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Rozdíly mezi muži a ženami na úrovni biologické, kulturní a psychosociální. Co
z toho vyplývá pro sexualitu?

Již  tradičně  se  v  době  uherskohradišťského  setkání  koná  také  etologická
konference. Letos nás dělí od zvířat asi jen šedesát kilometrů, konference se
odehrává blízko odtud na Slovensku. I tam se sejdou neodarwinisté a budou
hovořit  o  jedincově  fitness  (životaschopnosti)  a  o  roztodivných  evolučních
strategiích a adaptacích.

Ráda bych pohovořila o tomtéž: zvláště pak o lidech, mužích a ženách, vývoji a
přizpůsobení.

Doufám,  že  už  není  třeba dokazovat  biopsychosociální  rozdíly  mezi  muži  a
ženami. Kdybychom je přijali, ušetřili bychom někdy nejen čas, nýbrž i peníze.

Cituji překvapivé zjištění:

"Klíčovým  orgánem  pro  účinnost  ženské  viagry  je  mozek:  viagra  nebude
fungovat  bez  sexuální  touhy.  S tím souhlasí  i  newyorský  urolog  Steven A.
Kaplan, který publikoval první studii  o  účinnosti viagry na ženy. Podle jeho
názoru  je  pro  ženy  mnohem  důležitější  povzbuzení  touhy  než  mechanické
zvýšení přítoku krve do primárních pohlavních orgánů." (LN, 27. března 1999)

To,  co  zřejmě  je  třeba  dokazovat,  jsou  rozdíly  mezi  lidmi  a  zvířaty.  Chci
probrat  typicky  lidské  adaptace  v  souvislosti  s  navazováním a  udržováním
vztahů. Vycházím ze dvou předpokladů:

1. Geny se mohou proměňovat rychleji, než jsme se domnívali.

Obvykle zacházíme s představou, že naše genetická výbava vznikala v době
přechodu z lovců-sběračů na zemědělský způsob obživy, tedy před 10 až 40
tisíci  lety,  a je  v podstatě stálá.  Nyní  se  však ukazuje,  že  tento genetický
základ lze obměnit v rámci jedné generace (viz např. Fr. Koukolík, FM 1/99: 55
-  když  "holandskou  hladovou  zimou"  v  roce  1944  prošly  těhotné  matky,
přenesly pak vlastní nově nabytou štíhlost i do dalších generací).

2.  Neokortex  je  rovněž  vývojovou  adaptací  a  jeho  funkce  by  rovněž  měly
zvyšovat individuální životaschopnost.

Sociobiologové nás upozornili na "v hloubce uloženou" (tzn. v oblasti čichového
mozku  uloženou)  motivaci  našeho  chování.  Někdy  jako  by  zapomínali,  že
neokortex  se  také  nevyvinul  zbůhdarma.  Přinesl  nám  mj.  schopnost
sebereflexe,  empatie,  klamu a  sebeklamu.  (Vše uvedené  máme společné  s
primáty, schopnost poznat sebe v zrcadle i s kosatkami. Vše uvedené hraje roli
při navazování a udržování vztahu.)

Co vyplývá z možné genetické proměnlivosti a z funkce neokortexu?

 



1. Zdůraznění ženského intelektu jako vývojová adaptace

"Z děvčete, které v deseti letech čte, místo aby běhalo, bude ve dvaceti žena
trpící  výpary,  a  ne  dobrá  kojící  matka."  (Gazette  salutaire,  1768,  cit.  in
Foucault, M., 1994)

"V  1881  Beard  soudí,  že  neurastenie  je  "nedostatečnou  nervovou  silou"  a
příčiny hledal též ve vlivech rychlé industrializace, např. vlivy páry jako zdroje
energie k pohánění strojů, lokomotiv, ale i ve vlivu tisku a tiskovin, telegrafu,
šíření vědeckých poznatků a mentální aktivity žen." (Cit. in Hanzlíček, L., 1981)

Přes dvě stě let žijeme v naší kultuře zneklidněni intelektem žen. V současné
době se s ním pravděpodobně nově vyrovnává islámský svět. "Al Sabuni říká,
že  každá  inteligentní  osoba  ví,  že  nemravnost  a  pýcha  žen  způsobuje
manželskou  krizi.  Mnoho mužů se  již  nechce  ženit,  protože  mohou snadno
nalézt uspokojení i bez manželského svazku." (Toledo, K., 1999, str. 91)

Za intelekt a emancipaci se platí, varují převážně muži. "Z vlastní zkušenosti
vím, že přehnaná emancipace může být pro ženu smrtelná." (Janata, J., 1997,
str. 126) Pokud se však budeme na intelekt a emancipaci dívat jako na výraz
vývojové  adaptace,  budeme  pravděpodobně  muset  najít  nějaké  přednosti
obojího.

