisner et al. 2013), která ukazuje, že barva očí ovlivňuje hodnocenou důvěryhodnost

právě díky morfologii obličeje, jenž je s barvou očí nenáhodně provázána. Barva duhovky

by tak nebyla sama signálem určitých kvalit, mohla by k nim však nepřímo odkazovat.

I proto si tento znak zaslouží další pozornost.

Další skupina výzkumů cílených na barvu očí se týká už přímo pohlavního výběru

nebo atraktivity. Významnou roli mezi nimi hraje asortativní párování, tedy hypotéza, že

při  výběru partnera lidé  preferují  jedince  sobě  podobné,  v tomto  případě  se  stejnou

barvou  očí  (např.  Griffiths,  Kunz  1973).  Tento  efekt  byl  studován  především

u modrookých  mužů,  kteří  projevili  zvýšenou  preferenci  pro  modrooké  ženy  před

ženami  hnědookými.  Ostatní  kombinace  nevykázaly  žádné  signifikantní  preference

(Laeng et al. 2007). Tento jednostranný výběr byl popsán jako evoluční strategie cílená

na  eliminaci  ženské  nevěry.  Alely,  které  stojí  za  modrými  duhovkami  jsou  vůči
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majoritním  hnědým  recesivní.  Potomek  dvou  modrookých  rodičů  tedy  bude  rovněž

modrooký, kdežto potomek modrooké ženy s cizím mužem, vzhledem k frekvenci alel

v populaci a jejich dominanci nejspíš hnědookým, bude mít s určitou šancí hnědé oči.

Modrooký partner by tak v některých případech měl být schopen poznat, že vychovává

dítě cizího muže (Laeng et al. 2007).

Dále si zaslouží pozornost hypotéza vlivu imprintingu (Little et al. 2003). Podle ní

je výběr partnera po vizuální stránce ovlivněn podobou rodiče opačného pohlaví. Tak se

může imprinting vzhledem k dědičnosti barvy vlasů a očí ve výsledku projevit i  jako

vzájemná podobnost obou partnerů a může být zodpovědný za část efektu asortativního

párování. Proces výběru partnera je však v obou případech odlišný, zaslouží si proto být

studovány zvlášť.

Výzkum vlivu barvy očí na preference a hodnocení problematizuje Gründl (2012).

Upozorňuje, že ačkoliv jsou oči nositeli mnohých signálů a významů, není to právě barva

jejich  duhovky,  co  hodnotitelé  především  sledují.  Daleko  větší  pozornosti  se  těší

například bělmo, které může poskytovat cenné informace o věku jedince i zdravotním

stavu (především funkci jater a podobně). Důležitou oblastí pro odhad věku je i  kůže

v okolí oka. Gründl dokazuje, že struktura pleti v této oblasti má na vnímanou atraktivitu

(skrze předpokládaný věk) větší vliv, než barva duhovky. Preference pro určité barvy očí

se  navíc  v  této  studii  projevila  jen  v  rámci  dotazníkového  průzkumu.  V  hodnocení

konkrétních přirozených stimulů rozhodovaly jiné znaky, jak bylo popsáno výše. Autoři

tedy preference pro konkrétní barvy očí  označili  za kulturní stereotypy,  které nemají

skutečný vliv na percepci atraktivity.

Vzhledem k výše popsaným zjištěním jsme se rozhodli v experimentu sledovat

vliv  barev  očí  a  vlasů  na  vnímanou  atraktivitu  hodnocených  stimulů.  Dále  jsme  se

pokusili  podchytit  roli  asortativního  výběru a  imprintingu,  abychom případně  mohli

jejich vliv odfiltrovat a sledovat pouze úlohu preference minoritních fenotypů. Také jsme

se  hodnotitelů  prostřednictvím  dotazníku  zeptali  na  preference  barev  očí  a  vlasů

u opačného  pohlaví  a  podobu ideálního  partnera,  abychom rozhodli,  jestli  a  jak  tyto

představy ovlivňují skutečné hodnocení stimulů.

Barva pleti coby třetí,  velice variabilní barevný znak v práci  sledována nebyla,

protože je velmi proměnlivá a v širším měřítku odkazuje spíše na pohlaví jedince a je
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pevně spojena s věkem a zdravotním stavem, jak bylo popsáno výše (Frost 1990; Fink et

al. 2006).

Pokud  by  byly  některé  ze  sledovaných  znaků  ve  vzájemné  vazbě,  mohlo  by

vytváření  kontextů  se  sledovaným  frekvenčním  zastoupením jednoho  znaku  zároveň

ovlivnit  nenáhodnost  frekvence zastoupení  jiného znaku.  Popsán byl  vztah barvy očí

k určitým morfologickým znakům v obličeji (Kleisner et al. 2013). Tento efekt by však

měl být minimalizován tím, že v našem experimentu budeme srovnávat pouze stimuly ze

stejné kategorie atraktivity,  která je především s obličejovou morfologií spojena.  Dále

existuje určitý vztah mezi barvou vlasů a typem pleti (Lock-Andersen et al. 1998). Ten je

však výrazný především u méně rozšířených barev vlasů,  hlavně zrzavých a černých,

které v poslední fázi našeho experimentu použity nebyly. Konkrétní barvy očí a vlasů

pravděpodobně propojeny nejsou (Lock-Andersen et al. 1998).

3.2 Materiál a metody

Použili jsme fotografie obličejů 100 mužů (věk 18 – 30; průměr 21,4) a 100 žen

(věk  18  –  27;  průměr  20,13)  z České  republiky,  převážně  studentů  Přírodovědecké

fakulty.  Subjekty  byly  nenalíčené  a  bez  všech  doplňků  a  obličejových  ozdob.  Byly

instruovány, aby nasadily neutrální výraz, posazeny před jednotné bílé pozadí, osvětleny

pouze  umělým  osvětlením.  Fotografie  byly  pořízeny  digitálním  fotoaparátem  Nikon

D40X s objektivem s ohniskovou vzdáleností  50mm.  Vzdálenost  objektivu od obličeje

byla 150cm. Pořízené fotografie byly poté s použitím programu Photoshop CS3 ořezány

na jednotnou velikost tak, aby linie očí byla na všech fotografiích ve stejné výšce a aby

prostor mezi nejnižším bodem obličeje a spodní hranicí fotografie byl vždy stejný (viz

příloha).

