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ANOTACE 

 

Díky kulturnímu přenosu si lidé mohou vytvářet implicitní spojení mezi formálním 

oděvem a očekáváním o společenském postavení osob, které jej nosí. Napodobování stylu 

oblékání úspěšných jedinců můţe zvyšovat vnímanou míru prestiţe a mate value, které se 

dále mohou odráţet ve způsobu, jakým probíhá jejich interakce s druhými. Projevování 

hrdosti a sebevědomí jako znaků vysokého sociálního statusu těchto jedinců poskytuje 

hodnotnou informaci jejich potenciálním partnerům. Pocity hrdosti a úspěchu, které jsou 

vyvolány typem oděvu, mohou ovlivnit neverbální projevy. Změny v chování, které jsou 

výsledkem oblékání oděvu, který je spojován s vysokým statusem, pak mohou být spojeny 

s neverbálními rysy odkazujícími na vnímanou míru dominance, sebevědomí a atraktivity. 

Studie ukazují, ţe muţi, u nichţ se vyskytují ve vyšší míře dynamické a expanzivní 

neverbální rysy, jsou ţenami hodnoceni jako atraktivnější a maskulinnější. Dále jsou takoví 

jedinci hodnoceni jinými muţi jako dominantnější ve srovnání s muţi, kteří tyto neverbální 

rysy nevykazují. 

V naší studii jsme testovali vliv formálního a neformálního oděvu na muţské 

neverbální projevy a jejich posuzování muţi a ţenami, kteří hodnotili dominanci, sebevědomí 

a atraktivitu muţů na stimulech. Předpokládali jsme, ţe v experimentální podmínce, kdy na 

sobě bude mít muţ formální oděv, u něj bude zaznamenáno větší mnoţství dynamických a 

expanzivních projevů neţ v kontrolní podmínce, kdy bude oděn v neformálním oděvu. Dále 

jsme předpokládali, ţe nositelé formálního oděvu budou nezávislými hodnotiteli obojího 

pohlaví hodnoceni jako atraktivnější, dominantnější a sebevědomější neţ v kontrolní 

podmínce, kdy na sobě budou mít neformální oděv.  
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Čtyřicet muţů (průměrný věk 22,65; SD = 2,507) bylo nahráváno na videokameru 

během předvádění reklamy na genderově neutrální produkt fiktivnímu publiku. Tito muţi byli 

v kontrolní podmínce oděni do bílého trička a tmavých dţín a v experimentální podmínce do 

černého pánského obleku a bílé košile. Nahrávky celého těla byly následně upraveny tak, aby 

byly černobílé, byl u nich zvýšen kontrast a odstraněna zvuková stopa. Pro vytvoření 

etogramu, na jehoţ základě byla provedena analýza neverbálních projevů, byly vybrány prvky 

neverbálního projevu, které byly pouţity v předchozích studiích a které byly přizpůsobeny pro 

účely naší studie. Rovněţ byly pořízeny standardizované fotografie tváře a celé postavy 

kaţdého našeho participanta. 

Pro hodnocení stimulů jsme pozvali 44 muţů (průměrný věk 22,11; SD = 2,517) a 38 

ţen (průměrný věk 20,71; SD = 1,558) pro hodnocení videonahrávek na 7bodových škálách 

na atraktivitu, sebevědomí a dominanci. Další skupina ţen byla pozvána k ohodnocení tváře a 

celé postavy participantů na fotografiích rovněţ na 7bodové škále ohledně míry atraktivity. 
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ABSTRACT 

 

On the basis of cultural transmission, an implicit association could be created between 

formal clothing and expectations concerning the social status of its wearer. Imitation of 

successful individuals by means of grooming can increase the prestige and mate value, which 

can be reflected upon direct interaction with others. Displays of pride and self-esteem as a 

sign of high social status provide valuable information towards potential partners. Feelings of 

pride and success invoked by the type of clothing could affect nonverbal expressions. 

Changes in behavior as a result of wearing high status clothes may be connected to nonverbal 

traits which are linked to perceived dominance, self-esteem and attractiveness. Studies 

indicate that men who display more dynamic and expansive nonverbal traits are rated by 

women as more attractive and more masculine. They are also rated as more dominant by other 

men in comparison with men on whom these nonverbal traits do not manifest. 

We tested the influence of formal and casual clothes on male nonverbal display and its 

judgment by women and men regarding dominance, self-esteem and attractiveness. We 

hypothesized that there will occur greater amounts of dynamic and expansive nonverbal traits 

in men wearing formal clothes than in the same men wearing casual clothes. Further, we 

hypothesized that the wearers of formal clothes will be rated by independent raters as more 

attractive, more self-esteemed and more dominant than in the event of wearing casual clothes. 

Forty men (mean age 22,65; SD = 2,507) were recorded while advertising a gender 

neutral product to a fictional audience. They were dressed either in a white t-shirt and dark 

jeans or in a black suit with a white shirt. Video clips of the overall body were edited to black-

and-white (enhanced contrast, muted). Nonverbal traits chosen from previous studies or 

adjusted for our sample were used in ethogram for analysis of the video clips. We also took 

standardized photographs of the face and overall body of every participant. 

We recruited 44 men (mean age 22,11; SD = 2,517) and 38 women (mean age 20,71; 

SD = 1,558) for the rating of the video clips on a 7-point scale of attractiveness, self-esteem 

and dominance. Another group of women was used to rate photos of the face and overall body 

of these participants on a 7-point scale of attractiveness. 
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TEORETICKÉ ZAKOTVENÍ 

 

I. NEVERBÁLNÍ CHOVÁNÍ A JEHO KATEGORIE 
 

Neverbální komunikace a jeho prvky nesou sdělení, které jedinec vědomě nebo 

nevědomě předává ostatním ve svém okolí (Eibl-Eibesfeldt, 1989). Většina neverbálních 

projevů, které jsou pouţívány v neverbální komunikaci, je nezávislá na verbálním projevu, 

přestoţe jej doprovází a jejich význam můţe být skrytý a nejednoznačný. Neverbální projevy 

mohou verbální obsah zdůraznit, ale i popřít (Richmond, 2004). Jednotlivé neverbální projevy 

nelze interpretovat ve stále stejných významech, jak je tomu například u arbitrárního systému 

verbálního jazyka. Při interpretaci neverbálních prvků je nutné brát v potaz rovněţ situační 

kontext jejich výskytu. Pro příklad, neverbální projevy muţe sedícího s paţemi zkříţenými 

přes hrudník bychom pravděpodobně interpretovali různě, pokud bychom ho takto zahlédli 

v zimě na zastávce městské dopravy, anebo pokud bychom ho ve stejné pozici viděli jako 

personalistu během pracovního pohovoru (Feldman, 1991; Morris, 2009; Weisbuch, Slepian, 

Clarke, Ambady, & Veenstra-VanderWeele, 2010).  

Neverbální chování, tj. jak se člověk neverbálně projevuje pomocí neverbálních prvků, 

lze rozdělit do několika kategorií, které zahrnují kineziku (např. gesta, (Hall, Carter, & 

Horgan, 2001; Renninger, Wade, & Grammer, 2004)), posturiku (např. pozice těla (Hall et al., 

2001; Morris, 2009)), zabírání prostoru (např. zóny, osobní prostor, bariéry (Burgoon, 1991; 

Gatica-Perez, 2009; Hall, 2006; Morris, 2009)), haptiku (např. dotek, podání ruky (Burgoon, 

1991; Dolin & Booth‐Butterfield, 1993; Guéguen, 2010)), mimiku (např. úsměv, projevy očí 

(Conway, Jones, DeBruine, & Little, 2008; Ekman, Friesen, & Davidson, 1990; Guéguen, 

2008; Mehu, Grammer, & Dunbar, 2007)), paralingvistiku (např. výška, zabarvení a intenzita 

hlasu (Collins, 2000; Puts, Gaulin, & Verdolini, 2006; Zuckermann, Miyake, & Elkin, 1995)). 

Zvláštní kategorií neverbálního projevu je fyzický vzhled jedince, např. (Andreoletti, 

Zebrowitz, & Lachman, 2001; Cunningham, Druen, & Barbee, 1997; French, Robins, Homer, 

& Tapsell, 2009; Shannon & Stark, 2003). Fyzický vzhled je povaţován za neverbální projev 

z toho důvodu, ţe na jeho základě jedince působí na své okolí a svým vzhledem ovlivňuje, jak 

jej bude okolí vnímat v prvotních interakcích. Zároveň svým fyzickým vzhledem komunikuje 
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svému okolí základní informace o sobě (např. věk, pohlaví, status), na jehoţ základě pak 

spolu s dalšími kategoriemi neverbálních projevů vytváří první dojem (Adaval & and Wyer, 

2004; Shannon & Stark, 2003).  

