
Příloha I: Přehled kódovaných prvků 

Název prvku Behaviorální projev Možná interpretace Zdroj 

Směr očního 

pohledu 

Oči směřují dolů, 

přímo nebo nahoru 

Vyvolání submisivního 

či dominantního dojmu 

Givens, 1978 

Směr brady Brada směřuje dolů, 

přímo nebo nahoru 

Vyvolání submisivního 

či dominantního dojmu 

Ellis, 1992 

Podhled, přímohled 

nebo nadhled 

Fotka je focená 

z úrovně nad/pod/v 

rovině se subjektem 

Vyvolání submisivního 

či dominantního dojmu 

Ellis, 1992 

Manipulace se rty Tisknutí, olizování, 

kousání rtů 

Lákání partnera na 

přechod k intimnější 

fázi sblížení (líbání), 

vybízející gesto 

Givens, 1978 

Pootevřená ústa Je viditelná mezera 

mezi rty, může být 

lehce přítomna i 

prezentace jazyka 

Lákání partnera na 

přechod k intimnější 

fázi sblížení (líbání), 

vybízející gesto 

Givens, 1978 

Cudný úsměv Lehce znatelný 

ostýchavý úsměv, 

krátké opakující se 

pohledy střídané 

odvrácením zraku  

Vyvolání infantilního 

či cudného dojmu nebo 

součást tzv. „pseudo-

vzdálení se“ 

Moore, 1985 

Úsměv s odhalenými 

zuby 

Subjekt se usmívá, 

zároveň jsou vidět 

zuby 

Gesto prezentující 

vstřícnost, vyvolání 

přívětivého dojmu 

Givens, 1978 

Prezentace krku Subjekt odhaluje část 

krku 

Odhalení zranitelné 

části těla jako signál 

důvěry vůči 

partnerovi/naznačení 

submise 

Moore, 1985 

Submisivní nebo 

dominantní postoj 

Subjekt se choulí 

v ramenou, dělá se 

menší nebo zabírá 

tělem více prostoru a 

dělá se větší 

Vyvolání submisivního 

či dominantního dojmu 

Renninger, 

Wade & 

Grammer, 2004 

Prezentace/zakrývání 

genitální oblasti 

Subjekt klade do okolí 

genitální oblasti 

předměty (např. 

kabelka na klíně) nebo 

naopak na tuto oblast 

upozorňuje 

V etologii je 

prezentace gen. 

vnímána jako 

vybízející gesto, 

případně jako znak 

dominance, naopak 

zakrývání by mohlo 

značit opak (vyvolání 

cudného či stydlivého 

dojmu) 

Immelmann & 

Beer, 1989 

Vyzývavá póza Subjekt má ruku v bok 

vysunutou nohu a 

boky v částečné rotaci 

Zdůraznění ženských 

křivek, lákání 

potenciálních partnerů 

Moore, 1985 



Automanipulace Subjekt se dotýká 

předmětů/oblečení 

Vyvolání roztomilého, 

cudného dojmu 

Perper, 1985 

Absence frontálního 

pohledu 

Hlava odvrácená 

jakýmkoli směrem od 

frontálního pozice 

Snaha o vytvoření co 

nejlepšího 

obličejového profilu 

Grammer, 1990 

Absence frontálního 

postoje 

Tělo odvrácené 

jakýmkoli směrem od 

frontální pozice 

Snaha o vytvoření co 

nejlepší siluety postavy 

Grammer, 1990 

Náklon hlavy Ucho se kloní 

k jednomu z ramen 

Obvykle spojeno 

s odhalením krku (v 

souvislosti se submisí) 

Givens, 1978 

Manipulace ruka-

obličej 

Dlaň podpírá 

bradu/tváře, jakýkoli 

dotyk ruky a obličeje 

Často spojeno 

s prezentací zápěstí 

jako zranitelného místa 

(v souvislosti se 

submisí) 

Hall, Xing & 

Brooks, 2015 

Manipulace s vlasy Pohrávání si 

s pramínky vlasů, 

pročesávání vlasů 

prsty, natáčení vlasů 

na prsty 

Prezentace vlasů jako 

signálu vlastních 

kvalit, často spojeno 

s prezentací zápěstí 

jako zranitelného místa 

(v souvislosti se 

submisí) 

Perper, 1985 

Pitvoření Hravé obličeje či 

grimasy 

Náznaky mládí, 

infantilnosti 

Moore, 1995 

 

 

 

 

  



 
Příloha II: Tabulka výsledků 



 



Příloha III: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Tento Informovaný souhlas se týká bakalářské práce na téma: Sebeprezentační chování pubescentních 

a adolescentních dívek na sociálních sítích (analýza neverbálního chování z fotografií) a návazného 

výzkumného projektu podpořeného studentským vědeckým stipendiem Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy na téma: Socio-sexuální vývoj u pubescentních a adolescentních dívek v kontextu sociálních sítí 

(dále společně jen „Výzkumy“).  