3.2.1 Hodnocení atraktivity

Stimuly  byly  prostřednictvím softwaru  Qualtrics  podány  76  hodnotitelům  (31

žen,  45  mužů,  věk  18  –  70;  průměrný  věk  24,9)  k hodnocení  atraktivity.  Hodnocení

probíhalo nezávisle online. Pořadí stimulů bylo znáhodněno a každému hodnotiteli byly
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předloženy různé série fotografií osob opačného pohlaví i stejného pohlaví. Atraktivita

byla hodnocena na sedmibodové škále od 1 (velmi neatraktivní) do 7 (velmi atraktivní).

3.2.2 Hodnocení barev očí a vlasů

Podobně  byly  stimuly  předloženy  26  hodnotitelům  (11  žen,  15  mužů)

k nezávislému online hodnocení barev očí a vlasů osob na fotografiích. Vlasy byly tříděny

podle  kategorií  1=blond,  2=zrzavé,  3=světle  hnědé,  4=tmavě  hnědé,  5=černé.  Oči  byly

tříděny  podle  kategorií  1=šedé,  2=modré,  3=zelené,  4=světle  hnědé,  5=tmavě  hnědé,

6=černé.  Hodnotitelé  byli  instruováni,  aby v případě nejistoty  volili  možnost  „nevím“.

Fotografie osob, jejichž barva vlasů nebo očí byla nejistá (měly vysoký podíl hodnocení

„nevím“, nebo byla mezi hodnotiteli velká neshoda) byly ze studie vyřazeny.

3.2.3 Experimentální design

Výsledky z hodnocení atraktivity byly použity pro třídění stimulů v rámci pohlaví

do  skupin  1=velmi  atraktivní  (hodnota  atraktivity  v  rozmezí  3-5  u  mužů,  4-5  žen) ,

2=středně atraktivní (hodnota atraktivity v rozmezí 1-3 u mužů, 3-4 žen) , 3=neatraktivní

(hodnota atraktivity menší než 1 u mužů, menší než 3 u žen). Různá rozmezí pro dané

skupiny  u  jednotlivých  pohlaví  jsme  zvolili  vzhledem  k  různému  rozdělení  výsledků

hodnocení  atraktivity  (viz  grafy  v  kapitole  výsledky).  Skupina  3=neatraktivní byla

následně ze studie vyřazena. Ze skupin 1=velmi atraktivní a 2=středně atraktivní bylo

vybráno  vždy  5  stimulů  od  každého  pohlaví  podle  barvy  vlasů  z kategorií  1=blond

a 4=tmavě hnědé a podle barvy očí z kategorií 2=modré a 5=tmavě hnědé. Celkem bylo

tedy  v  konečné  fázi  naší  studie  použito  80  fotografií,  z  toho  5  fotografií  velmi

atraktivních  modrookých  mužů,  5  fotografií  středně  atraktivních  modrookých  mužů,

5 fotografií  velmi  atraktivních  hnědookých  mužů,  5  fotografií  středně  atraktivních

hnědookých  mužů,  5  fotografií  velmi  atraktivních  hnědovlasých  mužů,  5  fotografií

středně  atraktivních  hnědovlasých mužů,  5  fotografií  velmi  atraktivních  blond mužů,

5 fotografií středně atraktivních blond mužů a obdobně rozdělených 40 fotografií žen.

Stimuly byly poté uspořádány do 120 setů, ve 24 skupinách po pěti. Každý set byl
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tvořen šesti  fotografiemi  ve  dvou řadách po třech na jednotném černém pozadí  (viz

příloha).  Skupina nazvaná ZVH1 (ženy – vlasy – hnědé vzácné – 1 = velmi atraktivní)

obsahovala sety tvořené jednou fotografií ženy z kategorie tmavě hnědých vlasů a pěti

fotografiemi žen ze skupiny blond vlasů (viz příloha). V rámci setu byly tedy hnědé vlasy

vzácné a zastoupeny v poměru 1:5.  Všech šest fotografií  v setu bylo hodnoceno jako

velmi atraktivní, rozdíly v atraktivitě tedy měly hrát jen malou roli. Takto byl vytvořen

jeden set pro každý z pěti stimulů z kategorií  žena,  tmavě hnědé vlasy, velmi atraktivní.

Ty byly ve výsledném hodnocení kategorizovány jako „vzácný typ“.  Každý byl doplněn

pěti  fotografiemi  velmi  atraktivních  žen  s blond  vlasy,  které  se  ve  všech  pěti  setech

opakovaly.  Ty  byly  ve  výsledném  hodnocení  kategorizovány  jako  „pozadí“.  Pozice

jednotlivých  stimulů  v  rámci  setu  byla  znáhodněna,  pozice  stimulu  s hnědými  vlasy

(vzácného) byla pokaždé jiná.  Podobně byla vytvořena skupina ZVB1 (ženy – vlasy –

blond – 1 = velmi atraktivní), tedy jeden set pro každý z pěti stimulů z kategorií  žena,

blond vlasy, velmi atraktivní. Zbylých pět pozic v každém setu bylo obsazeno pěti stimuly

z kategorie  žena,  tmavě  hnědé  vlasy,  velmi  atraktivní.  K těmto  dvěma  skupinám  byla

vytvořena  kontrolní  skupina  ZVK1  (ženy  –  vlasy  –  kontrolní  skupina  –  1 = velmi

atraktivní)  tvořená dalšími pěti sety.  Ty obsahovaly pokaždé tři  fotografie  z kategorií

žena,  blond vlasy,  velmi atraktivní a tři  fotografie  z  kategorií  žena,  tmavě hnědé vlasy,

velmi atraktivní. Hnědé a blond vlasy tu tedy byly zastoupeny v poměru 1:1. Pozice všech

stimulů byla opět znáhodněna. Všechny fotografie z obou skupin byly použity ve stejném

počtu setů.  Ve výsledném hodnocení byly tyto stimuly kategorizovány jako „kontrola“

(viz příloha).  Celkově se každá fotografie objevila ve stejném počtu setů,  jednou jako

„vzácný typ“, pětkrát jako „pozadí“ a třikrát jako „kontrola“.

