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1. Úvod

Běžné sociální interakce nám umožňují utvořit si celkový dojem z člověka díky tomu, že jsme 

vystaveni informacím, které působí na všechny smyslové kanály. Avšak vyskytnou se i 

situace, kdy máme k dispozici pouze akustický kanál. Jsou to například okolnosti, kdy 

posloucháme rozhlas, telefonujeme, nebo když slepý konverzuje s jiným člověkem. 

V takových situacích jsme odkázáni na informace poskytnuté šířícím se zvukem. Často se 

jedná o hodnocení typu „je mi sympatický“ či „není mi sympatický“, nicméně mnohdy jde o 

daleko hlubší analýzu osobnostních charakteristik mluvčího, jako je temperament, zdravotní 

stav, míra neuroticismu atp., nebo osobnostních proměnných, jako je například nálada. Tato 

práce se zabývá právě tím, v jaké míře jsou tato hodnocení přesná. Stručně řečeno půjde o to, 

jakým způsobem hlas ovlivňuje přisouzené osobnostní charakteristiky a do jaké míry jsou tyto 

soudy adekvátní.

Primární východiska práce spadají do vědních oborů evoluční, sociální, kognitivní 

psychologie, psychologie osobnosti a biologie. Rámec práce bude utvářet evoluční úhel 

pohledu z čehož vyplývá, že budeme o lidském hlase a jeho vnímání uvažovat jako o adaptaci 

(Barrett, Dunbar, Lycett, 2007). Pojem adaptace je v evoluční psychologii chápána jako 

soubor prospěšných dědičných znaků, které jedinec dědí od svých rodičů. Jakýkoli typ 

adaptace je tedy formován přírodním výběrem, který odpovídá selekčnímu tlaku prostředí. 

Selekční tlak má dopad jak na morfologické, tak i behaviorální znaky, které  zohledňují i v 

rámci procesu pohlavního výběru.

Z pohledu přírodního výběru je řeč, jakožto všeobecná schopnost člověka, výhodná pro 

obě pohlaví. Některé hlasové parametry byly však pohlavním výběrem dále modulovány a 

lidský hlas je díky tomu značně pohlavně dimorfní. Ku příkladu průměrná výška hlasu, která 

je v kontextu percepce nejvýraznějším rysem, se u mužského hlas pohybuje v rozmezí 100–

132 Hz a u žen v rozmezí 142–256 Hz. Dimorfismus lidského hlasu je dán nejen rozdílnou 

velikostí těla, ale při jeho vývoji měla, jak tvrdí Collins (Collins, 2000; in Puts at al. 2006), 

velký vliv pohlavní výběr. Collins ukázal, že modulace mužského hlasu pomocí softwaru má

vliv na ženské preference při volbě partnera. 

Při celkovém hodnocení dojmu jedince tak dochází na úrovni zrakové, kdy se posuzuje 

stavba těla a jeho držení, oblečení, pohyby, rysy tváře atp. Dalším faktorem je chemická 

komunikace, tedy čichové preference. V neposlední řadě jde o hodnocení na základě 

hlasového projevu. Jistěže akustický kanál zastává především komunikační funkci mezi 

jedinci. Avšak další složkou je projev a následná percepce zvukových signálů s určitými 



6

kvalitami, které nejen ovlivňují průběh konverzace, porozumění, ale jež působí i na 

přisuzování charakteristik a utváření celkového dojmu, které se většinou odehrává na 

nevědomé úrovni. Schopnost odhadnout osobnost člověka z jeho hlasového projevu pak 

budeme chápat jako adaptaci. Neboť pro posluchače může být výhodné, předjímat chování 

druhého člověka a posouzení osobnosti je statické vyjádření jeho osobních sklonů a tendencí.

Nezbytné pro tuto studii je oddělení hlasu a řeči. Hlas je individuální vyjádření složené 

z faktorů, jako je výška, rytmus, intenzita, témbr atp. Zkrátka hlas je forma vyjádření. Na 

druhé straně pak řeč je obsahem této formy (Sapir, 1932). Všechny vlastnosti řeči jsou z velké 

části determinovány kulturním prostředím mluvčího. Produkce řeči nám tedy umožňuje sdílet 

a komunikovat symbolický jazyk, který je integrální součástí a podmínka vzniku každé lidské 

kultury.   

2. Produkce hlasu

Při úvahách o adekvátnosti atribuce jakýchkoli charakteristik podle hlasového projevu je na 

místě nejprve pojednat o vzniku hlasové informace a o jeho vlastnostech. Lidský hlas je 

tvořen několika orgány, které se nazývají mluvidla. Jedná se tedy o orgány, které se nějakým 

způsobem podílí při tvorbě řeči. K realizaci řečového signálu jsou zapotřebí tři skupiny

(Palková, 1994): ústrojí respirační (dýchací), fonační (hlasové) a artikulační (hláskovací).

2.1. Ústrojí respirační

Dýchací ústrojí slouží jako zdroj energie pro tvorbu řeči díky vzduchovému proudu při 

výdechu. Do této dýchacího ústrojí jsou zahrnuty plíce, hrudní koš, průdušky, průdušnice a 

bránice. Primární funkcí plic je okysličování krve a následné odvádění kysličníku uhličitého. 

Z hlediska tvorby hlasového signálu je třeba rozlišit dva typy dýchání. Jedná se o typ hrudní 

(žeberní) a typ břišní (brániční). První z nich je možné ovládat vědomě (pozastavit, zrychlit, 

prohloubit atd.), nicméně celkově se jedná o automatický proces, který je řízen centry 

v prodloužené míše. Za normálního stavu se oba typy kombinují. Principem dýchání je 

zvětšování a zmenšování hrudní dutiny pomocí dýchacího svalstva hrudního koše a svalstva 

bránice. Dýchací svalstvo se obyčejně dělí podle typu činnosti na vdechové a výdechové. Při 

vdechu se zdvižením horních žeber rozšiřuje hrudní dutina do stran, objem plic se zvětšuje a 

zároveň se do plic nasává vzduch. Výdechové svalstvo působí opačně. Zmenšuje prostor 

hrudní dutiny, zmenšuje objem plic a vytlačuje vzduch pryč. V klidovém stavu je dýchací 
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fáze v poměru 2 : 3 (vdech:výdech). Při mluvení a zpěvu se trvání výdechu výrazně prodlouží 

a to na poměr asi 1 : 7 při mluvení a až 1 : 13 při zpěvu (Romportl, 1985).

Dýchací ústrojí tedy ovlivňuje fungování hlasového ústrojí a má vliv především na 

intenzitu hlasu a do jisté míry i na výšku. Dýcháním je rovněž ovlivněna plynulost řeči, 

přesněji řečeno vitální kapacita plic má dopad na trvání dechu, se kterým je spjata délka frází 

a pauzy v řeči.

2.2. Ústrojí fonační

Na své pouti se výdechový proud dostává z plic pomocí průdušnic a postupuje přes hrtan a 

nadhrtanové dutiny ven. Prvním místem v hlasovém ústrojí, kde vzniká lidský hlas, je hrtan

(larynx). Při klidovém dýchání prochází výdechový proud volně a nenaráží tak na žádnou 

překážku. Zvuk vzniká právě tehdy, je-li tomuto proudu postavena do cesty bariéra, která je 

vytvořena dvěma pružnými vazy pokrytými sliznicí – hlasivkami.

Hrtan se nachází na přední straně krku a je tvořen z chrupavek, jež jsou spojeny vazivem a

klouby, svalstva a sliznice. Chrupavčitá schránka, navazující na průdušnice, se nazývá 

chrupavka prstencová (cartilago cricoidea), jejíž ploténka je obrácena vpředu, a lze ji 

nahmatat v přední straně krku (Hála, Sovák, 1955). Na prstencovou chrupavku je umístěna 

velká chrupavka štítná (cartilago thyreoidea), známá též jako „ohryzek“. Na horní straně 

chrupavky prstencové jsou umístěny dvě párové chrupavky hlasivkové (cartilagines 

arytaenoidea), které vytvářejí kloub umožňující pohyby chrupavek hlasivkových. Hlasivky 

(plicea vocales) jsou umístěny v nejužším průchodu mezi vnitřní stěnou chrupavky štítné a 

chrupavkami hlasivkovými. Jsou to slizniční řasy, jejichž základ tvoří hlasový vaz a 

hlasivkový val. Na tomto místě je třeba zmínit, že průměrná dálka hlasivek u žen je 18 mm, u 

mužů 22 mm, což má dopad na konečnou výšku hlasu. V klidové pozici (při dýchání) je mezi 

hlasivkami tzv. hlasová štěrbina (glottis). Velikost štěrbiny samozřejmě závisí na postavení 

hlasivkových chrupavek a zároveň na celkovém postavení hlasivek. Hlasovou štěrbinu 

umožňují rozevírat svalové skupiny, které pohybují chrupavkami hlasivkovými a umožňují 

posun k sobě a od sebe, vpřed a vzad a rovněž vytáčení podél jejich osy. Hlasivková hmota 

tyto pohyby kopíruje.

Tvorba hlasu ovšem nespočívá v rozkmitu hlasivek srovnatelných s kmitáním strun 

kupříkladu na kytaře. Zvuk netvoří hlasivky samy, nýbrž hlasový počátek je odrazem 

periodického chvění vzdušného sloupce nad hlasivkami. Jinými slovy, má-li vzniknout hlas, 

musí se změnit postavení hlasového ústrojí oproti klidové situaci při dýchání. Nejprve se 

k sobě přiblíží hlasivkové chrupavky a tedy i hmota hlasivkových řas, zároveň se napnou 
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hlasové vazy a tím se hlasová štěrbina úplně uzavře. Palková (1994) zjednodušeně tento 

proces popisuje takto:

„Výdechový proud je pozastaven sevřenými hlasivkami a začne se pod nimi zhušťovat. 

Vzniklým tlakem se pružné hlasivky na krátký okamžik oddálí (hlasová štěrbina se ve střední 

části pootevře), většina nahromaděného vzduchu unikne nad hlasivky a postupuje vzhůru 

dýchací cestou. Hlasivky se opět pružností sevřou a celý cyklus se periodicky opakuje.“

Frekvence kmitu je značná (hlubší mužský hlas má frekvenci 100 Hz). Tento pohyb má za 

následek střídavé zhuštění a zředění vzduchu nad hlasivkami a je vnímán jako zvuk, ale stále 

to není hlas, který slyšíme. Je to zvuk tónové povahy, jelikož se jedná o periodický kmit. 

Proto je nazýván termínem základní tón neboli fundamentální frekvence (f0). Tento tón tvoří 

základ hlasového projevu a představuje nosný pilíř pro konečnou kvalitu řeči a jazyka. Stejně 

jako ostatní akustické jevy má fyzikální vlastnosti, totiž výšku, sílu a barvu.

Jako nasazení hlasu označujeme počátek fonace neboli uvedení hlasivek do pohybu. Tento 

pohyb neprobíhá vždy stejným způsobem. Rozlišují se tři hlasové začátky: měkký, tvrdý a 

dyšný. O měkkém začátku mluvíme tehdy, když výdechový proud rozkmitává hlasivky 

plynule s postupně vzrůstající amplitudou. Zvuk se tak nenápadně zesiluje. Tvrdý začátek je 

doprovázen prudkým rozevřením hlasivek výdechovým proudem, což má za následek ostré 

nasazení hlasu s plnou intenzitou („hlasová exploziva“). Posledním typem hlasového začátku 

je začátek dyšný, jenž je podobný počátku měkkému. Odlišuje se od něj tím, že hlasová 

štěrbina není od počátku zcela otevřena a hlasivky se k sobě pozvolna blíží.

2.3. Ústrojí artikulační

Všechny orgány, které se dále podílejí na tvorbě řeči, se nacházejí nad hrtanem. Jedná se o 

tzv. nadhrtanové dutiny, do kterých spadá dutina ústní, hrdelní a nosní. Při artikulaci je ovšem 

nejdůležitější dutina ústní, jejíž tvar i velikost představují prostor pro variabilitu, kde dochází 

k hlavním artikulačním pohybům při tvorbě souhlásek. Dutinou hrdelní prochází při artikulaci 

výdechový proud. I dutina hrdelní dává prostor pro modifikaci, obměny jsou však sekundární, 

jelikož vyplývají z pohybů, které se provádějí v dutině ústní. Dutina nosní se od předešlých 

dvou odlišuje zejména tím, že se její velikost ani tvar nemění. Je zapojována do aktivity 

činností měkkého patra. Konkrétně lze dutinu nosní zapojit či izolovat tzv. patrohltanovým 

závěrem. Výsledkem je, že výdechový proud může prostupovat pouze dutinou nosní. Zastává 

tedy funkci rezonátoru nebo naopak antirezonátoru (Palková, 1994).

Vlastní mluvidla pak označují rty, zuby, dásňový (alveolární) výstupek, tvrdé a měkké 

patro, měkké zadní patro, čípek, jazyk a spodní čelist. O činnosti artikulačního ústrojí, typech 
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artikulace a jejich klasifikaci zde pojednávat nebudeme, neboť se týká fonetiky a fonologie. 

Zahrnutí této problematiky do této práce by z ní činilo studii jiné povahy. Pro účely této studie 

postačí pojednat o vlastnostech hlasu.  