2. Monogamie mužů jako vývojová adaptace

Totéž platí o monogamii. V naší kultuře se uplatňuje přes dva tisíce let, přesto,
že v nějakém směru jde proti genetické životaschopnosti. V islámském světě je
možné mít až čtyři manželky, dále konkubíny, je možné uzavírat tzv. "užitečná
manželství", která si nekladou za cíl založení rodiny, ale jen užívání sexuálního
života na určitou dobu legálním způsobem (Toledo, K., 1999).

Rovněž za monogamii se platí. "Manželství je pro muže antidepresivem... a
rozchod  má  pro  muže  často  větší  psychické  následky  než  pro  ženu.  Jeho
sebevědomí  je  snížené,  protože  si  nedokázal  udržet  to,  co  mu  "patřilo"."
Svobodní a rozvedení  muži trpí častější mortalitou a morbiditou než ženatí.
(Janata, J., 1997)

3. Láska jako vývojová adaptace

"Zrození  dnešního pojmu lásky spadá tedy do období,  kdy morální  pravidla
nejsou  pojata  jako  boží  vůle,  ale  jako  výraz  přirozených  pocitů.  Počátek
teologicky nezávislé morálky je datován kolem r. 1580" (N. Luhmann, cit. in.
Janata, J., 1997, str.104).

"Láska,  jak ji známe dnes, je vlastně historické vítězství žen,  kterého ženy
dosáhly bez jakéhokoliv uvědomování: láska představuje společensky žádaný
dlouhodobý  vztah,  který  vyhovuje  více  ženským  genetickým  potřebám  a
pranýřuje mužskou, geneticky vyžadovanou sexuální přelétavost." (Janata, J.,
1997, str. 98)

Ideální partner pro obě pohlaví dnes sestává ze dvou až tří faktorů: a) první
tvoří  prvky,  které  podporují  vztahovou blízkost  a  intimitu (např.  laskavost,
zodpovědnost,  věrnost,  hodnoty  dobrého  rodičovství),  b)  druhý  je  tvořen



známkami partnerovy  přitažlivosti  a  společenské viditelnosti (např. tělesnou
přitažlivostí, majetností a společenským postavením). (Při dalším rozpracování
se ukázalo, že druhý faktor sestává ze dvou složek, které spolu navzájem příliš
nekorelují: jsou to jednak ukazatele partnerova zdraví a tělesné přitažlivosti,
jednak zdroje  vyplývající z  jeho společenského postavení.) (Fletcher,  G.J.O,
Simpson,  J.A.,  Thomas,  G.,  Giles,  L.:  Ideals  in  Intimate  Relationships.  J.
Personality and Social Psychology, 1999, 76/1: 72-89.)

Uvedené tři faktory partnerského ideálu - (1) schopnost intimity a závazku, (2)
přitažlivost  a  všeobecné  zdraví,  (3)  zdroje  vyplývající  ze  společenského
postavení - mají samozřejmě vliv i na seznamovací strategie.

4. Vyjadřování pocitů jako vývojová adaptace

"V prvních stoletích francouzské zdvořilosti a dvornosti se méně vzdělaný duch
žen spokojoval s fakty a příběhy stejně zázračnými jako nepravděpodobnými.
Nyní si žádají faktů pravděpodobných, ale citů tak zázračných, že jsou z toho
jejich vlastní city celé zmatené a popletené. Zázraky, jimiž se nadchly, hledají
pak ve svém okolí. A všechno jim připadá bez citu a bez života, protože to, co
chtějí  nalézt,  v  přírodě neexistuje."  (Beuachesne,  1783,  cit.  in  Foucalt,  M.,
1994)

Současný celosvětový diktát "express feelings" platí jak pro muže, tak pro ženy
(japonské  ženy  si  v  jeho  důsledku  nechávají  upravovat  oči  tak,  aby  byly
kulatější a lépe vyjadřovaly pocity). Souvisí pravděpodobně s globalizací světa
a úbytkem tradičních rozpoznávacích vodítek při  setkávání  lidí. Ze  stejného
zdroje vyvěrá i konjunktura psychologie v tomto století. (Jednoduše řečeno:
dnes  na  první  pohled  nepoznáme,  s  kým  máme  tu  čest,  proto  hodně
spoléháme na vyjadřování pocitů. Vyjadřování pocitů navozuje pravděpodobně
pocit bezpečí v měnícím se světě, kde mnohá setkání jsou setkání s cizinci.)

