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Motto: „Ženy mlčí, aby potrestaly muže. Muži ale ticho milují.“ 

Muži a ženy jsou v mnoha fyziologických ohledech odlišní, možná víc, než se liší samečkové 
a samičky nám příbuzných živočichů. Společensky by si měli být žena a muž rovni ve svých 
právech a příležitostech, ale biologicky se mohou velmi lišit měřitelnými vrozenými 
schopnostmi i raným vtištěním (imprintingem) v rodině a kultuře, do níž se narodili. 1)  

Rozdíly endokrinologické (vliv hormonů) a neurofyziologické (jiná stavba a 
naprogramování mozku) vedou k tomu, že v průměru ženy a muži vnímají vnější svět různě, 
a to jak na úrovni příjmu informací (smysly, receptory), tak na úrovni jejich vyhodnocení. 
Mohou se tedy lišit i výslednými reakcemi. Ale pozor, konkrétní parametry mají v populaci 
většinou gaussovské rozložení, a proto se nemusí týkat každého a každé. Lze říci, že asi 
15–20 % mužů má „ženský“ mozek a asi 10 % žen má „mužský“ mozek. Výchova může 
posilovat či zeslabovat vrozené dispozice, takže při hodnocení konkrétních osob, včetně 
sebe, můžeme spíše mluvit o sklonu k tomu či onomu modu chování, které je často v dětství 
posilováno rodiči a přihlížejícími (dívkám říkáme, že jsou hezké a roztomilé, chlapcům 
většinou, jak jsou šikovní a silní). 

 Nikdy v minulosti (s výjimkou nucených prací a plantáží), v 
patriarchátech ani v matriarchátech, se neočekávaly opačné role obou 
pohlaví – že žena bude lovit, řídit auto a letadlo a muž uklízet odpadky 
nebo sbírat celé hodiny borůvky a rybíz. Náročnost preindustriálního 
života neumožňovala příliš „rozebírat vztahy“ a společenství se řídila 
především principem OVO – oboustranně výhodného obchodu. Ve 
volných chvílích se maximálně muži se zálibou podívali na tančící ženy 
a ony spočinuly na blahobytných bříšcích pod silnými bicepsy svých 

úspěšných (tj. stále ještě žijících) mužů. I v rodinném uspořádání platila zásada OVO mezi 
mužem a ženou. Dnes se většinou nemusí lidé snažit o pouhé přežití za maximálního využití 
výhod muže a ženy, a proto hledají u partnerů „pochopení“, „souznění duší“, „lásku za hrob“, 
„vášeň“, „naplnění“ nebo sexistické extrémy, často proti psychobiologické přirozenosti 
partnera (vynucený anální či orální sex apod.). Rozpad konzervativních hodnot a manželství 
je dán mj. tím, že většina lidí dělá jasné chyby v partnerských vztazích, protože neznají 
základní fyziologické rozdíly mezi mužem a ženou, a rozdíly v jejich cítění a uvažování, které 
je třeba brát každodenně v úvahu při vzájemné komunikaci. Proto se 70 % monogamních 
vztahů rozpadá. S nadsázkou lze říci, že když průměrně citově a fyzicky vybavený muž není 
schopen žít s podobně průměrně vybavenou ženou, rozvod většinou nepomůže a snadno se 
mohou rozpadnout i nová partnerství. 

Zákon zachování druhu vede i u člověka k snaze co možná nejčastěji 
plodit potomky. K tomu užívá organizmus velmi silné biologické 
působky, především pohlavní hormony, ale i geneticky dané rozdíly 
mezi pohlavími. Budou-li si této skutečnosti muži a ženy vědomi a 
budou-li vybaveni vědomě a racionálně sestaveným „seznamem“ 
žádoucích vlastností svého budoucího partnera, snáze uspějí v jeho 
hledání. 

 

http://www.vesmir.cz/serial.php3?SID=59
http://www.vesmir.cz/window.php3?page=au_info&AID=1045
http://www.vesmir.cz/arch_rok.php3?MID=159
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6819#pozn1#pozn1
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Tělesné a psychické intersexuální rozdíly jsou u člověka výhodou pro obě pohlaví, která 
se doplňují. Vlastnosti jsou komplementární (1. kniha Mojžíšova 1,18) a podle moderních 
poznatků genderové antropologie nestaví samotný fakt mateřství ženu do podřízené pozice. 

Základem rozdílů je především různá anatomie i fyziologie a tomu odpovídající různá 
úloha muže a ženy při společném životě. Již u mužů a žen v klidu vidíme rozdíly v aktivitě 
mozku. Podle elektroencefalografie (EEG), ale především podle funkční magnetické 
rezonance (fMR) a pozitronové emisní tomografie (PET) utichá u muže v klidu až 70 % 
mozkových center, kdežto u žen je 90 % center stále v „klidovém“ aktivním stavu. Další 
rozdíly: 

 

Zrak a orientace v prostoru.  

Muži - Ještě v historicky nedávné době muži-lovci jednou denně či za nějaký čas lovili 
potravu – např. mamuta nebo tuleně – nebo odháněli nepřítele, a pak si lehli či sedli k ohni, 
pili zkvašené bobuloviny a obilné nálevy. Vyprávěli přitom přehnané historky o své 
statečnosti (analogie dnešního přepínání TV programů), brousili nože a čistili pistole s 
mozkem v podstatě zařazeným na volnoběh. 

Základem úspěchu ve shánění potravy byla orientace na dálku. Tomu fyziologicky odpovídá 
„tunelové vidění“ s menší schopností periferního vidění. Zato ale mají muži lépe vyvinutá 
centra v pravém frontálním laloku předního mozku (telencefalu) pro prostorovou orientaci. 
Proto i dnes najdou cestu ke vzdálenému cíli, ale většina obtížně vyhledává nějaký předmět 
ve své často neuspořádané skříni. U muže je dobré prostorové vidění a odhad vzdálenosti 
„selekční výhodou“ (dnešním projevem je dobré couvání a parkování auta) stejně jako 
robustnější postava a tlustší, méně citlivá kůže. A samozřejmě mužský mozek pracující 
vlnovitě, kdy se střídají fáze vysoké aktivity při každodenních stresových situacích s fázemi o 
nízké aktivitě při odpočinku. 

Ženy – ochránkyně sídla – měly mozek i ruce v činnosti vlastně pořád, od sbírání a 
smyslového rozpoznávání někdy jedovatých bobulek a kořínků za současného 
vícesměrného sledování okolí (nebezpečí predátorů či útočný zájem jiných samců) až po 
udržování ohně a konverzace s harémovými sokyněmi a sousedkami, krmení, přenášení a 
hlídání dětí, pletení a háčkování či dlouhodobé přebírání hrachu a čočky (Popelčin 
symptom). Ženy tedy neustále přijímají informace a základní rys jejich orientace je na blízko 
a na detaily. Ženy mají široké periferní vidění a lepší barevné spektrum, což je dáno lepším 
překrýváním frekvenčních spekter čípků, kódovaných geny v chromozomech X, které, jak 
známo, mají ženy dva, oproti jednomu „neduživému“ mužskému Y. Ženy najdou v blízkém 
okolí drobné předměty a používají lepší popis barev (smetanová, světle plavá, blond 
platinová aj.). Hůře se ale orientují v terénu nebo na mapě, i když to často popírají. Je 
zajímavé, že muži dávají přednost červené barvě před modrou, když jsou k takové volbě 
situací přinuceni. 