Stejný  systém  byl  použit  pro  vytvoření  skupin  setů  v kategoriích  středně

atraktivní  ženy,  velmi  atraktivní  muži a  středně atraktivní  muži.  Celý postup byl  poté

zopakován pro vytvoření 60 setů podle barvy očí.

Sety byly prostřednictvím softwaru Qualtrics online nabídnuty 226 nezávislým

hodnotitelům (141 žen, věk 18-84, průměrný věk 25,25; 85 mužů, věk 19-89, průměrný

věk  25,89).  Hodnotitelé  byli  instruováni,  aby  z každého  setu  vybrali  jednu  fotografii

osoby,  která  jim  přijde  nejatraktivnější.  Pokud  hodnotitel  znal  některou  z  osob  na

fotografiích, měl dle pokynů nechat daný set bez hodnocení. Každý hodnotil právě jeden
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set z každé skupiny a pouze sety tvořené osobami opačného pohlaví,  tedy celkem 12

setů. Jednotlivé fotografie se tedy mohly v rámci hodnocení opakovat, ale nikdy na stejné

pozici  ani  ve stejném kontextu (jako vzácný typ,  na pozadí,  nebo kontrolní  skupina).

Pořadí  skupin bylo  znáhodněno,  hodnotitelé  neměli  bližší  povědomí o  cíli  studie  ani

o sledovaných znacích.

Na závěr byl hodnotitelům předložen krátký dotazník, kde měli uvést svůj věk, své

fyzické dispozice (výšku, hmotnost) a barvu očí a vlasů. Dále jsme se ptali na barvu očí

a vlasů obou rodičů a partnera, na preferovanou barvu očí a vlasů u opačného pohlaví

a barvu  očí  a  vlasů  u  ideálního  partnera.  Odpovědi  byly  zaznamenávány  pomocí

nabízených kategorií jako v případě předchozího hodnocení barev očí a vlasů (viz výše).

3.2.4 Zpracování výsledků

Všechny dílčí i  souhrnné výsledky byly zpracovány pomocí softwaru IBM SPSS

Statistics  20.  Výsledky  hodnocení  setů,  tedy  výběru  nejatraktivnější  tváře  ze  šesti

nabízených,  jsme  upravili  do  podoby  frekvence  výběru  daného  stimulu  (jednotlivé

fotografie) vzhledem k počtu zobrazení všech setů, které tuto fotografii obsahovaly. Tato

hodnota  byla  vyjádřena  zvlášť  pro  každý  z  možných  kontextů  –  pro  sety,  kde  byla

fotografie  v pozici  vzácného typu, pro sety,  kde se objevila  na pozadí (jako majoritní

fenotyp)  a  pro  kontrolní  sety,  kde  se  tato  fotografie  nacházela.  Porovnáním  těchto

hodnot  pro  danou  fotografii  jsme  zjišťovali,  jestli  byla  jako  vzácný  typ  hodnotiteli

vybírána  častěji,  než  když  se  objevila  v  kontrolním  setu  (podobně  jsme  následně

porovnali frekvence výběru vzácného výskytu a pozadí pro každou fotografii). Frekvence

z jednotlivých  kontextů  (vzácné,  kontrola,  pozadí)  jsme  dále  porovnávali  pomocí

neparametrického  Wilcoxonova  testu  (Related-samples  Wilcoxon  sign  rank  test).

Konfidenční  interval  jsme  stanovili  na  95%,  výsledek  testu  byl  tedy  statisticky

signifikantní,  pokud  byl  koeficient  spolehlivosti  (p)  menší  nebo  roven 0,05.  Test  byl

prováděn zvlášť pro obě pohlaví a pro barvu vlasů a pro barvu očí. 

Pro  možnost  porovnání  s  výsledky  originální  studie  (Thelen  1983)  jsme  pro

každý stimul vyjádřili rozdíly frekvence pro vzácný typ a frekvence pro kontrolní vzorek.

Kladný  výsledek  tohoto  rozdílu  pak  znamenal,  že  daná  fotografie  byla  hodnotiteli

vybírána častěji, pokud byla její barva vlasů nebo očí v setu vzácná, než když byla v setu
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se zastoupením barev 1:1 (kontrolní vzorek). Následně jsme sledovali počet kladných,

nulových a záporných výsledků v každé skupině, abychom zjistili,  u kolika stimulů se

efekt  vzácnosti  projevil  pozitivně,  u  kolika  byl  neutrální  a  u  kolika  byl  dokonce

převrácený. Výsledky jsme zaznamenali sloupcovým grafem a souhrnně uvedli v tabulce

(viz 4.53 Souhrnné výsledky).

Výsledky z  hodnocení  setů a  dotazníku,  předloženého hodnotitelům jsme dále

použili pro studium asortativního párování, imprintingu a konzistence výběru stimulů

podle barev očí  a  vlasů s  preferencí  pro tyto  znaky a  s  podobou ideálního partnera,

uvedenými v dotazníku. Pro tyto vedlejší výpočty jsme výsledky hodnocení setů upravili

na zjednodušené hodnoty barev očí a vlasů: světlé (blond vlasy, modré oči) = 0, tmavé

(hnědé oči, hnědé vlasy) = 1. Pro jednotlivé hodnotitele jsme pak pomocí průměrů těchto

hodnot vyjádřili index preferované barvy očí a index preferované barvy vlasů. 

Tyto  hodnoty  jsme  pak  porovnávali  s  odpověďmi  z  dotazníku  na  otázky  na

preferovanou barvu očí a vlasů u opačného pohlaví a na preferovanou barvu očí a vlasů

u ideálního  partnera.  Tím  jsme  testovali  hypotézu,  že  preference,  takto  uvedené

v dotazníku, se nemusí projevit v reálném hodnocení stimulů, jak popsal Gründl s kolegy

(2012). K analýze jsme použili obecné lineární modely (General Linear Models, GLM).

