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Abstrakt

Lidský obličej je komplexní sémantický orgán, jež mimo jiné odráží i individualitu 

jedince, což je dáno především jeho tvarovou různorodostí. Tato práce se zaměřuje na 

zkoumání vztahu mezi vnímanými charakterovými vlastnostmi a sociálním postavením. 

Dále byla studována variabilita tvaru v závislosti na sociálním statusu. Podkladem pro 

studii se stal soubor fotografií 55 mužů v manažerské pozici, které byly dále ohodnoceny 

47 muži (průměrného věku 22 let ) a 77 ženami (průměrného věku 21,6 let). Data byla dále 

zpracována s využitím klasických metod statistického testování společně s metodami 

geometrické morfometriky. 

V naší studii jsme sledovali vliv tří charakterových vlastností – dominance, 

atraktivity a důvěryhodnosti – na sociálním postavení. Výzkum ukázal statisticky 

nesignifikantní vztah mezi vnímanou dominancí, atraktivitou a sociálním statusem. 

Naopak byl prokázan statisticky významný vztah mezi vnímanou důvěryhodností a 

sociálním postavením,

Nepodařilo se nám detekovat distinktní morfologické struktury u vedoucích 

oddělení a vedoucích firem. Nicméně parametrické testy prokázaly statisticky významné 

rozdíly mezi tvaroprostorem důvěryhodného a nedůvěryhodného obličeje.

Klíčová slova: percepce obličeje, dominance, atraktivita, důvěryhodnost, sociální 

status, geometrická morfometrika, formální organizace



Abstract 

Human face is a complex semantic organ, which among others reflects also human 

individuality due to the high variance of facial morphologies. This study examines the 

relationship between psychological characteristics and social status. Moreover, we have 

analyzed variability in facial form and its relation to a particular social rank. The study was 

performed on a set of photographs containing 55 pictures of men in a management 

position. These photographs were evaluated by 47 male (average age – 22 years) and 77 

female (average age 21,6 years) respondents. The data were analyzed by means of classical 

methods of statistical testing as well as geometric morphometrics methods.

This study tests whether there is a relation between three psychological 

characteristics – dominance, attractiveness, trustworthiness – and social status. The effects

of perceived dominance and attractiveness on social status were not significant. 

Nevertheless, we found statistically significant relationship between perceived 

trustworthiness and social rank.

We were not able to detect morphological facial structures, which would 

distinguish the heads of department from the chief executive directors. However the 

parametric tests discovered statistically significant differences between the facial 

morphology of a trustworthy and untrustworthy person.

Key words: facial perception, dominance, attractiveness, trustworthiness, social 

status, geometrical morphometrics, formal organization
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1 Úvod

Psychologické charakteristiky, které jsou odvozovány z našeho obličeje a které i 

my přisuzujeme ostatním osobám, mohou mít významný vliv na život jednotlivce, chování 

celých skupin, a v neposlední řadě i na evoluci našeho druhu. Hodnocení dle vzhledu 

obličeje pomáhá nejen k lepší orientaci ve skupině neznámých osob, ale může pomoci 

předejít nežádoucím situacím, ať už na pracovišti či v běžném životě. Dojmy ze vzhledu 

obličeje představují tedy vodítko, které nám může napovědět, kterým osobám se vyhnout a 

s kterými naopak navázat bližší kontakt.

V běžných životních situacích nejsme našimi protivníky ohroženi na životě, což 

nicméně neznamená, že schopnost správně odhadnout ostatní jedince je v životě člověka 

nepodstatná. Nejen společenství lidí, ale také řady primátů jsou typická svými 

komplikovanými sociálními vztahy a právě orientace v nich představuje pro jednotlivce 

výraznou výhodu. Zejména v zaměstnaneckém životě se běžně setkáváme s limi, o kterých 

máme velmi málo informací. Nicméně naše rozhodnutí o navázání vztahu musí být 

učiněno relativně rychle, ač jeho dopad může být dlouhodobý. 

První dvě kapitoly této práce pojednávají o vztahu mezi vzhledem obličeje a 

dosaženým sociálním statusem. Věnujeme se tématu přisuzování charakterových vlastností 

na základě vzhledu obličeje a jejich vztahu k sociálnímu postavení. Konkrétně se jedná o 

vliv vnímané dominance, atraktivity a důvěryhodnosti na sociální status. Dále se zabýváme 

tématem formálních organizací, které jsou typické pro lidskou společnost. Právě úspěch ve 

formálních organizacích je možné považovat za výrazné měřítko životního úspěchu. 

Otázkou je, do jaké míry se liší požadavky na úspěch ve formální organizaci od požadavků 

na úspěch v klasických hierarchiích dominance.

Následuje experimentální část práce, která se pokouší zjistit vztah mezi vnímanou 

dominancí, atraktivitou a důvěryhodností a sociálním postavením. Pro analýzu dat byly 

použity jak klasické statistické testovací metody, tak metody geometrické  morfometriky.
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2 Obličej a sociální status

Zásadní schopností, která je využívána v každodenním sociálním životě je 

rozpoznávání vlastního statusu a statusu ostatních v rámci skupiny. I v případě, když se 

snažíme nevytvářet si osobní soudy či dojmy, nejsme schopni se vyhnout podvědomým 

závěrům o vnímané osobě. A to dokonce i když je setkání velmi letmé a my pozorně 

nesledujeme význam chování druhé osoby nebo v případě, že je naše pozornost výrazně 

rušena jiným úkolem. Tyto závěry mají specifické dopady na naše vnímání dané osoby 

(Todorov et al. 2003).

Znalost umístění v žebříčku postavení umožnuje přizpůsobení očekávání, co se týče 

vlastní role či role ostatních v různých situacích ve skupině. Jednotlivci s vysokým 

postavením mají často privilegovaný přístup ke vzácným zdrojům jako je potrava, 

pozemky, informace, sexuální kontakt či sociální respekt. Mají také schopnost vyvolat 

napodobující chování u jednotlivců s nižším postavením. Naopak, jedinci s nižším 

postavením očekávají určitý stupeň ochrany a péče ze strany jednotlivců s výšším 

postavením (Chiao et al. 2003). 

Tyto závěry platí především u zvířecích societ, u nichž má dominantní jedinec

privilegovaný přístup nejen k ulovené zvěři či sexuálnímu kontaktu, ale také přebírá roli 

obrany stáda. Podobné principy fungují i v lidských societách zejména v případě, že je 

hierarchie stanovena dle dominance (armáda atd.). Nicméně i v korporátních societách, kde 

je vztah mezi dominancí a hierarchií méně přímočarý, je pravidlem, že výše postavení 

jednotlivci mají také přístup ke kvalitnějším zdrojům, které představují nejen platové 

ohodnocení, ale i tzv. zaměstanecké výhody – zdravotní péče, vybavení technickými 

pomůckami, lepší kategorií auta apod. Stejně tak, pokud podřízení v podniku necítí 

dostatek podpory ze strany svého nadřízeného, může být důsledkem vyšší fluktuace v 

podníku a zvýšené náklady na přijímací řízení a zaškolení, což negativně ovlivňuje 

výsledky celé společnosti (Hong & Kaur 2008).

Sociální vztahy v zaměstnání a vztah s nadřízeným jsou jedním z hlavních faktorů, 

který zásadně ovliňuje úspěšnost a přístup ke zdrojům v lidské společnosti. Tato skutečnost 
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je pravděpodobně také důvodem, proč jsme silně motiváni zjišťovat informace o ostatních 

osobách. Zdá se, že touha po sociálních informacích výrazně převyšuje možnost jejich 

získání pouze přímým kontaktem. Bylo zjištěno, že zhruba 65% času konverzace je 

věnováno sociálním tématům (Dunbar et al. 1997). Přesto, že většinu informací ze sociální 

oblasti získáváme zprostředkovaně, věnujeme jim výraznou pozornost, což může 

napovídat, že orientace v sociálním systému je z pohledu úspěšnosti v životě zásadní 

(Ames et al. 2011).

Tato potřeba je posílena skutečností, že nejen při setkání v zaměstnání, ale i při celé 

řadě rozhodnutí každodenního života spoléháme na úsudky vznikajících při minimálních 

interakcích. Často rozhodujeme, koho najmeme, vedle koho si sedneme ve vlaku, koho 

oslovíme, když se ztratíme při hledání cesty na základě minimálních interakcí s danou 

osobou. Takové rozhodnutí mají závažný sociální dopad. Zejména špatné rozhodnutí při 

výběru pracovního kolegy může mít pro korporátní společnost velmi negativní důsledky. 

V případě, že se v týmu například objeví vznětlivý či nepříjemný kolega, může to vést ke 

snížení aktivity při spolupráci jednotlivých oddělení nebo přímo pasivní rezistenci, jejímž 

výsledkem je nejen snížená produktivita oddělení, ale také celkový pokles informovanosti 

jednotlivých zaměstnanců ve společnosti. Situacie, kdy vytváříme rozhodnutí na základě 

minimálního množství informací, mohou mít tedy extrémní dopad na náš život. Druhou 

stránkou mince je, že nejenom my si vybíráme na základě minimálních, často jen 

vizuálních informací, ale také jsme souzeni ostatními jako potenciální kolegové, či 

průvodci na cesty na základě povrchních setkání nebo dokonce vzdálených vizuálních a 

sluchových vjemů (Ambady et al. 1995).

Vzhledem k tomu, že pracovní pohovory jsou jedním z typických případů, kde je 

nutné „dobře zapůsobit“ na první pohled, dochází k velkému rozkvětu prezentačních a tzv. 

„self-monitoring“ technik, které mají kandidátovi dopomoci působit kýženým dojmem, což 

může znamenat zásadní popření vlastního charakteru. Důsledkem je například vylepšování 

metod náboru nových zaměstnanců tak, aby odhalily pravý charakter a způsob myšlení 

kandidáta. V poslední době se rozšíříla metoda kladení tzv. Fermiho otázek1, což jsou 

zdánlivě nesmyslné otázky (např. kolik je ladičů pian v Chicagu, kolik je faxových 

                                               
1 Fermiho problémy (otázky) jsou blízké realitě všedního života a na první pohled se jeví jako neřešitelné bez 
zadání dalších potřebných informací. Při řešení nejde o to hledané výsledky přesně vyčíslit, ale jen řádově 
správně odhadnout s pomocí jednoduchých fyzikálních vztahů, zkušeností z každodenního života a trochou 
zdravého rozumu.
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přístrojů v Londýně či kolik je bublinek v láhvi piva), které mají jediný cíl, překvapit 

kandidáta a odhalit jeho způsob přemyšlení.

Výzkum z poslední doby ukazuje, že lidé jsou sice schopni soudit relativně přesně 

ostatní osoby na základě minimální interakce či dokonce pouhého zběžného pohledu 

(Chiao et al. 2003). Obličej je považován za hlavní psychologické vodítko k charakteru 

osoby (Zebrowitz 1997). Vzhledem k tomu, že lidská tvář je charakteristika, která je velmi 

těžce falšovatelná, dá se předpokládat, že lidé mají dobře vyvinutou schopnost rozdíly 

v obličejích vnímat a těmito signály se také řídí při utváření názorů. Pracovní setkání a 

pohovory jsou typickým případem, kdy je třeba vytvořit „dobrý dojem“ vzhledem k tomu, 

že dojem z vizuální stránky je často první informace, kterou vybírající o kandidátovi či 

obchodním partnerovi získá.

3 Obličej jako zdroj informací o sledované osobě

Názor, že je možné vysledovat lidský charakter a osobnost ze vzhledu obličeje 

existuje po staletí. Podobné poznámky se objevují už v antickém Řecku, Římu a Číně.  V 

19. století dosáhla nauka o fyziognomii svého vrcholu. Cesare Lombroso, zakladatel 

kriminální antropologie, tvrdil, že „každý typ zločinu je páchán muži s určitými 

fyziologickými charakteristikami” (Lombroso 2006). Například „u zlodějů je možné si 

povšimnout jejich expresivního výrazu tváře a manuální zručnosti, malých „potulujících

se” očí, které mají často oválnou formu, širokého obočí blízko u sebe, zkřiveného nebo 

rozpláclého nosu, řídkých fousů a vlasů, šikmého čela. Lombroso poskytoval své „vědecké 

svědectví”o tzv. deliquente nato (rozený zločinec) u několika soudních přelíčení 

(Oosterhof & Todorov 2008). Dnes jsou analýzy Cesare Lombroso považovány za typický 

příklad rasismu 18. a 19. století (Laue 2010). Nicméně jiní zdůrazňují význam 

Lombrosovy teorie jako důležité myšlenky, která umožňila změnu náhledu na zločince z 

odporného monstra bez vnitřní morálky na objekt vědeckého výzkumu (Wetzell 2010).

Skutečnost, že si lidé vytváří dojmy z ostatních velmi rychle a automaticky 

(Macrae & Bodenhausen 2000), mohou mít zásadní dopady např. na získané pracovní 

nabídky (Collins & Zebrowitz 1995), výsledky soudního přelíčení (Zebrowitz & 
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McDonald 1991) či finanční úspěch (Livingston & Pearce 2009; Rule & Ambady 2008, 

2009). 

Obličej je primárním kanálem pro vyjádření neverbální komunikace a vyvozování 

dojmů (Rinn 1984; Zebrowitz 1997). Přesto, že mnoho jiných signálů jako je tělo  

(Johnson & Tassinary 2005) nebo hlas (Pittam & Scherer 1993; Russell et al. 2002) také 

poskytuje důležité podněty podílející se na utváření našeho dojmu z ostatních, obličej je 

bezpochyby unikátní. Široká škála empirických studií dokládá, že obličej ovlivňuje naše 

soudy jednotlivců a vztah k nim  (Zebrowitz 1997; Todorov et al. 2008; Rule & Ambady 

2008, 2009).

Je známo, že některé informace jsou lépe čitelné z našich obličejů než jiné. 

Například charakteristiky jako je věk, rasa2 a pohlaví jsou vnímány rychle a pohotově ze 

vzhledu obličeje (Bar et al. 2005). Tyto skupiny se vyznačují specifickými rysy, kterých si 

nemůžeme nevšimnout (Rule & Ambady 2009). 

Nicméně existují doklady, že určité osobní stránky, které nejsou až tak zjevné, jsou 

vnímány také relativně snadno. Sexuální orientace je vnímána přesně, rychle a automaticky 

z obličeje a jeho znaků. Úroveň přesnosti nicméně není tak vysoká jako při hodnocení 

věku, rasy a pohlaví. Přesto je výrazně vyšší, než by bylo možné dosáhnout náhodným 

tipováním (Rule & Ambady 2010).