Vyjmenovaným kategoriím neverbálního chování a jejich podrobnému rozebrání se 

autorka tohoto textu věnovala v rámci své bakalářské práce, viz (Kubicova, 2011), na niţ 

tematicky navazuje předkládanou diplomní prací. Dále se proto text bude věnovat 

neverbálnímu chování především v souvislosti s atraktivitou, sebevědomím, dominancí a 

statusem jedince. Bude se zaměřovat také na aspekty fyzického vzhledu člověka a jeho 

modifikace, které mohou mít vliv na to, jak je jedinec vnímán svým okolím a do jaké míry 

jsou mu přisuzovány charakteristiky jako atraktivita, sebevědomí, dominance a status. Tyto 

dvě sloţky, neverbální chování a fyzický vzhled jedince, které spolu úzce souvisí, budou 

zkoumány v empirické části předkládané práce.  

 

II. NEVERBÁLNÍ CHOVÁNÍ JAKO ADAPTACE
1
 

 

Neverbální chování je povaţováno za nedílnou součást mezilidských sociálních 

interakcí (Ambady & Rosenthal, 1992; Buss, 1999). V posledních letech se výzkum na tomto 

poli soustřeďuje na evoluční kořeny neverbálního chování, například na expresivní chování u 

člověka (Patterson, 2003; Simpson & Kenrick, 1997). Patterson (2003) se ve svém článku 

zaměřuje především na tři projevy neverbálního chování, a to na nápodobu, expresivitu a na 

smích. Jak uvádí, tyto tři projevy měly pro předky současného člověka adaptivní hodnotu pro 

vztahy mezi jedinci a stále se dotýkají rovněţ reality našeho moderního světa. Díky těmto 

projevům jsme schopni orientovat se v prostředí sociální reality, v níţ ţijeme a udrţovat na 

dobré úrovni vztahy s lidmi, s nimiţ se setkáváme (Patterson, 2003). 

Funkce nápodoby, expresivity a smíchu v mezilidských interakcích jsou typicky 

chápány v rámci dyády nebo skupiny ve smyslu vyjadřování a udrţování intimity mezi jedinci 

(Argyle & Dean, 1965). Je velmi důleţité připomenout, ţe naprosto stejné vzorce 

neverbálního chování mohou mít několik různých funkcí, a proto je nutné vţdy zohledňovat 

kontext daného neverbálního projevu a komplexitu neverbálního chování. Vyjadřování 

intimity můţe navíc pomocí určitých neverbálních vzorců regulovat probíhající interakci, 

poskytovat sociální kontrolu a urychlovat dosaţení cíle nebo splnění úkolu (Patterson, 2003). 

                                                 
1
 Adaptace je účelná vlastnost, která vznikla v průběhu evolučního procesu přizpůsobování se určitého 

organismu (respektive druhu) podmínkám, ve kterých žije. Díky adaptacím živé organismy přežívají a 
rozmnožují se (Flegr, 2004). 
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Nápodoba a zrcadlení 

 

Lidé museli dříve i nyní často čelit různým nástrahám. Vyrovnávání se s nástrahami se 

jim lépe dařilo v rámci skupiny a v rámci udrţování harmonických mezilidských vztahů, které 

byly zásadní pro to, aby byli tito jedinci ve skupině přijímáni. Postupem času bylo 

komunikační chování na neverbální úrovni, tedy neverbální vyjadřování pozitivních i 

negativních emocí, které podporovalo skupinovou dynamiku, mezi jedinci favorizováno a 

stalo se automatickým. Jedním z těchto selektovaných vzorců komunikace je jiţ zmiňovaná 

podvědomá nápodoba (Patterson, 2003).  

V souladu s funkční perspektivou ukazuje ve své práci adaptivní hodnotu specifických 

vzorců expresivního chování rovněţ Chartrand, Cheng (2003) a Lakinová, Chartrand (2003). 

Výsledky jejich studií nám poskytují důkaz o tom, ţe podvědomé napodobování partnerových 

postojů, gest a dalších pohybů, které se běţně vyskytují v sociálních interakcích, v některých 

kontextech je známé rovněţ jako tzv. zrcadlení, zvyšuje oblibu a posiluje sblíţení mezi 

interagujícími jedinci. Dále zjistili, ţe zvyšování oblíbenosti a narůstající sblíţení vede 

k častějšímu napodobování druhého (Cheng & Chartrand, 2003; Lakin & Chartrand, 2003). 

Dobré vztahy mezi jedinci posilované podvědomým napodobováním druhých nám pak 

poskytují výhodu a v posledku lepší moţnost přeţití, neboť jsme společenskými tvory 

závislými na druhých (Patterson, 2003). 

Jak jiţ bylo řečeno, prvotní nápodoba je podvědomá, a proto je zároveň nestrategická, 

tedy není pouţívána za účelem dosaţení nějakého cíle (Lakin & Chartrand, 2003). Vědci se 

tedy snaţí zodpovědět otázku, jak je moţné, ţe stojí napodobovací chování v mezilidských 

interakcích v popředí. Proces nápodoby můţe samozřejmě zahrnovat mnohem více neţ 

jednoduché mentální reprezentace daného chování. Na pokročilé úrovni se můţe vyskytovat 

také úmyslná nápodoba a její strategické vyuţívání. Pro lepší ilustraci podvědomé nápodoby 

si proto uveďme příklad, v němţ vystupuje dominantní jedinec Jan, který se nachází 

v interakci s méně dominantním, ale velmi se kontrolujícím Tomášem. Tomáš bude podle 

teorie J. Lakinové (2003) podvědomé nápodoby imitovat Janovy pohyby, coţ povede 

k upevnění přátelského vztahu mezi těmito dvěma muţi. Jan automaticky a bez vlastního 

vědomí rozpozná, ţe Tomáš napodobuje, tj. zrcadlí jeho neverbální chování, coţ způsobí, ţe 

si Tomáše více oblíbí (Lakin & Chartrand, 2003). Jan však musí určitým způsobem 

rozpoznat, ţe je Tomášovo chování podobné jeho vlastnímu neverbálnímu projevu. Z toho 
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důvodu Patterson (2003) navrhuje chybějící článek do tohoto okruhu nápodoby, a to 

jednoduchou proprioceptivní
2
 zpětnou vazbu, která Janovi umoţňuje srovnat jeho vlastní 

chování s chováním Tomáše. Dynamika podvědomé nápodoby je tedy podle Pattersona 

mnohem komplexnější, neţ jak předpokládá Lakinová a kol. (Patterson, 2003). 

 

Vyjadřování emocí 

 

Boone a Buck (2003) dále zjistili, ţe podobné společenské výhody a vytváření 

kooperace mezi jednotlivci plynou také z vyjadřování emocí. Lidé vysílají signály svých 

emočních úmyslů, které jsou jejich adresáti schopni rozkódovat. Výsledkem je pak větší 

ochota ke kooperaci a zároveň to osobám v této interakci pomáhá nadále vysílat upřímné 

projevy svých emocí  (Boone & Buck, 2003). 

Jedinci, kteří jsou vysoce expresivní, jsou během evolučního vývoje zvýhodňováni, 

protoţe výraz emocí ve tváři posiluje a urychluje jejich komunikaci a jejich interakce 

(Darwin, 1964). Tito jedinci mají výhodu nejen při koordinaci a zvládání interakcí, jejich 

upřímný výraz emocí je téţ znakem jejich důvěryhodnosti. Samozřejmě je při tom nutné, aby 

adresáti těchto výrazů emocí byly schopni tyto neverbální projevy dekódovat a posoudit 

důvěryhodnost adresanta. Vědci proto uvaţují o moţnosti, ţe se schopnost vysílání 

neverbálních podnětů na straně adresanta a dekódování na straně adresáta v průběhu evoluce 

vyvíjelo společně (Boone & Buck, 2003; Darwin, 1964). 

 

                                                 
2 Propriocepce označuje schopnost koordinovat své tělo v prostoru, je to schopnost nervového systému zaznamenat změny 

vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností („polohocit“). Proprioceptivní smysl nás informuje o poloze 

našeho těla (Klimeš, 1981; Vokurka & Hugo, 2009).  
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Emoce jako signál úmyslu 
 

Ačkoli Boone a Buck (2003) ve své studii definují projevované stavy především jako 

emoce, odkazují rovněţ na úmysly a motivace (Boone & Buck, 2003). Fakt, ţe úmysl je 

určujícím prvkem pro vytvoření výrazu tváře, je klíčový pro Fridlundův behaviorálně 

ekologický pohled na lidské výrazy. Podle Fridlunda (1994) se výraz tváře vyvinul právě 

proto, ţe byl behaviorálním signálem našich úmyslů. V tomto procesu mohly být pocity 

adresanta dokonce nepodstatné (Fridlund, 1994). Jako příklad můţeme uvést situaci, kdyţ se 

usmějeme na někoho, koho jsme právě potkali a s nímţ musíme spolupracovat. Z 

behaviorálně ekologické perspektivy je úsměv povaţován za znak touhy po přátelství a snahy 

dobře vycházet se svým novým pracovním partnerem, jde tedy o úmysl spolupráce. Úsměv 

zde nebyl projevem štěstí způsobeného novým seznámením se, protoţe zde existuje úmysl a 

pokus o dobré vycházení s druhou osobou. Úsměv zde funguje jako signál našich úmyslů být 

přátelský a ochotný ke spolupráci. Stejně tak není nazlobený obličej nutně znakem zlosti, ale 

můţe značit hrozbu (Fridlund, 1994).  

