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Je ženský orgasmus adaptací?

 Jedna z nejvíce diskutovatelných otázek při zkoumání lidské sexuality z 
evoluční perspektivy.

 U mužů má orgasmus jasnou reprodukční funkci. Jaká je však jeho funkce 
u žen? Proč ženy vůbec (něco tak podivného) mají?

 Odpověď na tuto otázku souvisí s charakteristikami partnerské dynamiky u 
lidí, či s kopulačním a párovým chováním u jiných primátů..



EVOLUCE ORGASMU U ŽEN

NEADAPTIVNÍ VYSVĚLENÍ ADAPTIVNÍ VYSVĚLENÍ

TEORIE VEDLEJŠÍHO PRODUKTU TEORIE PARTNERSKÉHO VÝBĚRU

TEORIE PARTNERSKÉHO SVAZKU TEORIE OTCOVSKÉ VOLBY



NEADAPTIVNÍ 
VYSVĚTLENÍ

 Co máme na mysli pod termínem „vedlejší 
produkt“ neboli spandrel? (př. Mužské bradavky)

 Předpokládá: a) společný genetický základ a 
tedy korelaci znaků mezi příbuznými obou 
pohlaví; b) nedokonalý nekomplexní design 
(zbytečnost znaku)

 Ženský orgasmus je vedlejším produktem 
orgasmu mužského a nemá žádnou specifickou 
funkci!

 (Symons, Stephan Gould a Elisabeth Lloydová)

 Proč ano?

1. Vysoká variabilita ve výskytu orgasmu mezi 
ženami (alespoň tedy při souloži) pouze 50% žen 
většinou

-> ale mylný předpoklad – variabilita napříč partnery 
a kontextem, ale konsistence při masturbaci. 
(odpovídá fakultativní adaptaci)

TEORIE 
VEDLEJŠÍHO 
PRODUKTU



NEADAPTIVNÍ 
VYSVĚTLENÍ

 Ženský orgasmus je vedlejším produktem 
orgasmu mužského a nemá žádnou specifickou 
funkci!

 Proč ne?

1. Nekorelace výskytu ženského a mužského 
orgasmu (výzkum na dvojčastech: Zietsch and 
Santilla, 2011)

2. Odlišná fenomenologie ženského orgasmu, např. 
schopnost několikanásobného orgasmu, 
intensivní emocionální prožitek

3. Cyklické změny orgastického prožitku v průběhu 
menstruačního cyklu ženy (např. van Anders and 
Dunn, 2009)

4. Doprovodné fyziologické reakce zvyšují 
pravděpodobnost početí

TEORIE 
VEDLEJŠÍHO 
PRODUKTU



ADAPTIVNÍ 
VYSVĚTLENÍ

 Mužský orgasmus má jak fyziologický (ejakulace), 
tak i emoční rozměr (intenzivní rozkoš), ta slouží k 
posílení motivaci k dalšímu sexuálnímu styku, jež 
zvyšuje pravděpodobnost oplození.

 Toto potěšení z orgasmu tak může motivovat 
ženy, aby měli další pohlavní styk s mužem, s nímž 
dosahují orgasmu (např. Alcock, 1980) = > 
posilování partnerského vztahu (i skrze oxytocin).

 Žena, která potká muže, jež splňuje její partnerská 
kritéria, si může tímto mechanismem zajistit 
partnera a otce svých dětí (např. Trivers, 1972) –
signál vyšší fertility (vyžadování orgasmu ze strany 
mužů). 
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ADAPTIVNÍ 
VYSVĚTLENÍ

 Funkcí ženského orgasmu by mohlo být posílení 
vazby s partnerem, jenž by byl ochotný investovat 
do společných potomků (např. Barash, 1977).

 Proč ano?
1. Ženy, které jsou ve vztahu šťastnější, dosahují častěji 

orgasmů během pohlavního styku (např. Costa a 
Brody, 2007), neplatí pro masturbaci!