Konfidenční  interval  jsme  stanovili  na  95%,  výsledek  testu  byl  tedy  statisticky

signifikantní, pokud byl koeficient spolehlivosti (p) menší nebo roven 0,05. Síla efektu

byla vyjádřena podílem vysvětlené variability (Partial Eta Squared, η2). Pokud je hodnota

η2 například  0,05,  znamená  to,  že  vliv  sledovaných  znaků  vysvětluje  5%  variability

výsledků hodnocení.

 Pokud  se  v  lidském  pohlavním  výběru  uplatňuje  asortativní  párování,  měli

bychom pozorovat významnou shodu barev očí a vlasů u partnerů, i shodu preferencí

těchto znaků s barvou očí a vlasů hodnotitele. S využitím obecných lineárních modelů

(GLM) jsme proto sledovali  vliv  barvy očí  a vlasů hodnotitelů na indexy preferované

barvy  vlasů  a  očí  u  hodnocených  stimulů.  Dále  jsme  pomocí  Spearmanovy

neparametrické korelace srovnávali barvu vlasů a očí hodnotitelů s barvou očí a vlasů

jejich partnerů. Také jsme korelovali barvy očí a vlasů otce a matky hodnotitelů, jak je

uvedli v dotazníku. Konfidenční interval jsme rovněž stanovili na 95%, výsledek testu byl

tedy statisticky signifikantní,  pokud byl koeficient spolehlivosti (p) menší nebo roven

0,05. Závislost sledovaných znaků byla vyjádřena korelačním koeficientem (r s). Kladná
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hodnota  tohoto  koeficientu  znamená,  že  hodnoty  daných  znaků  jsou  pozitivně

korelované, tedy přímo úměrné. Záporná hodnota koeficientu značí negativní korelaci,

tedy  nepřímou  úměrnost.  Testované  hypotézy  (asortativní  párování,  imprinting)

předpokládaly pouze pozitivní korelaci. Pokud byl tedy koeficient záporný, nebyla nulová

hypotéza zamítnuta, přestože mohl být efekt statisticky signifikantní.

Podle hypotézy imprintingu (Little et al.  2003) by hodnotitelé měli u partnerů

preferovat podobné barvy vlasů a očí, jaké mají jejich rodiče opačného pohlaví. U ženské

skupiny  hodnotitelů  jsme  proto  prostřednictvím  obecných  lineárních  modelů  (GLM)

sledovali možný vliv barvy vlasů a očí otce na výběr konkrétních stimulů v závěrečném

hodnocení (vyjádřený jako index barvy vlasů a index barvy očí). Rovněž jsme pomocí

neparametrické (Spearmanovy) korelace testovali možný vztah mezi barvou vlasů a očí

otce a barvou vlasů a očí partnera. Totéž jsme provedli i  u mužské části hodnotitelů,

pouze s tím rozdílem, že byla v analýze použita barva vlasů a očí matky namísto otce.

U barvy vlasů,  barvy očí a atraktivity hodnocené opačným i stejným pohlavím

jsme pomocí Shapiro-Wilkova testu sledovali normalitu rozdělení. Předpoklad normality

jsme zamítali na 95% konfidenčním intervalu, tedy pro signifikantní p (p < 0,05) platí, že

rozdělení není normální.
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4. Výsledky

4.1 Barvy očí a vlasů

Podle hodnocení barev očí a vlasů 26 nezávislými hodnotiteli bylo složení vzorku

stimulů následovné:

Oči – Ženy – 17 šedé, 22 modré, 9 zelené, 21 světle hnědé, 18 tmavě hnědé, 2 černé, 11

nebylo možno určit.  Muži  – 16 šedé,  29 modré,  8 zelené,  15 světle  hnědé,  14 tmavě

hnědé, 2 černé, 16 nebylo možno určit. Vlasy – Ženy – 16 blond, 14 zrzavé, 16 světle

hnědé, 34 tmavě hnědé, 9 černé, 11 nebylo možno určit. Muži – 7 blond, 6 zrzavé, 26

světle  hnědé,  34  tmavě  hnědé,  11  černé,  16  nebylo  možno  určit  (pro  přehled  viz

Tabulka 1).

Jedinci,  u  kterých  byla  mezi  hodnotiteli  velká  neshoda,  dostali  velký  podíl

odpovědí „nevím“,  nebo nemohli  být  pro daný znak hodnoceni  (muži bez vlasů),  byli

zahrnuti  do kategorie  nebylo možno určit a byli  z  následujících částí  studie vyřazeni.

Barvy vlasů ani očí neměly, ve shodě s předpokladem, normální rozdělení.

Tabulka 1: Složení vzorku - počty jednotlivých typů barev očí a vlasů

oči šedé modré zelené světle

hnědé

tmavě

hnědé

černé neurčeno

Ženy 17 22 9 21 18 2 11

Muži 16 29 8 15 14 2 16

vlasy blond zrzavé světle hnědé tmavě

hnědé

černé neurčeno

Ženy 16 14 16 34 9 11

Muži 7 6 26 34 11 16

Barva vlasů podle  Shapiro-Wilkova testu neměla  normální  rozdělení  (N = 187;

t = 0,877;  p < 0,001).  Barva  očí  také  neměla  normální  rozdělení  (N = 185;  t = 886;

p < 0,001),  zároveň  jsme  pozorovali  výrazně  bimodální  rozdělení  s maximy  u šedé

a modré barvy (1 a 2) a hnědých barev (4 a 5).
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4.2 Atraktivita

U atraktivity hodnocené opačným pohlavím jsme pomocí Shapiro-Wilkova testu

hodnotili  normalitu  rozdělení.  Ta  měla  u  žen  normální  rozdělení  (N = 99;  t = 981;

p = 0,167; p > 0,05 (nesignifikantní) znamená, že rozdělení je normální, dále viz graf 1).