Příkladem rysů, které mohou být indikátorem pro určitý charakter, je například tvar 

či asymetrie obličeje, tvar očí, vzdálenost očí, šířka nosu, plnost rtů, barva vlasů, hladkost 

pleti, šířka lícních kostí a další. McArthur Zebrowitz a Apatow (1983/84) zmínili, že 

umístění obočí, očí, nosu a úst ovlivnilo vnímání pozorovatele – čím vyšší bylo umístění 

rysů obličeje, tím větší byla vnímaná fyzická síla osoby. Řadu příkladů ohodnocování 

osobnosti na základě obličejových rysů lze nalézt také ve výzkumu týkajícím se fyzické 

přitažlivosti. Ženy jsou obecně vnímány jako příjemnější, pokud mají symetrický tvar 

obličeje (Alley & Cunningham 1991), velké oči relativně daleko od sebe (Meerdink et al. 

1990), malý nos a plné rty, světlé vlasy a pokožku, vysoké čelo a široké lícní kosti 

(Cunningham, 1986). Faktory ovlivňující atraktivnost mužů jsou do velké miry identické 

(Paunonen et al. 1999). 

                                               
2 Například bylo zjištěno, že doba odsouzení u osob se středoafrickými rysy je delší než u příslušníků stejné 
rasové skupiny (běloch, černoch), které takové rysy nevykazují nebo vykazují méně (Blair et al. 2004).
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I když naše vnímání lidského obličeje a tím vlastností dané osoby nemusí být 

správné, je zjevné, že může zásadně ovlivnit naše chování vůči ostatním a to naopak 

působí na životy námi vnímaných osob. Clifford and Walster (1973) zjistili, že aktraktivní 

děti mají větší potenciál pro úspěch než děti neatraktivní. Také Rosenthal a Jacobson 

(1968) potvzují, že očekávání učitelů týkající se studijních schopností žáků zásadně 

ovlivnila jejich úspěch ve škole. Tedy učitelův dojem z atraktivnosti žáka může mít větší 

význam pro jeho pokrok ve škole, než skutečná inteligence (Paunonen et al. 1999).

Studie McArthur Zebrowitz (1983/84) o vertikálním umístění komponent obličeje 

vyjevily, že znaky umístěné výše jsou atributem vyšší mezilidské dominance. Dále 

symetrický obličej s velkými očima může být vnimán nejen jako fyzicky atraktrivní, ale 

půvabný vzhled může implikovat řadu behaviorálních dopadů jako je popularita či 

domýšlivost (Eagly et al. 1991). Fyzické znaky slouží tedy jako nepřímé vodítko 

k charakteru osobnosti.

Výzkumy uskutečněné na obličejích vytvořených pomocí virtuální grafiky ukazují, 

že pozornost je nejvíce soustředěna na oči a neutrální a rozlobené výrazy obličeje, což 

naznačuje, že existuje mechanismus, který přitahuje pozornost na potenciální sociální 

ohrožení (Schrammel et al. 2009).

Jednou z oblastí, kde je měření obličejů stále více doporučováno, je lékařství. 

Cílem řady výzkumů je snaha najít rozlišující znaky, které by mohly být využity pro 

běžnou kontrolu pro identifikaci přítomnosti syndromů u pacientů s nejistou diagnózou. 

Vzhledem k tomu, že znalosti o variabilitě obličeje se stále zvětšují, měření obličeje by 

mohla představovat trvalý záznam o vývoji každého pacienta (Shaner et al. 2000).

3.1 Sociální status – hierarchie dominance

Moc a status jsou fundamentální sociální atributy, jejichž důležitost může být 

sledována dávno v minulosti lidské společnosti. Sociální status představuje relativní 

postavení, které zaujímá jednotlivec v sociální hierarchii na základě prestiže či poct. Status 

může být přiřazen (např. v momentu narození bez vztahu na vlastní schopnosti) nebo 

získán v konkurenci na základě individuální námahy, která často vyžaduje také speciální 

osobní kvality. Přiřazený status je typicky založen na pohlaví, věku, rodinných vztazích, 
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rase, zatímco získaný status může být založen na vzdělání, zaměstnání, dosažených 

výsledcích či manželském statusu (Encyklopedia Britannica). Přesto, že existují 

individuální případy, kdy je dosažený status čistě přiřazen nebo získán, je pravděpodobné, 

že ve většině případů se tyto vlivy prolínají. C. Wright Mills pozoroval, že mocní, zdraví 

lidé s prestiží jsou zpravidla titíž lidé (Thye & Skvoretz 2003). Lidé, kteří jsou mocní mají 

také vysoký sociální status. Sociální moc je schopnost dominovat v sociálních interakcích, 

vnutit vlastní vůli a překonat rezistenci ostatních (Thye & Skvoretz 2003).

Moc v organizacích má tři identifikovatelné formy, které často koexistují jako 

výsledek postavení jednotlivce stejně jako jeho vlastních kvalit. Nejznámější z nich je moc 

nad ostatními, která představuje explicitní nebo implicitní dominanci. Druhou je moc k 

něčemu, která dává jednotlivcům možnost chovat se svobodně v určitých sférách ve 

společnosti. Třetí je moc proti, která představuje schopnost bránit se moci ostatních 

efektivním odražením jejich požadavků. Jednotlivci s vysokým sociálním postavením mají 

možnost využívat všechny tři typy moci, kdeždo osoby s nižším statusem mohou využívat 

nanejvýše jednoho či dvou typů moci (Hollander & Offermann 1990).

Etologické studie na primátech ukázali, že schopnost řešit problémy sociální 

kompetice a kooperace mají přímý vliv na přežití a reprodukční úspěch. Sociální struktury, 

které se vyvinuly z těchto tlaků, se nazývají hierarchie dominance. Bylo dokázáno, že 

primáti, kteří žijí ve velkých skupinách s komplexní hierarchií dominance, mají více 

rozvinuty neokortikální funkce a tím také výrazně lepší kognitivní schopnosti. Tyto 

skutečnosti naznačují, že nutnost uvažovat o hierarchii dominance zanechala 

nesmazatelnou stopu na způsobu myšlení primátů včetně lidské společnosti. Aby 

jednotlivci byli schopni přežít v hierarchii dominance bylo třeba: a) být schopen rozlišovat 

postavení ostatních, b) rozpoznat, co je dovoleno a co je zakázano na základě postavení a 

c) rozhodnout, jestli se zúčastnit aktivit, které mohou vést k posunutí v žebříčku hierarchie 

(Cummins 1996). Pravděpodobnou hypotézou je, že sociální hierarchie dominance a 

skupinové vedení, které existuje u lidí i všech tří afrických primátů, existovaly již u 

společného afrického předka (Boehm 1993).

V případě, že je ustanovena hierarchie dominance (či statusu) vyznačuje se relativní 

stabilitou, nerovnoceným postavením svých členů co do moci, vlivu a přístupu k cenným 

privilegiím. Tato definice platí jak pro ryby, tak pro primáty i lidskou společnost. Vysoce 
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postavení jedinci si do velké míry dělají co chtějí a ovlivňují ostatní jedince ve skupině. 

Podřízení jedinci mají malý vliv, jsou omezeni ve svých možnostech a mají přístup jen 

ke zdrojům jim určeným dominantními jedinci (či ke zdrojům, které unikly pozornosti 

dominantních jedinců) (Mazur 2005).

Pokud dojde k ustanovení hierarchie dominance, udrží se během času jenom, pokud 

jednotlivci znají a akceptují své místo. Členové skupiny ví, kdo je dominantní, kdo je 

podřízený, kde je jejich vlastní místo. Tato skutečnost není pouze efektem toho, že silní 

nutí svou vůli slabším, ale může být efektem tradice či setrvačnosti. Například i v případě, 

že síla dominantního jedince začne vyprchávat (např. když alfa samec ztrácí špičáky), 

může trvat velmi dlouho, než dojde k vážnému boji se zjevně silnějším podřízeným. 

Postavení nicméně není neměnné a ke změnám dochází především, když mladší jedinci 

dospívají nebo dospělým skončí období nejlepších let (Mazur 2005).

Stejně tak v pracovních kolektivech dochází k tlaku na nadřízené v případě, že 

podřízení načerpají dostatečné zkušenosti pro získání vyšší pozice, která je ovšem 

momentálně obsazená. Přímý střed o danou pozici je v pracovních kolektivech vyloučen a 

je tedy nutné využít jiných schopností pro posunutí v hierarchickém žebříčku. Jednou 

z takových dovedností jsou sociální schopnosti, které jednotlivci umožní nejen dobře 

působit na případné budoucí zaměstnavatele, ale také rozpoznat, které osoby by pro něj 

v budoucnu mohly být důležité.

I z tohoto důvodu je pro jednotlivce velmi výhodné, když jsou schopni v běžných 

životních interakcích správně odhadovat sociální status pro případ, že by určitá známost 

mohla hrát významnou roli v budoucnu. Bohužel v setkáních s neznámými osobami často 

není možné přímo pozorovat sociální status (pokud samozřejme nedojde k předání vizitky). 

Takovou situací může být například golfový či tenisový turnaj, koncert pořádaný 

společným klientem. Je tedy nutné jej vyvozovat z jiných pozorování. Indikátory 

relativního postavení u primátů jsou různé, například míra, s kterou jedinec vyvíjí agresi, 

kdo má přednostní přístup k potravě, vodě, prostoru, sexuálním partnerům, kdo se stáhne, 

když se blíží jiný jedinec, kdo je centrem aktivit, kdo je na periferii, kdo dělá dominantní 

gesta (výpady, kousání, civění) a kdo dělá submisivní gesta či gesta ukazující respekt 

(např. vyhýbání se očnímu kontaktu, nabízení se k sexuálnímu kontaktu) (Mazur 2005).
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Pokud se díváme na lidská společenství jako na jakoukoli jinou skupinu primátů, 

můžeme podobně dobře sledovat, kdo vede, kdo následuje, kdo užívá nejvíce privilegií a 

kdo nejméně. Jedním ze spolehlivých indikátorů dominance v lidských skupinách je, kolik 

která osoba mluví. Vedoucí skupin často využívají priveligium dominovat konverzaci, 

zatímco níže postavení jedinci jsou relativně tišší (ojediněle se mohou vyskytnout nápadné 

vyjímky). 

V pracovních kolektivech je možné pozorovat podobné situace například na 

jednáních, kde se setkávájí reprezentanti různých organizací a kde není zjevné vzájemné 

postavení. Dominantní jedinci se pak velmi rychle a jednoduše stanou centrem dění, slovo 

drží přirozeně a nemusí se o něj hlásit. Stejně tak je typické, že níže postavení zaměstnanci 

mají tendenci se v přítomnosti nadřízeného nevyjadřovat a čekat na názor nadřízeného.

Další významné indikátory statusu mohou být materiální i psychologické povahy. 

Příkladem materiálního indikátoru společenského statusu může být značka a typ osobního 

vozu, který je dnes snad téměř stoprocentním vodítkem k určení postavení jedince 

v korporátní společnosti. V některých společnostech existují směrnice pro přiřazení 

služebního auta, které stanovují konkrétní rozpočet pro služební vozy zaměstnanců. 

Nicméně výše těchto rozpočtů se neodvíjí od využívání vozidla pro pracovní účely, ale dle 

dosažené úrovně v managementu. Dalo by se i spekulovat, že právě kvalita služebního auta 

dnes představuje první indikátor sociálního statusu v případě pracovních setkání 

neznámých osob. Příkladem psychologického indikátoru můře být například viditelnost ve 

sdělovacích prostředcích.

3.2 Oficiální hierarchie

Moderní hierarchie typické pro lidské společenství – vlády, společnosti, dobrovolné 

organizace - jsou mnohem větší než tzv. primární organizace, tj. organizace které nejsou 

řízeny formálními pravidly. Často je vnímáme spíše jako neosobní, formální struktury, než 

jako síť osobních vztahů. Oficiální hierarchie, definována organizační strukturou, je 

typicky pyramidální s jedním či více vedoucími na vrcholu ovlivňující mnoho 

podřízených, které osobně neznají. 
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Příkazy jsou v oficiálních hierarchiích často distribuovány písemně. Směrnice mají 

status formální autority pro osoby, které se jimi musí řídit. Vzhledem k možným sankcím 

(finančním, ztráta pracovního místa) je obecně akceptováno, že rozhodnutí vedoucích musí 

být implementováno podřízenými. Jinak by fungování společnosti bylo chaotické; nemohla 

by existovat koordinace nebo efektivní implementace úkolů. Plynně fungující byrokracie 

dle významného klasického sociologa Maxe Webera (1864 - 1920) je nejlepším 

prostředkem pro racionální a efektivní koordinaci speciálních ukolů a technologií (Mazur 

2005). Formální organizace provádí  řadu úkolů, kterých by neorganizovaní či neformálně 

organizovaní jedinci nebyli schopni docílit. Mnoho významných úspěchů průmyslové 

civilizace je výsledkem fungování formálních organizací. 

Nicméně, tento odosobněný pohled na formální organizace představuje velké 

zjednodušení. Pokud se podíváme na organizační schéma blíže a budeme se dívat jen na 

konkrétní úroveň, zjistíme, že množství jednotlivců je dostatečně malé a uspořádané tak, 

aby se osoby nejenom znaly a interagovaly během pracovní doby, ale také se scházely i 

mimo pracovní kolektiv. Jako první aproximaci se lze na velké organizace dívat jako 

množství malých sítí osobních spolupracovníků. Skupiny v rámci formálních organizací 

vytváří vlastní hodnoty, normy, procesy a sociální vztahy jako v jiných skupinách, jejichž 

členové pracují a žijí společně. Každá z těchto osobních skupin je jednotkou sama pro sebe 

a jejich členové mohou mít některé zájmy odlišné od zájmů vrcholu společnosti. I z tohoto 

důvodu je možné se dohadovat, zdali jsme schopni vytvořit plynně fungující byrokracii 

jinde, než v armádním prostředí, kde je hierarchie dominance jednoznačně dána. 

Sociální status v korporátních societách je stejně jako v jiných sociálních 

hierarchiích asociován s mírou moci v dané společnosti. Schopnost rozhodovat, získat moc 

je nicméně vícedimenzionálnější úkol než u většiny zvířecích societ. Boj o moc začíná při 

vstupu do podniku a pokračuje až do vysokých úrovní společností, ať se jedná o veřejné či 

soukromé, církevní či světské, ziskové či neziskové organizace (Cobbs & Turnock 2003)
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3.3 Specifika hierarchického uspořádání

Allan Mazur vymezil několik charakteristik lidských hierarchií s tím, že zároveň 

zkoumal, zdali je možné tyto vlastnosti pozorovat i u primátů, což by naznačovalo 

evoluční základ.

1. Postavení jednotlivce závisí částěčně na vnějších faktorech, které nejsou zjevnou 

podmínkou pro dosažení určitého statusu ve skupině.

Osoba může mít vysoký status ve skupině jen z důvodu vyššího věku, určitého 

pohlaví nebo původu. Pohlaví a věk jsou také spolehlivým determinantem statusu u 

primátů, ale zdá se, že není na místě je vnímat u zvířecích skupin jako vnější faktor (jak 

jsou naopak vnímány u lidských skupin), protože silně korelují se silou, velikostí, 

zkušenostmi a pravděpodobně i podstatnými hormálními rozdíly. Významnější je naopak 

závislost statusu jednotlivce na postavení matky, která byla pozorována u několika druhů 

(Mazur 2005). 