2.4. Vlastnosti lidského hlasu

Při rozboru fonačního ústrojí bylo pojednáno o nejdůležitější složce hlasu, a to o základním 

tónu. Hlas je ovšem komplexní zvuk a základní tón se stává hlasem až při průchodu dutinami 

nad hrtanem, kde je rezonancí zesilován a obohacován o harmonické tóny. Na fonačním 

ústrojí tedy závisejí zvukové kvality hlasu. Mezi tyto kvality patří síla, výška a barva.

Síla lidského hlasu je závislá na síle výdechového proudu a je přímo úměrná velikosti 

amplitudy rozkmitu hlasivek. Síla hlasu je určena tělesnou konstitucí, a je tedy poměrně 

individuální. Během hlasového projevu se nicméně síla hlasu proměňuje v závislosti na 

konkrétní situaci a podle záměru mluvčího. Hlasitost konverzace se určuje jednotkou 

hlasitosti, která se nazývá fón. „Hlasitost zvuku ve fónech je určena hladinou hlasitosti, k níž 

daný zvuk přísluší, tj. jeho srovnáním s tónem o frekvenci 1 kHz vyjádřený v decibelech. Pro 

tón s kmitočtem 1 kHz se hlasitost ve fónech shoduje s intenzitou v decibelech.“ (Palková, 

1994)

Výška hlasu je odvozena na rychlosti kmitání hlasivek. Je zároveň ovlivněna i 

anatomickými vlastnostmi hrtanu a fonačního ústrojí. Změnu může navodit i intenzita 

výdechového proudu. Určující je ovšem délka kmitu hlasivek a jejich napětí. Zkrácení 

hlasivek nebo zvýšení napětí vede k vyššímu hlasu a naopak. Již bylo řečeno, že základní tón 

se v průměru pohybuje v rozsahu od 80 do 300 Hz. Je vhodné na tomto místě uvést rozdíly 

výšky mužských a ženských hlasů. U mužů se pásmo pohybuje od 100 do 150 Hz, u žen pak 

od 200 do 300 Hz. Co se týče hlasového rozsahu, ten se u dospělého člověka pohybuje 

v intervalu dvou oktáv.

Poslední vlastností je individuální hlasový témbr neboli barva, která je analogicky 

srovnatelná se specifickým zabarvením různých hudebních nástrojů. Jedná se o souhrn všech 

akustických vlastností, které dávají každému hlasu charakteristický a jedinečný punc. Barva 

lidského hlasu je dána počtem, výškou a silou svrchních hlasových tónů, které zesilují tón při 

průchodu nadhrtanovými dutinami. Barvu tedy ovlivňuje stavba hrtanu, způsob kmitu 

hlasivek a stavba těla vůbec, zejména dýchacího ústrojí. Barva je mnohdy hlavním zdrojem 

percepce, která souvisí s individuálním psychickým stavem, přičemž posluchač může snadno 

interpretovat projevy emotivity a exprese.
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2.5. Informace o mluvčím

Když je nyní jasné, jakým způsobem vzniká hlasová informace, pak můžeme říci, že je zde 

těsná vazba mluvené formy a mluvní činnosti člověka. Z toho vyplývá, že ve zvukové formě 

je vždy obsažen určitý podíl informací o osobě mluvčího. Tato informace se nemusí omezovat 

pouze na osobnostní charakteristiky, ale může podat zprávu i o roli v konkrétní sociální 

situaci. Při zkoumání míry manifestace osobnostních charakteristik v hlasovém projevu je 

vhodné pojednat i o percepci zvuku řečového kódu. 

3. Percepce hlasu

Při vnímání lidského hlasu je nezbytná schopnost rozlišovat různé vlastnosti hlasu. Za tuto 

schopnost je zodpovědný lidský sluch, který je schopen rozeznat zvuky o různé síle, výšce, 

barvy. Ovšem ne všechny zvuky je schopen lidský zvuk vnímat a pro percepci hlasu mají tedy 

význam pouze zvukové podněty lidskému sluchu dostupné. Je proto vhodné na tomto místě 

stručně popsat sluchové ústrojí jakožto nástroj pro percepci zvukové a tedy i hlasové 

informace.

3.1. Sluchové ústrojí

Jakékoli zvukové informace vnímá člověk nejprve prostřednictvím sluchových orgánů, které 

jsou označovány jako receptory. Je složen ze tří částí: vnějšího ucha, středního ucha a 

vnitřního ucha (Romportl, 1985).

Vnější ucho je tvořeno boltcem a zvukovodem, který je zakončen ušním bubínkem. Boltec 

plní funkci zachytávání zvuků. Zvukovod zastává roli rezonátoru.

Střední ucho tvoří dutinu mezi vnějším a vnitřním uchem, která je zároveň spojena 

s Eustachovou trubicí a nosohltanem. V této části jsou umístěny sluchové kůstky, jež převádí 

zvukové vibrace ze vzduchu do vnitřního ucha, které je vyplněno tekutinou.

Konečně samotné vnímací (percečnímu) ústrojí se nazývá vnitřní ucho a je složeno 

z kostěného labyrintu. Tento labyrint zahrnuje polokruhovité chodbičky, hlemýždě a předsíň. 

V hlemýždi (cochlea) se nachází vlastní smyslový orgán tzv. Cortiho ústrojí, jehož funkcí je 

převod zvukových podnětů na nervovou energii, jež je následně převáděna do mozku.

Souhrn všech frekvencí, jež je lidské sluchové ústrojí schopno vnímat, se nazývá sluchové 

pole. Jeho limitní hodnoty se pohybují v intervalu od 16 Hz do 20 kHz. Nejnižší intenzita, 

která je nezbytná k utvoření sluchového vjemu, se nazývá práh slyšení. Prahem bolesti je na 

druhé straně označován sluchový vjem, který je již pociťován jako bolestivý.
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3.2. Mozek, řeč a sluch

Než bude pojednáno o sociální kognici v kontextu percepce hlasového projevu a následného 

hodnocení a přisouzení charakteristik, je dobré vědět, jak to funguje „uvnitř“ mozku.

Dřívější teorie o tzv. „centrech řeči“ pojednávala o lokalizaci řečové oblasti do konkrétních 

oblastí mozkové kůry. Jednalo se o Broccovo centrum, jež mělo zodpovídat za artikulační 

činnosti, neboli za produkci řeči. Tato oblast je uložena v dolní části frontálního laloku 

mozkové kůry. Za centrum zodpovědné za percepci a porozumění mluvené řeči tzv. centrum 

Wernickovo. Současný výzkum sice nepopírá existenci Broccova a Wernickova „centra“, 

ovšem díky vyspělejším zobrazovacím technikám ukazuje, že pro zdárnou řečovou 

komunikaci je zapotřebí složitější součinnosti různých oblastí mozku. „Ve sluchovém systému 

savců kromě sluchové části talamu, corpus ganiculatum mediale, popisují některé školy pět, 

jiné až padesát podkorových sluchových jader, a to na každé straně mozkového kmene. Počet 

zjištěných jader se liší podle toho, zda má škola sklon zjištěná nakupení vmezeřených neuronů 

spíše seskupovat, nebo naopak štěpit.“  (Koukolík, 2002). Vidíme, že se tedy nejedná o 

centra, ale o uzly neurálních sítí. Pro naše účely postačí obecný popis percepčního procesu:

a) nejprve je třeba, aby byl přijat signál řeči a částečně zpracován ve sluchovém ústrojí, 

které jej transformuje na neurální vzruchy,

b) tyto vzruchy jsou následně vedeny do mozkové kůry, kde jsou "poznány“ jako prvky 

řeči. Na tomto procesu se ovšem podílí různé části mozku.

3.3. Sociální percepce

Přisuzování psychologických charakteristik podle hlasu je třeba včlenit do širšího kontextu

sociálního poznávání. Termínem sociální percepce rozumíme utváření obrazu druhého 

člověka, který zahrnuje nejen fyzické, ale i psychologické charakteristiky. Obecně je 

poznávání druhých lidí procesem zpracování informací, a to na úrovni vnímání (vědomé i 

nevědomé) a myšlení. Někdy se o tomto procesu hovoří jako o sociální kognici či „sociálním 

zpracování informací“ (Nakonečný, 2009). Leyens a Codol píší, že „zpracování informací se 

vztahuje na všechny aktivity, pomocí nichž je úhrn informací zpracováván psychickým 

systémem: jak ten informace získává, vybírá, transformuje a organizuje; jak konstruuje 

reprezentace skutečnosti a buduje vědění“. (in Stroebe, Hewstone, 1992). Jinými slovy je 

sociální percepce v užším významu vnímání a posuzování druhých osob na základě 

dostupných informací. Nakonečný doslova píše, že jde o “zvláštní problematiku sociálního 

vnímání, kdy je vnímané podnětem k dotváření charakteristik vnímaného, které vlastně jdou 

za vnímatelné“.
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Jako základní schéma sociální percepce osob lze uvést to od Secorda a Backmana (Secord, 

Backman, 1964 in.: Nakonečný, 2009):

a) Informace: fyzický zjev, expresivní a jiné motorické projevy, verbální chování

b) Proměnné: předcházející pocity a poznatky o vnímaných stimulech, odměna – cena 

hodnoty akcí stimulující osoby, implicitní teorie osobnosti a stereotypy, sebepojetí

c) Dojmy ze stimulující osoby: atribuce rysů osobnosti a ostatní kognice, současné pocity 

vůči vnímanému, vnímání kauzality, záměrů, ospravedlnění

Utváření celkového dojmu je podle těchto autorů nadále formováno množstvím 

dosažitelných informací o osobě, rozsahem interakce a stupněm „dobře ustanoveného 

vztahu“. Mimo tohoto základního schématu sociální percepce lze ještě uvést procesy navržené 

J. S. Brunerem (tamtéž). Jedná se o selekci a inferenci. Selekce je věnování pozornosti pouze 

menší části podnětů, kterým je člověk vystaven. Inference spočívá v tom, že určité informaci 

je přisouzeno něco navíc. Například z oblečení se vyvozuje status atp. Dalším procesem, který 

je při sociální percepci užíván, je kategorizace, kdy se objekty vnímání zařazují do určitých 

tříd podle sdílených znaků. Tyto tři procesy sociální percepce (selekce-inference-

kategorizace) pak tvoří základní způsob vnímání a posuzování druhých osob. Jinými slovy 

umožňují utvořit si „obraz“ druhého člověka.

Mezi teoretické modely formování dojmu patří asocianistický přístup a konstruktivistický 

přístup (Výrost, Slaměník, 1997). Asocianistický přístup se zaměřuje na charakteristiky 

hodnocené, poznávané či jinak percipované osoby na základě fyzických znaků a 

pozorovatelného chování. Jde o percepci typu tzv. „data driven“. Konstruktivistický přístup se 

oproti asocianistickému zaměřuje na vliv kognitivních a afektivních procesů percipienta na 

hodnocení a utváření dojmů o osobě. Jde o percepci typu „theory-driven“. 

M. B. Brewerová (1988; in Výrost, Slaměník, 1997) navrhla model zohledňující oba 

aspekty obou zmíněných přístupů. Její model vešel ve známost pod jménem duální model 

procesu formování dojmu. Proces začíná aktivizací určitých klasifikačních procesů 

prostřednictvím informace o osobě (stadium identifikace), které ovšem probíhá na nevědomé 

úrovni. Další fáze závisí na míře zaangažovanosti percipienta. Jinými slovy zdali osoba 

v hodnotiteli vyvolává alespoň minimální zájem. V případě zájmu má poznávání dané osoby 

charakter získávání dalších informací.

Další v řadě je ekologický model utváření dojmu autorů McArthura a Barona. Prvotním 

cílem bylo přesunutí pozornosti výzkumníků na adaptivní funkce a přesnost sociální percepce 
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namísto chyb v percepci, jež do té doby dominovaly ve výzkumném poli. Druhým cílem bylo 

nasměrovat pozornost k externím zdrojům stimulace lidských pohybů, vzhledu a hlasu, které 

ovlivňují sociální percepci spíše než inferenční procesy poznávající osoby (Zebrowitz, 1997). 

Základ tohoto modelu vychází z prací J. J. Gibsona o vnímání objektu. Gibson zdůrazňuje, že 

v celkovém dojmu se projevuje účinek procesů na straně poznávajícího a atributů vnímané 

osoby. Čili nejdůležitější aktivita při utváření dojmu probíhá bezprostředně po vnímání. 

Důležitým pojmem v této koncepci jsou tzv. „pobídky“. Podnět pobízí pozorovatele 

k určitému chování, přičemž pozorovatel je naladěn na některé jeho atributy. Percepci 

považují za přesnou za těch podmínek, kdy má pozorovatel dostatečné informace a kontext. 

Tyto informace působí na všechny smyslové kanály, které ovšem za standardních okolností 

působí v určité konfiguraci, nepůsobí tedy izolovaně. Tento model tak vyhodnocuje pohyby

osob, jejich hlas, gesta, fyzické charakteristiky, které manifestují aktuální záměry, emoční 

stav nebo relativně trvalé osobnostní charakteristiky (McArthur, Baron, 1983).

Z evolučního hlediska ekologický přístup rovněž zohledňuje adaptivní funkci percepce. 