U mužů atraktivita normální rozdělení neměla (N = 100; t = 946; p < 0,001, dále viz graf

2), v průměru jsme pozorovali výrazně nižší hodnoty než u žen. Atraktivitu hodnocenou

opačným pohlavím a atraktivitu hodnocenou stejným pohlavím jsme porovnali pomocí

neparametrické (Spearmanovy) korelace. U fotografických stimulů obojího pohlaví jsme

pozorovali  statisticky  signifikantní  efekt  (ženy:  N = 99,  rs = 0,785,  p < 0,001;  muži:

N = 100, rs = 0,794, p < 0,001).
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Graf 1: Atraktivita žen, hodnocená muži

Graf 2: Atraktivita mužů, hodnocená ženami
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4.3 Vliv věku, barvy očí a barvy vlasů na atraktivitu

Pomocí neparametrické (Spearmanovy) korelace jsme studovali vliv věku osob na

fotografiích  na  hodnocenou  atraktivitu.  Nebyla  pozorována  statisticky  žádná

signifikantní  souvislost  (ženy:  N = 98,  rs = -0,030,  p = 0,770;  muži:  N = 100,  rs = -0,075,

p = 0,458).

Prostřednictvím Obecných lineárních modelů (Geneal Linear Models, GLM) jsme

dále sledovali vliv barvy očí a vlasů na hodnocenou atraktivitu jedinců. Pro vliv očí nebyl

prokázán  statisticky  signifikantní  efekt  ani  u  jednoho  z  pohlaví  (ženy:  F5,91 = 1,403;

p = 0.231;  η2 = 0,072;  muži:  F5,82 = 1,554;  p = 0.182;  η2 = 0,087).  Pro  vliv  vlasů  na

atraktivitu  mužů  rovněž  nebyl  pozorován  žádný  efekt  (F4,91 = 0,471;  p = 0.757;

η2 = 0,020). U žen naproti tomu byl zjištěn statisticky signifikantní závislost hodnocené

variability na barvě vlasů se středně silným efektem (F4,86 = 3,352; p = 0.013; η2 = 0,135).

Pomocí  lineární  regrese  jsme vytvořili  graf  této  závislosti  (Graf 3).  Patrné  je  zvýšení

hodnocené atraktivity  pro tmavší  barvy vlasů.  Nejhůře hodnoceny však byly  ženy se

zrzavými vlasy. Vytvořili  jsme proto nový graf,  kde jsme hodnocení atraktivity žen se

zrzavými vlasy vyloučili  (Graf 4).  Lineární závislost je sice stále patrná,  efekt však již

nebyl signifikantní (F3,73 = 1,296; p = 0.282; η2 = 0,051).
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Graf 3: Závislost atraktivity na barvě vlasů u žen. (Vlasy: 2 – blond, 3 – zrzavé, 4 – světle
hnědé, 5 – tmavě hnědé, 6 – černé).

Graf  4: Závislost  atraktivity  na  barvě  vlasů  u  žen  bez  vlivu  zrzavých  vlasů.  (Vlasy:
2 – blond, 3 – zrzavé, 4 – světle hnědé, 5 – tmavě hnědé, 6 – černé).
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4.4 Preference hodnotitelů

4.4.1 Kulturní stereotypy

Pomocí obecných lineárních modelů (GLM) jsme testovali vliv preferované barvy

očí  podle  dotazníku  na  preferenci  při  výběru  fotografických  stimulů.  Ani  u  jednoho

z pohlaví jsme nepozorovali statisticky signifikantní efekt (ženy: F5,89 = 0,284; p = 0,921;

η2 = 0,016;  muži:  F4,45 = 0,917;  p = 0,462;  η2 = 0,075).  Podobně  jsme  testovali  vliv

preferované  barvy  vlasů  podle  dotazníku.  Ani  zde  nebyl  výsledek  průkazný  (ženy:

F4,94 = 1,762; p = 0,143; η2 = 0,070; muži: F4,41 = 1,222; p = 0,316; η2 = 0,107).

Stejně jsme testovali vliv barvy očí a vlasů ideálních partnerů, jak je hodnotitelé

popsali  v  dotazníku,  na  preferenci  při  hodnocení  stimulů.  U  očí  jsme  nepozorovali

statisticky  signifikantní  efekt  (ženy:  F5,93  =  1,136;  p  =  0,347;  η2 =  0,058;  muži:

F5,39 = 1,865; p = 0,123; η2 = 0,193). U vlasů byl naproti tomu prokázán sice slabý, ale

signifikantní efek u žen (F4,94 = 2,792; p = 0,0,31; η2 = 0106). U mužů neměla barva vlasů

ideálního partnera na hodnocení stimulů žádný vliv (F4,43 = 0,952; p = 0,444; η2 = 0,081).

4.4.2 Asortativní párování

Barva očí hodnotitelů nebyla korelována s barvou očí jejich partnerů (N = 201,

rs = -0,007, p = 0,929). Podobně jsme nenalezli signifikantní korelaci ani v barvě vlasů

(N = 198,  rs  =  -0,096,  p = 0,240).  Barva  očí  a  vlasů  hodnotitelů  také  neměla  vliv  na

preferenci v barvách očí a vlasů hodnocených stimulů (GLM; oči: F4,196 = 0,778; p = 0,541;

η2 = 0,016; vlasy: F4,192  = 1,305; p = 0,270; η2 = 0,026). Signifikantně korelované nebyly

ani barvy očí rodičů hodnotitelů (N  = 198, rs = 0,112, p = 0,127). Mezi barvou vlasů obou

rodičů  byl  pozorován  signifikantní  efekt  (N  =  199,  rs  =  -0,164,  p = 0,024),  korelační

koeficient však byl záporný. 

4.4.3 Imprinting

U ženských hodnotitelů nebyla barva očí partnera korelována s barvou očí otce

(N = 127; rs = 0,015; p = 0,888). Signifikantní korelace nebyla prokázána ani pro barvu

vlasů (N = 126; rs = -0,130; p = 0,210). Barva očí ani vlasů otce rovněž neovlivnila ženské

preference  při  hodnocení  setů  (GLM;  oči:  F3,121 = 0,528;  p = 0,664  η2 = 0,013;  vlasy:

F4,122 = 0,595;  p = 0,667;  η2 = 0,019).  Barva očí  matky u mužských hodnotitelů nebyla

korelována s barvou očí partnerky (N = 56; rs = 0,060; p = 0,663), a podobně ani barva
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vlasů (N = 55; rs = 0,058; p = 0,675). Vliv barvy očí ani vlasů matky na mužské preference

při  hodnocení  stimulů  také  nebyl  statisticky  signifikantně  prokázán.  (GLM;  oči:

F4,63 = 1,293; p = 0,282; η2 = 0,076; vlasy: F4,63 = 2,137; p = 0,087; η2 = 0,119).