Tento efekt je možno pozorovat také v lidské společnosti, kde příslušnost k určité 

třídě předurčuje přístup do jiných komunit. Dalším charakteristickým externím faktorem 

dnešní lidské společnosti je kvalita dosaženého vzdělání, která může korelovat s finanční 

situací rodiny. Nicméně pro řadu pozic existuje celá škála možného vzdělání odpovídající 

minimálně teoreticky požadavkům pracovního místa. Je ale spíše pravidlem, že výše 

postavení pracovníci disponují i vzděláním z prestižnejších univerzit.

2. Členové více komunikují se členy se stejným postavením, než se členy s odlišným

postavením. 

Preference jednotlivců se stejným postavením nebyla explicitně studována u zvířat, 

ale tři náhodná pozorování naznačují, že podobný mechanismus může být uplatňován u 

opičích primátů. Zaprvé, interakce probíhají většinou mezi příslušníky stejného pohlaví a 

věku (vyjímaje sexuální a rodičovské vztahy). Vzhledem k tomu, že samci většinou 

dominují samicím a dospělí dominují nad dospívajícími, dochází ke koncentraci na 

interakce mezi jednotlivci se stejným postavením. Za druhé existuje řada dokladů, že 

dospělí se přidávají ke koalicím stejného pohlaví, čímž zvyšují svůj status, čehož by 

nemohli dosáhnout jednotlivě. Za třetí některé studie zaměřené na interakce dvou 



12

jednotlivců ukazují, že dochází k více interakcím mezi jednotlivci se stejným postavením,

než by se dalo očekávat, kdyby byl výběr čistě náhodný (Mazur 2005).

V lidských korporátních societách je typické pozorovat, že není od podřízeného 

očekáváno, že se bude vyjadřovat k diskuzi, pokud je přítomen nadřízený a podřízený 

nebyl k vyslovení názoru explicitně vyzván. Dále pokud nadřízení např. přímo oslovují

podřízené jiných oddělení, může to být důvod ke konfliktu a narušuje to přehlednost 

vztahů ve skupině. Naopak je ale běžné, že v momentu, kdy výše postavený není v dosahu, 

nastane široká diskuze podřízených na dané téma.

3. Jednotlivci s vysokým postavením – zejména vedoucí – vykonávají služby či 

kontrolní funkce pro ostatní členy a pro skupiny jako celek.

Vedoucí tlupy paviánů či makaků stojí v čele v případě bojů mezi skupinami či 

obraně proti predátorům. Když dojde k roztržce mezi členy skupiny, vedoucí ji může 

ukončit pohrůžkou. Vedoucí skupiny dále chrání matku s mládětem, pokud je napadena 

jiným jedincem (Mazur 2005).

Stejné mechanismy lze pozorovat i v lidských korporátních societách. Nadřízený 

reprezentant je vnímán jako osoba, které by měl podřízený důvěřovat a nadřízený by měl 

hájit jeho zájmy proti zájmům jiných oddělení. Za úvahu také stojí, zdali často zmiňovaná 

diskriminace žen s malými dětmi na pracovišti nemá evoluční podtext. Hlavní důvod této 

diskriminace bývá uváděn strach s nepravidelnosti příchodů a častých absencí z důvodu 

starosti o malé děti. Je ovšem zjevné, že je toto riziko hodnoceno velmi přísně vzhledem 

k tomu, že i v korporacích s tímto pohledem existuje zpravidla mnoho zaměstnanců, 

jejichž pracovní morálka není optimální, ale přesto to není důvodem k propustění. 

Neochota mužů zaměstnávat ženy s malými dětmi může představovat jak určitou ochranu, 

tak reflektovat nechuť mužů vyvíjet tlak na matku s malými dětmi bez ohledu na to, zdali 

je konkrétní žena objektivně schopna práci efektivně vykonávat.

4. Níže postavení členové skupiny  se jeví nervózněji než výše postavení členové; 

výše postavení členové mohou manipulovat s jednotlivci, kteří podléhají stresu a 

tím ovliňovat jejich výkon.
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Zprávy o chování makaků často popisují níže postavené jedince jako „nervózní, 

nejisté“ či „choulící se“. Bartlett a Meier trénovali kolonii rhesus makaků, tak aby zatlačili 

na tyč a tím získali ovoce. Dominantnější jedinci se zdáli být uvolněnější, naopak méně 

dominantní jedinci si stále prohlíželi místnost, jako kdyby sledovali, zdali vstoupí 

dominantní jedinec. Dále bylo pozorováno, že níže postavení jedinci jsou více introvertní, 

ustrašení s častější defekací a urinací (Mazur 2005).

Skutečnost, že podobné procesy fungují i v lidské společnosti, je jednoduché 

demonstovat při pohledu na vývoj pracovního práva a nově zaváděných postihů pro tzv. 

bullying, mobbing a bossing, které jsou primárně známy ze zvířecí říše. 

Tabulka č. 1: Definice bullyingu – šikany a mobbingu – šikany na pracovišti (Blahová 

2011)

Bossing je systematické šikanování ze strany vedoucích (Beňo 2003) a jedná se o 

jednu z forem mobbingu, od kterého se liší tím, kdo jej vykonává. Jde o psychický teror ze 

strany vedoucího či vedoucích, kdežto mobbingu se dopouští kolega či kolegové vůči 

jinému kolegovi. Huberová (2005) uvádí: „Jestliže k mobbingu sáhnou nadřízení, pak se 

jedná o mobbing s nerovnými prostředky.“Dochází tak k využívání postavení vedoucího a 

z toho plynoucího svévolného, nepřiměřeného a přehnaného výkonu moci či přímo k 

jejímu zneužívání.“
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5. Lidé většinou ustavují a udržují postavení ve skupině bez fyzického napadení, 

agresivního zastrašování či zjevných gest podřízení.

Nižší primáti jsou ve svých projevech omezeni na opakující se stereotypní projevy. 

Vyšší primáti jsou flexibilnějsí, využívající rozličných a nových forem projevu (Mazur 

2005).

Pro lidskou společnost je typické, že k fyzickým kontaktům dochází minimálně 

především s ohledem na jejich trestnost. Tato skutečnost má zásadní dopad do lidských 

societ zejména pracovních. Obava, že fyzické napadení může být důvodem k okamžitému 

propuštění, je příčinou, proč lidé musí hledat jiné prostředky pro poražení pracovníka 

v zaměstnání. Stejně tak náznaky sexuálního zájmu či jakákoli diskriminace jsou vnímány 

velmi negativně a dominantní osobě nepomáhají k dosažení vyšší pozice. Efekt je často 

přesně opačný a podobné chování může být trestáno ztrátou pracovního místa.

Kromě těchto paralel mezi charakteristikami lidských společenství a společenství 

dalších primátů navržených Allanem Mazurem existuje určitě ještě řada jiných podobností. 

Například studie šimpanzů dokládají, že jedinci s nižším postavením častěji inovují než 

vysoce postavení jedinci (Reader & Laland 2001). Stejně tak schopnost vytvořit takové 

prostředí, které podporuje individuální inovativní chování, je základem pro vysoký výkon 

a konkureceschopnost společností (Mueller & Goncalo 2010). Některé výzkumy stejně tak 

dokazují, že kreativní jedinci se méně často stávají vedoucími společností (Carmeli et al. 

2010).

3.4 Lidská společnost – výběr v korporátních hierarchiích

Většina dnešního evropského obyvatelstva tráví svůj čas ve dvou společenstvech –

v pracovním a rodinném kolektivu. Chování v těchto dvou kolektivech se řídí diametriálně 

odlišnými pravidly. Rodinný kolektiv je společenství, ve kterém platí víceméně biologická 

pravidla dominance a hierarchie. Naopak v pracovních kolektivech jsou tyto projevy 

potlačovány či přímo právně zákázány. Typickým příkladem jsou ustanovení o 

diskriminaci, sexuálním obtěžování či mobbingu na pracovišti v národních právních 
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úpravách. Tyto „přirozené“ projevy dominance jsou trestány a mohou zásadně ovlivnit 

život dané osoby. 

Častým příkladem je sexuální obtěžování, které patří k výrazu dominance, nicméně 

ve velkých korporacích vede často k okamžitému propuštění dané osoby, aniž by čin byl 

opravdu prokázán (např. aféra Strauss-Kahn z roku 2011). Další prosazení v pracovním 

životě v případě, že došlo k podobnému nařčení, je minimálně velmi komplikované.

Jak jsou tedy řízeny vztahy mezi jednotlivci v korporátních institucích? 

Principielně se řídí právní úpravou, která začíná listinou práv a svobod a končí 

jednotlivými ustanoveními občanského a pracovního zákoníku, které jakékoli nerovné 

zacházení přímo potírají. Není proto divu, že sociologické průzkumy na lidské společnosti 

probíhají často na přirozených skupinách či v armádních uspořádáních, kde jsou projevy 

dominance součástí jejich fungování.

Naopak v řadě nadnárodních korporací není možné zcela jednoznačně určit rozdíly 

mezi postavením dvou zaměstnanců. V některých společnostech existuje specifická interní 

hierarchie (např. úroveň „Vedoucí 1- 10“), která ale nemusí souviset 1:1 s pracovní pozicí 

přesto, že určuje především platové zařazení. Jednotlivcům je známo jejich postavení, 

nicméně kritéria tohoto zařazení nejsou veřejná.

Jednou z hypotéz by mohlo být, že prosazení v pracovním životě vyžaduje jiné 

schopnosti, než se dají typicky pozorovat na alfa jedincích ve skupinách primátů. Mezi tyto 

vlastnosti by mohla patřit například nekonfliktnost, umírněnost, družnost, důvěryhodnost, 

pozorovací schopnost atd.

Druhá hypotéza by mohla být, že i když zákon diskriminaci potírá, nemůže ji 

vymítit, protože každý výběr je dělán na základě identifikace rozdílů. Tedy i v případě 

obsazování konkrétního místa v závěru musí rozhodnout osobní preference vybírajícího a 

tato osobní preference je pravděpodobně zásadně ovlivněna dojmem z vybíraného a ne 

objektivními rozdíly mezi kandidáty. Potvrzena byla např. preference pro atraktivní 

kandidáty opačného pohlaví a zároveň bylo pozorováno, že méně atraktivní ženy dávají 

přednost méně atraktivním kandidátkám (Luxen 2004). 
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I přesto, že snad každý člověk zapojený do pracovního procesu si kladl otázku, 

z jakého důvodu byl odmítnut na to či ono pracovní místo, když všechny formální 

požadavky byly splněny, informace o způsobu závěrečného výběru téměř neexistují.

Důvod je zjevný, diskriminace je trestná, tudíž je riskantní přiznat, že důvod 

rozhodnutí byl z velké části subjektivní. Je téměř nemyslitelné, aby vybírající veřejně 

přiznal, že si vybral kandidáta, protože mu je sympatičtější, působí přitažlivě nebo protože 

zná jeho otce.

Bylo by ideální, kdyby biologům bylo umožněno vyfotografovat si kandidáty 

v závěrečném kole výběru na určitou pozici a zároveň získat informaci, která ze dvou osob 

byla vybrána a na těchto datech dále pracovat. Bohužel vyfotografovat si kandidáty při 

pracovních pohovorech, kdy se nachází v relativně podřízeném postavení, je velmi 

komplikované. Dá se očekávat, že by zejména u odmítnutých osob nastal určitý psychický 

problém stát se součástí takového výzkumu. Zjistit, zdali tedy při výběru zaměstnanců 

existují biologické důvody rozhodnutí, je nelehké a data jsou téměř nedostupná. Tato 

skutečnost je o to významnější, když si uvědomíme, že právě úspěch v pracovních 

pohovorech determinuje často úspěch v celém životě. Není asi nutné zmiňovat, že 

speciálně muži s vyšším postavením mají i výrazně větší příležitosti v osobním životě. 

Dále byla také pozorována pozitivní korelace mezi mocí, prestiží a zdravím (Thye & 

Skvoretz 2003).

3.5 Hodnocení psychologických vlastností na základě vzhledu 
obličeje

Otázka, kterou si klademe je, zdali jsou vnímané charakterové vlastnosti z obličeje 

schopny hrát významnou roli pro přidělení určitého postavení či pracovního místa.

Obličej je nejcharakterističtější prvek lidského těla (Mazur 2005). Naši schopnost si 

zapamatovat enormní množství obličejů bereme jako samozřejmost. Jsme schopni si 

obličej pamatovat po mnoho let, byť jsme osobu viděli jen několik minut a všechny ostatní 

informace jsme již dávno zapomněli. Zajímavé je, že umíme rozlišit mužské od ženských 

obličejů. Mnoho znaků obličeje je odlišných u mužů a žen, nicméně žádný z nich není 

rozhodující pro rozeznání pohlaví (Mazur 2005). Obecně lze říci, že obličej je velmi 
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dobrým nástrojem komunikace a identifikace pozorovaného. Proto by nemělo být 

překvapením, že náš mozek je velmi dobře přizpůsoben pro vnímání obličejů a 

obličejových výrazů. Spodní část neokortexu je maximálně aktivní při vnímání lidských 

obličejů při srovnání s jinými podněty.

Keating et al. (1981) zjistil, že respondenti z různých kultur mají stejná hodnocení 

dominance osob. Obličej, který je vnímán jako dominantní jednou kulturou, je také vnímán 

dominantně jinými kulturami. Zdá se, že existuje obecná představa dominantního a 

nedominantního obličeje.

Toto zjištění evokuje novou otázku: Mají lidé s dominantním/atraktivním či 

důvěryhodným vzhledem znatelně jinou životní zkušenost než lidé, kteří působí 

submisivně/nedůvěryhodně či jsou méně atraktivní? Je možné, že existující psychosociální 

dopady v případě určitých deficitů ve schopnosti hodnocení charakteru z obličeje (McKone

& Palermo 2010)? Pokud bychom sledovali absolventy gymnázií, zjistili bychom, že lidé 

s dominantním/atraktivním či důvěryhodným obličejem postupují v kariéře rychleji a výše 

než lidé se submisivním obličejem?

Existuje řada výzkumu na podobné téma, nicméně ty jsou prováděny v relativně 

specializovaných podmínkách. Prvním z příkladů je výzkum Ulricha Muellera a Allana 

Mazura na absolventech U.S. Military Academy na West Point v roce 1950 (Mazur & 

Mueller 1996; Mueller & Mazur 1998). Selektivní příjímací process a čtyři roky studia (s 

výrazným rozdílem mezi množstvím studentů v prvním a čtvrtém ročníku) vytvořily

relativně homogenní skupiny fyzicky způsobilých mužů se stejným výcvikem,

orientujících se na tentýž karierní cíl. Tímto postupem byla řada vlivů prostředí odstraněna. 

