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Abstrakt

Cílem  této  práce  bylo  zjistit,  zda  je  možné  zasadit  hlas  do  konceptu  Body-Image.  To 

znamenalo ověřit, jestli má vnímání vlastního hlasu jedince vliv na jeho osobnost a jeho chování. 

Tuto skutečnost jsme zkoumaly na dvou odlišných populacích – na českých a brazilských mužích a 

ženách.  V obou populacích  jsme  vytvořily  srovnatelné  nahrávky –  dvě  nahrávky zpěvu  a  dvě 

nahrávky řeči  a  od  participantů  sbíraly  v  rámci  dotazníků  odpovědi  týkající  se  vnímání  jejich 

vlastního hlasu a zpěvu, sociosexuality a u českého vzorku i sebevědomí. Dále jsme v rámci daných 

populací  nechávaly  nahrávky  hodnotit  nezávislými  hodnotiteli  opačného  pohlaví  ohledně 

atraktivity. Pomocí statistických metod jsme zjistily, že hodnocená a sebehodnocená kvalita hlasu 

(jak řeči, tak zpěvu) spolu částečně koreluje, ovšem tyto souvislosti se ukazují být odlišné jak v 

souvislosti s pohlavím, tak populacemi.  U českého vzorku vyšlo najevo, že sebehodnocená ani 

hodnocená kvalita  hlasu nemá vliv  na  sebevědomí.  Dále  se  ukázalo,  že  sebehodnocená kvalita 

zpěvu má vliv na sociosexualitu brazilských mužů a českých žen, u českých mužů a brazilských žen 

se tyto tendence neukázaly. Další srovnání ukázalo, že české ženy a brazilští muži raději a častěji 

zpívají, avšak co se týče hodnocení nezávislými hodnotiteli, ženy byly celkově hodnoceny lépe než 

muži  v  obou populacích.  Hlas  tedy zřejmě  je  jistou  součástí  Body-Image,  nicméně zdá  se,  že 

odlišnou  od  vizuálních  charakteristik,  a  je  tedy  možné,  že  souvisí  více  s  behaviorálními  a 

dynamickými součástmi jedince spíše než se vzhledem. Tuto práci můžeme považovat za počátek 

zkoumání souvislosti hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu a jeho vlivu na osobnost člověka a 

možná i za základ vzniku nového konceptu Voice-Image.
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Abstract
The aim of this study was to investigate whether it is possible to consider voice as a 

part  of Body-Image concept.  We examined the perception of one's  own voice and its  affect on 

individual's personality and behavior. In addition, we decided to examine this fact in two culturally 

different samples - Czech and Brazilian. We collected comparable vocal recordings in both cultures 

- two recordings of singing and two recordings of speech, we also collected  questionnaire data 

regarding perception of one's own voice and singing, scores of seciosexuality and additionaly in the 

Czech  sample  we  collected  self-reported  self-esteem.  Subsequently,  we  collected  attractiveness 

ratings  of  these  vocal  recordings  by independent  raters  within  the  two chosen  cultures.  Using 

statistical methods, we found that the rated  and self-rated voice quality (both speech and singing) 

partially correlated, but these correlations differed in relation to gender, and population. The Czech 

sample revealed that neither self-rated nor other-rated quality of voice had affect on self-esteem. 

Also, it appears that self-rated quality of singing has an impact on sociosexuality in Czech women 

and Brazilian men, while there was no such tendency in Czech men and Brazilian women. Another 

comparison showed that Czech women and Brazilian men preferred singing mor and sang more 

often than their counterparts. However, in ratings by independent raters all women recieved better 

ratings than men in both cultures. Therefore, voice probably constitutes a certain part of the Body-

Image, but it seems to be different from visual characteristics. It is possible that it is more closely 

related to behavioral and dynamic components of the individual rather than his or her appearance. 

We can consider this work to be the first step in the research of self-rated voice quality and its 

impact on human personality - perhaps even the foundation of a new concept of Voice-Image. 
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Úvod
Stav současného poznání na poli hlasu a jeho výzkumu je poměrně rozsáhlý. Víme jak hlas 

vzniká, jaké jsou poruchy hlasu a zda je možné je léčit. Existuje množství výzkumů, které zkoumají  

vliv hlasu na hodnocení atraktivity jak u mužů, tak u žen. V naší společnosti, která je zaměřená na 

sdílení  informací,  je  hlas  důležitým  nástrojem  pro  osobní  komunikaci.  Podle  nás  je  však 

neprozkoumanou  oblastí  vliv  vnímání  vlastního  hlasu  na  osobnost  člověka,  na  jeho  chování  a 

vnímání sama sebe. Naším cílem bylo vybrat existující koncept vnímání sama sebe – svého těla, do 

kterého by bylo možné vnímání  vlastního hlasu zasadit.  Rozhodly jsme se proto zjistit,  zda je 

možné zkoumat  hlas  v  rámci  konceptu  Body-Image,  který  se snaží  zjišťovat,  jak různí  jedinci 

vnímají vlastní tělo a jak toto vnímání ovlivňuje jejich osobnost, chování a přístup k ostatním. V 

rámci této práce byl uskutečněn výzkum, který prakticky zkoumá vliv vnímání vlastního hlasu na 

různé oblasti  života člověka a dále tento výzkum rozšiřujeme i  na zkoumání zpěvu. Ten je dle 

našeho názoru při zkoumání hlasu poměrně přehlíženou entitou a je třeba ho do výzkumu hlasů – 

zejména  pak  sebehodnocené  kvality  hlasu  –  zahrnout.  Za  další  významnou  část  této  práce 

považujeme zkoumání mezikulturních rozdílů, protože se domníváme, že jazyk a kultura má na 

vnímání  hlasu velký vliv.  Rozhodly jsme se proto srovnávat  v různých ohledech dvě jazykové 

skupiny a zároveň odlišné kultury – Čechy a Brazilce. Z tohoto důvodu jsme vytvořily hlasové 

nahrávky významově stejných úryvků řeči a zpěvu – nahrávky standardizovaného představování, 

čtení sloky národní hymny dané země, následně zazpívání stejného úryvku hymny a nakonec zpěv 

narozeninové  písně  „hodně  štěstí  zdraví“  (kterou  považujeme za  mezinárodně  známou a  proto 

srovnatelnou pro různé jazykové skupiny).  V rámci komplexních dotazníků jsme pak zjišťovaly 

pomocí různých otázek, jak jedinec vnímá svůj vlastní hlas, jeho kvalitu a atraktivitu a dále různé 

charakteristiky  jeho  osobnosti  (sebevědomí,  sociosexualita  atd.).  Hlasové  nahrávky  jsme  poté 

nechaly  v  jejich  vlastní  kultuře  ohodnotit  nezávislými  hodnotiteli  –  vždy  opačného  pohlaví. 

Výsledky analýzy ukazují  zajímavé rozdíly mezi  muži  a  ženami  –  jak v hodnocení  a  vnímání 

vlastního hlasu, tak schopnost s jakou dokáží jedinci odhadnou hodnocení vlastního hlasu a zpěvu. 

Vzhledem k tomu, že na námi zkoumaných kulturách ještě neproběhl srovnávací výzkum, pojaly 

jsme  tuto  část  jako  explorativní  a  proto  jsme  bez  hypotéz  sledovaly  rozdíly  mezi  českým  a 

brazilským vzorkem. V této části můžeme vidět několik překvapivých zjištění – alespoň pro nás 

překvapivých,  protože  přestože  jsme  nestanovily  žádné  hypotézy,  měly  jsme  určitá  očekávání 

založená na stereotypních předpokladech o vybraných kulturách.  Výsledků je velké množství  a 

proto  je  zde  v  úvodu  nebudeme  uvádět   -  určitě  jsou  však  zajímavé  a  v  mnoha  ohledech 

neočekávané a proto nabádáme čtenáře k pročtení našich výsledků a diskuze, kde je možné zjistit, 

zda opravdu existuje něco jako Voice-Image.
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Teoretická část

Vymezení tématu a dostupná literatura
V této práci se budu snažit o propojení oblastí, které zkoumají chování člověka a jeho vztah 

k životu. Jednou z těchto oblastí je hlas, který je bezpochyby důležitou součástí našeho života, a to 

zejména v komunikaci s ostatními lidmi, druhou oblast pak představuje koncept Body-Image, do 

kterého se budeme snažit hlas zařadit. Všechny hlavní oblasti, kterým se budu v této práci věnovat, 

jsou dobře prozkoumány a existuje k nim jak kvalitní odborná literatura, tak i populárnější články 

věnující  se  některým aspektům daných  konceptů.  Oblast  hlasu  a  Body-Image  však  dle  našeho 

vědomí ještě nebyly zkoumány společně. Zatímco při zkoumání hlasu se výzkumníci často orientují 

na hodnocení atraktivity, maskulinity či příjemnosti hlasu druhých osob, sebehodnocením vlastního 

hlasu a jeho atraktivity či jiných aspektů se nezabývá snad nikdo. Jak napovídá název, zabývá se 

Body-Image vnímáním vlastního těla, spokojenosti se svým vzezřením a sebehodnocením vlastního 

vzhledu. V rámci tohoto konceptu pak můžeme zkoumat i sebevědomí člověka, neboť souvisí právě 

se  spokojeností  sama  se  sebou.  V  dnešní  době  zvýšené  komunikace  po  celém  světě  narůstá 

množství procesů, ve kterém používáme náš hlas a můžeme si jím mnohé získat. Dle našeho názoru 

je tedy třeba zkoumat spokojenost  s  vlastním hlasem a to,  jak lidé svůj  hlas  vnímají.  Zároveň 

chceme do  tohoto  zkoumání  hlasu  zařadit  i  hodnocení  a  sebehodnocení  zpěvu,  protože  se  dle 

našeho názoru jedná o důležitou část vnímání vlastní hlasové kompetence.

Pro  kapitoly  o  hlase  jsem  užívala  množství  zdrojů  –  pro  biologické  části  knihu 

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi od  Aleše Hahna (2007) a množství odborných 

článků pro části o hodnocení atraktivity a vztahem hlasu k evoluční psychologii. Pro kapitolu Body-

Image  jsem  užívala  dvě  významné  knihy  –  od  Sarah  Grogan  -  Body  image,  psychologie 

nespokojenosti s vlastním tělem (2000) a od Thomase Cashe a Thomase Pruzinskeho - Body image: 

a handbook of theory, research, and clinical practice (2002) a dále opět množství odborných článků 

které  prezentují  výsledky  výzkumů  Body-Image.  K  vyhledání  článků  jsem  užívala  odborných 

databází, elektronických zdojů UK a také Google Scholar.
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Proč užíváme koncept body-image a ne self-image/self-schema
Abychom  vysvětlily  užívání  konceptu  Body-image  jako nástroje  ke  zkoumání  vnímání 

vlastního hlasu, nastíníme zde stručně rozdíly mezi koncepty, mezi kterými jsme se pro zpracování 

této práce rozhodovaly a důvody, proč jsme zvolily právě Body-image. Pro zkoumání hlasu, hlasové 

atraktivity a sebehodnocené atraktivity bychom potřebovaly teorii Voice-Image – takový koncept 

však neexistuje a tak je třeba zasadit výzkum do širšího rámce sebe-obrazu jedince. Koncept Body-

Image se zabývá vnímáním a prožíváním vlastního těla. Koncept Self-Image se zakládá na obrazu 

jedince  ohledně  sama  sebe,  zejména  pak  vlastní  osobnosti  -  jedná  se  spíše  o  psychologické 

charakteristiky, které ovlivňují to, jak člověk vnímá sám sebe ve vztahu k ostatním a hlavně operuje 

s vjemy, které o své osobě získal právě od svého okolí. Ukazuje se, že i Self-Image úzce souvisí se 

sebevědomím a  chováním člověka a  jeho přístupem k různým oblastem života  (Björck  a  kol., 

2007).  Oba koncepty - jak Self-Image tak Body-Image - se zaměřují na člověka a jeho představy o 

sobě  samém.  Zatímco  Self-Image  zkoumá  spíše  povahovou  stránku  člověka,  Body-Image  se 

zaměřuje na vnímání vlastního těla a posléze i jeho atraktivity. I když se může zdát, že hlas není 

možné  do  konceptu  Body-Image  zasadit,  protože  se  nejedná  o  tělo  či  část  těla,  ale  spíše  o 

behaviorální znak, my bychom se o to rády pokusily a testovaly, zda může sebehodnocená kvalita 

hlasu  mít  stejné  vztahy  k  určitým  aspektům  života  jedince  (sebevědomí,  sociosexualita)  jako 

sebehodnocení kvality těla. Vzhledem k tomu, že současné studie ukazují spojitosti v hodnocení 

atraktivity těla, tváře, hlasu a dalších behaviorálních charakteristik, lze předpokládat, že hlas může 

mít  vliv  na  celkové  sebehodnocení  a  sebehodnocení  atraktivity  člověka.  Z  toho  důvodu,  že 

produkce  hlasu  závisí  na  fyzických parametrech,  rozhodly jsme se vycházet  z  konceptu Body-

Image, který se zabývá atraktivitou a vnímáním fyzické stránky těla. Spokojenost se svým hlasem 

by mohla vytvářet podobné vazby, jako spokojenost s vlastním tělem, protože právě hlas je hlavním 

nástrojem naší komunikace s ostatními. Nejprve bych se ráda zaměřila na stručné shrnutí konceptu 

Body-Image a jeho vztahy k sebevědomí a sebehodnocené atraktivitě.
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Body-Image

Body-Image v životě člověka
V rámci konceptu Body-Image se výzkumy zabývají vnímáním a prožíváním vlastního těla. 

Jak již název napovídá, jedná se o „obraz těla“ a to, jak s tímto obrazem svého těla lidé žijí. Sarah 

Grogan ve své knize definuje Body-Image takto: „Body-Image je způsob, jakým člověk přemýšlí o  

svém těle, jak ho vnímá a cítí“ ( Grogan, 2000, str. 15). Máme určité představy o tom, jak naše tělo 

vypadá,  většinou máme i představu o tom, jak bychom si přáli,  aby naše tělo vypadalo, což je  

částečně ovlivněné kulturou a výchovou daného jedince. Tyto představy jsou mnohdy zcela rozdílné 

a  právě  v  této  konfrontaci  reality,  představy  a  všeobecně  uznávaného-správného  obrazu  těla 

nalézáme možnost k výzkumu. V našem těle žijeme každý den a nějak ho vnímáme, prožíváme, 

hodnotíme  a  (ne)akceptujeme.  Porovnáváme  své  tělo  se  svými  představami  o  ideálním  těle, 

srovnáváme se s jinými lidmi a i s iluzí, která je nám předkládána kulturou. Iluzí proto, že jen 

málokdo má tělo takové, aby nemuselo být jakkoliv upravováno, než se dostane do časopisů nebo 

na  billboardy.  Přesto  je  většina  západní  společnosti  této  představě  každodenně  vystavována  a 

mnoho  lidí  se  snaží  této  iluzi-představě  přiblížit.  Předpokládá  se,  že  právě  internalizace  této 

představy je hlavní příčinou nespokojenosti se svým tělem a posléze může přispívat i  k vzniku 

poruch  příjmu  potravy  (tyto  poruchy  pak  mohou  jedince  ohrožovat  na  životě  a  proto  jsou 

považovány  za  jeden  z  nejzávažnějších  dopadů  kulturní  představy  štíhlého  ideálu  na  naší 

společnost) (Thompson a Stice, 2001). Lidé, kteří jsou se svým tělem nespokojeni, se tak mohou 

snažit pomocí dietních programů a cvičení dosáhnout vysněné postavy a při neúspěchu může dojít 

ke změně vnímání vlastního těla (tedy že člověk tolik nespokojený se svým tělem začne své tělo 

vidět jinak, než jak skutečně vypadá). Díky tomu se výzkumy vnímání těla většinou pohybují na 

poli  psychologie a sociologie,  zkoumány jsou kognitivní aspekty pohledu na vlastní  tělo a vliv 

společnosti na toto vnímání.  

V oboru Body-Image se velká část výzkumů věnuje poruchám příjmu potravy, které, jak již 

bylo řečeno, bývají způsobeny právě vlivem médií na psychiku člověka. Naší kulturou hýbe kult 

štíhlého těla a zásadně tak ovlivňuje životy lidí, kteří se rozhodnou „zapadnout“ do představy, že by 

měl  být  člověk  štíhlý.  Přes  snahu  mnoha  vědců  i  uvědomělých  médií  zaměřit  se  na  problém 

propagování  módy  „vyhublými“  modelkami  se  s  těmito  obrázky  stále  setkáváme  v  módních 

časopisech i v televizi. Kult štíhlého těla vyplývá z kulturního názoru, že je své tělo třeba ovládat a 

mít ho pod kontrolou. Pevné a štíhlé tělo je tak dle Sarah Grogan známkou úspěchu, kdy se člověk 

dokáže omezovat v konzumaci nezdravých potravin a pracovat na udržování „zdravého“ štíhlého 
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vzhledu. Výzkumy pak uvádí i další stereotypní představy, které mohou být se štíhlým či silnějším 

tělem  spojovány:  „Ve  srovnání  se  štíhlými  bývají  silní  lidé  pokládání  za  méně  aktivní,  méně  

inteligentní,  méně  pracovité,  méně  úspěšné,  méně  sportovní  a  méně  oblíbené“(Grogan,  2000,  

str.16).  Klasickým odůvodněním touhy po štíhlém těle je touha po zdraví.  Mnoho lidí  má totiž 

představu, že pouze štíhlé tělo je zdravé a nadváha má podle nich na zdraví pouze negativní dopady. 

Zde Sarah Grogan podotýká, že je třeba rozlišovat nadváhu (silnou, lehkou) a obezitu. Obezita je 

téměř vždy škodlivá a ohrožuje člověka na životě. O nadváze se stále vedou mezi mnoha vědci 

debaty a je vždy třeba přihlédnout k aktuálnímu stavu jedince (věk, pohlaví apod.). Někteří vědci 

pak uvádějí, že mírná nadváha nepřináší závažná zdravotní rizika a někdy je naopak prospěšná.

Důležitá je sociokulturní perspektiva pochopení Body-Image. Je totiž třeba zkoumat to, jak 

kulturní hodnoty ovlivňují hodnoty jednotlivců a jejich chování. Na základě toho, jak jsou v dané 

kultuře vnímáni  jednotlivci,  vnímají  pak jedinci  sami  sebe.  Například  v kultuře,  kde  je  vysoce 

hodnocena fyzická přitažlivost druhých, bude atraktivita členů této kultury velice zásadní i pro ně 

samé  (Cash,  Pruzinsky,  2002).  Proto  odvozuje  většina  lidí  svou  ideální  postavu  od  toho,  jak 

očekává, že bude jako ideální vnímána většinovou společnosti.

Genderové a etnické rozdíly
Dále je třeba zmínit, že obraz v médiích působí jinak nejen na jednotlivce jako samostatné 

entity s vlastním vědomím, ale má jiný dopad i na muže a ženy. Pro ženy existuje představa štíhlého 

pevného těla, kterého je možné dosáhnout hlavně dietou a pravidelným cvičením, pro muže je pak 

navíc  představa  svalnatého  těla,  které  vyžaduje  návštěvy  posilovny  a  také  omezování  v  jídle. 

Přestože v dnešní době je i  tlak na muže poměrně výrazný,  na ženy a jejich vzhled jsou stále 

kladeny větší  nároky (Main,  2009).  Ženy jsou tak  zřejmě  snadněji  ovlivnitelné  právě  kulturně 

předávanou  představou  správného  vzhledu.  Teto  genderový  rozdíl  asi  nejlépe  ukazuje  rozsáhlá 

studie zkoumající přes 52 tisíc heterosexuálních dospělých jedinců (přesněji 52 677 jedinců ve věku 

18 až 65 let;  25,714 mužů a 26,983 žen), která se zaměřila na souvislost spokojenosti s vlastním 

tělem a věku, výšky, genderu a Body Mass Index (BMI)1 (Frederick a kol.,  2006). Autoři tohoto 

výzkumu zjistili, že věk a výška se spokojeností s vlastním tělem většinou nesouvisí, avšak rozdíly 

mezi pohlavím byly poměrně značné - méně mužů uvedlo, že se cítí jako příliš těžcí (toto uvedlo 

41% mužů a  61% žen) a méně mužů hodnotilo své tělo jako neatraktivní (11% mužů a 21% žen).  

Naopak méně žen uvedlo, že se cítí příliš štíhlé (2% žen a 7% mužů). Tyto výsledky ukazují, že 

1 Body Mass Index je běžně užívaným číslem, pomocí kterého lze u člověka indikovat podváhu, normální tělesnou 
hmotnost, nadváhu a obezitu. Index umožňuje statistické porovnávání tělesné hmotnosti u lidí s různou výškou. 
Index svypočítáme vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky 
http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 
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mezipohlavní rozdíly ohledně spokojenosti s vlastním tělem existují a navíc je podporuje i zajímavý 

fakt, že na dotaz, zda se cítí nepříjemně v plavkách na veřejnosti, odpovědělo pozitivně 31% žen a 

jen 16% mužů  (Frederik a kol., 2006). Pro zajímavost ještě můžeme zmínit vliv srovnávání se s 

ostatními na představu žen o ideální postavě. V několika zajímavých výzkumech totiž vědci zjistili, 

že pokud jsou ženy vystaveny obrázkům jiných žen, změní se vnímání žen ohledně sebehodnocené 

atraktivity (po shlédnutí obrázků velice atraktivních žen samy sebe hodnotí jako méně atraktivní) a 

dochází i k posunu v posuzování vnímání ideálního těla  (Little a Mannion, 2006, Strahan a kol., 

2006).  Ženy  jsou  dle  některých  výzkumů  ke  svému  tělu  více  kritické  a  více  se  srovnávají  s 

ostatními ženami (a to i s ženami, které jsou prezentovány v médiích jako ženy s ideálním tělem),  

zatímco muži mají naopak tendenci si „přilepšovat“ a hodnotit se spíše pozitivněji (Franzoi a kol., 

2011),  

Kromě pohlaví můžeme vidět různý dopad kulturního ideálu na etnické skupiny – například 

Sarah Grogan uvádí, že i v rámci západní kultury existují rozdíly ve spokojenosti se svým tělem a to 

například  mezi  Afroameričankami  a  bílými  Američankami,  kde  Afroameričanky  vykazují 

signifikantně větší spokojenost se svým tělem, i když nesplňuje představu ideálního těla, zatímco 

bílé Američanky mají se svým tělem v takovém případě mnohem větší problém (Grogan, 2000, str. 

115). Tento výsledek pak potvrzují i další výzkumy (Lovejoy a kol., 2001). Všeobecně i ostatní  

etnika (afrokaribské, asijské, hispánské) se staví k vyšší tělesné hmotnosti méně negativně než bílé 

etnikum a drží prokazatelně méně často diety. I mezi různými socioekonomickými třídami je pak 

rozdíl ve vnímání nadváhy – vyšší společenské třídy vykazují větší obavu o svou tělesnou hmotnost 

a dívky z vyšších tříd jsou také více nespokojeny se svou postavou (Grogan, 2000, str. 118). 

Body-Image u dětí
Jak již bylo zmíněno, lidem s nadváhou bývá přisuzováno více negativních vlastností, než štíhlým 

lidem a tento efekt je navíc posílen u dětí – děti ve školách totiž mnohem otevřeněji vyjadřují své 

názory na druhé (posmívání se spolužákům, případná šikana dětí s nadváhou). V dnešní době se 

mnoho výzkumů zaměřuje na dětskou obezitu, protože procento silnějších dětí narůstá (zejména v 

západní  kultuře)  a  tyto  děti  jsou  pak  sociálně  stigmatizovány  nejen  svými  vrstevníky,  ale  i 

vyučujícími a rodiči.  V nízkém věku, kdy jsou děti velice zranitelné, jsou taky vystaveny tlaku, 

který může zanechat šrámy na jejich psychice a ovlivňuje pak nejen chování dětí, ale i jejich well-

being a emoční stabilitu (Puhl a  Latner, 2007). Již samotnému vývoji Body-Image u dětí je třeba 

věnovat velkou pozornost, neboť právě v tomto období může negativní vnímání vlastního těla tvořit 

základ pro budoucí nízké sebevědomí, výskyt depresí a poruch příjmu potravy (Cash, Pruzinsky, 

2002, str. 65). V dětství ovlivňuje vnímání vlastního těla několik aspektů - samotná osobnost dítěte 
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a biologické předpoklady jedince, dále vliv rodičů, vrstevníků, médií a hraček (Cash, Pruzinsky, 

2002, str. 67-71). Kombinace těchto prvků pak tvoří pro dítě půdu pro vývoj představy o vlastním 

těle. Například společenský dopad na vnímání vlastního těla byl prokázán ve výzkumu Dohntové a 

Tiggemanové (2006),  který se zaměřil  na mladé dívky ve věku 5-8 let.  Cílem této studie bylo 

prozkoumat úlohu vrstevníků a médií na spokojenost s vlastním tělem u mladých dívek a dále zjistit 

vztah  mezi  tělesnou  spokojeností  a  sebeúctou.  Výzkum proběhl  formou  osobních  rozhovorů  s 

devadesáti  sedmi  dívkami.  Dívky již  v  takto  nízkém věku  toužily  po  štíhlém vzhledu  a  to  v 

závislosti na touze po štíhlosti svých vrstevnic a na sledování televizních programů, které štíhlost 

propagovaly. Dále byl prokázán vztah mezi zvýšenou touhou po štíhlosti a nízkým sebevědomím. 

Výzkum tedy ukazuje, že již v době nástupu do školy se děvčata nechávají ovlivnit kulturou, kde 

média předkládají štíhlý ideál a je tak negativně ovlivněn vztah dívek k vlastnímu tělu a jejich 

sebevědomí (Dohnt a Tiggemann, 2006). Pod vlivem kultury těla nejsou v nízkém věku jen dívky, 

neboť i chlapci se mohou setkat s vlivem zobrazování ideální postavy již v nízkém věku. Velmi 

zajímavou studií v tomto oboru je výzkum zkoumající změny zobrazování tělesných ideálů pro děti 

ve formě hraček.  Výzkumníci zkoumali akční figurky pro děti – zejména pro chlapce (G.I. Joe 

figurky, figurky Supermana, Batmana, Spidermana a figurky ze Star Wars a Star Trek) a zjistili, že i 

tyto figurky v průběhu času nabývají nerealistických rozměrů a jejich muskulatura dosahuje mezí, 

které nejsou pro člověka dosažitelné (Pope a kol. 1999). To naznačuje, že děti obou pohlaví jsou 

vedeny k rozpoznání toho, co je a co není ideální postava a jsou již v nízkém věku ovlivňovány 

kulturou „udávající“ jak vypadat.

Body-Image a dospívání
Další  složité  období  v  životě  člověka  je  dospívání.  V tomto  období  dochází  k  velkým 

fyzickým změnám, se kterými se musí mladý člověk vyrovnat a navíc jsou jedinci v tomto věku 

silně ovlivňování svým okolím. Přijímají signály od lidí, kteří je obklopují, ale i z médií a to může  

hluboce  ovlivnit  vnímání  sebe  sama.  V  období  puberty  začínají  působit  hormony  a  postava 

adolescentů se dramaticky mění. V tomto období nabývají genderové rozdíly ve vnímání vlastního 

těla větších rozměrů (Davison a McCabe, 2006). Chlapci většinou rostou do výšky a dochází k 

maskulinizaci obličeje a hlasu. S narůstajícím množstvím testosteronu se u nich začínají zvětšovat 

svaly a chlapci se tak mohou spíše přiblížit mužskému ideálu (pevná a svalnatá postava, výška, 

široká ramena) (Cash, Pruzinsky, 2002, str. 75). Chlapci tyto změny většinou vnímají jako pozitivní. 

Naopak dívky pubertální změny mohou vnímat spíše jako negativní - začínají růst ňadra, což je sice 

pro dívky žádoucí, ale zároveň se zvýší i množství tuku v oblasti boků, hýždí a stehen. Přestože se  

jedná o přirozený proces, dívky se v této době spíše vzdalují od štíhlého ideálu (Cash, Pruzinsky, 
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2002, str. 75). Společně se srovnáváním s vrstevnicemi se může stát, že dívky nebudou spokojeny 

se svým tělem a mohou se u nich objevit i deprese či tendence k poruchám příjmu potravy. Právě 

problém depresí se snaží řešit studie Erica Stice a kol. (2000), kdy spojují častější výskyt depresí u 

dívek právě s faktorem tělesných změn a spokojeností s vlastním tělem (Sticea kol, 2000). Dívky, 

kterým vzroste množství tuku v těle v období puberty, považují tyto změny za nežádoucí a protože 

je  vzhled  v  západní  kultuře  považován  za  významnou  složku  života,  mohou  tyto  změny  dle 

předpokladů autorů vést až k depresím. Výzkumu se účastnilo 1 124 dívek (ve věku 13-16,9 let) a 

kromě standardního měření BMI jim bylo předloženo množství dotazníků na spokojenost s vlastním 

tělem, zkušenost s dietami, výskyt bulimických symptomů a symptomů deprese. Ukázalo se, že 

zvýšená nespokojenost s vlastním tělem, tendence k dietám a přítomnost bulimických symptomů 

predikuje větší výskyt depresí. Autoři sice neuzavírají studii s tvrzením, že se jedná o jediné faktory 

vedoucí k depresím a uznávají  možnou přítomnost dalších proměnných (genetické predispozice 

apod.), avšak souvislost zde byla jasně prokázána. 

Body-Image u dospělých
Velká  část  výzkumů  Body-Image  se  zabývá  populací  středního  věku  a  zejména  pak  otázkou 

vnímání vlastního těla u žen. Některé studie a jejich výsledky již byly zmíněny dříve. Jak již bylo 

řečeno,  můžeme  nalézt  velké  genderové  i  kulturní  rozdíly  (Grogan,  2000;  Main,  2009).  Za 

atraktivní bývají většinou považovány znaky, které ukazují na mládí,  energičnost a zdraví.  Tyto 

znaky jsou ceněny nejvíce v reprodukčním věku jedince, protože dávají najevo jeho schopnost se 

rozmnožovat – symbolizují plodnost. Jsou nezbytné pro navazování sexuálních vztahů a zakládání 

rodiny (Buss, 1989). Proto je Body-Image v tomto období často zkoumaným, protože právě vzhled 

a sebeobraz člověka je v tomto období pro jedince tak důležitý.  Pro dospělého člověka je tedy 

příznačná  tendence  udržet  si  znaky  mladistvé  a  vyhnout  se  projevům  stárnutí  (vrásky,  změna 

rozložení  tuku,  ztráta  muskulatury a  změna stavby kostí,  ztráta  výšky apod.)  (Cash,  Pruzinsky, 

2002, str. 83-84). Stárnutí je proces, který k životu patří, avšak v dnešní době se většina lidí snaží 

stáří oddálit – nejen přirozenou cestou, jako je cvičení pro udržení pevného těla a zdravá strava, ale  

i cestou plastických operací a jiných úprav. Péče o tělo a zastavení projevů stárnutí však nejsou 

předmětem této práce a proto se jim zde nebudeme věnovat.
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Body Image a vyšší věk
Středním věkem zájem o tělo nekončí,  i  starší  lidé,  muži  i  ženy,  věnují  pozornost  svému tělu.  

Mladé, štíhlé a pevné tělo je symbolem ideálu. Panuje tradiční představa, že starší lidé jsou od tlaku 

na ideální tělo osvobozeni, neboť mladé tělo staršího člověka je protimluv. Starší lidé však stále žijí 

ve společnosti, která je ovlivňuje a i oni mají vrstevníky, se kterými se mohou srovnávat. I když 

výzkumy ukazují, že například ženy se v průběhu života jaksi „smíří“ se svým tělem a v pozdějším 

věku jsou se svým tělem spokojenější,  jejich zájem o tělo  neupadá (Öberg a  Tornstam,  1999). 

Výzkum,  který  se  zabývá  vnímáním  vlastního  těla  u  starších  lidí  byl  proveden  v  Austrálii  a 

zúčastnilo se ho 98 mužů a žen ve věku 65-85 let. Tito lidé vyplňovali dotazník na sebevědomí a 

dotazník  zkoumající  spokojenost  s  vlastním  tělem  (Multidimensional  Body  Self  Relations 

Questionnaire  (MBSRQ);  Cash  2000).  Výsledek  podporuje  tvrzení,  že  starší  ženy  jsou  sice 

spokojenější se svým tělem, avšak péči o svůj vzhled věnují stejně času - to naznačuje, že jejich 

zájem o vlastní fyzickou stránku je stále vysoký. Naproti tomu u mužů se ukázalo, že jsou se svým 

tělem méně spokojeni a že stárnutí pro ně znamená větší zásah do sebevědomí (Baker a Gringart,  

2009).

Jak můžeme vidět v řadě výzkumů Body-Image, je výrazným a často zkoumaným prvkem 

sebevědomí. Jedno druhé totiž ovlivňuje a tak se na sebevědomí zaměříme i v této práci.

Sebevědomí 
Předpokládá  se,  že  existuje  jasná  souvislost  mezi  sebevědomím  člověka  a  vnímáním 

vlastního těla. Fyzická stránka člověka je obecně považována za základní složku sebepojetí a do 

určité  míry tedy musí  mít  vliv  na sebevědomí.  Hodnocení  vlastního vzhledu je  součástí  Body-

Image, ale zároveň je to i hodnocení sama sebe (je to můj vzhled) což opět děláme v závislosti na 

sebevědomí (Richetin a kol, 2012). Například již v roce 1975 ukázali Mathes a Arnold vztah mezi 

atraktivitou, štěstím, neuroticismem a sebevědomím (Mathes a Arnold, 1975). Prokázali, že u žen 

existuje korelace mezi hodnocenou atraktivitou a sebevědomím, u mužů však ne. Ženy totiž dle 

autorů  přikládají  svému  vzhledu  větší  váhu  a  tak,  pokud  jsou  atraktivní,  jsou  se  sebou  více 

spokojené a mají vyšší sebevědomí. To, že v oblasti souvislosti vzhledu a sebevědomí existují silné 

genderové rozdíly potvrzuje i další studie, kde vědci přímo zkoumali vztah sebevědomí a vnímání 

vlastního vzhledu. Studie zkoumala 50 mužů (průměrný věk 19.52,  ± 0,95) a 50 žen (průměrný věk 

18.82  ±1,02).  Výsledky  potvrzují,  že  sebevědomí  je  u  žen  silně  spojeno  s  hodnocením jejich 

vzhledu, zatímco u mužů toto spojení není tak silné (Wade a Cooper, 1999). Vědci tyto výsledky 
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vysvětlují  tím,  že  dobře  a  zdravě  vypadající  tělo  dává  ženě  možnost  spíše  uspět  v  pohlavním 

výběru, zatímco pro muže jsou při hledání partnera zásadní i jiné aspekty. Dle těchto výsledků tedy 

můžeme předpokládat, že pokud se žena necítí atraktivní, je u ní větší pravděpodobnost nižšího 

sebevědomí. Na tuto skutečnost má navíc dle Jarryho a Kossertové (2007) vliv i to, že ženy s nižším 

sebevědomím  jsou  více  náchylné  k  vlivu  médii.  Tím  se  tyto  ženy  dostávají  do  jakéhosi 

začarovaného kruhu, kdy se nechávají ovlivnit médii a připadají si stále méně atraktivní, protože se 

neustále srovnávají s modelkami (Jarry a Kossert,  2007).  Sarah Grogan navíc doplňuje, že dietní 

průmysl sází právě na tuto skutečnost a neustále propaguje štíhlost jako ideál – tvoří problém a 

zároveň na něj nabízí řešení – svoje produkty na hubnutí (Grogan, 2000). Ženy tak většinou vidí 

svůj cíl v hubnutí, chtějí se podobat štíhlému ideálu a očekávají zlepšení kvality vlastního života i 

nárůst sebevědomí. Na základě řady výzkumů i vlastních zkušeností tedy můžeme říci, že kvalita 

našeho života je do velké míry ovlivněna naším sebevědomím(Phillips a kol., 2004). Vzhledem k 

tomu,  že většina z  nás  nežije samotářským životem a neustále  se  setkáváme s ostatními  lidmi, 

nemůžeme se vyhnout srovnávání. Každý máme svou vlastní osobnost a sebevědomí a díky tomu se 

cítíme v určité skupině na jisté pozici. To, jak se v rámci skupiny cítíme určuje jednak to, jak se 

chováme k ostatním, jak k nim přistupujeme (nadřazeně, dominantně, jako k sobě rovnému apod.), 

jak se ostatní chovají k nám a zároveň se tento vztah reflektuje navzájem. Naše sebevědomí je sice z 

části ovlivněno naší osobností, ale závisí také na našem okolí, jak nás ostatní vnímají. Zde můžeme 

vidět efekt sebenaplňujícího se proroctví – pokud se cítíme nesebevědomí a vystupujeme tak, naše 

okolí nás tak začne vnímat a přistupuje k nám tak, že se naše sebevědomí může ještě více snížit –  

právě proto, že na nás společnost reaguje jako na nesebevědomé jedince. Naopak, pokud na první 

schůzce či pracovním pohovoru budeme vystupovat sebevědomě a lidé nám uvěří, budou k nám 

přistupovat  jako k  sebevědomému člověku  a  nám se  může  sebevědomí  v  návaznosti  na  jejich 

přístup  ještě  zvýšit.  Sebevědomím  je  možné  manipulovat,  existují  i  přístupy  jak  si  zvýšit 

sebevědomí – zejména v dnešní době, pokud chce člověk takzvaně „uspět“, je prý potřeba prokázat 

jisté sebevědomí a sebedůvěru. Jistou úroveň sebevědomí získáváme již v dětství, většinou nás v 

této fázi ovlivňují rodiče. Velice zásadním obdobím pro tvorbu sebevědomí je pak puberta. 