4.5 Preference minoritních fenotypů

4.5.1 Barva očí

U  setů  tvořených  fotografiemi  žen  byl  neparametrickým  testem  prokázán

signifikantní  rozdíl  mezi  frekvencí  výběru jednotlivých stimulů ve  vzácném kontextu

a v kontrolním vzorku (N = 20; t = 167; p = 0,021). Kladných rozdílů bylo 15, záporných

5 (Graf 5). Rovněž signifikantní byl rozdíl mezi frekvencí výběru jednotlivých stimulů

v kontextu vzácnosti a na pozadí (N = 20; t = 146; p = 0,008). Kladných rozdílů bylo 14,

nulové 2, záporné 4 (Graf 6).  Srovnání pozadí a kontrolního vzorku neukázalo žádný

signifikantní rozdíl (N = 20; t = 119; p = 0,601). Kladných rozdílů bylo 10, záporných 10.

U  setů  tvořených  fotografiemi  mužů  nebyl  pozorován  statisticky  signifikantní

rozdíl mezi selekcí vzácných typů a selekcí stimulů v kontrolním vzorku (N = 20; t = 125;

p = 0,455).  Kladných  rozdílů  bylo  12,  záporných  8  (Graf  7).  Srovnání  preference

fotografie jako vzácného typu a fotografie na pozadí také neukázalo významný rozdíl

(N = 20; t = 129; p = 0,370). Kladných rozdílů bylo 10,  záporných 10 (Graf 8).   Rozdíl

frekvencí výběru stimulu na pozadí a frekvencí výběru stimulu v kontrolním vzorku také

nebyl  statisticky  signifikantní  (N = 20;  t = 127;  p = 0,411).  Kladných  rozdílů  bylo  12,

záporných 8.
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Graf  5: Rozdíl  frekvencí  výběru  ženských  fotografií  v  pozici  vzácného  typu  a  v
kontrolních setech. Vyjádřeno pro sety cílené na efekt vzácnosti barvy očí.

Graf 6: Rozdíl frekvencí výběru ženských fotografií v pozici vzácného typu a v pozici na
pozadí. Vyjádřeno pro sety cílené na efekt vzácnosti barvy očí.
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Graf 7: Rozdíl frekvencí výběru jednotlivých mužských fotografií v pozici vzácného typu
a v kontrolních setech. Vyjádřeno pro sety cílené na efekt vzácnosti barvy očí.

Graf 8: Rozdíl frekvencí výběru jednotlivých mužských fotografií v pozici vzácného typu
a v pozici na pozadí. Vyjádřeno pro sety cílené na efekt vzácnosti barvy očí.
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4.5.2 Barva vlasů

U setů tvořených ženskými fotografiemi nebyl prokázán signifikantní rozdíl mezi

frekvencí  výběru  jednotlivých  stimulů  ve  vzácném  kontextu  a  v  kontrolním  vzorku

(N = 20;  t = 134;  p = 0,279).  Kladných  rozdílů  bylo  12,  záporných  8  (Graf  9).  Ani

srovnání frekvencí výběru vzácných typů a typů a pozadí neukázalo signifikantní efekt

(N = 20;  t = 121;  p = 0,550).  Kladných rozdílů bylo 12,  záporných 8 (Graf 10).  Rozdíl

frekvencí výběru stimulu na pozadí a frekvencí výběru stimulu v kontrolním vzorku také

nebyl  statisticky  signifikantní  (N = 20;  t = 91;  p = 0,601).  Kladných  rozdílů  bylo  12,

záporných 8.

U setů tvořených fotografiemi mužů byl pozorován statisticky signifikantní efekt

v rozdílu mezi frekvencí výběru stimulu v minoritním postavení a v kontrole (N = 20;

t = 133; p = 0,039). Kladných rozdílů bylo 11, nulové 2, záporných 7 (Graf 11). Rozdíl

frekvencí  výběru  vzácného  stimulu  a  frekvencí  výběru  stimulu  na  pozadí  nebyl

statisticky signifikantní (N = 20; t = 135; p = 0,107). Kladných rozdílů bylo 9, nulový 1,

záporných  10  (Graf  12).  Srovnání  pozadí  a  kontrolního  vzorku  neukázalo  žádný

signifikantní  rozdíl  (N = 20;  t = 109;  p = 0,573).  Kladných  rozdílů  bylo  11,  nulový  1,

záporných 8.

Graf  9: Rozdíl  frekvencí  výběru  ženských  fotografií  v  pozici  vzácného  typu
a v kontrolních setech. Vyjádřeno pro sety cílené na efekt vzácnosti barvy vlasů.
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Graf 10: Rozdíl frekvencí výběru jednotlivých ženských fotografií v pozici vzácného typu
a v pozici na pozadí. Vyjádřeno pro sety cílené na efekt vzácnosti barvy vlasů.

Graf 11: Rozdíl  frekvencí  výběru jednotlivých mužských fotografií  v  pozici  vzácného
typu a v kontrolních setech. Vyjádřeno pro sety cílené na efekt vzácnosti barvy vlasů.

45



Graf 12: Rozdíl  frekvencí  výběru jednotlivých mužských fotografií  v  pozici  vzácného
typu a v pozici na pozadí. Vyjádřeno pro sety cílené na efekt vzácnosti barvy vlasů.
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4.5.3 Souhrnné výsledky
Tabulky: Výsledky počtu výběrů daného stimulu jako nejatraktivnějšího z daného setu
pro jednotlivé skupinu setů. Hodnoty uváděné jako zlomek (počet výběrů stimulu/počet
zobrazení  setu)  a  jako  frekvence.  Tučně  jsou  vyznačené  případy,  kde  vzácnost  typu
zvýšila frekvenci výběru.
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5. Diskuze

Barvy očí  a  vlasů uvedené hodnotiteli  v dotazníku neměly normální  rozdělení.