Podle J. Janaty (1997) jsou lidé s vysokou emocionalitou flexibilní, kreativní a
vynalézaví.  Kultury  s  vysokou  emocionalitou  mají  však  rovněž  vysokou
kriminalitu.

J. Janata (1997) rovněž uvádí, že na problém zaměřené coping mechanismy,
které slouží přímému odstranění příčiny stresu, lze použít tím lépe, čím větší
moc, sociální postavení, inteligenci nebo čím více peněz má jednající osoba.
"Možnost použít tyto mechanismy zvyšuje sebevědomí a má pozitivní vliv na
duševní zdraví. Přímé odstranění původu stresu je mužský způsob jednání."
(str. 53) Coping strategie zaměřené na emoce přičítá J. Janata více ženám.
"Tato cesta je obtížnější a méně úspěšná, poněvadž vyžaduje určitou duševní
akrobatiku  a  umění."  (Tamtéž)  V  zápětí  však  autor  dodává:  "Humor  jako
emoční coping mechanismus je pro Američana nevyhnutelný, když mu scházejí
peníze, kterými by mohl situaci přímo zvládnout." (Str. 144) (Zdá se - naštěstí
- že Američanům peníze scházejí často.)

Na výrazné dokreslení nové adaptace uvádím rozhovor dvou žen, z nichž jedna
dobře zná mužské homosexuály, neboť s nimi pracuje, druhá je nezná.

Neznalá: "Jeden z nich je vždycky žena a druhý muž, že ano?"

Znalá: "To byste je urazila. Jen mají mezi sebou dělbu prací, které my navykle
přičítáme dělbu rolí. - Ale dovedou se vcítit, rozumějí ženám."



Neznalá: "Takže jsou trochu zženštilí."

Znalá: "NE! Právě, že díky tomu jsou to přitažliví mužští."

5. Mužské a ženské strategie při navazování známosti

Ukazuje se, že rozdíly, které existují při seznamovacích strategiích mezi muži a
ženami, jsou možná menší, než rozdíly zjišťované mezi  příslušníky stejného
pohlaví.

Vrátíme-li se k výše uvedenému předpokladu, že partnerský ideál sestává ze
tří faktorů, můžeme navázat výzkumy, které se zabývaly faktorem genetické
životaschopnosti  a  strategiemi  při  navazování  známostí  (měřeno  v  situaci
intrasexuální soutěže).

Nejprve  se  musíme  seznámit  s  pojmem  "fluctuating  assymetry"  (kolísající
asymetrie),  která  je  podle  autorů  (Simpson,  J.A.,  Gangestad,  S.W.,
Christensen,  P.N.,  Leck,  K.:  Fluctuating  Assymetry,  Sociosexuality,  and
Intrasexual Competitive Tactics.  J. Personality and Social Psychology, 1999,
76/1:  159-172)  dobrým  měřítkem  jedincovy  genetické  životaschopnosti.
(Mimochodem, tento výlet do světa zvířat, kde se partnerský výběr založený
na  symetrii  zkoumal  nejčastěji,  pokládám za  poněkud  křečovitý.)  Kolísavá
asymetrie  (FA)  odráží  stupeň,  do  jakého  se  jedinec  odchyluje  od dokonalé
bilaterální symetrie na jednotlivých částech těla. Dobrým měřítkem jedincovy
genetické  životaschopnosti  je  FA  ze  tří  důvodů:  (1)  Větší  asymetrie  se  u
různých  druhů  spojuje  s  menším  počtem  přežití,  s  pomalejším  růstem  a
menším  počtem  potomků.  (2)  Kolísavá  asymetrie  je  zčásti  dědičná.  (3)
Symetrie se nevyvine, pokud jedinec nemá výkonný imunitní systém.