Sluch. Ženy lépe slyší vysoké frekvence zvuku (pláč dětí) a rozumějí emocionálnímu 
podtextu lidských zvuků („nemluv se mnou tímto tónem!“), muži zase zvuk lépe zaměřují a 
konstruují si v mozku trojrozměrné mapy, umožněné zvláštní sortou neuronů v hipokampu, 
sídlu paměti vypovídací (deklarativní). Jak zajímavé – ženy mohou současně mluvit a 
poslouchat v důsledku lepšího propojení obou hemisfér a oblastí řečových a sluchových. 
Většinou jim nevadí simultánní konverzace, kterou muži sledují obtížně. Muži také špatně 
vnímají, když je v místnosti jiný hluk. Na osm dobře zpívajících amerických žen připadá 
jeden dobrý zpěvák-muž. Otcové si s dětmi raději hrají, než jim zpívají ukolébavky. 
Dospívající chlapci často „neposlouchají“ a učitelé správně vyžadují, aby se jim při rozhovoru 
chlapci dívali do očí. U děvčat to není třeba, vnímají automaticky řadu informačních detailů, 

které chlapcům unikají. 

 Mužský mozek je však naprogramován tak, aby zachytil zvuky 
spojené s pohybem. Muže v jediné vteřině zcela probudí větvička 
narážející v noci zvenčí na okno. Je připraven bránit se proti 
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možnému útoku, nikoliv tišit vrnící dítě, což ovšem neznamená, že to v případě nutnosti 
nemůže udělat. Jen ho to stojí víc přemáhání. 

Hmat a dotyk. Kůže je tělesným orgánem s největší plochou (2 m2) s miliony receptorů 
bolesti, chladu, doteku a tlaku. I zde jsou rozdíly.  

Již od narození jsou dívky výrazně citlivější a v dospělosti mají ženy ve srovnání s 
muži kůži nejméně desetkrát citlivější k dotekům a tlaku. Ženská kůže je tenčí než mužská; 
navíc je pod ní pravidelně přítomná tuková vrstva, která v zimě zahřívá. Hormon podněcující 
potřebu doteků a uvádějící do pohotovosti receptory doteku je oxytocin z hypotalamu a zadní 
hypofýzy, který jinak zvyšuje stahy hladké svaloviny (např. dělohy při porodu). Není divu, že 
ženy, které mají receptory doteku desetkrát citlivější než muži (a ještě více na zevních 
genitáliích), přikládají takový význam objímání a hlazení partnerů.  

Ženy západní civilizace se při společenském rozhovoru s jinou ženou navzájem 
dotknou čtyřikrát až šestkrát častěji než muži ve stejné situaci. Naproti tomu muži, zvláště 
vystavení určitému stresu, se doteku vyhýbají. Polovina žen ve stejném testu naopak 
iniciovala kontakt s mužem nikoli za účelem sexu, ale kvůli intimitě dotyku.  

Muži mají silnější kůži než ženy, což vysvětluje, proč ženy mívají více jemných 
vrásek. Kůže na mužských zádech je čtyřikrát silnější než kůže na břiše a chrání proti útoku 
zezadu. Muži mají nižší práh bolesti, ale soustředí-li se na určitý fyzický nebo sportovní 
výkon, častokrát si ani nevšimnou svého zranění (s výjimkou „filmování“ při fotbalu). 

Časné dotýkání je u člověka (stejně jako u jiných druhů) důležité pro přežití. 
Nedostatek doteků může u opičích mláďat vést k depresím, nemocím a předčasné smrti. 
Podobné je to u zanedbávaných dětí. Děti, které matky od jednoho týdne do šesti měsíců 
hladily, méně často trpí nachlazením, zvracením či průjmy.  

Ženy s neurózou či depresí se výrazně zlepšují, jsou-li častěji objímány a čím déle 
tato objetí trvají (jeden z důvodů lesbických kontaktů?). Ve společnostech, v nichž se dospělí 
jen zřídka dotýkají dětí, je největší míra výskytu násilí u dospělých. Děti vychovávané s 
dostatkem jemných doteků většinou vyrostou v zdravé dospělé jedince. Sexuálně agresivní 
dospělí byli často v dětství odmítáni, vystaveni násilí a nedostatku fyzického kontaktu. 

S tím souvisejí tzv. zástupné kontakty. V mnoha kulturách, které si nepotrpí na doteky 
(Anglie), lidé milují kočky a psy. Hlazení domácích zvířat je vyjádření silné potřeby dotyku. V 
tom mj. spočívá úspěch hiporehabilitace (využívající koně) a kanisterapie (využívající psy) u 
osob s depresí, autizmem a jinými duševními problémy. 

Čich a chuť. Ženy mají lepší schopnost vnímat čichem a chutí. Máme až deset tisíc 
chuťových receptorů, díky nimž rozeznáváme nejméně čtyři hlavní chutě – sladké a slané 
pomocí receptorů na špičce jazyka, kyselé po stranách jazyka a hořké vzadu na jazyku. Jsou 
i další přídatné – glutamátová, mastná, kovová aj. Muži nejlépe rozeznávají dvě z nich, 
sladkou a hořkou (a proto asi pijí rádi pivo). Mnozí si rádi dáme k pivu tatranku. Ženy 
mnohem lépe rozeznávají dva podtypy „sladké“, sladkou a cukrovou, což vysvětluje jejich 
větší oblibu čokolády (plus kanabinoidům podobného pro praktický život. Když ženy sbíraly 
pro děti ovoce, musely citlivě posuzovat poživatelnost a zralost plodů. fenyletylaminu). Opět 
to mělo význam  

Čichem, převážně podvědomě, snad přes vomeronazální orgán (viz podrobněji L. 
Stárka, M. Doskočil Vesmír 76, 203, 1997/4), jsou muži a ženy také k sobě přitahováni, a to 
tím více, čím víc se liší jejich genomy. Důvod je zřejmě ten, že děti jsou pak lépe vybaveny 
pro přežití než například v příbuzenském manželství, kde se naopak mohou projevit různé 
defekty (viz K. Hamanová, V. ruban, Vesmír 78, 614, 1999/11; 78, 671, 1999/12; 79, 12, 
2000/1; 79, 85, 2000/2).  

Savci – šelmy, koně, přežvýkavci aj. pomocí vomeronazálního orgánu také zkoumají 
říjný stav a mateřské vlastnosti samice. Tomuto typu čichání se říká flémování.  

Ženský mozek dokáže odhalit čichem a chutí při líbání rozdíly v genech a výkonnost 
imunitního systému potenciálního otce dětí během prvních několika vteřin. I tady člověk 

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?stranka=203&cislo=4&rok=1997&pismeno=
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?stranka=614&cislo=11&rok=1999&pismeno=
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?stranka=671&cislo=12&rok=1999&pismeno=
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?stranka=12&cislo=1&rok=2000&pismeno=
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?stranka=12&cislo=1&rok=2000&pismeno=
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?stranka=85&cislo=2&rok=2000&pismeno=
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podvádí a uměle si přidává tam, kde se nedostává, a proto kvete parfémový a feromonový 
průmysl. 

Sociální orientace. Jiný rozdíl spočívá v podvědomém vnímání a dešifrování sociálního 
chování jiných osob.  

Žena dobrou spoluprací obou hemisfér snadno odhalí ve skupině lidí, kdo ke komu patří a 
kteří lidé se nesnášejí.  

Muž si raději sedá ke stěně, hledá podvědomě nepřátele a hlídá si otvor pro únik. 

 Ženy lépe čtou řeč těla (která představuje 60–80 % veškeré osobní informace), a proto 
snadno prokouknou lhaní mužů v přímém kontaktu.  

Muž často lež (ženy) nerozpozná, nemá dostatečnou psychickou citlivost. 