Barva očí navíc ukázala výrazné bimodální rozdělení. Tím se rovněž přibližuje představě

znaku,  který  by mohl  být  klíčový pro určování  identity,  jak uvádí  Dale  et  al.  (2001).

Musíme  proto  předpokládat,  že  přinejmenším  variabilita  barev  očí  je  v  populaci

dlouhodobě udržována. Jako hlavní mechanismus udržování takového stavu se nabízí

právě  negativně  frekvenčně  závislá  selekce  cílená  na  vzácné  barvy  duhovky  (Frost

2006).

V  průběžných  krocích  našeho  výzkumu  nebyly  nalezeny  vlivy  asortativního

párování  ve  skupině  hodnotitelů  a  jejich  partnerů.  Statisticky  významný  efekt

asortativního párování byl sice pozorován u barvy vlasů rodičů hodnotitelů, korelační

koeficient byl však záporný. Barvy vlasů tedy byly ve vzájemném vztahu, ale opačném,

než  předpokládala  teorie.  Barva  vlasů  a  očí  hodnotitelů  neměla  navíc  vliv  na  výběr

určitých barev vlasů a očí při hodnocení stimulů. Hypotéza imprintingu rovněž nebyla

prokázána  na  žádné  z  částí  vzorku a  barva  očí  a  vlasů rodičů významně  neovlivnila

reálné preference hodnotitelů. V dalších analýzách nebylo tedy nutně tyto hypotetické

efekty  zohledňovat,  neboť  na  výsledky  testování  frekvenčně  závislé  selekce  neměly

žádný vliv.

Výsledky  hodnocení  atraktivity  na  celém  vzorku  ukázaly  velkou  shodu  mezi

percepcí  atraktivity  mezipohlavně  a  vnitropohlavně.  Tento  závěr  je  ve  shodě

s předpokladem  a  znovu  potvrzuje,  že  znaky  atraktivity  a  schopnost  je  číst  jsou

univerzální a že percepce atraktivity má význam i ve vnitropohlavních interakcích, ať už

v kompetici, nebo při vytváření aliancí.

Zároveň  se  podařilo  sledovat  silnou  závislost  hodnocené  atraktivity  na  barvě

vlasů u žen. Ženy se světlejšími odstíny vlasů (blond a zrzavé) byly hodnoceny jako méně

atraktivní než ženy s tmavšími odstíny (světle hnědé, tmavě hnědé, černé). Tento efekt

byl velice pravděpodobně posílen nízkým hodnocením atraktivity žen se zrzavými vlasy.

Po  jejich  vyřazení  byl  efekt  stále  patrný,  už  ale  nebyl  statisticky  signifikantní.

V hodnocení setů se žádná signifikantní preference pro určitou barvu vlasů neprojevila.

Tento nečekaný výsledek by si  zasloužil  další  a podrobnější  zkoumání.  Především by

bylo  přínosné  zjistit  podrobnější  informace  o  hodnotitelích  a  studovat  efekt  na

experimentálně modifikovaných stimulech, aby se rozhodlo, jestli efekt není způsoben
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nějakým jiným, na barvu vlasů vázaným znakem.

Efekt  negativně  frekvenčně  závislé  selekce  se  podařilo  prokázat  na  částech

našeho vzorku. Mezi sety ženských stimulů byl pozorován signifikantní efekt u barvy očí.

U mužů byl naopak výsledek statisticky významný pouze v barvě vlasů.  Nesourodost

tohoto výsledku mohlo zapříčinit několik rušivých vlivů. Muži přikládají při hodnocení

atraktivity  i  při  výběru  partnerky  větší  význam fyzickým  dispozicím,  tedy i  vnějším

vizuálním znakům. Barva vlasů je u žen (alespoň v použitém vzorku) výrazně korelována

s atraktivitou. Takto podmíněná preference pro určité barvy vlasů mohla v hodnocení

setů překrýt preferenci minoritních fenotypů, proto jsme v této skupině signifikantní

efekt vzácnosti nepozorovali. Barva očí naproti tomu žádný vliv na atraktivitu neměla,

proto nabídla prostor preferenci minoritních fenotypů.

Neprůkazný  výsledek  efektu  vzácnosti  barev  očí  u  fotografií  mužů  mohl  být

způsoben tím, že v každé skupině setů mužských stimulů, cílených na sledování tohoto

efektu, byl alespoň jeden velice atraktivní jedinec. Selekční výhoda těchto stimulů byla

ještě posílena kontextuálním výběrem, proto byly tyto fotografie vybírány s vysokými

frekvencemi (0,49 a 0,72). Přestože preference minoritních fenotypů by se měla podle

teorie prosadit i na pozadí takto silných preferencí, počet výběrů všech ostatních stimulů

v těchto skupinách byl  příliš  nízký na to,  aby mohl prokázat  statisticky signifikantní

efekt.

Neshody v  hodnocení  různých barevných forem znaků mohou být  podmíněny

i pohlavními  rozdíly  v  percepci  barev samotných.  Existují  důkazy,  že  se  muži  a  ženy

v průměru liší v rozlišovacích schopnostech pro určité aspekty barevného vidění (Bimler

et  al.  2004).  Další  rozdíly  pak mohou vznikat  díky různému projevu určitých mutací

u žen a mužů. Zatímco v mužské části populace nejsou neobvyklé některé vrozené vady,

které vnímání barevného spektra omezují,  u žen je možná odpovídající část populace

schopná rozlišovat daleko víc odstínů (Jameson et al. 2001). Běžně člověk vnímá barvu

díky třem různým fotopigmentům dokáže rozpoznávat asi jeden milión odstínů. Zatímco

muži  postižení  daltonismem  mají  pouze  dva  funkční  fotopigmenty  a  jejich  barevné

vidění je značně omezené na zeleno-červené ose, část žen naopak pravděpodobně může

využívat celkem čtyři různé fotopigmenty. Teoreticky tak mohou tyto ženy rozlišovat až

100  miliónů  barevných  odstínů  (Jameson  2009).  Výzkum  tetrachromatismu  je  však

teprve v počátcích a  nemáme tak přesnou představu o  tom,  jak přesně se  rozšířené

vnímání barev projevuje ani kolik žen s touto mutací skutečně existuje. Podobně existují
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jen  nepřímé dohady,  jak  velká  část  mužů má snížené  rozlišování  barevných odstínů.

