
Sylabus přednášky volitelného předmětu Evoluční vývoj a rozmanitost 
lidských populací – letní semestr 

 

Pohlavní a příbuzenský výběr, evoluce člověka v behaviorálních a 
sociokulturních souvislostech (přednáška č. 6) 
 

 

Evolučních mechanismů, resp. procesů, je celá řada. Vedle již popsaného přírodního výběru 
je jedním z nejdůležitějších pohlavní výběr . 

Charles Darwin – The Descent of the Man and Selection in Relation to Sex  

Základem pohlavního výběru je selekce podle určitých znaků jedinci jednoho či druhého 
pohlaví (většinou samic vůči samcům). Takto bývají vybíráni jedinci, kteří dokážou svoji 
zdatnost prezentovat např. předváděním se (intersexuální výběr) nebo v soubojích mezi samci 
navzájem (intrasexuální výběr). 

Princip handicapu (A. Zahavi) – samec svými vlastnostmi, které mohou být z hlediska 
přírodního výběru nevýhodné, prezentuje svoji zdatnost a proto je samicemi preferován. 
Fischerovská selekce se opírá o vyšší atraktivitu, která se přenáší na syny a postupně se 
zesiluje. Někdy může být východiskem pohlavního výběru i prostá odlišnost. 

Smyslem takového chování je vytvoření páru, u kterého bude buď početnější potomstvo, nebo 
a to především, potomstvo zdatnější – více potomků se dožije reprodukčního věku. 
Zajímavým fenoménem je existence více alternativních strategií při výběru partnera a 
zajištění reprodukce. 

U člověka sehrál pohlavní výběr specifickou a významnou roli v několika směrech. 
Nejdůležitější je skutečnost, že probíhá obousměrně, tj. že na jedné straně si podle určitých 
znaků vybírají ženy muže a současně si na straně druhé vybírají podle jiných znaků muži své 
partnerky (např. juvenilita). Navíc ze strany žen probíhají dva, částečně si „protiřečící“, 
výběry (maskulinita vs. feminita). 

Tato odlišnost souvisí s celkovou reprodukční strategií. U člověka se uplatňuje tzv. K-
strategie, a to ve velmi intenzivní míře. (Tzv. r-strategie je zaměřena na produkci velkého 
počtu potomků, K-strategie je zaměřena na vkládání více investic do menšího počtu potomků. 
Uplatnění té či oné strategie závisí nejen na vyspělosti druhu, ale i na ekologických 
podmínkách.) 

Velmi výrazná péče o potomky u člověka a vkládání mimořádných investic do ní jsou mimo 
jiné podmíněny encefalizací v evoluci člověka. Zvětšování mozku, ať už byly příčiny a 
mechanismy jakékoliv, vedlo ve svém důsledku k částečnému prodloužení gravidity, 
vytvoření složitějšího porodního mechanismu a v souvislosti s tím k přebudování pánve ženy, 
dále k přesunutí větší části ontogeneze mozku do postnatálního vývoje a tím k vysoké míře 
nezralosti (altricialitě) dětí a jejich závislosti na péči. 

Porod vzhledem k vyšší náročnosti přestává být čistě biologickým fenoménem a stává se 
jevem biosociálním. 

Souběžně se utvářející složitá socialita člověka, potřeba komplexnějšího dorozumívání a tím 
vznik řeči, potřeba ovládnutí mnoha informací a technologií včetně výroby nástrojů působily 
na prodloužení doby prereprodukční nezralosti. 



Přímým důsledkem byla zřejmě tendence k zapojení otců do péče o vlastní potomky (pozor! – 
u savců to bývá výjimečné) a tím vytváření dlouhodobých partnerských vztahů (což nutně 
neznamená striktní trvalou monogamii). 

Vzhledem k této otcovské péči je prohlubována exkluzivita pohlavního styku. Na druhou 
stranu koitus přestává naplňovat výhradní reprodukční funkci a stává se součásti vysoké 
sexuality člověka, která tak slouží upevňování partnerského soužití. Souběžně dochází i 
k umocnění emocionálního prožívání vztahu mezi partnery (viz zamilovanost, láska) a 
samozřejmě i vůči potomkům. Výrazně se také mění strategie výběru partnera – viz dvojí 
pohlavní výběr u člověka.  

Vzhledem k nezralosti novorozenců je důležité, aby byla skutečně realizována mimořádná 
péče o ně. K tomu slouží specifické signály ze strany novorozeněte (zvl. úsměv) a zvýšená 
citlivost na ně zvl. u žen-matek podmíněná neurálními a hormonálními koreláty – zvl. se zde 
uplatňuje hormon oxytocin. Utváření intenzivního vztahu mezi dítětem a především matkou 
tedy slouží také k zabezpečení potřeb nezralého dítěte. Jedná se o tzv. připoutávací chování 
(attachment behavior – J. Bowlby). 

+ Důležitost sociálně kulturních modifikací od výběru partnera po péči o děti. Např. sňatek se 
stává nejen záležitostí obou partnerů, ale bývá součástí koaličních vztahů mezi skupinami a 
vytváří podmínky pro širší zázemí (rodina v širším smyslu, příbuzenské vztahy). 

----------------------------- 

Dalším evolučním mechanismem je tzv. příbuzenský výběr  (kin selection – W.D.Hamilton). 
Čím jsou jedinci příbuznější, tím spíše může být výhodné pro šíření vlastních alel genů a 
jejich kombinací, které s příbuznými sdílíme, investovat do zajištění jejich reprodukce 
(pomáhat jim, spolupracovat s nimi) než do reprodukce vlastní, čímž se zvyšuje tzv. inclusive 
fitness. 

Příbuzenský výběr (s čímž souvisí příbuzenský altruismus a prosociální, kooperativní 
chování) umožňuje vysvětlit sociální chování včetně eusociality sociálního hmyzu. Na tuto 
teorii pak navázal R. Dawkins s koncepcí sobeckého genu a E.O.Wilson se sociobiologií. 

Z pohledu příbuzenského výběru lze dobře vysvětlit tzv. babičkovství a s ním zřejmě 
související jev menopauzy. Od určitého věku ženy je z evolučního hlediska výhodnější 
pomáhat dcerám při péči o jejich děti (čili o vnoučata) než investovat do další vlastní 
reprodukce (viz vyšší míra rizika poranění či úmrtí starších matek, vyšší míra vkládaných 
investic apod.). 

Příbuzenské preference či altruistické chování také do značné míry ovlivňuje hierarchizaci (i 
u vyspělejších druhů zvířat) a sociální vztahy. 

R.Trivers a další prokázali, že se v evoluci sociálně žijících druhů včetně člověka uplatňoval 
dále tzv. reciproční altruismus v různých podobách a u člověka zvláště, u něho navíc i tzv. 
skupinový altruismus. Tyto mechanismy sehrály důležitou roli v evoluci člověka a mohly být 
i předmětem pohlavního výběru ze strany žen (preference prosociálnějších jedinců). O 
hlubokém významu např. svědčí i předpokládaný vztah k existenci homosexuality u člověka. 

Podle času bude případně přednáška doplněna o další souvislosti (např. viz problematika 
vzniku řeči a jejích neurologických, behaviorálních a anatomických korelátů). 