Dnes se někteří badatelé domnívají, že středověké „čarodějnictví“ bylo projevem mimořádně 
vyvinutých smyslů a vnímání žen, lépe odhalujících jemné odstíny v řeči těla, v narážkách 
rozhovoru, v tónu hlasu a jiných smyslových podnětech. „Podjatí“, tj. neznalí inkvizitoři to 
pojali mužsky a jejich obliba červené barvy se projevila v upalování. Moderní ženy bývají 
rovněž obětí svých vynikajících podvědomých smyslových schopností, neboť je lákají různí 
věštci a „celostní“ lékaři, nebo se samy stávají „médii“ a ohromují netušící klienty přesným 
odhadem jejich problémů. Vysoce vytříbené a rozvinuté smysly přispívají významnou měrou 
k (před)časné dospělosti adolescentních dívek v našem bídném čase porna a sexuální 
volnosti. 

Žena ve svém světě rozvinuté vnímavosti očekává, že muž rozluští její zrakové a hlasové 
signály i její řeč těla a že bude předvídat její potřeby, stejně jako to dělají jiné ženy. 
Vzhledem k odlišnému biologickému vybavení mužů a žen se toto očekávání nemůže naplnit 
automaticky. Žena tiše předpokládá, že muž ví, co ona chce či potřebuje, a když muž 
nereaguje na její signály, obviní ho z necitlivosti. Muži odporují slovy: „Mám ti snad číst 
myšlenky?“ Výzkumy dokazují, že muži jsou skutečně špatnými čtenáři myšlenek, ale většina 
z nich může (chce-li) zlepšit svou vnímavost k neverbálním a hlasovým signálům, často 
vyřčeným nepřímou řečí. 

konec 1. části 

Poznámky    
1) Pěkné, i když někdy trochu rozvleklé knížky na toto téma píší Allan a Barbara Peaseovi, 
např. „Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách“, Nakl. Jiří Alman, Praha 2003. 
  

 
 
 

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6819#tpozn1#tpozn1
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Rozdíly mezi mužem a ženou 

2. část: Mlčení a mluvení, testosteron a estrogen 
Rozdíly mezi mužem a ženou 

František Vyskočil  

 Publikováno: Vesmír 85, 490, 2006/8 
 

Mozek žen je nepatrně menší než mozek mužů, ale to nemá žádný vliv na jeho výkon. Kůra 
jeho přední části – telencefalu – obsahuje asi 30 miliard neuronů a muži mají v průměru o 
miliardu korových neuronů buněk více než ženy. Přesto v testech všeobecné inteligence 
dosahují ženy o 3 % lepších výsledků, ale je to těsně na hranici statistické významnosti. V 
roce 1962 dostal Roger Sperry Nobelovu cenu za poznatek, že každá hemisféra telencefalu 
řídí jiné myšlenkové funkce. Levá hemisféra má převahu v senzorice a motorice pravé strany 
těla, matematice, verbálních schopnostech, logice, faktech, dedukcích, analýzách, 
praktických činnostech, řádu, paměti na texty, přímých liniích, jemných detailech. Pravá 
hemisféra má převahu v senzorice a motorice levé strany těla, tvořivosti a uměleckém 
nadání, vizuálním vnímání, intuici (nevědomé logice), nápadech (přeskocích mezi logickými 
řadami), představivosti, mnohoúrovňovém vnímání světa, melodiích písní, komplexním 
chápání, prostorovém vnímání, vnímání několika procesů současně. 

Prostřednictvím neinvazivních zobrazovacích metod lze pozorovat, která část mozku řeší 
daný problém. Je-li patrná aktivita v konkrétní oblasti, má osoba pro tuto činnost 
předpoklady. Většina mužů má například zrakovou týlní kůru propojenu se čtyřmi oblastmi v 
levé laterální prefrontální kůře, kde je lokalizováno trojrozměrné vnímání prostoru. Ženy ve 
svém mozku zřejmě žádné takové jasně vymezené oblasti pro prostorové vnímání směru 
nemají. Mužům nadaným trojrozměrným vnímáním směru nečiní většinou potíže činnosti ani 
zaměstnání, v nichž se něco honí, zasahuje a vede se pátrání. Vynikají v orientačních hrách, 
navigaci a imaginárním otáčení předmětů (architekti, piloti, jezdci formule 1 nebo 
kombajnisté). 

Verbální komunikace 
Dítě se učí rozpoznávat hlas své matky už během prenatálního vývoje, rezonancí plodové 
vody. Čtyřdenní novorozenec dokáže rozpoznat mateřskou řeč a odlišit ji od jazyka cizího. 
Ve čtyřech měsících rozeznávají děti pohyby rtů při samohláskách. Kolem 1. roku začínají 
spojovat slova s významem; v osmnácti měsících znají kolem 2000 slov. Ve srovnání se 
schopnostmi učení u dospělého jde o neuvěřitelný pokrok, a to jak po stránce fyzické, tak po 
stránce intelektuální. To máme – muži a ženy – společné. Používání řeči je ale u mužů a žen 
rozdílné (opět zdůrazněme, že tyto a jiné parametry mají v populaci většinou gaussovské 
rozdělení, a proto se nemusí týkat každého a každé). Nicméně většina žen ráda mluví, 
nedělá jim to potíže. Proto je přitahují povolání např. poradkyně, psycholožky či učitelky 
slovně komunikovaných oborů.  

 

Ačkoli muži mají lepší slovní zásobu, méně ji používají. 
Nemluvnost většiny mužů dohání ženy už po tisíciletí k pláči. 
Muži se při lovu řídili řadou neverbálních signálů, proseděli 
mlčky celé hodiny a čekali na kořist. Nemluvili a nevyhledávali 
jeden druhého. Když spolu dnes jdou dva muži na ryby, také 
prosedí celé hodiny téměř mlčky. Jsou v milé společnosti, ale 
nemají potřebu vyjadřovat potěšení slovy. Pokud by ženy 
trávily nějaký čas pospolu a nemluvily, svědčilo by to o 
sociálním konfliktu. Muž je sdílnější v jediné situaci – když se 

v důsledku alkoholu či jiných drog oslabí bariéra střežící v jeho přísně specializovaném 
mozku oblast komunikace. Mužská komunikace se proto odehrává v restauracích, 
hospůdkách a klubech. 

http://www.vesmir.cz/serial.php3?SID=59
http://www.vesmir.cz/window.php3?page=au_info&AID=1045
http://www.vesmir.cz/arch_rok.php3?MID=160
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Ženy mají oblasti pro řeč nejen na známých místech (u praváků v Brocově a Wernickeově 
řečové oblasti v levé polokouli), ale i difuzně rozmístěné v obou polokoulích. Corpus 
callosum (svazek nervových vláken propojující hemisféry) má u žen v průměru o třetinu víc 
spojovacích axonů. Muži, kteří byli zraněni v zadní části levé hemisféry, přestali částečně 
nebo úplně mluvit, kdežto ženy se stejným zraněním nevykazovaly ztrátu řeči v takovém 
rozsahu. Většina poruch řeči u žen je spojena převážně s přední stranou levé hemisféry. U 
mužů dochází ke ztrátě či vadám řeči třikrát až čtyřikrát častěji než u žen; funkční 
magnetická rezonance ukázala, že hovoří-li muž, aktivuje se celá jeho levá hemisféra a 
snaží se najít centrum řeči. Často žádné nenachází, a v důsledku toho muži v konverzaci 
příliš nevynikají. Proto se běžně stává, že matka, sestra či manželka odpovídají samy na 
otázku položenou mužskému partnerovi, což je společensky nepřijatelné, leč fyziologicky 
pochopitelné. Je ale pozoruhodné, že u vědomých lhářů-mužů se také „rozsvítí“ opačná 
polokoule. Spolupráci mezi hemisférami zhoršuje narkomanie těhotných matek, např. 
alkoholizmus, který u novorozenců vede k zmenšení corpus callosum. 1)  

U dívek se rozvíjí rychleji levá hemisféra, u chlapců pravá. 
Dívky proto většinou mluví dříve a lépe než chlapci, také dříve 
čtou a rychleji se učí cizím jazykům. Chlapci mají naproti tomu 
předstih v matematice a hlavolamech. Vhodné by bylo, kdyby 
chlapci začali školní docházku o rok později než dívky. Srovnaly 
by se ztrapňující a sociálně zraňující rozdíly ve smíšených 
třídách, kde se chlapci cítí hloupě a reagují výtržnictvím. Již 
nyní se v některých školách rozdělují třídy při výuce jazyků, 
matematiky a přírodních věd na hochy a dívky. Tento typ 

odděleného způsobu výuky využívá přirozené přednosti mužského a ženského mozku a děti 
se učí v prostředí, kde necítí tlak soutěžení s příslušníky opačného pohlaví. 