Jde především o vztah mezi percepcí a následným chováním či jednáním (Fiske, Taylor, 

1991). Stručně jde o to, že smyslové orgány registrují informace nezbytné k přežití různých 

vývojových druhů, ale i k dosažení individuálních cílů. Z toho vyplývá, že pozorovatel je 

pozorný vůči adaptivně relevantním informacím právě proto, aby mohl úspěšně interagovat se 

svým okolím. Tato schopnost mu umožňuje rychle identifikovat emoce, jako je hněv či strach, 

a snáze odhalit stabilní osobnostní charakteristiky, jako je dominance, agresivita a síla ve 

srovnání s laskavostí, inteligenci a spolehlivostí. Při percepci se uplatňují i individuální 

rozdíly. Pozorovatelé vyhledávají informace, jež jsou podstatné pro jejich cíle a efektivní 

interagování se svým sociálním prostředím, ovlivňuje je i příslušnost k určité kultuře

(McArthur, Baron, 1983). Percepce osobnostních atributů často vyžaduje dynamický projev 

posuzované osoby, mnohdy i vyšší úroveň komplexnosti podnětu. Některé osobnostní 

charakteristiky se odráží přímo v jednání konkrétní osoby. Gibson to vysvětluje následovně: 

„Každá věc vyjadřuje to, čím je. Např. ovoce pobízí: „sněz mě“; voda říká: „vypij mě“, hrom 

hrozí: „obávej se mě“; žena říká: „miluj mě“ (Gibson 1979; in Výrost, Slaměník, 1997).

Tato studie spadá do modelu asocianistického přístupu, přičemž z uvedených souvislostí 

lze v kontextu adekvátnosti přisuzování psychologických charakteristik podle hlasového 

projevu načrtnout následující schéma:
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Hodnocení

Exprese Percepce

Adekvátnost

3.3.1. Přesnost sociální percepce

V oblasti sociální psychologie je problém přesnosti či adekvátnosti přisuzování či hodnocení 

starý tak jako sám výzkum interpersonální percepce. Výzkumníci se domnívali, že obdobně 

jako je možné měřit inteligenci, lze měřit i sociálně poznávací funkce. Analogicky se tak

usilovalo o zjišťování sociální inteligence. Předpokladem byla existence všeobecné 

schopnosti posuzovat druhé. Už Gordon Allport psal (Hunt, Lin, 1966): „Ačkoli je pravda, že 

proces posuzování je komplexní, a že je těžké nalézt kritérium pro měření přesnosti 

přisuzování, faktem je, že přesnost hodnocení je hlavním cílem sociálních vztahů, a že někteří 

lidé jsou schopni přesněji přisoudit určité charakteristiky než jiní.“ Tento předpoklad se 

snažilo ověřit mnoho výzkumů, avšak ke všeobecnému výsledku žádný nedošel. Došlo 

k oslabení výzkumu v tomto odvětví a zájem se přesunul na význam odchylek v přesnosti, na 

omyly, chyby vzniklé při posuzování lidí. Jako příklad může posloužit generalizace, kdy z 

jediného projevu je usuzováno na trvalou vlastnost. Jednoduše je to tendence, která má vliv při 

poznávání a hodnocení druhých a při formování celkového dojmu. Obnovený zájem o 

výzkum přesnosti v sociální percepci by se měl podle Kennyho a Albrighta (Výrost, 

Slaměník, 1997) zaměřit na měření a) kdy a do jaké míry jsou lidé adekvátní při poznávání 

druhých, b) využít jednotlivé osoby v roli hodnotitele a zároveň i v roli hodnocené osoby a c) 

rozlišovat více komponent přesnosti.

V ostrém kontrastu k oblasti výzkumu zabývajícího se chybami, které vznikají v procesu 

přisuzování, stojí nedávné studie, které jsou zajímavé tím, že objevily přesnost, jež je 

založena na minimu dostupných informací (Ambady, Rosenthal, 1992; in Zebrowitz 1997). 

Jedním z hlavních zjištění je obecná shoda utvořeného dojmu (tzv. konsensus mezi 

hodnotiteli), který byl vyvozen pouze z fotografie, krátkého videa či pobytu ve skupině. 

Zebrowitzová však píše, že obecná shoda, založená na „nulové znalosti“ („zero acquitance“) 

může odrážet spíše sdílené stereotypy nežli přesnou percepci lidských vlastností. Nulová 

znalost je stav, ve kterém percipient pozoruje cíl, ale s pozorovaným cílem nevstupuje do 

Mluvčí Informace Posuzovatel

Atribuce

charakteristiky
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interakce. Tato hodnocení provedená v rámci desingu nulové znalosti však korespondovala 

s hodnocením přátel, osobnostními testy a vlastním sebehodnocením těchto lidí (Gifford, 

O´Conner, 1987, Moskowitz 1990; in Zebrowitz 1997).

Při výzkumu přesnosti odhadu druhé osoby se často využívá Brunswikův čočkový model 

(Kostroň, 1997). Tento model předpokládá existenci tří podstatných komponent: reality (tj. 

osobnostního rysu sledované osoby), vodítek (viditelných či slyšitelných věcí, které 

produkuje sledovaná osoba, resp. sleduje pozorovatel) a výsledného dojmu pozorovatele. 

Výzkumník pak sleduje vztah mezi realitou a vodítky (do kterých se daný rys promítá) a 

rovněž sleduje vztah mezi vodítky a dojmem pozorovatele (která vodítka pozorovatel používá 

pro své rozhodnutí). Z těchto vztahů je pak odvozen vztah mezi realitou a dojmem 

pozorovatele.

Borkenau a Liebler (1992, 1993; in Zebrowitz 1997) užili tohoto Brunswikova čočkového 

modelu ve snaze identifikovat konkrétní fyzické vlastnosti, aniž by hodnotitelé byli vystaveni

vizuálním či akustickým stimulům. Tyto vlastnosti se vztahovali k osobnostnímu dotazníku

„Big five“. Výzkumníci rozdělili tyto kvality do čtyř skupin: a) celkový dojem, který 

zahrnoval odhadovaný věk, maskulinitu/femininitu, sympatičnost a atraktivitu; b) vlastnosti, 

které mohou být odvozeny z akustické informace: jemný hlas, vysoký hlas, nepříjemný hlas, 

koktavý hlas, srozumitelnost, zmatené vyjadřování; c) vlastnosti, které mohou být odvozeny 

z vizuální informace: ty se týkaly líčení, šatů, úpravy a barvy vlasů, stavby těla, muskulatury, 

obličejových rysů etc.; d) vlastnosti, které mohou být odvozeny z dynamické informace: 

rychlé pohyby, častá gestikulace, časté pohyby hlavou, doteky vlastního těla, pohyby při 

chůzi, délky kroků etc. Statistické vyhodnocení naznačilo, že vysoká míra percipované

extraverze obsahovala následující vlastnosti: atraktivitu, líčení, eleganci, stylový účes a 

přátelský úsměv. Korelace mezi sebehodnocením a hodnocením druhých byla mírná. 

Dynamické rysy pak obsahovaly rychlé pohyby a častý pohyb hlavou. Akustické vlastnosti 

zahrnovaly hlasitý a silný hlasový projev. Méně vlastností se objevilo při měření 

svědomitosti. Lidé, kteří nosili temné, neformální či nápadné šaty, byli hodnoceni jako méně 

svědomití a měli totéž sebehodnocení. Percipovaná přívětivost pak vykazovala pouze dětské 

rysy v tváři.

Zebrowitzová ovšem této i obdobným studiím, které užívají Brunswikova čočkového 

modelu, vytýká, že představují pouze soubor chaotických korelací, které navíc mohou 

selhávat v zachycení mnoha významných fyzických kvalit, které percipient užívá, aby co 

možná nejvíce upřesnil přisouzení osobnostních charakteristik.
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3.3.1.1. Realistický model přesnosti (Realistic accuracy model )

Otázce míry shody mezi posuzovateli při přisuzování psychologických charakteristik se 

věnuje i David Funder. Jeho model zahrnuje předpoklady, jež jsou nezbytné k tomu, aby 

posouzení osobnosti bylo správné (Funder, 1995). Právě zaměřením na adekvátnost 

přisuzování je tento model velmi zajímavý. Proces adekvátního přisouzení v sobě zahrnuje jak 

kognitivní mechanismy posuzovatele, charakteristiky posuzované osoby, tak i způsob přenosu 

informace v sociálním světě. Funderův model předpokládá a) existenci rysů (rys je zde 

chápán jako psychická charakteristika osobnosti); b) obecně lidskou schopnost posuzovat rysy 

vlastní i rysy ostatních; c) schopnost být v posuzování relativně přesný. Právě vysvětlení 

adekvátního přisuzování charakteristik je hlavním cílem tohoto modelu. Přesné posouzení 

závisí na čtyřech podmínkách:

1) posuzovaná osoba musí poskytovat informace relevantní aspektu osobnosti, který 

má být přisouzen (relevance),

2) informace musí být ve formě, kterou je posuzovatel schopen přijmout

(dostupnost),

3) vyslaná informace musí být podle povahy přijata určitými receptory v nervovém 

systému příjemce (rozpoznání),

4) poslední krok představuje správnou interpretaci posuzovatele (použití).

Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak je posouzení určité vlastnosti správné. Tento proces 

se dá schematicky vyjádřit následným způsobem:

Prostředí     Příjemce

První fází procesu sociální percepce v kontextu realistického modelu přesnosti dle Fundera 

je tedy relevance (Funder, 1999; in Hřebíčková 2011). Jedná se tedy o skutečnost, kdy je ku 

příkladu ve společnosti extrovert, který je výřečný a hovorný. Musí tedy mluvit, aby poskytl 

Atributy 

posuzované 

osoby

Hodnocení 

posuzovatele

relevance dostupnost rozpoznání použití
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relevantní „vodítko“ k aspektu osobnosti. Samozřejmě je třeba také přihlédnout k situačnímu 

kontextu, který může být jednoduší i složitější. O výřečném člověku se toho mnoho 

nedozvíme, budeme-li ho pozorovat samotného v metru. Hřebíčková to komentuje slovy: 

„Situační kontext nám poskytuje nebo neposkytuje možnosti projevovat se relevantně 

nějakému rysu.“

Forma vyjádření je důležitým faktorem dostupnosti, což představuje druhou fázi procesu 

posuzování. Ovšem nezřídka je informace o nějaké charakteristice skryta pod falešným 

vodítkem. Hřebíčková užívá příkladu, že „nervózní člověk může být plný obav, trpět úzkostí, 

ale může se usmívat.“ Z toho vyplývá, že informace o neuroticismu zůstává skrytá a tedy i 

nedostupná.

Třetím krokem je rozpoznání, přičemž tato fáze se již nachází na straně posuzovatele. 

Posuzovatel je samozřejmě schopen tu či onu charakteristiku rozpoznat pouze tehdy, když je 

dostupná. Schopnost detekovat informaci je závislá na její intenzitě, na stavu, citlivosti 

pozorovatele i na jeho individuálních vlastnostech. Pokud posuzovatel disponuje 

charakteristikami, které sdílí s posuzovanou osobou, bude na detekci této informace citlivější.

Čtvrtý krok je poměrně složitý, neb je vystaven širokému spektru zdrojů zkreslení, o 

kterých je pojednáno v kapitole 3.3.1.2. Jedná se o poměrně náročný kognitivní proces, který 

může být inhibován faktory, které mají vliv na myšlení obecně. Nicméně pokud jsou 

rozpoznané informace správě interpretovány, pak je dokončen celý proces adekvátního 

přisouzení dostupné charakteristiky.

Celý tento model Hřebíčková shrnuje následně: „Ačkoli má realistický model správnosti 

sloužit k pochopení správného posuzování osobnosti v reálném životě, je vlastně schematický 

a zjednodušený. Popisuje jeden rys a jeden podnět. Jednotlivý rys produkuje odpovídající 

chování, které je odhalitelné a použitelné pro posuzovatele a jehož výsledkem je správné 

posouzení rysu. Sociální realita je ale složitější. Lidé pozorují mnoho chování a odhalují 

mnoho rysů současně. Posouzení je výsledkem integrace mnoha podnětů získaných v určitém 

čase. Schematický model zahrnující relativně jednoduché procesy umožňuje dát zkoumání 

správnosti řád a poskytuje vztahový rámec pro nové výzkumy správnosti.“ (Hřebíčková, 2011)

3.3.1.2. Zprostředkovatelé přesnosti v rámci modelu RAM

3.3.1.2.1. Posuzovatel

Prvním zprostředkovatelem je posuzovatel. Posuzovatelé se liší zejména v míře sociální 

inteligence. Tento termín použil americký psycholog Gardner, přičemž pojem sociální 

inteligence označuje schopnost rozumět druhým lidem, konkrétně jejich pocitům, motivaci, 
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náladám. Empaticky vyciťovat potřeby a cíle druhých (Kassin, 2007). Ze schématu modelu 

RAM je patrné, že posuzovatele se týká rozpoznání a použití. Tato schopnost rozpoznat a 

použít sestává ze tří komponent. Jsou to znalosti, schopnosti a motivace.