Skutečnost, že vláda financuje toto studium, byla dalším faktorem pro zajištění 

homogenního vzorku. Při těchto specifických podmínkách, které bohužel nereprezentují 

typické sociální prostředí dnešních lidí, je možné sledovat vztah vnímané dominace a 

dosaženého postavení mnohem blíže (Mazur & Mueller 1996, 1998).

Druhým příkladem je studium provedené na volebních kandidátech, kde se podařilo 

prokázat, že vnímaná “dětskost” obličeje kandidáta má přímý vliv na úspěch ve volbách 

(Zebrowitz et al. 2005; Todorov 2005). Podobné studie ukázaly, že rozdíly ve tvaru 

obličeje mezi kandidáty mohou predikovat, kdo zvítězí a změna v preferovaném typu 

obličeje může odrážet také změnu volebního kontextu v době míru a v době války (Little et 
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al. 2007). Stejně tak studie Ambady (2010) ukázala, že i příslušnost k politické straně 

může být vysledována z obličeje vzhledem k tomu, že existují určité charakterové 

steoreotypy. Zástupci republikánské strany v USA jsou vnímáni jako mocnější a demokrati 

jako vlídnější.

Tento výzkum je ale také velmi specilizovaný a nereflektuje běžné situace v 

lidském životě. Volební kandidáti jsou vybíráni spíše podřízenými než nadřízenými, jak je 

tomu v korporátních societách. Dalším významným faktorem je, že drtivá většina 

vybírajících se osobně s kandidátem nesetká, tudíž orientace dle vizuálního dojmu může 

být rozhodující. Taková situace je ale v pracovních pohovorech téměř nemožná.

V každém případě je obličej schopen předat řadu sociálních signálů. V naší analýze 

jsme zkoumali vztah mezi třemi charakterovými vlasnostmi (dominance, atraktivita a 

důvěryhodnost) a sociálním postavením.

3.5.1 Dominance a sociální status

Vztah mezi dominancí a dosaženým sociálním statusem se zdá být zjevný. Některé 

studie ukazují, že dominance může být významný ukazatel schopnosti stát se vedoucím,

pokud mezi sebou soutěží jedinci stejného pohlaví a to tak, že dominantnější jedinci 

získávají role většího význanu, než méně dominantní jedinci. Naopak, pokud se jednalo o 

skupiny smíšeného pohlaví, muži získali vyšší pozice, než by se dalo očekávat dle úrovně 

jejich dominance (Hegstrom & Griffith 1992).

V lidských interakcích, jak již bylo řečeno, nedochází k otevřenému boji, v rámci 

kterého by se vedoucí pracovník „vybral sám“ vítězstvím v takovém střetu. V lidských 

společenstvích musí být vedoucí pracovník vybrán výše postavenými jedinci. Posun na 

vyšší úroveň se nicméně neděje jen na základě porovnání objektivních zkušeností či 

odborných znalostí především proto, že tyto podmínky musí splňovat všichni kandidáti 

v užším výběru. Rozhodující naopak mohou být sociální schopnosti kandidáta. Zmiňována 

je například kolegiálnost a smysl pro týmovou práci. Tyto schopnosti mohou být buď 

externí – množství kontaktů na potenciální klienty, množství významných známostí - či 

interní – schopnost být oblíben u vybírajícího, dlouhodobá známost s vedením firmy. 
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To otevírá otázku, jakou roli hraje dominance u vedoucích pracovníků vůbec. 

Dnešní nadnárodní společnosti jsou natolik rozvětvené organizace, že osoba s příliš silnou 

potřebou prosadit se, může být naopak nevítaná. Meziresortní neshody jsou spíše 

pravidlem. Konflikt a neshody jsou trvalou součástí života v korporátních organizacích 

(Cobbs & Turnock 2003), proto je žádoucí, aby vedoucí pracovník uměl tyto konflikty 

tlumit a prosazení svého názoru dosáhl spíše konzistentním, klidným vystupováním a 

respektem k protichůdným názorům. Není ani tajemstvím, že lidé se sociálními 

schopnostmi dokáží protivníka lépe uvolnit a dopomoci snížení vyhrocenosti situace. Ke 

komplikovanosti sociálních vztahů v korporacích přispívá také to, že u řady nadnárodních 

společností dochází k odklonu od hierarchické organizace založené na cíli uspokojení 

nadřízeného k tzv. organizaci založené na řešení problémů, kde je cílem uspokojení 

zákazníka (Pfeffer 2005). Jistě je těžké orientovat se ve společnosti, která deklaruje, že 

uspokojení nadřízeného není primárním cílem.  

Další významnou otázkou je, jak definovat dominantního jedince v lidské 

společnosti. Standardní definice vnímá člověka dominantního jako osobu útočnou, 

soutěživou. Nicméně je možné se domnívat, že v lidské společnosti bez otevřených 

konfliktů se dominance projevuje mnohem subtilněji a pro schopnost přimět ostatní, aby 

přijali  názor jiného jedince, může být naopak rozhodující kombinace soutěživosti společně 

se sociálními schopnosti.

3.5.2 Atraktivita a sociální status

Atraktivita obličeje je jedním z hlavních indikátorů našeho chování k ostatním 

jednotlivcům a zároveň nejdetailněji prostudována (Zebrowitz & Montepare 2008). Řada 

studií naznačuje, že existuje silná shoda v rámci jedné kultury i mezi různými kulturami 

ohledně otázky, kdo je a kdo není atraktivní. Atraktivita představuje výraznou výhodu jak 

pro děti, tak pro dospělé. (Langlois et al. 2000).

S atraktivními jedinci je nakládáno pozitivněji než s neatraktivními jednotlivci (van 

Leeuwen & Macrae 2004). Konkrétně jsou atraktivní lidé zpravidla vnímáni jako 

inteligentnější, sociálně schopnější a emotivně stabilnější, nicméně ne ohleduplnější (Eagly

et al. 1991). Toto platí jak pro děti, tak i dospělé v roli pozorovatelů i pozorovaných. 
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Rozdíly nebyly objeveny také v hodnocení v závislosti na množství informací, které má 

pozorovatel k dispozici, když si tvoří svůj dojem či zdali hodnotitelé znali nebo neznali 

hodnocené (Langlois et al. 2000). Předsudky ve prospěch atraktivních obličejů ovlivňují

přístup k těmto osobám ze strany okolí (Clifford & Walster 1973) a mají zásadní vliv 

například na získání pracovních příležitostí a povýšení (Hosoda et al. 2003). Jedním ze 

znaků atraktivity jsou například velké oči, které jsou často znamením popularity. Naše 

společnost vnímá osoby s velkýma očima jako více atraktivní a je očekáváno, že atraktivní 

lidé jsou častěji vyhledáváni a mají k dispozici širokou síť osobních kontaktů, což 

znamená, že atraktivní lidé jsou populárnější a společenštější (Paunonen et al. 1999).

V pracovních vztazích je atraktivita také výrazný prvek úspěchu, ať již na 

pracovních pohovorech či získávání pozornosti obecně.  Přesto, že se vládní regulace snaží 

zamezit společnostem zneužívat fyzickou atraktivitu během obsazování pracovních míst, 

upřednostňování atraktivních kandidátů při výběru pro marketingové účely je pravidlem 

(Elmer & Houran 2008). Dále bylo zjištěno, že i v pracovních pohovorech má pohlavní 

výběr a mezipohlavní kompetice velký význam (Luxen 2004). Stejně tak další studie 

potvrzují, že fyzická atraktivita je výhodná jak při procesu výběru zaměstnanců, tak při 

rozhodnutích o povýšení (Chiu & Babcock 2002). 

Vzhledem k tomu, že nejvyšší pozice již vyžadují spíše manažerské schopnosti než 

expertní znalosti, může být schopnost reprezentovat jedním z hlavních kriterií výběru, což 

je dále podporováno skutečností, že výše postavení zaměstnanci jsou vybavováni dalšími 

„předměty“ (luxusní auto, elektronická zařízení, vybavení kanceláře), kterými může 

společnost zvyšovat jejich přitažlivost pro opačné pohlaví. 

3.5.3 Důvěryhodnost a sociální status

Rozhodování, jestli je neznámá osoba důvěryhodná, je jedno z nejdůležitějších 

procesů v sociálních interakcích (Engell et al. 2007). Významnost důvěry a důvěryhodnosti 

pro každodenní život je reflektována v široké řadě literárních děl, kde zásadní roli hraje 

zrada, tedy selhání ve vnímání důvěryhodnosti (Hardin 2002). Míra důvěryhodnosti, kterou 

odčítáme z obličeje, ovliňuje náš úsudek ohledně zájmu o kontakt s danou osobou. Tyto 

soudy jsou utvářeny na základě rysů obličeje, které se podobají projevu emocí – štěstí, 
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zloba - a které běžně představují impulz pro navázání kontaktu s danou osobou či naopak 

signál k jeho vyvarování (Todorov et al. 2008).

Studium důvěryhodnosti odhalilo, že vnímání této vlastnosti výrazně souvisí se 

vzhledem obličeje, a že při vnímání tohoto podnětu dochází k zapojování amygdaly a 

subkortikální části mozku, která reaguje také  v situaci  strachu (LeDoux, 2000)  či při 

detekování nebezpečí z prostředí  (Davis & Whalen 2001).

Například Adolphs, Tranel, and Damasio (1998) zjistili, že pacienti s oboustranným 

poškozením amygdaly mají oslabené vnímání důvěryhodných a nedůvěryhodných 

obličejů. Stejně tak další studie potvrdily, že nedůvěryhodný vzhled obličeje stimuluje 

silnější aktivitu amygdaly než důvěryhodné obličeje (Engell et al. 2005; Todorov et al. 

2008).

Je přavděpodobné, že v pracovních kolektivech je důvěryhodnost jednou z 

podstatných aspektů úspěchu. Jak již bylo řečeno, nábor zaměstnanců do vyšších pozic 

neprobíhá přímým soubojem kandidátů, ale prostřednictvím výběru třetích osob, které 

zastávají vyšší postavení. Je tedy možné, že pocit nedůvěry vůči kandidátovi může 

znamenat hlavní důvod odmítnutí. Mayer a Gavin (2005) ve své studii například potvrdili, 

že důvěra v management napomáhá podřízeným soustředit se na vytváření hodnoty pro 

podnik.

4 Cíle výzkumu

Korporátní society jsou velmi rozsáhlé a výběr na vyšší pozice může probíhat 

různě. Nicméně i při velmi rozsáhlých pracovních pohovorech v závěru rozhoduje budoucí 

nadřízený, který je ovliněn třemi typy informací – nepřímo získanými informacemi (tzv. 

second hand informace), vlastními zkušenostmi (dynamická složka) a vzhledem (statická 

složka) (Ames et al. 2011) kandidáta.

Ústředním tématem studie bylo zaměřit se na složku statickou, tj. vzhled 

neutrálního obličeje, bez emotivního výrazu a vysledovat závislost mezi sociálním 

postavením a vzhledem obličeje.
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Doposud publikované práce se věnovali vztahu vzhledu obličeje a pracovních 

příležitostí, výsledků soudních přelíčení a volebních výsledků (Todorov 2008, Mazur & 

Mueller 1996, 1998, Rule & Ambady 2009). Studie o způsobu výběru do vyšších pozic 

jsou vyjímečné. Důvodem je pravděpodobně velká citlivost tohoto tématu, což má za 

následek jak problém pří získání přístupu do podniku, tak při získání informací o 

závěrečném rozhodnutí. Přestože dnes existují velmi propracované metody výběru 

zaměstanců, informace o tom, jak jsou prováděny závěrečná rozhodnutí, chybí.

Primární předpoklad by mohl být, že vysoce postavení jedinci by měli působit 

dominantně. Nicméně vzhledem k tomu, že mezi lidmi v pracovních kolektivech 

nedochází k přímým střetům, ve kterých je jasně určen nejsilnější jedinec, je možné, že 

v lidské společnosti je přílišná dominance či soutěživost spíše nežádoucí a na vyšší pozice 

jsou jednotlivci vybírání podle jiných kritérií.

Atraktivita je další vlastností, u které se potvrzuje významný vliv na vnímání 

jednotlivce. Studie potvrzují, že atraktivní jedinci jsou vnímáni pozitivněji než neatraktivní

(Langlois et al. 2000; Luxen 2004; Chiu & Babcock 2002). Je dobře možné, že v případě 

výběru mezi dvěma osobami – atraktivní a méně atraktivní – za stejných ostatních 

podmínek – si pro společnost vybíráme atraktivního jedince a to zejména tehdy, pokud 

tento výběr provádí zástupce opačného pohlaví (Luxen 2004). Přirozeně se tedy objevuje 

otázka, zdali jsou výše postavení jedince také vnímáni jako atraktivnější.

Důvěryhodnost je další psychologická charakteristika, která nás bude také zajímat. 

Dá se totiž předpokládat, že v dnešních lidských zejména korporátních societách je 

důvěryhodnost rozhodující pro společenský úspěch. Jak již bylo zmíněno, výběr na 

nejvyšší pozice neprobíhá přímým střetem, ale výběrem o úroveň vyšším zaměstancem, 

pro kterého se vybíraný kolega či zástupce může stát v budoucnu konkurencí. I to mluví 

pro hypotézu, že přednost v pracovních pohovorech dostávají jedinci, kteří jsou vnímáni 

jako důvěryhodní.

Náš výzkum se snaží odkrýt, zdali je v lidských korporátních societách možné 

vysledovat závislost mezi sociálním postavením a vnímanou dominancí, atraktivitou či 

důvěryhodností.  Zvolený postup je velmi přímočarý a snaží se najít závislost mezi 

vzhledem obličeje a sociálním postavením bez předešlé úpravy vzorku např. dle velikosti 

společnosti či jiných kritérií atd.
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Při výzkumu byly stanoveny následující hypotézy. Existuje staticky významný 

vztah mezi:

a) sociálním postavením a vnímanou dominancí,

b) sociálním postavením a vnímanou atraktivitou,

c) sociálním postavením a vnímanou důvěryhodností,

d) vnímanou dominancí, atraktivitou a důvěryhodností navzájem,

e) sociálním postavením a tvaroprostorem obličeje.

5 Materiál a metody

5.1 Průběh experimentu

Výzkum byl založen na hodnocení fotografií tváří vzorku manažerů v České 

republice. Pořizování fotografií probíhalo během období jednoho roku z důvodu 

komplikované sběru fotografií u výše postavených osob. Vzhledem k tomu, že není možné 

očekávat, že by se manažeři experimentu zúčastnili dobrovolně, bylo nutné najít jiné cesty 

jak se k fotografiím dopracovat.

První část sběru probíhala na golfovém turnaji CEO Golf Tour 2010. Již z názvu 

turnaje je zjevné, že je směřován na řídící pracovníky, nicméně i skutečnost, že se osoba 

může zúčasnit celodenního golfového turnaje v pracovní době, ukazuje na privilegované 

postavení ve společnosti.  Druhá část byla získána náhodným sběrem na základě 

pracovních setkání. Při pořizování snímků byli fotografovaní instruováni, aby zaujali 

neutrální výraz. Dále každý respondent vyplnil krátký dotazník týkající se jeho sociální 

postavení a osobní situace. Zhruba jedna třetina z vybraných 55 fotografií uvádí pracovní 

zařazení vedoucí společnosti, jedna třetina vedoucí oddělení a jedna třetina vedoucí týmu.