 

Smích – signál emočního stavu 

 

Podle Owrena a Bachorowskiho (1995, 2003) poskytuje nejjednodušší a nejpřímější 

signál o emočním stavu jedince jeho smích
3
. Předpokládají, ţe paralingvistická vokalizace 

posiluje svůj vliv díky vyvolání emoční odezvy u posluchače, čímţ získává zároveň jedinec, 

který vokalizuje. Smích vytváří příjemné pocity u posluchače, a tak podporuje pozitivnější 

chování posluchače vůči tomu, kdo se právě směje (Bachorowski & Owren, 1995; Owren & 

Bachorowski, 2003). Primární funkcí smíchu podle těchto vědců není reflexe čehokoli o 

adresantovi, ale vytvoření specifické afektivní reakce u adresáta. Nutno podotknout, ţe ne 

vţdy je odezva u adresáta pozitivního charakteru. Smích můţe být spontánního i 

kontrolovaného charakteru, proto na tomto místě vyvstává otázka, které faktory jsou určující 

pro úmysly jedince a uvědomování si smíchu. Aby byl tento neverbální projev efektivní, měl 

by se úmyslný smích velmi blíţit smíchu spontánnímu, aby jej adresát nedokázal odlišit. 

Jedinci s vysokou sebekontrolou zvládají expresivní chování mnohem efektivněji, proto lze 

také předpokládat, ţe budou také lepší v případě kontrolovaného smíchu (Owren & 

Bachorowski, 2003). 

                                                 
3
 Více o úsměvu a smíchu naleznete například v článku „Úsměv, prosím! Úsměv z evoluční perspektivy“ autorky 

této práce, viz Přílohy (Kubicová & Valentová, 2012). 
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Díky schopnostem napodobovat své blízké, vyjadřovat před nimi emoce a smát se 

s nimi, které vznikly v průběhu evoluce, jako adaptace na podmínky společenského ţivota 

mohli jedinci, jeţ těmito schopnostmi disponovali, pracovat na vztazích s jedinci, s nimiţ se 

dostávali do kontaktu. Především byli v komunikaci a udrţování dobrých vztahů úspěšnější 

neţ jiní jedinci, kteří tuto adaptaci postrádali. Odměnou a adaptivní výhodou byla těmto 

jedincům efektivnější komunikace, rychlejší získávání blízkých přátel a úspěšnější 

dosahování vlastních cílů. 

Obecně je pro tyto tři projevy neverbálního chování, tedy pro behaviorální nápodobu, 

výrazy emocí a pro smích, společná výše popsaná adaptivní výhoda. Zúčastnění jedinci 

získávají výhodu v podobě posílení pozitivních společenských kontaktů s druhými. Je jasné, 

ţe výrazy emocí poskytují výhodu při vytváření a upevňování vzájemné kooperace, přesto by 

si specifické formy těchto procesů zprostředkující zmíněné adaptivní výhody zaslouţily více 

pozornosti. 

 

III. TEORIE PODVOJNÉ DĚDIČNOSTI 
 

Mnohokrát jiţ bylo v tomto textu zmíněno slovo nápodoba, napodobovat. Teorie 

podvojné dědičnosti popisuje cestu, skrze niţ člověk začal napodobovat své okolí, a zda a 

proč pro něj tato aktivita byla během evolučního vývoje adaptivní.  

Teorie podvojné dědičnosti (dual inheritance hypothesis) byla formulována v 70. a 80. 

letech 20. století Henrichem, Boydem a Richersonem a vysvětluje, ţe lidské chování je 

výsledkem dvou interagujících evolučních procesů, genetické a kulturní evoluce. Tato teorie 

zahrnuje prvky lidské kultury do darwinovského paradigmatu a zaměřuje se na tři klíčové 

koncepty. Prvním konceptem je kulturní kapacita jako adaptace, druhým je kulturní evoluce a 

posledním je koncept koevoluce kultury a genů (Henrich, Boyd, & Richerson, 2008; Henrich, 

McElreath, & Davis, 2007). 

Podle této teorie mají lidé na základě geneticky vyvinutých psychologických adaptací 

schopnost získávat hodnoty, myšlenky, přesvědčení, postupy, mentální modely a strategie od 

ostatních jedinců v jejich kultuře. Toto se děje prostřednictvím pozorování a odvozování, a to 

v mnohem větší a komplexnější míře neţ je tomu u jiných druhů. Kulturní mechanismus učení 

pak dává vzniknout odlišnému typu „dědičnosti“. Prostřednictvím uvedeného mechanismu 

vniká kulturní evoluce, která funguje jinak neţ dědičnost genetická (Henrich & McElreath, 
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2007). Popsaná kulturní dědičnost můţe následně vést k procesu nazývanému koevoluce 

kultury a genů (culture-gene coevolution) (Henrich & Henrich, 2006; Henrich et al., 2007). 

Jako příklad nám můţe poslouţit kulturně vytvořený postup vaření masa před jeho 

poţitím, který se rozšířil v mnoha lidských společnostech a následně vedl k biologické 

adaptaci na tuto kulturní inovaci. V „prostředí vařeného masa“ mohly být zvýhodňovány 

geny, které postupně vedly ke zkrácení střev a díky tomu se zmenšily energetické výdaje na 

trávení potravy. Nevyuţitá energie mohla být následně pouţita pro rozvoj mozku (Aiello & 

Wheeler, 1995; Wrangham & Conklin-Brittain, 2003). Dalším příkladem můţe být adaptace 

lidského trávicího traktu na trávení laktózy i v dospělosti v závislosti na domestikaci skotu 

(Evershed et al., 2008; Vigne & Helmer, 2007). Tak se lidská biologie adaptovala na kulturně 

přenesené chování (Henrich & Henrich, 2006; Henrich et al., 2007). 

Teorii podvojné dědičnosti lze aplikovat také na znaky self-groomingu, 

sebeopečovávání, na něţ se spolu s jeho vlivem na neverbální projevy zaměřuje tato práce. 

Pokud se jedinec učí od ostatních a tak si vybírá dobré kulturní modely, je vhodné, aby 

napodoboval postupy schopných a úspěšných lidí. Kdo těmito adaptivními schopnostmi, 

strategiemi a preferencemi disponuje, však nemusí být jednoznačné. K důleţitému zjištění, 

koho je nejvhodnější a zároveň nejadaptivnější napodobovat, dopomáhají vodítka, která jsou 

obvykle vnímána podvědomě. Tato vodítka, která jsou spojena se schopnostmi, 

kompetentností, úspěchem a prestiţí, mohou být buď přímo pozorovatelná, anebo jsou 

s těmito charakteristikami a ţádoucími kvalitami v daném kulturním kontextu obecně 

spojována. Takovým vodítkem pak můţe být u muţů například velikost domu a rodiny, počet 

manţelek a dětí, počet zabitých tapírů nebo velikost největšího jamu
4
, stejně jako počet 

publikovaných prací, cena auta či oděvu (Henrich & Gil-White, 2001; Henrich et al., 2007). 

Jedním z těchto vodítek můţe být rovněţ neverbální chování nebo odívání a sebeopečovávání 

(Henrich & McElreath, 2007) zkoumané v předkládané studii, která se bude zabývat muţskou 

populací.  

Na základě popsaného kulturního přenosu a díky tendenci vybírat si tzv. dobré modely 

úspěšných, prestiţních, schopných a kompetentních jedinců k napodobování (Henrich et al., 

2005), mohl vzniknout model formálního oděvu ve smyslu jeho konkrétního vzhledu, který 

můţe být spojován s očekáváním o schopnostech jeho nositele a který odpovídá očekávanému 

společenskému statusu jeho nositele. Napodobování úspěšných jedinců pomocí znaků 

                                                 
4
 Jamy jsou jedlé škrobnaté hlízy z čeledi smldincovitých rostli (čeleď Dioscorea) pocházející z Afriky nebo 

z jihovýchodní Asie. Někdy jsou pojmem „jamy“ označovány také batáty (Ipomoea batatas), sladké brambory. 
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sebeopečovávání se tak můţe odrazit nejen v přímé interakci s dalšími jedinci, či v získávání 

vlastní prestiţe, ale můţe také vést k získávání partnerů s vysokou mate-value
5
 apod. 