Vzhledem k tomu,  že samotné sebevědomí je velice širokým tématem a jako takové by 

vydalo  na  celou  práci,  budu  se  dále  věnovat  sebevědomí  a  jeho  vztahu  k  vlastnímu  tělu  a  

sebehodnocené atraktivitě . Jak již bylo zmíněno dříve, v období adolescence jsou mladí lidé ve 

velké míře ovlivňováni svými vrstevníky a přikládají velký význam tomu, jak je vrstevníci vnímají 

a  hodnotí  (přijímají  či  zavrhují).  Mladí  lidé  často  hodnotí  ostatní  na  základě  jejich  vzhledu  a 

přikládají fyzické stránce jedince velký význam. Proto je možné, že je u nich vztah sebevědomí a 

vnímání vlastního těla silnější. Fyzická atraktivita je totiž v tomto věku pro osobnost a sebevědomí 
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jedince  velice  důležitá  (Berg  a  kol.,  2010).  V  nejnovějších  výzkumech  se  ukazuje,  že  vztah 

sebevědomí a spokojenosti se svým tělem je velice úzký jak u dívek, tak u chlapců. Patricia van den 

Berg a kolektiv navíc ve svém výzkumu zkoumali ještě vztah nízkého sebevědomí a nespokojenosti 

se  svým  tělem  v  rámci  etnických  skupin,  věkových  skupin,  adolescentů  různé  hmotnosti  a 

socioekonomického  statusu  (SES).  Výsledky  sice  neukázaly  rozdíl  mezi  vztahem  nízkého 

sebevědomí a nespokojeností s vlastním tělem u dívek a u chlapců (a ani mezi dalšími proměnnými 

u chlapců), avšak u dívek se souvislost mezi tělesnou nespokojeností a nízkým sebevědomím lišila 

v  závislosti  na  hmotnosti,  etnickém  původu  a  socioekonomickém  statusu.  Vztah  tělesné 

nespokojenosti a nízkého sebevědomí nebyl signifikantní u dívek s podváhou, ale byl významný u 

dívek  s  průměrnou  hmotností,  nadváhou  a  obezitou;  signifikantní  vztah  byl  i  u  dívek  všech 

etnických skupin, ale menší u černých a asijských dívek; významný vztah nízkého sebevědomí a 

nespokojenosti se svým tělem byl také u všech socioekonomických skupin, avšak menší vztah byl u 

u dívek nejnižšího SES (Berg a kol, 2010). Hmotnost dívek a jejich vnímání vlastního těla má navíc  

i dlouhodobý vliv na jejich sebevědomí. Výzkum zaměřený na efekt spokojenosti se svým tělem na 

sebevědomí uskutečnili vědci v Austrálii a zkoumali 242 dívek (v době první části výzkumu byl 

průměrný věk 14 let   ± 0.94) v rozmezí dvou let.  Prokázali,  že  větší  hmotnost dívek vedla ke 

sníženému  sebevědomí,  a  nespokojenost  s  vlastní  váhou  tak  může  být  prediktorem  nízkého 

sebevědomí  (Tiggemann,  2005).  Zdá  se,  že  v  průběhu  dvou  let  obdržely  dívky  negativnější 

společenskou reakci na své tělo, případně jejich vzdálení se od štíhlého ideálu a zvýšené vnímání 

vlastních nedostatků mohlo vést ke kritičtějšímu a negativnějšímu sebehodnocení. Skutečnost, jak 

se lidé ve svém těle cítí tedy ovlivňuje nejen jejich vnímání sama sebe, jejich sebevědomí, ale i  

jejich chování a vystupování. Lidé mají představu o své atraktivitě – tomuto hodnocení sama sebe 

na základě vnímané atraktivity říkáme sebehodnocená atraktivita. Mnoho výzkumů prokázalo, že 

sebehodnocená atraktivita má vliv na naše rozhodování například v sexuálním a partnerském životě 

– sebehodnocená atraktivita ovlivňuje například sociosexualitu, naše partnerské preference a to, jak 

atraktivní vnímáme druhé. 

V empirickém výzkumu této práce chceme sebevědomí zahrnout k prvkům, které mohou být 

ovlivňovány  sebehodnocením  kvality  hlasu.  Předpokládáme  totiž,  že  stejně  jako  u  fyzické 

atraktivity, i zde bude existovat souvislost těchto aspektů.
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Sebehodnocená atraktivita
Slovo atraktivita bychom v češtině mohli nazývat jako přitažlivost – naše atraktivita je tedy 

to, jak fyzicky přitahujeme druhé. Sebehodnocená atraktivita je zajisté důležitým prvkem vnímání 

sama sebe. Každý člověk má určitou představu, jak je jeho tělo, tvář, chování a projevy, hlas a další 

aspekty osobnosti  atraktivní  pro druhé pohlaví.  Spolu s  dalšími prvky,  tvořícími naší  osobnost, 

určujeme na základě toho, jak se cítíme atraktivní, svojí „cenu“ na „trhu“ (Pawlowski a Dunbar, 

1999).  Každý jedinec  nabízí  na  partnerském „trhu“  to,  co má  a  na druhou stranu očekává,  co 

nabídnou ostatní. Můžeme to nazvat vyjednáváním a porovnáváním nabídek a na základě výsledku 

vyjednávání buď dojde k dohodě nebo ne. Tako ekonomická paralela se může zdát pro partnerský 

výběr nevhodná, avšak například termín „mate value“ – tedy hodnota jedince jako partnera - je v 

teoriích partnerských preferencí běžně užívaný. Bylo dokázáno, že ženy, které jsou a cítí se být 

atraktivnější  (nabízejí  právě  svou  atraktivitu,  která  je  u  žen  na  „partnerském  trhu“  ceněnou 

komoditou) preferují maskulinnější muže – s maskulinnějšími rysy a hlubším hlasem, které u mužů 

signalizují  kvalitu (zdraví,  pohlavní vyzrálost,  reprodukční schopnosti  apod.)  (Little a Mannion, 

2006); Vukovic a kol., 2008). Předpokládá se, že u žen je jejich vnímaná sebehodnocená atraktivita 

spojena s jejich sebe-vnímanou „mate value“ a ženy, které samy sebe vnímají jako více atraktivní  

dosahují vyššího skóru na škále sociosexuality (mají tedy větší tendenci k partnerské variabilitě) 

(Clark, 2004). Sebehodnocená atraktivita má tedy vliv na množství projevů člověka, jeho jednání a 

ovlivňuje i sexuální chování a strategie (Minf a kol., 2011). Jeden z příkladů potvrzujících tento 

předpoklad  je  studie  Carin  Perilloux a  kolektivu  (2013),  kteří  jednoznačně  prokázali  vliv 

sebehodnocené  atraktivity  na  partnerské  strategie  u  žen.  Výzkumu  se  zúčastnilo  93 

vysokoškolských  studentek  (průměrný  věk  19.27  ± 1.41).  Výzkumníci  prokázali  souvislost 

sebehodnocené  atraktivity  žen  (zejména  tělesné  atraktivity)  a  partnerské  strategie  a  pohlavní 

zkušenosti. Pokud ženy samy sebe hodnotily jako atraktivnější, častěji vykazovaly novější sexuální 

zkušenosti a byly otevřenější k volnějším párovacím strategiím. Tyto ženy také vykazovaly o muže 

větší sexuální zájem a méně zájmu o vážnější vztah s tímto mužem (Carin Perilloux a kol, 2013). 

Přestože  sebehodnocená atraktivita  se  zdá  být  opět  důležitějším faktorem vlastní  osobnosti  pro 

ženy, i u mužů se ukazují souvislosti sexuálního života s jejich sebehodnocenou přitažlivostí. Bylo 

například  zjištěno,  že   u  mužů  existuje  vztah  mezi  sebehodnocenou  atraktivitou  a  partnerskou 

preferencí – atraktivnější muži preferují ženy s femininnější tváří. (Burriss a kol.2011). Navíc muži, 

kteří sami sebe hodnotí jako atraktivnější mají tendenci přehnaně vnímat sexuální zájem žen – myslí 

si, že ženy vysílají signály sexuálního zájmu častěji, než je ženy opravdu vysílají (Perilloux a kol, 

2012).
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Tento přehled vlivu sebehodnocené atraktivity na chování člověka zde uvádíme proto, že se 

jedná o poměrně zásadní aspekty sexuálního života a partnerských strategií. Je tedy možné, že i 

vnímání  vlastního  hlasu  a  sebehodnocená  atraktivita  hlasu  bude  mít  stejný  vliv?  Bude 

sebehodnocená  kvalita  hlasu  souviset  s  takovými  prvky  osobnosti,  jako  je  sebevědomí  a 

sociosexualita? Právě tyto souvislosti bychom rády testovaly v našem empirickém výzkumu.

Hlas 
Hlas  je  bezpochyby  důležitou  součástí  interpersonální  komunikace.  Vyjadřujeme  jím 

funkčnost hlasového ústrojí, aktuální zdravotní stav, tělesnou zdatnost a vyzrálost a také duševní 

pohodu. V dnešní době, kdy jsou na komunikaci ve společnosti  kladeny vysoké nároky, je hlas 

klíčovým nástrojem prezentace jedince. Důraz je dáván nejen na vyjadřování, ale i na kvalitu hlasu. 

Existují zaměstnání, kdy je člověk vybrán právě na základě svého hlasu. Jako příklad můžeme uvést 

dabing  filmů,  namlouvání  televizních  či  rozhlasových  reklam,  moderování  v  rádiu  a   velice 

populární je pak namlouvání známých literárních děl například pro jedince se zrakovým postižením 

– v těchto případech je hlas (tedy jeho barva a styl  užívání)  naprosto zásadní.  Pro hlas a jeho 

vnímání a měření je významné rozlišování akustických a percepčních charakteristik. Ty můžeme 

pak paralelně propojit a vnímat jako vzájemné protipóly – v akustické rovině měříme fundamentální 

frekvenci, která v percepční rovině odpovídá výšce/hloubce hlasu a jež je dána frekvencí kmitání 

hlasivek. Dále to, co v akustické rovině nazýváme intenzitou, v percepční vnímáme jako hlasitost - 

ta je ovlivněna amplitudou, tedy rozsahem zvukové energie.  Další  percepční charakteristikou je 

kvalita hlasu,  která je určena poměrem harmonických tónů k neharmonickým složkám a barvu, 

která je dána velikostí a tvarem rezonančních dutin.

Hlas z anatomického hlediska
U člověka je produkce hlasu závislá na třech vzájemně propojených soustavách – respirační 

ústrojí, fonační ústrojí a artikulační ústrojí (Hradecká, 2007). 

Respirační ústrojí
Základ tvorby hlasu najdeme v dýchacím ústrojí. Do dýchacího ústrojí zahrnujeme plíce, 

hrudní koš, průdušky, průdušnice a bránici. Do této skupiny patří i svalstvo hrudního koše a bránice, 

které pracuje na roztahování a stahování hrudního koše a tím umožňuje výdech a nádech. Vzduch 

vydechovaný  z  plic  je  pak  zdrojem  energie  pro  vznik  hlasu.  Proto  například  u  zpěváků  či 

profesionálních řečníků je třeba trénovat i správné dýchání, aby plíce zvládly nejen zásobovat tělo 

kyslíkem, ale podporovat i extrémní hlasový projev jedince. Kapacita našich plic je zodpovědná 
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nejen za intenzitu – hlasitost naší řeči, ale také za její plynulost, protože výkonnost plic má vliv na 

trvání dechu a tedy možnost správně frázovat. Vzduch, který při výdechu prochází hrtanem naráží 

na bariéru, kterou tvoří hlasivky – ty již patří k fonačnímu ústrojí (Hradecká, 2007)

Fonační ústrojí
Právě hlasivky jsou v oborech, jež se zabývají zkoumáním hlasu tím, co získává největší 

pozornost. Hlasivky se nacházejí v hrtanu (laryngu), který je uložen ve střední čáře krku ve výšce, 

která je závislá na věku a pohlaví (v dospělosti sestupuje na úroveň  5.-7. obratle) (Hahn 2007).  

Hlasivky  jsou  dva  vazy  potažené  sliznicí,  které  díky  narážejícímu  (vydechovanému)  vzduchu 

kmitají. Tyto dva vazy se k sobě přibližují a oddalují a tvoří tak základní „hlasivkový“ tón. Štěrbinu 

mezi hlasivkovými vazy nazýváme glottis a od ní se pak rozlišují prostory hrtanu - subglotický 

prostor, tedy prostor pod hlasivkami, který je blíže k průdušnici a supraglottický prostor, který je 

nad  hlasivkami.  Velikost  glottis  závisí  nejen  na postavení  hlasivek,  které  je  u  každého jedince 

ovlivněno například pohlavím, množstvím hormonů a věkem, ale také na postavení hlasivkových 

chrupavek,  kterými  pohybují  specializované  svalové  skupiny.  Ty  můžeme  rozdělit  na skupiny 

rozvěračů, svěračů a vlastních fonačních svalů (napínače) (Hahn, 2007.  Hlasivky pomocí těchto 

svalů  periodicky  přerušují  vydechovaný  proud  vzduchu  a  způsobují  zhušťování  a  zřeďování 

vzduchu. Při sevření hlasivek pod nimi vzniká přetlak (zhuštění vzduchového sloupce), zatímco nad 

hlasivkami je podtlak (zředění vzduchu) – tím,  že se hlasivky přibližují  a oddalují  se rozkmitá 

sloupec  vzduchu  nad  nimi.  Tím  vzniká  základní  tón. Pohybem  svalů  nad  hlasivkami  je  pak 

hlasivkový  tón  modulován do hlasu.  Výška hlasu  je  pak  dána  velikostí,  pružností,  uložením a 

frekvencí  kmitání  hlasivek.  Naproti  tomu  barva  hlasu  je  určena  průchodem  základního  tónu 

nadhrtanovými prostorami, které nazýváme rezonátory, zejména pak tvarem rezonančních dutin v 

lebce. Rezonanční prostory, v nichž probíhá zesílení hlasu jsou hrtan, hltan, dutina ústní, nosohltan 

a dutina nosní. Velikost těchto dutin souvisí také s celkovými proporcemi člověka. (Hahn, 2007)

Artikulační ústrojí
Při tvorbě řeči mluvíme o artikulačním ústrojí.  To je tvořeno soustavou spolupracujících 

součástí dutiny nosní, hrdelní a ústní. Ty můžeme dále rozdělit na aktivní a pasivní – aktivní jsou 

dolní a horní ret (uzavírání ústní dutiny), spodní čelist, jazyk (který mění velikost prostoru ústní 

dutiny), měkké patro s čípkem. pasivní pak jsou zuby, dáseň (která je artikulační základnou) a tvrdé 

patro.

Pro správnou artikulaci je také nutná spolupráce řečových center v mozku a dále kontrola 

vlastního hlasu pomocí sluchu (Dylevský, 2009) .
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Souvislost hlasu a hormonálního působení
Výška a hloubka hlasu je u jedince ovlivněna nejen tělesnou konstitucí, ale také hladinou 

hormonů. Díky působení hormonů – zejména pak testosteronu - je hlas rozdílný u mužů a u žen, 

přičemž tuto skutečnost nazýváme pohlavním dimorfismem hlasu. Muži mají v průměru hlubší hlas 

než  ženy a  nedospělí  jedinci.  Působením testosteronu  v  období  puberty  dochází  u  chlapců  ke 

zvětšení hrtanu a prodloužení a zesílení hlasivek (asi o 10 mm) a tím i ke změnám hlasu (Hahn,  

2007). Zároveň se zvětšují faciální kosti, nosní dutina a krk, což také způsobí prohloubení hlasu. U 

chlapců se v období 14.-16. roku hlas prohloubí přibližně o jednu oktávu. K prodloužení hlasivek 

dochází  i  u  dívek,  zde  však  díky  nižší  hladině  testosteronu  nedojde  k  tak  velkým změnám – 

hlasivky se prodlouží asi o 4 mm, hlas se tím mírně prohloubí, avšak pouze o tercii až kvartu. K této 

změně u dívek dochází dříve než u chlapců, přibližně ve věku 12.-14 let (Hahn, 2007).

Již bylo řečeno, že hlas je pohlavně dimorfický znak, což znamená že ve většině případů 

dokážeme rozeznat pohlaví  u člověka,  kterého pouze slyšíme. Zejména u mužů pak může hlas 

sloužit jako signál pohlavní zralosti, protože typicky mužský hluboký hlas je závislý na produkci 

pohlavního hormonu testosteronu (Hollien a Massey, 1994). V době jeho zvýšené produkce – v 

období dospívání – totiž dochází k celkovému pohlavnímu dozrávání muže (testosteron stimuluje 

spermatogenezi,  nárůst  svalové  hmoty,  ochlupení).  Skutečnost,  že  má  muž  hluboký  hlas  tedy 

znamená,  že  již  v  těle  proběhly  změny  znamenající  pohlavní  dospělost  a  tedy  schopnost 

rozmnožovat se. Ke zvýšené produkci testosteronu dochází u všech zdravých mužů, ale u každého 

jedince se množství toho hormonu liší a některé výzkumy ukazují, že muži, kteří mají v období 

puberty vyšší hladinu testosteronu mají také hlubší hlas.  Hladina testosteronu má však souvislost s 

výškou/hloubkou hlasu i v dospělosti (Dabbs a Mallinger, 1998). Dle Dabbse a Mallingera existují 

dvě vysvětlení, jak může testosteron ovlivňovat mužský hlas. První vysvětlení je biologické, tedy 

přímé působení mužského hormonu na hlasivky v období puberty, o kterém jsme již mluvily. Výška 

a hloubka hlasu je tedy odvislá od toho, jak dlouhé a pevné se hlasivky vyvinou. Druhé vysvětlení 

je psychické působení testosteronu. Podle vědců je totiž možné manipulovat s hlasem stejně, jako 

třeba pracovat s vlastním tělem a to zejména v situaci, kdy je třeba dát najevo své postavení. Tak 

může muž, ať již vědomě či nevědomě, měnit výšku/hloubku svého hlasu. Muž, který tak chce dát 

najevo své dominantní postavení (nebo se cítí díky většímu množství testosteronu sebevědomě a 

agresivně) může mluvit hlubším hlasem. Dle této teorie by se dalo říci, že podle toho, jak se muž 

(díky hladině  testosteronu ve svém těle)  cítí,  tak  hlubokým hlasem mluví  (Dabbs a  Mallinger, 

1998). Lidé mohou s výškou a hloubku svého hlasu během různých druhů komunikace manipulovat 

a v závislosti na svých emocích jí modifikovat, avšak skutečností zůstává, že průměrná základní 

frekvence netrénovaného hlasu se u člověka příliš nemění (Tusing a Gillard, 2000)
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Genderové rozdíly v hlase
Jak již bylo řečeno dříve, výška a hloubka hlasu souvisí s produkcí pohlavních hormonů. Ty 

jsou jiné u mužů a u žen. Výška a hloubka hlasu také koreluje s velikostí hlasivek, což souvisí s  

velikostí celého těla. Jedinci s mohutnější tělesnou konstitucí mají větší hlasivky a mají tedy i hlubší 

hlas. To je dalším důvodem rozdílné výšky a hloubky hlasu u mužů a žen -  muži, kteří mají v  

průměru větší těla než ženy, mají také v průměru hlubší hlasy (Collins, 2000).

Výška a hloubka hlasu
Výška a hloubka hlasu u člověka je z biologického hlediska určena velikostí a postavením 

hlasivek a dalšími anatomickými variabilitami vokálního traktu. Z fyzikálního hlediska určujeme 

výšku a hloubku základní frekvencí – základní frekvence je totiž nejdominantnější frekvencí ve 

složeném tónu.  Hlas  jako zvuk je  složen  z  mnoha jednoduchých  tónů,  které  však  lidské  ucho 

nedokáže jednotlivě vnímat a tak vnímá složený tón jako jeden. Výška/hloubka složeného tónu je 

určena právě základní frekvencí (F0), která  má nejvyšší amplitudu, tzn. že je nejintenzivnější a 

nejhlasitější. 2 

Vnímaná výška a  hloubka hlasu je  percepčním protipólem základní  frekvence hlasu.  Ta 

vzniká  pomocí  frekvence  hlasivkových  kmitů  a  udává  se  tedy  jako počet  vibrací  hlasivek  za 

sekundu. Hlasivky kmitající na určité frekvenci tak vytváří základní hlasivkový tón a postavení, 

tvar a velikost hlasivek ovlivňuje to, že ho vnímáme jako hlas s "výškou" a "hloubkou" (Puts a kol, 

2006). 

Jaký vliv má hlas na vnímání osobnostních a fyzických charakteristik?
Jednou z věd, které se zabývají hlasem a hlasovým projevem u člověka je paralingvistika. 

Zatímco  lingvistika  se  zabývá  samotným  jazykem  a  jeho  užíváním,  paralingvistika  zkoumá 

zvukovou stránku řeči. Paralingvistický aspekt se objevuje v každé promluvě jedince a můžeme ho 

vnímat jako výšku/hloubku, tón řeči, intonaci a hlasitost. V tomto směru je třeba si hlídat nejen to, 

co říkáme ale i jak to říkáme, protože například u užití sarkasmu či ironie svou intonací dáváme 

najevo,  co  vlastně  chceme  říci  –  že  možná  myslíme  pravý  opak  toho,  co  slovy  sdělujeme.  

Paralingvistické projevy ovlivňují představu, jakou o sobě jedinci vytvářejí. Jsou případy, kdy není 

možný vizuální kontakt a  jedinci jsou tak odkázáni  pouze na své představy o druhém, které si 

vytvářejí  jen na  základě  hlasového projevu.  Tuto představu si  vytváříme pomocí  'parajazyka'  – 

nejen že odhadujeme osobnost člověka, ale můžeme se pokusit odhadnout i jeho tělesné proporce, a 

jiné charakteristické znaky (Hughes a kol, 2004). Nezáleží tedy jen na slovech, ale i na způsobu 

2 (http  ://  fyzika  .  jreichl  .  com  /  index  .  php  ?  s  ekce  =  browse  &  page  =187  )
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užití slov. Způsob, jakým mluvíme, jaký hlas máme a jak ho používáme, ovlivňuje dojem, jaký 

zanecháme. Ilustrativním případem může být výzkum, který zkoumal vliv výšky a hloubky hlasu u 

mužů na ženskou paměť (Smith a kol. 2011). V tomto výzkumu se totiž ukázalo, že ženy si lépe 

pamatují  obsah  promluvy  (například  jméno)  muže,  kterou  vyslechly  v  hlubším  hlase,  než  ty 

pronesené  vyšším hlasem.  V tomto  případě  má  tedy paralingvistický  aspekt  promluvy,  jako je 

výška/hloubka hlasu dokonce vliv i na ženskou paměť (Smith a kol,  2011). Hlas je totiž vedle 

dalších signálů (vizuálních, olfaktorických) znakem reprodukční kvality jedince a v tomto případě 

může  muž  svým hlubokým hlasem signalizovat  pro  ženu  důležité  informace  o  svém zdraví  a 

reprodukčních schopnostech. Proto má žena větší tendenci si zapamatovat informace, které jí o sobě 

muž sděluje.

Hlas z evolučního hlediska
Jedním z  teoretických  východisek  této  práce  je  evoluční  biologie.  Je  to  proto,  že  jisté 

charakteristiky  hlasu  a  tendence  k  preferenci  určitých  hlasů  u  opačného  pohlaví  můžeme 

vysvětlovat  právě  na  základě  evolučních  adaptací.  Pro  všechny  organismy  je  charakteristická 

adaptace  na  své  prostředí  –  tedy  přizpůsobování  se  podmínkám,  které  se  v  daném  prostředí 

vyskytují (Flegr, 2007). Prostřednictvím mechanismu selekce se u všech druhů vyvíjejí adaptivní 

znaky, které jim umožňují  přežívat a rozmnožovat se – u různých jedinců s různou úspěšností. 

Známe dva mechanismy selekce -  přírodní a pohlavní výběr.  Přírodní výběr je selekce v rámci 

prostředí, což znamená, že v daném prostředí se prosadí jedinci s určitým fenotypem – s určitými 

adaptivními znaky, které jim umožní přeží a rozmnožit se úkor ostatních jedinců v tomto prostředí 

(Flegr, 2007). Tito jedinci pak mohou předat své geny do další generace. Příkladem adaptivních 

znaků jsou například mimikry živočichů pro maskování a skrývání se před predátory, nebo lepší 

uzpůsobení těla jedince ke snadnějšímu získávání potravy. Jedinci s těmito adaptivními znaky jsou 

pak  zvýhodněni  a  mají  větší  šanci  předat  geny  s  těmito  adaptivními  znaky  svým  potomkům 

(Barrett, Dunbar, Lyccett, 2007). Pokud potomci tyto znaky zdědí, může se postupně znak prosadit 

u více jedinců tohoto druhu a ustálit se jako znak typický pro tento druh. Tímto způsobem dochází 

pomocí efektivní kompetice k evoluci. Existují však znaky, jejichž existenci nemůžeme vysvětlit na 

základě přírodního výběru, protože paradoxně nezvyšují životaschopnost jedince. Této skutečnosti 

si všimnul již Darwin a proto zavedl teorii pohlavního výběru. Jedná se totiž o takzvanou sexuální 

selekci, kdy je proces přenosu genů ovlivněn volbou partnera. Znamená to, že pokud je určitý znak 

preferován druhým pohlavím, bude mít jedinec s tímto znakem vetší šanci předat své geny do další 

generace. Právě proto, že evoluce neprobíhá u jedinců samotných (v rámci jedné generace), ale 

pomocí  dlouhodobého předávání  genotypů z  generace na generaci,  je  pohlavní  výběr  jedním z 
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nejdůležitějších prvků evoluce,  neboť partnerský výběr  přímo ovlivňuje to,  kdo a v jaké formě 

předá své geny do další generace a kdo ne. Pohlavní výběr můžeme dále rozlišovat na dva typy - 

intersexuální kompetici a intrasexuální výběr. Intrasexuální, neboli vnitropohlavní výběr probíhá v 

rámci pohlaví. Mohou tak vznikat znaky za účelem kompetice samců a samic, kteří bojují o opačné 

pohlaví. Ve větší části případů se jedná o soupeření samců o samice, protože samci z hlediska teorie  

investic investují více do páření a získávání partnerky, zatímco samice investuje více do samotných 

potomků (více v kapitole „Partnerské strategie a rozdílné investice rodičů do potomstva“) (Geary, 

2005).  Při  souboji  se  nemusí  jednat  jen  o  formu  fyzického  střetu,  ale  může  být  i  ve  smyslu  

vytvoření hierarchie. Příkladem zde mohou být jelení parohy – ty může samec užít jak v boji, tak 

může velikostí svého paroží dát najevo své postavení. Jedná se zde tedy o kompetici mezi jedinci 

stejného pohlaví  o to,  kdo dostane šanci na reprodukci.  Intersexuální,  tedy mezipohlavní výběr 

probíhá mezi dvěma pohlavími. Zde se vyvíjejí znaky, které jsou atraktivní pro druhé pohlaví a na 

základě těchto znaků je pak jedince „vybrán“ pro reprodukci. Jako příklad bývá tradičně uváděn 

paví  ocas.  Ocas  páva  je  pověstný  svou  krásou  ale  také  nepraktičností  -  je  barevný,  esteticky 

dokonalý  ale  hlavně  velký,  takže  pro  ptáka  velice  nešikovný  co  se  týče  letu  a  pohybu  vůbec. 

Můžeme říci, že všechny ornamenty a výrazně barevné prvky na těle jedinců představují nebezpečí, 

zvláště pokud se jedná o druhy, které nejsou na vrcholu potravního řetězce. Zvýšená viditelnost pro 

predátory  a  další  překážky rychlého  úniku jsou v  tomto  případě  velkou  nevýhodou.  Excesivní 

struktury  vzniklé  za  účelem  pohlavního  výběru  tímto  způsobem  spíše  snižují  životaschopnost 

jedince. Na druhou stranu však zvyšují reprodukceschopnost jedince a tak je toto ohrožení na životě 

vyváženo větší šancí na předání genů díky větší přitažlivosti pro druhé pohlaví. Tyto znaky nemusí 

být jen vizuální, ale i akustické, olfaktorické, osobnostní či behaviorální a pomáhají jedinci nejen 

najít  si  partnera a rozmnožit,  ale  hlavně zplodit  další  generaci,  která tyto znaky může zdědit  a 

předávat do generací dalších (Barrett,  Dunbar, Lyccett, 2007). 

Vývoj takových znaků, které sice zvyšují reprodukceschopnost ale snižují životaschopnost 

není neomezený - znaky jsou udržovány v rovnováze díky selekčním tlakům přírodního výběru a 

zvyšují tak celkový fitness jedince. Fitness je reprodukční zdatnost ve srovnání s ostatními jedinci a 

s  jakou  úspěšností  dokáže  jedinec  předat  své  vlastnosti  do  další  generace  na  úkor  ostatních 

vlastností.  

Dále je třeba říci, že znaky, které vznikají mezipohlavním výběrem a pomáhají v získávání 

opačného pohlaví se u savců a ptáků častěji vyvíjejí u samců, kteří se snaží získat a oplodnit samice. 

Samci totiž ve srovnání se samicemi investují do získávání partnera mnohem více energie  (Geary, 

2005). Takovým příkladem je atraktivní vzhled  (např. barevné peří) – tedy investice energie do 

tvorby  fyzických  atraktivních  znaků,  či  chování  (např.  namlouvací  rituály).  Samci  se  tímto 

27



způsobem snaží upoutat pozornost samic a získat je pro sebe, aby s nimi mohli plodit potomky. 

Hlas člověka je dle některých autorů také jedním ze znaků, které jsou ovlivňeny pohlavním 

výběrem. A to nejen za účelem atrakce partnera na preferovaný hlas ale i jako akt dominance nad 

jedinci stejného pohlaví (zejména u mužů). Jedná se tedy o znak, který  je selektován jak v rámci 

mezipohlavního,  tak  vnitropohlavního  výběru.  V  takovém  souboji  s  jedinci  stejného  pohlaví 

můžeme zmínit zastrašování hlubokým hlasem, snahu dát najevo svou maskulinitu či nadřazenost 

(Puts a kol, 2006). Hlubší hlas je totiž často spojován s agresivitou a dominancí (a to v souvislosti s 

větším množstvím testosteronu a větší tělesnou konstitucí). Tato skutečnost je dokumentována i u 

druhů,  kde  má  větší  a  silnější  zvíře  (predátor)  hlubší  a  silnější  hlas  než  zvíře  menší  (kořist), 

případně podobná situace u dominantnějšího jedince vůči slabšímu v rámci jednoho druhu. Podobná 

paralela může (vědomě i nevědomě) probíhat u lidí, kteří tak mohou mezi sebou ustanovit hierarchii 

(Wolff a Puts, 2010). Tato paralela se často ukazovala hlavně u mužů, ale v současných výzkumech 

se ukazuje, že i v hlubších ženských hlasech nacházejí hodnotitelé znaky dominance – zejména pak 

hodnotitelky ženského pohlaví, což nahrává teorii o vnitropohlavním výběru a významu stanovení 

hierarchie ve skupině (Borkowska a Pawlowski, 2011). V rámci mezipohlavního výběru se ukazuje, 

že ženy u mužů preferují spíše hlubší hlasy, na druhou stranu muži u žen preferují spíše vyšší hlasy.  

Tomuto tématu se budu věnovat podrobněji v kapitole zabývající se preferencí pohlavně typických 

hlasů. 

Atraktivita hlasu z evolučního hlediska
V předchozí kapitole o vývoji adaptivních znaků bylo zmíněno, že v rámci mezipohlavního 

výběru dochází k selekci spíše na straně mužů. Samozřejmě že obě pohlaví si partnera vybírají, 

avšak každý s jinou pečlivostí a na základě jiných znaků. Pokud posuzujeme jedince na základě 

atraktivity, hraje roli mnoho faktorů – například, tvář, postava, pohyby a pro nás velice důležitý – 

hlas. Výzkumy doposud ukazují, že ženy preferují u mužů spíše hlubší hlasy (Feinberg, 2005b). 

Navíc byla prokázána souvislost  mezi  jednotlivými prvky atraktivity – ženy preferující  muže s 

maskulinní  tváří  preferují  také  muže s  maskulinnějším,  tedy hlubším hlasem  apod.  (Feinberg, 

2008). Preferenci maskulinních znaků (jímž je i hluboký hlas) u mužů můžeme chápat jako snahu 

žen o získání dobrých genů pro své potomky – maskulinní znaky jsou totiž považovány za ukazatel  

zdraví  a  reprodukceschopnosti  (Barrett,  Dunbar,  Lyccett,  2007).  Hlas  má  vliv  na  reprodukční 

úspěch i  u  žen,  jak  bylo  prokázáno  ve  výzkumu provedeném na  namibijských  ženách,  kde  se 

ukázala souvislost počtu potomků, síly stisku ruky a základní frekvence hlasu  (Atkinson a kol, 

2012).  Mužská preference  vyšších  ženských hlasů  byla  také  několikrát  ukázána ve  výzkumech 

týkajících se hodnocení atraktivity hlasu,  protože vyšší  hlasy jsou vnímány jako femininnější  a 
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mladší (Borkowska a Pawlowski, 2011). Většina výzkumů se na tomto místě zabývá spíše ženskou 

preferencí mužských hlasů. Zdá se totiž, že se jedná o významnější preferenci z toho důvodu, že 

ženy jsou častěji tím, kdo pečlivěji vybírá partnera s určitými kvalitami než naopak. Právě této 

skutečnosti se věnuje následující kapitola rozdílných investic do potomstva, kde je vysvětleno proč 

ženy kladou při výběru partnera takové nároky.