Znalosti mohou být explicitní, kdy se jedná o získání údajů o osobě tím, že pozorujeme 

chování této osoby v různých situacích. Pokud získané údaje jsou osvojeny prostřednictvím 

praxe a zpětné vazby, pak se jedná o informace implicitní.

Dobrý a přesný posuzovatel musí disponovat percepčními a kognitivními schopnostmi. 

Postižení lidé nemusejí mít dostupné všechny informace všem smyslovým kanálů. Slepec 

například nemá možnost pozorovat, ale o to více vnímá prajazykové vlastnosti hlasových 

projevů. Jedna studie prokázala, že inteligentnější lidé správněji posuzují emoce a výkonnost 

druhých (Havenstein, Alexandr 1991; in Hřebíčková,  2011).

Posledním aspekt je motivace posuzovatele. Stručně se dá říci, že čím více je posuzovatel 

přesvědčen o důležitosti svého posouzení, tím více je posuzování přesnější (Flink, Park, 

1991).

3.3.1.2.2. Posuzovaná osoba

Z hlediska posuzované osoby se ptáme na její „čitelnost.“ Lidé, kteří poskytují mnoho 

informací o svých osobnostních vlastnostech, jsou také snadněji čitelnější a posuzovatelní než 

lidé, kteří se neprojevují (ačkoli i neprojevování se je vodítko). Situace jsou tak dělitelné na 

silné a slabé (Snyder, Ickes, 1992; in Hřebíčková 2011). Slabé situace v tomto dělení

kupodivu produkují chování, které přináší více informací o osobnosti. Silné situace přinášejí 

takové situační tlaky, které stírají vliv individuálních rozdílů. To se týká většinou nějakých 

profesních rolí a formálního chování.

Do této kategorie rovněž spadá účelová mystifikace či přetvářka. Vybíral hovoří o změně 

výrazu tváře nebo chování podle situace. Toto chování je pozorovatelné jak při verbální, tak i 

neverbální komunikace, kdy jedinec přikyvuje, aniž by tušil, o čem druhý hovoří (Vybíral, 

2000).

Třetí možností jsou různé nekonzistentní typy či poruchy osobnosti. Hřebíčková píše, že 

„posuzovatelnost je vlastně manifestací koherentní, stabilní a zdravé osobnosti. Takoví lidé se 

projevují stejně vůči všem, s nimiž se stýkají, a proto je jednodušší předpovědět jejich chování 

nebo posoudit jejich osobnostní charakteristiky. Obtížně posuzovatelní mohou být neurotici, 

jejichž úzkostnost a impulzivnost by mohla ovlivnit nepředvídatelnost jejich chování“ 

(Hřebíčková, 2011).
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3.3.1.2.3. Rys

Základní vlastností dobré rysu je jeho přístupnost pozorování. Čím silnější a dostupnější 

tento rys je, tím je pravděpodobnější, že budou posuzovatelé přesnější. Přisuzování 

psychologických charakteristik je rovněž závislé na hodnotícím aspektu osobnostní vlastnosti. 

Přirozeně existují charakteristiky sociálně žádoucí (inteligence, svědomitost), ale rovněž 

sociálně nežádoucí (neuróza, prolhanost). Některé studie dokládají, že rysy relativně neutrální 

jsou přisuzovány nejpřesněji (Funder, Colvin, 1988; in Hřebíčková, 2011).

3.3.1.2.4. Informace

Informace je posledním zprostředkovatelem přesnosti posouzení druhé osoby. Informace 

může být kvantitativního typu, která postihuje časový interval známosti posuzovatele a 

posuzovaného. Funder (Funder, Colvin, 1988) nazval vliv této kvantitativní informace „efekt 

obeznámenosti“ (acquaintance effect). Tento efekt by se dal popsat tak, že čím déle se lidé 

znají, tím vykazují větší přesnost než ti, kteří se neznají. Kvalita informace předpokládá, že 

pokud známe něčí názory a pocity, máme větší šanci ho přesně posoudit. Musíme ovšem 

nejprve vyslechnout pokusnou osobu, o čem přemýšlí a co prožívá.

3.3.1.3. Zdroje zkreslení sociální percepce na straně posuzovatele

V kontextu sociální percepce a její přesnosti je nezbytné provést přehled možných zdrojů 

zkreslení, které se týkají hodnotící osoby. Mezi tyto tendence intuitivních strategií vnímání 

druhých osob patří implicitní teorie osobnosti, heuristické zkratky, stereotypy, motivační a 

emocionální faktory.

V procesu formování dojmu často užíváme implicitní teorii o osobnostních rysech a o tom, 

které rysy se vyskytují současně. S touto teorií přišel v roce 1955 L. J. Cronbach (Nakonečný

2009), který ji dal i název. Výraz implicitní je zde použit v tom smyslu, že lidé tuto intuitivní 

strategii užívají nevědomě. Implicitní teorie říká, že ten, kdo má určitý osobnostní rys, má 

také několik dalších, které jsou s ním spojeny. Pro ilustraci lze uvést implikaci, že poctiví lidé 

jsou zároveň důvěryhodní. Tyto dva rysy jsou tak ve vzájemné kovarianci. Jedná se tedy o 

způsob vytváření schémat, kategorií, stereotypů a prototypů. Z toho vyplývá, že posuzovateli 

umožňuje organizovat informace o druhých lidech a zároveň tak předpovídat jejich chování. 

Nakonečný píše, že některé znaky jsou ovšem při utváření dojmu významnější, než jiné. Další 

stinnou stránkou této intuitivní strategie je fakt, že dva lidé mohou vytvořit naprosto rozdílné 

kovariance téže vlastnosti. Pro příklad si inteligentního člověka jeden může pojit s uzavřeností 

a druhý se zvědavostí atp.



20

S implicitní teorií souvisejí stereotypy, které J.-P. Leyens a J.-P. Codol vymezují jako 

„skupinu sdílené implicitní teorie osobnosti o této nebo jiné skupině“ (Nakonečný 2009). Jsou 

to tedy vlastnosti, které charakterizují určitou skupinu či kategorii lidí. Může se jednat o ženy, 

muže, věkové skupiny, etnické skupiny či příslušníky různých profesí. Čili zatímco implicitní 

teorie osobnosti se vztahuje na osobnostní vlastnosti jednotlivce, stereotypy jsou vztaženy na 

jeden či více znaků, jež jsou sdíleny určitou skupinou lidí, kteréžto jsou připisovány i další 

vlastnosti.

Kognitivní heuristiky představují soubor jednoduchých, relativně snadno aplikovatelných 

procesů, které mnohdy ústí ve správný úsudek. Tato úspornost snadné aplikace ovšem vede 

k ignorování základních racionálních pravidel a tedy i ke zkreslení (Atkinson, 2003).

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje sociální percepci, je vliv emocí jak na straně

posuzovatele, tak i posuzované osoby. V afektivním stavu posuzovatel vnímá odlišně od 

situace, než když se nenachází ve stavu afektivního vzrušení. Nakonečný doslova píše: „… 

dochází k deformaci vnímání a posuzování druhé osoby.“

V tomto přehledu posledním faktorem, který působí jako zdroj zkreslení v procesu sociální 

percepce a má tak vliv na přesnost přisuzování určitých charakteristik, je motivace. Nedávná 

studie Biesanze a Humanové (Biesanz, Humanová, 2010) zkoumala vliv motivace na utváření 

prvního dojmu o druhé osobě. Východiskem jejich práce byl teoretický model nazvaný 

Weighted-Average Model (WAM), který vytvořil David Kenny. Tento model zahrnuje 

analýzu faktorů, které mají vliv na míru shody mezi pozorovateli. Rozlišuje tzv. „normative 

accuracy“ (normativní přesnost) a „distinctive accuracy“ (specifická přesnost založená na 

individuálních atributech posuzované osoby). Podle modelu WAM pozorovatel připisuje 

charakteristiky na základě specifických osobnostních rysů posuzovaného. Jinými slovy podle 

vlastností, které se vymykají „průměrným“. Normativní přesnost (normative accuracy) 

koresponduje s povědomím o obecných vzorcích osobnostního profilu, které jsou spíše 

výsledkem výše zmíněných zdrojů zkreslení, jako je implicitní teorie, kognitivní heuristiky a 

stereotypy. V této studii byli respondenti rozděleni do dvou skupin, přičemž příslušníci obou 

skupin měli vyplnit dotazník, který se týkal sebehodnocení. Následně tito respondenti

sledovali sedm pětiminutových rozhovorů, ve kterých pozorovali posuzované osoby. Po 

zhlédnutí rozhovoru měli respondenti za úkol zaznamenat svůj dojem do 44 položkového 

dotazníku Big Five ve formě odpovědí na desetistupňové škále. V experimentální skupině byli 

respondenti instruováni, aby si utvořili co možná nejpřesnější dojem o posuzovaných 

osobách, což představovalo motivaci. Kontrolní skupina žádnou instrukci k podpoření 

motivace nedostala. Jako kritérium validity sloužil dotazník Big Five vyplněný posuzovanými 
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osobami. Výsledky studie potvrdily hypotézu, že více motivovaní pozorovatelé jsou schopni 

lépe zpozorovat odlišnosti v rysech posuzovaných osob a jejich dojmy méně korespondují s 

obrazem průměrného člověka. Co se týče neutrálních a sociálně méně žádoucích 

charakteristik, se ohodnocení obou skupin statisticky významně nelišilo. Avšak u sociálně 

žádoucích a kladných charakteristik bylo u experimentální skupiny hodnocení druhých 

kritičtější.

3.3.1.4. Zdroje zkreslení na straně posuzované osoby

Co se týče samotné posuzované osoby, do hry sociální percepce rovněž vstupují faktory, 

které mohou působit jako zdroj zkreslení. Mezi ně patří efekt primarity (primacy-effect), efekt 

novosti (recesy effect), haló efekt (hallo-effect), efekt rozptýlení (information diffusion effect), 

význačnost v chování a fyzická nápadnost (Nakonečný, 2009).

První z výše uvedených, tedy tzv. efekt primarity, spočívá v tom, že rysy posuzované 

osoby, které se vyskytly jako první, mají větší vliv na formování dojmu. Vytvářejí tak jakýsi 

kontext, do kterého posuzovatel umisťuje další vlastnosti. Posuzovatel se tedy spoléhá na již 

zformovaný obraz posuzované osoby a ignoruje další informace o vlastnostech této osoby. 

Tento efekt je možné do jisté míry redukovat tím, že posuzovatel má na hodnocení dostatek 

času a je nějakým způsobem motivován (Výrost, Slaměník, 1997).

Efekt novosti má oproti efektu primarity v podstatě opačný ráz. Pokud jsou první dojmy 

v nějakém nesouladu s dojmy pozdějšími, pak tyto pozdější dojmy korigují popřípadě 

překrývají  ty první (Nakonečný, 2009).

Haló efekt říká, že některé rysy jsou důležitější pro posuzovatele a nezáleží pak na jejich 

pořadí. To jsou tzv. centrální rysy. Ty ostatní, jež mají menší dopad na formování dojmu, se 

nazývají periferní rysy. Jedná se tedy o dominanci nějakého rysu (Výrost, Slaměník, 1997).

Efekt rozptýlení spočívá v tom, že pokud je nějaká informace o posuzované osobě podána 

souběžně s další, která s ní nesouvisí, její efekt je slabší než v případě, je-li tato informace 

podána samostatně.

3.3.2. Hlas v kontextu sociální percepce

V rozhovoru si uvědomujeme především to, co je vyjádřeno slovy, a následně o tom 

uvažujeme. Vědomou pozornost většinou neupínáme na to, jakým způsobem je promluva 

řečena. To ovšem ještě neznamená, že na nás nepůsobí. Hlasový projev působí většinou na 

nevědomé úrovni. Předně je třeba zmínit, že hlas oproštěný od sémantické složky spadá do 

kategorie neverbální komunikace. 
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Z názvu vyplývá, že se jedná o prostředky komunikace neverbální povahy. Do skupiny 

neverbálních prostředků, které člověk užívá, a které i vnímá, patří: tělesný kontakt, blízkost, 

pozice těla, vzezření, kývání hlavy, výrazy tváře, gesta, pohledy a také parajazykové projevy 

v hlase.

Parajazyk či paralingvistika (para lingeu v řečtině doslova znamená „v řeči stojící mimo“)

je v sociální psychologii chápán jako „soubor vokálních projevů, vyskytujících se na pomezí 

mezi neverbálními mimočasovými prostředky a mluvenou řečí“. Nejde tedy o to, co říkáme, 

ale jakým způsobem. Mezi paralingvistické jevy patří: tempo mluvy, tón hlasu, jeho usazení, 

intonace, pomlky, hlasitost, plynulost řeči a tedy i pauzy, chyby, kterých se mluvčí dopustí, 

nedostatky v řeči, při řazení slov, modulaci atp. (Vybíral, 2005). Uvedené paralingvistické 

složky lze rozdělit do čtyř skupin (Křivohlavý, 1988):

a) Hlasové dimenze akustického projevu

b) Časové charakteristiky

c) Interakční vztahy v jazykovém skupinovém projevu

d) Jiné nežli slovní akustické projevy

Těmito jevy se zabývá paralingvistika jako lingvistická subdisciplína. Ovšem 

vázaností těchto projevů v sociálním a situačním kontextu se zabývá sociálně 

psychologických přístup.