 

IV. FYZICKÝ VZHLED 
 

Neposledním a relativně stálým lidským neverbálním projevem je fyzický vzhled a 

jeho modifikace. Na základě fyzického vzhledu se lidé mohou rozhodovat, jestli budou 

s daným jedincem komunikovat, nebo se interakci s ním raději vyhnou (Dion, 1990; 

Richmond, 2004). Kaţdý člověk působí na své okolí svým vzhledem a vytváří u ostatních lidí 

první dojem jiţ na základě své velikosti (tj. výška, váha, BMI), např. (Andreoletti et al., 2001) 

a tvaru těla (WHR, WSR), např. (Braun & Bryan, 2006; Connolly, Slaughter, & Mealey, 

2004); fluktuační asymetrie obličeje, např. (Brown & Moore, 2003; Burt & Perrett, 1997; 

Zebrowitz, Andreoletti, Collins, Lee, & Blumenthal, 1998) a postavy, např. (Rufus, 2007); 

barvy a tónu pleti, např. (Fink, Grammer, & Thornhill, 2001; Frost, 2007). Dalšími určujícími 

prvky, které silně ovlivňují první dojem vytvořený u druhých, jsou typ účesu, např. (Mesko & 

Bereczkei, 2004); oděv, např. (Dickhauser, Helgert, & Koppe, 2009; Haselton, Mortezaie, 

Pillsworth, Bleske-Rechek, & Frederick, 2007; Tiggemann & Lacey, 2009); doplňky a 

ozdoby, modifikace jako je tetování a piercing (Koziel, Kretschmer, & Pawlowski, 2010; 

Kozieł & Sitek, 2013; Tiggemann & Hopkins, 2011) a mnohé jiné. Podrobné rozebrání 

jednotlivostí utvářející fyzický vzhled by však přesahovalo rámec této práce. Vybrané 

charakteristiky, na jejichţ základě nám lidé přisuzují také osobnostní vlastnosti a které 

podléhají stereotypům, budou blíţe rozebrány níţe, viz pasáţe Stereotypizace a Fyzická 

atraktivita. 

Fyzický vzhled úzce souvisí s neverbálním chováním především proto, ţe pouhá 

konstituce těla a další jeho proporce se významně podílejí na způsobu, jak se jedinec 

projevuje pohybově a tedy i neverbálně. Stavba kostry muţe a ţeny, míra rozvoje 

jednotlivých svalů a pohlavně specifická místa pro ukládání tuku určují, jaký bude výsledný 

pohybový vzorec kaţdého jedince. Ukazuje se, ţe například způsob chůze je jedinečný stejně 

jako otisk prstu a můţe být proto pouţit pro identifikaci pachatele ve forenzní antropologii a 

kriminalistice (Nixon, Tan, & Chellappa, 2006). Dnes jiţ klasické výzkumy potvrzují 

                                                 
5
 Termín mate-value je používán především v odborném jazyce evoluční psychologie, je inspirován 

ekonomickými teoriemi a označuje tzv. hodnotu jedince na partnerském trhu (Buss, 2005). 
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schopnost člověka rozlišit pohlaví, věk a činnost neznámého jedince pouze na základě 

pohyblivých světelných bodů na tmavém pozadí (Johansson, 1973). 

Další významnou souvislostí fyzického vzhledu a neverbálního projevu je vizuální 

dojem pozorovatele, který můţe být zaloţen na dílčích informacích sloţených 

z pozorovaných neverbálních projevů a fyzických rysů. Na základě těchto vodítek jsme pak 

například schopni rozpoznat své známé i ze značné dálky (Cutting & Kozlowski, 1977). 

 

Péče o vzhled 

 

Sociální grooming
6
 ve smyslu čištění a udrţování zevnějšku druhého je u 

společenských zvířat, mezi něţ patří i člověk, známý jako jeden ze způsobů vytváření svazků, 

stmelování a posilování vztahů a společenských struktur. Ve společnostech primátů je sociální 

grooming důleţitý pro vytváření společenské hierarchie. Poskytování groomingu můţe slouţit 

jako zdroj, který umoţňuje získávat jiné zdroje nebo zboţí, jako je například jídlo, sex nebo 

ochrana. Sociální grooming můţe rovněţ slouţit jako prostředek pro sniţování stresu, 

zoufalství a napětí ve skupině (Aureli, 1997; De Waal, 1996). Samice primátů mezi sebou 

soutěţí o moţnost čistit srst jiným, výše postaveným samicím. Lze dokonce říci, ţe si tímto 

způsobem samice přímo „vyslouţí“ postup vzhůru ve společenské hierarchii samic dané 

skupiny, většina čištění srsti totiţ probíhá mezi samicemi nerovného ranku. Grooming je pak 

dobrým způsobem, jak si zvýšit svůj společenský status i své sebevědomí (Tiddi, Aureli, & 

Schino, 2012). 

Dalším příkladem mohou být lemčíci z čeledi lemčíkovitých (Ptilonorhynchidae) 

ţijící především na severu Austrálie. Tito ptáci jsou známi svým originálním počínáním 

v době námluv. Samci lemčíka staví tzv. loubí, chodbičky z trsů trávy, které následně zdobí 

různými barevnými a lesklými předměty (např. plasty, sklo, papír, kovy), květy, ulitami, 

kamínky a bobulemi. Samice lemčíka si toto připravené loubí prohlíţí a samec se ji snaţí 

zaujmout tancem na prostranství před loubím, aby se s ním samice spářila (Chvapil, 1985). 

Další zajímavostí na tomto počínání je skutečnost, ţe se samci lemčíků vzájemně napodobují 

ve výzdobě svých loubí a čím starší tito jedinci jsou, tím více se ve výzdobě jejich loubí 

objevuje modrá barva (Chvapil, 1985). Proto je na tomto místě moţné hovořit o módě, která 

se šíří mezi samci a zároveň je preferována samicemi, o jejichţ pozornost tito samci soutěţí. 

                                                 
6
 Pojem „sociální grooming“ či pouze „grooming“ je běžně používaným termínem pro označení čištění a vískání 

srsti, a to především v primatologické literatuře. Tento termín je již v české odborné literatuře natolik 
zakořeněn, že obvykle nebývá překládán. 



18 
 

Poměrně vzhledově nenápadný sameček lemčíka tedy pouţívá popsanou formu zdobení, aby 

zaujal samičku a díky tomu získal přístup ke zdroji, tj. sexu, a mohl se rozmnoţit. 

 

Self-grooming 

 

To, jak jedinec působí na své okolí a jaký vytváří první dojem, velmi silně závisí na 

jeho fyzickém vzhledu. Fyzický vzhled a péče o něj, tzv. self-grooming („sebeopečovávání“) 

nebo také preening („uhlazování“)
7
, má nezanedbatelný vliv na způsob, jakým je daný jedinec 

vnímán a můţe také ovlivnit skutečnost, zda s ním budou ostatní lidé ochotni započít 

konverzaci nebo se zúčastnit jiné interakce s ním. Jako příklad můţe poslouţit připomenutí 

způsobu, jakým lidé běţně reagují a jak jednají s čistou, dobře oblečenou a upravenou osobu 

v kontrastu s jejich reakcemi na jedince neudrţovaného a zanedbaného zevnějšku (Dion, 

1990). 

Self-grooming, sebeopečovávání, je kaţdodenní rutinou většiny lidí. Tento způsob 

úpravy zevnějšku zahrnuje výběr oděvu vhodného pro danou příleţitost nebo činnost, zdobení 

těla a tváře (např. doplňky, šperky, kosmetika, parfémy, tetování, piercing), účes a podobně. 

Péče o vlastní zevnějšek poskytuje jedinci mechanismus sebevyjádření, které je silně 

ovlivněno působením kulturních tradic prostředí, v němţ jedinec vyrostl nebo v němţ se 

právě nachází. Sebeopečovávání můţe být vyuţito k vyjádření vlastní kreativity, své 

jedinečnosti a svých schopností. Zároveň také můţe posílit způsob, jakým je jedinec vnímán 

ostatními a jaké pocity v nich vyvolává (Cunningham et al., 1997; Voland & Grammer, 

2003). Díky pouţití specifických modifikací vlastního vzhledu můţe být pomocí self-

groomingu rovněţ inzerována úspěšná adaptace na určité sociální podmínky, stejně jako 

kompetence a schopnosti důleţité pro ţivot ve skupině nebo společenský status jedince 

(Cunningham et al., 1997; Cunningham & Shamblen, 2003).  

