
Abstrakt 

Sociální interakce mohou někdy vyústit v neporozumění a konflikt, který lze řešit mimo 

jiné i za použití fyzického násilí. Fyzická konfrontace s sebou nese i rizika zranění nebo jiných, 

biologickou zdatnost ovlivňujících, následků. Dá se tedy očekávat, že se pomocí přírodního 

výběru vyvinuly kognitivní a behaviorální procesy ke zhodnocení bojeschopnosti ostatních, 

které by jedinci pomáhaly se adekvátně a adaptivně rozhodnout tak, aby minimalizoval ztráty 

a maximalizoval své zisky z případné konfrontace. 

Hodnocení ostatních často probíhá na základě fyzického vzhledu, například vzhledu 

obličeje. Lidé jsou na základě rysů tváře schopni poměrně přesně a rychle přisuzovat vlastnosti, 

jako je fyzická síla nebo sklony k agresivitě. Nicméně slabinou dosavadních výzkumů je, že 

nebyly založeny na skutečné schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci. Z tohoto důvodu jsme 

v sérii empirických studií testovali hodnocení bojeschopnosti, přesnost tohoto hodnocení a 

zkoumali morfologii obličeje, která je s těmito hodnoceními a skutečnou schopností obstát 

v souboji spojena. Pro tyto účely jsme využili údaje od bojovníků smíšených bojových umění, 

včetně počtu jejich výher a proher. 

Výsledky první studie ukazují, že lidé jsou skutečně schopni na základě rysů obličeje 

poměrně přesně ohodnotit schopnost daných jedinců obstát ve fyzické konfrontaci. Samotná 

schopnost obstát v konfrontaci a hodnocení této schopnosti je spojena s konkrétními rysy 

obličeje, jako je pozice a tvar očí, tvar rtů nebo tvar a velikost brady. Druhá studie ukázala, že 

lidé jsou těchto hodnocení schopni i v situaci, kdy vybírají, který ze dvou protivníků bude vítěz 

potenciálního souboje. Tento úspěšnější bojovník je pak hodnocen nejen jako lepší, ale také 

jako silnější, dominantnější a atraktivnější. Třetí studie se pak zaměřila na analýzu relativní šířky 

obličeje jako markeru bojeschopnosti. Naše výsledky ukazují, že relativní šířka obličeje koreluje 

s přisouzenou schopností obstát ve fyzické konfrontaci a skutečným úspěchem v ní. 

Pro popis procesu rozhodování, zda do blížící se konfrontace vstoupit či nikoliv, 

navrhujeme víceúrovňový model hodnocení nebezpečnosti. Prvním stupněm toho 

rozhodovacího procesu je hodnocení celkové velikosti oponenta. Pokud jsou soupeři podobně 

velcí, přichází na řadu další stupeň hodnocení, ve kterém se mohou uplatnit hodnocení dalších 

vodítek a markerů nebezpečnosti, jako jsou například rysy obličeje. 