Partnerské strategie a rozdílné investice rodičů do potomstva
Většina druhů má tendenci vytvářet páry za ultimátním účelem plození potomků. U lidí se 

ve většině případů jedná o dlouhodobější párování, které je určitou formou manželství a které může 

být i institucializováno. Párování je u lidí tedy přirozeným spojenectvím nejen pro plození ale i  

výchovu potomků. Muži a ženy však mají jiné strategie vyhledávání partnera. Tyto strategie byly 

formovány v průběhu evoluce různými mechanismy, které jsou odvislé od reprodukčních možností 

samců a samic, rozdílných minimálních nutných investic do potomstva a dalšími selekčními tlaky 

na obě pohlaví (Buss a Schmitt, 1993). Je třeba říci, že obě pohlaví mají zájem na tom, aby jejich 

potomci přežili a měli možnost se nadále rozmnožovat – tedy předávat geny svých rodičů do další  

generace. Jak u lidí, tak u jiných druhů se však liší rozsah rodičovských investic do potomstva. 

Zatímco  samci  investují  více  do  získání  partnerky,  protože  musí  být  vybráni  a  tedy zaujmout 

partnerku, samice investují více do rodičovství (Geary, 2005). Přestože u lidí je na rozdíl od většiny 

jiných zvířat míra otcovské péče nesrovnatelně vyšší, stále platí teorie o větších nutných investicích 

samice (v našem případě ženy). S většími investicemi do potomka souvisí větší vybíravost – samice 

si musí dobře rozmyslet, s jakým partnerem se rozhodne mít potomky. Musí zvažovat výši svých 

investic s kvalitou partnera (Thornhill, Gangestad, 2008). Zatímco minimální nutnou investicí muže 

do reprodukce jsou spermie, žena musí kromě své pohlavní buňky (vajíčka) investovat 9 měsíců 

těhotenství.  Již  doba  těhotenství  je  fyzicky  a  energeticky  velmi  náročná,  riziková  a  v  mnoha 

případech pro ženy poměrně omezující. Po těhotenství následuje porod, který je u lidí díky bipedii 

značně složitý, bolestivý a při komplikacích ohrožující na životě. Dalo by se říci, že od doby, kdy 

dítě přijde na svět se může do péče zapojit i muž, avšak novorozené dítě musí zpočátku ještě živit  

matka, protože v mateřském mléce jsou obsaženy látky jež jsou pro dítě nejvhodnější. I poté, co 

matka přestane dítě kojit, se o sebe není dítě schopno postarat samo, a proto o něj musí pečovat  

ještě  několik  let  po  narození  –  v  této  době  se  většinou  může  plně  zapojit  i  otec.  Bývá  však 

pravidlem, že větší část péče na sebe bere matka a otec se stará o obživu rodiny. V naší společnosti 

to znamená, že otec chodí do práce a matka zůstává na mateřské dovolené. V naší legislativě sice 

existuje možnost, že otec zůstane na rodičovské dovolené a matka bude pracovat, avšak procento 

mužů, kteří se rozhodnou zůstat doma a starat se o dítě je ve srovnání s ženami (které se takto 
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rozhodnou) velmi malé. Dalším faktorem, proč jsou ženy vybíravější co se týče otců pro své děti je 

i maximální možný reprodukční úspěch - ženy totiž mají omezené možnosti na maximální možný 

počet potomků přivedených na svět. Ženské tělo produkuje vajíčka – tzv. makrogamety, které jsou 

nejen největší buňkou v lidském těle a jejichž tvorba je náročná, ale je i omezený počet gamet, které 

může žena za měsíc vyprodukovat (nejčastěji pouze jedno vajíčko za 28 dní, což je obvyklá délka 

menstruačního cyklu). Navíc s devíti měsíci těhotenství a následným kojením má žena časově i 

fyzicky daný limit  na  maximální  počet  dětí  přivedených  na  svět.  Na druhou  stanu muž  může 

potomků zplodit potenciálně velmi mnoho. Jeho tělo vytváří spermie – mikrogamety a jejich počet 

přesahuje miliony vyprodukovaných gamet za velmi krátkou dobu. I z tohoto důvodu jsou ženy 

velice vybíravé, protože s větším množstvím sexuálních partnerů žena nezvýší svůj reprodukční 

úspěch,  zatímco  muž  s  větším  množstvím  partnerek  může  dosáhnout  nesrovnatelně  většího 

reprodukčního úspěchu. I díky této skutečnosti  mají  muži a ženy jiné strategie hledání partnera 

(Geary a kol, 2004). Ženy pro svého potomka hledají kvalitní geny, díky kterým pak bude například 

fyzicky  zdatnější,  reprodukceschopnější  a  tak  dále.  Na  druhou  stranu  však  ženy  vyhledávají 

dobrého otce, který se bude starat o své potomky (Thornhill, Gangestad 2008). Žena je v tomto 

rozhodování ovlivňována mnoha faktory – například svým věkem a i  společností  ve které žije. 

Zatímco ve společnosti, která toleruje rozvody a podporuje sériovou monogamii3, může žena mít 

potomka s jedním mužem, který je maskulinní a vykazuje dobré geny. Pokud jí následná péče otce 

či jiné prvky jeho chování nevyhovují, může tento vztah ukončit a najít si muže, který bude ochotný 

se o jejího potomka a o ni starat lépe. Naopak ve společnosti, kde nejsou tolerovány rozvody, budou 

ženy vyhledávat spíše dobré otce pro své potomky, protože v tomto případě je pro ni výhodnější  

muž, který zůstane s rodinou a bude se o ně dobře starat. Taková žena se nebude snažit najít muže s 

mnoha maskulinními znaky, které sice mohou signalizovat zdraví a dobré geny, ale také mohou 

znamenat  nestálost  a  agresivitu.  Právě  maskulinní  a  femininní  znaky ženám pomáhají  u  muže 

odhadnout  jeho  povahu  či  partnerské  tendence.  Maskulinní  znaky  signalizují  větší  množství 

testosteronu a s ním spojované charakterové vlastnosti jako dominance, agresivita, nestálost a větší 

promiskuita  ale  také výhodné znaky jako zdraví,  reprodukční  schopnosti  a  tak dále.  Femininní 

znaky  u  mužů  na  druhou  stranu  mohou  ukazovat  jejich  otcovské  kvality  a  tudíž  výhodné 

spojenectví s ženou v rodičovské péči o potomky. Další (pro ženy důležitou) vlastností muže je 

schopnost zaopatřit rodinu, proto ženy (ve srovnání s muži) kladou při výběru partnera důraz i na 

zdroje, které může muž ženě a jejím potomkům poskytnout. Muži na druhou stranu vyhledávají 

spíše zdravou a plodnou partnerku, která dokáže jeho potomky donosit a vychovat (Buss, 1989).
3 Sériová monogamie je systém párování, kdy má jedinec za život sice více partnerů, avšak většinou jen 

jednoho partnera v jeden čas. Tzn. že postupně vystřídá několik partnerů ale většinou nemá dva partnery 
ve stejnou dobu. ( Barrett,  Dunbar, Lyccett, 2007)
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Preference pohlavně typických hlasů
Ve většině výzkumů se ukazuje, že lidé preferují u opačného pohlaví pohlavně typické hlasy. 

To znamená, ženy preferují u mužů hlubší, tedy maskulinnější hlasy, a muži naopak u žen vyšší,  

tedy femininnější hlasy. To má spojitost i s tím, že ve většině případů hodnocení atraktivity (ať už  

se  jedná  o  tvář,  postavu,  chování)  jsou  u  žen  preferovány  femininnější  znaky  a  u  mužů 

maskulinnější znaky, protože poukazují na správný poměr pohlavně typických hormonů. Příkladem, 

kde  se  tato  skutečnost  jasně  ukázala  je  výzkum  Davida  Feinberga  a  kol.(2005a),  kde  autoři 

manipulovali  s  fundamentální  frekvencí  hlasových  nahrávek  a  ukázalo  se,  že  ženy  hodnotily 

nahrávky  s  hlubšími  hlasy  jako  atraktivnější  (Feinberg,  2005b).  Navíc,  jak  již  bylo  řečeno, 

preference pro pohlavně typické znaky znamená, že ženy preferující hlubší mužské hlasy preferují i 

maskulinnější  rysy tváře  (Feinberg  a  kol.,  2008).  Mužské preference  pro  ženské  hlasy ukazují 

podobné tendence  –  muži  preferují  femininnější,  vyšší  ženské  hlasy (Borkowska a  Pawlowski, 

2011).  Další  výzkumy pak opět ukazují,  že  ženy s atraktivnějším a tedy vyšším hlasem mají  i 

atraktivnější - femininnější tváře (Collins a Missing, 2003; Feinberg 2005a).  Ukazuje se však, že 

preference pro pohlavně typické hlasy není lineární – tedy že nejvyšší (u žen) či nejnižší (u mužů) 

hlasy  nejsou  hodnoceny  jako  nejatraktivnější.  Vyšší  ženské  hlasy  sice  jsou  hodnoceny  jako 

atraktivnější, avšak jen do určité míry (konkrétně  280 Hz) – vyšší ženské hlasy jsou pak hodnoceny 

spíše jako méně atraktivní, neboť (dle vysvětlení autorů tohoto výzkumu) je muži pravděpodobně 

považují za příliš dětské a proto spojované s pohlavní nevyzrálostí (Borkowska a Pawlowski, 2011). 

I u mužských hlasů můžeme najít  tyto tendence – i  když ženy u mužů preferují  spíše hlubší -  

maskulinnější  hlasy,  má  i  tato  preference  své  hranice.  U mužů  jsou  totiž  příliš  hluboké  hlasy 

spojovány s vlastnostmi jako je dominance, agresivita, nestálost a emocionální chladnost, neboť 

hluboké hlasy značí velké množství testosteronu a s ním spojované negativní vlastnosti (Puts a kol, 

2006). Ukazuje se, že i výška/hloubka vlastního hlasu  ovlivňuje preference pro pohlavně typický 

hlas  u  druhého  pohlaví.  Tato  skutečnost  se  ukázala  ve  výzkumu,  kde  autoři  korelovali 

výšku/hloubku hlasu žen s jejich preferencemi a ukázalo se, že ženy s vyšším hlasem preferovaly 

muže s hlubším hlasem (Vukovic a kol., 2010). Vzhledem k tomu, že výška/hloubka a atraktivita 

mužů i žen koreluje, ženy s vyšším hlasem, které jsou také atraktivnější preferují hlubší hlasy mužů, 

kteří  jsou  také  atraktivnější  (Collins  a  Missing,  2003).  Autoři  tak  tuto  preferenci  přisuzují 

adaptivnímu chování, kdy mají atraktivnější ženy větší šanci získat atraktivního partnera a proto u 

nich došlo k vývoji této preference (Vukovic a kol., 2001).

V dalších studiích se ukazuje, že  muži, kteří mají hlubší hlas, mají dřívější nástup puberty a 

větší  počet  partnerek  –  tím  pádem  teoreticky  větší  reprodukční  úspěch.  Tento  fakt  podporuje 

výzkum provedený na lovecko-sběračském etniku Hadza v Tanzánii. Toto etnikum čítá okolo 1000 
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jedinců a jejich partnerským systémem je sériová monogamie .. Výzkum proběhl pomocí hodnocení 

nahrávek a srovnání s aktuálním reprodukčním úspěchem, takže nejdříve byly nahrány hlasy mužů 

a žen a poté se výzkumníci ptali, kolik dětí dotyčný jedinec má. V tomto výzkumu se prokázalo, že 

muži s hlubším hlasem mají ve srovnání s muži s vyšším hlasem větší reprodukční úspěch – měli 

tedy vyšší počet narozených dětí. U žen se v tomto výzkumu žádný vliv výšky hlasu na reprodukční 

úspěch neukázal. Autoři výsledky interpretují tak, že muži s hlubším hlasem jsou (alespoň v této 

populaci) hodnoceni jako atraktivnější a mají tak přístup k více partnerkám, čímž se zvyšuje jejich 

šance dosáhnout většího počtu potomků (Apicella a kol.,  2007). V jiných výzkumech na jiných 

populacích se ukázala souvislost výšky hlasu a reprodukčního úspěchu i u žen (Atkinson a kol, 

2012). Zde se ukázalo, že ženy, které mají vyšší hlas, jsou hodnoceny jako atraktivnější a navíc mají 

větší počet žijících dětí a vnoučat. Tato skutečnost navíc byla korelována se silou stisku ruky, která 

také signalizuje zdraví. Zdá se tedy, že ženy s vyšším – femininnějším hlasem jsou nejen hodnoceny 

jako atraktivnější, ale další ukazatele zdraví dokazují, že tyto ženy jsou zdravější a schopny mít více 

dětí.

Faktory ovlivňující hodnocení atraktivity hlasu
Když  je  ve  výzkumech  řeba  provést  hodnocení  atraktivity,  je  nutné,  aby  se  výzkumu 

účastnilo  větší  množství  hodnotitelů.  Je  to  z  toho důvodu,  že každý jedince hodnotí  atraktivitu 

jiného jedince jinak a je proto potřeba pracovat s větším množstvím hodnocení, abychom zjistili 

průměrně  hodnocenou  atraktivitu.  Hodnocení  jedince  je  závislé  na  několika  faktorech,  které 

můžeme  rozdělit  na  intraindividuální  a  interindividuální.  Intraindividuální  variabilita  znamená 

rozdílné hodnocení stejného člověka v různých časových intervalech.  Znamená to, že jedinec – 

hodnotitel nereaguje na stejný podnět vždy stejně, protože různé situace ovlivňují jeho hodnocení. 

Jako příklad takového vlivu můžeme uvést například menstruační cyklus žen, zda jedinec hledá 

spíše  dlouhodobý  nebo  krátkodobý  vztah  a  další.  Interindividuální  variabilitou  je  rozdílné 

hodnocení stejné osoby různými lidmi – hodnotiteli. Zde má vliv například vlastní sebehodnocená 

atraktivita hodnotitele.

Intraindividuální variabilita
U žen je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících preference maskulinity či femininity 

u  mužů  užívání  hormonální  antikoncepce.  Když  žena  užívá  hormonální  antikoncepci  (HA), 

neprochází  fertilní  fází  menstruačního  cyklu  (nemá  ovulaci)  a  vzhledem  ke  stabilní  hladině 

hormonů a nemožnosti  otěhotnět  jsou její  preference celkem stabilní.  Pokud žena HA neužívá, 

záleží  na  tom,  v  jaké  fázi  menstruačního  cyklu  se  nachází.  Ženy ve  fertilní  fázi,  tedy během 
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ovulace, totiž preferují u mužů maskulinnější znaky a tedy i hlubší hlasy než ženy, které v plodné 

fázi  nejsou (Feinberg,  2006).  Tato skutečnost  je  interpretována tak,  že se  zvyšující  se  šancí  na 

oplodnění  žena  vyhledává  celkově  maskulinnější  typy  mužů  a  hlubší  hlasy  jsou  tak  pro  ni 

atraktivnější. Hodnocení atraktivity se také mění s věkem, protože v každém věku jedinec jinak 

vnímá  sám sebe  a  je  v  jiné  životní  situaci,  což  ovlivňuje  jeho  rozhodování.  Tak  například  v 

reprodukčním věku jedinec preferuje u opačného pohlaví pohlavně typické znaky, protože má spíše 

tendenci založit rodinu a pohlavně typické znaky pro něj signalizují partnera vyzrálého a schopného 

rodinu založit s ním. V období adolescence jedinec tyto tendence ještě nemá tak silné a tak přikládá 

pohlavně  typickým  znakům  menší  váhu  (Saxton  a  kol,  2009;  Swami  a  kol.,  2007).  Dalším 

důležitým faktorem je vztah,  který jedinec hledá.  Tato skutečnost pak může být také ovlivněna 

věkem,  protože  v  určitých  fázích  života  má  člověk  jiné  tendence  pro  hledání  partnera.  Pokud 

například žena hledá dlouhodobý vztah,  nebude vyhledávat příliš  maskulinní muže,  zatímco při 

krátkodobém vztahu se na tyto znaky naopak zaměří (Feinberg a kol. 2005b; Vukovic a kol., 2008). 

Stejně tak muži při hledání krátkodobého vztahu vyhledávají spíše femininnější typy žen (Burriss a 

kol,  2011).  Tento  faktor  není  snadné  zařadit  pouze  do  jedné  kategorie  intraindividuální  či 

interindividuální variability, neboť tato skutečnost může být ve stejnou dobu rozdílná u různých 

osob.

Interindividuální variabilita
Dalším faktorem, který má vliv na hodnocení atraktivity a preference, je hodnocení vlastní 

atraktivity. Například ženy, které samy sebe hodnotí jako atraktivní a femininní, preferují  u mužů 

spíše maskulinní znaky a tedy i hlubší hlas (Vukovic a kol, 2008). Muži, kteří sami sebe hodnotí  

jako atraktivnější preferují spíše ženy s femininnějšími znaky (Burriss a kol., 2011).

Zajímavým zjištěním co se týče ženského hlasu je, že se mění v průběhu menstruačního 

cyklu.  Bylo  zjištěno,  že  ženský hlas  je  v  průběhu menstruačního cyklu  ovlivňován množstvím 

hormonů a že v době ovulace, kdy má žena největší šanci otěhotnět, je její hlas hodnocen jako 

nejatraktivnější (Pipitone a Gallup, 2008). Sami autoři výzkumu si nejsou jistí interpretací těchto 

výsledků  –  zda  se  jedná  o  přímý  vliv  hormonů  na  vokální  trakt  v  průběhu  ovulace,  či  ženy 

podvědomě zvyšují svůj hlas aby zněl femininněji. Skutečností však zůstává, že změny v hodnocení 

atraktivity korelují s tím, jakou má žena šanci otěhotnět a zdá se, že muži dokáží tuto změnu u ženy 

zpozorovat.

Další faktory, které ovlivňují různá hodnocení lidí jsme zmínili v kapitole o Body-Image, 

kde se věnujeme sebehodnocené atraktivitě a sebevědomí,  které má na hodnocení druhých také 

zásadní vliv.
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Sebehodnocená atraktivita hlasu
Přes důkladné prostudování dostupných článků a knih věnujících se tematice sebehodnocené 

atraktivity a hlasu se nám nepodařilo najít ani jeden zdroj, který by se konkrétně tomuto tématu 

věnoval. Víme, že každý člověk slyší svůj vlastní hlas jinak, než jak jej slyší ostatní. Je to proto, že 

my svůj vlastní hlas slyšíme rezonovat ve vlastních rezonančních dutinách a kostech a všechny 

zvukové vlny,  které  se dostanou do našeho ucha jsou těmito rezonancemi zkresleny (Maurer  a 

Landis, 1990 ). Pokud člověk není zpěvák, herec, moderátor nebo dabér, málokdy se mu naskytne 

příležitost slyšet svůj vlastní hlas tak jak ho slyší ostatní lidé. Většina z nás je tak spíše překvapena, 

pokud se slyší někde na nahrávce, ale přesto téměř každý svůj hlas pozná a ví jak zní (Maurer,  

Landis, 1990). Právě tento rozdíl mezi tím, jak se slyšíme sami a jak víme, že nás slyší ostatní  

nechává prostor pro náš výzkum. Sebehodnocená atraktivita obličeje a těla a její vliv na sebevědomí 

a  další  aspekty  osobnosti  byly  široce  prozkoumány,  avšak  je  třeba  si  položit  otázku:  Co 

sebehodnocená  atraktivita  hlasu?  Má  tato  sebehodnocená  atraktivita  důležité  součásti  našeho 

komunikačního  nástroje  také  vliv  na  naše  sebevědomí,  na  náš  život,  na  naše  chování?  To  se 

pokusíme prozkoumat v empirické části této práce. Rozhodly jsme se navíc provést výzkum na 

mezinárodní úrovni a vyzkoušet, zda jsou některé skutečnosti hlasové kvality vnímány stejně nebo 

rozdílně ve dvou jazykových skupinách – české a brazilské.

Vliv kultury na hodnocení hlasové atraktivity
Ve výzkumech se trvale ukazuje, že kultura sice má vliv na hodnocení atraktivity, avšak 

některé aspekty atraktivity jsou hodnoceny v různých kulturách stejně. Jednou ze stabilních hodnot 

pro hodnocení atraktivity je obličejová symetrie. Preference pro symetrické obličeje je založena na 

vyhledávání kvalitního partnera – symetrie totiž dle vědců signalizuje zdraví a dobré geny a je tak 

preferována jak u žen tak u mužů v různých populacích (Rhode a kol, 1998).  Symetrické obličeje 

jsou považovány za atraktivní a vzhledem k biologické podstatě této tendence volit  partnera se 

symetrickým obličejem se předpokládá,  že se jedná o mezikulturní  jev.  Na druhou stranu však 

kultura ovlivňuje například vnímání množství tuku v různých oblastech těla. Již v kapitole o Body-

Image bylo zmíněno, že různá etnika vnímají větší množství tuku na těle jinak. Je tomu tak nejen u 

žen,  ale i u mužů, u kterých je v západní kultuře moderní doby preferována spíše vytvarovaná 

štíhlejší  postava,  zatímco  v  kulturách,  které  jsou  ekonomicky  chudší,  je  větší  množství  tuku 

známkou dobré životní situace a tak je silnější mužská postava hodnocena jako poměrně atraktivní 

(Swami a Tovée, 2005). Tato skutečnost však nemusí být ovlivněna jen ekonomickou situací, ale i 

kulturně – ženy bílého etnika v USA vnímají větší množství tuku na svém těle mnohem negativněji 

než afro-americké ženy,  které  jsou se svou postavou výrazně spokojenější  (Lovejoy,  2001).  Na 
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druhou stranu rozložení ženského tuku, které je možné měřit poměrem boků a pasu (waist to hip 

ratio = WHR) je mezikulturně vnímáno podobně – muži preferují u žen spíše nižší poměr pasů k 

bokům, protože tento poměr je u žen ukazatelem zdraví, poměru hormonů a plodnosti (Singh a kol., 

2010). Co se týče hlasu a sebehodnocené hlasové atraktivity, má dle našeho názoru velký význam 

důraz na muzikalitu v dané společnosti.  Jistě je důležitý i  jazyk a jsou prováděny mezikulturní 

výzkumy které  se  zabývají  atraktivitou  hlasu  u  dvou  či  více  jazykových  skupin.  Zde  se  však 

tendence pro preference a hodnocení atraktivity ukazují velmi podobné (Leongómez a kol., 2013). 

Co by však mohlo být různé, je vnímání vlastního hlasu, protože pokud je v dané kultuře kladen 

důraz na dobrý hlasový projev a zejména schopnost zpívat, mohla by být sebehodnocená hlasová 

atraktivita  pro  jedince  v  dané  kultuře  důležitějším faktorem pro  spokojenost  s  vlastní  osobou, 

sebevědomím a možná i sociosexualitou. Také z tohoto důvodu zařazujeme vnímání vlastního hlasu 

do konceptu Body-Image, protože vnímání vlastního těla je také z velké části ovlivněno kulturou.

Zpěv
Hudba a zpěv hrají  v životě člověka klíčovou roli.  Již v raném dětství děti  vnímají 

hudbu a také většinou rády zpívají – proto tolik dětských popěvků a zhudebněných říkanek (Trehub, 

2003). Navíc děti pomocí hudby získávají pojem o frázování a kadenci slov a jsou známy popěvky 

pro děti, které ani nejsou složeny ze skutečných slov – děti je mohou zpívat ještě dříve, než se naučí 

jazyk. Hudba je pro lidstvo unikátním prvkem, který může zvyšovat sociální kohezi – nejen při 

poslechu  hudby,  ale  například  zapojením se  do  kolektivního  zpěvu.  Možná je  i  skutečnost,  že 

schopnost zpívat a dát najevo své zdraví (zdravý vokální trakt, silné plíce) a umění je adaptivním 

znakem pro získání  partnera.  Sám Darwin považoval  muzikalitu  za produkt  pohlavního výběru 

(srovnával  člověka například s  ptáky či  hmyzem, kteří  také lákají  partnera různými zvukovými 

projevy) (Cross, 2007). Navíc je podle něj a dalších vědců hudba předchůdcem jazyka. Z původních 

popěvků lidé získali rytmus, na jehož základě začali užívat slova a frázovat. Proto jsme se rozhodly 

zařadit zpěv do našeho výzkumu. Domníváme se totiž že v rámci sebehodnocené kvality hlasu bude 

mít schopnost zpívat významný vliv na spokojenost se svým hlasem a posléze bude mít vliv i na 

sebevědomí člověka.
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Emprirická část

Cíle a hypotézy

Naším cílem bylo prozkoumat  oblast  sebehodnocené kvality hlasu.  Chceme testovat,  zda spolu 

souvisí  sebehodnocená a hodnocená kvalita  hlasu.  Dále testovat,  zda je tato souvislost  stejná u 

mužů a u žen a také jestli v této oblasti existují mezikulturní rozdíly. Také jsme se rozhodly zjistit,  

jestli  je  možné  zařadit  hlas  do  konceptu  Body-Image  a  předpokládat  tak  vliv  hodnocené  a 

sebehodnocené kvality hlasu na sebevědomí a sociosexualitu.

Pro tento výzkum byly stanoveny tyto hypotézy:

1)  Sebehodnocená kvalita hlasu a kvalita hlasu hodnocená nezavislymi osobami (dále jen 

hodnocená) spolu bude korelovat.

2) Hodnocená a sebehodnocená kvalita hlasu spolu bude více korelovat u žen, protože ženy 

více zkoumají své tělo a svou atraktivitu a tak lépe odhadnou hodnocení vlastního hlasu

3) Sebehodnocená kvalita hlasu bude mít pozitivní vliv na sebevědomí a sociosexualitu

4) Hodnocená kvalita hlasu bude mít pozitivní vliv na sebevědomí a sociosexualitu

Část zkoumající  mezikulturní rozdíly mezi českým a brazilským vzorkem je explorativní,  proto 

nestanovujeme žádné hypotézy.
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Metodologie

Cílový vzorek
Sběr hlasových nahrávek a dotazníků proběhl v rámci rozsáhlejší studie, kdy participanti prošli sérií 

měření,  natáčení  videí,  nahrávání  hlasových  nahrávek  a  fotografování.  Nejdříve  participanti 

podepsali informovaný souhlas, kde byli informování jak o svých právech a o dobrovolnosti jejich 

účasti, tak i o jednotlivých procedurách které v rámci sběru dat proběhnou. Sběr dat pak proběhl za 

přítomnosti  dvou osob  -  Petry Stolařové  (řešitelky této  práce)  a  Lydie  Kubicové,  přičemž pro 

některé části byly přítomny obě výzkumnice, pro jiné pouze jedna z výzkumnic. Data byla posléze 

rozdělena dle potřeb výzkumnic, neboť se jednalo o sběr dat pro dvě diplomové práce. Práce Lydie 

Kubicové spočívá ve výzkumu souvislosti obleků a neverbálního chování – z tohoto důvodu Lydie 

Kubicová  nadále  pracovala  s  videi  mužů,  které  jsme  sbíraly  a  s  vybranými  částmi  dotazníků. 

Diplomová práce řešitelky (Petry Stolařové) se zabývá souvislostí sebehodnocené hlasové kvality, 

atraktivity hodnocené nezávislými hodnotiteli a dalšími osobnostními charakteristikami participantů 

– proto jsem nadále pracovala s hlasovými nahrávkami a vybranými částmi dotazníků.

Nábor cílového vzorku
Vyhledávání  participantů  proběhlo  metodou  snowball,  kdy  byl  použit  mail  list  z  dřívějších 

výzkumů, dále byly vytvořeny letáčky s výzvou k účasti (tento letáček v příloze jako „Pozvánka k 

účasti na výzkum“). Ty pak byly také rozesílány mailem studentům vybraných předmětů, nebo byly 

vyvěšeny na sociálních sítích. Participanti byli zapsáni do rozvrhu, takže měli stanovený čas kdy se 

dostavit. Tím jsme předešly případnému čekání participantů, nebo naopak čekání na ně. Dále byl 

vždy zaslán informační dopis k výzkumu a výzkumné proceduře, takže byli účastníci již předem 

informování o účelu výzkumu, o délce trvání sběru dat a i o jednotlivých měřeních která proběhnou. 

Pro participanty nebyly stanoveny jiné podmínky účasti, než věk 18-45 let. 

Popis cílového vzorku
Sběru stimulů se účastnilo 40 mužů a 40 žen. Průměrný věk mužů byl  22,175 let (SD = 3,87) a 

průměrný  věk  žen  byl  22,425  (SD  =  2,42).  Z  části  se  jednalo  o  studenty  (zejména  Fakulty 

humanitních  studií),  kteří  byli  kontaktováni  mailem,  avšak  díky  použití  sociálních  sítí  bylo 

množství participantů i z jiných kruhů. Dále jsme využily školních prostor Fakulty tělovýchovy a 

sportu, kde nově sběr dat probíhal a pozvaly jsme několik studentů z tamního prostředí.
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Procedura
Sběr  probíhal  v  doktorandské  místnosti  v  prostorách  Fakulty  tělovýchovy  a  sportu 

Univerzity  Karlovy  a  účast  byla  dobrovolná.  Po  podepsání  informovaného  souhlasu,  kde  byli 

participanti  ujištěni  o  anonymitě  dat  a  o  možnosti  odstoupit  od  výzkumu (pokud  by jim byla 

jakákoliv  část  výzkumu  nepříjemná),  jsme  je  požádaly  o  sérii  úkonů,  které  vedly  k  nasbírání 

potřebných materiálů pro náš výzkum.

Fotografie
Nejdříve  byli  participanti  požádáni,  aby  si  bez  bot  ve  vlastním  oblečení  stoupli  na 

připravené  tmavě  šedé  plátno,  které  na  fotografiích  a  videích  tvořilo  pozadí,  ve  kterém  byli 

účastníci výzkumu nasnímáni. Byly pořízeny fotografie celé postavy, zepředu i z profilu, poté detail 

obličeje  –  opět  zepředu  a  z  profilu.  Poté  jsme  participanty  požádaly,  aby  se  oblékli  do 

standardizovaného oblečení – bílého trička a světle šedých kalhot, které jsme měly připravené v 

několika velikostech. Znovu proběhla stejná procedura focení, tentokrát tedy ve standardizovaném 

oblečení. 

Videa
Po  procesu  focení  následovala  série  natáčení  videí  tance.  To  proběhlo  opět  ve 

standardizovaném oblečení a participanti dostali za úkol tančit na rytmickou hudbu bez melodie – 

pouze bubnový zvuk. Jeden z rytmů byl rychlý (240 bpm) a druhý pomalý (120 bpm) a participanti 

vždy tancovali na oba rytmy, vždy však v jiném pořadí. Pokud byl participant muž, účastnil se ještě 

sběru dat pro studii Lydie Kubicové týkající se obleků. Jednalo se o výzkum neverbálních projevů a 

zda jsou tyto projevy ovlivněny tím, co má muž na sobě. V tomto případě tedy muž natáčel dvě 

videa se dvěma standardizovanými předměty (brýle a hrnek), které představoval v randomizovaném 

pořadí) a dále měl na sobě v každém videu jiné oblečení. Na jednom videu představoval předmět v 

obleku  a  druhý předmět  pak  v  bílém tričku  a  vlastních  kalhotách  –  pořadí  oblečení  bylo  také 

randomizované.  Tato procedura je detailněji  popsána v diplomové práci  Lydie Kubicové:  "Vliv 

oděvu na neverbální projevy mužů a vnímání jejich atraktivity, sebevědomí a dominance"  

Nahrávky
Nakonec následovala fáze sběru hlasových nahrávek. Pro tuto část se účastníci výzkumu 

mohli obléknout do svého vlastního oblečení, aby se cítili pohodlněji. Proces nahrávání hlasových 

nahrávek s participanty prováděla pouze řešitelka této práce, aby se cítili  lépe a jistější, protože 

jsme je žádaly i o zpěv a přítomnost třetí osoby by jim mohla být nepříjemná. Dále samozřejmě 

dostali  vodu,  krok  po  kroku  jim  byla  popsána  celá  procedura  nahrávání  a  byli  seznámeni  s 
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nahrávací  technikou – s  diktafonem (SONY PCM D50).  Opět  jsem je ubezpečila,  že  nahrávky 

budou použity pouze na výzkumné účely, že budou skladovány anonymně – pouze pod číselným 

kódem a v žádném případě nebudou nikde zveřejněny. Celá nahrávka byla pořízena v jednom kuse, 

aby nedocházelo k přerušení a na jednotlivé části byly nahrávky rozděleny později v programu 

Praat  (více  v  části  „Úprava  nahrávek  pro  hodnocení).  Jednotlivé  části,  které  měl  participant 

přednést, měl přehledně vypsané na papíře před sebou (viz příloha). Nejprve jsem tedy participanty 

poprosila, aby se na nahrávce identifikovali a to pod svým přiděleným kódem, aby bylo možné 

nahrávku propojit  s  dotazníkovými výsledky.  Účastník pak svůj  kód uvedl  jak v češtině,  tak v 

angličtině (vzhledem k mezinárodní spolupráci s  těmito daty)  – například tedy žena uvedla  eF 

jedenáct, eF eleven, muž pak eM dvanáct, eM twelve. Následovalo představení, avšak ne s použitím 

vlastního jména ale standardně pro všechny ženy:  „Jmenuji se  Petra  a pocházím z Havlíčkova  

Brodu“, pro muže pak:  „Jmenuji se  Petr  a pocházím z Havlíčkova Brodu“. Poté byli participanti 

požádáni  o  tzv.  hlasovou rozcvičku,  aby si  vyzkoušeli  aktivnější  užívání  hlasu  pro  následující 

zpěvné části. Měli tedy nahlas pronést (1) HMMMM - se zavřenými ústy a přirozeně, (2) AAAAAA 

přirozeně a bez námahy a nakonec (3) AAAAAA ve svém rozsahu od co nejhlubšího až po nejvyšší 

a  vrátit  se  zpět  na  nejnižší.  Tato  strategie  se  ukázala  jako  velice  výhodná,  neboť  při  tomto 

hlasitějším projevu z participantů většinou opadla nervozita,  byli  uvolněnější  a do dalších částí 

nahrávky dávali větší množství energie. Jako další byli požádáni, aby popsali vlastní přípravu čaje. 

Jedná se o běžnou činnost,  kterou dělá  snad každý a v této části  si  může participant  užít  více 

volnosti ve svém projevu a využít své kreativity. Po svém projevu volné řeči se participant přesunul 

opět ke stanovené části čtení a to písně hodně štěstí zdraví, avšak v této fázi ještě bez zpěvu.

Text „hodně štěstí zdraví“:

Hodně štěstí, zdraví 

hodně štěstí, zdraví 

hodně štěstí, milý Honzo 

hodně štěstí, zdraví

Poté opět pouze čtení a to první sloky hymny:

Kde domov můj,

kde domov můj.

Voda hučí po lučinách,

bory šumí po skalinách,

v sadě skví se jara květ,

zemský ráj to na pohled!
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Hymnu jsme vybraly proto, že se její znalost (tj zejména znalost melodie) předpokládá u většiny 

občanů České republiky. V další části jsme se již dostali ke zpěvu. Poprosila jsem tedy participanty 

o zazpívání sloky “hodně štěstí zdraví” a to dvakrát, přičemž pro hodnocení jsme použily druhou 

část, kdy už byli participanti víceméně rozezpívaní. Následovalo zabroukání “hodně štěstí zdraví” 

ve formě na_na_na..., aby mohly být nahrávky použity pro hodnocení v Brazíli bez vlivu jazyka. 

