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stručně obsah článku:
V moderních společnostech západní Evropy a Severní Ameriky je rovnost mezi partnery považována
za nezbytný prvek funkčního vztahu. Méně se ví o tom, jak hierarchie mezi partnery ovlivňuje
reprodukci z evolučně biologického hlediska. Záhadou je zejména existence žen, které preferují
submisivní muže.
120 studentů a 171 studentek odpovídalo prostřednictvím dotazníku, zda je vzrušují dominantní
nebo submisivní partneři, jak si představují vzájemné hierarchické postavení mezi partnery ve svém
budoucím vztahu, a jaké hierarchické postavení vůči sobě navzájem měli jejich rodiče.
U rodičů studentů měly páry, kde se jeden druhému více podřizoval, více potomků než páry, kde se
rodiče podřizovali vzájemně půl na půl a než páry, kde se nikdo nechtěl podřídit tomu druhému.
U rodičů studentek měly páry, kde se jeden druhému více podřizoval, více synů než páry, kde se
žádný z rodičů nechtěl tomu druhému podřídit.
Vyšší reprodukční úspěch vykazovaly páry bez ohledu na to, zda se podřizovala žena muži, nebo muž
ženě. Rodičovské páry dominantní muž- submisivní žena a dominantní žena-submisivní muž se
nelišily v počtu a pohlaví potomků u studentů ani u studentek.
Respondenty, kteří preferovali hierarchickou nerovnost v budoucím vztahu, více vzrušoval
dominantní nebo submisivní partner. Partnerská a sexuální preference pro dominanci a submisivitu
by mohly být součástí úspěšné reprodukční strategie. Toto zjištění je v rozporu s představou naprosté
rovnosti mezi partnery jako znaku kvality a funkčnosti partnerství. Mírná hierarchická nerovnost by
mohla souviset s vyšší soudržností, lepší kooperací a ve schopnosti páru čelit sociálnímu okolí.
Uspořádání párů dominant/submisiv částečně nezávisle na pohlaví by mohlo umožňovat existenci
paralelních reprodukčních strategií a mohlo by být základem, na kterém se zformovaly odlišné
sociální a reprodukční systémy v různých societách člověka rozumného.
Velký hierarchický rozdíl mezi partnery je typický pro domácí násilí, ale mírný hierarchický rozdíl sám
o sobě nemusí znamenat nefunkční vztah.