Muž ve srovnání se ženou hovoří v kratších a strukturovanějších větách. Jeho projev 
se vyznačuje (nebo by se měl vyznačovat) jednoduchým začátkem, jasným sdělením a 
závěrem, jak je to třeba při pátrání, v boji či při skupinovém lovu. Většinou je snadné zjistit, 
co má muž na mysli nebo co chce, pro netrénované ženy je to však obtížnější. Zahltí-li žena 
muže několika tématy najednou, muž ztratí přehled. Ženy by ve svém zájmu měly pochopit, 
že chtějí-li muže o něčem přesvědčit, měly by hovořit pouze o jednom jasně vymezeném 
tématu. Objasňujete-li nějaký svůj nápad či myšlenku smíšené skupině mužů a žen, je 
výhodnější použít „mužský“ způsob řeči, jemuž rozumějí příslušníci obou pohlaví. Musí-li 
muži luštit „ženský“ hovor o několika tématech najednou, mohou mít potíže a rychle o účast v 
hovoru ztratí zájem. 

Žena může při komunikaci za den vyslovit 6–8 tisíc slov (samozřejmě tam, kde je jí to 
dovoleno, tj. především v anglosaském či pravoslavném společenství). Navíc použije ještě 
další 2 tisíce zvuků, 8–10 tisíc gest, mimických výrazů, pohybů hlavy a jiných signálů řeči 
těla, dohromady kolem 20 tisíc „slov“. Snad proto mají ženy podle statistik problémy s 
čelistmi čtyřikrát častěji než muži. Muž použije za den jen 2–4 tisíce slov, 1–2 tisíce zvuků a 
jen 2–3 tisíce signálů řeči těla. Jeho denní průměr je tedy přibližně 7 tisíc „slov“, což je pouhá 
třetina ve srovnání se ženou. Jsou-li u partnerů tyto dávky během dne odmluveny, je rodinný 
večer bez problémů. Je-li ale např. matka celý den s dětmi (její slovní komunikace je 
omezená), zahrnuje pak muže hovorem, na který on často souvisle nereaguje, a navíc má 
pocit, že je obtěžován či vyslýchán. Muž je „lovec“, celý den sháněl potravu či něco 
podobného. Večer chce zírat do ohně a doplňovat tekutiny (sedí u televize a pije pivo). 

Problém nastává v okamžiku, kdy se žena při každodenním 
opakováním této situace cítí zanedbávána nebo peskována, 
protože muž chápe neustálé hovory o problémech jako žádost 
o jejich řešení a ženě vyčítá, co měla udělat a neudělala (tudíž 
otravuje). Jeho mozek je naprogramován k analytickému 
myšlení, proto ženu neustále přerušuje návrhy na akce, což je 
také skrytá žádost, aby už byla zticha. Z jeho pohledu na věc 
lze totiž vše rychle a bez zbytečného povídání vyřešit. Žena 
ale většinou neočekává, že muž bude při rozhovoru vždy 
mluvit. Očekává spíš, že muž bude na příjmu a svůj příposlech 

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6846#pozn1#pozn1
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doloží zrakovým kontaktem a příslovci jako „mno…, to jo!…, fakt?“. Když žena domluví, je 
spokojena, a navíc si pomyslí, že muž je skvělý posluchač. 

Tuto situaci je dobré někdy naplánovat předem. Ona: „Ráda bych si s tebou 
promluvila o tom, co se mi dnes přihodilo. Co myslíš, šlo by to dneska po sportovních 
zprávách? Nic nechci řešit, jen bych ti to ráda řekla.“ Většina mužů zareaguje na tuto žádost 
kladně, protože obsahuje určení času, místa a cíl akce – a na to vše mužský mozek slyší. 
Navíc se od muže nežádá žádná skutečná práce, smí dokonce vypnout i svá mozková 
centra pro řešení problémů! 

Chce-li muž úspěšně komunikovat a diskutovat, měl by vědět, že žena užívá 
poměrně často slova, která tak vlastně nemyslí. Jde o tzv. nepřímou řeč. Řekne-li například: 
„Jestli bude dneska ten nízkokalorický jogurt vyprodaný, tak to nepřežiju,“ nemyslí to 
doopravdy, ale muž výrok pochopí doslova a může reagovat takto: Ale neumřeš – na světě 
se dějí i horší věci!, což žena chápe jako sarkazmus. Proto je lepší, když ženy vědomě 
nekladou otázky typu: „Mohl bys vyměnit žárovku?“ Muž to chápe jako: „Umíš a jsi schopen 
vyměnit žárovku?“ a vcelku na ni nereaguje. Zato např. úkol „Bude fajn, když dneska 
vyměníš tu prasklou žárovku na záchodě do šesti hodin. To se už stmívá…“ si muž zařadí do 
časového plánu nezbytných akcí a úspěšně ho vykoná. 

Z téhož psychobiologického důvodu by se však ženy měly naučit diskutovat s muži 
logicky a předkládat jim vždy jen jednu myšlenku, pokud možno bez nepřímé řeči. V dialogu 
s muži by také ženy nikdy neměly probírat více než jednu věc – pokud to dělají, jejich 
argumenty se minou cíle. Vidíme to i na mimice. Pro ženy je běžné, že během poslouchání 
dokážou vystřídat různé výrazy obličeje, které odrážejí emoce hovořící osoby a zpětně na ně 
působí. Tvář posluchačky odráží ty emoce, o nichž druhá žena vypráví. Ženy zjišťují význam 
řečeného z intonace hlasu a řeči těla hovořící osoby. Tímto poznatkem by se měl řídit každý 
muž, který chce ženu zaujmout a dosáhnout toho, aby mu naslouchala. Muži většinou nejsou 
nadšeni vyhlídkou, že by měli výrazem svého obličeje zpětně odrážet to, o čem je řeč, avšak 
pokerová tvář ženu nezaujme. V této schopnosti spočívá kouzlo vymírající profese – 
sňatkových podvodníků. Muži naslouchají jako sochy z biologického důvodu. Jejich předkové 
– válečníci – museli zůstat neteční a klidní, aby neprozradili své emoce a neztratili výhodu 
nečekané reakce. 

Chlapcům se mění hlas v pubertě. Čím více testosteronu, tím 
delší hrtan a širší hlasová štěrbina a hlubší hlas, což ženy 
vábí. Pokud při rozhovoru s mužem žena zvyšuje hlas a muž 
ho snižuje, jde o neklamné znamení, že spolu flirtují. V 
pracovní sféře je žena s hlubším hlasem pokládána za 
inteligentnější, důvěryhodnější a spolehlivější, ale méně 
sexy. Mnohé ženy ve snaze získat autoritu mylně zvyšují 
hlas, což však vzbuzuje dojem agresivity. Některé ženy s 

nadváhou užívají „holčičkovský“ hlas k vyvážení svých tělesných proporcí; jiné ho užívají 
proto, aby ve vyhlédnutých mužích vzbudily ochranitelské sklony. 