Způsob mluvy jedince tak může vést k vyvozování osobnostních charakteristik. 

Domníváme se snad, že ten, kdo mluví tiše, si není jistý sám sebou nebo je introvert? Ten kdo 

mluví hlasitě, přehnaně, zdůrazňuje své self? Ten, kdo mluví monotónně, nemá zájem o druhé 

nebo je neurotický? Hlavním úkolem tedy je vyšetřit adekvátnost přisouzených charakteristik, 

které byly odvozené z paralingvistických jevů. Davitz například zjistil, že lidé jsou poměrně 

přesní v usuzování socioekonomického statusu mluvčího podle minutové nahrávky hlasu 

(Davitz, 1964, in DeVito 2008).

O těchto úvahách smýšlel již Platón v Athénách. Tvrdil, že styl vystupování a způsob 

mluvy je „povahotvorný“. V tomto smyslu se tedy osobnost nejen manifestuje v projevech, 

ale i zpětně způsob chování zároveň modifikuje charakter. „Či jsi nezpozoroval, že různá 

napodobování, provozují-li se již od mládí, vstupují natrvalo mezi zvyky a do povahy člověka 

– ať v držení těla, ať ve způsobu řeči, ba i v průběhu myšlení“ (Platón, Ústava). V 

individuálním stylu hlasového projevu jednotlivce se mohou zrcadlit důležité rysy. Tato práce

je zaměřená na rysy, které jsou obsaženy v osobnostním dotazníku NEO-PI-R, o němž bude 
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pojednáno níže. Způsob, jakým člověk mluví, bývá většinu neuvědomělý. Jinak řečeno 

mluvčí si není plně vědom toho, co všechno o sobě vypovídá. Opačně lze říci, že vědomě 

volený styl hlasového projevu poukazuje na méně trvalé osobnostní charakteristiky (Vybíral, 

2005).

3.3.3. Odlišnosti hlasového projevu mužů a žen

Gendrové rozdíly v hlasovém projevu jsou jistě atraktivním tématem a i v této práci se na tyto 

rozdíly budeme ptát. Jsou zde některé obecné faktory ovlivňující vnímání hlasového projevu 

mužů a žen, které působí spíše na nevědomé úrovni. Krauss a Chiu uvádějí čtyři:

a) V kapitole o vlastnostech lidského hlasu je popsáno, proč muži mají většinou hlubší 

hlas a ženy vyšší. Z této fyziologické odlišnosti vyplývá i naše podvědomé očekávání 

při setkání s mužem či ženou, které vyvstane na povrch, pokud se setkáme s mužem, 

jehož hlas má neobvykle vysoký hlas, a opačně je tomu u žen, které disponují 

hlubokým hlasem.

b) Jako další faktor uvádějí, že v průměru ženy artikulují lépe než muži, přičemž muži 

hovoří rychleji.

c) Rozdíly se obvykle objevují v řečovém rejstříku, intonaci, melodii.

d) Rozdíly se rovněž objevují, hovoří-li žena se ženou či s mužem.

3.4. Co sdělujeme tónem řeči?

Již bylo na jiném místě zmíněno, že hlas zrcadlí psychický charakteristiky mluvčího. 

Křivohlavý píše, že: „psychický stav se při tom odráží zvláště výrazně ve zbarvení, v tónině,

ve které je hovor veden a v hlasitosti slovního projevu“ (Křivohlavý, 1988). Všechny tyto 

vlastnosti spadají do skupiny hlasové dimenze akustického projevu. Křivohlavý například 

zmiňuje, že podle hlasitosti slovního projevu je možné velmi dobře rozeznat fázi, ve které se 

nachází pacient trpící bipolárně-afektivní poruchou, zda ve fázi manické či depresivní. Další 

určující vlastností pro momentální nálady jedince je témbr. „Nejen relativně dlouhodobě 

trvající, ale i poměrně krátkodobě se vyskytující stavy vzrušení a skleslosti se dosti zřetelně 

odrážejí v svrchních tónech hlasu. Jsou lidé, kteří mají mimořádně citlivé uši k takovým 

projevům. Neujde jim ani sebemenší záchvěv v tónu hlasu. Dovedou z něj vycítit náznak 

vzrušení nebo pocit beznaděje.“

Další pozorovatelná dimenze, která odlišuje hlasový projev jedinců, spadá do skupiny 

časových charakteristik hlasového projevu - tempo řeči. Dá se jednoduše měřit tak, že zjišťuje 

počet vyprodukovaných slov za minutu. Často se ovšem setkáváme v různých situacích 
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s lidmi, jejichž tempo je značně kolísavé. Křivohlavý o tempu řeči píše, že „dynamika řeči 

naznačuje, co se dálo v nitru hovořící osoby v různých časových fázích jejího hovoru. Zvláště 

důležité jsou při tom extrémní případy této dimenze, tj. fáze úplného ticha a fáze překotného 

hovoru. Ticho naznačuje váhání, nejistotu, rozpaky. Překotná produkce slov naznačuje citové 

vzrušení, osobní zaujetí a zavzetí osoby do rozhovoru.“ Tempo řeči tedy obecně může 

v extrémních situacích naznačovat míru neuroticismu. Křivohlavý zmiňuje, že naopak u 

pacientů trpící schizofrenií se řeč vyznačuje mimořádnou plynulostí, že daná osoba „mluví 

jako kniha.“

Jelikož se věnujeme neinteraktivnímu hlasovému projevu, můžeme vypustit třetí skupinu 

paralingvistické složky, tedy rozhovor ve skupině.

Do poslední skupiny patří ostatní akustické složky hlasového projevu, tj.- různé slovní 

parazitismy, jako - „ééé“ nebo „ehm“, „hmm“ atp. Rovněž sem lze zahrnout velmi hlasité 

dýchání, vzdechy a další projevy výdechového proudu. Všechny tyto projevu mohou také

působit jako vodítka pro přisouzení nějaké charakteristiky. Obdobně mohou působit i 

nedokončené věty, opomenutí slov, opakování, přeřeknutí, zakoktání a další. Je na místě 

otázka, co naznačují o řečníkovi a jak přesně jsme schopni podle takového vodítka provést 

atribut nějaké charakteristiky? V tomto případě by chyby zřejmě naznačovaly úzkost, 

nejistotu nebo neuroticismus jakožto osobnostní rys.

V hlasovém projevu nás v normálních situacích může zaujmout způsob promluvy, ale 

zároveň pro nás mohou být vodítkem i pomlky v řeči. Mnoho výzkumů se zabývalo právě 

tím, jak tatáž promluva (stejná sémantická složka), ovšem s různými pomlkami působila na 

posluchače. O čem tedy pomlky v řeči vypovídají? Křivohlavý zdůrazňuje, že je třeba od sebe 

rozlišovat tiché a nenaplněné pauzy. Tiché pauzy se „vyskytují v místech, kde dochází při řeči 

k určitým elektromyografickým změnám v elektrickém kožním potenciálu řečníka. Protože 

tento tzv. kožní galvanický reflex je příznakem citového – emocionálního stavu člověka, 

znamená toto zjištění, že s velkou pravděpodobností můžeme očekávat úzký vztah mezi tichými 

pauzami a určitým emocionálním vzrušením u hovořící osoby.“

3.5. Manifestace osobnosti v hlasovém projevu

Předpokladem této empirické studie je existence pramenných rysů či faktorů osobnosti neboli 

tzv. skutečných vnitřních determinant chování (Nakonečný, 2009). Výchozím modelem 

faktorové struktury osobnosti je model „pěti silných faktorů“ (big-five-model), který vychází 

ze seznamu přídavných jmen, která se nějakým způsobem týkají trvalých vlastností 

jednotlivce a následných reakcí. Tato přídavná jména se tedy týkají rysů osobnosti. Ze stovek 
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takových přídavných jmen byl zformován redukovaný seznam, který byl administrován 

zkoumaným osobám k sebehodnocení, a jeho výsledek posléze zkoumán faktorovou 

analýzou. Schematicky lze postup vyjádřit následujícím způsobem:

a) slovník

b) adjektiva týkající se psychických rysů osobnosti

c) jejich redukce

d) sebehodnocení

e) faktorová analýza výsledků

f) identifikace faktorů

Backhanse (Banchanse 2004; in Nakonečný 2009) navrhl následující pojmovou výstavbu 

modelu „big five“: 

faktory

(centrální vlastnosti)

↓

fasety

(podřazené vlastnosti)

↓

zvyky

(typické způsoby chování)

↓

specifické reakce

(chování v konkrétních situacích)

Nejužívanější podobu tohoto modelu vypracovali Costa, P. T., McCrae, R. R. (1992; in 

Nakonečný 2009). Obsahuje pět silných faktorů, mezi něž patří extroverze, neuroticismus, 

příjemnost, svědomitost a otevřenost vůči zkušenosti. Tyto základní osobnostní rysy 

představují primární osobnostní tendence, které se zrcadlí ve způsobu prožívání, uvažování a 

chovaní. Z evolučního hlediska je tento model možné chápat v kontextu adaptační dispozice, 

jako určitou strategii zvládat určité situace, které zahrnují i situace sociální (Vágnerová, 

2010).  

Prvním z faktorů je extraverze – Jungův termín označující souhrn povahových rysů 

člověka, které vedou k zaměření osobnosti navenek. Vysoká míra tohoto faktoru zahrnuje 

sklon k interpersonálním kontaktům a pozitivnímu emočnímu prožívání. Mezi fasety tohoto 
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faktoru patří družnost, aktivita, hovornost, veselost, optimismus. Opakem je pak introverze, 

která se projevuje uzavřeností, zdrženlivostí, nenápadností.

Neuroticismus je dalším faktorem osobnosti a v psychologickém slovníku (Hartl, Hartlová, 

2010) je charakterizován jako „klinický obraz neurastanie: člověka úzkostného a emocionálně 

nestabilního“. Vyjadřuje míru, do jaké se člověk cítí být ohrožen okolním světem, s čímž 

souvisí i tendence k negativnímu emočnímu prožívání. Mezi jeho fasety tedy patří nervozita, 

úzkostnost, nejistota, rozpačitost, proti nimž stojí naopak emocionální vyrovnanost, 

bezstarostnost, klid. Opakem neuroticismu je pak emoční stabilita, která se projevuje klidem a 

vyrovnaností, odolností ke stresu a rychlou schopností opětovné stabilizace do klidového 

stavu.

Příjemnost, která je někdy též označována jako vstřícnost (Vágnerová, 2010), je 

charakterizována soucitem, altruismem, kooperativností, povolností. Příjemnost tedy 

vyjadřuje vztah k lidem a sociabilitě. Opozitem těchto vlastností pak jsou nesnášenlivost, 

chladnost, lhostejnost, nedůvěřivost, egocentrismus.

Etymologie českého slova svědomitost nabízí krásné vysvětlení tohoto faktoru. S vědomím 

jednat znamená spolehlivost, ukázněnost, přesnost, sebekontrolu. Všechny ze jmenovaných 

vlastností vystihují vztah k činnosti a práci. Rubem této vlastnosti jsou nezodpovědnost a 

nedisciplinovanost, nespolehlivost, nedbalost, nepřesnost či lhostejnost.

Poslední faktor představuje otevřenost vůči zkušenosti, někdy též nazýván jako 

kultivovanost. V tomto faktoru je obsažen motivační aspekt, mezi jehož projevy patří zájem o 

nové zkušenosti. Mezi charakteristiky vystihující tento silný faktor, patří nezávislost 

v usuzování, ctižádostivost, chytrost a také sklon k vytváření rozmanitého vnitřního světa –

fantazie a představivost. Oproti nim stojí konvenčnost, přitlumená emocionalita, 

konzervatismus.

Model Velké pětky se ovšem nevyhnul kritice. Hlavním výtka se opírala o to, že tento 

model nezahrnuje všechny možné osobnostní vlastnosti. Vágnerová píše, že tento model 

vysvětluje 60% osobnostní variability (Vágnerová, 2010). Avšak vzápětí dodává následující: 

„Tvoří jej faktory, které jsou obecné a v zásadě kulturně nezávislé, takže jej lze považovat za 

univerzální.“

3.5.1. Pilotní studie hodnocení osobnostních charakteristik podle hlasu

V roce 1931 provedl T. H. Pear první slibný pokus zabývající se hodnocením osobnostních 

charakteristik podle hlasu (Allport & Cantril, 1934). Do svého výzkumu zapojil devět 

mluvčích různého věku, pohlaví a zájmů, přičemž od britských posluchačů nashromáždil více 
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než 4000 hodnocení zahrnující odpovědi na otázky ohledně povolání, věku, pohlaví a místa 

narození mluvčích. Ačkoli původním záměrem byl pro Peara výzkum přízvuku a dialektu, 

volné odpovědi mu umožnily vyvodit závěry týkající se přesnosti hodnocení dalších 

charakteristik. V tomto experimentu představoval věk a pohlaví nejsnadněji hodnocené 

charakteristiky. Protože však technika sběru dat byla použita v podstatě bez pevného ukotvení 

(volné odpovědi), je obtížné jeho výsledky kvantitativně vyjádřit. Následující studie jsou již 

pevněji metodologicky uchopené a zaměřují se na výzkum vztahu mezi hlasovým projevem a 

osobnostními charakteristikami. 