Ženy jsou omezenějším reprodukčním zdrojem, a proto se předpokládá vyšší
intrasexuální  soutěživost  u  mužů  než  u  žen.  Muži  (nikoli  ženy)  se
symetričtějšími těly jsou posuzováni jako více sexuálně přitažliví. Symetričtější
muži  a  ženy  uvádějí  v  životě  více  sexuálních  partnerů  a  dřívější  začátek
sexuálního  života.  Svými  mileneckými  protějšky  jsou  považováni  za  méně
čestné a méně se angažující ve vztahu.

Sociosexualita  je  pojem,  kterým  se  měří,  do  jaké  míry  potřebuje  jedinec
citovou blízkost a závazek, než má se svým mileneckým protějškem sexuální
styk. Lidé, kteří mají svou sociosexuální orientaci nevázanější, navazují vztahy,
které  se  vyznačují  menší  angažovaností,  menší  oddaností,  menší  láskou  a
menší závislostí.  Nevázaní muži (nikoli nevázané ženy) jsou více symetričtí.
Ukazuje se rovněž, že přitažlivost nekoreluje s množství sexuálních partnerů,
zatímco symetrie ano.

U žen ani jedna z taktik v intrasexuální soutěži nekoreluje s asymetrií ani se
sociosexualitou.  Ženy  -  asi  v  důsledku  společenského  tlaku  -  méně  užívají
přímých  taktik.  Více  se  zaměří  na  to,  aby  se  vyskytovaly  v  přítomnosti
žádoucího muže a soustřeďují se na vlastní zevnějšek.

Symetričtější  muži  užívali  přímé  soutěživé  taktiky  (poměřovali  se  se
soupeřem), méně používali humor, nezdůrazňovali  svou osobní příjemnost a
trochu  více  předstírali.  Sociosexuálně  stažení  muži  se  více  nabízeli  jako



příjemní nebo laskaví lidé. Nevázaní muži přímo vyjadřovali zájem o ženu, tím
se jim pak snáze dařilo navázat krátkodobý sexuální  vztah,  kterému dávají
přednost  před  dlouhodobým  závazkem.  Použití  humoru  bylo  spojeno  se
zájmem  o  dlouhodobější  vztah  a  humor  používali  více  muži  se  staženější
sociosexuální orientací.

Když výše uvedené nálezy Simpsona et al. (1999) shrnu, vynoří se nám dvě
známé mužské  seznamovací  strategie  v  nových souvislostech: první  muž  -
macho - "dělá ramena" a "jde rovnou na věc", usiluje především o nezávazný
sex,  má  pravděpodobně  coping  mechanismy  zaměřené  na  přímé  řešení
problému,  nemá  smysl  pro  humor,  je  dominantnější,  možná  zdravější  a
schopný spolehlivě oplodnit více žen, ke kterým nemá žádný zvláštní vztah.

Druhý muž - laskavý a příjemný - chce být sám sebou, dává najevo zájem o
ženu  a  dlouhodobý vztah  s  ní,  má  smysl  pro  humor  (jako druh  emočního
coping mechanismu), je možná méně zdravý, více partnerský než dominantní,
chce  spolu  s  ženou  vychovávat  děti,  a  v  živočišné říši  by  patrně  nepřežil.
Otázkou je, zda pro říši lidí to není nová životaschopná adaptace. Anebo, zda
machos  věkem  neztrácejí  na  přitažlivosti,  a  jejich  genetickou  fitness
nenarušuje  nově  objevená  dlouhověkost  lidí.  Pro  párový  život  je  macho  k
nepotřebě. Anebo to celé platí jen pro západní, tedy vymírající kulturu?

Simpson et  al.  (1999)  uvažují,  že  strategii  přímou možná  zpočátku  použijí
všichni  muži,  a  teprve  ve  chvíli,  kdy  selže,  se  uchylují  ke  strategiím
propracovanějším.

Jsme opět u sociálního tlaku, který u lidí od sexuálního tlaku nelze oddělit. J.
Janata (1997) například uvádí, že "vyplazený jazyk a "falická ruka" (vztyčený
prostřední  prst s pokrčenými ostatními) se od pradávna používá jako gesto
opovržení  a  hrozby"  (str.  129).  Zdeněk  Klein  (1998)  však  musel  zařadit
"falickou ruku" do  pěti  sémantických gest,  při  jejichž  poznávání  se  ukázaly
velké rozdíly mezi muži a ženami. Z těchto pěti gest se tři týkaly sexuality
(gesto obscenity - vulgárního odmítnutí a dvě gesta pro sexuální styk). Ženy
významně častěji než muži uvedly, že tato gesta vůbec neznají. (Zdeněk Klein
uvažuje,  zda ženy skutečně daná gesta neznaly,  nebo pro  ně -  přesto,  že
dotazník vyplňovaly anonymně - nebylo sociálně únosné je znát.)