Řešení úkolů a problémů 
Ženy a muži řešící stejný úkol používají různé části mozku. Ženský hormon estrogen 
podněcuje neurony k vytváření většího počtu synapsí v mozku i mezi oběma hemisférami. Z 
výzkumů je zřejmé, že čím více spojů existuje, tím je i řeč plynulejší a dokonalejší. Větší 
počet spojů vysvětluje i schopnost žen dělat zároveň různé věci, a na intuitivní úrovni často, 
rychle a přesně posuzovat lidi i situace. Mozek mužů je specializovanější a je 
naprogramován tak, aby se vždy soustředil na jeden úkol. Proto většina mužů může dělat v 
tutéž dobu jen jednu věc. Muži například „neslyší“ ženu, jestliže čtou noviny. Ženy dovedou 
zároveň číst, poslouchat a mluvit. Užívají obě hemisféry a je legrační, že pro mnohé z nich je 
obtížné okamžitě na požádání odlišit svou pravou a levou ruku. Ženy hovoří s jasným cílem: 
udržovat vztahy a navazovat přátelství. Muži (většinou) mluví proto, aby sdělili fakta. Je to 
patrné z telefonování. Muži využívají telefon jako komunikační prostředek pro přenos faktů a 
informací; ženy jej nadto chápou jako prostředek k udržování vztahů.  
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Žena se dokáže zbavit svých problémů nebo je odlehčit tím, že o nich hovoří. Jak bylo 
řečeno, jestliže tedy žena večer po náročném dni hovoří, nemusí hledat řešení problémů, ale 
chce se od nich osvobodit. Ženy přemýšlejí nahlas a často mluví o všech možnostech, o 
tom, kterou zvolí, o lidech, se kterými se setkají, vypočítávají seznam většinou vcelku 
nepodstatných věcí, které musí do večera vyřídit. Muže to ruší a nemůže se na nic 
soustředit. Brání se tím, že hned navrhuje své řešení (pozn. aut.: většinou vskutku nejlepší), 
ale ženský typ mozku to dráždí. Místo aby ženu utěšoval a uklidňoval, jak si to žena v 
podstatě přeje, nepoučený muž hned nabízí rady, klade zkoumavé otázky, kritizuje a 
zbytečně ženu nabádá, aby se tolik nerozčilovala. Rada je jasná – ať muž v tom okamžiku 
jen účastně poslouchá a přikyvuje. Je-li dotázán, kterou variantu by sám zvolil (a nejde-li o 
život), vede hovor neurčitě, protože žena už má většinou řešení připraveno (výběr šatů, 
poličky nebo počet dětí). Ti nejpoučenější z nás ženino řešení – a to jakékoliv – především 
velmi pochválí. Muž ví, že někdy jindy se oba partneři mohou po vzájemné dohodě kdy a kde 
zabývat skutečně vážnými problémy. 

V pracovní sféře se muži domnívají, že ženy, které přemýšlejí nahlas, jsou roztržité, 
nedisciplinované a málo inteligentní. Chce-li žena udělat dobrý dojem na muže v 
zaměstnání, musí přemýšlet potichu a hovořit pouze o závěrech a výsledcích. Každý jsme 
jiný, a proto by v osobním vztahu měli partneři probrat a ujasnit si své způsoby zpracovávání 
problémů. Většinou stačí, když muž pochopí, že hovořící žena od něj neočekává návrhy 
řešení. Žena by měla pochopit, že mlčení muže neznamená, že něco není v pořádku. 

Mlčení ženy (cca nad 10 minut) může být signálem rozzlobenosti. Mlčení muže není 
zaměřeno proti ní, ale směrem k jeho problémům. Muž je se svými problémy nejraději sám a 
pod jejich tlakem přestane mluvit. Jeho pravá hemisféra hledá řešení a on přestává používat 
levou k naslouchání či mluvení. Muž většinou nemůže současně hledat řešení a poslouchat 
nebo mluvit, ale žena často vnímá mužovo mlčení jako tísnivé. Ženy říkávají svým 
manželům, synům a bratrům: „Pojď si o tom promluvit. Udělá ti to dobře!“ protože jim to 
pomáhá. Muž však chce být sám, aby mohl upřeně hledět do ohně, dokud nevymyslí řešení 
a nenajde na svůj problém odpovědi. Nechce mluvit s nikým, zejména ne s lékařem či 
psychologem, to by byl důkaz jeho slabosti. Sedí-li muž u okna (nebo na osamělém kameni 
jako Rodinův Myslitel, cituji A. Pease) a zírá ven, přiložte mu EEG elektrody. Snímání 
činnosti jeho mozku by v tu chvíli ukázalo, že v duchu mluví sám k sobě a analyzuje řešení. 
Žena si ale myslí, že se asi nudí nebo zahálí, a pokouší se na něj mluvit nebo ho něčím 
zaměstnat. Je-li průměrný muž takto vyrušen, často se rozzlobí. Nemůže skutečně současně 
dělat více než jednu věc. 

 
Genetika versus výchova 
Již šest až osm týdnů po početí je nervová soustava připravena jako počítač, v němž existuje 
základní „operační systém“ a rovněž několik „softwarových programů“. Genetické nastavení 
ponechává jen málo místa pro výchovu. Okolí a učitelé mohou pouze dodávat další data a 
spouštět slučitelné programy. Znamená to, že naše budoucí volby a preference v sexuálním 
a sociálním chování jsou do značné míry dány již ve chvíli zrození. Výchova a péče jsou 
naučeným chováním, takže adoptivní matky pečují a vychovávají děti se stejným procentem 
úspěchu jako matky biologické.  
 
Naprogramování plodu a hormony 
Základní šablona pro lidské tělo a mozek je ženská (22 + X chromozom od matky, 22 + 
mrňavý chromozom Y od otce) a plod se zakládá s ženskými znaky (muži mají prsní 
bradavky, které mohou být v době nouze dokonce funkční apod.). Šest až osm týdnů po 
početí je plod více či méně bezpohlavní a má možnost vyvíjet se dále jako bytost ženského i 
mužského pohlaví. Je-li plod geneticky muž (XY), začínají se v něm množit (proliferovat) 
vlivem gonadotropních a luteinizačních řídicích hormonů buňky produkující testosteron. V 
cílových orgánech se zároveň exprimují (vznikají na genetický povel) receptory pro tyto 
androgeny (tato souhra vede k vývinu genitálií a druhotných sexuálních znaků, a to i v 
mozku). Tam způsobují naprogramování mužských vlastností a způsobů chování; například 
dobrou schopnost vidět na dálku a prostorové schopnosti potřebné pro lov a útěk. Protože 
tvorba testosteronu v plodu není nadprodukční, ale spíše minimální, zaměřuje se jeho 
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působení především na vývin gonád, kdežto vliv na další systémy včetně nervové soustavy 
nemusí být stoprocentní. V důsledku toho se může narodit např. chlapec s vyvinutými 
genitáliemi, který se bude vyvíjet jako osobnost s převážně mužským mozkem (testosteron 
zbyl i na ovlivnění mozku), ale mohou se u něj projevit i některé ženské schopnosti a vzorce 
myšlení. Nebo bude mít mozek uspořádaný převážně žensky (testosteronu na mozek moc 
nezbylo), bez ohledu na mužské tělo. V době puberty se z takového chlapce může stát 
homosexuál.  

Orientační posouzení, jak byl plod v děloze zásoben testosteronem, je poměr délky 
ukazováku a prsteníku. U mužů má být ukazovák kratší a u žen delší než prsteník, čehož 
někdy využívají trenéři mužských sportů k optimální sestavě mužstva nebo při výběru 
mládeže pro vrcholový sport. 2)  

Je-li plod ženského pohlaví (XX), je zaléván jen malým či žádným množstvím 
(mužských) androgenů, především testosteronu. Pod vlivem (ženského) estrogenu se tedy 
vyvinou ženské genitálie a typ mozku zůstane ženský, předurčený pro ochranu potomstva, 
se schopností citlivě rozpoznávat verbální i neverbální signály. Občas se ale v XX plodu 
vytváří více testosteronu a narodí se dívka, jejíž mozek je víceméně mužský. 