Poté měli participanti zapískat “hodně štěstí zdraví”, což byl překvapivě pro mnoho lidí problém. 

Poté zazpívali začátek hymny a také poslední část “Hey Jude” (naa-nana-nanana,naaa-nanana,naaa-

Hey Jude). Pokud si participant potřeboval během nahrávání odpočinout či si zopakovat melodii 

některé z částí, byla samozřejmě možnost nahrávání pozastavit. 

Po skončení nahrávání byli participanti odvedeni do jiné místnosti kde na počítači vyplnili 

sadu dotazníků, viz část „soubor dotazníků“. Po splnění všech částí sběru dat dostali paritcipanti 

finanční  odměnu  v  hodnotě  300  korun  českých.  Odměny  byly  financovány  z  UNCE  204004 

(Univerzitní výzkumné centrum)

Brazilská část
Nahrávky, fotografie a videa Brazilských participantů byly nasbírány v Brazílii pod vedením 

Jaroslavy  Valentové  (vedoucí  této  práce)  a  Marca  Antonia  Correa  Varelly  v  rámci  výzkumu 

zabývajícího se mezikulturními rozdíly - "Multiple aspects of physical attractiveness from cross-

cultural  perspective",  který  byl  schválen   etickou komisi  PřF (IRB 2011/7).  Sampling  probíhal 

formou snowball a zejména přímým oslovováním studentů na kampusu Universidade de Sao Paulo, 

ve městě Sao Paulo. Výzkumu se zúčastnilo celkem 105 jedinců, z toho 51 mužů (průměrný věk 

23,6 let, SD = 3,89) a 54 žen (průměrný věk 24,02 let, SD = 4,86). 

Vzhledem k tomu, že tato část probíhala chronologicky před sběrem dat v České republice 

(na podzim roku 2011), sloužila procedura sběru dat jako vzor, a sběr dat probíhal velmi podobným 

způsobem jako bylo výše popsáno na českém vzorku, za použití stejné techniky. Zásadní rozdíl 

spočíval v tom, že v této části nebyla sbírána data týkající se vlivu oděvu na neverbální chování  

mužů (diplomová práce Lydie Kubicové), avšak účastníci bez rozdílu pohlaví navíc hodnotili set 

fotografií  obličejů  a  postav  pořízených  v  Namibii  v  rámci  předešlého  výzkumu.  Brazilští 

participanti nemohli být ze zákona odměněni finančně, takže jim bylo nabídnuto občerstvení. 
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Soubor dotazníků
Soubor dotazníků byl utvořen speciálně pro účely tohoto výzkumu. Baterie dotazníků byla 

přístupná online v programu Qualtrics. Některé části dotazníků byly vytvořeny námi - jednalo se o 

ty otázky, které zkoumaly jednotlivé specifické aspekty kterým se věnuje výzkum (tzn. že otázky 

byly speciálně formulovány tak, abychom se soustředily přímo na zkoumané oblasti hlasu a zpěvu). 

Součástí byly také standardizované otázky z běžně užívaných dotazníků (celý dotazník je možné 

najít v příloze jako: „Dotazníky pro cílový vzorek“). 

Brazilští participanti vyplňovali obdobný set dotazníků přeložený do brazilské portugalštiny, 

ovšem nikoliv v programu Qualtrics, ale v papírové formě. Pokud nebude uvedeno jinak, české a 

brazilské dotazníky byly shodné. 

Demografické údaje
Zpočátku v dotazníku zjišťujeme běžné demografické údaje, jako je pohlaví, věk, nejvyšší 

dosažené vzdělání, zaměstnání, velikost města kde participant žije, barva očí a vlasů a u žen užívání 

hormonální antikoncepce. 

Hodnocení vlastní atraktivity a maskulinity/femininity
Dále hodnocení  atraktivity a  maskulinity/femininity vlastního těla,  tváře,  hlasu,  chování. 

Zde byla pro nás zásadní otázka : „Ohodnoťte prosím atraktivitu Vašeho hlasu“ (na škále 0-10), se 

kterou jsme nadále pracovaly v analýzách sebehodnocené atraktivity hlasu. 

Rosenbergův dotazník sebevědomí 
Jedním ze standardizovaných dotazníků byl dotazník Rosenberg self-esteem scale (RSES, 

Rosenberg,  1965). V  tomto  dotazníku  je  10  otázek,  které  zkoumají  sebevědomí.  Jedinci  je 

předložena otázka typu “Celkově jsem sám se sebou spokojen/á.” či “Občas si opravdu připadám k 

ničemu.” a on má na škále > rozhodně souhlasím/souhlasím/nesouhlasím/rozhodně nesouhlasím < 

zaškrtnout možnost,  která ho charakterizuje.  Dle manuálu je pak možné ze všech deseti  otázek 

vypočítat skór sebevědomí. 

Tato  část  dotazníku  nebyla  použita  v  brazilském  vzorku,  neboť  výzkum  nebyl  na 

sebevědomí primárně zaměřen. 

Talent v různých aktivitách
V další části následovalo množství otázek na talent či znalosti v různých aktivitách, jako je 

tanec, zpěv, sport, malování, matematika, apod (zaškrtnout možnost na škále 0-10) – zde je možné 

zjistit zaměření člověka. Pro nás byla důležitá otázka týkající se talentu a zkušenosti ve zpěvu. 
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Sebehodnocená kvalita hlasu
Po zjišťování zaměření participantů se další řada otázek věnovala zpěvu, tanci a hraní na 

hudební  nástroje  jak  u  samotných  participantů,  tak  u  rodinných  příslušníků.  Pro  nás  byla  část 

zkoumající  hlas  a  zpěv  u  participantů  obzvláště  důležitá,  protože  právě  tyto  otázky jsme  dále 

používaly v analýzách sebehodnocené atraktivity hlasu. Jedná se o otázky: “Jak ostatní lidé hodnotí 

kvalitu Vašeho hlasu”, “Jak byste ohodnotil/a kvalitu vlastního zpěvu”, “Jak ostatní lidé hodnotí 

kvalitu Vašeho zpěvu” - pro všechny tyto otázky byla připravena škála 0-10. Další otázky ohledně 

hlasu,  zpěvu  a  tance   se  zaměřovaly  na  mezipohlavní  a  vnitropohlavní  komepetici  v  těchto 

oblastech (tyto části byly nově vytvořené jen pro český vzorek, takže v brazilském vzorku přítomny 

nejsou). Byly tu například otázky: “Jak rád/a byste zpíval/a ve skupině dalších zpívajících lidí před 

rodinnými  příslušníky a  přáteli?”,  “Jak  rád/a  byste  zpíval/a  sólo  před  rodinnými  příslušníky a 

přáteli?”, “Jak rád/a byste zpíval/a ve skupině před muži Vašeho věku?”, “Jak rád/a byste zpíval/a 

ve skupině před ženami Vašeho věku?”, “Jak rád/a byste zpíval/a sólo před muži Vašeho věku?”, 

“Jak rád/a byste zpíval/a sólo před ženami Vašeho věku?”. 

Nošení obleků
Další otázky zjišťovaly postoj mužů a žen k oblibě, případně nošení společenského obleku – 

tyto otázky využívala ve své práci Lydie Kubicová. Tato část byla přítomna pouze v českém vzorku. 

Partnerské vztahy, sexuální orientace
Následovaly otázky na sexualitu, partnerský život a spokojenost v partnerství – zde se měl 

participant vyjádřit ke své sexuální orientaci (na sedmi-bodé škále), odpovědět zda je v současné 

době zamilovaný, zda má nebo nemá partnera, připadně jak dlouho vztah trvá, jestli je ve vztahu 

spokojený a zda měl nějaký mimopárový sexuální vztah s jinou osobou. 

Sociosexualita
Další  důležitou  částí  byl  revidovaný  dotazník  sociosexuální  orientace  (SOI-R,  Penke  a 

Asendorpf, 2008). Dotazník sociosexuální orientace zkoumá tendenci k sexuální variabilitě jedince. 

V tomto dotazníku je 9 otázek, které je možné rozdělit do tří kategorií. První kategorie zkoumá 

“behaviorální” stránku sociosexuality jedince – jsou tu otázky “S kolika různými partnery jste  

měl/a pohlavní styk za posledních 12 měsíců?”, “S kolika různými partnery jste měl/a pohlavní styk  

pouze jedenkrát?”, “S kolika různými partnery jste měl/a pohlavní styk aniž byste měl/a zájem o  

dlouhodobý vztah s tímto jedincem?” a škála nabízí odpovědi > 0, 1, 2, 3, 4, 5 – 6, 7 – 9, 10 – 19, 20 

a více <. Druhá část s otázkami “Sex bez lásky je OK.” , “Dokážu si v současné době představit, že  

bych neměl/a problém si užít „příležitostný“ sex s různými partnery.”, “Nechci mít sex, dokud si  
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nejsem jistá/ý, že s partnerem máme vážný dlouhodobý vztah.” a devíti-bodou škálou od > zcela 

souhlasím  po  zcela  nesouhlasím  <  zkoumá  “přístup” jedince.  Poslední  série  otázek  zkoumá 

“touhu” jedince a to pomocí otázek: “Jak často si představujete sex s někým, s nímž nemáte vážný  

partnerský vztah?”, “Jak často se vám stane, že se sexuálně vzrušíte, když komunikujete s někým, s  

nímž nemáte vážný partnerský vztah?”, “Jak často máte v každodenním životě spontánní fantazie o  

tom, že máte sex s člověkem, kterého jste právě potkal/a?” a škály > nikdy, zhruba jednou za měsíc, 

několikrát za týden,,velmi zřídka,  zhruba jednou za 14 dní, skoro každý den, zhruba jednou za 2-3 

měsíce, zhruba jednou za týden, nejméně jednou denně <  

Sexualita, orgasticita žen a  index erektilní funkce pro muže
V neposlední řadě také několik otázek  na osobnost participanta – otázky na jeho sexualitu - 

dominanci a submisivitu v sexuálním životě,  masturbaci a další.  Pro ženy byl pak navíc použit 

dotazník  na  orgasticitu,  který  byl  vytvořen  v  rámci  dřívějších  výzkumů  fakulty,  a  pro  muže 

Mezinárodní index erektilní funkce (IIEF; Rosen a kol., 1997). Tyto dotazníky byly přítomny pouze 

v české části projektu. 

Hodnocení

Úprava nahrávek pro hodnocení
Všechny  nahrávky  byly  zpracovány  v  programu  Praat4,  který  slouží  pro  manipulaci  a 

analýzu  zvukových  a  zejména  hlasových  nahrávek.  Každá  nahrávka  byla  v  tomto  programu 

rozdělena  na  jednotlivé  části  a  tyto  části  řádně  označeny  kódy.  Dále  byla  srovnána  hlasitost 

jednotlivých nahrávek. Z českých nahrávek byly od každého participanta pro hodnocení vybrány 

čtyři nahrávky a to představení, zpívané „hodně štěstí zdraví“, čtená a zpívaná hymna. Představení 

pak bylo celé:  „Jmenuji  se  Petra  a pocházím z Havlíčkova Brodu“  či  „Jmenuji  se  Petr  a  

pocházím z Havlíčkova Brodu“. Jako zpívaná část „hodně štěstí zdraví“ byla vybrána druhá sloka, 

protože tuto část participanti zpívali dvakrát – předpokládaly jsme tedy, že vhodnější pro hodnocení 

bude druhé zpívání,  neboť participanti  již  budou „rozezpívaní“.  Jako část  hymny jsme vybraly 

slova: „Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách“, protože tato část je dle našeho názoru 

poněkud  náročnější  a  ukáže  o  zpěvných  dovednostech  člověka  více,  než  začátek  hymny (Kde 

domov můj, kde domov můj). Z brazilských nahrávek, které byly vytvořeny stejnou metodou – také 

v programu Praat, byly vybrány stejné čtyři nahrávky. Představení, v tomto případě tedy: „Oi, meu 

nome é Pedro e eu sou de Belo Horizonte“ u mužských nahrávek a „Oi, meu nome é Ana e eu sou  

de  Belo  Horizonte“   u  ženských  nahrávek.  Text  zpívané  části  „hodně  štěstí  zdraví“  je  tento: 

4 http://www.fon.hum.uva.nl/praat/   
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„Parabéns  pra  você  nesta  data  querida,  muitas  felicidades,  muitos  anos  de  vida“ a  byla  také 

použita část  zpívaná podruhé. Z hymny byl tentokrát použit  začátek:  “Ouviram do Ipiranga as  

margens plácidas. De um povo heróico o brado retumbante.“.

Chybějící data
Některé české nahrávky nebylo možné pro hodnocení použít. Jednalo se o nahrávky, kde se 

participant výrazně přeřekl a v jednom případě měl tak výraznou vadu řeči, že by dle našeho názoru 

nemohl  hodnotitel  od  této  skutečnosti  odhlédnout  a  hodnotit  pouze  atraktivitu  hlasu.  Dále  se 

výzkumu účastnily i tři dívky ze Slovenka a tak jsme od nic nemohly použít hlasové nahrávky, 

neboť přes veškerou jejich snahu byl slovenský přízvuk slyšet a velmi výrazný pak byl při zpěvu 

hymny. V konečném výsledku tedy bylo z českých nahrávek možné použít 37 ženských nahrávek a 

36 mužských nahrávek. Data z dotazníku však byla všechna a tak bylo pro některé analýzy, které 

pracovaly pouze s dotazníkovými odpověďmi (jako například testování souvislosti sebehodnocené 

atraktivity hlasu a sebevědomí a sebehodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality) použito všech 

získaných odpovědí od  čtyřiceti mužů a čtyřiceti žen. V deskriptivní části zpracovaných výsledků 

tedy uvádíme všech 80 participantů.

Program pro hodnocení nahrávek
Hodnocení hlasových nahrávek probíhalo v obou zemích v programu Rater5. Byly vytvořeny 

2 sety nahrávek a fotografií – set českých a set brazilských nahrávek a fotografií (fotografie jsme 

sice nechávaly hodnotit, avšak  tato data nejsou součástí této práce). Pro přehlednost výsledných dat 

jsme vytvořily 2 složky Rater, jednu s českými a jednu s brazilskými hlasovými nahrávkami. Dále 

byly v rámci těchto složek všechny nahrávky rozděleny do skupin – představení, zpívané „hodně 

štěstí zdraví“, a zpívaná a čtená hymna. Každá z těchto skupin pak musí mít v Rateru vlastní skript,  

aby mohly  být  hlasové  nahrávky přehrány v  randomizovaném pořadí  a  zároveň  se  nemíchaly 

dohromady. Jakmile jsou skripty v rateru vytvořeny, je možné je ve složkách překopírovat do více 

počítačů, což jsme také udělaly. Hodnocení tedy mohlo probíhat zároveň na více počítačích, což 

bylo při časové náročnosti hodnocení dat velice výhodné. Pro brazilské hodnocení byly vytvořeny 

stejné  skripty  –  se  stejnými  hlasy  a  fotografiemi,  avšak  instrukce  a  popisky byly  v  brazilské 

portugalštině.

5 http://facelab.org/debruine/Programs/rater   
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Hodnotitelé
Čeští hodnotitelé byli muži a ženy - 28 žen v průměrném věku 20,5 let ± 1,11 a 29 mužů s 

průměrným věkem 21,45 ± 1,64 let. Většinou se jednalo o studenty Fakulty humanitních studií nebo 

Fakulty sociálních věd. Hodnotitelé byli pozvání buď prostřednictví e-mailu rozeslaného studentům 

školitelky,  kolegům,  a  pomocí  sociálních  sítí,  nebo  byli  oslovováni  na  chodbě  v  prostorách 

Jinonického vestibulu, studentské místnosti nebo jídelny. Účast byla dobrovolná a hodnotitelé mohli 

kdykoliv od výzkumu odstoupit.  Na začátku výzkumu podepsali  informovaný souhlas,  kde byli 

informováni o svých právech a povinnostech a byli ujištěni o anonymitě jejich hodnocení.

Brazilští  hodnotitelé  byli  z  větší  části  rekrutováni  v  průběhu  etologické  konference  v 

Riberao Preto a následně byl sběr dat dokončen na kampusu university v Sao Paulu. Celkem se 

zúčastnilo 27 žen (průměrný věk 23,81, SD = 3,80) a 22 mužů (průměrný věk 25,13, SD = 3,56). 

Všem hodnotitelům byla vysvětlena jejich práva. 

Průběh hodnocení stimulů
Pro hodnocení jsme využívali 2 sety hlasových nahrávek a fotografií – set českých a set 

brazilských nahrávek a fotografií.  Hodnotitelé dle svých časových možností buď ohodnotili oba 

sety, nebo jen jeden z nich. V českém setu bylo použito 37 nahrávek ženských hlasů a 36 nahrávek 

mužských  hlasů.  V brazilském  setu  bylo  použito  54  nahrávek  ženských  hlasů  a  51  nahrávek 

mužských hlasů.  K dispozici bylo několik počítačů, ve všech byl nahrán program pro hodnocení 

hlasových nahrávek a fotografií Rater. Každý hodnotitel nejdříve podepsal informovaný souhlas, 

poté jsme ho usadily k počítači a vysvětlily jsme mu, jak bude hodnocení probíhat. V každém setu 

byly tedy 4 skupiny hlasových nahrávek (představení, zpívané „hodně štěstí zdraví“, a zpívaná a 

čtená  hymna)  a  jedna  skupina  fotografií.  Každý hodnotitel  hodnotil  jak  fotografie,  tak  hlasové 

nahrávky na  atraktivitu  a  vždy pouze  opačné  pohlaví.  Každou  skupinu  hlasových  nahrávek  (a 

fotografií)  bylo třeba při  ohodnocování  zadat  jednotlivě,  takže jsme měly v průběhu hodnocení 

přehled o tom, jak daleko hodnotitelé  v našem výzkumu jsou. Po ohodnocení všech hlasových 

nahrávek a fotografií se hodnotitelé přesunuli k hodnocení video nahrávek mužů buď v obleku nebo 

v  normálním  oblečení.  Tyto  video  nahrávky  pak  hodnotili  znovu  ve  třech  skupinách  –  na 

sebevědomí, atraktivitu a submisivitu-dominanci. Procedura hodnocení těchto videí je opět detailně 

popsána  a  vysvětlena  v  práci  Lydie  Kubicové,  která  tato  data  zpracovala  -  "Vliv  oděvu  na 

neverbální projevy mužů a vnímaní jejich atraktivity, sebevědomí a dominanci". 
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Nakonec  participanti  vyplnili  dotazník,  který  byl  zkrácenou  verzí  původního  dotazníku. 

Jednalo se o stejné otázky, avšak nebyly zahrnuty všechny původní části   (viz příloha – „Dotazník 

pro  hodnotitele“).  Dále  je  nutno  říci,  že  jsme  tentokrát  využily  papírovou  formu  dotazníku, 

abychom nechaly počítače volné pro hodnocení. Ohodnocení jednoho setu hlasových nahrávek a 

fotografií,  videí a vyplnění dotazníku pak trvalo přibližně hodinu. Hodnotitelé byli  odměněni v 

závislosti na tom, kolik setů nahrávek ohodnotili – za každý set jsme počítaly 50 korun českých. 

Pokud tedy ohodnotili jeden set (český nebo brazilský), dostali 50 korun a občerstvení (ve formě 

tyčinky Corny a pití Capri-Sonne), pokud vyplnili oba sety (český i brazilský), dostali 100 korun a 

občerstvení.  Tyto odměny byly vypláceny ze studentského stipendia Owen F. Aldis Scholarship 

2012 od Mezinárodní etologické společnosti (ISHE).

Analýza hlasových nahrávek
Analýza hlasových nahrávek proběhla v programu Praat. Zjišťovaly jsme délku nahrávky, 

průměrnou výšku/hloubku hlasu, minimální a maximální výšku/hloubku hlasu, dále rozsah mezi 

minimální  a  maximální  výškou/hloubkou  hlasu  a  standardní  odchylku  –  vše  v  Hertzech  (Hz). 

Nejdříve bylo potřeba do programu Praat jednotlivé nahrávky načíst, poté zvuk převést do formátu 

Pitch objekt. Tuto změnu prováníme přes tlačítka Periodicity, vybereme To Pitch. Je třeba nastavit 

Pitch floor a Pitch ceiling v Hz (tedy dno a strop) – pro ženské hlasy se užívá rozsah 100 – 500 Hz,  

pro mužské pak 75 – 300 Hz. Tento rozsah pro analýzu mužských a ženských hlasů je doporučen 

samotnými tvůrci programu (manuál s touto informací je možno nalézt na jejich webové stránce 6 ). 

Tvůrci  programu  na  oficiálních  stránkách  (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/)  a  i  ve  zmíněném 

manuálu doporučují pro analýzu výšky a hloubky hlasu použít toto překonvertování zvuku do Pitch 

objektu,  protože je vhodnější  díky větší  standardizaci nahrávek. Program totiž  při  konvertování 

nahrávek rozvrhne nahrávku do malých časových rámců a pak při analýze pracuje s těmito rámci a 

ne s celou nahrávkou. Po překonvertování tedy pracujeme s Pitch objekty a zjišťujeme jednotlivé 

údaje o nahrávce. Po označení objektu nahrávky vybereme v pravém sloupci okna View & Edit, v 

nově otevřeném okně v horní liště Query a ve volbě vybereme Pitch Info; objeví se nám textový 

dokument s mnoha údaji, ze kterých vybereme ty jež chceme sledovat – délku nahrávky, průměrnou 

výšku/hloubku  hlasu,  minimální  a  maximální  výšku/hloubku  hlasu,  rozsah  mezi  minimální  a 

maximální výškou/hloubkou hlasu a standardní odchylku. Tato analýza proběhla jak pro české, tak 

pro brazilské nahrávky.

6http://www.fon.hum.uva.nl/IFA-  

publications/Others/Courses/SpeechRecAndSyn/Literature/praat_manual.pdf

46

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
http://www.fon.hum.uva.nl/IFA-publications/Others/Courses/SpeechRecAndSyn/Literature/praat_manual.pdf
http://www.fon.hum.uva.nl/IFA-publications/Others/Courses/SpeechRecAndSyn/Literature/praat_manual.pdf


Výsledky

Analýza
Analýza výsledků proběhla v programu SPSS 17 a v programu Microsoft Excel. Nejprve 

byla provedena deskriptivní analýza a byly odstraněny odlehlé hodnoty, které byly identifikovány 

programem SPSS. Program pomocí testů normality vyznačí na základě box plotu odlehlé hodnoty, 

které  je  třeba  odstranit,  neboť  by  mohly  posunout  hodnocení  nesprávným směrem.  Skóry  pro 

dotazníky, které mají standardizované způsoby výpočtů byly provedeny dle originálních manuálů 

(SOI-R, Rosenbergův dotazník sebevědomí, viz výše)

Analýza proběhla odděleně pro muže a pro ženy, následně proběhlo i srovnání vybraných 

dat mezi muži a ženami. Nejdříve jsme provedly analýzu českých a brazilských mužů, následovala 

analýza českých a brazilských žen a dále srovnání českých mužů a žen, brazilských mužů a žen. 

Nakonec také srovnání českého a brazilskkého vzorku.

Pro všechna data byly nejdříve provedeny testy normality. Vzhledem k tomu, že velká část 

zkoumaných dat  neměla normální  rozložení,  byly ve většině případů provedeny neparametrické 

testy.  Pro  část  zkoumaných  položek  byla  provedena  neparametrická  Spearmanova  korelační 

analýza, abychom zjistily, zda mezi těmito daty existuje nějaký vztah.  Pro srovnávání dat byly 

provedeny t-testy či neparametrické testy Wilcoxonův nebo Mann-Whitney test. U vybraných dat 

byla provedena regresní analýza.

Deskriptivní statistika českého cílového vzorku
Sběru stimulů se účastnilo 40 mužů a 40 žen. Průměrný věk mužů byl  22,175 let (SD = 

3,87)  a  průměrný  věk  žen  byl  22,425  (SD  =  2,42).  T-test  neukázal  signifikantní  rozdíl  mezi 

průměrným věkem mužů a žen (t(78)=0,453; p=0,652). Dvacet čtyři mužů mělo v době výzkumu 

partnerku  a  šestnáct  mužů  bylo  bez  partnerky.  Na  škále  sexuální  orientace  uvedlo  29  mužů 

výhradně  heterosexuální  orientaci,  8  převážně  heterosexuální  orientaci,  2  spíše  heterosexuální 

orientaci a 1 bisexuální orientaci. Třicet pět žen mělo v době sběru dat partnera a 5 žen uvedlo že 

partnera nemá. Na škále sexuální orientace uvedlo výhradní heterosexualitu 18 žen, 20 žen uvedlo 

orientaci převážně heterosexuální, 1 spíše heterosexuální a 1 bisexuální orientaci. Rozhodly jsme 

se,  že z cílového vzorku nebudeme vyřazovat jedince s bisexuální orientací,  abychom zbytečně 

nesnižovaly počet stimulů. Navíc bisexuální orientace se při kontrolních analýzách neukázala být 

významným faktorem. Dále 25 participantek užívalo v době sběru dat nějakou formu hormonální 

antikoncepce a 15 bylo bez hormonální antikoncepce. Tato data dále nevstupovala do analýz.
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Deskriptivní statistika brazilského cílového vzorku
Sběru stimulů se účastnilo 51 mužů a 54 žen. Průměrný věk mužů byl 23,57 let (SD = 3,89) 

a průměrný věk žen byl 24,01 (SD = 4,86). Dvouvýběrový t-test neukázal signifikantní rozdíl mezi 

průměrným věkem mužů a žen (t (102)=0,520, p=0,640). 

Deskriptivní statistika českého vzorku hodnotitelů a hodnotitelek
Data hodnotitelů z dotazníků byla kontrolována zejména na sexuální orientaci, vzhledem k 

tomu, že se jednalo o hodnocení atraktivity opačného pohlaví. Na základě tohoto šetření byli  z 

dalších  analýz  vyřazeni  dva  muži,  kteří  uváděli  jednoznačně  homosexuální  orientaci.  Z  tohoto 

důvodu  vstupovala  do  analýz  data  od  dvaceti  sedmi  mužů  s  průměrným  věkem  21,519  let 

(SD=1,67)  a  dvaceti  osmi  žen,  jejichž  průměrný  věk  byl  20,464  (SD=1,07).  Vzhledem  k 

nenormálnímu rozložení věku hodnotitelů byl proveden neparametrický test Mann-Whitney Test U 

a ukázalo se,  že existuje signifikantní rozdíl  mezi věkem mužů a žen U(54)=249,000, Z=-2,266, 

p=0,023. Dále jsme zjišťovaly vnitřní konzistenci hodnocení pomocí Cronbachovo alfa. Výsledky 

jsou zobrazeny v tabulce č. 1. a ukazují vysokou vnitřní konzistenci hodnocení. Žádná další data od 

hodnotitelů již nevstupovala do analýz.

Tabulka č. 1 Cronbachovo alfa hodnocení českých žen a mužů

Představování Hodně štěstí zdraví Zpívaná hymna Čtená hymna

Cronbachovo alfa - ženy 0,916 0,907 0,899 0,855

Cronbachovo alfa - muži 0,925 0,934 0,927 0,933
Pokud je Cronbachovo alfa větší než 0,7, předpokládá se vysoká vnitřní konzistence. 

Deskriptivní statistika brazilského vzorku hodnotitelů
Do analýzy vstupovala data od 22 mužů a 27 žen. Průměrný věk mužů byl 25,13 (SD=3,56), 

průměrný věk žen byl 23,81 (SD=3,80). T-test  neukázal signifikantní rozdíl ve věku hodnotitelů 

(t(45)=0,251,  p=0,804).  Dále jsme zjišťovaly vnitřní  konzistenci  hodnocení  pomocí  Cronbachovo 

alfa.  Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č.  2.  a ukazují  vysokou vnitřní konzistenci hodnocení. 

Žádná další data od hodnotitelů již nevstupovala do analýz.

Tabulka č. 2 Cronbachovo alfa hodnocení brazilských žen a mužů

Představování Hodně štěstí zdraví Zpívaná hymna Čtená hymna

Cronbachovo alfa - ženy 0,956 0,934 0,938 0,945

Cronbachovo alfa - muži 0,900 0,884 0,840 0,934
Pokud je Cronbachovo alfa větší než 0,7, předpokládá se vysoká vnitřní konzistence
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Muži:

Česká republika

Korelace hodnocení jednotlivých nahrávek

Nejprve  bylo  nutné  zjistit,  zda  se  shodují  jednotlivá  hodnocení  nahrávek.  Výsledná 

hodnocení jednotlivých nahrávek byla vypočítána jako průměr všech hodnocení  dané nahrávky. 

Byla použita neparametrická korelační analýza. Našly jsme signifikantní pozitivní korelace mezi 

jednotlivými hodnoceními, z čehož vyplývá, že čím více byl muž na nahrávce ženami hodnocen 

jako atraktivní, tím atraktivnější byl hodnocen i na jiných svých nahrávkách. Viz tabulka č. 3

Tabulka č.3 Korelace  jednotlivých hlasových nahrávek českých mužů

Hodnocení 

Představování

Hodnocení 

„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 

Zpívané hymny

Hodnocení 

Čtené hymny

Hodnocení 

Představování

Korelační koeficient 1,000 0,644** 0,589** 0,541**

signifikance . 0,000 0,000 0,001
počet 35 35 35 35

Hodnocení 

„Hodně štěstí 

zdraví“

Korelační koeficient 0,644** 1,000 0,820** 0,545**

signifikance 0,000 . 0,000 0,001
počet 35 36 36 36

Hodnocení 

Zpívané hymny

Korelační koeficient 0,589** 0,820** 1,000 0,592**

signifikance 0,000 0,000 . 0,000
počet 35 36 36 36

Hodnocení 

Čtené hymny

Korelační koeficient 0,541** 0,545** 0,592** 1,000

signifikance 0,001 0,001 0,000 .

počet 35 36 36 36

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Hodnocení  nahrávek  probíhalo  na  škále  1-7,  kde  7  znamenala  nejvíce  atraktivní  a  1  zcela 

neatraktivní.

Korelace hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu

Dále  proběhla  pomocí  neparametrických  testů  korelační  analýza  hodnocení  nahrávek  a 

jednotlivých  otázek,  ve  kterých  jsme  zkoumaly,  jak  muži  hodnotí  svůj  vlastní  hlas  a  zpěv.  Z 

dotazníku jsme vybraly otázky:  „Ohodnoťte  prosím atraktivitu  svého hlasu“  (škála  0-10),  „Jak 

ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu“ (škála 0-10) na otázky ohledně sebehodnocené kvality 
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řeči.  Pro  sebehodnocenou  kvalitu  zpěvu  jsme  vybraly  otázky:  „Jak  byste  ohodnotil/a  kvalitu 

vlastního zpěvu“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu“ (škála 0-10) a dále v 

sekci dotazování se na talent a zkušenost jsme vybraly položku „zpěv“ (škála 0-10). Opět jsme 

použily  výsledky  hodnocení  všech  nahrávek  (představování,  „hodně  štěstí  zdraví“,  zpívanou  a 

čtenou hymnu). V tabulce č. 4 můžeme vidět, že se nenašly žádné signifikantní vztahy. Jedinou 

kategorí,  kde  můžeme vidět  trend  je  souvislost  mezi  sebehodnoceným talentem ve  zpěvu,  kde 

korelace čtené hymny a dále trend u zpěvu a „hodně štěstí zdraví“.

Tabulka č. 4  Korelace sebehodnocené kvality hlasu a hodnocené atraktivity hlasu u mužů

Hodnocení 

Představování

Hodnocení 

„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 

Zpívané 

hymny

Hodnocení 

Čtené hymny

Ohodnoťte prosím 

atraktivitu svého hlasu

Korelační koeficient -0,068 0,107 0,014 0,200

signifikance 0,697 0,534 0,934 0,242

počet 35 36 36 36

Jak ostatní lidé 

hodnotí kvalitu vašeho 

hlasu

Korelační koeficient 0,137 0,185 0,167 0,055

signifikance 0,434 0,280 0,329 0,751

počet 35 36 36 36

Jak byste ohodnotil/a 

kvalitu vlastního 

zpěvu

Korelační koeficient -0,019 0,056 0,132 0,050

signifikance 0,912 0,747 0,441 0,771

počet 35 36 36 36

Jak ostatní lidé 

hodnotí kvalitu vašeho 

zpěvu

Korelační koeficient 0,037 0,092 0,168 0,061

signifikance 0,831 0,594 0,327 0,723

počet 35 36 36 36

Talent - zpěv Korelační koeficient -0,003 0,296 0,241 0,304
signifikance 0,985 0,084 0,163 0,076
počet 34 35 35 35

 Hodnocení jednotlivých nahrávek probíhalo na škále 1-7 (1=zcela neatraktivní, 7=velice atraktivní) 

a sebehodnocení všech aspektů hlasu (tedy i zpěvu) probíhalo na škále 0-10 (atraktivita – 0=velmi 

atraktivní, 10=velmi neatraktivní; kvalita hlasu/zpěvu – 0=špatná, 10=vynikající; zpěv – 0=žádný 

talent, 10=velký talent)
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Korelace hodnocené atraktivity zpěvu a obliby, četnosti a formální výuky zpěvu

Dále jsme opět pomocí neparametrických korelačních testů zkoumaly oblibu zpěvu, četnost 

zpěvu a formální výuku ve zpěvu v souvislosti s hodnocenou atraktivitou hlasu. V kategorii obliby 

zpěvu, tedy u otázky „Jak rád zpíváte“ (škála 0-10) se ukazují pozitivní signifikantní korelace s 

hodnoceními zpěvu, tedy se zpívanou hymnou a „hodně štěstí  zdraví – zpěv mužů, kteří  raději 

zpívají byl hodnocen jako atraktivnější. Stejně tak u četnosti zpěvu vidíme negativní signifikantní 

korelace s hodnocením zpěvu – zde byla otázka „Jak často obvykle zpíváte?“ a škála byla >více než 

jednou denně, 4-6 do týdne, 3x za týden, dvakrát do týdne, jednou za 2 týdny, jednou měsíčně, 

jednou za dva měsíce, jednou ročně< - negativní korelace tedy v tomto případě ukazuje, že zpěv 

mužů, kteří častěji zpívají, je hodnocen jako atraktivnější. V rámci kategorie formální výuky zpěvu 

se u mužů neukázala žádná signifikantní korelace. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 5.

Tabulka č. 5 Korelace hodnocení atraktivity hlasu a obliby, četnosti a formální výuky zpěvu u mužů

Hodnocení 

Představování

Hodnocení 

„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 

Zpívané 

hymny

Hodnocení 

Čtené hymny

Jak rád/a zpíváte? Korelační koeficient 0,211 0,355* 0,431** 0,306
signifikance 0,224 0,034 0,009 0,070
počet 35 36 36 36

Jak často obvykle 

zpíváte

Korelační koeficient -,049 -,377* -,465** -,133

signifikance 0,781 0,023 0,004 0,440

počet 35 36 36 36

Kolik máte formální 

výuky či studia 

zpěvu

Korelační koeficient 0,155 0,138 0,057 0,182

signifikance 0,374 0,423 0,740 0,289

počet 35 36 36 36
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0,05

U otázky „Jak rád zpíváte?“ byla škála 0-10 (0=velmi nerad, 10=velmi rád), u otázky „Jak často  

obvykle zpíváte?“ byla škála >více než jednou denně, 4-6 do týdne, 3x za týden, dvakrát do týdne, 

jednou za 2 týdny, jednou měsíčně, jednou za dva měsíce, jednou ročně<, a u otázky „Kolik máte 

formální výuky či studia zpěvu?“ opět škála 0-10 (0=žádné, 10=na profesionální úrovni)
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Korelace sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu

Jako další nás zajímala souvislost sebehodnocené kvality hlasu a sociosexuality u mužů. Při 

zpracování  těchto  výsledků  byly  také  použity  neparametrické  korelační  testy,  protože  skóry 

sociosexuality neměly normální rozložení. Výpočet skóru SOI-R proběhl dle originálního manuálu 

a kromě celkového skóru sociosexuality jsme vypočítaly i jednotlivé kategorie SOI a to chování,  

přístup a touhu (v originálu Behaviour,  Attitude,  Desire).  Opět byly použity vybrané otázky na 

sebehodnocenou  kvalitu  hlasu:   „Ohodnoťte  prosím atraktivitu  svého hlasu“  (škála  0-10),  „Jak 

ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu?“ (škála 0-10), „Jak byste ohodnotil/a kvalitu vlastního 

zpěvu?“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu?“ (škála 0-10) a talent-zpěv“ 

(škála 0-10).  I zde (v tabulce č. 6) můžeme vidět, že nebyl nalezen žádný signifikantní vztah. 