Rozdíl mezi oddělením a týmem byl teoreticky definován počtem vyšších 

vedoucích úrovní v podniku, tj. v případě, že se vedoucí osoba nezodpovídá přímo vedení 
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společnosti, ale jiné výše postavené osobě, která se zodpovídá vedení společnosti přímo, 

jedná se o vedoucího týmu.  Je nutné ovšem říci, že každá společnost má jinou organizační 

strukturu a rozdělení na tým a oddělení může být v každé divizi jiné.

Vybrané digitální snímky jsme následně ořezali a upravili do jednotné formy 

pomocí vhodných softwarových nástrojů. V jiném období jsme tyto fotografie prezentovali 

studentům vysokých škol a univerzity třetího věku.   Studenti měli za úkol ohodnotit míru 

vnímaných osobnostních faktorů - dominance, atraktivity a důvěryhodnosti.

Fotografie byli prezentovány probandům na projektoru a hodnotitelé určovali míru 

vnímané dominance, atraktivity či důvěryhodnosti na škále od 1 – 7. Hodnocení sady 

fotografií trvalo maximálně 15 minut, tedy přiměřenou dobu na to, aby proband zachoval 

pozornost a byl plně soustředěn na vlastní hodnocení. Účast na této části experimentu byla 

dobrovolná a bez finanční odměny.

5.2 Probandi

5.2.1 Hodnocení jedinci

Fotografovaní jedinci byli pracovníci s vysokým postavením, jejichž pracovní 

zařazení implikuje vedení několika podřízených. Do výzkumu byli zařazeni výhradně muži 

vzhledem k tomu, že získání dostatečného vzorku fotografií výše postavených žen je 

minimálně komplikované.3 Dalším problémem je, že při sportovních utkáních (golf) jsou 

ženy jinak stylizovány než při oficiálních setkáních. Pro výzkum na ženách je tedy nejdříve 

nutno rozhodnout, zdali budou porovnávány ženy při použítí líčidel či nikoli. Toto omezení 

by vzorek k analýze dále zmenšovalo. Společnou charakteristikou hodnocených osob bylo 

mužské pohlaví, česká národnost a vedoucí postavení ve společnosti. 

Ze získáných 62 fotografií jsme do sady snímků, kterou jsme při výzkumu 

používali, zařadili 55 fotografií. Při experimentu jsme pracovali pouze s fotografiemi, 

                                               
3

Tuto skutečnost potvrzují i některé zahraniční studie jako např. Rule 2009. Z tisíce generálních ředitelů 
nejúspěnějších společností dle časopisu Fortune, bylo jen 20 osob ženského pohlaví.
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které odpovídaly požadavkům pro analýzu pomocí morfometrických metod, tj. symetrický 

snímek s požadovanou ostrostí. Je třeba zmínit, že sběr fotografií výše postavených osob 

přináší řadu úskálí. Není totiž vždy jednoduché najít při různých příležitostech stejné 

podmínky k fotografování a například se také mohou lišit představy o přímém pohledu. Je 

tedy nutné k fotografování přistupovat velmi citlivě.

Každá fotografovaná osoba byla dále požádána o vyplnění dotazníku 

s následujícími údaji:

1. Věk

2. Výška

3. Určení postavení v rámci firmy -  vedoucí:

a. společnosti 

b. oddělení 

c. týmu

4. Počet podřízených

5. Počet nadřízených

6. Velikost firmy

7. Osobní situace

a. svobodný

b. ženatý

c. trvalý partnerský vztah

8. Počet synů

9. Počet dcer

10. Počet mladších sourozenců

11. Počet starších sourozenců

Údaje o pracovním zařazení jsme nakonec rozdělili pouze na dvě kategorie, tj. 

vedoucí společnosti a vedoucí oddělení. Ukázalo se totiž, že definici týmu a oddělení nejen 

každý vnímá jinak, ale významnost některých týmů může být vyšší než významnost jiného 

oddělení ve stejné společnosti například vzhledem k jejich velikosti.
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5.2.2 Hodnotitelé

Probandi, kteří fotografie hodnotili (též označeni jako „hodnotitelé“), byli studenti

vysokých škol či fakult třetího věku. Fotografie tedy hodnotili posluchači:

A) Vysokého učení technického v Brně, fakulta podnikatelská, 3. ročník, obor: 

manažerská informatika,

B) Univerzity Karlovy v Praze, fakulta pedagogická, katedra občanské výchovy a

filosofie, 3. a 4. ročník, obory: filosofie - etika, němčina – základy společenských věd 

(ZSV), tělocvik – ZSV, dějepis – ZSV, čeština – ZSV, francouzština – ZSV, 

C) Univerzity Karlovy v Praze, fakulta přírodovědecká, 1. – 3. ročník, obor: 

biologie,

D) univerzity třetího věku na Univerzitě Karlově v Praze, katedra občanské 

výchovy a filosofie. 

Všech 55 fotografií experimentu hodnotilo 156 lidí (z toho 102 žen a 54 mužů), 

které tvoří dvě skupiny: a) relativně mladí respondenti s věkovým průměrem 21,75 let 

(ženy 21,6 let; muži 22 let), b) studenti univerzity třetího věku s  věkovým průměrem 

70,65 let (ženy 70,36 let, muži 71,7 let). Z první skupiny hodnotilo dominanci a atraktivitu 

celkem 32 mužů a 33 žen; důvěryhodnost byla hodnocena 47i  muži a 77i ženami. Studenti 

univerzity třetího věku (7 mužů, 25 žen) hodnotili všechny tři vlastnosti.

5.2.3 Pořízení a úprava fotografií

Vzhledem k problematičnosti sběru fotografií, nebylo možné zajistit stejné 

podmínky při fotografování. Fotografie byly pořizovány v různých prostředích, většinou 

s přirozeným světlem a neutrálním pozadím. Snímky jsme vytvořili digitálním 

fotoaparátem NIKON D80. Účastníky jsme požádali, aby zaujali přímý pohled a neutrální 

výraz. Pořídili jsme vždy čelní fotografii. Každou variantu snímku jsme vytvořili 3-4 krát, 

tak abychom později měli možnost vybrat kvalitnější verzi. V programu Adobe Photoshop 

7.0 jsme kvalitnější z dvojice fotografií pomocí jednotné šablony upravili tak, aby všechny 
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snímky probandů měly oči ve stejné výšce a zároveň byl zachován poměr velikosti 

jednotlivých tváří. Fotografie, na nichž neměl proband oči v jedné rovině (nakloněná 

hlava), jsme pootočili do horizontální polohy očí. Obrázky jsme ořízli na standardní 

velikost a neobličejové části (krk) jsme zakryli černou plochou, začínající přibližně 1 

centimetr pod bradou. Také bylo v některých případech nutné digitálně upravit barvu 

snímků do jednotné formy. Úpravy nestejně světlých fotografií jsme provedli aditivní 

změnou barev v barevném prostoru RGB.

Při pořizování snímků fotografovaní stáli. Fotografováno bylo buď na golfových 

turnajích, což zajišťuje relativně uvolněnou a přirozenou atmosféru, nebo v přirozeném 

prostředí dle vlastního výběru fotografovaného.

5.3 Prezentace fotografií

Prezentace fotografií probíhala na projektoru připojeném k počítači s LCD 

monitorem o rozlišení 1280 x 1024. Fotografie se hodnotitelům promítaly na plátno.

Hodnocení všemi skupinami probíhalo v přednáškových místnostech při zajištění 

dostatečné viditelnosti (zatažení oken). Hodnotitelé zapisovali své hodnocení do dotazníků, 

které pak byly přepsány do tabulky programu Microsoft Excel.

Na začátku experimentu jsme pro hodnocení náhodně vybrali jednu či více 

vlastností dle časového prostoru poskytnutého vyučujícím. Fotografie jsme ukazovali 

jednu po druhé a studenti zapisovali hodnocení. Každý hodnotitel vyplnil před samotným 

testem tři údaje - věk a pohlaví, barva očí. Pro účely popisovaného experimentu jsme 

později využili pouze první dva údaje, tedy věk a pohlaví. Při samotném průběhu 

hodnocení se postupně promítalo 55 fotografií. Škála hodnocení byla seministupňová. 

Číslo 1 reprezentovalo výpověď: Ne danou osobu nepovažuji za  

dominantní/atraktivní/důvěryhodnou a číslo 7 reprezentovalo výpověď: Ano danou osobu 

považuji za  dominantní/atraktivní/důvěryhodnou. K již ohodnoceným fotografiím se 

hodnitetelé nemohli vracet a rozhodnutí měnit. 
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5.4 Výběr hodnocených vlastností

Předpokládáme-li, že vnímané psychologické charakteristiky z obličeje mohou 

významně přispět k dosažení určitého sociálního statusu, je nutné vhodně zvolit vlastnosti, 

které je by pro tento cíl mohli být určující. Vybrána byla tedy dominance, atraktivita a 

důvěryhodnost, protože se jedná o vlastnosti, které byli doposud nejlépe rozpracovány a 

dřívější výzkum ukazuje, že jsou rozhodující při náhodných setkáních (Langlois & al. 

2000).

5.5 Statistické zpracování dat

Výsledky hodnocení výzkumu jsme převedli do tzv. z-skóre, abychom eliminovali 

vliv subjektivního nastavení hodnocení jednotlivých účastníků experimentu při hodnocení 

fotografií (individuální používání hodnotící škály). Z-skóre je standartní statistický  nástroj 

pro normalizaci výsledků.4 Poté jsme pro každou fotografii spočítali průměrnou hodnotu z-

skóre dané vlastnosti podle z-skóre jednotlivých hodnotitelů. Výpočet ukazuje následující 

vzorec: 

(zi - z-skóre pro jedno konkrétní hodnocení,  xi - číslo přidělené fotografii jedním hodnotitelem ze 

škály 1 až 7,  x – průměr všech hodnocení jedné fotografie,  - směrodatná odchylka)

Vztah mezi výsledky hodnocení dominance, atraktivity  a důvěryhodnosti  a 

sociálním postavením jsme testovali pomocí obecného lineárního modelu (General Linear 

Model, GLM) ve statistickém programu SPSS 16.0. Abychom zjistili, zda je závislost 

zjistěné charakteristiky sociálního postavení na hodnocené vlastnosti statisticky

signifikantní, stanovili jsme 95 % interval spolehlivosti. V případě statisticky významné 

závislosti musí p (koeficient spolehlivosti) = 1-  (hladina významnosti) nabývat hodnoty 

menší než 0,05. Sílu efektu, tedy zjištění podílu hodnocené vlastnosti (nezávislá proměnná) 

                                               
4 Statistické měřítko, které kvantifikuje vzdálenost bodu (měřeného směrodatnou odchylkou)  od 
průměru daného data setu.
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na vysvětlení variability charakteristiky sociálního postavení (závisle proměnná), určuje 

hodnota vysvětlené variability (η2; v SPSS Partial Eta Squared). Pokud je η2 např. 0,1, 

znamená to, že vnímání vlastnosti obličeje vysvětluje charakteristiku sociálního postavení 

z 10 %. η2 ≤ 0,01 v evoluční biologii představuje slabý efekt, η2 = 0,09 střední a η2 ≥ 0,25 

efekt silný.

5.6 Geometrická morfometrika

Analýza tvaru hraje důležitou úlohu v řadě biologických studií. Rozdíly ve tvaru 

mohou signalizovat jinou funkční roli, kterou plní stejná část těla organismu, či odlišnou 

odpověď na evoluční tlak (případně odlišný typ evolučního tlaku) a rozdíly v procesu růstu 

a morfogenezi (Zelditch et al. 2004). Motivace pro srovnávání objektů a interpretování 

rozdílů pochází tedy z biologie, nicméně prostředky pro srovnání poskytují statistické a 

matematické metody (Lele & Richtmeier 2001).

Kvantitativní popis tvaru můžeme definovat jako převod vizuální informace do 

číselného vyjádření takové kontinuální proměnné, která konktrétnímu tvaru přiřadí vždy 

jedinečnou hodnotu (popřípadě hodnoty) na číselné ose (Elewa 2010). Metody klasické 

morfometriky vycházejí z lokalizace kraniometrických bodů (tzv. landmarků), což jsou 

body na lebce, které mohou být jednoznačně definovány a opakovaně lokalizovány s 

vysokou přesností. Tradičně jsou pro tato měření využívány posuvné a dotykové měřidlo 

nebo úhloměr. Technická nenáročnost tradiční morfometriky je však na úkor trivializace 

celkového popisu tvaru. Z tohoto důvodu byly tradiční metody často kritizovány (Zelditch 

et al. 2004). Vytýkáno bylo především přednostní poskytování informací o velikosti, ale 

nedostatečná schopnost detailně zprostředkovat informaci o tvaru.

Geometrická morfometrika znamená kvalitativně zcela nový přístup ke studiu tvaru 

organismů, který jednoznačně odděluje velikost a tvar. Definice geometrické morfometriky

zahrnuje soubor metod pro získání, zpracování a analýzu tvarových proměnných, které 

zachycují geometrické informace o objektech (Slice 2005). Zahrnuje kvantitativní studium 

formy, velikosti nebo tvaru, resp. umožňuje kvantitativní studium křivek a množin tzv. 

landmarků neboli tvarových proměnných. Geometrická morfometrika umožňuje 
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vizualizovat rozdíly mezi komplexními tvary skoro stejně dobře, jako umíme vizualizovat 

rozdíly mezi kružnicemi, ledvinami nebo písmeny abecedy (Zelditch et al. 2004)

Geometrické morfometrické metody si našly široké uplatnění v biologických 

přírodních vědách, zvláště antropologii, oboru se silnou historií měření, ale také i např. v 

paleontologii, paleoarcheologii či medicíně. Zejména pro zkoumání tvaroprostoru lidských 

obličejů mají tyto metody široké využití vzhledem k tomu, že umožňují popsat velmi 

komplexní struktury (Zebrowitz 1997). 

5.6.1 Landmarky – hlavní tvarové proměnné

Parametry pro popis tvaru, které se v geometrické morfometrii označují jako 

tvarové proměnné, neboli landmarky, jsou relativně autonomními ukazateli tvaru. Jedná se 

o anatomické body měření, které jsou u všech jedinců homologické (Kleisner et al. 2011) a 

popisují určitý omezený prostor či zkoumaný tvar. Pro geometrickou morfometriku jsou 

tyto body digitálně označeny a jejich poloha definována pomocí kartesiánských 2D nebo 

3D souřadnic. 