V souvislosti se self-groomingem bylo dosud provedeno jen minimum studií, ačkoliv 

podstatně zasahuje do lidských interakcí, jak ještě bude popsáno. Protoţe se v této práci 

zaměříme na vliv specifické součásti sebeopečovávání, tedy formálního a neformálního 

oblečení, na přisuzovanou atraktivitu, míru dominance a míru sebevědomí jeho nositelů (zde 

muţů), budeme se nadále věnovat zejména této součásti lidského vzhledu. Do vlastního 

                                                 
7
 Český ekvivalent anglického slova „self-grooming“, tj. „sebeopečovávání“, není v české odborné literatuře 

běžně používán, proto volím cestu používání obou výrazů pro označování stejného fenoménu. Termín 
„preening“ („uhlazování“) se v odborné literatuře vyskytuje spíše ve zvířecím kontextu. 



19 
 

vzhledu člověka je třeba zahrnovat nejen samotné tělo, ale také vše, co jej obklopuje, 

takříkajíc rozšířený fenotyp
8
. 

 

Stereotypizace a fyzický vzhled 

 

Na tomto místě je dobré zdůraznit, ţe self-grooming a s ním spojené specifické úpravy 

vzhledu, stejně jako samotný fyzický vzhled a celý fenotyp jedince mohou evokovat řadu 

stereotypů (Dion, 1990; Lippmann, 1965). 

Stereotyp je opakovaný a zjednodušený soubor představ o určité osobě, která patří 

k nějaké společenské skupině. Tento jedinec můţe být přiřazován do určité skupiny obzvláště 

na základě svého vzhledu (např. tvar postavy, oděv, účes, doplňky, celková upravenost). Na 

základě jeho nebo jejího vzhledu potom mohou ostatní lidé také usuzovat na jeho nebo její 

specifické osobnostní charakteristiky (např. líný, nespolehlivý, kreativní, tvrdě pracující) 

(Feldman, 1991; Richmond, 2004). 

Ukazuje se například, ţe ţenský účes má vliv na to, jaké osobnostní charakteristiky a 

atributy ţenám přisuzují nezávislí hodnotitelé muţského pohlaví. Mesko a Bereczkei (2004) 

ve své studii zjistili, ţe ţeny s dlouhými vlasy jsou hodnoceny jako nezávislé, inteligentní a 

zdravé, zatímco ţeny s krátkými vlasy byly nezávislými hodnotiteli hodnoceny jako 

femininnější, pečující a citlivé (Mesko & Bereczkei, 2004). V jiné studii byly pouţity vţdy 2 

portrétní fotografie stejné ţeny, přičemţ na jedné z fotografií byla vyobrazena jako blondýna 

a na druhé jako bruneta. Oba typy těchto fotografií byly následně poskytnuty k hodnocení a 

výsledky ukázaly, ţe fotografie, na nichţ byly ţeny vyobrazeny jako brunety, byly hodnoceny 

jako inteligentnější, zatímco blondýny byly hodnoceny jako přitaţlivější, ţenštější, 

emocionálnější a více vyhledávající potěšení (Cunningham et al., 1997). Tato zjištění 

naznačují, ţe specifická modifikace vzhledu nezanedbatelným způsobem ovlivňuje 

přisuzovanou atraktivitu a mnoho dalších osobnostních charakteristik. Zároveň můţe mít tato 

modifikace vzhledu vliv na následující interakce s danými jedinci (Cunningham et al., 1997; 

Dion, 1990) a tak můţe rozhodujícím způsobem ovlivnit například míru úspěchu daného 

člověka u potenciálního romantického partnera nebo u nového zaměstnavatele. 

 

                                                 
8
 Rozšířený fenotyp je biologickým konceptem, který představil Richard Dawkins ve své knize The Extended 

Phenotype (1982). Hlavní myšlenka tohoto konceptu spočívá v tom, že fenotyp by neměl být omezován na 
biologické procesy, ale měl by být rozšiřován na všechny vlivy, kterými gen působí na své prostředí a to uvnitř i 
vně svého těla (Dawkins, 1999). 
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Souvislost statusu, fyzického vzhledu a neverbálního chování 

 

Jak jiţ bylo řečeno, specifická péče o svůj vzhled můţe (mimo jiné) ovlivňovat 

vnímání a připisování společenského statusu. Tento artefakt, který je nedílnou součástí 

lidského vzhledu, a proto jej lze povaţovat za jeden z neverbálních rysů kaţdého jedince, 

odvozen z exkluzivity pouţitých materiálů v daném sociálním a environmentálním prostředí 

(Nelissen & Meijers, 2011). Jako příklad můţeme uvést pera vzácných amazonských ptáků, 

které ve svých ozdobných čelenkách nosí příslušníci amazonských indiánských kmenů. 

Pro umění zpracování a vytváření ozdob z ptačího peří jsou známi především Tupinambové, 

kteří se mimo jiné zdobili také lesklými mušlemi (Zelený & Smrčinová, 1994). V asijských 

zemích, a nejen tam, jsou dodnes vysoce ceněné látky tkané z hedvábí a snad ve všech zemích 

světa mají lidé v oblibě zdobení se drahými kovy. 

Nositelé tohoto druhu zdobení, tzv. ornamentace, mohli jeho prostřednictvím 

vyjadřovat ostatním jedincům v okolí vlastní kvality. Za ornament je v tomto pojetí 

povaţován jakýkoliv znak, který poukazuje na kvalitu jeho nositele. Cílem ornamentace a 

zdobení je získání pozornosti potenciálního partnera pro reprodukci (Diamond, 1982; 

Grammer, Renninger, & Fischer, 2004; Haselton et al., 2007). Například neohroţenost při 

lovu nebo v souboji muţi mohli vyjadřovat například nošením kančích a nosoroţčích klů nebo 

zubů svých nepřátel ve svých ozdobách. Schopnost jedince získávat zdroje pak mohli ostatní 

jeho souputníci odhadovat podle hodnotných ozdob vytvořených ze zlata, perel, drahých 

kamenů apod. Zároveň svými ozdobami jejich nositel odkazoval na skutečnost, ţe má díky 

svým kvalitám dostatek času potřebného k opatřování a péči o ozdoby, který by méně zdatný 

jedinec musel investovat například do získávání potravy (Eibl-Eibesfeldt, 1989).  

V kontextu západní industriální kultury se ukazuje, ţe člověk můţe určitými 

vzhledovými prvky typickými pro jednotlivé subkultury dávat najevo své sympatizování 

s určitým světonázorem (Havlíček, Valentová, & Townsend, 2009). Grammer a kol. (2005) se 

ve své studii zaměřil na ornamentaci ţen během menstruačního cyklu. Ukázalo se, ţe ţeny, 

které se právě nacházejí v ovulační fázi svého cyklu, tedy v době nejvyšší pravděpodobnosti 

početí, mají tendenci oblékat se vyzývavěji, do upnutějšího oblečení, a oblečení, které 

odhaluje více nahé kůţe ve srovnání se ţenami v nefertilních fázích cyklu. Výsledky studie 

rovněţ potvrdily hypotézu zdobení za účelem přitáhnutí partnera (Grammer et al., 2004). 

Ovšem co se týče výše postavení, můţe jít také obecně o oděvy a další zboţí 

uznávaných luxusních značek, které jsou rovněţ spojovány se společenským postavením a 

bohatstvím (Nelissen & Meijers, 2011).  
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Jako drobný příklad můţe poslouţit zmínka značek luxusního zboţí jako je Burberry, 

Abercrombie & Fitch nebo Louis Vuitton. Všechny tyto módní domy zaloţily svůj úspěch na 

zdůrazňování exkluzivity svých produktů (Megehee & Spake, 2012). Značka Burberry se 

nejvíce proslavila díky svému ne příliš vzhlednému, ale velmi drahému kabátu s typickým 

kostkovaným vzorem, který je vyroben z kvalitních materiálů (Moore & Birtwistle, 2004). 

Obchodní politika americké společnosti Abercrombie & Fitch stojí na zdůrazňování určitých, 

především fyzických, kvalit jedinců, kteří budou nosit módu této značky. Zaměstnanci tohoto 

obchodního domu jsou vybírání podle přísných kritérií, co se týče fyzické atraktivity a 

zároveň jsou instruováni, aby neprodávali zboţí této značky osobám, které podle obecných 

měřítek fyzicky atraktivní nejsou (McBride, 2005). Francouzský módní dům Louis Vuitton si 

pak zakládá na zásadě, ţe nikdy nepořádá výprodeje svého zboţí za sníţenou cenu, čímţ opět 

zdůrazňuje svoji exklusivitu v podobě ceny zboţí, které si mohou dovolit nakupovat pouze 

osoby s dobrým přístupem ke zdrojům, jeţ je spojen s vyšším společenským postavením 

(Okonkwo, 2007; Park & John, 2010; Pasols & Ammon, 2005).  