Tabulka č. 6  Korelace skórů sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu u mužů

SOI - chování SOI - přístup SOI - touha SOI – celkový 
skór

Ohodnoťte prosím 
atraktivitu svého hlasu

Korelační 
koeficient

0,005 0,234 0,052 0,117

signifikance 0,977 0,151 0,751 0,477

počet 39 39 39 39

Jak ostatní lidé 
hodnotí kvalitu vašeho 
hlasu

Korelační 
koeficient

-0,087 0,006 -0,117 -0,071

signifikance 0,592 0,971 0,471 0,664

počet 40 40 40 40

Jak byste ohodnotil/a 
kvalitu vlastního 
zpěvu

Korelační 
koeficient

-0,112 -0,172 -0,041 -0,129

signifikance 0,491 0,287 0,804 0,429

počet 40 40 40 40

Jak ostatní lidé 
hodnotí kvalitu vašeho 
zpěvu

Korelační 
koeficient

-0,021 -0,159 -0,012 -0,074

signifikance 0,898 0,328 0,940 0,648

počet 40 40 40 40

Talent - zpěv Korelační 
koeficient

0,077 -0,057 0,109 0,047

signifikance 0,643 0,728 0,510 0,775

počet 39 39 39 39
 Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole „Soubor dotazníků“. Celá podoba dotazníku je pak v příloze - „Dotazníky pro 

cílový vzorek“
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Korelace sebehodnocené kvality hlasu a sebevědomí

Dalším  zkoumaným  vztahem  byla  souvislost  sebevědomí  a  jednotlivých  otázek  na 

sebehodnocenou kvalitu hlasu. Zde byly opět použity neparametrické korelační testy. Série otázek 

„Ohodnoťte prosím atraktivitu svého hlasu“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho 

hlasu“ (škála 0-10), „Jak byste ohodnotil/a kvalitu vlatsního zpěvu“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé 

hodnotí kvalitu vašeho hlasu“ (škála 0-10) a talent-zpěv“ (škála 0-10) byla korelována se skórem 

sebevědomí, který byl vypočítán z Rosenbergova dotazníku sebevědomí. Z výsledků které můžeme 

vidět v tabulce č. 7 vyplývá, že u mužů neexistuje vztah mezi sebevědomím a sebehodnocenou 

kvalitou hlasu.

Tabulka č. 7 ukazuje korelace sebehodnocené kvality hlasu a sebevědomí u mužů

Celkový skór sebevědomí

Ohodnoťte prosím atraktivitu svého hlasu Korelační koeficient 0,260

signifikance 0,109

počet 39

Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu Korelační koeficient -0,011

signifikance 0,948

počet 40

Jak byste ohodnotila kvalitu vlastního zpěvu Korelační koeficient 0,033

signifikance 0,842

počet 40

Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho zpěvu Korelační koeficient 0,042

signifikance 0,799

počet 40

Talent - zpěv Korelační koeficient -0,080

signifikance 0,627

počet 39
 Výsledný skór sebevědomí byl získán z Rosenbergova dotazníku sebevědomí, jehož užití a popis je 

ukázán v kapitole  „Soubod dotazníků“  v této  práci.  Celá  podoba dotazníku je  pak v příloze  – 

„Dotazníky pro cílový vzorek".
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Korelace hodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality

V další analýze nás zajímalo, zda existuje vztah mezi sociosexualitou muže a hodnocením 

jeho hlasového projevu.  Opět  byly použity neparametrické  korelace.  Pro korelace  byly použity 

průměry hodnocení jednotlivých nahrávek a skóry sociosexuality, jejichž užití bylo popsáno výše. 

Opět byly použity i jednotlivé kategorie socioexuality. Výsledky můžeme vidět v tabulce č. 8, kde 

se ukázalo několik signifikantních vztahu. Jedná se o pozitivní signifikantní vztah mezi hodnocením 

„hodně štěstí zdraví“ a kategorií sociosexuality „touha“, dále s hodnocením „hodně štěstí zdraví“ 

také pozitivně koreluje celkový skór sociosexuality. V kategorií „přístup“ můžeme vidět trend opět 

s hodnocením „hodně štěstí zdraví. Další signifikantní výsledek můžeme vidět u hodnocení čtené 

hymny a „touhy“  a dále trend u stejného hodnocení a celkového skóru sociosexuality

Tabulka č. 8  Korelace jednotlivých kategorií sociosexuality a hodnocení nahrávek mužů.

SOI - chování SOI - přístup SOI - touha SOI – celkový 
skór

Hodnocení 
Představování

Korelační 
koeficient

0,162 0,170 0,195 0,195

signifikance 0,354 0,328 0,263 0,261

počet 35 35 35 35

Hodnocení 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,245 0,314 0,387* 0,356*

signifikance 0,150 0,062 0,020 0,033
počet 36 36 36 36

Hodnocení 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

0,140 0,054 0,202 0,119

signifikance 0,416 0,753 0,237 0,488

počet 36 36 36 36

Hodnocení 
Čtené hymny

Korelační 
koeficient

0,216 ,2390 0,390* 0,310

signifikance 0,206 0,161 0,019 0,065
počet 36 36 36 36

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole „Soubor dotazníků“. Celá podoba dotazníku je pak v příloze - „Dotazníky pro 

cílový vzorek“
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Korelace sebevědomí a hodnocení nahrávek

Dále  nás  zajímalo,  zda  u  mužů  existuje  nějaký  vztah  mezi  hodnocením  jednotlivých 

nahrávek a sebevědomím cílového vzorku. Výsledky můžeme vidět v tabulce č. 9, která neukazuje 

žádný signifikantní výsledek. 

Tabulka č. 9 Korelace sebevědomí a jednotlivých hodnocení atraktivity nahrávek mužů

Celkový skór sebevědomí

Hodnocení Představování Korelační koeficient -0,165

signifikance 0,343

počet 35

Hodnocení „Hodně štěstí zdraví“ Korelační koeficient -0,180

signifikance 0,294

počet 36

Hodnocení Zpívané hymny Korelační koeficient -0,171

signifikance 0,318

počet 36

Hodnocení Čtené hymny Korelační koeficient 0,163

signifikance 0,343

počet 36
 Výsledný skór sebevědomí byl získán z Rosenbergova dotazníku sebevědomí, jehož užití a popis je 

ukázán v kapitole  „Soubod dotazníků“  v této  práci.  Celá  podoba dotazníku je  pak v příloze  – 

„Dotazníky pro cílový vzorek".

Akustické parametry řeči a zpěvu mužů

Pro  další  analýzy  jsme  provedly  měření  nahrávek  v  programu  Praat.  Výsledkem  byly 

hodnoty akustických charakteristik,  jež  je  možné z  nahrávek získat  a  použít  je  pro  srovnání  s 

hodnocením,  a  které  mohou  představovat  percepční  aspekt  nahrávky.  Získávaly  jsme  údaje  o 

průměrné fundamentální frekvenci – tedy výšce/hloubce nahrávky a rozsahu. Rozsahem míníme 

rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou fundamentální frekvence, jakou participanti při nahrávání 

použili. Domníváme se, že se jedná o důležitý prvek hlasového projevu, protože svým rozsahem 

jedinec  prokazuje  své  hlasové  možnosti  –  své  hlasové  spektrum  a  může  tak  signalizovat  své 

schopnosti.
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Srovnání akustických parametrů jednotlivých nahrávek

Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek
Nejdříve  jsme  neparametrickými  testy  testovaly  korelaci  průměrné  výšky/hloubky  hlasu 

jednotlivých  nahrávek,  zde  můžeme  (v  tabulce  č.  10)  vidět  výsledky  poukazující  na  pozitivní 

signifikantní korelace mezi jednotlivými nahrávkami. To ukazuje, že průměrná základní frekvence 

jednotlivých nahrávek od jednoho muže byla konstantní.

Tabulka č. 10  Srovnání výšky/hloubky jednotlivých nahrávek mužů

představování  „Hodně štěstí 
zdraví“

 Zpívaná hymna  Čtená hymna

 Představování Korelační 
koeficient

1,000 0,846** 0,809** 0,860**

signifikance . 0,000 0,000 0,000
počet 38 38 38 38

 „Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,846** 1,000 0,811** 0,778**

signifikance 0,000 . 0,000 0,000
počet 38 39 39 39

Zpívaná hymna Korelační 
koeficient

0,809** 0,811** 01,000 0,829**

signifikance 0,000 0,000 . 0,000
počet 38 39 39 39

Čtená hymna Korelační 
koeficient

0,860** 0,778** 0,829** 1,000

signifikance 0,000 0,000 0,000 .

počet 38 39 39 39

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Údaje pro srovnání základní frekvence hlasu mužů byly získány analýzou nahrávek v programu 

Praat.
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Srovnání rozsahu jednotlivých nahrávek
Dále byla provedena neparametrická korelační analýza pro rozsah jednotlivých nahrávek. V 

tabulce č. 11 můžeme vidět ve většině případů signifikantní výsledky které poukazují na to, že 

muži, kteří s větším rozsahem hovoří také s větším rozsahem zpívají. Jedinou výjimkou je pak čtená 

hymna a představování, které spolu nekorelují.

Tabulka č. 11 Korelace rozsahu jednotlivých nahrávek mužů

Představování  „Hodně štěstí 
zdraví“

 Zpívaná 
hymna

 Čtená hymna

 Představování Korelační koeficient 1,000 0,422** 0,408* 0,147

signifikance . 0,008 0,011 0,378

počet 38 38 38 38

 „Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační koeficient 0,422** 1,000 0,400* 0,356*

signifikance 0,008 . 0,012 0,026
počet 38 39 39 39

Zpívaná hymna Korelační koeficient 0,408* 0,400* 1,000 0,466**

signifikance 0,011 0,012 . 0,003
počet 38 39 39 39

Čtená hymna Korelační koeficient 0,147 0,356* 0,466** 1,000

signifikance 0,378 0,026 0,003 .

počet 38 39 39 39
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Údaje pro srovnání rozsahu mužských hlasů byly získány analýzou nahrávek v programu Praat.

Srovnání průměrné základní frekvence hlasu mezi zpěvem a řečí

Pro lepší přehlednost výsledků a hlavně srovnání rozdílů mezi řečovým projevem a zpěvem jsme 

vytvořily průměrné skóry výšky/hloubky zpěvu a řeči. Jedná se o průměry vždy dvou nahrávek od 

jednoho jedince – představování a čtená hymna spolu tvoří skór výšky/hloubky „řeči“; „hodně štěstí 

zdraví“ a zpívaná hymna pak skór výšky/hloubky „zpěvu“. Pomocí párového t-testu  jsme z těchto 

průměrných hodnot zpěvu a řeči zjistily, že muži na nahrávkách řeči mluvili nižším hlasem než na 

nahrávkách zpěvu. Průměrná základní frekvence hlasu je 118,9918  Hz (SD=13,67245 Hz) pro řeč a 

134,8459 Hz (SD=17,37962 Hz) pro zpěv. Výsledek provedeného t-testu je signifikantní  a ukazuje 

rozdíl mezi výškou a hloubkou hlasu mezi řečí a zpěvem (- t(38) = -11,238 ; p<,001).
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Hodnocená atraktivita a základní frekvence hlasu 

Dále  jsme  pro  jednotlivé  nahrávky  korelovaly  hodnocenou  atraktivitu  s  průměrnou 

výškou/hloubkou  hlasu.  Analýza  proběhla  neparametrickými  testy.   Výsledky  v  tabulce  č.  12 

ukazují nesignifikantní výsledky pouze s jedním trendem a to u představování. 

Tabulka č. 12 Korelace pro hodnocení jednotlivých nahrávek výšky/hloubky jednotlivých nahrávek

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

Průměrná 
základní 
frekvence 
Představování

Korelační 
koeficient

-0,298

signifikance 0,082
počet 35

Průměrná 
základní 
frekvence 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

-0,015

signifikance 0,933

počet 36

Průměrná 
základní 
frekvence 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

0,024

signifikance 0,887

počet 36

Průměrná 
základní 
frekvence Čtené 
hymny

Korelační 
koeficient

0,098

signifikance 0,569

počet 36

Hodnocení  atraktivity  hlasů  probíhalo  na  škále  1-7  (1=zcela  neatraktivní,  7=velmi  atraktivní); 

analýza základní frekvence hlasových nahrávek proběhla v programu Praat
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Rozsah a hodnocení  atraktivity hlasu  

Dále jsme provedly pomocí neparametrických testů korelační analýzu rozsahu a hodnocení 

atraktivity  nahrávek  mužů.  Co se  týče  rozsahu  hlasové  nahrávky a  jejího  hodnocení,  byla  zde 

nalezena  jedna  signifikantní  korelace  u  čtené  hymny  a  jeden  trend  u  „hodně  štěstí  zdraví“: 

Výsledky můžeme vidět v tabulce č. 13

Tabulka č. 13  Výsledky analýzy rozsahu a hodnocení jednotlivých nahrávek mužů

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

Rozsah 
Představování

Korelační 
koeficient

-0,054

signifikance 0,758

počet 35

Rozsah „Hodně 
štěstí zdraví“

Korelační 
koeficient

0,322

signifikance 0,056
počet 36

Rozsah Zpívané 
hymny

Korelační 
koeficient

0,259

signifikance 0,128

počet 36

Rozsah Čtené 
hymny

Korelační 
koeficient

0,338*

signifikance 0,044
počet 36

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Hodnocení  atraktivity  hlasů  probíhalo  na  škále  1-7  (1=zcela  neatraktivní,  7=velmi  atraktivní); 

analýza rozsahu hlasových nahrávek proběhla v programu Praat
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Srovnání hodnocení zpěvu a řeči 

Stejně jako u průměrné výšky/hloubky hlasových nahrávek jsme se rozhodly vytvořit pro 

hodnocení  průměrné  skóry  hodnocení  -  hodnocení  „zpěvu“  a  hodnocení  „řeči“.  Tyto  průměry 

tvoříme proto, abychom dokázaly lépe odlišit hlasové projevy řeči a hlasové projevy zpěvu. I zde se 

jedná o průměry vždy dvou hodnocení nahrávek od jednoho jedince – hodnocení představování a 

čtené hymny spolu tvoří skór „hodnocení řeči“ a hodnocení „hodně štěstí zdraví“ a zpívané hymny 

skór „hodnocení zpívání“. Pomocí párového t-testu jsme zjistily, že byl rozdíl mezi hodnocením 

zpěvu a řeči:  t(35) = 4,949; p<,001 a v tomto případě bylo mluvení hodnoceno jako atraktivnější než 

zpívání. Průměrné hodnocení řeči u mužů bylo 3,5903 (SD=0,78060) a průměrné hodnocení zpěvu 

bylo 3,0794 (SD=0,84077). 
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Brazílie

Korelace hodnocení jednotlivých nahrávek

Nejdříve  jsme  opět  zjišťovaly,  zda  se  shodují  jednotlivá  hodnocení  nahrávek.  Výsledná 

hodnocení jednotlivých nahrávek byla vypočítána jako průměr všech hodnocení  dané nahrávky. 

Byla použita neparametrická korelační analýza. Našly jsme signifikantní pozitivní korelace mezi 

jednotlivými hodnoceními, z čehož vyplývá, že čím více byl muž na nahrávce ženami hodnocen 

jako atraktivní, tím atraktivnější byl hodnocen i na jiných svých nahrávkách. Viz tabulka č. 14

Tabulka č.14  Korelace jednotlivých hlasových nahrávek brazilských mužů

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

Hodnocení 
Představování

Korelační 
koeficient

1,000 0,616** 0,752** 0,848**

signifikance . 0,000 0,000 0,000
počet 51 51 49 50

Hodnocení 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

,616**0 1,000 0,829** 0,604**

signifikance 0,000 . 0,000 0,000
počet 51 51 49 50

Hodnocení 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

0,752** 0,829** 1,000 0,757**

signifikance 0,000 0,000 . 0,000
počet 49 49 49 49

Hodnocení 
Čtené hymny

Korelační 
koeficient

,848** 0,604** 0,757** 1,000

signifikance 0,000 0,000 0,000 .

počet 50 50 49 50

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Hodnocení  nahrávek  probíhalo  na  škále  1-7,  kde  7  znamenala  nejvíce  atraktivní  a  1  zcela 

neatraktivní.
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Korelace sebehodnocené kvality hlasu a hodnocené atraktivity mužů

Stejně jako u českých mužů nás u Brazilců zajímala souvislost hodnocené a sebehodnocené kvality 

hlasu.  Pro  korelace  s  průměrným  hodnocením  jednotlivých  nahrávek  jsme  vybraly  otázky: 

„Ohodnoťte prosím atraktivitu Vašeho hlasu“ (1-7), „Jak byste ohodnotil kvalitu vlastního zpěvu?“ 

(1-7) a dále otázku na talent či zkušenost opět tázající se na zpěv (1-7). Výsledky jsou zobrazeny v 

tabulce  č.  15.  U  otázky  na  hodnocení  atraktivity  vlastního  hlasu  můžeme  vidět  pozitivní 

signifikantní korelace se všemi hodnoceními. U otázky hodnocení kvality vlastního zpěvu vidíme 

pozitivní  signifikantní  korelace  s  hodnocením  představování  a  zpívané  hymny  a  dále  trend  s 

hodnocením  „hodně  štěstí  zdraví“.  S  otázkou  týkající  se  talentu  ve  zpěvu  pak  pozitivně 

signifikantně  koreluje  hodnocení  představování,  zpívané  a  čtené  hymny  a  ukazuje  se  trend  s 

hodnocením „hodně štěstí zdraví“

Tabulka č. 15 Korelace sebehodnocené kvality hlasu a hodnocené atraktivity hlasu u mužů

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení 
Čtené hymny

Ohodnoťte prosím 
atraktivitu svého hlasu

Korelační 
koeficient

0,429** 0,291* 0,425** 0,502**

signifikance 0,002 0,039 0,002 0,000
počet 51 51 49 50

Jak vyste ohodnotil 
kvalitu vlastního 
zpěvu?

Korelační 
koeficient

0,370** 0,239 0,378** 0,233

signifikance 0,007 0,091 0,007 0,103

počet 51 51 49 50

talent-zpěv Korelační 
koeficient

0,376** 0,263 0,361* 0,307*

signifikance 0,007 0,062 0,011 0,030
počet 51 51 49 50

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

 Hodnocení jednotlivých nahrávek probíhalo na škále 1-7 (1=zcela neatraktivní, 7=velice atraktivní) 

„Ohodnoťte  prosím  atraktivitu  Vašeho  hlasu“  probíhalo  na  škále  1-7  (1=velice  neatraktivní, 

7=velmi atraktivní), „Jak byste ohodnotil kvalitu vlastního zpěvu?“ na škále 1-7 (1=velmi špatná, 

7=velmi dobrá) a talent či zkušenost ve zpěvu na škále 0-10 (0=málo, 10=mnoho)
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Korelace hodnocené atraktivity zpěvu a obliby a četnosti zpěvu

Dále  jsme  opět  pomocí  neparametrických  korelačních  testů  zkoumaly  oblibu  zpěvu  a 

frekvenci,  s  jakou  muž  zpívá,  v  souvislosti  s  hodnocenou  atraktivitou  hlasu.  Výsledky jsou  v 

tabulce č. 16. V kategorii obliby zpěvu, tedy u otázky „Jak rád zpíváte“ (škála 0-7) se neukazují  

signifikantní korelace s hodnoceními zpěvu – pouze u zpívané hymny můžeme vidět trend. S touto 

otázkou pozitivně signifikantně koreluje hodnocení představování. U frekvence zpěvu nejsou žádné 

signifikantní  korelace  –  zde  byla  otázka:  „Jak  často  obvykle  zpíváte?“  a  škála  byla  >nikdy, 

málokdy, přibližně jednou za měsíc, přibližně jednou za týden, několikrát do roka<

Tabulka č. 16 Korelace obliby a frekvence zpěvu brazilských mužů

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení 
Čtené hymny

Jak rád/a zpíváte? Korelační koeficient 0,316* 0,214 0,258 0,211

signifikance 0,024 0,132 0,074 0,142

počet 51 51 49 50

Jak často obvykle 
zpíváte

Korelační koeficient 0,216 0,086 0,197 0,161

signifikance 0,128 0,547 0,174 0,263

počet 51 51 49 50
Pozn.  * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

K otázce „Jak rád zpíváte?“ náleží škála 1-7 (1=velmi rád, 7=velmi nerad) a k otázce „Jak často  

zpíváte?“ škála >nikdy, málokdy, přibližně jednou za měsíc, přibližně jednou za týden, několikrát 

do roka<.
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Korelace sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu

Jako  další  nás  u  brazilských  mužů  zajímala  souvislost  sebehodnocené  kvality  hlasu  a 

sociosexuality. Opět byly použity neparametrické korelační testy. Výpočet skóru SOI-R proběhl dle 

originálního  manuálu  a  kromě  celkového  skóru  sociosexuality  jsme  vypočítaly  i  jednotlivé 

kategorie SOI a to chování, přístup a touhu (v originálu Behaviour, Attitude, Desire). Opět byly 

použity vybrané otázky na sebehodnocenou kvalitu  hlasu:„Ohodnoťte prosím atraktivitu  Vašeho 

hlasu“  (1-7),  „Jak  byste  ohodnotil  kvalitu  vlastního  zpěvu?“  (1-7)  a  dále  otázka  na  talent  či 

zkušenost opět tázající se na zpěv (1-7). Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 17 . Můžeme vidět, 

že  pozitivně  signifikantně  koreluje  otázka  na  sebehodnocenou  atraktivitu  hlasu  a  kategorie 

„chování“, „touha“ a i celkový skór sociosexuality. U sebehodnocené kvality zpěvu nejsou žádné 

signifikantní výsledky a u sebehodnoceného talentu ve zpěvu vidíme trend v kategoriích „chování“ 

a „touha“.

Tabulka č. 17 Korelace skórů sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu u brazilských mužů

SOI - chování SOI - přístup SOI - touha SOI – celkový 
skór

Ohodnoťte prosím 
atraktivitu svého hlasu

Korelační 
koeficient

0,282* 0,217 0,300* 0,286*

signifikance 0,045 0,126 0,032 0,042
počet 51 51 51 51

Jak byste ohodnotil/a 
kvalitu vlastního 
zpěvu

Korelační 
koeficient

0,120 0,066 0,137 0,110

signifikance 0,400 0,647 0,336 0,441

počet 51 51 51 51

Talent - zpěv Korelační 
koeficient

0,245 0,131 0,266 0,222

signifikance 0,083 0,359 0,059 0,117

počet 51 51 51 51
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole „Soubor dotazníků“. 
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Korelace hodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality

Dále  nás  zajímalo,  zda  u  brazilských  mužů  existuje  vztah  mezi  sociosexualitou  a 

hodnocením  hlasového projevu.  Opět  byly použity neparametrické korelace.  Pro korelace byly 

použity průměry hodnocení jednotlivých nahrávek a skóry sociosexuality, jejichž užití bylo popsáno 

výše. Opět byly použity i jednotlivé kategorie socioexuality. Tabulka č. 18 ukazuje dvě pozitivní 

signifikantní korelace a to v kategorii sociosexuality „touha“ a hodnocení „hodně štěstí zdraví“ a 

čtené hymny. Dále pak vidíme trendy ve stejné kategorii („touha“) a hodnocení představování a 

zpívané hymny. Dále pak trendy v celkovém skóru sociosexuality a hodnocení „hodně štěst zdraví“ 

a čtené hymny.

Tabulka č.  18 Korelace jednotlivých kategorií  sociosexuality  a hodnocení  nahrávek brazilských  

mužů

SOI - chování SOI - přístup SOI - touha SOI – celkový 
skór

Hodnocení 
Představování

Korelační 
koeficient

-0,017 0,131 0,248 0,145

signifikance 0,907 0,359 0,079 0,311

počet 51 51 51 51

Hodnocení 
„Hodně  štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,140 0,227 0,311* 0,266

signifikance 0,326 0,109 0,026 0,059
počet 51 51 51 51

Hodnocení 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

0,070 0,188 0,281 0,205

signifikance ,635 ,196 ,051 ,158

počet 49 49 49 49

Hodnocení 
Čtené hymny

Korelační 
koeficient

0,078 0,233 0,344* 0,248

signifikance 0,591 0,103 0,014 0,082
počet 50 50 50 50

Pozn. * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole „Soubor dotazníků“. 
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Akustické parametry řeči a zpěvu brazilských mužů

I pro analýzy hlasů brazilských mužů jsme provedly měření nahrávek v programu Praat. 

Opět jsme získávaly údaje o průměrné fundamentální frekvenci – tedy výšce/hloubce nahrávky a 

rozsahu.  Rozsahem míníme  rozdíl  mezi  nejvyšší  a  nejnižší  hodnotou fundamentální  frekvence, 

jakou participanti při nahrávání použili. 

Srovnání akustických parametrů jednotlivých nahrávek

Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek
Nejdříve  jsme  neparametrickými  testy  testovaly  korelaci  průměrné  výšky/hloubky  hlasu 

jednotlivých  nahrávek,  zde  můžeme  v  tabulce  č.  19  vidět  výsledky  poukazující  na  pozitivní 

signifikantní korelace mezi jednotlivými nahrávkami. To ukazuje, že průměrná základní frekvence 

jednotlivých nahrávek od jednoho muže byla konstantní.

Tabulka č. 19  Srovnání výšky/hloubky jednotlivých nahrávek brazilských mužů

představování  „Hodně štěstí 
zdraví“

 Zpívaná hymna  Čtená hymna

 Představování Korelační 
koeficient

1,000 0,745** 0,662** 0,857**

signifikance . 0,000 0,000 0,000
počet 51 51 51 51

„Hodně  štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,745** 1,000 0,881** 0,757**

signifikance 0,000 . 0,000 0,000
počet 51 51 51 51

 Zpívaná hymna Korelační 
koeficient

0,662** 0,881** 1,000 0,691**

signifikance 0,000 0,000 . 0,000
počet 51 51 51 51

Čtená hymna Korelační 
koeficient

0,857** 0,757** 0,691** 1,000

signifikance 0,000 0,000 0,000 .

počet 51 51 51 51

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Údaje pro srovnání základní frekvence hlasu mužů byly získány analýzou nahrávek v programu 

Praat.
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Srovnání rozsahu jednotlivých nahrávek
Dále byla provedena neparametrická korelační analýza pro rozsah jednotlivých nahrávek. V 

tabulce č. 20 můžeme vidět ve většině případů signifikantní výsledky které poukazují na to, že 

muži, kteří s větším rozsahem hovoří také s větším rozsahem zpívají. Výjimkou je pak čtená hymna, 

která nekoreluje s „hodně štěstí zdraví“ s představováním vidíme pouze trend.

Tabulka č. 20 Korelace rozsahu jednotlivých nahrávek brazilských mužů

Představování  „Hodně štěstí 
zdraví“

 Zpívaná hymna  Čtená hymna

 Představování Korelační koeficient 1,000 0,433** 0,395** 0,256
signifikance . 0,002 0,004 0,070
počet 51 51 51 51

 „Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační koeficient 0,433** 1,000 0,753** 0,173

signifikance 0,002 . 0,000 0,224

počet 51 51 51 51

Zpívaná hymna Korelační koeficient 0,395** 0,753** 1,000 0,276*

signifikance 0,004 0,000 . 0,050
počet 51 51 51 51

Čtená hymna Korelační koeficient 0,256 0,173 0,276* 1,000

signifikance 0,070 0,224 0,050 .

počet 51 51 51 51
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Údaje pro srovnání rozsahu mužských hlasů byly získány analýzou nahrávek v programu Praat.

Srovnání průměrné základní frekvence hlasu mezi zpěvem a řečí

I  u  brazilských  mužů  jsme  pro  přehlednost  výsledků  a  hlavně  srovnání  rozdílů  mezi 

řečovým projevem a zpěvem vytvořily průměrné skóry výšky/hloubky zpěvu a řeči. Opět se jedná o 

průměry vždy dvou nahrávek od jednoho jedince – představování a čtená hymna spolu tvoří skór 

„řeči“; „hodně štěstí zdraví“ a zpívaná hymna pak skór „zpívání“ Pomocí párového t-testu  jsme z 

těchto průměrných hodnot zpěvu a řeči zjistily, že muži na nahrávkách řeči mluvili nižším hlasem 

než na nahrávkách zpěvu. Průměrná základní frekvence hlasu je 122,5546  Hz (SD=16,21056 Hz) 

pro řeč a 140,9554 Hz (SD=23,08758 Hz) pro zpěv. Výsledek provedeného t-testu je signifikantní  a 

ukazuje rozdíl mezi výškou a hloubkou hlasu mezi řečí a zpěvem - t(50) = -8,612 ; p<,001
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Hodnocená atraktivita a základní frekvence hlasu 

Dále  jsme  pro  jednotlivé  nahrávky  korelovaly  hodnocenou  atraktivitu  s  průměrnou 

výškou/hloubkou  hlasu.  Analýza  proběhla  neparametrickými  testy.  Výsledky  v  tabulce  č.  21 

ukazují, že negativní signifikantní korelace byly nalezeny pouze u přestavování a u čtené hymny, 

což znamená, že u brazilských mužů hodnocení a základní frekvence hlasu koreluje u  řeči, ne však 

u zpěvu.  Negativní  korelace  v tomto případě znamená,  že  mužské  hlasy s  nižší  fundamentální 

frekvencí – tedy hlubší hlasem – byly hodnoceny jako atraktivnější.

Tabulka č. 21 Korelace pro hodnocení jednotlivých nahrávek výšky/hloubky jednotlivých nahrávek  

brazilských mužů

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

 Průměrná 
základní 
frekvence 
Představování

Korelační 
koeficient

-0,316*

signifikance 0,024
počet 51

 Průměrná 
základní 
frekvence 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

-0,110

signifikance 0,444

počet 51

 Průměrná 
základní 
frekvence 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

-0,129

signifikance 0,377

počet 49

 Průměrná 
základní 
frekvence Čtené 
hymny

Korelační 
koeficient

-0,425**

signifikance 0,002
počet 50

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Hodnocení  atraktivity  hlasů  probíhalo  na  škále  1-7  (1=zcela  neatraktivní,  7=velmi  atraktivní); 

analýza základní frekvence hlasových nahrávek proběhla v programu Praat
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Hodnocená atraktivita a rozsah

Dále  jsme  provedly  pomocí  neparametrických  testů  korelační  analýzu  rozsahu  a  hodnocení 

atraktivity nahrávek brazilských mužů. Nebyly nalezeny žádné siginifikantní korelace – výsledky 

jsou zobrazeny v tabulce č. 22

Tabulka č. 22  Výsledky analýzy rozsahu a hodnocení jednotlivých nahrávek brazilských mužů

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení 
Čtené hymny

Rozsah 
Představování

Korelační koeficient -0,161

signifikance 0,260

počet 51

Rozsah „Hodně 
štěstí zdraví“

Korelační koeficient -0,005

signifikance 0,972

počet 51

Rozsah Zpívané 
hymny

Korelační koeficient 0,033

signifikance 0,824

počet 49

Rozsah Čtené 
hymny

Korelační koeficient -0,159

signifikance 0,272

počet 50
Hodnocení  atraktivity  hlasů  probíhalo  na  škále  1-7  (1=zcela  neatraktivní,  7=velmi  atraktivní); 

analýza rozsahu hlasových nahrávek proběhla v programu Praat

Srovnání hodnocení zpěvu a řeči 

Pro  srovnání  hodnocení  řeči  a  zpěvu  jsme  se  opět  rozhodly  použít  průměrové  hodnoty 

nahrávek. I zde se jedná o průměry vždy dvou hodnocení nahrávek od jednoho jedince – hodnocení 

představování a čtené hymny spolu tvoří skór „hodnocení řeči“ a hodnocení „hodně štěstí zdraví“ a 

zpívané hymny skór „hodnocení zpívání“. Pomocí párového t-testu jsme zjistily, že byl rozdíl mezi 

hodnocením zpěvu a řeči:  t(50) =  4,776; p<,001 a i v tomto případě bylo mluvení hodnoceno jako 

atraktivnější  než  zpívání,  kde  průměrné  hodnocení  řeči  u  mužů  bylo  3,3274  (SD=0,91705)  a 

průměrné hodnocení zpěvu bylo 2,9267 (SD=0,75568). 
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Regresní analýza sebehodnocené a hodnocené kvality hlasu mužů
.

Pro  regresní  analýzu  hodnocené  a  sebehodnocené  kvality  zpěvu  mužů  jsme  použily 

automatické linearní modelování.  Hodnocená atraktivita zpěvu zde byla jako závislá proměná a 

nezávislými promenými zde byly: talent ve zpěvu, zkušenost se zpěvem, frekvence a obliba zpěvu, 

obliba  poslouchání  zpěvu  a  dále  národnost.  Tento  model  vysvetluje  10.3%  variability,  a  je 

signifikantni (F = 10.908, df = 1, p = 0,001). Jediným signifikantním prediktorem je to, jak rád muž 

zpívá (t = 3.303, p = 0,001) - země původu nebyla signifikantním prediktorem. 
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Ženy 

Česká republika

Korelace hodnocení jednotlivých nahrávek

I  u  ženských  nahrávek  jsme  nejprve  zjišťovaly,  zda  se  shodují  jednotlivá  hodnocení 

nahrávek. Hodnocení byla opět vypočítána průměrem všech hodnocení dané nahrávky. Byla použita 

neparametrická korelační analýza. Byla zjištěna pozitivní signifikantní korelace mezi jednotlivými 

hodnoceními, z čehož vyplývá, že pokud byla žena na nahrávce mužem hodnocena jako atraktivní, 

byla takto atraktivní hodnocena i na jiných svých nahrávkách. Viz tabulka č. 23

Tabulka č. 23  Korelace  jednotlivých nahrávek českých žen
Hodnocení 
Představování

Hodnocení „Hodně 
štěstí zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení 
Čtené hymny

Hodnocení 
Představování

Korelační koeficient 1,000 0,731** 0,582** 0,689**

signifikance . 0,000 0,000 0,000
počet 37 37 37 37

Hodnocení 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační koeficient 0,731** 1,000 0,759** 0,734**

signifikance 0,000 . 0,000 0,000
počet 37 37 37 37

Hodnocení 
Zpívané hymny

Korelační koeficient 0,582** 0,759** 1,000 0,663**

signifikance 0,000 0,000 . 0,000
počet 37 37 37 37

Hodnocení 
Čtené hymny

Korelační koeficient 0,689** 0,734** 0,663** 1,000

signifikance 0,000 0,000 0,000 .

počet 37 37 37 37
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Hodnocení  nahrávek  probíhalo  na  škále  1-7,  kde  7  znamenala  nejvíce  atraktivní  a  1  zcela 

neatraktivní.