V naší  studii  jsme  schopnosti  percepce  barev  nijak  netestovali,  nemůžeme  proto

rozhodnout,  jestli  a  jak  mohly  naše  výsledky  ovlivnit.  Výše  probíraná  teorie  však

naznačuje,  že  pozorujeme-li  u  určitého  znaku  barevnou  variabilitu,  měli  bychom,

alespoň  u  významné  části  potenciálních  hodnotitelů,  předpokládat  i  odpovídající

schopnost barevné percepce.

Dalším možným vysvětlením je plasticita negativně frekvenčně závislé  selekce.

Podobně jako schopnost identifikace jedince nebo vnímání fyzické atraktivity (například

průměrnosti obličeje) se totiž tento fenomén nemusí vázat na konkrétní znaky, ale cílit

vždy  na  aktuální  variabilitu.  Vliv  na  hodnocení  vzácných  typů  mohlo  mít  i  celkové

zastoupení jednotlivých fenotypů v populaci, přestože jsme tuto možnost výše označili

za nepravděpodobnou.

V teorii nebyla studována možnost, že by preference minoritních fenotypů cílila

i na  vzácné  kombinace  znaků.  Aby  však  taková  forma  získala  potřebnou  adaptivní

výhodu, musela by zajistit, že stejnou kombinaci zdědí i většina potomků. Toho se dá

dosáhnout například díky silné genové vazbě, která odolává rekombinantním vlivům. Jak

bylo  popsáno  výše,  většina  barevně  variabilních  obličejových  znaků  takto  propojená

není. Tyto znaky jsou navíc většinou geneticky polymorfní (podmíněny více geny), což

existenci  podobné  vazby značně  komplikuje.  Stabilní  preference  vzácných  kombinací

proto není příliš pravděpodobná.

Zásadním  závěrem  této  analýzy  je  především  zjištění,  že  aktuální  kontext

výraznou měrou ovlivňuje  hodnocenou atraktivitu  vizuálních stimulů.  Velký podíl  na

tomto  efektu  má  především  změna  frekvencí  zastoupení  forem  jednotlivých  znaků,

hodnocení atraktivity vzhledem k těmto znakům je proto frekvenčně závislé. Ve většině

případů  se  tato  frekvenční  závislost  projevila  negativně,  tedy preferencí  minoritních

typů.
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6. Závěr

Ve vizuální percepci stabilních obličejových znaků můžeme pozorovat dva klíčové

systémy, které společně určují hodnocení kvality jedince coby potenciálního partnera.

Jeden cílí na vnímání fyzické atraktivity, věku, zdravotního stavu a osobnostně-sociálních

rysů. Tyto charakteristiky jsou většinou reprezentovány celkovou obličejovou morfologií,

strukturou a odstínem pleti.

Druhý  systém  se  soustředí  na  rozpoznání  identity  ostatních  jedinců,  jejich

rozlišování a persistenci sociálních vztahů. Znaky, sloužící k individuální rekognici jsou

jednoduché morfologické prvky a detaily,  dále možná barevné variety vlasů a očních

duhovek. Do výběru partnera se tento komplex zapojuje v podobě negativně frekvenčně

závislé selekce těchto znaků. 

Koevoluce  těchto systémů významně formovala tvaroprostor  lidského obličeje.

Zatímco  adaptivní  výhody  atraktivity  tlačí  celkovou  morfologii  tváře  směrem

k populačnímu průměru, prezentace identity podporuje variabilitu jednotlivých znaků.

Společně  s  tím  se  odpovídajícím  způsobem  vyvíjela  i  percepce  obou  systémů.  Na

kritériích hodnocení atraktivity (nikoliv na konkrétních formách) se shodují lidé napříč

populacemi,  věkovými  skupinami  i  pohlavími.  Pro  individuální  rekognici  se  zase

pozornosti  dostane  i  nejjemnějším  detailům  a  schopnost  je  funkční  i  přes  množství

proměnlivých prvků v obličeji. Obojí svědčí o tom, že vizuální percepce obličejových rysů

je zásadním faktorem v sociálních interakcích, neméně pak ve výběru partnera.

Naše výsledky podporují hypotézu, že nízká frekvence zastoupení určitých forem

znaků v kontextu pozitivně ovlivňuje hodnocení atraktivity jejich nositelů.  Efekt jsme

pozorovali  na  barvě  vlasů  u  mužů.  Když  byli  jedinci  díky  experimentálním kontextu

nositeli vzácné barvy vlasů, byli ženami hodnoceni jako atraktivnější, než když byli ve

skupině,  kde byly různé barvy vlasů zastoupeny rovnoměrně.  Ke stejným výsledkům

jsme na vzorku ženské populace  došli  u  barvy očí.  Ta  podobně zvyšovala  atraktivitu

svých nositelek, byla-li v kontextu majoritního zastoupení jiné barvy.

Hodnocení  stimulů  a  preference  hodnotitelů  pravděpodobně  nebyly  ovlivněny

efekty imprintingu ani asortativního párování ve sledovaných znacích.

Přestože  se  naše  výsledky  částečně  rozchází  s  původní  studií  (Thelen  1983),

53



můžeme prohlásit, že jsme efekt preference vzácných fenotypů u barvy vlasů potvrdili.

Navíc  se  podařilo  nově  pozorovat  závislost  hodnocení  na  frekvenci  barev  očí,  jak

předpověděl Frost (2006).
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Přílohy

Příklady stimulů pro hodnocení atraktivity a barvy vlasů a očí



Příklad setu typu zvh1: ženy – vlasy – hnědé (vzácné) – atraktivní, tedy set fotografií 
atraktivních ženských tváří, kde je jedna bruneta (číslo 2), tedy vzácná, a pět blondýn 
jako pozadí

Příklad setu typu mok1: muži – oči – kontrolní skupina – atraktivní, tedy set fotografií 
atraktivních mužských tváří, kde jsou tři modrooké a tři hnědooké
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