Jedinci, kteří chtějí ukazovat svému okolí, ţe se těší vyššímu společenskému 

postavení, aniţ by tomu tak bylo ve skutečnosti, pak mohou mít snahy nosit co nejvěrnější 

napodobeniny zboţí luxusních značek, které jsou rozpoznávány a uznávány v prostředí, 

v němţ se nachází (Hilton, Choi, & Chen, 2004). 

Nelissen a Meijers (2011) ve své studii zjistili, ţe hodnotitelé přisuzovali vyšší status a 

povaţovali muţe na fotografiích za bohatší, pokud se na nich vyskytovalo logo prémiové 

značky, neţ kdyţ zde nebylo ţádné logo, anebo zde bylo viditelné logo levné značky 

(Nelissen & Meijers, 2011). Na základě této studie byl proveden další experiment, jehoţ 

cílem bylo testovat nejen vliv přítomnosti a absence prémiové značky na hodnocení statusu 

osoby na fotografii, ale testovat také interakci signálu bohatství v podobě prémiové značky, se 

signálem atraktivity a zdraví v podobě fluktuační asymetrie obličeje (Hammerl, 2012; 

Thornhill & Grammer, 1999). Autoři této studie si stanovili předpoklad, který stojí na teorii 

handicapu podle Amotze Zahaviho, podle níţ je handicap testem skutečné kvality jeho 

nositele  (Zahavi, 1975). Předpokládají tedy, ţe prémiová značka můţe slouţit jako hodnotný 

a čestný signál, který komunikuje okolním jedincům nositelův společenský status, jeho 

bohatství atp. (Hammerl, 2012). 

Představa, ţe status můţe být doprovázen nošením luxusních značek, můţe být 

vysvětlena tzv. teorií nákladné signalizace (costly signalization theory), kterou lze aplikovat 

na „zbytečné chování“ člověka a jiných ţivočišných druhů (BliegeBird et al., 2005; Miller, 

2009; Saad, 2007). Vysvětluje, ţe „zbytečné chování“ můţe být snadno rozpoznatelným a 
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čestným signálem kvalit jedince, které jsou ţádoucí. Náklady, které jsou potřebné pro 

projevování tohoto signálu (např. energie, riziko, peníze, čas), garantují jeho spolehlivost a 

čestnost (Zahavi, Zahavi, & Balaban, 1999). Lidé se pak mohou snaţit pouţívat tyto strategie 

chování, aby posílili svoji společenskou pozici, tj. svůj status. Prostřednictvím nošení 

prémiových značek signalizují své bohatství nebo pozici s dobrým přístupem ke zdrojům, jeţ 

jsou zároveň spojeny například s nutností věnovat energii, peníze a čas do péče o svůj majetek 

luxusních značek. Investice do luxusního majetku je tímto způsobem handicapuje a zároveň 

jejím prostřednictvím ukazují, ţe si mohou dovolit nevkládat svoji energii, peníze a čas 

například do získávání zdrojů obţivy (Nelissen & Meijers, 2011). 

Hammerl (2012) v návaznosti na výše popsanou studii pouţil fotografii ţeny, která 

byla následně upravena do podoby 3 typů stimulů pro hodnocení. První fotografie byla 

ponechána tak, jak byla pořízena, druhá fotografie byla lehce deformována tak, ţe byla 

sníţena symetrie této tváře a u třetí fotografie byla zvýšena její symetrie. V prvním setu 

fotografií byly všechny tři typy bez jakéhokoliv loga a ve druhém setu bylo na kaţdou 

fotografii digitálně přidáno logo prémiové značky. Jednalo se přidání drobného krokodýla 

Lacoste na ţenino tričko v místě, kde se zmíněné logo nachází na originálech tohoto zboţí. 

Tyto čtyři sety fotografií v různé kombinaci, ale tak, aby nikdy jedna osoba neviděla 

fotografie s logem i bez loga, ohodnotilo celkem 300 participantů obojího pohlaví ohledně 

atraktivity a statusu. Výsledky ukázaly, ţe symetrické tváře, ať uţ s logem nebo bez loga, 

byly hodnoceny jako atraktivnější neţ upravené fotografie. Muţi však na rozdíl od ţen 

hodnotili fotografie, na nichţ bylo logo prémiové značky negativněji neţ fotografie bez loga a 

to bez ohledu na míru atraktivity těchto fotografií. Muţi navíc například fotografiím 

symetrické tváře a bez loga připisovali vyšší status, zatímco symetrické tváři s logem 

připisovali status niţší. Autor sám interpretuje tyto výsledky z pohledu hypotézy „moc dobré 

na to, aby to byla pravda“ (too good to be true hypothesis)(Hammerl, 2012).  

Dovolím si však nabídnout interpretaci z pohledu odlišných hypotéz partnerských 

strategií pro výběr partnera. Jak ukazují studie, muţi i ţeny si vybírají svého partnera podle 

odlišných kritérií z důvodu asymetrických investic do potomstva (Trivers, 1971). Z toho 

vyplývá, ţe pro muţe je důleţitějším kritériem symetrie tváře a těla a s ní spojená atraktivita, 

zdraví, mládí a plodnost ţeny. Proto lze předpokládat, ţe při stejném designu, ale za pouţití 

stimulů muţského pohlaví, by byly zjištěny výsledky potvrzující původní hypotézu. Výsledky 

popsané studie mohou být rovněţ ovlivněny neţádoucí proměnnou v pohodě statusu 

hodnotitelů, který zde nebyl kontrolován. 
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Těmto a dalším teoriím spojeným s fyzickou atraktivitou, statusem a výběrem partnera 

z evoluční perspektivy, které jsou zásadní pro vysvětlení teoretických východisek mojí práce, 

se budu podrobněji věnovat níţe. 

 

Fyzická atraktivita 

 

Fyzická atraktivita se díky svému důleţitému postavení mezi dalšími faktory 

ovlivňujícími mezilidské interakce a výběr partnera těší velkému zájmu vědců. Díky tomu 

bylo doposud provedeno nepřeberné mnoţství studií týkajících se jednotlivých znaků 

spojovaných s fyzickou atraktivitou, proto se z této bohaté oblasti pokusím vybrat především 

ty prvky fyzické atraktivity, které se současně týkají tématu mé empirické studie.  

Vliv míry fyzické atraktivity jedince na chování druhých 

Výsledky dosavadních výzkumů ukazují, ţe fyzická atraktivita je rozhodujícím 

faktorem při výběru romantického partnera, přátel i pracovních partnerů (Berscheid & 

Walster, 2005; Dion, 1990; Goldman & Lewis, 1977; Wilson & Nias, 1999). Z výzkumů 

vyplývá, ţe fyzicky atraktivní lidé jsou oproti méně atraktivním jedincům v lidských 

interakcích zvýhodňováni (Berscheid & Walster, 2005). Tito lidé mívají atraktivnější 

romantické partnery a víc přátel (Berry, 2000; Enquist, Ghirlanda, Lundquist, & 

Wachtmeister, 2002), zpravidla získávají lepší práci, v níţ jsou odměňováni vyšším platem 

(Shannon & Stark, 2003), neţ jejich méně atraktivní kolegové. V případě, ţe se dostanou před 

soud, soudci jsou k nim shovívavější a odcházejí s niţšími tresty (Dion, Berscheid, & Walster, 

1972; Rasicot, 1983). Děti, které jsou atraktivnější, neţ jejich spoluţáci, dostávají ve škole 

lepší známky a učitelé mají tendenci je častěji vyvolávat, kdyţ se hlásí (Clifford & Walster, 

1973). Pokud atraktivní ţák odpoví špatně na otázku, pak mají učitelé tendenci být k němu 

mírnější neţ k méně atraktivním dětem (Berkowitz & Frodi, 1979). 

Tento „haló efekt“ fyzické atraktivity je výsledkem přisuzování určité charakteristiky 

na základě jiného znaku, tj. například přisuzování dobrých vlastností na základě vysoké míry 

atraktivity člověka. Konkrétně u fyzické atraktivity je popsán efekt „co je hezké, to je dobré“ 

(Dion et al., 1972; Dion & Dion, 1987). Recentní výzkumy ukazují, ţe zde existuje také 

skutečný vztah mezi atraktivitou a ostatními osobnostními charakteristikami. Bylo například 

zjištěno, ţe lidé, kteří jsou hodnoceni jako fyzicky atraktivnější, dosahují také lepších 

výsledků v inteligenčních testech (Kanazawa & Kovar, 2004; Zebrowitz, Hall, Murphy, & 

Rhodes, 2002). Na tomto místě je moţné hovořit téţ o hypotéze „sebe-potvrzujícího 
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proroctví“ (self-fulfilling prophecy), která předpokládá, ţe lidé mají tendenci chovat se 

takovým způsobem, aby naplnili očekávání ostatních lidí, tedy například, ţe atraktivní lidé se 

k nám chovají dobře, protoţe se domnívají, ţe se to od nich očekává (Jussim, 1986; Snyder, 

Tanke, & Berscheid, 1977). 