Tyto studie se dělí na dvě hlavní výzkumné oblasti. Jedna oblast se věnuje přisuzování 

relativně stabilních charakteristik podle hlasového projevu jedince. Šlo zejména o tělesné 

charakteristiky - přisuzování věku, váhy, tváře mluvčího prostřednictvím přiřazení fotografie 

k hlasu atp. (Allport & Cantril, 1934). Jiné typy výzkumů stabilních charakteristik podle hlasu 

se věnovaly dovednostem a zájmům jednotlivců. Jedna studie kupříkladu zjistila jistou 

korelaci mezi odhadnutou inteligencí podle hlasu a skutečným IQ mluvčího (Fay, Middleton, 

1940; in Kramer, 1963). Další studie se zajímaly o korelaci mezi hlasem a přisouzenou 

dominancí. Miller (1958) zase zjistil, že subjektům s „neznělým“ („breathy“) hlasem je 

přisuzována nízká hodnota dominance a vysoká hodnota introverze (Kramer, 1962).

Druhá oblast výzkumu se věnuje přisuzování emočních či afektivních proměnných 

obsažených v hlasovém projevu. Soskin (1953) popsal vokální komunikaci ve dvou úrovních. 

Jednou z nich je „sémantická informace“, která obsahuje artikulované vzorce zvuků, jež 

rozeznáváme jako slova a věty. „Afektivní informace“ sestává z neverbálních rysů hlasu. 

Studie prezentovala jak úspěšně a jaké emoce jsou vyjádřeny neverbálními aspekty hlasu 

prostřednictvím metody odstraňující vliv jednotlivých slov, tedy odstranění „sémantické 

informace.“  Hlavní formou „nesmyslného obsahu“ byla čísla a písmena abecedy. Výzkumní 

pracovníci prvních studií tohoto typu (Skinner, 1935; in Kramer, 1962) požadovali po 

mluvčích, aby řekli jednoduše „ah“. Nejprve byli požádáni, aby si přečetli pasáž z emotivně 

zabarvené literatury a poslechli hudbu, jež jim měla navodit stav smutku či spokojenosti. 

Následně vyjádřené spokojené „ah“ mělo vyšší tón a větší intenzitu než smutné „ah“. Davitz 

(1959; in Kramer 1962) při svém výzkumu užil přednesu abecedy různými formami 

vyjádření. Zaměřil se na chyby a relativní snadnost při hádání různých emocí. Většina odhadů 

pocitů byla označena adekvátně. Avšak chyby, které se při hádání vyskytly, se také velmi 

často shodovaly. Například strach byl často mylně označen jako nervozita, zamilovanost jako 

smutek a hrdost byla zaměňována za spokojenost.  Oba směry se však potýkaly s potížemi s 

oddělením neverbálních aspektů hlasu od verbálních (Kramer, 1962). Pilotní studie 
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(Pear,1931; Allport & Cantril, 1934) ovšem svědčí o faktu, že v hlase se projevuje informace 

o osobnosti a dalších charakteristikách jedince.

Pro vytvoření výzkumného rámce Scherer (Scherer, 1972) navrhl užití upraveného

Bruinswikova čočkového modelu (viz. výše), který umožnil systematické vyhodnocování 

jednotlivých složek přisouzených osobnostních charakteristik a zkoumání jejich adekvátnosti 

podle hlasu a řeči. Upravený čočkový model rozlišuje mezi osobnostními dispozicemi, které 

jsou obsaženy v řečovém signálu. Ty Sherer nazývá distálními vodítky. Na druhé straně pak 

stojí percepční reprezentace řeči, která pak vede k připsání psychologické charakteristiky 

řečníkovi. Tyto informace Scherer nazval proximálními vodítky (Scherer, 1979). Osobnostní 

„markery“ obsažené v řeči jsou tedy taková distální řečová vodítka, jež jsou spjata 

s jednotlivými osobnostními dispozicemi, a která mohou být adekvátně vnímána a správně 

interpretována neškoleným posluchačem tak, aby odpovídala skutečným výsledkům 

osobnostního testu.

Scherer popisuje vlastnosti hlasového projevu, který utvářejí taková řečová vodítka, jež 

jsou determinována dýcháním, fonací a artikulací. Sledována mohou být tři základní distální 

vodítka: fundamentální frekvence, vokální energie či intenzita a distribuce energie v hlasovém 

spektru. Všechny tyto parametry je možno měřit elektroakustickými přístroji nebo pomocí 

počítačové analýzy. Proti těmto třem parametrům stojí percepční parametry obsahující výšku 

hlasu, hlasitost a témbr (barva hlasu).

Fundamentální (hlasivková) frekvence (f0) je frekvence tónů, které vydávají hlasivky. 

Neobsahuje tak zvuky modifikované ústy a jazykem. Rovněž je oddělena od rezonance dutiny 

nosní a hltanové, které zesilují některé části zvukového spektra. Vokální energie je dána 

velikostí rozkmitu při chvění hlasivek. Je subjektivně vnímána jako hlasitost. Konečně

distribuce energie v hlasovém spektru je intenzita různých tónů v hlasovém spektru.

Vztahu fundamentální frekvence a osobnosti se věnovala Margaret Imhofová. Imhofová

(Imhof, 2010) zjišťovala dopad prajazykových prvků na hodnocení osobnosti ve studii, která 

užívala manipulačních technik. Tato technika je založená na základě úpravy určité kvality 

hlasu a pozorování změn v percepci na straně posuzovatele. V jejím experimentu docházelo 

k manipulaci fundamentální frekvence (f0) na percepci vlastností typu Big five. Studie 

prokázala, že zvyšování f0 má pozitivní vliv na přisouzení příjemnosti, zatímco svědomitost a 

emoční stabilita poklesly. Obecně pak jsou ženské hlasy (vyšší f0) hodnoceny jako 

extravetnější a otevřenější, zatímco mužské hlasy (nižší f0) jsou pak spojovány s emoční 

stabilitou a příjemností. Zajímavé jsou výsledky týkající se rozdílů uvnitř ženského pohlaví. 

Ženy s hlubším hlasem jsou vnímány jako příjemnější než ženy s vysokým hlasem, zatímco u 
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mužů je tomu naopak, tedy muži s hlubším hlasem jsou vnímáni jako méně příjemní (Imhof, 

2010).

Co se týče vokální energie (hlasitosti), ta je spojována s extroverzí a dominancí. Ve 

výzkumu Putse (Puts, 2006) byl tento předpoklad potvrzen. Opět se jednalo o manipulaci 

fundamentální frekvence, která byla snižována a zvyšována pomocí počítačového programu. 

Tato studie prokázala značnou negativní korelaci mezi dominancí a fundamentální frekvencí, 

což se shodovalo i se sebehodnocením. Puts na závěr připojuje evoluční interpretaci výsledků, 

že hluboký hlas se vyvinul u mužů, jelikož zvyšuje úspěšnost při pohlavním výběru, a to ze 

dvou důvodů. Předně hlas zvyšující dominanci umožňuje muži odehnat ostatní muže od 

zdrojů. Za druhé hluboký hlase, který odráží dědičné rysy spjaté se zdatností (fitness) jako je 

například zdraví, činí muže sexuálně atraktivnějším pro ženy, které jsou v cyklu blízko 

vrcholu fertility - ovulaci.

Studie užívající metodu „nulové obeznámenosti“, o které jsem se zmínil v kapitole o 

přesnosti sociální percepce (3.3.1.), ukázaly, že s vyšší extroverzí a sociabilitou je spjata i 

snadnější produkce afektivní informace z jazykové i parajazykové složky vyjádření. Lidé 

s vyšší mírou introverze jsou na druhé straně zdatnější ve čtení této informace (Ambady, 

Hallahan, Rosenthal, 1995). Scherer (Scherer, 1978) píše, že z prozodických prvků se jako 

indikátor extroverze projevil hlasitější projev bez výrazných pomlk, vyšší f0, variabilita f0 a 

vyšší řečové tempo.

3.6. Atraktivita hlasového projevu

Je obecně přijímáno, že obě pohlaví preferují určité znaky při hodnocení atraktivity tváře. Jde 

například o preferenci znaků, které vyjadřují dětskost (babyishness) v případě mužských 

preferencí ženské tváře. V případě ženských preferencí studie nalézají preference pro poněkud 

maskulinní tváře (Perret 1998; in Barrett, Dunbar, Lycett, 2007). Situace s preferencí 

maskulinity mužské tváře je však složitější a na tomto místě se jí nebudeme zabývat. Obdobná 

studie (Berry, 1992), která se zaměřila na existenci sociálních stereotypů v oblasti vnímání 

hlasu hodnoceného jedince, proběhla i v oblasti výzkumu atraktivity a „dospělosti“ (maturity) 

hlasu, přičemž hlas byl hodnocen těmito charakteristikami na devíti-bodové škále (atraktivní-

neatraktivní, dospělý-dětský). Respondenti dále přisuzovali jednotlivým hlasům osobnostní 

rysy, jako je výkonnost, kompetence, srdečnost a upřímnost. Výzkum ukázal, že lidem, 

jejichž hlasy byly hodnoceny jako atraktivní, byla připisována vyšší míra výkonnosti, 

kompetence, srdečnosti a upřímnosti než lidem, jejichž hlasy byly hodnoceny jako 

neatraktivní. Lidé s dětskou (babyish) hlasovou kvalitou byli obyčejně vnímáni jako méně 
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výkonní a kompetentní, avšak více srdeční a upřímní než lidé s hlasem označeným jako 

„dospěle“ znějící. Hlasu vyhodnocenému jako atraktivní a zároveň dětinský, měli lidé sklon 

přisuzovat neutrálnost, co se týče výkonnosti a kompetence. Na druhou stranu však obdržely 

vyšší míru srdečnosti a upřímnosti. A hlasům vyhodnoceným jako atraktivní a dospělé, byla 

přisouzena menší míra srdečnosti a upřímnosti. Jiné výzkumy sledující atraktivitu hlasu 

uvádějí, že ženám připadají atraktivnější mužské hlasy, které mají menší vzdálenost 

harmonických komponent, čímž vzniká hlubší tón (Barrett, Dunbar, Lyccett, 2007).

Výzkumníci dokonce zjistili korelaci atraktivity hlasu k poměru obvodu pasu, boků (tzv. 

weist-hip ratio) a ramen u žen a pasu s rameny u mužů (Hughes, Dispenza, Gallup, 2004).

3.7. Femininita a maskulinita hlasového projevu

Atraktivita lidského hlasu je ovlivněna mírou maskulinity nebo femininity. Studie prokázaly, 

že hormony (zejména testosteron, progesteron a estrogen) jsou spjaty s mírou maskulinity a 

femininity, která se projevuje nejen ve tváři, ale i v hlase (Feinberg, DeBruine, Jones, Little, 

2007). Maskulinita vnímatelná v hlasovém projevu pak může být považována za známku 

vysoké hladiny testosteronu. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že lidé, kteří jsou atraktivní 

v jedné doméně, jsou rovněž hodnoceni jako atraktivní v ostatních doménách. Atraktivita 

mužské i ženské tváře pozitivně korelovala s atraktivitou hlasu. Stejně tak atraktivní hlas 

mužů i žen pozitivně koreloval s a atraktivní stavbou těla (Huges, Harrison& Gallup, 2002, in 

Feinberg, DeBruine, Jones, Little, 2007).

4. Empirická část

4.1. Cíl výzkumného projektu

Z teoretické části plyne, že záměrem této práce je zjistit, kolik informace je hodnotitel 

schopen využít a s jakou přesností hodnotit, a to na základě hlasové exprese. Cílem tedy je 

vyšetřit, k jakému zkreslení dochází při percepci psychologických charakteristik, které 

zahrnují zejména faktory Big five. V kontextu zjišťování přesnosti je vztahovým rámcem 

Funderův RAM (Realistic accuracy model) zmíněný výše. Dále je v rámci studie zjišťován 

vztah hlasové maskulinity a atraktivity na míru přisouzených vlastností. Výzkumná hypotéza 

zní následovně:
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Nulová hypotéza H0:

 Není žádný vztah mezi psychologickými charakteristikami přisouzenými na základě 

hlasového projevu a psychologickými charakteristikami změřenými pomocí 

psychologického dotazníku.

Alternativní hypotéza H1:

 Předpokládáme pozitivní vztah mezi psychologickými charakteristikami přisouzenými 

na základě hlasového projevu a psychologickými charakteristikami změřenými 

pomocí psychologického dotazníku.

Alternativní hypotéza H2:

 Atraktivita bude zvyšovat míru přisouzených sociálně žádoucích psychologicých 

vlastností (extraverze, svědomitost, příjemnost, otevřenost).