Korelace hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu

Analýza hodnocení nahrávek a jednotlivých otázek, ve kterých jsme zkoumaly,  jak ženy 

hodnotí svůj vlastní hlas a zpěv proběhla pomocí neparametrických korelačních testů. Z dotazníku 

byly vybrány otázky: „Ohodnoťte prosím atraktivitu svého hlasu“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé 

hodnotí  kvalitu  vašeho hlasu“  (škála  0-10)  na  otázky ohledně sebehodnocené kvality  řeči.  Pro 

sebehodnocenou  kvalitu  zpěvu  jsme  vybraly  otázky:  „Jak  byste  ohodnotil/a  kvalitu  vlastního 
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zpěvu“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu“ (škála 0-10) a dále v sekci 

dotazování se na talent a zkušenost jsme vybraly položku „zpěv“ (škála 0-10). Opět jsme použily 

výsledky  hodnocení  všech  nahrávek  (představování,  „hodně  štěstí  zdraví“  zpívanou  a  čtenou 

hymnu). V tabulce č. 24 můžeme vidět pozitivní signifikantní korelace u všech hodnocení a otázky 

„Jak ostatní lidé hodnotí atraktivitu vašeho hlasu. Dále pozitivní signifikantní korelace u otázky 

„Jak byste ohodnotil/a kvalitu vlastního zpěvu?“ a hodnocení „hodně štěstí zdraví“, zpívané a čtené 

hymny stejně tak u otázky „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho zpěvu?“ a hodnocení „hodně 

štěstí zdraví“, zpívané a čtené hymny. Další pozitivní signifikantní výsledek je u otázky talent ve 

zpěvu který koreluje s hodnocením „hodně štěstí zdraví, zpívané a čtené hymny. Dále pak tabulka 

ukazuje trendy v otázce „Ohodnoťte proím atraktivitu svého hlasu“  a hodnocení představování a 

čtené hymny. 

Tabulka č. 24  Korelace sebehodnocené kvality hlasu a hodnocené atraktivity hlasu u žen

Hodnocení 
Představování

Hodnocení „Hodně 
štěstí zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení 
Čtené hymny

Ohodnoťte prosím 
atraktivitu svého 
hlasu

Korelační koeficient 0,303 0,264 0,186 0,300

signifikance 0,068 0,115 0,271 0,072
počet 37 37 37 37

Jak ostatní lidé 
hodnotí kvalitu 
vašeho hlasu

Korelační koeficient 0,346* 0,467** 0,410* 0,461**

signifikance 0,036 0,004 0,012 0,004
počet 37 37 37 37

Jak byste 
ohodnotil/a kvalitu 
vlastního zpěvu

Korelační koeficient 0,274 0,503** 0,695** 0,383*

signifikance 0,101 0,002 0,000 0,019

počet 37 37 37 37

Jak ostatní lidé 
hodnotí kvalitu 
vašeho zpěvu

Korelační koeficient 0,252 0,475** 0,594** 0,367*

signifikance 0,132 0,003 0,000 0,026
počet 37 37 37 37

Talent - zpěv Korelační koeficient 0,125 0,444** 0,616** 0,328*

signifikance 0,462 0,006 0,000 0,047
počet 37 37 37 37

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Hodnocení  nahrávek  probíhalo  na  škále  1-7  (1=zcela  neatraktivní,  7=velice  atraktivní), 

sebehodnocení  aspektů  hlasu  a  zpěvu  na  škále  0-10  (atraktivita-0=velmi  atraktivní,  10=velmi 

neatraktivní; kvalita hlasu/zpěvu-0=špatná. 10=vynikající; zpěv–0=žádný talent, 10=velký talent).
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Korelace hodnocené atraktivity zpěvu a obliby, četnosti a formální výuky zpěvu

Pomocí neparametrických korelačních testů u českých žen zkoumaly oblibu zpěvu, četnost 

zpěvu a formální výuku ve zpěvu v souvislosti s hodnocenou atraktivitou hlasu. V kategorii obliby 

zpěvu,  tedy u  otázky „Jak  ráda  zpíváte“  (škála  0-10)  se  u  žen  ukazují  pozitivní  signifikantní 

korelace s hodnoceními zpěvu, tedy se zpívanou hymnou a „hodně štěstí zdraví – zpěv žen, které 

raději zpívají byl hodnocen jako atraktivnější a také koreluje s čtenou hymnou. Stejně tak u četnosti  

zpěvu vidíme negativní signifikantní korelace s hodnocením zpěvu a hodnocením čtené hymny – u 

otázky „Jak často obvykle zpíváte?“ byla škála  >více než jednou denně, 4-6 do týdne, 3x za týden, 

dvakrát  do týdne,  jednou za  2  týdny,  jednou měsíčně,  jednou za  dva měsíce,  jednou ročně< - 

negativní korelace tedy ukazuje, že zpěv žen, které častěji zpívají, je hodnocen jako atraktivnější. V 

rámci  kategorie  formální  výuky zpěvu se u žen  ukázala  pozitivní  signifikantní  korelace opět  s 

oběma kategoriemi zpěvu a čtenou hymnou. Výsledky můžeme vidět v tabulce č. 25

Tabulka č. 25 Korelace hodnocení atraktivity hlasu a obliby, četnosti a formální výuky zpěvu u žen

Hodnocení 
Představování

Hodnocení „Hodně 
štěstí zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení 
Čtené hymny

Jak ráda zpíváte? Korelační koeficient 0,209 0,321 0,436** 0,380*

signifikance 0,214 0,053 0,007 00,021
počet 37 37 37 37

Jak často obvykle 
zpíváte?

Korelační koeficient -0,179 -0,305 -0,499** -0,364*

signifikance 0,288 0,066 0,002 0,027
počet 37 37 37 37

Kolik máte 
formální výuky či 
studia zpěvu?

Korelační koeficient 0,157 0,479** 0,401* 0,413*

signifikance 0,352 0,003 0,014 0,011
počet 37 37 37 37

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

U otázky „Jak rád zpíváte“ byla škála 0-10 (0=velmi nerad, 10=velmi rád), u otázky „Jak často 

obvykle zpíváte“ byla škála >více než jednou denně, 4-6 do týdne, 3x za týden, dvakrát do týdne, 

jednou za 2 týdny, jednou měsíčně, jednou za dva měsíce, jednou ročně<, a u otázky „Kolik máte 

formální výuky či studia zpěvu?“ opět škála 0-10 (0=žádné, 10=na profesionální úrovni)
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Korelace sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu

U  žen  nás  jako  další  zajímala  souvislost  sebehodnocené  kvality  hlasu  a  sociosexuality.  Při 

zpracování  výsledků  byly  opět  použity  neparametrické  korelační  testy.  Výpočet  skóru  SOI-R 

proběhl dle originálního manuálu a byly opět využity jednotlivé kategorie (chování, přístup a touha 

-  v  originálu  Behaviour,  Attitude,  Desire)  a  celkový  skóru  sociosexuality.  Opět  byly  použity 

vybrané  otázky na  sebehodnocenou  kvalitu  hlasu:   Ohodnoťte  prosím atraktivitu  svého  hlasu“ 

(škála 0-10), „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu“ (škála 0-10), „Jak byste ohodnotil/a 

kvalitu vlastního zpěvu“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu“ (škála 0-10) a 

talent-zpěv“ (škála 0-10). V tabulce č. 26 můžeme vidět několik trendů a signifikantních vztahů a to 

opět  mezi  otázkami  ohledně  zpěvu.  U  otázky  „Jak  byste  ohodnotila  kvalitu  vlastního  zpěvu“ 

existuje signifikantní vztah mezi „přístupem“ a celkovým skórem sociosexuality  a dále trend mezi 

touto otázkou a „touhou“ . Dále u otázky „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho zpěvu“ existuje 

siginifikantní vztah u celkového skóru sociosexuality  a trendy mezi touto otázkou „přítupem“ a 

„touhou“

Tabulka č. 26 Korelaci skórů sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu u žen

SOI - chování SOI - přístup SOI - touha SOI – celkový skór

Ohodnoťte prosím 
atraktivitu svého 
hlasu

Korelační koeficient -0,026 -0,215 0,014 -0,128

signifikance 0,874 0,183 0,930 0,432

počet 40 40 40 40

Jak ostatní lidé 
hodnotí kvalitu 
vašeho hlasu

Korelační koeficient 0,102 0,012 0,002 0,039

signifikance 0,531 0,940 0,990 0,810

počet 40 40 40 40

Jak byste 
ohodnotil/a kvalitu 
vlastního zpěvu

Korelační koeficient 0,131 0,325* 0,265 0,338*

signifikance 0,422 0,041 0,098 0,033
počet 40 40 40 40

Jak ostatní lidé 
hodnotí kvalitu 
vašeho zpěvu

Korelační koeficient 0,142 0,296 0,288 0,321*

signifikance 0,382 0,064 0,071 0,043
počet 40 40 40 40

Talent - zpěv Korelační koeficient 0,108 0,148 0,083 0,137

signifikance 0,509 0,361 0,612 0,401

počet 40 40 40 40
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05
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Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole  „Soubor dotazníků“.  Celou podobu dotazníku je možno nalézt  v příloze - 

„Dotazníky pro cílový vzorek“

Korelace sebehodnocené kvality hlasu a sebevědomí 

Další  zkoumanou  souvislostí  u  žen  byl  vztah  sebevědomí  a  jednotlivých  otázek  na 

sebehodnocenou  kvalitu  hlasu.  Opět  byly  použity  neparametrické  korelační  testy.  Série  otázek 

„Ohodnoťte prosím atraktivitu svého hlasu“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho 

hlasu“ (škála 0-10), „Jak byste ohodnotil/a kvalitu vlastního zpěvu“ (škála 0-10), „Jak ostatní lidé 

hodnotí kvalitu vašeho hlasu“ (škála 0-10) a talent-zpěv“ (škála 0-10) byla korelována se skórem 

sebevědomí, který byl vypočítán z Rosenbergova dotazníku sebevědomí. Výsledky v tabulce č. 27 

ukazují nesignifikantní výsledky korelační analýzy.

Tabulka č. 27  Korelace sebehodnocené kvality hlasu a sebevědomí u žen

Celkový skór sebevědomí

Ohodnoťte prosím atraktivitu svého hlasu Korelační koeficient 0,008

signifikance 0,960

počet 40

Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu Korelační koeficient -0,006

signifikance 0,972

počet 40

Jak byste ohodnotila kvalitu vlastního zpěvu Korelační koeficient 0,173

signifikance 0,287

počet 40

Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho zpěvu Korelační koeficient 0,129

signifikance 0,429

počet 40

Talent - zpěv Korelační koeficient 0,075

signifikance 0,644

počet 40
Výsledný skór sebevědomí byl získán z Rosenbergova dotazníku sebevědomí, jehož popis je možné 

nalézt v kapitole „Soubor dotazníků“ v této práci. Celá podoba dotazníku je v příloze – „Dotazníky 

pro cílový vzorek“.
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Korelace hodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality

Dále jsme zjišťovaly, zda u žen existuje vztah mezi sociosexualitou a hodnocením jejího 

hlasu. Opět byly použity neparametrické korelace. Pro korelace jsme použily průměry hodnocení 

jednotlivých nahrávek a skóry sociosexuality, jejichž užití bylo popsáno výše. Opět byly použity 

jednotlivé  kategorie  socioexuality.  V  tabulce  č.  28  můžeme  vidět,  že  nebyly  nalezeny  žádné 

signifikantní vztahy mezi hodnocením hlasových nahrávek a sociosexualitou žen .

Tabulka č. 28  Korelace jednotlivých kategorií sociosexuality a hodnocení nahrávek žen

SOI - chování SOI - přístup SOI - touha SOI – celkový 
skór

Hodnocení 
Představování

Korelační 
koeficient

-,0126 -0,190 -0,145 -0,239

signifikance 0,459 0,261 0,391 0,155

počet 37 37 37 37

Hodnocení 
„Hodně  štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

-0,105 -0,138 -0,011 -0,156

signifikance 0,536 0,415 0,948 0,355

počet 37 37 37 37

Hodnocení 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

-,0059 0,054 0,129 0,045

signifikance 0,731 0,749 0,448 0,793

počet 37 37 37 37

Hodnocení 
Čtené hymny

Korelační 
koeficient

-0,134 -0,063 -0,146 -0,157

signifikance 0,428 0,709 0,387 0,354

počet 37 37 37 37
Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole  „Soubor dotazníků“.  Celou podobu dotazníku je možno nalézt  v příloze - 

„Dotazníky pro cílový vzorek“
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Korelace sebevědomí a hodnocení nahrávek

Jako další nás zajímalo, zda u žen existuje vztah mezi hodnocením jednotlivých nahrávek a 

sebevědomím.  Výsledky  v  tabulce  č.  29  se  opět  neukazuje  žádný  signifikantní  vztah  mezi 

sebevědomím a hodnocenou kvalitou hlasu.

Tabulka č. 29  Korelace pro sebevědomí a jednotlivá hodnocení atraktivity nahrávek u žen

Celkový skór sebevědomí

Hodnocení Představování Korelační koeficient 0,244

signifikance 0,146

počet 37

Hodnocení „Hodně štěstí zdraví“ Korelační koeficient 0,093

signifikance 0,585

počet 37

Hodnocení Zpívané hymny Korelační koeficient 0,271

signifikance 0,105

počet 37

Hodnocení Čtené hymny Korelační koeficient 0,123

signifikance 0,467

počet 37
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Akustické parametry řeči a zpěvu českých žen

Pro další analýzy bylo opět provedeno měření nahrávek v programu Praat. Získávaly jsme 

údaje o průměrné fundamentální frekvenci – tedy výšce/hloubce nahrávky a rozsahu. Rozsahem 

míníme rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou fundamentální frekvence, jakou participanti při 

nahrávání použili.

Srovnání akustických parametrů jednotlivých nahrávek

Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek
Nejdříve  byla  pomocí  neparametrických  testů  korelována  průměrná  základní  frekvence 

hlasu  jednotlivých  nahrávek.  V tabulce  č.  30  můžeme vidět  výsledky poukazující  na  pozitivní 

signifikantní korelace mezi jednotlivými nahrávkami. To ukazuje, že průměrná základní frekvence 

jednotlivých nahrávek od jedné ženy byla konstantní.

Tabulka č. 30 Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek žen

Představování  „Hodně štěstí 
zdraví“

 Zpívaná hymna  Čtená hymna

 Představování Korelační 
koeficient

1,000 0,767** 0,719** 0,849**

signifikance . 0,000 0,000 0,000
počet 40 40 40 40

 „Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,767** 1,000 0,770** 0,643**

signifikance 0,000 . 0,000 0,000
počet 40 40 40 40

 Zpívaná hymna Korelační 
koeficient

0,719** 0,770** 1,000 0,677**

signifikance 0,000 0,000 . 0,000
počet 40 40 40 40

Čtená hymna Korelační 
koeficient

0,849** 0,643** 0,677** 1,000

signifikance 0,000 0,000 0,000 .

počet 40 40 40 40
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Údaje pro srovnání základní frekvence ženských hlasů byly získány analýzou nahrávek v programu 

Praat.
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Srovnání rozsahu jednotlivých nahrávek
Dále byla provedena neparametrická korelační analýza pro rozsah jednotlivých nahrávek. V 

tabulce č. 31 můžeme vidět ve většině případů nesignifikantní výsledky které poukazují na to, že 

ženy  mění  svůj  rozsah  v  závislosti  na  druhu  hlasovho  projevu.  Jediné  signifikantní  výsledky 

můžeme vidět u zpívané hymny a „hodně štěstí zdraví“. U ostatních hlasových projevů nenalézáme 

signifikantní výsledky.

Tabulka č. 30  Korelace rozsahu jednotlivých nahrávek žen

Představování  „Hodně štěstí 
zdraví“

 Zpívaná hymna  Čtená hymna

 Představování Korelační 
koeficient

1,000 -0,118 -0,106 0,157

signifikance . 0,467 0,514 0,334

počet 40 40 40 40

 „Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

-0,118 1,000 0,641** 0,197

signifikance 0,467 . 0,000 0,223

počet 40 40 40 40

Zpívaná hymna Korelační 
koeficient

-0,106 0,641** 1,000 0,064

signifikance 0,514 0,000 . 0,696

počet 40 40 40 40

Čtená hymna Korelační 
koeficient

0,157 0,197 0,064 1,000

signifikance 0,334 0,223 0,696 .

počet 40 40 40 40
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Údaje pro srovnání rozsahu ženských hlasů byly získány analýzou nahrávek v programu Praat.
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Srovnání průměrné základní frekvence hlasu mezi zpěvem a řečí

I pro ženské nahrávky jsme pro přehlednost a srovnání rozdílů mezi řečovým projevem a 

zpěvem jsme vytvořily průměrné skóry výšky/hloubky zpěvu a řeči. Opět se jedná o průměry vždy 

dvou nahrávek od jedné ženy. Pomocí párového t-testu  jsme z těchto průměrných hodnot zpěvu a 

řeči zjistily, že ženy na nahrávkách řeči mluvili nižším hlasem než na nahrávkách zpěvu. Průměrná 

základní frekvence hlasu žen byla pro řeč 208,1670 Hz (SD=17,37345)  a pro zpěv 246,7543 Hz 

(SD=28,93277). Výsledek provedeného t-testu ukazuje signifikantní výsledek poukazující na rozdíl 

mezi výškou a hloubkou hlasu mezi řečí a zpěvem - t(39) = -12,400 ; p<0,001.

Hodnocená atraktivita a základní frekvence hlasu 

Dále  jsme  pro  jednotlivé  nahrávky  žen  korelovaly  hodnocenou  atraktivitu  s  průměrnou 

výškou/hloubkou  hlasu.  Analýza  proběhla  neparametrickými  testy.  U  ženy  byly  nalezeny 

signifikantní  pozitivní   korelace,  což  znamená,  že  ženy s  vyšším hlasem byly hodnoceny jako 

atraktivnější. Výsledky v tabulce č. 31

Tabulka č. 31 Korelace pro hodnocení jednotlivých nahrávek výšky/hloubky jednotlivých nahrávek  

žen

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

Průměrná 
základní 
frekvence 
Představování

Korelační 
koeficient

0,456**

signifikance 0,005
počet 37

Průměrná 
základní 
frekvence 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,604**

signifikance 0,000
počet 37

Průměrná 
základní 
frekvence 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

0,485**

signifikance 0,002
počet 37

Průměrná 
základní 
frekvence Čtené 
hymny

Korelační 
koeficient

0,443**

signifikance 0,006
počet 37

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05
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Rozsah a hodnocení  atraktivity hlasu 

Jako  další  byla  pomocí  neparametrických  testů  provedena  korelační  analýzu  rozsahu  a 

hodnocení atraktivity nahrávek žen. Výsledky, které můžeme vidět v tabulce č. 32, neukazují žádný 

signifikantní vztah mezi hodnocením atraktivity nahrávky a hlasovým rozsahem ženy. 

Tabulka č. 32  Korelace rozsahu a hodnocení jednotlivých nahrávek žen

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

Rozsah 
Představování

Korelační 
koeficient

-0,067

signifikance 0,695

počet 37

Rozsah „Hodně 
štěstí zdraví“

Korelační 
koeficient

0,188

signifikance 0,266

počet 37

Rozsah Zpívané 
hymny

Korelační 
koeficient

0,283

signifikance 0,090

počet 37

Rozsah Čtené 
hymny

Korelační 
koeficient

0,069

signifikance 0,683

počet 37

Srovnání hodnocení zpěvu a řeči 

U žen jsme stejně jako u mužů vytvořily průmerné skóry hodnocení  „zpěvu“ a hodnocení „řeči“. 

Pomocí těchto skórů dokážeme lépe odlišit hlasové projevy řeči a hlasové projevy zpěvu. I zde se 

jedná o průměry vždy dvou hodnocení nahrávek od jednoho jedince – hodnocení představování a 

čtené hymny spolu tvoří skór „hodnocení řeči“ a hodnocení „hodně štěstí zdraví“ a zpívané hymny 

skór „hodnocení zpívání“. Průměrné hodnocení ženských nahrávek řeči bylo 3,6776 (SD=0,77037) 

a průměrné hodnocení nahrávek zpěvu bylo 3,4826 (SD=0,80951) Pomocí párového t-testu jsme 

zjistily, že byl rozdíl mezi hodnocením zpěvu a řeči:  t(36) = 2,178; p=0,036 a i v tomto případě bylo 

mluvení hodnoceno jako atraktivnější než zpívání. 
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Brazílie

Korelace hodnocení jednotlivých nahrávek

Nejprve  jsme  opět  zjišťovaly,  zda  se  shodují  jednotlivá  hodnocení  nahrávek.  Výsledná 

hodnocení jednotlivých nahrávek byla vypočítána jako průměr všech hodnocení  dané nahrávky. 

Byla použita neparametrická korelační analýza. Našly jsme signifikantní pozitivní korelace mezi 

jednotlivými hodnoceními, z čehož vyplývá, že čím více byla žena na nahrávce muži hodnocen jako 

atraktivní, tím atraktivnější byla hodnocena i na jiných svých nahrávkách. Viz tabulka č. 33

Tabulka č. 33  Korelace  jednotlivých hlasových nahrávek brazilských žen

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

Hodnocení 
Představování

Korelační 
koeficient

1,000 0,440** 0,426** 0,504**

signifikance . 0,001 0,001 0,000
počet 54 54 54 54

Hodnocení 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,440** 1,000 0,721** 0,594**

signifikance 0,001 . 0,000 0,000
počet 54 54 54 54

Hodnocení 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

0,426** 0,721** 1,000 0,618**

signifikance 0,001 0,000 . 0,000
počet 54 54 54 54

Hodnocení 
Čtené hymny

Korelační 
koeficient

0,504** 0,594** 0,618** 1,000

signifikance 0,000 0,000 0,000 .

počet 54 54 54 54
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Hodnocení  nahrávek  probíhalo  na  škále  1-7,  kde  7  znamenala  nejvíce  atraktivní  a  1  zcela 

neatraktivní.
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Korelace sebehodnocené kvality hlasu a hodnocené atraktivity žen

Dále nás zajímala souvislost hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu u brazilských žen. 

Pro korelace s průměrným hodnocením jednotlivých nahrávek jsme vybraly otázky: „Ohodnoťte 

prosím atraktivitu Vašeho hlasu“ (1-7), „Jak byste ohodnotila kvalitu vlastního zpěvu?“ (1-7) a dále 

otázku na talent či zkušenost opět tázající se na zpěv (1-7). Výsledky jsou zobrazeny v tabulce

č. 34. Můžeme  vidět pozitivní signifikantní korelaci u otázky na hodnocení atraktivity vlastního 

hlasu  a  hodnocení  zpěvu  –  u  zpívané  hymny a  trend  u  „hodně  štěstí  zdraví“.  Dále  pozitivní 

signifikantní  korelace  u  otázky na  sebehodnocenou  kvalitu  zpěvu  a  hodnocení  zpěvu  (zpívaná 

hymna a „hodně štěstí zdraví“). Dále pozitivní signifikantní korelace u hodnocení nahrávek zpěvu a 

sebehodnoceného talentu ve zpěvu.

Tabulka č. 34 Korelace sebehodnocené kvality hlasu a hodnocené atraktivity hlasu u brazilských  

žen

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení 
Čtené hymny

Ohodnoťte prosím 
atraktivitu svého hlasu

Korelační 
koeficient

-0,033 0,227 0,393** 0,091

signifikance 0,813 0,098 0,003 0,514

počet 54 54 54 54

Jak vyste ohodnotila 
kvalitu vlastního 
zpěvu?

Korelační 
koeficient

0,000 0,296* 0,316* 0,135

signifikance 0,999 0,031 0,021 0,336

počet 53 53 53 53

talent-zpěv Korelační 
koeficient

-0,033 0,292* 0,410** 0,157

signifikance 0,811 0,032 0,002 0,257

počet 54 54 54 54
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

 Hodnocení jednotlivých nahrávek probíhalo na škále 1-7 (1=zcela neatraktivní, 7=velice atraktivní) 

„Ohodnoťte  prosím  atraktivitu  Vašeho  hlasu“  probíhalo  na  škále  1-7  (1=velice  neatraktivní, 

7=velmi atraktivní), „Jak byste ohodnotil kvalitu vlastního zpěvu?“ na škále 1-7 (1=velmi špatná, 

7=velmi dobrá) a talent či zkušenost ve zpěvu na škále 1-10 (1=málo, 10=mnoho)
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Korelace hodnocené atraktivity zpěvu a obliby a frekvence zpěvu

Opět pomocí neparametrických korelačních testů jsme zkoumaly oblibu zpěvu a frekvenci, s 

jakou  brazilské ženy zpívají v souvislosti s hodnocenou atraktivitou hlasu. Výsledky můžeme vidět 

v tabulce č. 35. V kategorii obliby zpěvu, tedy u otázky „Jak ráda zpíváte“ (škála 0-7) se ukazují 

pozitivní  signifikantní  korelace  s  hodnocením  zpěvu  –  se  zpívanou  hymnou  a  dále  trend  s 

hodnocením „hodně štěstí zdraví“. U frekvence zpěvu jsou opět pozitivní signifikantní korelace – 

zde byla otázka: „Jak často obvykle zpíváte?“ a škála byla >nikdy, málokdy, přibližně jednou za 

měsíc, přibližně jednou za týden, několikrát do roka<, což  v tomto případě znamená, že nahrávky 

žen, které zpívají častěji, získaly vyšší hodnocení atraktivity. 

Tabulka č. 35  Korelace obliby a frekvence zpěvu brazilských žen

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení 
Čtené hymny

Jak rád/a zpíváte? Korelační 
koeficient

0-,056 0,247 0,278* 0,069

signifikance 0,686 0,071 0,041 0,619

počet 54 54 54 54

Jak často obvykle 
zpíváte

Korelační 
koeficient

0,024 0,316* 0,346* 0,188

signifikance 0,864 0,020 0,010 0,173

počet 54 54 54 54
Pozn.  * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

K otázce „Jak rád zpíváte?“ náleží škála 1-7 (1=velmi rád, 7=velmi nerad) a k otázce „Jak často  

zpíváte?“ škála >nikdy, málokdy, přibližně jednou za měsíc, přibližně jednou za týden, několikrát 

do roka<.
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Korelace sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu

Jako  další  nás  u  brazilských  žen  zajímala  souvislost  sebehodnocené  kvality  hlasu  a 

sociosexuality. Opět byly použity neparametrické korelační testy. Výpočet skóru SOI-R proběhl dle 

originálního  manuálu  a  kromě  celkového  skóru  sociosexuality  jsme  vypočítaly  i  jednotlivé 

kategorie SOI a to chování, přístup a touhu (v originálu Behaviour, Attitude, Desire). Opět byly 

použity vybrané otázky na sebehodnocenou kvalitu  hlasu:„Ohodnoťte prosím atraktivitu  Vašeho 

hlasu“  (1-7),  „Jak  byste  ohodnotil  kvalitu  vlastního  zpěvu?“  (1-7)  a  dále  otázka  na  talent  či 

zkušenost opět tázající se na zpěv (1-7). Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 36. Můžeme vidět, že 

u  brazilských  žen  se  nevyskytují  žádné  signifikantní  korelace  sebehodnocené  kvality  hlasu  a 

sociosexuality.

Tabulka č. 36 Korelace skórů sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu u brazilských žen

SOI - chování SOI - přístup SOI - touha SOI – celkový 
skór

Ohodnoťte prosím 
atraktivitu svého hlasu

Korelační 
koeficient

-0,143 -0,216 -0,133 -0,233

signifikance 0,301 0,116 0,337 0,090

počet 54 54 54 54

Jak byste ohodnotil/a 
kvalitu vlastního 
zpěvu?

Korelační 
koeficient

-0,052 -0,062 0,064 0,009

signifikance 0,712 0,660 0,651 0,950

počet 53 53 53 53

Talent - zpěv Korelační 
koeficient

-0,115 -0,163 -0,091 -0,167

signifikance 0,409 0,238 0,511 0,228

počet 54 54 54 54
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole „Soubor dotazníků“.
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Korelace hodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality

Dále nás zajímalo, zda u brazilských žen existuje vztah mezi sociosexualitou a hodnocením 

jeho hlasového projevu.  Opět  byly použity neparametrické  korelace.  Pro korelace  byly použity 

průměry hodnocení jednotlivých nahrávek a skóry sociosexuality, jejichž užití bylo popsáno výše. 

Opět byly použity i jednotlivé kategorie sociosexuality. Tabulka č. 37 neukazuje žádné signifikantní 

korelace, pouze u zpívané hymny a kategore sociosexuality „touha“ se vyskytuje trend.

Tabulka č. 37 Korelace jednotlivých kategorií sociosexuality a hodnocení nahrávek brazilsých žen

SOI - chování SOI - přístup SOI - touha SOI – celkový 
skór

Hodnocení 
Představování

Korelační 
koeficient

-0,197 0,053 -0,090 -0,039

signifikance 0,154 0,706 0,517 0,780

počet 54 54 54 54

Hodnocení 
„Hodně  štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,058 0,053 -0,109 0,017

signifikance 0,679 0,704 0,433 0,903

počet 54 54 54 54

Hodnocení 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

-0,124 -0,176 -0,264 -0,199

signifikance 0,371 0,202 0,054 0,150

počet 54 54 54 54

Hodnocení 
Čtené hymny

Korelační 
koeficient

-0,199 0,114 -0,034 0,014

signifikance 0,148 0,410 0,807 0,920

počet 54 54 54 54
Pozn. * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole „Soubor dotazníků“.
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Akustické parametry řeči a zpěvu brazilských žen

I pro analýzy hlasů brazilských žen jsme provedly měření nahrávek v programu Praat. Opět 

jsme  získávaly  údaje  o  průměrné  fundamentální  frekvenci  –  tedy  výšce/hloubce  nahrávky  a 

rozsahu. 

Srovnání akustických parametrů jednotlivých nahrávek

Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek
Nejdříve  jsme  neparametrickými  testy  testovaly  korelaci  průměrné  výšky/hloubky  hlasu 

jednotlivých  nahrávek,  zde  můžeme  v  tabulce  č.  38  vidět  výsledky  poukazující  na  pozitivní 

signifikantní korelace mezi jednotlivými nahrávkami. To ukazuje, že průměrná základní frekvence 

jednotlivých nahrávek od jedné ženy byla konstantní.

Tabulka č. 38  Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek brazilských žen

představování  „Hodně štěstí 
zdraví“

 Zpívaná hymna  Čtená hymna

 Představování Korelační 
koeficient

1,000 0,405** 0,384** 0,803**

signifikance . 0,002 0,004 0,000
počet 54 54 54 54

 „Hodně  štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,405** 1,000 0,818** 0,423**

signifikance 0,002 . 0,000 0,001
počet 54 54 54 54

 Zpívaná hymna Korelační 
koeficient

0,384** 0,818** 1,000 0,411**

signifikance ,004 ,000 . ,002
počet 54 54 54 54

Čtená hymna Korelační 
koeficient

0,803** 0,423** 0,411** 1,000

signifikance 0,000 0,001 0,002 .

počet 54 54 54 54

Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Údaje pro srovnání základní frekvence hlasu žen byly získány analýzou nahrávek v programu Praat.
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Srovnání rozsahu jednotlivých nahrávek
Dále byla provedena neparametrická korelační analýza pro rozsah jednotlivých nahrávek. V 

tabulce č. 39 můžeme vidět výsledky. Ty ukazují pozitivní signifikantní korelace představování a 

zpívané a čtené hymny. Dále pozitivní signifikantní korelace „hodně štěstí zdraví“ a zpívané hymny.

Tabulka č. 39 Korelace rozsahu jednotlivých nahrávek brazilských žen

Představování  „Hodně štěstí 
zdraví“

 Zpívaná 
hymna

 Čtená 
hymna

 Představování Korelační koeficient 1,000 0,005 0,251 0,376**

signifikance . 0,969 0,067 0,005
počet 54 54 54 54

 „Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační koeficient 0,005 1,000 0,281* 0,164

signifikance 0,969 . 0,039 0,235

počet 54 54 54 54

Zpívaná hymna Korelační koeficient 0,251 0,281* 01,000 0,256
signifikance 0,067 0,039 . 0,062
počet 54 54 54 54

Čtená hymna Korelační koeficient 0,376** 0,164 0,256 1,000

signifikance 0,005 0,235 0,062 .

počet 54 54 54 54
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Údaje pro srovnání rozsahu ženských hlasů byly získány analýzou nahrávek v programu Praat.

Srovnání průměrné základní frekvence hlasu mezi zpěvem a řečí

I u brazilských žen jsme pro přehlednost výsledků a hlavně srovnání rozdílů mezi řečovým 

projevem a zpěvem vytvořily průměrné skóry výšky/hloubky zpěvu a řeči. Opět se jedná o průměry 

vždy dvou nahrávek od jednoho jedince – představování a čtená hymna spolu tvoří skór „řeči“; 

„hodně štěstí zdraví“ a zpívaná hymna pak skór „zpívání“ Pomocí neparametrického Wilcoxonova 

testu  jsme z těchto průměrných hodnot zpěvu a řeči zjistily, že ženy na nahrávkách řeči mluvili 

nižším hlasem než  na  nahrávkách  zpěvu.  Průměrná  základní  frekvence  hlasu  je  206,3113  Hz 

(SD=16,22455 Hz) pro řeč a 244,2454 Hz (SD=35,06215 Hz) pro zpěv. Výsledek provedeného 

testu je signifikantní  a ukazuje rozdíl mezi výškou a hloubkou hlasu mezi řečí a zpěvem

 – Z =-6,204 p<0,001.
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Hodnocená atraktivita a základní frekvence hlasu 

Dále  jsme  pro  jednotlivé  nahrávky  korelovaly  hodnocenou  atraktivitu  s  průměrnou 

výškou/hloubkou hlasu. Analýza proběhla neparametrickými testy. Výsledky v tabulce č. 40 ukazují 

pozitivní signifikantní korelaci u „hodně štěstí zdraví, což znamená, že v tomto případě byla žena 

na nahrávce hodně štěstí zdraví hodnocena jako atraktivnější, pokud zpívala vyšším hlasem.