Bookstein (1991) stanovil tři skupiny význačných bodů, a sice:  

body typu I - biologicky homologní orientační body, které leží na diskrétní hranici 

tkání a popisují bod, na kterém se setkávají různé struktury (např. začátek nosu),

body typu II - absolutní maxima křivek a morfologických výběžků, které jednotlivé 

struktury charakterizují (např. bod maximálního zakřivení bříška rtů),

body typu III  - jsou využívány v případě existence informací z různých křivek, 

jako je například setkání dvou křivek (např. body nejvzdálenější od jiného určitého bodu, 

koncové body největších délek, šířek atd.).

72 landmarků (zahrnujících 36 semilandmarků) bylo digitalizováno v programu

TpsDig2 software, ver. 2.14 (Rohlf 2009a).
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5.6.2 Semilandmarky – klouzavé tvarové proměnné

Na některých částech obličeje jako je například linie brady nemusí existovat přesně

definované anatomické landmarky. Semilandmarky se ale mohou pohybovat na křivce či 

na spojení po délce vektoru (Bookstein 1991) a popisují tak lépe sledované struktury. 

Semilandmarky se v superimpozičních technikách mohou pohybovat po přímce a 

vystihnout tak nejlépe např. obrys (Mitteroecker 2009). Platí ovšem, že z pohledu 

homologie geometrické morfometriky si body navzájem neodpovídají. Z tohoto důvody 

jsou tyto body standardizovány takovým způsobem, že jsou posunovány pro určené 

trajektorii tak dlouho, dokud nejsou prostorové rozdíly mezi tvary minimální. Každý 

z bodů na obrysu v podstatě klouže tam a zpět po své vlastní tečně umístěné kolmo vůči 

zakřívení obrysu v daném místě (Urbanová 2009, Bookstein 1991). Semilandmarky se liší 

od landmarků tím, že je jejich poloha definovaná relativně vůči ostatní bodů (Zelditch et al. 

2004).  

Aplikace semilandmarků vychází ze dvou předpokladů: 1) jejich počet musí být 

stejný pro všechny srovnávané objekty, 2) série semilandmarků, které definují určitou 

strukturu, by měla být ukončena landmarkem, který má přesně definovaný biologický 

význam. 

Existují dvě kritéria, jak je možno nastavit tyto body.  Na jedné straně 

prostřednictvím tzv.  „bending energy“ – tj. deformační energie. Deformační energie je 

nutná energie pro deformaci tzv. deformační mřížky okolo každého landmarku. Jiná 

možnost je umisťovat semilandmarky na základě minimální prokrustovské vzdálenosti 

(Perez 2006).  

Použili jsme 36 semilandmarků k zachycení obrysů znaků obličeje. Semilandmarky 

byly společně se standartními landmarky zahrnuty do prokrustovské analýzy, která byla 

provedena v programu TpsRelw, ver. 1.46 (Rohlf 2008).

5.6.3 Schéma tvarových proměnných - landmarků

Landmarky byli označeny podle přesně určeného schématu (Obrázek č. 1). Aby 

bylo možno zajistit stejné pořadí označování bodů, byly body očíslovány.  Definice
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jednotlivých orientačních bodů, které jsme použili v naší práci je uvedena v tabulce č. 1.

Růžovou barvou jsou odlišeny hlavní a klouzavé tvarové proměnné.

Obrázek č. 1: Schéma tvarových proměnných – landmarků a semilandmarků

Číslo Landmark Popis

1 Trichion Střed čela, hranice vlasů

2 Gnathion Nejpřednější bod na spodní čelisti

3 Laberale inferius Bod uprostřed dolního okraje spodního rtu

4 Bod na spodním rtu (vlevo) Bod ve středu bodů 3 a 6

5 Bod na spodním rtu (vlevo) Bod ve středu bodů 3 a 7

6 Cheilion (vpravo) Laterální konec spodního a horního rtu

7 Cheilion (vlevo) Laterální konec spodního a horního rtu

8 Laberale superius Maximální bod žlábku horního rtu

9 Crista philter (vlevo) Bod maximálního zakřivení bříška horního rtu

10 Crista philter (vpravo) Bod maximálního zakřivení bříška horního rtu

11 Horní bod na rtu (vlevo) Bod ve středu bodů 6 a 8

12 Horní bod na rtu (vpravo) Bod ve středu bodů 7 a 8

13 Subnasale Přechod mezi krajem nosu a horním rtem

14 Columella apex (vlevo) Bod maximálního zakřivení ohraničení nosní dírky

15 Columella apex (vpravo) Bod maximálního zakřivení ohraničení nosní dírky

16 Alare (vlevo) Nejlaterálnější bod nosu

17 Alare (vpravo) Nejlaterálnější bod nosu
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Číslo Landmark Popis

18 Začátek rozšíření nosu (vpravo) Bod, kde se rozšiřuje nos do nosních dírek

19 Začátek rozšíření nosu (vlevo) Bod, kde se rozšiřuje nos do nosních dírek

20 Endocanthion (vpravo) Bod, kde se setkává vrchní a spodní víčko

21 Exocanthion (vpravo) Bod, kde se setkává vrchní a spodní víčko

22 Palpebrale superius (vpravo) Nejvyšší bod duhovky

23 Nejnižší bod duhovky (vpravo) Nejnižší bod duhovky

24 Krajní vnitřní bod duhovky ve středu (vpravo) Střední vnitřní krajní rozeznatelný bod duhovky

25 Krajní vnější bod duhovky ve středu (vpravo) Střední vnější krajní rozeznatelný bod duhovky

26 Bod na spodní víčku (vpravo) Bod ve středu bodů 20 a 23

27 Endocanthion (vlevo) Bod, kde se setkává vrchní a spodní víčko

28 Exocanthion (vlevo) Bod, kde se setkává vrchní a spodní víčko

29 Nejnižší bod duhovky (vlevo) Nejnižší bod duhovky

30 Palpebrale superius (vlevo) Nejvyšší bod duhovky

31 Krajní vnější bod duhovky ve středu (vlevo) Střední vnější krajní rozeznatelný bod duhovky

32 Krajní vnitřní bod duhovky ve středu (vlevo) Střední vnitřní krajní rozeznatelný bod duhovky

33 Bod na spodní víčku (vlevo) Bod ve středu bodů 27 a 29

34 Superciliare laterale (vpravo) Nejkrajnější vnější rozeznatelný bod obočí

35 Superciliare mediale (vpravo) Nejkrajnější vnitřní rozeznatelný bod obočí

36 Superciliare mediale (vlevo) Nejkrajnější vnitřní rozeznatelný bod obočí

37 Superciliare laterale (vlevo) Nejkrajnější vnější rozeznatelný bod obočí

38 - 40 Horní hrana obočí (vlevo) Křivka podél horní hrany obočí skládající se ze tří body přibližně ve stejné vzdálenosti

41 - 43 Dolní hrana obočí (vlevo) Křivka podél dolní hrany obočí skládající se ze tří body přibližně ve stejné vzdálenosti

44 - 46 Horní hrana obočí (vpravo) Křivka podél horní hrany obočí skládající se ze tří body přibližně ve stejné vzdálenosti

47 - 49 Dolní hrana obočí (vpravo) Křivka podél dolní hrany obočí skládající se ze tří body přibližně ve stejné vzdálenosti

50 Zygion (vpravo) Nejlaterálnější bod lícní kosti podél hrany brady

51 - 58 Spodní čelist (vpravo) 8 landmarků přibližně stejně vzdálených mezi bodem 2 a 50 umístěných podél hranice brady

59 Zygion (vlevo) Nejlaterálnější bod lícní kosti podél hrany brady

60 - 67 Spodní čelist (vlevo) 8 landmarků přibližně stejně vzdálených mezi bodem 2 a 59 umístěných podél hranice brady

68 Stomion Bod na uprostřed mezi Laberale superius a inferius

69 Štěrbina mezi rty (vlevo) Bod ve středu mezi body 6 a 68

70 Štěrbina mezi rty (vpravo) Bod ve středu mezi body 7 a 68

71 Zornice (vpravo) Střed zornice

72 Zornice (vlevo) Střed zornice

Tabulka č. 2: Definice a popis landmarků a semilandmarků

5.6.4 Superpoziční metody - prokrustovská superpozice

Řada naměřených dat v sobě obsahuje informace, které nesouvisí s tvarem 

zkoumaného objektu. Jsou jimi orientace, poloha a rozměry jednotlivých objektů. Prvním 

krokem při analýze tvaru je tudíž převést všechny objekty do stejné polohy, orientace a na 

jednotnou velikost (Adams et al. 2004).

Při prokrustovské superpoziční analýze jsou parametry, které popisují tvar určitého 

vzorku homologních landmarků, odhadnuty procesem založeným na metodě nejmenších 

čtverců ve třech krocích.

1. Přeskupení konfigurací landmarků tak, že všechny sdílí stejné těžiště, tj. 

centroid. 
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1. 2. 3. 4

Obrázek č. 2: Vyobrazení č. 1 reprezentuje výchozí nastavení landmarků. Vyobrazení 2 až 

4 představují tři základní kroky při prokrustovské superpozici, tj. přeskupení tak, aby 

objekty měly stejné těžiště, dále změnu velikosti na stejnou jednotkovou velikost tzv. 

„Centroid Size“ a následnou rotaci, která minimalizuje vzdáleností mezi homologickými 

landmarky (Mitteroecker 2009). 

2. Úprava konfigurace landmarků tak, že mají stejný tzv. „Centorid Size“– druhá 

odmocnina sumy druhé mocniny odchylky koordinát od centroidu. „Centroidní Size“ je 

měřítko landmarkové konfigurace a je uloženo jako informace o velikosti ve formě 

proměnné.

Obrázek 3. Vizuální schéma „Centroid Size“ spočítané na základě 16 landmarků. Světlé 

kolečko je centroid; usečky spojující centroid s landmarky představují vzdálenosti použité 

při výpočtu „Centroid Size“ (Zelditch et al. 2004).

3. Při superpozici jsou objekty nejdříve navrstveny na sebe tak, aby poloha 

centroidu bylo pro všechny společná, poté jsou proporčně zvětšeny nebo zmenšeny na 
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jednotkovou velikost (Centroid Size = 1) a nakonec vůči sobě otáčeny tak douho, dokud

prostorové rozdíly ve všech význačných bodech nejsou minimální. Posouzení optimální 

standardizace se řídí kritériem tzv. parciálních nejmenších čtverců.

Proces prokrustovské superpozice je iterativní a je opakován nejdříve pro dvě 

konfigurace až jsou všechny konfigurace ve vzorku vzájemně srovnány. Tím je umožněno 

zobrazit a srovnat rozdíly mezi charakteristickými znaky jednotlivých osob.

Koordináty vycházející z vycentrovaných, velikostně upravených a otočených 

landmarků se nazývají prokrustovské koordináty tvaru. Jejich průměr představuje tvar, 

jehož suma umocněných vzdáleností od ostatních tvarů je minimální a je tedy 

nejpravděpodobnější odhad průměru pro statistické modely. Jednotlivé rozdíly od tohoto 

průměru se nazývají prokrustovská residua. Jsou to hodnoty, které vysvělují rozdíly v 

tvaroprostoru mezi jednotlivci ve sledovaném vzorku. 

5.6.4.1 Symetrizace dat

Symetrie objektu může být rušena tzv. fluktuační asymetriíí, projevující se 

v podobě drobných odchylek od perfektní symetrie rovnoměrně rozložených na obou 

symetrických polovinách, jejichž součet je (v rámci např. populace jednoho druhu) roven 

nule. Z tohoto důvodu jsme prováděli tzv. symetrizaci objektu. Jako osa symetrie 

vystupovala osa vertikální. Jinými slovy, landmarky z jedné poloviny obličeje se dle osy 

symetrie přesunou na zrcadlově protilehlou polovinu a v této poloze se zprůměřují se 

svými protějšky. Vrátí se zpět na svou polovinu a totéž se děje s landmarky z druhé 

poloviny. Vzniklé „průměrné“ landmarky představují tedy objekt symetrizovaný. 

K symetrizaci dat jsme použili program MorphoJ, ver. 2.0. (Klingenberg 2010).

5.6.5 Statistické zpracování dat metodami geometrické 
morfometriky

Výstupem standardizace prokrustovské superpozice jsou numerické hodnoty 

tvarových proměnných. V případě porovnávání více tvarů jsou hodnoty tvarových 

proměnných vztaženy ke zvolenému standardu jako je např. průměrný tvar v souboru. Pro 
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statistické zpracování jsou používány vícerozměrné statistické analýzy, které ovšem naráží 

na problém, že tvarové proměnné, které vytvářejí tzv. prostor tvarových proměnných 

nesplňují podmínky pro  použití vícerozměrných testů založených na předpokladu lineární 

závislosti mezi proměnnými  (Elewa 2010). Řešením toho problému je například 

transformace proměnných tak, aby byly splněny podmínky pro následnou aplikaci 

parametrických testů či použití testů neparametrických.

5.6.5.1 Analýza hlavních komponent (Principal Components Analysis, PCA)

Analýza hlavních komponent patří do skupiny tzv. faktorových analýz. Její hlavní 

smysl spočívá ve snížení původního počtu proměnných na menší počet transformovaných 

proměnných (tzv. hlavních komponent), které jsou lineárními kombinacemi původních 

proměnných (Zima et al. 2004). 

Faktorová analýza je tedy v podstatě metodou transformace pozorovaných 

proměnných na nové proměnné, jejichž počet je redukován tak, aby tyto nové proměnné 

obsahovaly co největší část variability proměnných původních. Faktory tedy můžeme 

považovat za proměnné, které v sobě kondenzují značnou část variability původních 

proměnných. Míra variability původního souboru objektů je vyjádřena pomocí tzv. 

eigenvalues, které jsou přiřazeny ke každé komponentě. Jejich konkrétní hodnota je 

důležitá pro procentuální vyjádření míry variability. První komponenta charakterizuje 

vztah mezi landmarky, který představuje největší procentuální část variability, kterou lze 

zjistit u sledovaného souboru a za použití vypočítaného modelu PCA. Druhá proměnná 

představuje znak s druhou největší variabilitou atd. (Zelditch et al. 2004).

5.6.5.2 Metoda tenkých ohebných plátků – TPS – Thin Spline Plate

Již v 16. století představoval Albert Dürer různé profily obličejů na základě 

deformační mřížky. Prostřednictvím deformace mřížky mohli být rozdíly viditelnější a 

zřetelnější. D’Arcy Thomson maloval v roce 1917 transformační mřížky ryb dle vlastního 

vizuálního pozorování.  Bookstein později začal používat pojem „Thin-plate Spline“ – tj. 

tenké ohebné plátky jako název jedné z metod vizualizace rozdílů v tvaroprostorech. 
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„Thin-plate Spline“ metoda k vizualizaci rozdílů ve formě a vzhledu sledovaných 

charakteristik tvaru pomocí deformační mřížky dostala tedy své jméno podle modelu 

deformace tenkého plátku kovu.