Zodpovědnou osobou pro tyto Výzkumy je Leona Plášilová (studentka 3. ročníku oboru Psychologie na 

FF UK) a Mgr. Renáta Androvičová (garantka Výzkumů, Laboratoř evoluční sexuologie a 

psychopatologie v Národním ústavu duševního zdraví).  

Já, Leona Plášilová, Vás tímto žádám o souhlas s využitím výzkumného materiálu (Vašich osobních 

fotografií) pro účely realizace Výzkumů. Veškerý výzkumný materiál bude využit pouze pro vědecké 

účely a nebude poskytnut k nahlédnutí neoprávněné osobě mimo výzkumný tým (Leona Plášilová, 

garant projektu Mgr. Renáta Androvičová a dva spolupracovníci z katedry psychologie FF UK). 

Vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky Vám bude v rámci účasti v těchto Výzkumech zajištěno 

následující:  

(1) Anonymita – veškeré poskytnuté materiály budou spravovány Leonou Plášilovou, v rámci 

výzkumného týmu sdíleny pouze pod kódem specificky vytvořeným pro každého účastníka a 

použity jen pro vypracování Výzkumů. Výsledky Výzkumů budou prezentovány anonymně, 

bez jakékoliv návaznosti na konkrétní údaje účastníků.   

(2) Mlčenlivost – výzkumný tým bude zachovávat mlčenlivost ve vztahu k poskytnutým 

osobním údajům.  

(3) Dobrovolnost – svou účast můžete v průběhu Výzkumů kdykoli přerušit a požádat o smazání 

doposud poskytnutých materiálů a informací. 

Účast ve Výzkumech je honorována částkou celkově ve výši 500,-Kč, která je splatná po dodání 

materiálů a vyplnění příslušných dotazníků, a to na bankovní účet uvedený níže. 

Uděluji tímto souhlas s účastí v uvedených výzkumech, s poskytnutím výzkumného materiálu a 

s tím, že výsledky Výzkumů mohou být anonymně publikovány.  

Prohlašuji, že jsem veškerým informacím porozuměla a měla jsem možnost položit doplňující otázky. 

Jméno: ………………………………………………  

Bankovní účet: ……………………………………… 

V ………………………  dne ………………………  Podpis: ……………………… 



Příloha IV: Informace k výzkumu 

Milé zájemkyně o účast ve výzkumu, 

předně Vám děkuji za Váš zájem a čas. Tento projekt je realizován v rámci studentského 

vědeckého stipendia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, garantem je Mgr. Renáta 

Androvičová z Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie (www.sexlabnudz.cz). 

Cílem je prozkoumat, jak se mění projevy mladých dívek v průběhu dospívání a také zjistit 

jejich zkušenosti s on-line sexuálním obtěžováním. 

Odměna za účast je 500 Kč, které Vám budou vyplaceny na účet po dodání smluvených 

materiálů a vyplnění on-line dotazníku. Celou účast lze absolvovat z pohodlí domova. 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY: Jste dívka s ročníkem narození 1996, 1997 nebo 1998 

CO JE TŘEBA POSKYTNOUT: Alespoň 7 kusů fotek (čím více, tím lépe) za každý rok, 

kdy Vám bylo 13, 14, 15, 16, 17 a 18 let, celkem tedy minimálně 42 kusů Vašich fotek. Mělo 

by jít o fotky, které jste zveřejňovaly na sociálních sítích, případně fotky z rodinných alb či ze 

starých složek, které máte v počítači.  

Primárně prosím vybírejte takové fotky, kdy Vás fotil někdo jiný a kde je vidět ideálně celá 

postava, případně alespoň hlava a trup.  Pokud nemůžete najít 7 takových fotek za daný rok, ale 

máte k dispozici nějaké jiné (například pouze portrét apod.), ozvěte se mi prosím a domluvíme 

se individuálně. Instrukce ke zpracování a předání fotek jsou uvedeny níže. 

CO BUDE NÁSLEDOVAT: Po dodání fotek Vás ještě kontaktuji a poprosím o vyplnění on-

line dotazníku. Tento dotazník bude zjišťovat základní sociodemografické ukazatele, základní 

sexuologickou anamnézu a Vaše zkušenosti s online sexuálním obtěžováním. Následně Vám 

bude vyplacena odměna převodem na bankovní účet, jehož číslo uvedete v Informovaném 

souhlasu. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Účast ve výzkumu je podmíněna podpisem informovaného 

souhlasu. V případě zájmu Vám informovaný souhlas zašlu, Vy si ho podrobně přečtete, 

vytisknete ho, podepíšete, naskenujete/vyfotíte a pošlete zpět. V případě nejasností Vám 

veškeré otázky ohledně výzkumu ráda zodpovím. Samozřejmostí je zachování anonymity a 

ochrany osobních údajů. Veškeré materiály, které pošlete, budou uloženy na chráněný server a 

poté smazány z emailové schránky. Přístup k datům budu mít pouze já, garantka výzkumu Mgr. 