Tabulka  č.  40 Korelace  pro hodnocení  jednotlivých  nahrávek  a základní  frekvenci  jednotlivých  

nahrávek brazilských žen

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

 Průměrná 
základní 
frekvence 
Představování

Korelační 
koeficient

-0,008

signifikance 0,952

počet 54

 Průměrná 
základní 
frekvence 
„Hodně štěstí 
zdraví“

Korelační 
koeficient

0,304*

signifikance 0,025
počet 54

 Průměrná 
základní 
frekvence 
Zpívané hymny

Korelační 
koeficient

0,177

signifikance 0,200

počet 54

 Průměrná 
základní 
frekvence Čtené 
hymny

Korelační 
koeficient

0,054

signifikance 0,700

počet 54
Pozn.  ** korelace je signifikantní na úrovni 0,01; * korelace je signifikantní na úrovni 0.05

Hodnocení  atraktivity  hlasů  probíhalo  na  škále  1-7  (1=zcela  neatraktivní,  7=velmi  atraktivní); 

analýza základní frekvence hlasových nahrávek proběhla v programu Praat

89



Hodnocená atraktivita a rozsah

Dále jsme provedly pomocí neparametrických testů korelační analýzu rozsahu a hodnocení 

atraktivity nahrávek brazilských žen.  V tabulce č.  41 můžeme vidět,  že  nebyly nalezeny žádné 

siginifikantní korelace

Tabulka č. 41  Výsledky analýzy rozsahu a hodnocení jednotlivých nahrávek

Hodnocení 
Představování

Hodnocení 
„Hodně štěstí 

zdraví“

Hodnocení 
Zpívané hymny

Hodnocení Čtené 
hymny

Rozsah 
Představování

Korelační 
koeficient

-0,090

signifikance 0,516

počet 54

Rozsah „Hodně 
štěstí zdraví“

Korelační 
koeficient

0,164

signifikance 0,237

počet 54

Rozsah Zpívané 
hymny

Korelační 
koeficient

0,092

signifikance 0,508

počet 54

Rozsah Čtené 
hymny

Korelační 
koeficient

0,174

signifikance 0,207

počet 54
Hodnocení  atraktivity  hlasů  probíhalo  na  škále  1-7  (1=zcela  neatraktivní,  7=velmi  atraktivní); 

analýza rozsahu hlasových nahrávek proběhla v programu Praat

Srovnání hodnocení zpěvu a řeči 

Pro srovnání hodnocení řeči a zpěvu jsme se opět rozhodly použít průměrové hodnoty nahrávek. I 

zde  se  jedná  o  průměry  vždy  dvou  hodnocení  nahrávek  od  jednoho  jedince  –  hodnocení 

představování a čtené hymny spolu tvoří skór „hodnocení řeči“ a hodnocení „hodně štěstí zdraví“ a 

zpívané  hymny  skór  „hodnocení  zpívání“.  Pomocí  neparametrického  Wilcoxonova  testu  jsme 

zjistily, že byl rozdíl mezi hodnocením zpěvu a řeči:  Z=-3,991; p<0,001 a i v tomto případě bylo 

mluvení  hodnoceno jako atraktivnější  než zpívání.  Průměrné hodnocení řeči  u žen bylo 4,1334 

(SD=0,65036) a průměrné hodnocení zpěvu bylo 3,7964 (SD=0,71329). 
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Regresní analýza sebehodnocené a hodnocené kvality hlasu žen

Pro  regresní  analýzu  hodnocené  a  sebehodnocené  kvality  zpěvu  žen  jsme  použily 

automatické linearní modelování.  Hodnocená atraktivita zpěvu zde byla jako závislá proměná a 

nezávislými promenými zde byly: talent ve zpěvu, zkušenost se zpěvem, frekvence a obliba zpěvu, 

obliba poslouchání zpěvu a dále národnost - zde se národnost ukázala jako signifikantní prediktor a 

proto jsme udělaly analýzu znovu – tentokrát odděleně pro Češky a Brazilky a tedy bez národnosti 

jako jednoho z prediktorů. 

Výsledný model  pro České ženy je  signifkantní  (F=11,932, df=1,  p=0,001) a  vysvětluje  17,1% 

variability. Signifikantním prediktorem pak byl talent ve zpěvu (t=3,454, p=0,001)

U  Brazilských  žen  výsledky  automatického  modelování  ukazují,  že  model  byl  mnohem  více 

signifkantní (F=24,278, df=1, p<0,001) a vysvětluje 39,3% variability. Signifikantním prediktorem 

pak byla sebehodnocená kvalita zpěvu (t=4,927, p<0,001)
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Rozdíly mezi muži a ženami v České republice

Srovnání hodnocení řeči a zpěvu mezi muži a ženami

Jedním  z  hlavních  údajů,  které  jsme  potřebovaly  zjistit  bylo,  zda  existují  rozdíly  v 

hodnocení  zpěvu  a  řeči  mezi  muži  a  ženami.  Opět  jsme  použily  zprůměrované  hodnoty  pro 

hodnocení zpěvu a řeči, jejichž tvorba a důvod užití byly popsány výše. Byl proveden t-test který 

ukázal,  že nebyl  rozdíl  v tom jak byly ženské a mužské hlasy hodnoceny v řeči t(70.881)=-0,481, 

p=0,632,  ale  byl  rozdíl  mezi  hodnocením mužských  a  ženských  hlasů  ve  zpěvu  t(70,695)=-2,086; 

p=0,041. Z výsledků je pak patrné, že muži hodnotili ženské hlasy jako atraktivnější, než naopak.

Rozdíly v sebevědomí mužů a žen

Výsledky pro skór sebevědomí byly získány z Rosenbergova dotazníku sebevědomí. Skór 

byl vypočítán dle originálního manuálu, a popis dotazníku je v kapitole „Soubor dotazníku“ v této 

práci.  Vzhledem k normálnímu rozložení  dat  z  Rosenbergova dotazníku mohl  být  pro  analýzu 

rozdílu sebevědomí mezi muži a ženami proveden parametrický t-test. Výsledky ukázaly, že mezi 

muži  a  ženami  nebyl  rozdíl  na  škále  sebevědomí  t(76,652)=1,249;  p=0,216  (konkrétní  hodnoty 

sebevědomí viz tabulka č. 42)

Tabulka č. 42  Průměrné skóry seběvědomí mužů a u žen

Průměrné hodnoty sebevědomí Počet 

 skór mužů 19,1500 40

 skór žen 18,0250 40

Pro  další  testy  byly  použity  neparametrické  testy  (Mann-Whitney  U  test),  neboť  většina 

osobnostních charakteristik a další použité položky němely normální rozložení.

Rozdíly mezi jednotlivými otázkami na sebehodnocenou kvalitu hlasu

Vzhledem k nenormálnímu rozložení dat z otázek týkajících se sebehodnocené kvality hlasu 

jsme použily Mann-Whitney U test, který je nemapametrickou obdobou párového t-testu. V otázce 

„Ohodnoťte prosím atraktivitu svého hlasu“ se odpovědi mužů a žen signifikantně nelišily – nebyl 

tedy rozdíl v tom, jak ženy a muži hodnotí svůj hlas jako atraktivní. V otázce „Jak ostatní lidé  

hodnotí kvalitu vašeho hlasu?“ se odpovědi mužů a žen také signifikantní nelišily, což znamená že 

ani zde nebyl rozdíl v tom, jak muži a ženy hodnotí svůj hlas z hlediska kvality. V otázce „Jak byste 

ohodnotila kvalitu vlastního zpěvu?“ se již odpovědi mužů a žen signifikantně lišily, stejně tak v 
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otázce „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho zpěvu?“ byl signifikantní rozdíl v odpovědích mužů 

a  žen.  To  znamená,  že  co  se  týče  sebehodnocení  vlastního  zpěvu,  byl  mezi  ženami  a  muži 

významný rozdíl. V otázce na talent ve zpěvu se odpovědi mužů a žen také signifikantně lišily, což 

potvrzuje rozdíly v sebehodnocení zpěvu. Z výsledků vyplývá, že se ženy ve všech kategoríích 

hodnotily lépe. Výsledky jsou znázorněny v tabulce č. 43 .

Tabulka č. 43  Srovnání odpovědi mužů a žen na jednotlivé otázky na sebehodnocenou kvalitu hlasu

Mann-Whitney U df Z Signifikance

Ohodnoťte prosím atraktivitu svého hlasu 653,000 79 -1,266 0,208

Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho hlasu? 675,500 79 -1,211 0,228

Jak byste ohodnotila kvalitu vlastního zpěvu? 559,000 79 -2,352 0,018
Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu vašeho zpěvu? 507,500 79 -2,846 0,004
talent-zpěv 451,500 79 -3,253 0,001
Škála  pro  všechny  otázky  byla  0-10  (0=velmi  neatraktivní,  10=velmi  atraktivní;  0=špatná, 

10=vynikající; 0=žádný talent, 10=velký talent)

Rozdíly v sociosexualitě

Pro  vyhodnocení  rozdílů  v  sociosexualitě  mezi  muži  a  ženami  byl  opět  použit 

neparametrický test Mann-Whitney U. Tento test ukázal, že není rozdíl v kategorii „chování“ (i 

když  zde  můžeme  vidět  trend),  ale  že  existují  signifikantní  rozdíly  mezi  muži  a  ženami  v 

kategoriích  „přístupu“,  „touhy“  a  i  celkovém  skóru  sociosexuality  (výsledky  můžeme  vidět  v 

tabulce č. 44). Pro přehlednost jsou výsledky vyobrazeny v grafu č. 1

Tabulka č. 44  Srovnání sociosexuality mužů a žen

Mann-Whitney U df Z Signifikance

SOI-chování 615,500 79 -1,796 0,073

SOI-přístup 506,000 79 -2,835 0,004
SOI-touha 220,000 79 -5,595 0,000
Celkový skór Sociosexuality 343,000 79 -4,400 0,000
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Graf č. 1 Rozdíly v sociosexualitě mezi muži a ženami v České republice

Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 

dotazníku v kapitole  „Soubor dotazníků“.  Celou podobu dotazníku je možno nalézt  v příloze - 

„Dotazníky pro cílový vzorek“
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Rozdíly v oblibě zpěvu a frekvenci zpívání

Pro srovnání přístupu ke zpěvu mužů a žen jsme do analýzy použily data z otázek na oblibu 

a četnost zpěvu, konkrétně otázky: „Jak rád/a zpíváte?“ a „Jak často obvykle zpíváte?“. Výsledky 

neparametrického Mann-Whitney U testu ukazují, že je rozdíl mezi tím, jak rádi muži a ženy zpívají 

(ženy zpívají raději), avšak není rozdíl mezi tím, jak často muži a ženy zpívají – zde se ukázal 

pouze trend (výsledky opět ukazují, že ženy zpívají častěji). Výsledek testu je znázorněn v tabulce 

č. 45

Tabulka č. 45  Rozdíly v oblibě a frekvencei zpěvu u mužů a žen.

Mann-Whitney U df Z Signifikance

Jak rád/a zpíváte? 436,500 79 -3,523 0,000

Jak často obvykle zpíváte? 625,500 79 -1,696 0,091

K otázce „Jak rád/a zpíváte?“ byla v nabídce škála 0-10;  0=velmi nerad/a,  10=velmi rád/a a  k 

otázce:  „Jak často obvykle zpíváte?“ škála >více než jednou denně, 4-6 do týdne, 3x za týden, 

dvakrát do týdne, jednou za 2 týdny, jednou měsíčně, jednou za dva měsíce, jednou ročně<
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Rozdíly mezi muži a ženami v Brazílii

Kvůli nenormálnímu rozložení dat byly pro všechny testy rozdílů mezi muži a ženami v Braziílii  

použity neparametrické testy.

Rozdíly v hodnocení

Jedním z údajů, které jsme potřebovaly zjistit bylo, zda existují rozdíly v hodnocení zpěvu a 

řeči mezi muži a ženami. Opět jsme použily zprůměrované hodnoty pro hodnocení zpěvu a řeči, 

jejichž tvorba a důvod užití byly popsány výše. Byl proveden neparametrický Mann-Whitney U 

test, který je nemapametrickou obdobou párového t-testu a který ukázal, že  mezi muži a ženami byl 

signifikantní rozdíl jak ve zpěvu U(104)=548,500, Z=-5,312, P<0,001 tak v řeči U(104)=634,000, 

Z=-4,764, p<0,001. Z výsledků je patrné, že ženské hlasy byly muži hodnoceny jako atraktivnější.

Rozdíly mezi jednotlivými otázkami na sebehodnocenou kvalitu hlasu

Vzhledem k nenormálnímu rozložení dat z otázek týkajících se sebehodnocené kvality hlasu 

jsme použily Mann-Whitney U test. Výsledky zobrazené v tabulce č. 46 ukazují signifikantní rozdíl 

v tom, jak muži a ženy hodnotí atraktivitu vlastního hlasu, přičemž muži hodnotili atraktivitu svého 

hlasu výše. V sebehodnocené kvalitě zpěvu a talentu ve zpěvu však nebyl mezi muži a ženami 

žádný rozdíl.

Tabulka  č.  46  Výsledky  testu,  který  srovnával  odpovědi  mužů  a  žen  na  jednotlivé  otázky  na  

sebehodnocenou kvalitu hlasu

Mann-Whitney U df Z Signifikance

Ohodnoťte prosím atraktivitu 

svého hlasu
1026,000 104 -2,294 0,021

Jak byste ohodnotil/a kvalitu 

vašeho zpěvu?
1178,000 103 -1,160 0,249

talent-zpěv 1275,500 104 -0,657 0,514
Škála  pro  všechny  otázky  byla  0-10  (0=velmi  neatraktivní,  10=velmi  atraktivní;  0=špatná, 

10=vynikající; 0=žádný talent, 10=velký talent)
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Rozdíly v sociosexualitě

Pro  vyhodnocení  rozdílů  v  sociosexualitě  mezi  muži  a  ženami  byl  opět  použit 

neparametrický test Mann-Whitney U. V tabulce č. 47, vidíme, že není rozdíl v kategorii „přístup“ 

(i když i zde se ukázal trend), ale že existují signifikantní rozdíly mezi muži a ženami v ostatních 

kategoriích a v celkovém skóru socioexuality. Pro přehlednost uvádíme výsledky v grafu č. 2

Tabulka č. 47 Výsledky testu srovnání sociosexuality mužů a žen

Mann-Whitney U df Z Signifikance

SOI-chování 1070,500 104 -1,979 0,048
SOI-přístup 1098,000 104 -1,796 0,073

SOI-touha 701,500 104 -4,362 0,000
Celkový skór Sociosexuality 873,500 104 -3,230 0,001

Graf č. 2 Rozdíly v sociosexualitě mezi muži a ženami v Brazílii

Skór sociosexuality byl spočítán dle originálního manuálu k dotazníku SOI-R, viz popis tohoto 
dotazníku v kapitole „Soubor dotazníků“. 
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Rozdíly v oblibě zpěvu a četnost zpívání

Pro srovnání přístupu ke zpěvu brazilských mužů a žen jsme do analýzy použily data z 

otázek na oblibu a četnost zpěvu, konkrétně otázky:  „Jak rád/a zpíváte?“ a  „Jak často obvykle 

zpíváte?“. Výsledky neparametrického Mann-Whitney U testu ukazují rozdíl mezi muži a ženami v 

obou kategoriích. Z výsledků testu vyplývá, že brazilští muži raději a častěji zpívají než brazilské 

ženy. Výsledek testu je znázorněn v tabulce č. 48.

Tabulka č. 48 Rozdíly v oblibě a četnosti zpěvu u mužů a žen.

Mann-Whitney U df Z Signifikance

Jak rád/a zpíváte? 426,000 104 -6,166 0,000

Jak často obvykle zpíváte? 607,500 104 -5,088 0,000

K otázce „Jak rád zpíváte?“ náleží škála 1-7 (1=velmi rád, 7=velmi nerad) a k otázce „Jak často  

zpíváte?“ škála >nikdy, málokdy, přibližně jednou za měsíc, přibližně jednou za týden, několikrát 

do roka<.
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Rozdíly mezi Čechy a Brazilci 

V této části nás zajímaly mezikulturní rozdíly. Analýza probíhala zvlášť pro muže a pro ženy. 

Srovnání hodnocení všech nahrávek mezi Čechy a Brazilci

Muži
Nejprve  jsme provedly t-test  na  srovnání  jednotlivých  hodnocení  brazilských  a  českých 

mužů.  Výsledky mužů v tabulce č.  49 ukazují  nesignifikantní  výsledky,  což znamená,  že mezi 

hodnocením mužských nahrávek Brazilců a Čechů nebyl signifikantní rozdíl. Konkrétní průměry 

můžeme vidět v tabulce č. 50

Tabulka č. 49 Výsledky t-testu pro srovnání mužských nahrávek Brazilců a Čechů

t df signifikance

Hodnocení představování 1,828 79,895 0,071

Hodnocení „hodně štěstí zdraví“ 0,957 71,899 0,342

Hodnocení Zpívané hymny 0,574 69,048 0,568

Hodnocení Čtené hymny 0,907 77,035 0,367

Tabulka č. 50 Průměrné hodnocení nahrávek mužů – Čechů a Brazilců

Národnost Průměr hodnocení SD N

Hodnocení představování Češi 3,6865714 0,82623862 35

Brazilci 3,3312325 0,96590019 51

Hodnocení „hodně štěstí zdraví“ Češi 3,0777778 0,87575636 36

Brazilci 2,9005602 0,81285318 51

Hodnocení Zpívané hymny Češi 3,0811111 0,87197896 36

Brazilci 2,9771743 0,75691398 49

Hodnocení Čtené hymny Češi 3,5236111 0,90868556 36

Brazilci 3,3407692 0,93983384 50
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Ženy 
Stejné srovnání proběhlo i u žen, opět pomocí t-testu. Ve výsledcích v tabulce č. 51 můžeme 

vidět, že u českých a brazilských žen byl rozdíl v hodnocenní řeči – tedy představování a čtené 

hymny.  U  zpívaných  nahrávek  se  ukázal  pouze  trend.  Konkrétní  hodnoty  hodnocení  nahrávek 

můžeme vidět v tabulce č. 52 , kde také vidíme, že daných nahrávkách dostávaly lepší hodnocení 

brazilské ženy.

Tabulka č. 51 Výsledky t-testu pros srovnání ženských nahrávek Brazilek a Češek

t df signifikance

Hodnocení představování -3,011 73,380 0,004
Hodnocení „hodně štěstí zdraví“ -1,826 75,713 0,072

Hodnocení Zpívané hymny -1,871 69,900 0,066

Hodnocení Čtené hymny -2,460 73,018 0,016

Tabulka č. 52 Průměrné hodnocení nahrávek žen – Češek a Brazilek

Národnost Průměr hodnocení SD N

Hodnocení představování Češky 3,7202703 0,83797204 37

Brazilky 4,2424242 0,77426444 54

Hodnocení „hodně štěstí zdraví“ Češky 3,5272973 0,82589564 37

Brazilky 3,8447972 0,79763401 54

Hodnocení Zpívané hymny Češky 3,4800000 0,85525825 37

Brazilky 3,8035118 0,73984900 54

Hodnocení Čtené hymny Češky 3,6389189 0,75889826 37

Brazilky 4,0244108 0,69642518 54

Obliba a frekvence zpěvu

Dále jsme chtěly zjistit, zda je rozdíl v oblibě zpěvu a ve frekvenci, s jakou muži a ženy v 

Braziíi a v Čechách zpívají. Analýza proběhla neparametrickými testy. Otázky byly v obou zemích 

položeny stejně, tedy „Jak rád/a zpíváte“ a „Jak často zpíváte?“ avšak škály byly jiné – v Čechách 

jedenáctibodová k otázce obliby - (0-10) 0=velmi nerad/a, 10=velmi rád/a a k otázce:  „Jak často 

obvykle zpíváte?“ škála >více než jednou denně, 4-6 do týdne,  3x za týden, dvakrát  do týdne, 

jednou za 2 týdny, jednou měsíčně, jednou za dva měsíce, jednou ročně<. V Brazili byla škála k 

otázce obliby zpěvu sedmibodová (1-7) 1=velmi nerad/a, 7=velmi rád/a, a k otázce frekvence škála 
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>nikdy, málokdy, přibližně jednou za měsíc, přibližně jednou za týden, několikrát do roka<- proto 

bylo nutné českou škálu v programu spss překódovat. Výsledek neparametrického Mann-Whitney 

U testu ukázal, že u mužů byl rozdíl v tom, jak často zpívají U(90)=744,500, Z=-2,271, p=0,023, ale 

ne rozdíl v tom jak rádi zpívají U(90)=962,000, Z=-,469, p=0,642. U žen byly nalezeny signifikantní 

rozdíly  jak  u  obliby  zpěvu  U(94)=208,000,  Z=-6,713,  p<0,001,  tak  u  frekvence  s  jakou  zpívají 

U(94)=213,000, Z=-6,741, p<0,001. Pro přehlednost jsou výsledky uvedeny v grafech č.  4 – pro 

muže, a č. 5 pro ženy

Graf č. 4  Rozdíly mezi českými a brazilskými muži v rámci obliby a frekvence zpěvu

K otázce „Jak rád/a zpíváte“ náležela v Čechách jedenáctibodová škála - (0-10) 0=velmi nerad/a, 

10=velmi rád/a, v Brazílii sedmibodová (1-7) 1=velmi nerad/a, 7=velmi rád/a; k otázce:  „Jak často 

obvykle zpíváte?“ škála v Čechách  >více než jednou denně, 4-6 do týdne, 3x za týden, dvakrát do 

týdne, jednou za 2 týdny, jednou měsíčně, jednou za dva měsíce, jednou ročně< - tato škála byla 

překódována;  v Brazíli  škála   >nikdy,  málokdy,  přibližně jednou za měsíc,  přibližně jednou za 

týden, několikrát do roka<.
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Graf č. 5  Rozdíly mezi českými a brazilskými ženami v rámci obliby a frekvence zpěvu 

K otázce „Jak  rád/a zpíváte“ náležela v Čechách jedenáctibodová škála - (0-10) 0=velmi  nerad/a, 

10=velmi rád/a, v Brazílii sedmibodová (1-7) 1=velmi nerad/a, 7=velmi rád/a; k otázce:  „Jak často 

obvykle zpíváte?“ škála v Čechách  >více než jednou denně, 4-6 do týdne, 3x za týden, dvakrát do 

týdne, jednou za 2 týdny, jednou měsíčně, jednou za dva měsíce, jednou ročně< - tato škála byla 

překódována;v Brazili škála  >nikdy, málokdy, přibližně jednou za měsíc, přibližně jednou za týden, 

několikrát do roka<.
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Sebehodnocená kvalita hlasu

Muži

Srovnání sebehodnocené kvality hlasu mezi Čechy a Brazilci jsme opět provedly pomocí 

neparametrického Mann-Whitney U testu  a  použily jsme otázky „Ohodnoťte  prosím atraktivitu 

svého hlasu“ (ČR škála 0-10, B škála 1-7), „Jak byste ohodnotil kvalitu vlastního zpěvu?“ (ČR 

škála 0-10, B škála 1-7), a otázku na talent ve zpěvu (ČR škála 0-10, B škála 1-10). Výsledky v 

tabulce č. 53 ukazují, že byl signifikantní rozdíl v tom, jak muži hodnotili atraktivitu vlastního hlasu 

a  talentu ve zpěvu,  kde čeští  muži  hodnotili  atraktivitu vlastního hlasu lépe než brazilští  muži. 

Nebyl žádný rozdíl v tom, jak čeští a brazilští muži hodnotili kvalitu vlastního zpěvu. Na druhou 

stranu v dotazu na talent ve zpěvu se také ukázal signifikantní rozdíl a v tomto případě brazilští 

muži hodnotili svůj talent lépe než čeští muži.

Tabulka č. 53  Srovnání sebehodnocené kvality hlasu u českých a brazilských mužů
Mann-Whitney U df Z Signifikance

Ohodnoťte prosím atraktivitu 
svého hlasu

426,000 89 -4,712 0,000

Jak byste ohodnotil/a kvalitu 
vašeho hlasu?

887,000 90 -1,084 0,281

talent-zpěv 751,000 89 -1,997 0,046

Ženy 

Srovnání  sebehodnocené  kvality  hlasu  mezi  Češkami  a  Brazilkami  jsme  opět  provedly 

pomocí  neparametrického  Mann-Whitney  U  testu  a  použily  jsme  otázky  „Ohodnoťte  prosím 

atraktivitu  svého  hlasu“  (ČR škála  0-10,  B  škála  1-7),  „Jak  byste  ohodnotil  kvalitu  vlastního 

zpěvu?“ (ČR škála 0-10, B škála 1-7), a otázku na talent ve zpěvu (ČR škála 0-10, B škála 1-10).  

Výsledky v tabulce č. 54 ukazují že rozdíl byl pouze v tom, jak české a brazilské ženy hodnotí 

atraktivitu vlastního hlasu (české ženy hodnotí atraktivitu vlastního hlasu lépe než brazilské ženy), v 

oblasti zpěvu žádný rozdíl nebyl.

Tabulka č. 54  Srovnání sebehodnocené kvality hlasu u českých a brazilských žen
Mann-Whitney U df Z Signifikance

Ohodnoťte prosím atraktivitu 
svého hlasu

387,500 89 -5,374 0,000

Jak byste ohodnotil/a kvalitu 
vašeho hlasu?

887,500 90 -1,364 0,174

talent-zpěv 935,500 89 -1,112 0,269
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Srovnání základní frekvence hlasu

Muži
Dále  jsme  pomocí  neparametrického  Mann-Whitney U  testu  srovnávaly  užitou  výšku  a 

hloubku, kterou čeští a brazilští  muži užívali na našich nahrávkách. Pro tento test jsme použily 

hodnoty  průměrné  výšky/hloubky hlasu  řeči  a  zpěvu  –  tedy  hodnoty  které  vyšly  jako  průměr 

fundamentální frekvence představování a čtené hymny jako „základní frekvence řeči“ a dále průměr 

fundamentální frekvence „hodně štěstí zdraví“ a zpívané hymny jako „základní frekvence zpěvu“. 

Výsledky  ukázaly  neukázaly  signifikantní  rozdíl  mezi  užitou  výškou  a  hloubkou  u  českých  a 

brazilských  mužů  ani  v  případě  řeči  U(89)=863,000,  Z=-1,071,  p=0,288,  ani  v  případě  zpěvu 

U(89)=889,000, Z=-0,859, p=0,394.

Ženy 
Stejnou metodou a opět s průměry řeči a zpěvu jsme počítaly rozdíly mezi ženami. Výsledky 

zde opět neukazují žádný rozdíl v užité výšce/hloubce v řeči U(93)=999,000, Z=-0,619, p=0,539, ani 

ve zpěvu U(93)=1021,000, Z=-0,451, p=0,656.

Srovnání rozsahu

Muži
Pro srovnání rozdílu v hlasovém rozsahu u českých a brazilských mužů jsme opět využily 

průměrové  hodnoty  řeči  a  zpěvu.  Z  nahrávek  představování  a  čtené  hymny  jsme  pomocí 

aritmetického  průměru  spočítaly hodnotu  průměrného  rozsahu  řeči  a  z  „hodně štěstí  zdraví“  a 

zpívané  hymny  jsme  stejnou  metodou  získaly  hodnotu  průměrného  rozsahu  zpěvu.  Výsledek 

neparametrického  Mann-Whitney  U  testu  ukazuje,  že  u  mužů  byl  rozdíl  v  rozsahu  u  řeči 

U(89)=619,000, Z=-3,057, p=,002, kde čeští  muži mluvili  s větším rozsahem, avšak v rozsahu u 

zpěvu u mužů žádný rozdíl nebyl U(89)=966,000, Z=-,232, p=,821.

Ženy
Pro srovnání rozdílu v hlasovém rozsahu u českých a brazilských žen jsme opět využily 

průměrové  hodnoty  řeči  a  zpěvu.  Výsledky  neukazují  žádný  signifikantní  rozdíl  mezi  užitým 

rozsahem  žen  u  zpěvu  U(93)=977,000,  Z=-0,788,  p=0,435,  u  řeči   však   můžeme  vidět  trend 

U(93)=845,000, Z=-1,797, p=0,073, kde české ženy užívají větší rozsah.
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Diskuze

Jedním z hlavních cílů této práce bylo identifikovat, zda je hlas možné zasadit do konceptu 

Body-Image a tím pádem zjistit,  zda vnímání vlastního hlasu ovlivňuje osobnost člověka a jeho 

chování.  Z tohoto důvodu byl  proveden komplexní  výzkum, ve kterém jsme získávaly hlasové 

nahrávky a informace o sebehodnocené kvalitě hlasu participantů. Dále jsme nahrávky nechávaly 

hodnotit  nezávislými  hodnotiteli  opačného  pohlaví,  takže  máme  údaje  o  „skutečné“  -  tedy 

hodnocené atraktivitě  hlasu daného jedince.  Vzhledem k možnosti  zkoumat tyto skutečnosti  na 

dvou  kulturách  jsme  se  rozhodly,  že  výzkum  uskutečníme  na  české  a  brazilské  společnosti, 

abychom mohly data srovnávat a hledat rozdíly a nebo naopak společné prvky. Před uskutečněním 

výzkumu jsme stanovily několik  hypotéz  a  to:  1)  Sebehodnocená kvalita  hlasu  a  kvalita  hlasu 

hodnocená  nezávislými  osobami  (dále  jen  hodnocená)  spolu  bude  korelovat,  protože  jsme 

předpokládaly, že muži i ženy sice slyší svůj hlas jinak, ale vzhledem ke každodennímu užívání 

hlasu a zpětné vazbě od ostatních budou znát kvalitu svého hlasu a dokáží odhadnout, jak bude 

jejich hlas hodnocen. 2) Hodnocená a sebehodnocená kvalita hlasu spolu bude více korelovat u žen, 

protože ženy více zkoumají své tělo a svou atraktivitu a tak lépe odhadnou hodnocení vlastního 

hlasu.  Jak  vyplývá  z  výzkumů  Body-Image,  jsou  ženy  více  zaměřeny  na  své  tělo  a  více  jej 

zkoumají, protože má pro ně vlastní fyzická atraktivita větší důležitost než pro muže. Proto jsme 

předpokládaly, že i u hlasu – jako možné součásti Body-Image budou ženy schopné lépe odhadnout 

hodnocení  vlastního  hlasu.  3)  Sebehodnocená  kvalita  hlasu  bude  mít  vliv  na  sebevědomí  a 

sociosexualitu,  protože  se  ukázalo,  že  hodnocení  vlastního  vzhledu  a  atraktivity  tyto  oblasti 

osobnosti ovlivňuje – proto jsme předpokládaly, že stejný dopad bude mít i sebehodnocená kvalita 

hlasu. 4) Hodnocená kvalita hlasu bude mít vliv na sebevědomí a sociosexualitu – podobně jako u 

předchozí hypotézy se domnívámě, že hodnocení hlasu participanta bude souviset s jeho osobností a 

tedy jeho sebevědomím a sociosexualitou. 

Všechny tyto skutečnosti a další jsme zkoumaly na dvou kulturně odlišných vzorcích – tedy 

na Češích a Brazilcích a samozřejmě jsme provedly i srovnávací analýzy těchto vzorků, ve kterých 

jsme zkoumaly různé aspekty hlasu a jeho souvislosti s osobností a chováním jedince a zejména – 

zda jsou tyto vztahy ovlivněny kulturou či národností jedince.

Postupně se tedy budeme věnovat jednotlivým hypotézám a dalším zajímavým výsledkům, 

které jsme pomocí tohoto výzkumu zjistily.  Srovnávání českého a brazilského vzorku jsme pak 

považovaly za explorativní část studie.
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V první řadě je nutné říci, že u Čechů a Brazilců – a v rámci těchto vzorků i u obou pohlaví  

se shodovalo hodnocení jednotlivých nahrávek hlasů, což ukazuje na vysokou vnitřní konzistenci 

hodnocení,  kterou  jsme  zkoumaly  pomocí  Cronbachovo  alfa.  To  znamená,  že  hodnotitelé  byli 

jednotní v hodnocení atraktivity daných stimulů.

Hypotézy

1. Hypotéza

S  ebehodnocená kvalita hlasu a hodnocená   kvalita hlasu   spolu bude korelovat  

Hned  první  hypotéza  se  potvrdila  pouze  z  části.  U  českých  mužů  jsme  zjistily 

nesignifikantní výsledky které napovídají, že u českých mužů hodnocená a sebehodnocená kvalita 

hlasu vůbec nekoreluje. U Brazilských mužů naopak vidíme signifikantní korelace naprosté většiny 

nahrávek a hodnocení,  což ukazuje jasnou souvislost hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu 

brazilských  mužů.  U  českých  žen  můžeme  až  na  drobné  výjimky  vidět  také  velké  množství 

pozitivních  signifikantních  korelací,  zejména  pak  u  hodnocení  a  sebehodnocení  zpěvu  vidíme 

korelace signifikantní na úrovni 0,001, což znamená silnou shodu v hodnocení a sebehodnocení 

kvality zpěvu – to tedy znamená úzkou souvislost  mezi hodnocením a sebehodnocením hlasu i 

zpěvu u českých žen. U Brazilských žen se pak ukazují pozitivní signifikantní korelace pouze u 

nahrávek zpěvu, nikoliv však u hodnocení nahrávek řeči. To znamená, že u brazilských žen můžeme 

říci,  že  existuje  souvislost  mezi  hodnocením  a  sebehodnocením  zpěvu,  ne  však  hodnocení  a 

sebehodnocení  řeči.  Celkově  tedy  výsledky  z  větší  části  potvrzují  korelaci  hodnocené  a 

sebehodnocené kvality hlasu, výjimkou jsou však čeští muži (a to ve zpěvu i v řeči) a brazilské ženy 

řečové části. Při kontrole výsledků jsme zjistily, že čeští muži si v části hodnocení atraktivity hlasu 

dávali vyšší hodnocení, než jak byly jejich řečové nahrávky nakonec hodnoceny, což by napovídalo 

vysvětlení z výzkumů Body-Image, že muži jsou ke své atraktivitě shovívavější a hodnotí se lépe 

(Franzoi a kol., 2011). Na druhou stranu u zpěvu byli muži naopak více kritičtí a dávali si nižší 

hodnocení než jak byli nakonec hodnoceni ženami. Velice zajímavá je pak skutečnost, že ženské 

sebehodnocení a hodnocení koreluje u Brazilek pouze u zpěvu, nikoliv však u řeči – prováděly jsme 

kontrolní analýzu srovnání řeči a zpěvu v obou kulturách a zatímco  v Čechách se mezi muži a 

ženami liší pouze zpěv (řeč nikoliv), u Brazilců jsou rozdíly mezi muži a ženami jak u zpěvu, tak u 

řeči. Srovnávací analýza pak ukázala, že brazilské ženy se spíše podhodnocovaly v řeči, než jak 

byly poté hodnoceny, u zpěvu k takovým rozdílům v hodnocení a sebehodnocení nedocházelo – to 

by opět souhlasilo s teorií, že ženy jsou spíše kritické ke svému vzhledu a možná tomu tak je i u 

sebehodnocení hlasu (Franzoi a kol., 2011). 
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2. Hypotéza

Hodnocená a sebehodnocená kvalita hlasu spolu bude více korelovat u žen

Druhá hypotéza předpokládala, že  hodnocená a sebehodnocená kvalita hlasu spolu bude 

více korelovat u žen, protože ženy více zkoumají své tělo a svou atraktivitu a tak lépe odhadnou 

hodnocení  vlastního  hlasu“.  Genderové  rozdíly  ve  vnímání  těla  v  rámci  Body-Image  byly 

ilustrovány již v teoretické části (Frederick a kol., 2006). Právě na tomto předpokladu byla založena 

naše hypotéza a můžeme říci, že u českého vzorku se víceméně potvrdila. Předpokládaly jsme sice, 

že korelace hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu se objeví u obou pohlaví, avšak u žen bude 

silnější – v tomto případě, kdy se korelace objevuje u žen a ne u mužů můžeme říct, že výsledky 

potvrdily naše předpoklady o větším zaměření žen na vlastní projevy atraktivity a tudíž lepší odhad 

na hodnocení ostatními.  Na druhou stranu v brazilském vzorku se ukázalo,  že u mužů koreluje 

hodnocení a sebehodnocení všech nahrávek zatímco u žen jen nahrávky zpěvu. Tyto výsledky jsme 

ověřily  pomocí  Fisherova  Z  a  ukázalo  se,  že  například  u  hodnocení  přestavování  a  otázky na 

hodnocení atraktivity hlasu bylo srovnání korelačních koeficientů signifikantně rozdílné (Z= 2,11, 

p=0,035),  stejně  tak  u  čtení  hymny (Z=  2,28,  p=0,011)  -  ženy  zde  totiž  pravděpodobně  mají 

tendenci se podhodnocenovat a to nejvíce právě v nahrávkách řeči – proto zde byl větší rozdíl v 

hodnocení a sebehodnocení nahrávek řeči – to poukazuje na již zmíněnou tendenci žen být k sobě 

kritičtější než muži (Franzoi a kol., 2011). 