Již rozdíly mezi dvěma jednotlivými konfiguracemi landmarků mohou být 

zobrazeny prostřednictvím deformační mřížky.  Na začátku leží koordináty ve stejné 

rovině. Pokud se posunuje jen jedna ze souřadnic na ose x nebo y, deformuje se plátek 

přesně v tomto směru, tak aby zachytil změnu určité charakteristiky (Bookstein 1991).

Pokud je určitá koordináta, např. na ose Y, posunuta lehce nahoru, tak vznikne v „Thin-

Plate Spline“ deformace (Obrázek č. 4). Dojde tím ke zřetelné změně mřížky, protože 

posun jedné koordináty má dopad na všechny ostatní souřadnice. 

Obrázek č. 4: Deformace mřížky pomocí posunutí bodu uprostřed. Pro posunutí bodu 

uprostřed (a) vpravo nahoru je nutné posunout bod podél osy x  (b) a podél osy y (c). Tak 

vznikne deformační mřížka (d). (Meindl 2009)

Deformační mřížka je schopna popsat rozdíly ve tvaru dvou landmarkových 

konfiguací jako prostupující deformaci. Tyto změny jsou vypočítány po prokrustovské 
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superpozici nezávisle na velikosti. Směrové vektory mohou prostřednictívm jejich délky a 

síly ukázat deformaci mezi dvěma konfiguracemi. 

5.6.5.3 Statistické testování tvarových proměnných

Pro statistické zpracování získaných dat jsme provedli klasifikační diskriminační 

analýzu implementovanou v programu MorphoJ, ver. 2.0. (Klingenberg 2010). Pro 

zobrazení rozdílů mezi konfiguracemi landmarků byla provedena analýza hlavních 

komponent (Principal Component Analysis – PCA) v témže programu. Pro identifikaci 

rysů obličeje zodpovědných za vnímanou důvěryhodnost byla provedena mnohorozměrná 

regresní analýza v programu TpsRegr, ver. 1.36 (Rohlf 2009b), při které koordináty 

tvarových proměnných představovaly závislou proměnnou a vnímaná důvěryhodnost 

nezávislou proměnnou. 

6 Výsledky statistických analýz

Prezentované výsledky statistických analýz byly provedeny na datech získaných 

hodnocením fotografií studenty standardních programů vysokých škol, pokud není 

uvedeno jinak. Důvodem, proč pro prezentaci výsledků nebyla využita data získaná 

z hodnocení studentů univerzity třetího věku je skutečnost, že tato hodnocení se výrazně 

lišila od hodnocení mladých lidí a zároveň nebyly odhaleny žádné statisticky významné 

výsledky.

6.1 Vzájemný vztah mezi hodnocenými vlastnostmi

Analýzu jsme začali zkoumáním vztahu mezi vnímanou atraktivitou, 

důvěryhodností a dominancí.  Dřívejší studie ukázali pozitivní korelaci mezi vnímanou 

atraktivitou a důvěryhodností (Kleisner 2011) a mezi vnímanou dominancí a atraktivitou u 

mužů (Sadalla et al. 1987). Naše zkoumání plně potvrdila silný pozitivní vztah mezi 

vnímanou atraktivitou a důvěryhodností. Naopak žádný vztah nebyl prokázán mezi 
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vnímanou dominancí a atraktivitou. Tabulka č. 3 ukazuje korelace mezi jednotlivými

charakterovými vlastnostmi. Modrou barvou jsou zvýrazněny vztahy mezi vlastnostmi, 

mezi kterými byla zjištěna významná korelace.

DO 

ALL DO F

DO 

M

DO G-

ALL

DO G-

F

DO G-

M

AT 

ALL

AT    

F

AT    

M

AT G-

ALL

AT G-

F

AT G-

M

DŮ 

ALL DŮ F

DŮ 

M

DŮ G-

ALL

DŮ G-

F

DŮ G-

M

DO ALL 1.00 0.94 0.94 0.50 0.44 0.51 0.14 0.07 0.20 -0.07 -0.05 -0.13 0.07 0.02 0.16 0.14 0.15 0.09

DO F 0.94 1.00 0.76 0.55 0.49 0.57 0.06 0.00 0.12 0.00 0.02 -0.04 0.01 -0.03 0.09 0.20 0.20 0.16

DO M 0.94 0.76 1.00 0.39 0.34 0.40 0.20 0.13 0.26 -0.14 -0.11 -0.20 0.12 0.08 0.21 0.06 0.08 0.01

DO G-ALL 0.50 0.55 0.39 1.00 0.97 0.83 -0.18 -0.21 -0.15 0.14 0.15 0.07 -0.18 -0.18 -0.17 0.16 0.13 0.22

DO G-F 0.44 0.49 0.34 0.97 1.00 0.66 -0.12 -0.14 -0.10 0.14 0.16 0.04 -0.14 -0.14 -0.14 0.16 0.13 0.23

DO G-M 0.51 0.57 0.40 0.83 0.66 1.00 -0.27 -0.30 -0.22 0.10 0.09 0.10 -0.21 -0.22 -0.19 0.11 0.09 0.15

AT ALL 0.14 0.06 0.20 -0.18 -0.12 -0.27 1.00 0.97 0.96 0.56 0.56 0.48 0.79 0.79 0.76 0.60 0.60 0.48
AT F 0.07 0.00 0.13 -0.21 -0.14 -0.30 0.97 1.00 0.85 0.57 0.57 0.47 0.84 0.85 0.79 0.61 0.62 0.47
AT M 0.20 0.12 0.26 -0.15 -0.10 -0.22 0.96 0.85 1.00 0.50 0.49 0.45 0.67 0.66 0.67 0.54 0.53 0.46
AT G-ALL -0.07 0.00 -0.14 0.14 0.14 0.10 0.56 0.57 0.50 1.00 0.99 0.90 0.58 0.60 0.53 0.77 0.75 0.68
AT G-F -0.05 0.02 -0.11 0.15 0.16 0.09 0.56 0.57 0.49 0.99 1.00 0.82 0.61 0.62 0.56 0.79 0.78 0.68
AT G-M -0.13 -0.04 -0.20 0.07 0.04 0.10 0.48 0.47 0.45 0.90 0.82 1.00 0.42 0.44 0.36 0.59 0.56 0.61

DŮ ALL 0.07 0.01 0.12 -0.18 -0.14 -0.21 0.79 0.84 0.67 0.58 0.61 0.42 1.00 0.99 0.97 0.65 0.67 0.49

DŮ F 0.02 -0.03 0.08 -0.18 -0.14 -0.22 0.79 0.85 0.66 0.60 0.62 0.44 0.99 1.00 0.94 0.65 0.67 0.49

DŮ M 0.16 0.09 0.21 -0.17 -0.14 -0.19 0.76 0.79 0.67 0.53 0.56 0.36 0.97 0.94 1.00 0.62 0.64 0.46

DŮ G-ALL 0.14 0.20 0.06 0.16 0.16 0.11 0.60 0.61 0.54 0.77 0.79 0.59 0.65 0.65 0.62 1.00 0.99 0.88

DŮ G-F 0.15 0.20 0.08 0.13 0.13 0.09 0.60 0.62 0.53 0.75 0.78 0.56 0.67 0.67 0.64 0.99 1.00 0.79
DŮ G-M 0.09 0.16 0.01 0.22 0.23 0.15 0.48 0.47 0.46 0.68 0.68 0.61 0.49 0.49 0.46 0.88 0.79 1.00

Tabulka č. 3: Korelace mezi dominancí, atraktivitou a důvěryhodností

Vysvětlivky: DO – dominance; AT – atraktivita; DŮ – důvěryhodnost; M – male – muži; FE – female – ženy; ALL –
všichni; G – studenti univerzity třetího věku

6.1.1 Dominance a sociální status

Provedli jsme řadu analýz mezi charakteristikami sociálního statusu a vnímanou 

dominancí. Jako charakteristiku sociálního statusu jsme pro statistické zpracování použili –

pracovní zařazení, počet podřízených a nadřízených. Nevyužili jsme informaci o velikosti 

firmy vzhledem k absenci dostatečně representativního vzorku v našich datech. Vztah 

jsme sledovali také zvlášt na hodnocení žen a mužů. Ani při jedné z analýz se nám 

nepodařilo potvrdit pozitivní vztah mezi sociálním statusem a vnímanou dominancí. Níže 

uvedená tabulka shrnuje výsledky nejvýznamnějších z nich. 

Závislá proměnná Nezávislá proměnná F P η2

Dominance ALL Pracovní zařazení 0.009 0.906 0.004

Dominance ALL Nadřízení 0.053 0.82 0.001

Dominance ALL Podřízení 0.656 0.042 0.013

Tabulka č. 4: Vybrané výsledky statistických testů vztahu dominance a sociálního statusu

Vysvětlivky: ALL – všichni hodnotitelé
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6.1.2 Atraktivita a sociální status

Ani při analýze vztahu mezi atraktivitou a sociálním statusem se nám nepodařilo 

objevit zásadní závislost, a to ani u hodnocení mužů a žen zvlášť, či dohromady. Tabulka 

č. 5 shrnuje výsledky nejvýznamnějších testů.

Závislá proměnná Nezávislá proměnná F P η2

Atraktivita ALL Pracovní zařazení 0.174 0.679 0.003

Atraktivita ALL Nadřízení 0.687 0.411 0.014

Atraktivita ALL Podřízení 0.164 0.687 0.003

Tabulka č. 5: Vybrané výsledky statistických testů vztahu atraktivity a sociálního statusu

Vysvětlivky: ALL – všichni hodnotitelé

6.1.3 Důvěryhodnost a sociální status

Naopak poslední ze série analýz ukázala významnou závislost mezi sociálním 

statusem a vnímanou důvěryhodností. Z důvodu zjištěné významné korelace mezi 

atraktivitou a důvěryhodností (viz 5.1.1) jsme se rozhodli při analýze vztahu sociálního 

statusu a důvěryhodností odfiltrovat vliv atraktivity tak, že jsme tuto vlastnost označili za

kovariátu při testování závislosti mezi charakteristikami sociálního statusu a 

důvěryhodností. U analýz, které se ukázaly jako významné, jsme provedli také odhad 

charakteristik rozdělení datového souboru pomocí bootstrappingu5.

Byla zjištěna statisticky významná závislot mezi vnímanou důvěryhodností a 

počtem nadřízených (F= 4,374; P = 0,042; η2 = 0.082) i podřízených (F = 5.099; P = 

0,028; η2 = 0,053). Naopak vztah mezi důvěryhodností a pracovním zařazením byl 

prokázán pouze u žen (F = 5,375; P = 0,024; η2 = 0.096), což může indikovat, že ženy jsou 

schopny lépe rozlišovat sociální status mužů.

                                               
5

Metodu bootstrap lze použít k odhadu charakteristik a konfidenčních intervalů testových statistik, které 
přinášejí obecně přesnější výsledky než klasické testování.
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Závislá proměnná
Nezávislá 

proměnná
Kovariáta F P η2

F 

bootstrap

p 

bootstrap

η2 

bootstrap

Důvěryhodnost   ALL Prac. zařazení Atraktivita ALL 2.25 0.116 0.81

Důvěryhodnost  F Prac. zařazení Atraktivita F 3.154 0.051 0.11 5.395 0.024 0.096

Důvěryhodnost  M Prac. zařazení Atraktivita M 1.505 0.232 0.056

Důvěryhodnost   ALL Nadřízení Atraktivita ALL 4.374 0.042 0.082 4.374 0.042 0.082

Důvěryhodnost  F Nadřízení Atraktivita F 3.679 0.06 0.07

Důvěryhodnost  M Nadřízení Atraktivita M 3.237 0.078 0.062

Důvěryhodnost   ALL Podřízení Atraktivita ALL 5.099 0.028 0.094 5.099 0.028 0.094

Důvěryhodnost  F Podřízení Atraktivita F 6.517 0.014 0.117 6.517 0.014 0.117

Důvěryhodnost  M Podřízení Atraktivita M 4.428 0.04 0.083 4.428 0.04 0.083

Tabulka č. 6: Vybrané výsledky statistických testů vztahu důvěryhodnosti a sociálního 

statusu

Vysvětlivky: ALL – všichni hodnotitelé; F – female – ženy; M – male - muži

Níže uvedené grafy znázorňují směr závislosti. Je možno pozorovat, že počet 

nadřízených s mírou vnímané důvěryhodnosti klesá, což naznačuje, že pro výběr 

spolupracovníků je důvěryhodnost zásadním kritériem. Údaje o zaměstnancích s více jak 

třeti nadřízenými nejsou významné vzhledem k tomu, že ve vzorku se nacházela pouze 

jedna osoba se čtyřmi nadřízenými a jedna se šesti.

Obrázek č. 5: Vztah mezi vnímanou důvěryhodností a počtem nadřízených
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Krajní úsečky znázorňují minimum a maximum hodnocení. Zelený sloupec 

představuje druhý a třetí kvartil a úsečka uprostřed zeleného sloupce reprezentuje medián.

Graf na obrázku č. 6 znázorněnuje statisticky významný vztah mezi ženami 

vnímanou důvěryhodností a pracovním zařazením. Vedoucí společností jsou ženami 

hodnoceni jako důvěryhodnější než vedoucí oddělení.

Obrázek č. 6: Vztah mezi pracovním zařazením a důvěryhodností vnímanou ženami

Poslední obrázek znázorňuje vztah mezi vnímanou důvěryhodností a počtem 

podřízených. Pro zobrazení tohoto vztahu jsme využili odlišný typ grafu vzhledem k jiné 

struktuře dat a variabilitě získaných hodnot o počtu podřízených oproti předchozím 

statistikám. I na tomto grafu je možno sledovat rostoucí tendenci v počtu podřízených se 

stoupající důvěryhodností.
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Obrázek č. 7: Vztah mezi vnímanou důvěryhodností a počtem podřízených

6.1.4 Vztah mezi sociálním postavením a osobnostními 
charakteristikami

Dále jsme analyzovali závislost mezi charakteristikami sociálního postavení a 

osobnostními charakteristikami. Zejména nás zajímal vztah mezi množstvím mladších a 

starších sourozenců vůči počtu podřízených a nadřízených. Ani tady se nám ale nepodařilo 

objevit statistickou závislost.

Závislá proměnná Nezávislá proměnná F P η2

Počet nadřízených Počet mladších sourozenců 0.465 0.498 0.009

Počet nadřízených Počet starších sourozenců 0 0.988 0

Počet podřízených Počet mladších sourozenců 3.033 0.088 0.058

Počet podřízených Počet starších sourozenců 1.54 0.22 0.03

Pracovní zařazení Výška 0.144 0.706 0.003

Tabulka č. 7: Korelační vztah mezi sociálním postavením a osobnostními 

charakteristikami.

Pro vztah mezi pracovním zařazením a počtem synů a dcer jsme použili korelační 

výpočet vzhledem k tomu, že je těžké rozhodnout, která z proměnných je závislá a která 
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nezávislá. Vypočtené korelace se ale pohybovali velmi blízko nuly. Nepodařilo se nám 

tedy potvrdit Trivers-Willardovu hypotézu, která předpokládá, že bohatí rodiče 

s významným společenským postavením mají větší šanci mít potomka syna, zatímco 

chudé, společensky bezvýznamné rodiny mají především dcery. 