Na druhou stranu se však výjimečně atraktivní osoby mohou potýkat s nepříjemnými 

zkušenosti, jako je odmítnutí a samota. Děje se tak především na základě stereotypů, z nichţ 

plynou předsudky o těchto osobách. Pokud vezmeme v úvahu jiţ výše zmiňovanou hypotézu 

„příliš dobré na to, aby to byla pravda“ (too good to be true hypothesis), lze předpokládat, ţe 

se okolní lidé nesnaţí interagovat s velmi atraktivními osobami z toho důvodu, ţe u nich 

například předpokládají existenci velmi negativní psychologické vlastnosti. Především velmi 

atraktivní ţeny pak mnohdy zůstávají samy, neboť muţi v jejich okolí očekávají, ţe by byli 

při pokusu o seznámení s nimi odmítnuti (Fiengold, 1992; Mehrabian, 2007). 

Fyzická atraktivita jako znak zdravotního stavu jedince 

Některé prvky, které určují, nakolik je člověk vnímán jako atraktivní, mohou být 

s ohledem na výsledky provedených výzkumů povaţovány za univerzální, neboť se vyskytují 

napříč historickými obdobími i populacemi (Furnham & Baguma, 1994; Schmitt, 2003). Také 

z tohoto důvodu vědci předpokládají, ţe jsou tyto sloţky, které určují míru atraktivity jedince, 

výsledkem adaptačních procesů v průběhu evoluce. Fyzická atraktivita je z tohoto pohledu 

povaţována za výsledek přírodního výběru, díky kterému dochází ke zvýšení zdatnosti 

(fitness) a reprodukčního úspěchu jedince (Barber, 1995; Berry, 2000; Fink & Penton-Voak, 

2002; Gangestad & Scheyd, 2005; Symons, 1989). Darwin vedle znaků, které vysvětloval na 

základě své teorie přírodního výběru, rovněţ upozornil na znaky, které přírodnímu výběru 

odporují a představil tak svoji myšlenku pohlavního výběru. Na vývoj těchto znaků působí 

selekční tlak v podobě preferencí potenciálních partnerů opačného pohlaví (Darwin, 1871). 

Preference pro určité znaky v rámci pohlavního výběru jsou vysvětlovány několika 

evolučními teoriemi, které byly následně aplikovány v evoluční psychologii v otázce 

partnerských preferencí u člověka. Fyzické znaky, které jsou obecně povaţovány za 

atraktivní, mohou například podle hypotézy dobrých genů (good genes hypothesis) 

poukazovat na určité ţádoucí kvality daného jedince. Tuto hypotézu formuloval W. D. 

Hamilton spolu s Marlene Zukovou v 80. letech 20. století na základě dříve představené 

hypotézy červené královny (Red Queen hypothesis), jejímţ autorem je evoluční biolog Leigh 

Van Valen a která vysvětluje „závody ve zbrojení“ mezi druhy.   

Podle hypotézy dobrých genů můţe stav a kvalita jedince poukazovat na jeho 

schopnost interagovat se svým ţivotním prostředím a vyrovnávat se s působením 
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nepříznivých podmínek (např. patogeny, nedostatek potravy, parazité). Dobrý stav jedince 

potom dle této teorie poukazuje na zdraví tohoto jedince a na jeho dobrou genotypovou 

výbavu, obojí pak můţe být signalizováno fenotypovou zdatností tohoto jedince (Dawkins, 

2003; Zrzavý, Storch, & Mihulka, 2004). Výsledkem této adaptace je pak samotný znak 

atraktivity i vnímání této atraktivity. Pohlavní výběr totiţ zvýhodňuje nositele tohoto znaku 

stejně jako jedince, kteří jsou díky své adaptovanosti podvědomě schopni tento znak rozlišit a 

poznat atraktivního potenciálního partnera (Dawkins, 2003; Zrzavý et al., 2004). 

Bylo například zjištěno, ţe určitý poměr pasu a ramen (WSR – waist-to-shoulder 

ratio) a pasu a boků (WHR – waist-to-hip ratio) u muţů je spojen s hodnocením míry jejich 

atraktivity. Muţi jsou ohledně fyzické atraktivity hodnoceni nejlépe, pokud se jejich hodnota 

WSR pohybuje v rozmezí od 0,5 aţ 0,85 a v případě WHS v rozmezí od 0,7 do 1,0. Ideální 

hodnoty WHR a WSR odpovídají muţské postavě tvaru „V“ s širokými rameny a úzkým 

pasem a boky (Dixson, Halliwell, East, Wignarajah, & and Anderson, 2003). Výzkumy 

ukazují, ţe jedinci, kteří mají postavu blíţící se těmto ideálním hodnotám, jsou v lepší kondici 

a jsou zdravější, především co se týče kardiovaskulárních onemocnění v porovnání s ostatními 

muţi (Katzmarzyk, Malina, Song, & Bouchard, 1998).Poměr tělesných dispozic WSR a WHR 

je u muţů určen mimo jiné výškou hladinou testosteronu. Tento steroidní hormon má 

imunosupresivní účinky (Ahmed, Penhale, & Talal, 1985) a jeho vysoké hladiny proto mohou 

být pro jedince handicapující (Zahavi et al., 1999). Proto mohou být fyzické rysy ovlivňované 

hladinou testosteronu, jako je poměr pasu a boků a poměr pasu a ramen indikátorem dobré 

genetické ţivotaschopnosti tohoto jedince (Barber, 1995). 

 

Ženské reprodukční strategie a výběr partnera 

 

Evoluční perspektiva reprodukčních strategií u muţů a ţen bere v potaz asymetrické 

investice obou pohlaví, na jejichţ základě ţeny a muţi preferují u svého protějšku určité 

kvality včetně znaků fyzické atraktivity. Z tohoto pohledu jsou ţeny během reprodukčního 

procesu vystaveny větším nákladům, neţ muţi jiţ během oplodnění, neboť minimální nutnou 

muţskou investicí do reprodukce je oplodnění ţeny spermií, zatímco minimálním nutným 

ţenským vkladem do reprodukce je investice vajíčka, gestace, těhotenství, porod a poporodní 

laktace (Barrett, 2007; Buss, 2005; Dunbar, 2007). Tato prvotní asymetrie investic následně 

stojí v pozadí muţských a ţenských strategií při výběru partnera, přičemţ se muţi a ţeny liší 

v míře, v jaké kladou důraz na jednotlivé rysy a kvality potenciálního partnera. Rovněţ má 



26 
 

vliv především na ţenské preference v závislosti na tom, zda ţeny hledají partnera pro 

dlouhodobý či pro krátkodobý vztah. Vlivem této asymetrie se zároveň ţeny stávají 

vzácnějším zdrojem, následkem čehoţ jsou vybíravější, co se týče potenciálního otce jejich 

potomků, a proto o ně muţi, kteří se chtějí rozmnoţit, musí soupeřit (Barrett, 2007; Trivers, 

1971).  

Pokud ţeny vyhledávají krátkodobý vztah nebo mimo-párový pohlavní styk, vybírají 

si muţe, kteří nesou čestné signály dědičné zdatnosti (fitness), a tak odpovídají kritériím 

teorie „dobrých genů“. Tyto čestné signály fitness jsou představovány dobrým zdravotním 

stavem a vysokou fyzickou atraktivitou (Barnes & Buss, 1986; Buss & Schmitt, 1993; 

Gangestad & Simpson, 2000). V rámci krátkodobého vztahu proto ţeny obvykle kladou větší 

důraz právě na vyšší fyzickou atraktivitu partnera a důleţitost osobnostních kvalit jako je 

důvěryhodnost, status a zdroje, se pro ně zmenšuje (Fletcher, Simpson, & Thomas, 2000; 

Fletcher, Simpson, Thomas, & Giles, 1999; Fletcher, Tither, O'Loughlin, Friesen, & Overall, 

2004; Li & Kenrick, 2006; Senko & Fyffe, 2010). 

Pro dlouhodobý vztah by dle ţenských preferencí muţ naopak měl splňovat kritéria 

podle teorie „dobrého otce“. Ten je schopen a ochoten postarat se o své potomky i po jejich 

narození (Buss & Schmitt, 1993). Zároveň by měl mít rysy srdečnosti a důvěryhodnosti, které 

se mohou projevovat například skrze upřímnost, spolehlivost, laskavost a péči o rodinu. 