3. Hypotéza

Sebehodnocená kvalita hlasu bude mít vliv na sebevědomí a sociosexualitu

Další hypotéza se zabývala souvislostí sebehodnocené kvality hlasu ve vztahu k sebevědomí 

a sociosexualitě. U českých mužů se neukázala žádná korelace sebehodnocené kvality hlasu a zpěvu 

a  sociosexuality,  zatímco u českých žen  se ukázalo  několik  signifikantních  korelací  a  trendů v 

otázkách sebehodnocení zpěvu a sociosexuality - konkrétně v kategoriích „přístup“, „touha“ a v 

celkovém skóru sociosexuality. V tomto případě tedy můžeme říci, že sebehodnocená kvalita zpěvu 

českých  žen  má  pozitivní  vliv  na  sociosexualitu.  V  brazilském  vzorku  se  ukázaly  pozitivní 

signifikantní korelace a trendy sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu a talentu ve zpěvu i u 

mužů  –  zde  převážně  v  kategorii  „chování“,  „touha“  a  i  celkovém  skóru  sociosexuality,  což 

naznačuje souvislost sebehodnocené kvality hlasu a zpěvu u brazilských mužů. U Brazilských žen 

se  naopak  nevyskytla  žádná  korelace  sebehodnocené  kvality  hlasu  a  zpěvu  se  sociosexualitou. 

Rozporuplnost výsledků nás poměrně zaskočila. Ukazují se totiž genderové tendence , avšak v námi 

zvolených kulturách naprosto opačné.  Vypadá to,  že v tomto ohledu jsou si bližší  české ženy a 

brazilští  muži.  Je třeba také říci,  že v obou kulturách byly nalezeny signifikantní mezipohlavní 
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rozdíly  v  sociosexualitě  –  muži  obou  kultur  dosahovali  ve  všech  kategoriích  vyššího  skóru 

sociosexuality. Ve většině kategorií byly signifikantní rozdíly,  pouze ve dvou kategoriích se našel 

pouze trend – české populaci v kategorii „chování“ (p=0,073) a v brazilské v kategorii „přístup“ 

(p=0,073). Dalším předmětem zkoumání v rámci této hypotézy bylo sebevědomí. U českých mužů 

se  neukázala  žádná  korelace  sebevědomí  a  sebehodnocené  kvality  hlasu.  Žádná  korelace  se 

neukázala ani u českých žen, takže můžeme říci, že u českého vzorku se neprokázala souvislost 

sebehodnocené kvality hlasu a sebevědomí.  To je v rozporu s našimi předpoklady,  vzhledem k 

tomu,  že  v  rámci  konceptu  Body-Image  se  ukazuje  jasná  souvislost  celkového  sebevědomí  se 

sebehodnocenou fyzickou atraktivitou (O'Dea, 2012). Domníváme se, že hlasové sebehodnocení 

možná tolik nesouvisí s celkovým sebevědomím, protože v naší kultuře je stále kladen větší důraz 

na vzhled. Navíc neverbální složka řeči – tedy náš hlas – je úzce spojen s verbální složkou řeči, což 

by mohlo znamenat, že lidé více spoléhají na své řečové schopnosti než na své hlasové schopnosti. 

Na  toto  téma  je  třeba  provést  další  výzkumy,  nicméně  jedná  se  o  zajímavé  zjištění.  Bohužel 

výsledky sebevědomí pro brazilský vzorek nebyly k dispozici.

4. Hypotéza

Hodnocená kvalita hlasu bude mít vliv na sebevědomí a sociosexualitu

Dále  jsme  chtěly  zjistit,  zda  má  atraktivita  hlasu,  hodnocená  nezávislými  hodnotiteli, 

souvislost  opět  se  sociosexualitou  a  se  sebevědomím.  U  českých  mužů  jsme  našly  částečně 

signifikantní výsledky či  trendy pro korelaci zpěvu a některé kategorie sociosexuality – byla to 

kategorie „přístupu“, „touhy“ a celkového skóru sociosexuality a dále korelace u řeči  a kategorie 

„touhy“  a  celkového  skóru  sociosexuality.   U  českých  mužů  jsme  tedy  našly  souvislosti 

sociosexuality jak u hodnocené atraktivity zpěvu, tak řeči. U obou hodnocení (zpěvu i řeči) šlo o 

„touhu“ a celkový skór sociosexulaity a u zpěvu navic o „přístup“. Proto můžeme říci, že u českých 

mužů platí, že čím jsou jejich hlasy obecně hodnoceny jako více atraktivní, tím méně restriktivní je 

jejich  sexualita.  Navíc  zpěv  pravděpodobně  souvisí  s  větším  množstvím  charakteristik 

sociosexuality,  takže může byt  o  daném jedinci  vice informativní  než řeč. U brazilských mužů 

můžeme vidět  pozitivní  signifikantní  korelace  či  trendy všech  hodnocení  nahrávek  a  kategorie 

sociosexuality „touha“, dále pak trendy u celkového skóru sociosexuality a hodnocení nahrávek jak 

zpěvu, tak řeči (což jsou téměř stejné výsledky jako u českých mužů). To potvrzuje skutečnost, 

kterou jsme popsaly výše – tedy že čím méně restriktivní sexualita muže, tím jsou jeho nahrávky 

hodnoceny jako atraktivnější   U českých ani brazilskývch žen nebyly nalezeny žádné signifikantní 

korelace sociosexuality a hodnocení atraktivity nahrávek, což znamená, že u žen zřejmě hodnocení 

atraktivity nahrávek a jejich socieosexualita nesouvisí. Zde tedy můžeme říci, že u mužů (českých i  
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brazilských) hodnocení kvality hlasu a sociosexuality souvisí, u žen však nikoliv (a to ani v české 

ani v brazilské populaci). V rámci hodnocení mužských nahrávek nezávislými hodnotitelkami se 

tedy naše hypotéza potvrdila.  Co se týče sebevědomí a hodnocené kvality hlasu u českého vzorku, 

ani u žen ani u mužů se žádný vztah neprokázal – ani hodnocená kvalita hlasu tedy zřejmě nemá 

vliv na sebevědomí jedince. To nejspíše opět souvisí s tím, že v naší kultuře je větší důraz kladen 

spíše na fyzickou atraktivitu a hlasová atraktivita tak neovlivňuje celkové sebevědomí člověka. Pro 

brazilský vzorek nebyly výsledky sebevědomí k dispozici.

Další  důležitou  součástí  této  práce  bylo  hledání  rozdílů  nebo  podobností  jak  mezi 

jednotlivými pohlavími, tak mezi námi dvěma zvolenými kulturami.

Rozdíly mezi muži a ženami v rámci kultur

Hodnocení atraktivity nahrávek

 Zjistily jsme, že v České republice byl mezi muži a ženami rozdíl v hodnocení atraktivity 

nahrávek zpěvu – ženské nahrávky zpěvu byly v tomto případě hodnoceny jako atraktivnější než 

mužské. Hodnocení nahrávek řeči se přitom u českého vzorku nelišilo. Podobný rozdíl jsme zjistily 

i u brazilského vzorku – zde se však signifikantně lišilo hodnocení nahrávek jak řeči, tak zpěvu. 

Brazilské ženské hlasy byly v tomto případě opět  hodnoceny jako atraktivnější  než mužské.  U 

českého vzorku můžeme vidět souvislost s oblibou a frekvencí zpěvu, protože se zde ukázalo, že 

ženy častěji a raději zpívají než muži a také v sebehodnocené kvalitě zpěvu se české ženy hodnotily 

lépe než čeští muži – ukazuje se tedy, že české ženy v tomto případě dokáží odhadnou svůj hlas lépe 

než  muži.  V případě  brazilského  vzorku  se  sice  ukázalo,  že  ženské  hlasy  (řeči  i  zpěvu)  byly 

hodnoceny jako atraktivnější než mužské, avšak v souvislosti se sebehodnocenou atraktivitou hlasu 

vidíme tendenci opačnou – muži atraktivitu svého hlasu hodnotili lépe než ženy. V tomto případě to 

tedy vypadá, že brazilské ženy mají tendenci se podhodnocovat – jak již bylo řečeno dříve v diskuzi 

k naší druhé hypotéze, a toto by souvislelo s celkovou tendencí žen být k sobě více kritické (i když 

v tomto případě se tato tendence ukazuje pouze u brazilských žen) (Franzoi a kol. 2011).

109



Sebehodnocená kvalita hlasu a zpěvu

Dále jsme zjišťovaly,  jaké byly rozdíly v sebehodnocené kvalitě hlasu a zpěvu. V tomto 

případě se u českého vzorku ukázal signifikantní rozdíl pouze v sebehodnocení zpěvu, kdy ženy 

hodnotily  vlastní  zpěv  jako  lepší  –  v  souvislosti  s  dříve  prezentovanými  výsledky  ohledně 

hodnocení atraktivity zpěvu můžeme říci, že ženy nejen hodnotily svůj vlastní zpěv lépe, ale jejich 

zpěv byl skutečně hodnocen lépe i nezávislými hodnotiteli. U brazilského vzorku se ukázala opačná 

tendence – sebehodnocení zpěvu bylo u mužů a žen bez rozdílu, avšak sebehodnocená atraktivita 

hlasu se u mužů a žen lišila a v tomto případě hodnotili muži atraktivitu svého hlasu jako vyšší. Na 

druhou stranu hodnocená atraktivita, jak již bylo zmíněno, ukazuje, že ženy byly v obou případech 

(hodnocení zpěvu i řeči) hodnoceny lépe. To opět poukazuje na podhodnocování kvality vlastního 

hlasu brazilských žen a nejspíše nadhodnocování kvality hlasu brazilských mužů (Franzoi a kol. 

2011)

Sociosexualita

Dále jsme hledaly rozdíly v sociosexualitě – zde byly nalezeny signifikantní výsledky u 

obou kulturních vzorků a můžeme tedy říci, že mezi muži a ženami je rozdíl v sociosexualitě jak v 

České republice, tak v Brazílii. Navíc v obou kulturách dosahovali muži ve skóru sociosexuality 

vyšších skórů, což znamená, že muži mají větší tendenci k sexuální variabilitě. Tato skutečnost se 

potvrdila již v dřívějších výzkumech, takže můžeme říci, že naše výsledky potvrzují skutečnost, že 

muži jsou v sexuálních vztazích méně restriktivní než ženy (Schmitt, 2005).

Obliba a frekvence zpěvu

Dále jsme u obou kultur zkoumaly rozdíl, s jakou oblibou a frekvencí muži a ženy zpívají. U 

českého vzorku se ukázal signifikantní rozdíl pouze u obliby zpěvu – kde jsme zjistily že ženy 

zpívají raději než muži.  Ve frekvenci zpěvu se sice neukázal signifikantní rozdíl, avšak můžeme 

zde  vidět  trend,  přičemž  výsledky  opět  ukazují,  že  ženy  zpívají  častěji  než  muži.  To  by  pak 

souhlasilo i s hodnocením a sebehodnocením vlastního zpěvu, kdy ženy dostávaly od nezávislých 

hodnotitelů ve zpěvu vyšší hodnocení a samy svůj zpěv hodnotily lépe než muži – pokud propojíme 

všechny tyto výsledky, můžeme dojít k závěru, že české ženy prokazatelně lépe, raději a častěji 

zpívají než čeští muži. Brazilský vzorek ukazuje naprosto opačné tendence – v oblibě i frekvenci 

zpěvu zde byl signifikantní rozdíl s tím, že v tomto případě brazilští muži raději a časteji zpívají než 

brazilské ženy. Vzhledem k tomu, že brazilské ženy hodnotily svůj vlastní hlas hůře než muži, byl 

tento výsledek očekávatelný. Překvapením zde však byl fakt, že brazilské ženy byly ve zpěvu přesto 

hodnoceny lépe než brazilští muži - tuto skutečnost jsme však již dříve diskutovaly jako tendenci 

žen se podhodnocovat. Je možné, že ženy mají na svůj vlastní zpěv vyšší nároky a přestože je jejich 
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zpěv hodnocen dobře, ony samy jsou s ním nespokojené

Mezikulturní srovnání

Hodnocení atraktivity nahrávek

Srovnání hodnocení atraktivity nahrávek mezi Čechy a Brazilci jsme provedly na základě 

jednotlivých nahrávek. Zde se u mužů ukázal pouze signifikantní trend u hodnocení představování a 

to s tím, že čeští muži byli hodnoceni jako atraktivnější – v tomto případě můžeme tento výsledek 

spojovat s tím, že čeští muži v řečových nahrávkách používali větší hlasový rozsah, což mohlo 

ovlivnit hodnocení atraktivity nahrávek ženami. U žen se ukázaly signifikantní rozdíly v hodnocení 

nahrávek řeči – tedy hodnocení představování a čtené hymny, přičemž v tomto případě byly lépe 

hodnoceny brazilské ženy. To je opět překvapivým výsledkem, vzhledem k tomu že brazilské ženy 

hodnotily atraktivitu svého hlasu jako horší, než české ženy.

Sebehodnocená kvalita hlasu a zpěvu

U mužů jsme zjistily signifikantní rozdíl v tom, jak hodnotili atraktivitu vlastního hlasu a 

talentu ve zpěvu - čeští muži hodnotili atraktivitu vlastního hlasu lépe než brazilští muži. To by opět 

souhlasilo  s  předchozími  výsledky,  kde  se  ukázalo,  že  řečové  nahrávky  českých  mužů  byly 

hodnoceny jako atraktivnější. Dále jsme našly signifikantní rozdíl  v dotazu na talent ve zpěvu - v 

tomto případě brazilští muži hodnotili svůj talent lépe než čeští muži a to i přesto, že z výsledků 

frekvence zpěvu bylo patrné, že čeští muži zpívají častěji než brazilští muži. Nenašly jsme žádný 

rozdíl v tom, jak čeští a brazilští muži hodnotili kvalitu vlastního zpěvu. U žen jsme našly pouze 

jeden signifikantní rozdíl a to v hodnocení atraktivity vlastního hlasu a zde, stejně jako u mužů, 

hodnotily české ženy atraktivitu vlastního hlasu jako vyšší. Hodnocení nezávislými hodnotiteli však 

ukázalo, že hodnocení řeči brazilských žen bylo vyšší - toto pravděpodobně opět ukazuje již dříve 

zmíněné  tendence  brazilských  žen  podceňovat  kvalitu  svého  hlasu,  anebo  na  ni  klást  větší 

požadavky.

Frekvence a obliba zpěvu

V souvislosti s předchozími výsledky je zajímavé podívat se na výsledky srovnávacího testu obliby 

a frekvence zpěvu mezi Čechy a Brazilci. U mužů se totiž ukázal rozdíl v tom, jak často zpívají a to 

s tím výsledkem, že čeští muži zpívají častěji – a to i přesto že v rámci sebehodnoceného talentu ve 

zpěvu se lépe hodnotili brazilští muži. Tato skutečnost nás překvapila i z toho důvodu, že v 

očekáváních založených na stereotypech o zkoumaných kulturách jsme předpokládaly, že právě 

brazilští muži budou těmi, kdo bude raději a častěji zpívat, zatímco čeští muži se budou ke zpěvu 
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stavět negativněji. Tato skutečnost pouze ukazuje, že není možné zakládat jakákoliv tvrzení na 

pouhých stereotypech o různých kulturách. U žen se ukázal jasný rozdíl jak v oblibě, tak ve 

frekvenci zpěvu, kde opět české ženy raději a častěji zpívají. Z celkových výsledků pak vyplývá, že 

brazilské ženy méně rády a méně často zpívají – a to ve srovnání s muži z vlastní kultury i s ženami 

z odlišné kultury. Na těchto výsledcích je pak obzvláště zajímavé, že brazilské ženy dostaly od 

nezávislých hodnotitelů vůbec nejvyšší hodnocení zpěvu – o to jak ve srovnání z muži (Brazilci-

signifikantní rozdíl), tak s českými ženami (zde se ukázal trend) – to opět podporuje tvrzení, že 

brazilské ženy jsou k svému hlasu i zpěvu poměrně kritické a náročné.

Základní frekvence a rozsah hlasu

Ani u žen ani u mužů jsme mezi českým a brazilským vzorkem nenašly signifikantní rozdíl 

v užívané základní frekvenci. Rozdíl jsme však našly v užitém rozsahu a to i u mužů, i u žen – v 

případě mužů byl nalezen signifikantní rozdíl mezi Čechy a Brazilci v užívaném rozsahu v řeči 

(nikoliv  však  u  zpěvu),  kdy čeští  muži  užívali  většího  rozsahu  –  to  by pak mohlo  souviset  s 

hodnocením atraktivity nahrávek, kdy čeští muži získali lepší hodnocení nahrávek řeči než brazilští 

muži. V případě žen můžeme vidět trend také u řeči, který poukazuje na rozdíl mezi užívaným 

rozsahem českých a brazilských žen (české ženy v řeči užívaly větší rozsah), u zpěvu jsme opět 

nenašly žádný rozdíl. Vzhledem k tomu, že v hodnocení atraktivity nahrávek řeči žen žádný rozdíl 

mezi  Češkami  a  Brazilkami  nebyl,  podporuje tato  skutečnost  výsledky korelační  analýzy,  která 

zjistila, že rozsah zřejmě nemá na hodnocení atraktivity hlasu žen žádný vliv.

Limity a pozitiva studie
Jedním  z  pozitivních  aspektů  tohoto  výzkumu  bylo  zohlednění  zpěvu  v  hodnocení  a 

sebehodnocení kvality hlasu. Zatímco předchozí studie se zabývaly většinou jen hodnocením hlasu 

v  rámci  řečových  projevů,  považujeme  zapojení  hlasu  do  tohoto  výzkumu  za  inovativní  a 

významnou část, která ukazuje, že mezi hodnocením řeči a zpěvu jsou určité rozdíly a že pokud 

chceme pracovat s hlasem a jeho atraktivitou, není dostačující zkoumat pouze řeč.

Limitem studie může být skutečnost, že česká a brazilská studie nemohou být stoprocentně 

srovnatelné.  Brazilská studie totiž předcházela české a její rozsah byl širší – celý výzkum zahrnoval 

zkoumání fotografií těla i tváře, videa tance atd., tato studie nebyla specializovaná na zkoumání 

hlasu v rámci Body-Image a tak dotazníky neobsahovaly některé otázky, které se poté vyskytovaly 

v české studii – jednalo se o otázky: „Jak ostatní lidé hodnotí kvalitu Vašeho hlasu?“ a   „Jak ostatní  

lidé hodnotí kvalitu Vašeho zpěvu?“. Dále zde chyběl Rosenbergův dotazník sebevědomí. To sice 
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neovlivnilo kvalitu ani jednoho z výzkumů, avšak nebylo možné provést některá srovnání ohledně 

sebehodnocené kvality zpěvu a hlasu a také prozkoumat souvislost sebehodnocené kvality hlasu a 

zpěvu brazilských mužů a žen s jejich sebevědomím.

Možným nedostatkem mohou být samotné nahrávky, protože zpěv je velmi specifický a je 

tak těžké zvolit písně, které je možné srovnávat i mezi kulturami. Příkladem může být hymna, která 

je sice v rámci daných kultur společnou písní národa a tak by jí měl znát každý – na druhou stranu 

se jedná o dvě různé písně a i u hodnotitele záleží, jak se mu daná hymna líbí (možná hodnocení 

závisí i na jeho národním cítění). Píseň „hodně štěstí zdraví“ je sice mezinárodné známá, avšak 

jedná se o situační píseň a je možné že jedinec nemusí být zvyklý tuto píseň zpívat a to může 

ovlivnit jeho výkon. Na druhou stranu nechat člověku volný výběr písní pro výzkum tohoto druhu 

není možné, protože je třeba nahrávky standardizovat, aby mohly být srovnatelné a tak je určité 

omezení pro participanta podmínkou. Stejně tak může být pro některé jedince problém zpívat v 

laboratorních podmínkách, kdy se po něm zpěv přímo vyžaduje v rámci výzkumu a jedinec tak 

může být (i přes veškerou snahu výzkumníků) ve stresu a to může ovlivnit jeho pěvecký výkon. 

Návrhy na další studie
Šíře sběru dat se ukázala být užitečná pro uskutečnění více než jednoho výzkumu, bylo by 

tedy možné v rámci  dalších prací/výzkumů fakulty provést  sběr  dat  podle našeho osvědčeného 

designu a tak rozšířit celý vzorek. Vzhledem k tomu, že zatím nebyla využita všechna data – jako 

videa tance, fotografie těla a tváře a také část nahrávek (máme nahrávky spontánní řeči, zpěv hey 

Jude atd.) a množství otázek vyplněných v dotazníku se také v našich analýzách neobjevilo, může 

námi  sesbíraná  data  využít  někdo  z  budoucích  studentů  pro  svůj  výzkum  a  mimojiné  nám 

poskytnout doplňující data pro překontrolování výsledků a uvážení dalších kroků analýzy.  

Pokud bude probíhat další sběr dat v Brazílii,  rády bychom doplnily soubor dotazníků o 

Rosenbergův dotazník sebevědomí, abychom mohly hodnocenou a sebehodnocenou kvalitu hlasu 

Brazilců srovnávat s jejich sebevědomím.

Dalším vytyčeným cílem pro tyto studie je získání hodnocení nahrávek mezikulturně – tedy 

hodnocení brazilských nahrávek Čechy a hodnocení českých nahrávek Brazilci. Částečně již tento 

sběr proběhl, avšak je třeba získat dostatečný počet hodnocení, abychom statistické analýzy mohly 

považovat za průkazné a proto jsme tyto výsledky zatím do této práce nezahrnovaly. Bezpochyby 

však  k  analýzám těchto  dodatečných  sběrů  dat  dojde  a  k  jejich  výsledky budou  prezentovány 

pravděpodobně ve vybraném odborném časopise.

.
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Závěr

Cílem studie bylo zjistit,  zda v námi zvolených kulturách koreluje hodnocená a sebehodnocená 

kvalita hlasu a zda hodnocená a sebehodnocená kvalita hlasu ovlivňuje sebevědomí a sociosexualitu 

člověka. Dále jsme chtěly zjistit, zda se v těchto ohledech vyskytují rozdíly mezi muži a ženami a 

také  zda  existují  rozdíly  mezi  námi  zvolenými  kulturami.  Komplexní  sběr  dat  pak  probíhal  v 

průběhu  dvou let  v  České  republice  a  v  Brazílii  a  výzkum pokládáme za  úspěšně  naplněný  – 

podařilo se nám sehnat dostatečné množství participantů do dvou cílových vzorků a i dostatečný 

počet  hodnotitelů.  Výsledky  analýz  ukázaly  množství  očekávaných  i  překvapivých  výsledků. 

Ukázalo se, že sebehodnocená a hodnocená kvalita hlasu spolu koreluje u českých žen a brazilských 

mužů. U brazilských žen výsledky potvrdily pouze korelaci hodnocení a sebehodnocení nahrávek 

zpěvu a u českých mužů spolu nekorelovalo hodnocení a sebehodnocení nahrávek vůbec. Také se 

ukázalo, že ani hodnocená ani sebehodnocená kvalita hlasu nemá vliv na sebevědomí jedince – zde 

však bohužel nebyly výsledky pro brazilskou část a je možné, že vzhledem k ostatním výsledkům, 

kdy se několikrát ukázalo že brazilské ženy pravděpodobně velice podceňují své hlasové schopnosti 

a brazilští muži pak prokazatelně častěji a raději zpívali – přičemž na rozdíl od českých mužů se u 

nich korelace hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu potvrdily. Tak bychom mohly očekávat, že 

v brazilské kultuře bude mít sebehodnocená a hodnocená kvalita hlasu na sebevědomí možný vliv. 

Zajímavé  výsledky  se  pak  ukázaly  v  rámci  sebehodnocené  kvality  hlasu  v  souvislosti  se 

sociosexualitou, protože zde se ukázal vliv sebehodnocené kvality zpěvu na sociosexualitu českých 

žen a brazilských mužů, avšak žádný vliv na sociosexualitu českých mužů a brazilských žen. Dále 

se ukázal vliv hodnocené kvality hlasu na sociosexualitu mužů a to v obou kulturách, zatímco u žen 

se  takový vliv  neukázal.  V rámci  hodnocení  nahrávek nezávislými  hodnotiteli  dopadly v obou 

kulturách lépe ženy,  kdy v Brazílii  dostaly ženy lepší  hodnocení  u  obou typů nahrávek (řeči  i 

zpěvu),  české  ženy pak dostaly lepší  hodnocení  u  nahrávek  zpěvu.  V Čechách  také  ženy lépe 

hodnotily svůj vlastní zpěv, v Brazílii naopak lépe muži hodnotili atraktivitu svého hlasu. Co se týče 

obliby a frekvence zpěvu, v Čechách raději a častěji zpívají ženy, v Brazílii naopak muži. Pokud 

bychom chtěly z těchto výsledků utvořit nějaký ucelený závěr, mohly bychom říci, že brazilští muži 

mají  v  mnoha  ohledech  blíže  k  českým  ženám,  protože  u  nich  úzce  koreluje  hodnocená  a 

sebehodnocená kvalita hlasu a prokazatelně raději a častěji zpívají než jejich „protějšky“. Nadruhou 

stranu srovnávací test sociosexuality mezi kulturami a pohlavími potvrdil, že muži v obou kulturách 

dosahovali  většího  skóru  sociosexuality,  takže  byli  sexuálně  méně  restriktivní  (navíc  měla  na 

sociosexualitu mužů vliv hodnocená kvalita hlasu a zpěvu ) – tento genderový rozdíl se ostatně 

potvrzuje i v jiných výzkumech v jiných výzkumech. Celkové hodnocení nahrávek pak ukazuje, že 
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ženské hlasy jsou u obou kultur hodnoceny jako atraktivnější. A to i přes rozdílné sebehodnocení 

českých a brazilských žen. 

Tuto práci bych uzavřela s tím, že z množství výsledků není jednoduché vytvořit jednotný 

závěr a proto se nebudeme snažit jednoznačně prohlásit,  zda je možné hlas do konceptu Body-

Image zahrnout. Zdá se, že hlas je ještě složitějším aspektem atraktivity člověka než jsme očekávaly 

a na prokázání takového tvrzení by bylo potřeba nasbírat ještě větší množství dat a vytvořit více 

otázek na sebehodnocenou kvalitu hlasu a zpěvu, aby mohly být provedeny dodatečné analýzy. Tuto 

práci tak můžeme považovat  za počátek zkoumání této souvislosti  hodnocené a sebehodnocené 

kvality hlasu a jeho vlivu na osobnost člověka a třeba i vznik nového konceptu Voice-Image.
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Přílohy

Pozvánka k účasti na výzkumu
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Hlasové nahrávky: procedura

1. Číslo účastníka výzkumu v češtině a v angličtině 
     (např. eF jedenáct, eF eleven)

2. Představení (všichni říkají Petr/Petra, nikoliv svoje jméno): 
     „ Jmenuji se  Petr/Petra  a pocházím z Havlíčkova Brodu“.

3. Hlasová rozcvička:
A) říci HUUUUUMMMMMM se zavřenými ústy, přirozeně.

B) říci AAAAAAAAAA přirozeně, bez námahy

C) ahhhhh od co nejhlubšího až po nejvyšší a vrátit se zpět nanejnižší

4. Krátce popsat, jak připravujete čaj

5. Přečíst “Hodně štěstí zdraví” 

Hodně štěstí, zdraví 
hodně štěstí, zdraví 

hodně štěstí, milý Honzo 
hodně štěstí, zdraví

a začátek hymny:
Hymna

Kde domov můj,
kde domov můj.

Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!

6. Zpěv
a) Zazpívat “Hodně štěstí zdraví”
b) zabroukat  “Hodně štěstí zdraví” (nanana)
c) zapískat “Hodně štěstí zdraví”
c) zazpívat začátek hymny
d) zazpívat poslední část “Hey Jude”  (naa-nana-nanana,naaa-nanana,naaa-Hey 
Jude)
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Další přílohy jako:

„Dotazníky pro cílový vzorek“ a „Dotazník pro hodnotitele“

 jsou uloženy v SIS jako elektronické přílohy

128


	Abstrakt
	Abstract
	Úvod
	Teoretická část
	Vymezení tématu a dostupná literatura
	Proč užíváme koncept body-image a ne self-image/self-schema

	Body-Image
	Body-Image v životě člověka
	Genderové a etnické rozdíly
	Body-Image u dětí
	Body-Image a dospívání
	Body-Image u dospělých
	Body Image a vyšší věk
	Sebevědomí 
	Sebehodnocená atraktivita

	Hlas 
	Hlas z anatomického hlediska
	Respirační ústrojí
	Fonační ústrojí
	Artikulační ústrojí

	Souvislost hlasu a hormonálního působení
	Genderové rozdíly v hlase
	Výška a hloubka hlasu
	Jaký vliv má hlas na vnímání osobnostních a fyzických charakteristik?
	Hlas z evolučního hlediska
	Atraktivita hlasu z evolučního hlediska
	Partnerské strategie a rozdílné investice rodičů do potomstva
	Preference pohlavně typických hlasů
	Faktory ovlivňující hodnocení atraktivity hlasu
	Intraindividuální variabilita
	Interindividuální variabilita

	Sebehodnocená atraktivita hlasu
	Vliv kultury na hodnocení hlasové atraktivity
	Zpěv


	Emprirická část
	Cíle a hypotézy
	Metodologie
	Cílový vzorek
	Nábor cílového vzorku
	Popis cílového vzorku

	Procedura
	Fotografie
	Videa
	Nahrávky

	Brazilská část
	Soubor dotazníků
	Demografické údaje
	Hodnocení vlastní atraktivity a maskulinity/femininity
	Rosenbergův dotazník sebevědomí 
	Talent v různých aktivitách
	Sebehodnocená kvalita hlasu
	Nošení obleků
	Partnerské vztahy, sexuální orientace
	Sociosexualita
	Sexualita, orgasticita žen a  index erektilní funkce pro muže

	Hodnocení
	Úprava nahrávek pro hodnocení
	Chybějící data
	Program pro hodnocení nahrávek
	Hodnotitelé

	Průběh hodnocení stimulů
	Analýza hlasových nahrávek

	Výsledky
	Analýza
	Deskriptivní statistika českého cílového vzorku
	Deskriptivní statistika brazilského cílového vzorku
	Deskriptivní statistika českého vzorku hodnotitelů a hodnotitelek
	Deskriptivní statistika brazilského vzorku hodnotitelů

	Muži:
	Česká republika
	Korelace hodnocení jednotlivých nahrávek
	Korelace hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu
	Korelace hodnocené atraktivity zpěvu a obliby, četnosti a formální výuky zpěvu
	Korelace sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu
	Korelace sebehodnocené kvality hlasu a sebevědomí
	Korelace hodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality
	Korelace sebevědomí a hodnocení nahrávek
	Akustické parametry řeči a zpěvu mužů
	Srovnání akustických parametrů jednotlivých nahrávek
	Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek
	Srovnání rozsahu jednotlivých nahrávek

	Srovnání průměrné základní frekvence hlasu mezi zpěvem a řečí
	Hodnocená atraktivita a základní frekvence hlasu 
	Rozsah a hodnocení  atraktivity hlasu  
	Srovnání hodnocení zpěvu a řeči 

	Brazílie
	Korelace hodnocení jednotlivých nahrávek
	Korelace sebehodnocené kvality hlasu a hodnocené atraktivity mužů
	Korelace hodnocené atraktivity zpěvu a obliby a četnosti zpěvu
	Korelace sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu
	Korelace hodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality
	Akustické parametry řeči a zpěvu brazilských mužů
	Srovnání akustických parametrů jednotlivých nahrávek
	Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek
	Srovnání rozsahu jednotlivých nahrávek

	Srovnání průměrné základní frekvence hlasu mezi zpěvem a řečí
	Hodnocená atraktivita a základní frekvence hlasu 
	Hodnocená atraktivita a rozsah
	Srovnání hodnocení zpěvu a řeči 

	Regresní analýza sebehodnocené a hodnocené kvality hlasu mužů

	Ženy 
	Česká republika
	Korelace hodnocení jednotlivých nahrávek
	Korelace hodnocené a sebehodnocené kvality hlasu
	Korelace hodnocené atraktivity zpěvu a obliby, četnosti a formální výuky zpěvu
	Korelace sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu
	Korelace sebehodnocené kvality hlasu a sebevědomí 
	Korelace hodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality
	Korelace sebevědomí a hodnocení nahrávek
	Akustické parametry řeči a zpěvu českých žen
	Srovnání akustických parametrů jednotlivých nahrávek
	Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek
	Srovnání rozsahu jednotlivých nahrávek

	Srovnání průměrné základní frekvence hlasu mezi zpěvem a řečí
	Hodnocená atraktivita a základní frekvence hlasu 
	Rozsah a hodnocení  atraktivity hlasu 
	Srovnání hodnocení zpěvu a řeči 

	Brazílie
	Korelace hodnocení jednotlivých nahrávek
	Korelace sebehodnocené kvality hlasu a hodnocené atraktivity žen
	Korelace hodnocené atraktivity zpěvu a obliby a frekvence zpěvu
	Korelace sociosexuality a sebehodnocené kvality hlasu
	Korelace hodnocené atraktivity hlasu a sociosexuality
	Akustické parametry řeči a zpěvu brazilských žen
	Srovnání akustických parametrů jednotlivých nahrávek
	Srovnání základní frekvence jednotlivých nahrávek
	Srovnání rozsahu jednotlivých nahrávek

	Srovnání průměrné základní frekvence hlasu mezi zpěvem a řečí
	Hodnocená atraktivita a základní frekvence hlasu 
	Hodnocená atraktivita a rozsah
	Srovnání hodnocení zpěvu a řeči 

	Regresní analýza sebehodnocené a hodnocené kvality hlasu žen

	Rozdíly mezi muži a ženami v České republice
	Srovnání hodnocení řeči a zpěvu mezi muži a ženami
	Rozdíly v sebevědomí mužů a žen
	Rozdíly mezi jednotlivými otázkami na sebehodnocenou kvalitu hlasu
	Rozdíly v sociosexualitě
	Rozdíly v oblibě zpěvu a frekvenci zpívání

	Rozdíly mezi muži a ženami v Brazílii
	Rozdíly v hodnocení
	Rozdíly mezi jednotlivými otázkami na sebehodnocenou kvalitu hlasu
	Rozdíly v sociosexualitě
	Rozdíly v oblibě zpěvu a četnost zpívání
	Rozdíly mezi Čechy a Brazilci 
	Srovnání hodnocení všech nahrávek mezi Čechy a Brazilci
	Muži
	Ženy 

	Obliba a frekvence zpěvu
	Sebehodnocená kvalita hlasu
	Muži
	Ženy 

	Srovnání základní frekvence hlasu
	Muži
	Ženy 

	Srovnání rozsahu
	Muži
	Ženy



	Diskuze
	Hypotézy
	1. Hypotéza
	2. Hypotéza
	3. Hypotéza
	4. Hypotéza

	Rozdíly mezi muži a ženami v rámci kultur
	Hodnocení atraktivity nahrávek
	Sebehodnocená kvalita hlasu a zpěvu
	Sociosexualita
	Obliba a frekvence zpěvu

	Mezikulturní srovnání
	Hodnocení atraktivity nahrávek
	Sebehodnocená kvalita hlasu a zpěvu
	Frekvence a obliba zpěvu
	Základní frekvence a rozsah hlasu

	Limity a pozitiva studie
	Návrhy na další studie

	Závěr
	Použitá literatura

	Přílohy
	Pozvánka k účasti na výzkumu
	Hlasové nahrávky: procedura