Testosteron zvyšuje agresivitu u obou pohlaví. Soupeření, sport, bojové tance a 
pokřik na stadionu zvyšují jeho vylučování. Nejvíc testosteronu mají úspěšní samci (šéfové s 
dlouhým prsteníkem a kratším ukazovákem, alfa samci opic, psů aj.), nejméně pak 
abstinující duchovní. Agresivní sporty by se měly nazývat adrenalino-testosteronové, oba 
hormony se při nich zvyšují. Vysoká nitroděložní hladina testosteronu u hyen skvrnitých 
zřejmě podmiňuje to, že novorozená štěňata mají úplný chrup a často se navzájem požírají. 
Při dospívání se zvyšuje testosteron a rodiče někdy nevlídně hledí na nenasytnou touhu 
svých synů po filmech zobrazujících násilí, neboť netuší, jak synkem tento životabudič 
lomcuje. Dospívající chlapci obdivují agresivní scény a pamatují si je. Dívky obecně tento typ 
filmů příliš nezajímá. Testosteron a kriminalita jdou ruku v ruce. Např. znásilnění je mezi 
Asiaty méně časté než mezi bělochy pravděpodobně kvůli nižší hladině testosteronu. Za 
celkově více testosteronu platíme jako muži zřejmě také kratší dobou života. 

Estrogen je ženský hormon, který hraje hlavní úlohu při péči o rodinu a domov. Má 
utišující a zklidňující efekt, proto se někde podává agresivním zločincům ve vězení, je-li třeba 
mít pod kontrolou jejich násilnické chování. Estrogen rovněž zlepšuje paměť, což vysvětluje, 
proč při jeho poklesu po menopauze mají mnohé ženy s pamětí problémy. Hormonální 
substituce paměť zlepšuje. 

Progesteron je hormon pečovatelství a úspěšného mateřství. Uvolňuje se, spatří-li 
žena dítě nebo jiné krátké zavalité tvory (či tvary) s velkou hlavu a očima. Jeho výlev roste i 
při pohledu na vycpanou hračku podobného tvaru. Proto ženy hodně kupují plyšáky a 
nekupují rády hračky protáhlé. Muži progesteron nemají, a tak jim ženina reakce na 
předražené buclaté plyšáky většinou připadá nepřirozená. Mateřské typy žen se často 
vdávají za zavalité muže malého vzrůstu a baculatých tváří. Světlé vlasy jsou znakem 
vysoké hladiny estrogenu a plodnosti, protože existuje v chromozomech vazba genů pro 
tmavý pigment a tento hormon. Provází je ale menší schopnost logické dedukce (posmívané 
„blondýnky“). Po porodu prvního dítěte světlovláskám často ztmavnou vlasy, protože hladina 
estrogenu klesne. Po druhém dítěti ztmavnou ještě více. Proto je asi jen velmi málo 
přirozených blondýnek nad 30 let. 

Poznámky    
1) Alcohol Clin Exp Res. 2002, 26,1863. 
2) J. Endocrin. 186, 411–427, 2005. 
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3. část: Co mají společného? 
Rozdíly mezi mužem a ženou 

František Vyskočil 

 Publikováno: Vesmír 85, 548, 2006/9 
 

Když anglický vědec Francis Crick (s M. H. F. Wilkinsem a J. O. Watsonem) získal r. 1962 
Nobelovu cenu za rozluštění kódu DNA, řekl: Vaše radosti, smutky, vzpomínky, ambice, váš 
pocit identity, svobodná vůle a láska nejsou ničím jiným než reakcí obrovského množství 
nervových buněk. 

Jaké reakce mohou a budou skutečně probíhat, určuje do velké míry genetický vklad 
jednotlivce, na nějž se ale nemůžeme vždy vymlouvat. Spíše je rozumné v partnerských 
vztazích rozvíjet pozitivní sociální rysy (např. altruizmus) a tlumit negativní (egoizmus). 

Doba lásky 
Povznesené a radostné pocity ze zamilování prožívají lidé 
také díky několika hormonům. Fenyletylamin je podobný 
amfetaminům a obsahuje ho i čokoláda. Patří k látkám, 
které zvyšují v mozkových centrech odměny a štěstí 
(především v nucleus accumbens a amygdalae) výlev 
serotoninu a katecholaminů. Rozbuší se srdce, zpotí dlaně, 
rozbouří žaludek a rozšíří zorničky. Další působek je 

endogenní (vnitřní) adrenalin, díky němuž srdce také tluče rychleji, cítíme se čilí a je nám 
skvěle. Endorfiny, což jsou endogenní morfiny vylučované v mozku, při zamilování nejenže 
přes receptory kappa zvyšují práh bolesti (stáváme se méně citliví k poškozujícím 
podnětům), ale ve spojení s imunitním systémem podporují léčení a rekonvalescenci. 
Všechny tyto pozitivní reakce vysvětlují, proč jsou zamilovaní lidé zdravější a neonemocní 
tak často.  

Již jsme řekli, že při čichovém a chuťovém kontaktu (polibku) s partnerem provádí 
mozek obou aktérů bleskovou analýzu slin a rozhoduje o genetické výhodnosti pro 
potomstvo. Zvýšené katecholaminy jsou indikátorem psychické nepohody, protože stoupají u 
mužů a žen v rozvodových situacích, v manželských hádkách apod. V těchto situacích je 
kromě adrenalinu také zvýšena hladina ACTH (adrenokortikotropního hormonu působícího 
na kůru nadledvin). Je zajímavé, že odloučení partnerů vede k stresové reakci systému 
hypotalamus-hypofýza-nadledviny. 

Na rozdíl od většiny obratlovců, kde při přípravě ke kopulaci roste u samců hladina 
testosteronu a klesá kortizon, se zamilovaným mužům testosteron snižuje (možná proto jsou 
dočasně něžnější), kdežto ženám testosteron stoupá. Vyšší kortizon u všech zamilovaných 1) 
naznačuje, že zamilovanost je vlastně poměrně příjemná, leč stresová situace. 
 
Sexuální rytmy a partnerství 
Žena podává odlišné výkony v různých dnech menstruačního cyklu: ve dnech, kdy je v 
organizmu vysoká hladina estrogenu (fáze folikulární), je žena klidná a hovoří dobře. Naopak 
ve dnech, kdy má zvýšenou hladinu testosteronu (luteální fáze cyklu), je její řeč 
proměnlivější, ale prostorové schopnosti jsou lepší. Spolu s tím mezi 21. a 28. dnem po 
menstruaci výrazně poklesne hladina ženských hormonů, a to způsobí soubor příznaků 
premenstruační tenze (PMT). Roste sklíčenost, nespokojenost, deprese, někdy i 
sebevražedné sklony. Většina ženských zločinů byla spáchána v této době a v některých 
osvícených státech je premenstruační tenze soudně polehčující okolností. Častěji havarují s 
autem. V menopauze (po 40.–50. roce) ženy prožívají mnoho někdy nečekaných a 
individuálně velmi odlišných emocionálních stavů. Menopauza u mužů je naopak jednotná a 
předvídatelná, kupují znovu tmavé bundy, módní trika, motorky, zlaté náramky a kožené 
rukavice a někdy upadají do bilančních depresí středního věku.  

http://www.vesmir.cz/serial.php3?SID=59
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Touha po sexu je podněcována prostřednictvím hypotalamu, který je citlivý na testosteron. 
Protože mají muži desetkrát až dvacetkrát více testosteronu než ženy a větší hypotalamus, 2) 
mohou mít sexuální styk téměř kdykoli a kdekoli, kdežto u žen je sexuální apetence výběrová 
a bohužel jí často během soužití s jedním partnerem ubývá. Muži, kteří nadměrně kouří či pijí 
alkohol, si snižují hladinu testosteronu v krvi. Přestávají být v dobrém slova smyslu 

dobyvační a pro ženy začínají být většinou nezajímaví. 