4.2. Výzkumná strategie

Předložená studie byla provedena empirickým způsobem a nasbíraná data byla kvantitativně 

vyhodnocena. Hodnocené osoby byli studenti Přírodovědecké fakulty UK (57 žen, 30 mužů), 

kteří vyplnili standardní osobnostní dotazníky NE-O-PIR. Těmto pokusným osobám byly 

pomocí kvalitního nahrávacího zařízení SONY PCM-D50 pořízeny nahrávky hlasového 

projevu: standardizovaného představení – „Jmenuji se Petr/Petra a pocházím z Havlíčkova 

Brodu“. Tato nahrávka byla následně posouzena hodnotiteli, kteří byli rekrutováni z řad 

studentů Fakulty humanitních studií a Filozofické fakulty UK, tak, aby každou vlastnost 

hodnotilo v celém setu minimálně 12 žen a 12 mužů. Dohromady tedy bylo nezbytné nasbírat 

168 hodnocení. Nahrávky byly hodnotitelům prezentovány pomocí prezentačního softwaru a 

hodnotitelé je následně posuzovali pomocí Likertovy škály 1 – 10 na osobnostní vlastnosti 

dotazníku NE-O-PIR: neuroticismus, extraverze/introverze, otevřenost vůči zkušenosti, 

příjemnost, svědomitost, a dále na maskulinitu a atraktivitu. 

4.3. Výzkumný vzorek

Pro účely našeho výzkumu bylo třeba nasbírat tři různé typy dat: hlasové vzorky, 

psychometrická data a hodnocení hlasových vzorků. Při pořizování hlasových vzorků bylo

třeba zajistit, aby všichni zúčastnění mluvili plynulou češtinou bez patologických poruch. Pro 

účely této práce bylo použito nahrávek 57 studentek a 30 studentů Přírodovědecké fakulty a 1. 
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lékařské fakulty UK, které byly vybrány z širšího výzkumného vzorku a zprostředkovány 

doktorkou Pivoňkovou. Průměrný věk byl 22,38 od 19 do 28 let, přičemž pomocí deskriptivní 

statistiky byla zjištěna směrodatná odchylka 2,08 (SD=2,08). Účastníci byli požádáni, aby 

provedli standardizované představení v závislosti na svém pohlaví. Muži byli požádáni, aby 

se představili způsobem: „Jmenuji se Petr a pocházím z Havlíčkova Brodu“. Ženy pak: 

„Jmenuji se Petra a pocházím z Havlíčkova Brodu“. Rovněž byli vyzváni, aby užili obvyklou, 

neutrální kvalitu hlasu bez afektivního zabarvení. Poté byli vybídnuti o vyplnění dotazníku  

NE-O-PIR.

Z celkového počtu 120 stimulů bylo pro konečnou statistiku použito 87 stimulů z důvodu 

nedostupnosti naměřených psychometrických výsledků.

4.3.1. Hodnotitelé

Respondenti, kteří následně hodnotili výše zmíněné nahrávky, byli rekrutováni z řad 

studentů FHS UK a FF UK. Oslovováni byli osobně na půdě fakult – Jinonice, náměstí Jana 

Palacha. Šlo o 84 žen a 84 mužů, kteří byli usazeni a byli intruováni, aby si pomocí 

notebooku s prezentačním softwarem a s použitím sluchátek pro zajištění vyšší kvality 

poslechu přehráli nahrávky a posléze je hodnotili na Likertově škále. Každý z hodnotitelů

posuzoval vždy pouze jednu vybranou osobnostní charakteristiku, atraktivitu nebo 

maskulinitu podle nahrávek od všech hodnocených osob. Jeden hodnotitel tedy posuzoval

celkem 120 zvukových stimulů, jejichž pořadí bylo prezentačním softwarem vždy 

znáhodněno jak v rámci pohlaví hodnocených osob (soubor mužů, soubor žen), tak i v rámci 

pořadí jedinců ve těchto skupinách. Hodnotitelé byli v průběhu prezentace upozorněni, zda 

budou hodnotit nahrávky žen, respektive mužů. Průměrný věk hodnotitele byl 23,54 a 

pohyboval se v rozmezí od 17 do 37 let. Stejně jako u hlasových nahrávek byla zjišťována 

pomocí deskriptivní statistiky směrodatná odchylka (SD = 3,2).

4.4. Analýza dat

Analýza adekvátnosti přisuzování psychologických charakteristik podle hlasového projevu 

proběhla pod dohledem Mgr. Věry Pivoňkové Ph.D. Byla provedena pomocí komparace 

výsledku osobnostních testů a dat získaných při poslechu nahrávek a následného hodnocení. 

Tyto údaje byly zaneseny do programu MS Excell a dále vyhodnoceny pomocí statistického 

programu SPSS. Pro statistické zpracování výsledků byla provedena bivariantní korelační 

analýza pro parametrická data a byl vypočítán Pearsonův korelační koeficient (r) mezi 

osobnostními vlastnostmi zjištěnými pomocí osobnostního testu a mezi vlastnostmi 
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přisouzenými hodnotiteli. Rovněž byl vyhodnocen vztah atraktivity a maskulinity 

k přisouzeným i skutečným osobnostním vlastnostem.

4.5. Výsledky analýzy dat

4.5.1. Adekvátnost přisouzených vlastností

Hodnocení extraverze v modelu bez ohledu na pohlaví hodnocené osoby signifikantně 

nekorelovalo s výsledkem psychologického testu NE-O-PIR. Nenalezli jsme tak vztah mezi 

přisouzenou a psychometricky naměřenou extroverzí (r = 0,045; p = 0,679; N=87). Totéž 

platilo pro extraverzi v modelu s ohledem na pohlaví hodnocené osoby: u mužů (r = -0,007; p

= 0,97; N = 30), u žen (r = 0,091; p = 0,499; N = 57).

Statisticky významná korelace nebyla nalezena ani u neuroticismu v modelu bez ohledu na 

pohlaví hodnocené osoby (r = 0,127; p = 0,246; N = 86). Ke stejnému výsledku jsme dospěli

v případě hodnocení mužů (r = 0,087; p = 0,652; N = 29) i v případě hodnocení žen (r =

0,151; p = 0,264; N = 57).

Korelace nebyla signifikantní ani u následných dvou vlastností testové baterie NE-O-PIR, 

tedy u otevřenosti vůči zkušenosti (r = 0,003; p = 0,978, N = 87) a přívětivosti (r = 0,075; p =

0,488, N = 87), a to ani v případě modelu bez ohledu na pohlaví ani s ohledem na pohlaví, 

kde výsledky dosahovaly ještě nižších hodnot.

Statisticky významnou, avšak slabou, korelaci jsme nalezli mezi hodnocením mužů 

v případě svědomitosti v modelu bez ohledu na pohlaví u hodnocených osob. Zde jsme nalezli 

pozitivní vztah (r = 0,227; p = 0,034; N = 87) mezi přisouzenou svědomitostí od mužů 

hodnotitelů a výsledkem osobnostního testu hodnocených jedinců. V modelech s ohledem na 

pohlaví hodnocených osob byla však korelace statisticky nevýznamná.

Konzistentnost měření či konsenzus mezi hodnotiteli jsme provedli pomocí Cronbachova 

alpha v modelu bez ohledu na pohlaví hodnotitele. Pro všechny vlastnosti platilo N=87, 

přičemž u atraktivity dosahovala hodnoty Cronbachova alpha 0,962; femininity 0,877; 

svědomitosti 0,918; příjemnosti 0,879; otevřenosti 0,838,  neuroticismu 0,932 a u extroverze 

0,713.

4.5.2. Vliv atraktivity a maskulinity na atribuce psychologických charakteristik

Za zmínku stojí vliv atraktivity na přisuzování vlastností. Atraktivita pozitivně korelovala se 

všemi přisouzenými vlastnostmi (v případě neuroticismu negativně) v modelu bez ohledu na 

pohlaví konkrétně tedy s extraverzí (r = 0,306; p < 0,001; N = 87), neuroticismem (r = -0,542; 

p < 0,001; N = 87), otevřeností vůči zkušenosti (r = 0,588; p < 0,001; N = 87), svědomitostí (r 
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= 0,534; p < 0,001; N = 87) a příjemností (r = 0,670; p < 0,001; N = 87). V modelu s ohledem 

na pohlaví byla rovněž objevena velmi podobná korelace u všech zmíněných vlastností.

S ohledem na pohlaví u hodnocených osob jsme ovšem nalezli pozitivní korelaci

maskulinity u mužů a hodnocené extroverze od žen (r = 0,615; p = 0,000; N = 30), od mužů (r 

= 0,491; p = 0,006; N = 30) a od všech (r = 0,579; p = 0,001; N = 30). Mužům, kteří jsou 

hodnoceni jako maskulinnější, je připsána i vyšší míra extroverze. V případě hodnocení 

femininity žen byla nalezna pozitivní korelace s hodnocením extroverze od mužů (r = 0,379; 

p = 0,004; N = 57). Ženy hodnocené muži jako femininnější byly zároveň hodnoceny jako 

extrovertnější.

Pozitivní korelaci jsme nalezli mezi hodnocením femininity a hodnocením neuroticismu 

v modelu s ohledem na pohlaví hodnocených mužů (r = 0,568; p = 0,001; N = 29). Muži tak 

ženám, jejichž hlasy byly femininnější, připisovali zároveň i vyšší míru neuroticismu.

V modelu s ohledem na pohlaví hodnocených osob jsme našli pozitivní korelaci mezi 

maskulinitou a otevřeností vůči zkušenosti (r = 0,449; p = 0,013; N = 30). Muži, jejichž hlasy 

byly hodnoceny jako maskulinnější, byly zároveň hodnoceny jako otevřenější vůči 

zkušenosti.

Co se týče korelace mezi maskulinitou a příjemností, ta se objevila v případě naměřené 

příjemnosti a hodnocení maskulinity od mužů (r = -0,366; p = 0,047; N = 30). To znamená, že 

muži hodnotí ostatní muže, jejichž hlasy mají maskulinní rysy, jako méně příjemné. V modelu 

s ohledem na hodnocení žen se objevila korelace mezi hodnocením femininity a příjemnosti (r 

= 0,589; p = 0,000; N = 57). Z toho plyne, že ženy, jejichž hlasy disponují femininními rysy, 

jsou hodnoceny jako více příjemné, bez ohledu na pohlaví hodnotitele.

4.5.3. Vztah atraktivity, maskulinity a změřených psychologických 

charakteristik

Statistická data ukázala, že atraktivita nebyla v pozitivním vztahu s naměřenými 

psychologickými vlastnostmi a nepřispěla tak ke zvýšení adekvátnosti: extroverze (r = 0,110; 

p = 0,310; N = 87), neuroticismus (r = -0,107; p = 0,328; N = 86), otevřenost vůči zkušenosti 

(r = 0,018; p = 0,870; N = 87), přívětivost (r = -0,044; p = 0,684; N = 87), svědomitost (r =

0,046; p = 0,671; N = 87).

Totéž platí o maskulinitě s jedinou výjimkou. Ta se objevila v modelu s ohledem na 

hodnocení maskulinity mužů a příjemností hodnocené muži s naměřenou příjemností mužů (r 

= -0,366; p = 0,047; N = 30). To znamená, že muži považují ostatní muže, jejichž hlasy jsou 

maskulinnější, za méně přívětivé.
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4.5.4. Závěr statistické analýzy

Výsledky statistické analýzy nevyvrátily platnost nulové hypotézy H0. Z toho vyplývá, že 

v naší studii jsme nepotvrdili vztah mezi přisouzenými psychologickými charakteristikami 

hodnocenými na základě hlasového projevu a psychologickými charakteristikami změřenými 

pomocí psychologického dotazníku. Pouze v případě hodnocení svědomitosti výsledky 

poukazují na částečnou platnost hypotézy alternativní H1. Další hypotéza H2 byla potvrzena, 

neboť atraktivita pozitivně korelovala se všemi prosociálními přisouzenými vlastnostmi (v 

případě neuroticismu negativně).

4.6. Interpretace výsledků a diskuse

V této práci nebyla zjištěn vztah mezi výsledky osobnostního testu pětifaktorového modelu 

osobnosti NE-O-PIR a hodnocením těchto vlastností podle hlasového projevu. Z toho 

vyplývá, že hodnotitelé psychologické charakteristiky nehodnotili adekvátně. Na rozdíl od 

výsledků předchozích studií se nám nepodařilo potvrdit, že by hodnocení druhých podle 

hlasové kvality bylo adekvátní. Výsledky Margaret Imhofové (2010), která našla vazbu mezi 

faktory Big Five a výškou hlasu, sice poukazují na dopad při přisuzování charakteristik, nic 

ovšem neříkají o přesnosti tohoto hodnocení. Sama na konci své práce píše, že by se další 

výzkum měl soustředit na to, do jaké míry hlas přispívá k adekvátnímu či neadekvátnímu 

posouzení. Pokud pilotní studie poukazují na fakt, že se v hlase manifestuje osobnostní 

informace (Pear,1931; Allport & Cantril, 1934; Miller 1958; in Kramer, 1962; Scherer, 1972), 

pak výsledek této studie jejich závěry nepopírá, druhým dechem, ale říká, že lidé nejsou při 

metodě nulové známosti z hlasu schopni vytěžit informaci o osobnosti, která byla zjištěna 

dotazníkem Big five. Nepřítomnost signifikantní korelace, která vypovídá o neadekvátnosti 

hodnocení, může být vysvětlena několika faktory, které měly vliv na celý proces percepce 

hlasu.