Korelace

Pracovní zařazení Počet synů 0.054

Pracovní zařazení Počet dcer 0.074

PRO MĚNNÉ

Tabulka č. 8: Vztah mezi pracovním zařazením a počtem synů a žen.

6.2 Výsledky morfometrické analýzy

Prokrustovskou superpoziční analýzu jsme provedli jak na nesymetrizovaných, tak 

na symetrizovaných datech. V další práci jsme pracovali již jen se symetrizovanými daty, 

která nám umožnila dále zkoumat jen symetrickou část variability. 

a) b)

.
Obrázek č. 8: Vizualizace prokrustovské superpozice a) nesymetrizovaná data; b) 

symetrizovaná data
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6.2.1 Analýza hlavních komponent pro symetrizovaná data

Analýza hlavních komponent byla použita pro zjištění  tvarové variability obličeje 

vzorku manažerů mužského pohlaví v České republice. První dvě PCA osy vysvětlily

téměř polovinu celkové variability tvaroprostoru obličeje (47,5%). První PCA osa

reflektuje 27,9% celkové variability tvaru obličeje a odráží tvarové transformace, jež 

souvisejí s šířkou obličeje (Obrázek č. 10). Druhá PCA osa odráží 19,6% variability 

tvaroprostoru obličeje a tvarové transformace s ní související lze interpretovat jako 

prodlužováni a zkracování obličeje dle vertikální osy (Obrázek č. 10). Následující PCA osy 

jsme pro účely této studie neinterpretovaly. Teprve prvních deset PCA os nám ovšem 

vysvětlí 90 % variability, což nás upozorňuje na fakt, že obličej je poměrně složitou 

tvarovou strukturou. Hodnoty Eigenvalues a procenta vysvětlené variance pro prvních 

deset PCA os jsou uvedeny v Tabulce č. 9 a graficky jsou znázorněny na Obrázku č. 9.

PCA Eigenvalues Variabilita (%)
Kumulativní 

variabilita (%)

  1. 0,000878 27,918 27,918

  2. 0,000616 19,593 47,51

  3. 0,000365 11,608 59,118

  4. 0,000308 9,808 68,926

  5. 0,000225 7,173 76,099

  6. 0,000146 4,659 80,758

  7. 0,000104 3,3 84,058

  8. 0,000092 2,911 86,97

  9. 0,000062 1,957 88,926

 10. 0,000057 1,805 90,732

Tabulka č. 9: Hodnoty Eigenvalues a podíly jednotlivých PCA os na vysvětlené variabilitě
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Obrázek č. 9: Graf zobrazující zastoupení jednotlivých PCA os  na celkové vysvětlené 

variabilitě tvaroprostoru obličeje manažerů.

a) b)

Obrázek č. 10: Tvarové transformace vysvětlené první osou PCA (a) a druhou osou PCA (b). 

Tyrkysovou barvou je označena průměrná konfigurace landmarků (konsensus); tmavě modrou 

deformace tvaru, která je asociována s danou PCA osou
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6.2.2 Thin-Plate Spline - vizualizace (metoda tenkých ohebných 
plátků)

Provedli jsme vizualizaci průměrného důvěryhodného obličeje a průměrného 

nedůvěryhodného obličeje. Níže je zobrazena jak deformační mřížka, tak kompozitní 

vizualizace tvaru obličeje. Důvěryhodněji jsou vnímáni lidé se spíše oválným obličejm, rty 

jsou užší a v neutrálním stavu vytváří dojem pousmání. Tato pozorování odpovídájí

závěrům, že usmívající obličej působí šťastně a je tedy vnímán důvěryhodněji (Todorov 

2008; Keating et al. 1981). Na nedůvěryhodném obličeji je možno si naopak všimnout 

masivnějšího obočí a menších očí.

a)

             

b)

           

Obrázek č. 11: Deformační mřížka a kompozitní vizualizace  tvaru obličeje 

důvěryhodného (a) a nedůvěryhodného (b) manažera predikovaného tvarovou regresí
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6.2.3 Tvarová regrese 

Multivariátní regrese hodnocení důvěryhodnosti (nezávislá proměnná) na datech o 

tvaru obličeje (závislá proměnná)  prokázala statistiky významný vztah pouze pro 

parametrický test zobecněného Goodallova F (F = 1,6628; df = 140; P < 0,001) 

neparametrický test pro 5000 permutací nebyl signifikantní (P = 0,0788).

6.2.4 Diskriminační klasifikační analýza 

Dikriminační klasifikační analýzou jsme se snažili zjistit, zda-li lze podle tvaru 

obličeje rozlišit vedoucí oddělení od vedoucích společností. Zvolili jsme tedy následující 

nulovou hypotézu: Neexistují rozdíly v tvaroprostoru obličeje vedoucích oddělení a 

vedoucích celých firem.

Získané výsledky potvrdily nulovou hypotézu o neexistenci statisticky průkazných  

rozdílů ve tvaru obličeje vedoucích oddělení a vedoucích celých firem, tj. P = 0,66; pro 

1000 permutací; N=54.  



49

7 Diskuze

Schopnost získání významné role ve společnostech řídících se formálními pravidly 

je jednou z hlavních faktorů úspěchu v lidské společnosti. Určité postavení zajišťuje 

finanční zabezpečení, které následně může vést k úspěchu v osobním životě. Dosažený 

sociální status může mít ovšem daleko širší dopady. Některé studie například naznačují, že 

vysoce postavení jedinci se těší lepšímu zdraví vzhledem k tomu, že nejsou vystaveni 

psychickému stresu, což se potvrzuje jak u primátů, tak u lidí (Thye & Skvoretz 2003). 

Abychom mohli uchopit aspekty úspěchu v lidských formálních organizacích je 

nutné nejdříve postihnout vliv tradičních charakterových vlastností na dosažení sociálního 

postavení, které známe ze zvířecích societ. Jedná se především o vliv dominance a 

atraktivity. V našem výzkumu jsme tuto skupinu vlastností rozšířili také o vliv 

důvěryhodnosti vzhledem k tomu, že rostoucí výzkum na toto téma naznačuje, že vnímaná 

důvěryhodnost je pro lidská rozhodnutí významná.

Ze sledovaných vlastností pouze u hodnocené důvěryhodnosti jsme byli schopni

najít statisticky signifikantní vztah se sociálním postavením.  Vnímaná dominance a 

atraktivita se sociálním postavením nekorelovaly. Tyto výsledky bylo možno sledovat 

zejména u hodnotitelů v produktivním věku. Naopak u studentů univerzity třetího věku 

nebyl prokázán žádný vztah mezi sociálním postavením a vnímanými charakterovými 

vlastnostmi. Je možné se domnívat, že u jednotlivců mimo produktivní věk již klesá 

schopnost rozlišování dle vzhledu obličeje s ohledem na to, že vnímání této informace 

nemůže zásadně ovlivnit jejich život. Některé studie například také indikují statisticky 

významný vztah mezi věkem a poklesem rozhodného chování (např. Salthouse et al. 

2003).

Skutečnost, že se nepodařilo prokázat statisticky významný vztah mezi atraktivitou 

a sociálním statusem může být způsobena tím, že vyšší pozice jsou obsazovány především 

muži. Dostupný výzkum doposud potvrdil vztah mezi atraktivitou a získanými pracovními 

nabídkami zejména v případě, že kandidát byl jiného pohlaví než vybírající. Pouze 

v případě, že si ženy vybíraly kolegyně, byly naopak preferovány méně atraktivní ženy 
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(Luxen 2004). Do vyšších pozic v pracovních kolektivech jsou vybíráni především muži, 

což implikuje, že zástupci tohoto pohlaví jsou také vybírajícími, pro které atraktvita mužů 

nemusí hrát významnou roli.

Statisticky významný vztah nebyl prokázán ani mezi vnímanou dominancí a 

sociálním postavením. Bylo by ovšem předčasné usuzovat, že dominance není v lidských 

společnostech podstatná. Jedním problém může být rozdíl mezi vnímanou a reálnou 

dominancí. Otázku komplikuje také skutečnost, že neexistuje jednoznačná definice 

dominance (Drews 1993). Dominance může být například spojována jak s agresivitou, tak 

naopak se schopností agresivně neútočit, ale i přesto působit takovým způsobem, že se 

protivník napadení vzdá.6 Zdá se, že i v lidských societách nejsou preferováni osoby 

útočné a otevřeně soutěživé vzhledem k tomu, že konfliktnost na pracovišti je nežádoucí a 

soutěživost s nadřízeným je hodnocena velmi negativně a nenapomáhá dosažení vyššího 

postavení. Je pravděpodobné, že v lidské společnosti se dominance spíše projevuje 

schopností přesvědčit protivníky přijmout názor dominantního jedince, aniž by protivník 

byl přímo konfrontován s převahou druhé osoby v přímém konfliktu.  

I přesto, že se nám podařilo rozeznat morfologické znaky, které byly statisticky 

významnými nositeli důvěryhodnosti, bylo by vhodné naši studii rozšířit na více 

studovaných vzorků. V ideálním případě by bylo dobré srovnávat obličeje vedení 

společnosti s obličeji spolupracovníků bez podřízených, kde by mohly prokázat

významnější rozdíly. 

I když dle některých studií (Mazur & Mueller 1996, 1998;  Cunningham 1990) lze 

najít ve tváři charakteristické rysy, které určují např. vyšší dominanci, je pravděpodobné, 

že v běžných lidských societách jsou tyto rysy velmi subtilní a je možné, že rozdíly jsou 

patrnější při srovnávání příslušníků societ s významnými socioekonomickými rozdíly nebo 

při přímém porovnání dvojic fotografií. 

Nakolik naše závěry o důležitosti vnímané důvěryhodnosti a naopak 

nevýznamnosti dominance a atraktivity pro sociální postavení odpovídají realitě, 

                                               
6

"Dominance představuje nedostatek agresivity": dominance se může projevit také při setkání 
„mírumilovné“ povahy mezi zvířaty, v nichž nedochází k eskalovaným bojům a konflikty jsou vyřešeny 
s použitím neútočného či submisivního chováním (Drews 1993).
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nemůžeme přesně odhadnout. Výzkum je svým rozsahem spíše malý a lze ho z několika 

důvodů označit za preliminární. Tyto důvody jsou následující:

1) Studie pouze otevírá problematiku vztahu dosažení určité úrovně sociálního statusu 

v běžných lidských societách ve vztahu k některým vnímaným charakterovým rysům dle 

vzhledu obličeje. 

2) Sociální postavení v lidské společnosti je velmi subtilní multifaktorová kategorie. 

V případě, že by podmínky pro zahrnutí do vzorku fotografovaných osob byly vymezeny 

ještě konkrétněji, je možné, že bychom získali významnější výsledky (např. pouze osoby 

s více jak 10 přímými podřízenými ve společnostech o celkovém počtu zaměstnanců mezi 

100 - 1000).

3) Odpověď na kladené otázky by mohly přínést nejen hodnocení fotografií studenty 

vysokých škol, ale zejména hodnocení manažerů, tedy osob, které výběr zaměstnanců 

reálně provádí.

4) Studii by bylo vhodné rozšířit o srovnání hodnocení stylizovaných a nestylizovaných 

fotografií vzhledem k tomu, že je otázkou, do jaké míry jsme stylizací schopni ovlivnit 

vnímání našich charakterových vlastností např. při pracovních pohoverech. 
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8 Závěr

Obličej je tělesná struktrura, jejíž vzhled a výraz hraje významnou roli 

v komunikace mezi jednotlivci. Umožňuje téměř přesnou identifikaci a zároveň relativně 

dobrý odhad emočního rozpoložení sledované osoby. Přesto, že část vnímaných 

charakteristik jsme schopni alespoň částečně aktivně ovlivnit (úsměv signalizuje 

přístupnost, brýle mohou indikovat zodpovědnost či korektnost, barva očních čoček může 

způsobit změnu ve vnímané dominanci), působení obličeje jako celku je nám dáno a 

zásadní změny se dosahuje hůře.

Přisuzované charakterové vlastnosti dle vzhledu obličeje mají výrazné sociální 

dopady a pravděpodobně i vliv na celkový životní úspěch. Otázkou zůstává, zda-li 

vnímané charakterové vlastnosti ze vzhledu obličeje mohou výrazně přispět k získání 

vyššího sociálního statusu.

Řada studií ukazuje, že vzhled obličeje hraje určitou roli v dosažení sociálního 

postavení. Například byl prokázán vztah mezi vnímanou dominancí obličeje a dosaženým 

postavením v armádě  či pravděpodobností vítězství volebního kandidáta. Atraktivním 

lidem jsou naopak přisuzovány charakterové vlastnosti jako je společenskost, oblíbenost, 

což je může zvýhodňovat v pracovních pohovorech. Některé studie například prokázaly, že 

atraktivnost dítěte má velký význam pro formování očekávání učitelů, které pak dále 

působí na dítě a mohou ho tak vést k lepší výsledkům. Osobám působícím důvěryhodně 

mohou být naopak svěřovány zodpovědné úkoly.

Podstatnou otázkou je, jak naše obličejové charakteristiky ovlivňují prosazení a 

úspěch v pracovních organizacích zejména s ohledem na to, že právě získané pracovní 

místo má významný vliv na finanční situaci jednotlivce a ta pak může mít zejména u mužů 

dále přímou spojitost se zvýšeným zájmem opačného pohlaví. Kromě toho výše postavení 

lidé jsou vystaveni nižšímu stresu, což může vést k dlouhodobě dobrému zdraví (Thye & 

Skvoretz 2003).
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Náš výzkum neprokázal statisticky významný vztah mezi vnímanou dominancí,

atraktivitou a sociálním postavením. Naopak byl objeven signifikantní vztah mezi 

vnímanou důvěryhodností a sociálním statusem. Zdá se, že právě vnímaná důvěryhodnost 

by mohla hrát významnou roli při prosazení ve formálních organizacích, kde není možné 

dosáhnout vyššího postavení přímým soubojem s konkurentem. Dá se tedy předpokládat, 

že vnímaná nekonfliktnost a důvěryhodnost mohou významně přispět k preferenci určitého 

kandidáta jeho budoucím nadřízeným.

Metodami geometrické moprfometriky jsme zkoumali tvaroprostor obličeje a jeho 

závislost na sociálním postavení. Nepodařilo se nám detekovat obličejové charakteristiky, 

které by statisticky významně odlišovali vedoucí oddělení od vedoucích společností. 

Analýza tvaroprostoru obličeje nicméně prokázala statisticky významné rozdíly mezi 

důvěryhodným a nedůvěryhodným obličejem při použití parametrických testů. 

Neparametrické testy tento vztah nepotvrdily, nicméně i tyto výsledky vykazují patrný 

trend, který  by bylo pravděpodobně možné potvrdit při rozšíření zkoumaného vzorku.
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