Sex výrazně zlepšuje zdravotní stav (viz rovněž Mihulka, 
Vesmír 85, 198, 2006/4). Při frekvenci třikrát týdně člověk 
spálí za rok až třicet pět tisíc kilojoulů, což je totéž jako 
sto třicet kilometrů běhu, i když se to jinak srovnat nedá. 
Sex zvyšuje hladinu testosteronu v organizmu, díky 
čemuž se kosti stávají silnějšími a sílí i svaly. Rovněž se 

zvedá hladina pozitivního transportéru cholesterolu HDL, 3) přepravujícího přebytečný 
cholesterol do jater. Nejen při zamilování, ale i během sexu se vyplavují endorfiny, které 
přirozeným způsobem potlačují bolest a pomáhají proti bolestem hlavy a artritidě. Těsně 
před orgazmem se zvyšuje produkce hormonu DHEA (dehydroepiandrosteronu), který 
zlepšuje rozpoznávací schopnosti, zlepšuje stav imunitního systému, brání růstu nádorů a 
posiluje kosti. 

U žen se při sexuálním styku uvolňuje hormon oxytocin v důsledku příjemného dráždění 
limbického mozkového soujádří a jeho působením na hormonálního generála, kterým je 
hypotalamo-hypofyzární systém. Oxytocin zvyšuje touhu po doteku, a proto poučený a citlivý 
partner ženu po styku ještě laská. Rovněž se zvyšuje hladina estrogenu. Vyšší hladina 
estrogenu u žen má spojitost s lepší kvalitou kostí a výkonnějším kardiovaskulárním 
systémem. Všechny tyto hormony chrání srdce a ovlivňují délku života. Více sexu 
(především monogamního, bez morálních úletů) se tedy rovná delšímu životu a menší míře 
stresu. Seznam výhod, které přináší spokojený sexuální život, by se mohl prodlužovat 
donekonečna, včetně jistoty, že nás bude jednou někdo – možná upřímně – oplakávat. 

 
Partnerství. Pro realizaci fyziologické potřeby sexu je významná schopnost muže romanticky 
svádět normální ženu, nepokřivenou hrubostí doby. K tomu patří kupodivu využití zděděných 
ritů muže-lovce:  
Hnízdo. Pěkné a nerušené prostředí, uklizená a klidná místnost; ženy chtějí sex v soukromí (a 
mají sexuální fantazie o sexu na veřejnosti), mužům by to tak nevadilo (sní jinak, většinou o 
sexu s jinou ženou, za což se někdy i stydí). Estrogen způsobuje vyšší citlivost ženy k 
osvětlení. Ztlumená světla změkčují vidění, partner vypadá přitažlivě, vady pleti a vrásky jsou 
méně viditelné. Důležitá je i vhodná hudba.  
Potrava. Lovec je dárcem potravy, ženu je dobré pozvat na večeři, i když nemá hlad. Roznítí 
se tak její základní ženské pocity, že muž pečuje o její spokojenost a přežití. Ještě hlubší 
význam má, uvaří-li muž jídlo sám na vlastnoručně rozdělaném ohni, a to i tehdy, má-li k 
dispozici jen plynový sporák. Po tisíce let sbírali muži dřevo a rozdělávali oheň, aby ženy a 
děti chránili a zahřívali. Dnes působí romanticky nikoli oheň sám, ale skutečnost, že se muž 
jeho prostřednictvím stará o ženiny potřeby.  
Květiny. Řezané květiny, kupodivu nikoliv ty v květináči, mají magickou moc. Snad jde o 
atavizmus z herbivorních dob, kdy šlo o čerstvý zdroj sacharidů a vitaminů.  
Tanec. Je pokládán za vertikální vyjádření horizontální touhy. Je to rituál, který se vyvinul 
proto, aby umožnil blízký kontakt těl muže a ženy, který může přerůst v nadějné „námluvy“, 
stejně jako u zvířat. Nejen ženy, ale i muži proto chtějí tančit. Mnozí muži nemají v pravé 
hemisféře centrum rytmu příliš velké, což tanečnicím naštěstí většinou nevadí.  
Šampaňské a čokoláda. Jde o třaskavou romantickou směs. Šampaňské (rychlé vstřebávání 
etanolu díky CO2) zvyšuje hladinu testosteronu v organizmu a muž je smělejší. Kakao (nikoliv 
ale káva) obsahuje fenyletylamin a tři N-acylethanolaminy, které stimulují kanabisové 
receptory v mozku ženy a vyvolávají tak podobné pocity jako marihuana, včetně větší sexuální 
povolnosti (pohotovosti). 
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Chce-li žena potěšit muže dotyky, většinou volí způsob, který se líbí jí samotné: jemně mu 
probírá vlasy, hladí po tváři a za ušima, hněte mu záda. Tento způsob dotýkání na muže 
moc neúčinkuje; někdy může být dokonce i nepříjemný, protože méně citlivá mužská kůže 
byla odjakživa chabým senzorem a byla především ochranou v nebezpečných akcích; jako 
celek je tedy málo erotogenní. Muži touží po dotecích zejména na jednom místě – čím 
častěji, tím lépe. Vzniká závažný problém. Muž se smyslně dotýká ženy, jak to sám má rád – 
dosti hrubě se zabývá ňadry a klínem. Ženy tento způsob nemají rády, a tak vzniká u obou 
nelibost. Naučí-li se oba partneři dotýkat se vzájemně tak, aby to vyhovovalo jejich odlišným 
potřebám a citlivosti pokožky, bude v jejich vztahu o jednu nepříjemnost méně. 

Přírodní biologické hodiny zabezpečují, aby samičky rodily svá mláďata v teplé části 
roku. Na jaře se prý všechno miluje, ale ve skutečnosti se v té době páří jen živočichové s 
krátkou březostí, do 3 měsíců, aby se mláďata narodila v létě. Těhotenství u lidí trvá devět 
měsíců, a proto je hladina testosteronu nejvyšší na podzim – devět měsíců před létem – 
nehledě na trvalý estrus žen. Na jižní polokouli mají tedy muži nejvyšší hladinu testosteronu 
v březnu a na severní polokouli v září, kdy se také nejlépe orientují v prostoru při pátrání po 

partnerce či sokovi. 

U muže hledání „ideální“ partnerky začíná pod vedením 
hormonů: hezké nohy, úzký pas a širší boky, kulatý zadek, 
hezká prsa atd., což jsou vlastnosti podstatné pro 
krátkodobý cíl – početí potomka. Ženy chtějí citlivého a 
starostlivého muže s postavou ve tvaru písmene V nebo H, 
který je vhodný pro výchovu dětí, shánění potravy a 

ochranu rodiny. I zde ovšem jde o fyziologicky podmíněnou, ale sociálně povrchní a 
krátkodobou potřebu, jež má jen málo společného s úspěšným vztahem dvou moderních lidí, 
kteří spolu mají žít ještě desetiletí po zplození potomků. 

