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Komentář k článku a abstraktu
Pokud existuje určitá reprodukční strategie, zároveň se často objevují tzv. alternativní
reprodukční strategie nebo taktiky. Jedinci, kteří nemohou úspěšně soutěžit s ostatními v dosažení
vyššího hierarchického postavení, mohou získat příležitost k reprodukci pomocí alternativní sexuální
taktiky nebo strategie. Slovo taktika zde znamená, že se jedinci se narodili se schopností chovat se
jedním a nebo jiným způsobem. Slovo strategie zde znamená, že se jedinci přímo s vrozenou odlišnou
reprodukční strategií narodí (není to tedy otázka volby v životě jedince). Alternativní reprodukční
strategie nebo taktiky jsou v podstatě způsoby, jak obejít „platná pravidla“, podle kterých jedinci
dosahují úspěchu v nejrozšířenější reprodukční strategii. (Alcock 2013; Davies et al. 2012)
Různé sexuální sadomasochistické praktiky tak, jak je popsal ve svém výzkumu Alison et al.
(2001) a jak je definují samy praktikující osoby, by mohly mít odlišné evoluční kořeny. To znamená,
mohly by být odvozeny od odlišných vzorců přirozeného chování.
U mladých lidí z Prahy nesouvisely odpovědi na otázky vztahující se k sociální hierarchii s preferencemi
pro svazování, ale souvisely se sexuálním vzrušením hierarchickým rozdílem. (Otázky korelovaly, to
znamená mezi sexuálním vzrušením dominancí a submisivitou a odpověďmi na další otázky týkající se
hierarchie byl vztah typu čím více myší, tím méně sýra (negativní korelace) nebo typu čím více lahví,
tím více zátek od lahví (pozitivní korelace). Osoby, které preferovaly svazování, odpovídaly různě,
vztah nebyl nalezen.) (Jozifkova et al. 2012)
Co je důležité, odpovědi směřované na sexuální vzrušení hierarchickou nerovností při analýze
spadaly do jiného klastru než odpovědi na otázky týkající se bondage. Očekáván však byl však jeden
klastr pro odpovědi na pozici top, (zahrnující odpovědi dominovat partnerovi a svazovat), a jeden
klastr pro odpovědi na pozici bottom (zahrnující odpovědi typu osoby podřizovat se partnerovi a být
svazován). Čekali jsme, že osoby, které by bavilo někoho svázat, bude také vzrušovat někomu
dominovat. Také jsme čekali, že osoby, které by bavilo nechat se svázat, by vzrušovalo být submisivní.
Avšak většinu osob, které by bavilo někoho svázat, bavilo nechat se svázat spíše než někomu
dominovat a většinu osob, které vzrušovat někomu dominovat, vzrušovalo někomu se podřídit spíše
než někoho svazovat. (Jozifkova et al. 2012)
Takže zatímco sexuální vzrušení dominancí a submisivitou je pravděpodobně spojeno s hlavní
reprodukční strategií, kdy jsou zvýhodněni výše postavení samci, preference pro bondage by mohla
být odvozena od oportunistické strategie (Jozifkova E. et al., 2012). Rozdílné evoluční pozadí by pak
mohlo vysvětlit, proč někteří BDSMers praktikují bondage, ale nevzrušují je zdůrazňované projevy
dominance a submisivity. Žádný výzkum nemůže vysvětlit chování všech a vždycky. Tato studie však
dokládá, že vzorce chování objevující se v BDSM jsou odvozené od různých forem přirozeného chování
nebo jsou přímo projevem různých druhů přirozeného chování v současných životních podmínkách
západní civilizace. (Jozifkova et al. 2012)

ABSTRAKT
Podle naší teorie by mohlo být sexuální vzrušení dominancí a submisivitou spojeno
s reprodukční strategií, kdy jedinci zohledňují dosažené hierarchické postavení partnera (běžná
strategie u sociálně žijících savců). Preference pro svazování „bondage“ by mohla být odvozena od
oportunistické strategie 1) jedinců, kteří nemohou úspěšně soutěžit o hierarchické postavení
(alternativní reprodukční strategie, která se často objevuje společně s prvně jmenovanou hlavní

strategií). Pokud tomu tak je, odpovědi na otázky vztahující se k sociální hierarchii by měly korelovat
pouze se sexuálním vzrušením hierarchickým rozdílem, ale ne se sexuálním vzrušením svazováním.
Data byla získána od osob ve věku 18-20 let (průměr 18,4roku) pomocí dotazníkového
průzkumu. Sedm z osmi otázek vztahujících se k hierarchii korelovalo se sexuálním vzrušením
dominancí a submisivitou u mužů (Spearmanovo r=0,169-0,313; p<0,05 - p<0,001), dvě otázky
korelovaly se sexuálním vzrušením dominancí a submisivitou u žen. (Spearmanovo r=0,32-0,166;
p<0,001; p<0,05). Odpovědi na otázky vztahující se k sociální hierarchii tedy korelovaly se sexuálním
vzrušením hierarchickým rozdílem, ale nekorelovaly s preferencí svazování, a to ani u žen, ani u
mužů.
Sexuální vzrušení dominancí a submisivitou je pravděpodobně spojeno s reprodukční
strategií zohledňující hierarchické postavení jedince 2), zatímco preference pro bondage by mohla být
odvozena od oportunistické strategie. To může být zásadní při případném řešení partnerských
problémů. Z úhlu pohledu evoluční biologie se vzorce chování, které se objevují při
sadomasochistickém sexu, jeví jako adaptivní3) chování spíše než jako chování patologické.
1. strategie „využití příležitosti“
2. u polygynních savců tato strategie vypadá tak, že samice upřednostňují výše postavené
samce. U člověka rozumného platí přibližně to samé (s výjimkami, adaptacemi, strategiemi
a protistrategiemi). Co se týče sexuálního vzrušení dominancí a submisivitou v současných
městských populacích (Praha) to vypadá vůbec velmi zajímavě, viz Jozifkova E, Konvicka M,
Flegr J. 2014. Why do some women prefer submissive men? Hierarchically disparate
couples reach higher reproductive success in European urban humans. Neuroendocrinology
Letters. 35(7), 594–601.
3. adaptivní znamená „výhodné pro reprodukci jedinců“, „prospěšné pro geny, které tvoří
základ pro rozvoj určité vlastnosti“ (Alcock 2013).
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