2. Sexuálně kompatibilnější partneři udávají vyšší výskyt 
pohlavních styků a vyšší počet dosažených 
orgasmů ženy (Klapilová a kol., 2015);

3. Významná role oxytocinu (posilování partnerského 
svazku)

4. Testování „ ochoty investovat“ (více orgasmů s 
pozornými partnery věnujícími se předehře)

 Proč ne?
1. Některé výzkumy ukazují, že čím déle žena ve 

vztahu je, tím méně orgasmů dosahuje (např. 
Laumann a kol., 1994); Nebylo více orgasmů s 
partnery štědřejšími

2. Důležitým prediktorem výskytu orgasmu při styku se 
ukázaly další faktory (role fyz. atraktivity), viz teorie 
otcovské volby
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ADAPTIVNÍ 
VYSVĚTLENÍ

 Funkcí ženského orgasmu by mohlo být posílení 
pravděpodobnosti získání geneticky kvalitního 
potomstva s mužem, jež vykazuje známky této 
genetické kvality (Thornhill a kol., 1995).

 Mezi tyto markery patří (a byly ověřeny, že zvyšují 
pravděpodobnost vyššího výskytu orgasmu 
partnerky):

1. Fyzická atraktivita muže (např. Shackelford a kol., 
2000); 

2. zdravotní stav (např. Pollet a Nettle, 2010);

3. symetrie(Thornhill a kol., 1995);

4. maskulinita (Puts a kol., 2012);

5. rozdílné MHC (Garver-Apgar a kol., 2006)
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ADAPTIVNÍ 
VYSVĚTLENÍ

 Cyklická variabilita ve výskytu orgasmu s partnery 
různé genetické kvality (v plodném období s 
kvalitnějšími vyšší)

1. Vyšší výskyt nevěr v plodném období

2. Vyšší výskyt orgasmů s extrapárovými partnery

3. Vyšší gen. Kvalita extra-párových partnerů

= > podpora pro teorii „mixed-mating strategy“  u 
žen

 Problematika předstírání orgasmu se stálým p., 
vyžadování orgasmu ze strany muže (signál 
věrnosti?)

TEORIE 
OTCOVSKÉ 
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Fylogenetické 
souvislosti

 Nelze automaticky hledat souvislosti!

 Musí být podobnosti v závislosti na 
prostředí a sociálním uskupení druhu

 Orgasmus u samic – zejména u primátů s 
promiskuitním uspořádáním (Šimpanz, 
Bonobo, Makakové, Gorily?)

 Důkazy pro speciální design: fyziologické 
a behaviorální projevy, velká variabilita 
vzhledem k partnerovi pro kopulaci 
(zejména hierarchické postavení samce)

ORGASMUS 
U PRIMÁTU



ZÁKLADNÍ HYPOTÉZY A JEJICH PODPORA K JEDNOTLIVÝM TEORIÍM
(podle Puts a kol., 2012)

HYPOTÉZA VEDLEJŠÍ
PRODUKT

PARTNERSKÝ 
SVAZEK

OTCOVSKÁ
VOLBA

ŽO pozitivně koreluje s orgastickou senzitivitou bratra ano nevíme nevíme

Pozůstatek mužského orgasmu ano ne ne

Méně častý než mužský orgasmus ano ano ano

Nižší výskyt během koitu než při dalších sexuálních aktivitách ano ano ano

Podněcuje pohlavní styk až do okamžiku orgasmu (?) ne nevíme ano

Podněcuje pohlavní styk se stejným partnerem (?) ne ano ano

Závisí na míře investice muže (?) ne ano ne

Zvyšuje závazek ženy k muži (?) ne ano ne

Zvyšuje pravděpodobnost početí ne nevíme ano

Závisí na genetických kvalitách muže ne ne ano

Častější výskyt v období ovulace ne nevíme ano

Závisí na vzájemném působení genetické kvality muže a menstruačním cyklu 
ženy

ne ne ano

Je občas předstírán nevíme ano ano

Je častěji předstírán s muži vykazující nízkou genetickou kvalitu (?) ne ne ano

Častější u monogamních druhů ne ano ne



Závěr: A vítěz je…

 Výsledky předchozích výzkumů podporují nejvíce teorii otcovské volby
 Klíčovými indikátory, že tomu tak je, jsou: podpora koncepce, intrasexuální

variabilita ve frekvenci výskytu orgasmu v závislosti na charakteristikách 
partnera, změny v orgasticitě v závislosti na partnerských preferencích v 
průběhu menstruačního cyklu ženy. 



Děkujeme za pozornost!