Láska tedy začíná smyslnou touhou, která může trvat několik hodin, dní či týdnů. 
Následuje asi tříměsíční až dvanáctiměsíční milostné poblouznění, po kterém přichází 
období vzájemné oddanosti. Když přibližně po roce vyprchá oslňující koktejl hormonů, 
partneři vystřízlivějí. Zvyky, které nám před rokem připadaly tak okouzlující, jsou postupně 
nesnesitelné. Ženě připadalo milé, že muž nikdy nic nenajde v bytě, ale nyní je z toho 
zoufalá. Muži kdysi připadalo úžasné, jak si s ním žena povídala o každé maličkosti, ale teď 
před tím utíká z domu. Oba uvažují: Tohle zacházení mám snášet po celý zbytek života? Co 
máme my dva vůbec společného? Možná skutečně velmi málo, ale silný hormonální koktejl 
nutí biologicky zdatné muže a ženu, aby zplodili potomky (eros), nikoli aby uvažovali. Vztah 
však může velmi dobře fungovat na lidských (lépe řečeno pospolných) vlastnostech, 
přátelství, zájmech (filia), loajalitě k rodině (storge) a lásce založené na zásadách (agape). 

Lze se i bránit opotřebování (hromadění chyb) v partnerském sexu. Můžeme se vcítit do 
situace partnera a představit si jeho dřívější přitažlivé vlastnosti, vzpomínat na dobu 
zamilovanosti, třebas i naplánovat návštěvu míst rané lásky a aktivně vytěsňovat z hlavy 
myšlenky na negativní rysy druhé osoby. Ukázalo se, že partneři tak mohou skutečně čas od 
času vyvolat nový neuro-hormonální „příliv“ a znovu oživit pocity zamilovanosti a okouzlení. 

Poznámky    
1) Marazziti D., Canale D.: Hormonal changes when falling in love, 
Psychoneuroendocrinology 29, 931, 2004. 
2) Dolní část středního mozku – hypothalamus – je základní centrum autonomních, 
mimovolních funkcí a afektivních vztahů, jako je tvorba a sekrece nejrůznějších hormonů, 
které ovlivňují a regulují aktivitu hypofýzy. 
3) HDL (lipoproteiny o vysoké hustotě) přepravují v krvi tuky, zejména přebytečný 
cholesterol. Podílí se také na odstraňování cholesterolu v tkáních. 
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Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. 
Život 
Roku 1963 s vyznamenáním ukončil Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze a v dalších 
letech získal tituly kandidáta věd (r. 1968), doktora věd (r. 1990), docenta (1994) a profesora (1998). 
Nyní působí na Oddělení neurobiologie, Katedra fyziologie živočichů a člověka, Přírodovědecká 
fakulta UK v Praze a ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Je členem The Physiological 
Society, London, Cambridge a zakládajícím členem Učené společnosti České republiky[1]. Je 
profesorem na několika zahraničních universitách (University of California, San Francisco USA, 
Kazaňská lékařská universita aj.) a od r. 2010 je emeritním členem Akademie věd České republiky. V 
dobách totality, kdy byl za své názory pracovně znevýhodňován (v r. 1968 byl členem 
Celoakademického odborového výboru, vedeného známým disidentem a sociologem ing. Rudolfem 
Battěkem), získal společnou cenu Akademií věd ČSR a Ruské federace (r. 1974). Jeho kontakty s 
ruskými vědci v dobách, kdy mu byly zakázány západní zahraniční pobyty, vedly k řadě objevů a byly 
oceněny Státní cenou Republiky Tatarstan (r. 1995) a americkou Fogarty Award r. 1992. Mimo to byl 
oceněn cenou Akademie věd České republiky za práci „Molekulární podstata přenosu informace na 
nervosvalové ploténce“, cenou Akademie věd ČR za celoživotní přínos, Purkyňovou medailí Akademie 
věd ČR. Je čestný člen Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně, The Physiological Society Cambridge 
a Londýn, Society for Neurosciences USA aj. 
 
Vědecká a odborná činnost 
Jeho laboratorní studium nervové soustavy, elektrofyziologie a biochemie nervosvalových kontaktů a 
synapsí v mozku vedly k řadě zajímavých nálezů a objevů, mimo jiné i o působení adrenalinu a 
noradrenalinu na lepší výkonnost nervových spojů a nekvantového výlevu neuropřenašečů. 
Je autorem a spoluautorem 450 publikací, z toho 180 v mezinárodních časopisech vč. časopisu 
Nature. Napsal knížku „Nervosvalové spojení“ 1990 a s MUDr. J. Slavíčkem anglicky monografii 
„Monophasis Action potential of the Heart, Experimental and Clinical Aspects“ 2005. V r. 1977 svými 
objevnými nálezy založil fyziologickou vědeckou školu studia nekvantového uvolňování 
neuropřenašečů, předložil ucelenou teorii tohoto druhého hlavního mechanismu přenosu informace na 
nervových a svalových synapsích (místech přenosu signálu). Toto téma bylo rozpracováváno nejen v 
jeho laboratoři a v jeho četných spolupracích, ale i na několika dalších universitách. Jeho koncepce 
mechanismu vzniku a působení difusního nekvantového uvolňování je součástí učebnic neurobiologie 
a přednáší se na mnoha universitách. 
Po celou dobu profesního života aktivně popularizuje vědu a je autorem více než 50 populárně-
vědeckých článků v časopise Vesmír a denním tisku a naučného filmu „Neurofyziologie“ spolu s prof. 
J. Sykou (Čs. Krátký film, 1971, režie J. Švec). Odvysílal desítky příspěvků v čs. rozhlase 2 „Meteor“, 
stanice Leonardo a Česko. Organizoval přednáškové cykly pro lidovou akademii a Ústavu pro další 
vzdělávání lékařů a farmaceutů a pro mezinárodní letní kurzy (FEBS 2007 aj.). Jako člen odborné 
komise pro vědu a Správní rady Nadace Český literární fond po léta úspěšně zaštiťuje zájmy původní 
české vědecké literatury, účastní se udělování výročních cen za odbornou literaturu, příspěvků na 
vydávání odborných časopisů v biomedicině, poskytování tvůrčích grantů a cestovních stipendií pro 
mladé vědecké pracovníky a studenty. S tím souvisí i jeho další činnost ve prospěch talentované 
vědecké mládeže. Víc než dvacet let je členem odborných porot biologie a zdravotnictví celostátních 
přehlídek Středoškolské odborné činnosti (SOČ) při pražském Institutu dětí a mládeže. 
 
Ohlasy vědecké práce 

Úroveň jeho skutečného vědeckého významu v biomedicíně a jiných experimentálních oborech určuje 
počet odkazů a citací na jeho publikované práce. Jeho práce byly citovány více než 3500krát, 
nejznámější jsou jeho publikace z oblasti iontově-selektivních mikroelektrod v mozku a při práci 
lidského svalu, práce o kvantovém a nekvantovém vylučování neuropřenašečů (které objevil u savců) 
a o působení plynného hormonu oxidu dusnatého. Je hlavním autorem citační klasické práce o 
pohybu draslíku v mozku při šířící se depresi (která má zřejmě úlohu při migréně) a klinické smrti 
mozku, kterou vybral americký ústav pro vědecké informace (ISI). (viz Current Contents, 15, 1989 a 
databáze Web of Science). Pracoval po řadu let v grantové agentuře ČR a Akademie věd České a 
Slovenské repuliky jako člen odborných komisí a recenzent podaných návrhů. 
 
Hudba 

Studoval také hru na housle u Jaroslava Rychetského v Pelhřimově, pak souběžně s Karlovou 
universitou u Dr. Jana Čermáka na pražské konservatoři a u prof. Františka Jaroše. Byl primáriem 
Kvarteta Heroldova klubu komorní hudby a nyní příležitostně vystupuje se známým houslistou a 
primáriem Foerstrova tria Stanislavem Srpem.[2] 
 
Věnuje se také biblickým studiím a přednáší o vztahu vědy a křesťanství. 
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