Renáta Androvičová (NÚDZ) a spolupracovníci z katedry psychologie FF UK podílející se na 

http://www.sexlabnudz.cz/


analýze fotek, kteří jsou vázaní mlčenlivostí. Vaše data budou použita pouze v rámci skupinové 

analýzy a jen pro vědecké účely. Kdykoli během výzkumu můžete bez udání důvodu 

z výzkumu odstoupit (data, která jste poskytla, budou v případě Vašeho zájmu smazána). 

INSTRUKCE K FOTKÁM: Všechny fotky vložte do přiloženého formuláře a ke každé 

napište, kolik Vám je na dané fotce let, kdo fotku fotil (kamarád, kamarádka, rodič atd.), 

pohlaví fotografa, zda jste byla v dané době ve vztahu a zda se k fotce váže nějaká 

významná událost (např. pohřeb), která by významně ovlivňovala Vaši náladu na fotce. Dále 

také uveďte zdroj fotky (FB, Instagram, Twitter, soukromý archiv, rodinný archiv,…). 

V případě, že nejde o digitální fotku, ale fotku na papíře, naskenujte/vyfoťte jí mobilem. 

Neposílejte prosím takové fotky, na kterých se pitvoříte, předvádíte různé „bláznivé“ obličeje 

nebo předstíráte nějakou emoci (např. hrajete „smutek“). Takové fotky by mohly na výzkum 

mít zkreslující efekt. Veškeré materiály mi prosím zašlete na e-mail: 

leonaplasilova@seznam.cz.  

DĚKUJI ZA VÁŠ ZÁJEM A ČAS! 

 

  

mailto:leonaplasilova@seznam.cz


Příloha V: Prohlášení o mlčenlivosti (hodnotitelé) 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………… 

Funkce: Hodnotitel/ka  

Telefon: ………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………….. 

Toto prohlášení se týká bakalářské práce na téma: Sebeprezentační chování pubescentních a adolescentních dívek 

na sociálních sítích (analýza neverbálního chování z fotografií) a návazného výzkumného projektu podpořeného 

studentským vědeckým stipendiem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na téma: Socio-sexuální vývoj u 

pubescentních a adolescentních dívek v kontextu sociálních sítí (dále společně jen „Výzkumy“).  

Zodpovědnou osobou pro tyto Výzkumy je Leona Plášilová (studentka 3. ročníku oboru Psychologie na FF UK) 

a Mgr. Renáta Androvičová (garantka Výzkumů, Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie v Národním 

ústavu duševního zdraví). 

Jakožto osoba, která je pro Výzkumy oprávněna zpracovávat osobní údaje, tímto potvrzuji, že jsem byl/a 

informován/a v oblasti ochrany osobních údajů, které jsou v rámci Výzkumů zpracovávány, a byl/a jsem poučen/a 

o povinnosti mlčenlivosti a k zachování mlčenlivosti se tímto zavazuji.   

➢ Jsem povinen/povinna: zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zpracovávaných pro Výzkumy; 

zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních (organizačních i technických opatřeních), jejichž uveřejnění by 

mohlo ohrozit zabezpečení osobních údajů. 

 

➢ Jsem si vědom/a toho, že tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na veškeré osobní údaje, s nimiž při 

činnosti přicházím do styku, na osobní údaje, které jsem z jakéhokoli důvodu získal/a v průběhu i před 

zahájením činnosti a trvá i po skončení činnosti.  

 

➢ Osobními údaji se rozumí identifikační údaje (jméno, příjmení, rok narození), kontaktní údaje (telefon, 

e-mail) a další údaje (fotografie), k nimž mám přístup při výkonu shora uvedené činnosti. 

 

➢ Pokud budu ke sdělení osobních údajů vyzván(a) v odůvodněných případech orgány veřejné moci, 

informuji o této skutečnosti před poskytnutím údajů autory projektu a budu se řídit jejich pokyny. 

 

➢ Jsem si vědom(a) toho, že nedodržení výše uvedené povinnosti mlčenlivosti lze kvalifikovat jako 

porušení povinností vyplývajících z právních předpisů se všemi důsledky, které z takového porušení 

vyplývají.  

 

V ……………… dne ……………………           Podpis: …………………………………. 

 


