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SEXUÁLNÍ 
SIGNALIZACE

Bioložka Roslyn Dakinová, University of British Columbia

- Zkoumá, jak paví samci soupeří o pozornost samic
- Čím samice přitahuje krásný paví ocas?

Darwin:
- Pohlavní výběr
- Samičí volba





A CO LIDÉ?

- Vybírají si ženy muže s nejzajímavějším 
vzezřením?

- A kdo má při námluvách navrch? Muž nebo 
žena?



MOC OPIČÍ SAMIČKY

Kim Wallen
Yerkes National Primate Research Center, Atlanta

- 30 let pozorování opic
- Věřilo se, že interakce v tlupě řídí samci
- Makak rhesus – politická moc v rukou samiček
- Ovulační cyklus téměř stejný jako lidský



HMYZ IGNORUJE PRAVIDLA

Marlene Zuková, evoluční bioložka, University of Minnesota
- Včely a mravenci jsou samice
- Křižák 10x menší a sežrán
- Pohlavní výběr pokračuje i po styku (šídla, motýlice, 

octomilky..)

Fyzické a pohlavní rysy druhu se neustále vyvíjejí:
- Cvrčci, kteří přestávají cvrkat (méně než 20 generací)



NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Daphne J. Fairbairnová
Profesorka biologie, University of California Riverside

- Samec 3x větší než samice
- Velikost základ úspěšné kopulace
- Pohlavní  výběr hlavní příčinou genderových rozdílů





LIDÉ STÍRAJÍ ROZDÍLY

- Pohlavní dimorfismus mírný
- Dle Fairbarnové se rozdíly mezi muži a ženami dokonce 

zmenšují
- Čím více se samci podílejí na výchově potomstva, tím více 

se podobají samicím
- Výběr zřejmě preferuje ty, kteří mají podobné rysy





MONOGAMIE

Larry Young
Yerkes National Primate Research Center, Emory University

- Hraboši prérioví x hraboši pensylvánští
- Sociální monogamie
- Lidský mozek jako mozek hraboše prériového
- Biochemické a neurologické vysvětlení lásky



SLAST X ROZMNOŽOVÁNÍ
Jim Pfaus
Profesor psychologie, Concordia University, Montreal

- Tvrdí, že zvířata stejně jako lidé vyhledávají slast (krysa 
vyhledává dráždění klitorisu) 

- Ejakulace do navoněné krysy, sex jen ve vestičkách
- Vrozené sklony k volbě partnera jsou labilní a slast a 

okolnosti s ní asociované je mohou snadno překonat
- sexuální preference jsou ovlivněné učením
= velká behaviorální flexibilita –> udržení diverzity



ZÁHADNÉ VZRUŠENÍ ŽEN

Meredith L. Chiversová
Associate Professor, Queen´s University, Ontario
- Ženy tvrdí, že nejsou vzrušené, i když tělo ukazuje opak
- Muži, lesby, gayové reagují dle očekávání
- Očekávání společnosti? 
- Ženy reagují i na záběry šimpanzů, muži ne
- Hypotézy: 1. automatická reakce, 2. ochrana těla



TOUHA V DLOUHODOBÉM 
VZTAHU

Kim Wallen, Yerkes National Primate Research Center, 
Atlanta
- Samice makaků přestanou po 5 – 6 letech vybízet samce k 

sexu a páří se s novými samci = obohacení genu

Marlene Zuková, University of Minnesota
- Nejsme roboti řízení pouze geny a hormony
- Vzplanutí touhy v menopauze či pokles touhy při ztrátě 

zaměstnání
- Jistá je jen vágní kombinace dědičnosti a vlivu prostředí 



ZÁVĚREM

- Nakolik vědec vidí to, co již zná ze svého 
okolí?

- Viz rostoucí zájem o výzkum sexuality 
samic a vnímaná dominance zvířecích 
samic v souvislosti s vývojem lidské 
společnosti, kdy se mění vžité představy 
o rolích mužů a žen..



K DISKUZI
- Výzkum sexuální přitažlivosti a málo jasných odpovědí
- Sex, slast, reprodukce
- Analogie lidské a zvířecí sexuality

- Co je to za touhu, vysvětlovat touhu?
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