Podle RAM mohlo dojít v první řadě ke zkreslení, jež bylo zapříčiněno nedostatečnou 

relevancí informace obsažené v hlase. Zde se nabízí i přispění délky expozice nahrávky, která 

trvala zhruba 5 s, což nemuselo poskytnout hodnotiteli dostatečnou informaci o 

psychologických charakteristikách. Zkreslení mohlo být zapříčiněno nestejnou kvalitou všech 

nahrávek, na které se podílelo akusticky rozrůzněné prostředí, nestejná vzdálenost mluvčího 

k mikrofonu či nevědomá změna citlivosti nahrávacího zařízení, kdy zvuk byl pořízen s větší 

či menší intenzitou.
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Na straně mluvčího je dalším faktorem dostupnost. Zde mohlo důležitou roli hrát vědomí 

nahrávané situace, kdy probandi mohli, ačkoli byli požádáni o přirozený projev, 

standardizované představení nepřirozeně přehrávat.

Z hlediska rozpoznání informace byl každý hodnotitel schopen zvukový signál percipovat 

receptory sluchové soustavy. Jinými slovy nikdo netrpěl sluchovou vadou.

Na straně posuzovatele při přisuzování mohla nepřesnost vzniknout při interpretaci. 

Hodnotitel mohl kupříkladu užít implicitní teorie osobnosti a přisuzovat pět faktorů osobnosti 

na základě atraktivity hlasu a ostatní hlasová vodítka opomíjet. Svou roli mohlo sehrát i 

stereotypní myšlení. Hlas mohl disponovat obdobnými hlasovými parametry známé osoby a 

hodnotitel pak do ní mohl projikovat její vlastnosti. Někteří hodnotitelé se mohli nacházet 

v afektivním stavu a mít tím i sníženou schopnost sociální percepce. Rovněž někteří 

hodnotitelé mohli pociťovat úbytek schopnosti koncentrovat se na takto velký počet 

hlasových ukázek. Pro design dalšího výzkumu v této oblasti by bylo vhodnější použití 

nižšího počtu stimulů (maximálně 100 hlasových vzorků).

Efekt primarity, efekt novosti, haló efekt a efekt rozptýlení byly eliminovány díky modelu 

nulové obeznámenosti, kdy se jednalo o krátké vystavení informaci bez jakýchkoli jiných 

znalostí o hodnocené osobě.

Jak je vidno, tato studie byla vystavena mnoha zdrojům zkreslení, které mohly mít značný 

dopad na adekvátnost přisuzování psychologických charakteristik podle hlasového projevu 

jedince. Proto by se další výzkum měl soustředit na minimalizaci ovlivnitelných zdrojů 

zkreslení, která by v první řadě zahrnovala stejné akustické podmínky v nahrávacím 

odhlučněném studiu. Nahrávací zařízení by nemělo být vystaveno náhodné mechanické 

změně citlivosti. Zajištění jednotného technického zázemí se ukazuje jako nutná podmínka 

pro další výzkum v této oblasti. Dále se domnívám, že z důvodu dostupnosti a relevanci 

informace by nahrávka hlasové exprese měla být delší (cca 10 s). Žádoucí by rovněž mohlo 

být vystavení více typům hlasových nahrávek jako je standardizované představení a krátký 

přednes „abstraktního“ textu či jiné kombinaci úryvků. Co se týče samotného hodnocení, bylo 

by na místě prokombinovat osobnostní koncept NE-O-PIR s jiným. Využít by se dal například 

dotazník interpersonální diagnózy (ICL) vytvořený Learym, Laforgem a Szucekem v roce 

1954. Tento dotazník je vytvořen ze 128 položek a proband má za úkol označit ty, které jej 

charakterizují. Jistou alternativou může být i ponechání možnosti hodnotitelům přisuzovat 

hlasům vlastnosti (různá adjektiva) ze seznamu. Tak by se dal zjišťovat výskyt jednotlivých 

vlastností přisouzených různými hodnotiteli a následně by se zjišťovala korelace s výsledky 

psychometrické metody (ICL). 
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Jelikož atraktivita pozitivně korelovala se všemi přisouzenými vlastnostmi, je možné, že 

hodnotitelé podlehli haló efektu, kdy majitele atraktivního hlasu považovali zároveň za více 

extrovertního, otevřenějšího, příjemnějšího, svědomitějšího a méně neurotického. To 

podporuje implicitní teorii osobnosti, což by znamenalo, že hodnotitelé spojovali jeden rys 

(atraktivita) s výskytem ostatních (Big five). Zároveň by se tak výsledek této studie shodoval 

se studií (Berry, 1992), jež poukazovala na existenci sociálních stereotypů v oblasti vnímání 

hlasu hodnoceného jedince.

To souvisí i se vztahem atraktivity a naměřenými psychologickými charakteristikami. 

Poněvadž atraktivita nebyla v pozitivním vztahu s naměřenými psychologickými vlastnostmi, 

nabízí se vysvětlení, že hodnotitelé mylně atraktivnímu hlasu připsali osobnostní rysy, 

kterými hodnocená osoba nedisponovala.

Co se týče vlivu maskulinity na hlasový projev jedince, došli jsme k závěru, že muži 

s maskulinnějším hlasem jsou muži percipováni jako méně příjemní. To není zcela v souladu 

se závěry Imhofové (Imhof, 2010), jejíž studie říká, že mužské hlasy s nižší f0 (tedy 

maskulinnější) jsou spojovány s emoční stabilitou a příjemností. Totéž platí pro ženské hlasy. 

V této studii ženy, jejichž hlasy disponují femininními rysy, jsou hodnoceny jako více 

příjemné, bez ohledu na pohlaví hodnotitele. V práci Imhofové byly ženy s hlubším hlasem 

vnímány jako příjemnější než ženy s vysokým hlasem.

4.7. Limitace studie

Předložená práce byla provedena na populaci VŠ studentů a proto nemohou být její výsledky 

generalizovány na celou populaci. Je možné předpokládat, že ve vyšších věkových kohortách 

se díky větší životní zkušenosti adekvátnost přisuzování psychologických charakteristik na 

základě poslechu hlasového projevu zvýší.

4.8. Závěr

Celkově vzato se dá říci, že v případě naší studie se hlas neukázal jako dostatečné vodítko

k adekvátnímu posouzení psychologických charakteristik. Jak bylo popsáno výše, studie byla 

vystavena velkému množství zdrojů zkreslení, a proto by se další studie měly zabývat 

výzkumem jednotlivých fází hodnotícího procesu.



38

Seznam použité literatury:

1. Allport, G. W. & Cantril, H. H. (1934). Judging personality from voice. Journal Of 

Social Psychology, 5(1), 37-55.

2. Ambady, N., Hallahan, M. & Rosenthal, R. (1995). On judging and being judged 

accurately in zero-acquaintance situations. Journal Of Personality And Social 

Psychology, 69(3), 518-529.

3. Aronovitch, C. D. (1976). The voice of personality: stereotyped judgments and their

relation to voice quality and sex of speaker. Journal Of Social Psychology, 99(2), 207.

4. Atkinson, Rita L. Psychologie. 2., aktualiz. vyd., v Portálu 1. Praha: Portál, 2003, 

xxiii, 751 s. ISBN 80-7178-640-3.

5. Barrett Louise, Dunbar Robin, Lyccett John, Evoluční psychologie člověka, Praha, 

Portál, s.r.o. 2007, 29-30, 71, 153-154

6. Berry, D. S. (1991). Accuracy in social perception: contributions of facial and vocal 

information. Journal Of Personality And Social Psychology, 61(2), 298-307.

7. Berry, D. S. (1992). Vocal types and stereotypes: Joint effects of vocal attractiveness 

and vocal maturity on person perception. Journal Of Nonverbal Behavior, 16(1), 41-

54.

8. Biesanz, J. C. & Human, L. J. (2010). The cost of forming more accurate impressions: 

accuracy-motivated perceivers see the personality of others more distinctively but less 

normatively than perceivers without an explicit goal. Psychological Science, 21(4), 

589- 594.

9. DeVito, Joseph A. Základy mezilidské komunikace: 6. vydání. 1. vyd. [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: Grada, 2008, 502 s. ISBN 978-80-247-2018-0.

10. Feinberg, D. R., DeBruine, L. M., Jones, B. C. & Little, A. C. (2008). Correlated 

preferences for men's facial and vocal masculinity. Evolution And Human Behavior, 

29(4), 233-241.

11. Fiske, Susan T. & Taylor, S. E. (1991). Social Cognition (2nd ed.). New York:

McGraw-Hill.

12. Cheryl Flink, Bernadette Park. Increasing consensus in trait judgments through 

outcome dependency. Journal of Experimental Social Psychology, Volume 27, Issue 5, 

September 1991, Pages 453-467.

13. Funder, D.C. (1995). On the accuracy of personality judgement: A realistic approach. 

Psychological Review, 102, 652-670.



39

14. Funder, D.C. (1999). Personality judgment: A realistic approach to person perception. 

San Diego, CA: Academic Press.

15. Hartl Pavel, Hartlová Helena, Velký psychologický slovník, Praha, Portál, s.r.o. 2010

16. Hála, Bohuslav a Miloš Sovák. Hlas - řeč - sluch: základní věci z fonetiky a logopedie. 

3., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955, 352 s.

17. Hayes, N.: Základy sociální psychologie, Praha, Portál, s.r.o. 2011, 69-70.

18. Hewstone, Miles a Wolfgang Stroebe. Sociální psychologie: moderní učebnice 

sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 769 s. ISBN 80-7367-092-5.

19. Hodges-Simeon, C. R., Gaulin, S. C., & Puts, D. A. (2010). Different Vocal 

Parameters Predict Perceptions of Dominance and Attractiveness. Human Nature, 

21(4), 406-427.

20. Hřebíčková, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, 

diagnostika, uplatnění. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 251 s. ISBN 978-80-247-3380-7.

21. Hughes, S. M., Dispenza, F., & Gallup, G. r. (2004). Ratings of voice attractiveness 

predict sexual behavior and body configuration. Evolution And Human Behavior, 

25(5), 295-304.

22. Hunt RG, Tip Kan Lin. Accuracy of judgments of personal attributes from speech. J 

Pers Soc Psychol. 1967 Aug;6(4):451-3.

23. Imhof, M. (2010). Listening to Voices and Judging People. International Journal Of 

Listening, 24(1), 19-33.

24. Kostroň, Lubomír. Psychologie usuzování – teorie a metodologie Egona Brunswika, 

K.R. Hammonda a jejich následovníků. Brno : Nakladatelství Masarykovy univerzity, 

1997. 169 s. ISBN 80-210-1646-9.

25. Koukolík, František. Lidský mozek: funkční systémy : norma a poruchy. 2. aktualiz. a 

rozš. vyd. Praha: Portál, 2002, 451 s. ISBN 80-7178-632-2.

26. Kramer, E. (1963). Judgment of personal characteristics and emotions from nonverbal 

properties of speech. Psychological Bulletin, 60(4), 408-420.

27. Křivohlavý, Jaro. Neverbální komunikace: řeč pohledů, úsměvů a gest. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1988, 147 s.

28. Markel, N. N., Meisels, M. & Houck, J. E. (1964). Judging personality from voice 

quality. Journal Of Abnormal & Social Psychology, 69(4), 458-463.

29. McArthur, Leslie Z. & Baron, R. M. (1983). Toward an ecological theory of 

socialperception. Psychological Review, 90(3), 215-238.



40

30. Nakonečný, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 

2009, 620 s. ISBN 978-80-200-1680-5.

31. Palková, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky 

oboru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1.

32. Puts, D., Gaulin, S. C. & Verdolini, K. (2006). Dominance and the evolution of sexual 

dimorphism in human voice pitch. Evolution And Human Behavior, 27(4), 283-296.

33. Puts, D. A., Barndt, J. L., Welling, L. M., Dawood, K. & Burriss, R. P. (2011). 

Intrasexual competition among women: Vocal femininity affects perceptions of 

attractiveness and flirtatiousness. Personality & Individual Differences, 50(1), 111-

115.

34. Romportl, Milan. Základy fonetiky. 2. vyd., 1. v SPN. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1985, 162 s.

35. Říčan, P.: Psychologie osobnosti, Grada, 2010, 117-122.

36. Scherer, K. R. (1972). Judging personality from voice: A Cross-cultural approach to 

an old issue interpersonal. Journal Of Personality, 40(2), 191.

37. Scherer, K. R. (1979). Social markers in speech, Cambridge University Press, 

Cambridge, p.147-209 (1979)

38. Slaměník, Ivan a Jozef VÝROST. Sociální psychologie: Sociálna psychológia. 1. vyd. 

Praha: ISV nakladatelství, 1997, 453 s. ISBN 80-85866-20-x.

39. Stagner, R. R. (1936). Judgments of voice and personality. Journal Of Educational 

Psychology, 27(4), 272-277.

40. Vágnerová, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, 467 s. 

ISBN 978-80-246-1832-6.

41. Vybíral, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 319 s. ISBN 

80-7178-998-4.

42. Zebrowitz, L. A. & Collins, M. (1997). Accurate Social Perception at Zero 

Acquaintance: The Affordances of a Gibsonian Approach. Personality & Social 

Psychology Review (Lawrence Erlbaum Associates), 1(3), 204.


	Obsah