6. Doplňkovost mužů a žen v dlouhodobém vztahu

Studie, které dnes zjišťují, jak vypadá vztahový ideál, nacházejí opakovaně dvě
dimenze, podle nichž se ideál vztahu u jednotlivých lidí pohybuje: a) na ose
povrchní vs.  intimní, b) na ose romantický-tradiční vs. netradiční. (Fletcher,
G.J.O., Simpson, J.A., Thomas, G., Giles, L.: Ideals in Intimate Relationships.
J. Personality and Social Psychology, 1999, 76/1: 72-89.)

Český výzkum na zhruba tisíci mužích a ženách ve věku kolem dvaceti  let
ukazuje, že ženy a muži se v tomto věku statisticky vysoce významně odlišují v
názoru,  zda  snadnost,  s  kterou  člověk  hledá  životního  partnera,  souvisí  s
inteligencí. Pro muže významně častěji ano. (Alena Plháková, FF UP Olomouc,
1999, předběžné sdělení)

Rovněž tak se ukazuje, že muži a ženy v tomto věku se od sebe významně



odlišují v důležitosti, kterou přičítají sexu, ambicím, dětem a rodině, nikoli však
např.  v důležitosti, kterou přičítají  penězům nebo touze být sám sebou. (J.
Cakirpaloglu, Eva Reiterová, FF UP Olomouc, 1999, předběžné sdělení)

Zdálo  by se,  že  už mladí muži  se  uchylují  k  seznamovacím fantaziím non-
machovského stylu, kdežto v postojích se znovu ukáží rozdíly mezi mužskou
orientací na sex a ženskou orientací na rodinu. Co z těchto rozdílů zůstane v
pozdějším  věku,  můžeme  například  usuzovat  z  rozboru  amerických  a
evropských  ženských  vtipů,  který  uskutečnil  J.  Janata  (1997,  str.  122):
Manželky  vyslovují  ve  vtipech  častěji  nespokojenost  se  svým  manželským
partnerem. Nejčastěji pochybují o jeho intelektu a málokdy o jeho fyzických
schopnostech.

Rovněž  vyjádření  islámského  badatele  poněkud  pozmění  naši  tradiční
představu: "Další vlastností žen je, že jejich sexuální chuť je oddělená od jejich
rozmnožovacího  instinktu,  kdežto  u  mužů  tomu  tak  není,  protože  jejich
sexuální chuť není nikdy brána jako pouhá zábava." (Toledo, K., 1999, str. 66)

Sociologové při úvahách o současném manželství vnímají dva modely: jeden s
"tradičním - klasickým" rozdělením rolí muže a ženy, druhý s rozdělením rolí,
který je uspořádán podle doplňkovosti daného páru, tedy v každém páru jinak
- podle toho, jak to daným dvěma jedincům vyhovuje.

Požádala jsem třicet studentek psychologie, aby se rozdělily podle toho, zda
samy sebe vnímají jako spíše aktivní nebo spíše pasivní. Rozdělily se na zhruba
stejně početné skupiny. Zeptala jsem se "pasivních", zda by za manžela chtěly
muže aktivního nebo pasivního. Chtěly doplňkově aktivního. Zeptala jsem se
"aktivních" na totéž a dozvěděla jsem se totéž - chtějí aktivního muže. Dá se
předpokládat, že dívky "spíše pasivní" mají možnost utvořit se svými aktivními
partnery "klasickou" dělbu rolí, kdežto dívky "spíše aktivní" si budou muset se
svými partnery vyjednat tvar, který by je oba uspokojil.

Závěr

Na  otázku,  jak  daleko  jsou  muži  a  ženy  od  zvířat,  se  nabízí  jednoduchá
odpověď: tak daleko, jak daleko je najevo dávané zdraví od najevo dávaného
humoru a ochoty se angažovat v dlouhodobém partnerském vztahu.
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