Dalším z rysů „dobrého otce“ je dobrý společenský status a dobrý přístup ke zdrojům, které 

mohou být naznačeny aktuální velikostí bohatstvím nebo schopností vydělat si peníze. Dále 

patří mezi charakteristiky muţe podle teorie „dobrého otce“ inteligence, cílevědomost, 

dominance a dobré společenské postavení. Výzkumy rovněţ ukazují, ţe ţeny dávají pro 

dlouhodobý vztah přednost muţům, kteří jsou nejen atraktivní, ale také romantičtí, spontánní, 

nepředpojatí, druţní, kreativní a muţům, kteří mají smysl pro humor (Fletcher et al., 2000; 

Fletcher et al., 1999; Fletcher et al., 2004; Li & Kenrick, 2006; Senko & Fyffe, 2010).
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V. DOMINANCE V NEVERBÁLNÍM CHOVÁNÍ 
 

Pojem dominance 

 

Samotná definice dominance je problémem, s nímţ se potýká kaţdý vědec, který 

s touto osobnostní charakteristikou pracuje. Někteří autoři směšují termín dominance s pojmy 

jako moc, status či nadřazenost. Na základě tohoto prvotního zkreslení ve vymezení pojmů 

pak můţe docházet k dalšímu zkreslování při intepretaci výsledků získaných ve výzkumech 

bez jasného definování dominance, např.  (Dovidio, Ellyson, Keating, Heltman, & Brown, 

1988; Ellyson & Dovidio, 1985; Harper, Wiens, & Matarazzo, 1979). V kontextu výzkumů 

zaměřených na neverbální chování pak často dochází především k oboustrannému 

zaměňování termínu „dominance“ a termínu „moc“ (Harper et al., 1979). Dunbarová a 

Burgoonová (2005) ve své studii uvádí, ţe „moc“ je mnoha autory definována jako schopnost 

dosáhnout poţadovaného efektu nebo jako dovednost ovlivnit chování druhého člověka, např. 

(Berger, 1994; Olson & Cromwell, 1975). Podle Dunbarové a Burgoonové je však „moc“ 

schopností člověka, která můţe být, ale nemusí, pouţita pro prosazení vůle jedince.  „Moc“ 

navíc musí být na rozdíl od „dominance“ manifestována (Dunbar & Burgoon, 2005; Komter, 

1989). 

 

Dominance je povaţována za stabilní osobnostní rys, který je ovlivňován 

temperamentem a predispozicemi, které jsou výsledkem genetických vlivů a vlivů prostředí 

(Dunbar & Burgoon, 2005). Dále je dominance posuzována v rámci dyády nebo skupiny jako 

fenomén úzce spjatý s hierarchií. V tomto případě lze dominanci rozlišovat na „připsanou“, 

která je určena určitým faktorem (např. věk, sourozenecká konstelace, institucionalizovaná 

role) a dominancí „sociální“, kterou jedinec získal na základě prezentace svých dovedností 

nebo vhodnou strategií chování v určité situaci (Liska, 1992). 

Pro účely této práce budu s termínem „dominance“ pracovat jako s 

osobnostní charakteristikou, která bývá obvykle spojována se společenským statusem a jako 

taková je rovněţ preferována u ţen vyhledávajících partnera pro dlouhodobý vztah. Výzkumy 

ukazují, ţe dominantní muţ má dobré předpoklady k tomu, aby byl schopný a ochotný chránit 

své potomky i jejich matku. Také se ukazuje, ţe má obvykle lepší přístup ke zdrojům, protoţe 

je úspěšnější v kompetici, tj. v rivalitě v rámci přirozeného a pohlavního výběru, s ostatními 
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méně dominantními muţi (Dawkins, 2003; Sadalla, Kenrick, & Vershure, 1987). 

Dominantnější muţi jsou také ve srovnání s ostatními muţi schopnější zajistit svým 

potomkům dobré geny a zdroje potřebné k ţivotu (např. potrava, přístřeší, ochrana) (Snyder, 

Kirkpatrick, & Barret, 2008). 

Potomci i matka dětí dominantního muţe se však mohou dostat do ohroţení kvůli 

potenciálně zvýšené míře agresivity, která je u více dominantních muţů pozorována častěji 

neţ u méně dominantních jedinců (Snyder et al., 2008). Vědci však na základě ţenských 

preferencí pro více dominantní muţe usuzují, ţe zde existuje adaptace, díky níţ je nakonec 

rodič s vyšší investicí zvýhodněn. Tímto rodičem, který je více zatíţen investicí, je 

v typických případech ţena. Její preferenci dominantnějších muţů vědci vysvětlují na základě 

teorie partnerských investic, kdy ţena získá více, pokud bude preferovat soutěţivé jedince, 

jelikoţ ti mají potenciálně lepší přístup ke zdrojům (Snyder et al., 2008). 

 

Dominance versus prestiž 

 

Snyder a kol. (2008), ve své studii porovnávali hodnocení muţů nezávislými 

hodnotiteli ohledně dominance. V první studii nerozlišovali dominanci od prestiţe (tj. od 

sociální dominance) a na základě získaných výsledků zjistili, ţe ţeny mají tendenci preferovat 

muţe s vysokou prestiţí a s vysokou dominancí, pokud hledají partnera pro dlouhodobý 

vztah. Pokud však tito vědci rozlišili dominanci od prestiţe a nechali zvlášť hodnotit popisy 

dominantních a prestiţních muţů, ukázalo se, ţe ţeny spíše preferují muţe více prestiţní a 

méně dominantní. Dále zjistili, ţe ţeny preferují vysoce dominantní muţe, pokud je vnímají 

v kontextu atletické soutěţe, anebo pokud mají hodnotit jejich fyzickou atraktivitu a 

ţádoucnost v kontextu krátkodobého vztahu (Snyder et al., 2008). 

Dominance je úzce spjatá s pozicí v hierarchii, z níţ plyne přístup ke zdrojům, jako je 

vůdčí pozice, status a prestiţ. Například Sadalla a kol. (1987) definuje dominanci v rámci 

evoluční psychologie pomocí atributů, jako je velení, autoritářství a panovačnost (Sadalla et 

al., 1987). Další vědci pak pouţívají atributy jako aktivita, asertivita, troufalost, 

komunikativnost, soutěţivost apod. (Graziano, Jensen-Campbell, & Hair, 1996; Jensen-

Campbell, Graziano, & West, 1995). Na rozdíl od dominance je pak prestiţ charakterizována 

atributy jako vlivný a ctěný spíše neţ obávaný (Jensen-Campbell et al., 1995; Sadalla et al., 

1987). 
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Na úrovni neverbálních projevů je pak prestiţ doprovázena malou vzdáleností a 

udrţováním očního kontaktu za účelem získání informací ze strany méně prestiţních jedinců. 

Prestiţní jedinci jsou totiţ dle teorie podvojné dědičnosti hodni napodobování a drţení se 

informací, které poskytují (Henrich et al., 2007). Pro neverbální projevy spojené s dominancí 

je pak typický sklon udrţovat větší vzdálenost a snaha udrţovat méně očního kontaktu 

s dominantními jedinci (Jensen-Campbell et al., 1995; Sadalla et al., 1987). Kaţdý neverbální 

projev včetně těchto by měl být interpretován v závislosti na situačním kontextu výskytu 

daného projevu (Morris, 2009). 

V mezikulturní studii srovnávající schopnost rozpoznat neverbální projevy hrdosti, 

která je rovněţ spojována s dominancí a prestiţí, provedené mezi jedinci západní kultury a 

pre-literárních kmenů (Burkina Faso) z neverbálních projevů se ukazuje, ţe projev hrdosti 

můţe být sociálním signálem, který přináší výhodu tomu, kdo se takto projevuje, a také 

zvýhodňuje jedince, který je tyto projevy schopen rozkódovat. Projevy hrdosti a sebevědomí 

pak mohou být povaţovány za signály vysokého společenského postavení a mohou 

poskytovat hodnotnou informaci pro sociální učení a nápodobu druhými (Martens, Tracy, & 

Shariff, 2012; Shariff & Tracy, 2009; Tracy & Robins, 2007, 2008). 

 

VI. VLIV ODĚVU NA CHOVÁNÍ ČLOVĚKA 
 

Uniforma jako znak statusu, fyzické atraktivity a dominance 

 

Konkrétní druh lidských artefaktů, který se vyskytuje u vysoce postavených muţů, 

zdobí především oblast jejich ramen a zdůrazňuje tvar postavy připomínající písmeno „V“. 

Právě tento tvar postavy se širokými rameny a úzkým pasem je ţenami povaţován za vysoce 

atraktivní, protoţe poskytuje informace o dobrém zdravotním stavu a o míře rozvinutí 

muskulatury, např. (Dixson, Dixson, Bishop, & Parish, 2010). Tvar postavy připomínající 

písmeno „V“ je zdůrazňován rovněţ v  kontextu západní kultury, kde se setkáváme s různými 

výloţkami a ozdobami ramen a také klopami směřujícími do stran a vzhůru k ramenům. Tyto 

prvky se v západní kultuře začaly nejprve objevovat především na vojenských uniformách 

(Bickman, 1974).  

Bickman (1974) se ve své studii soustředil na to, jakou společenskou moc mají osoby, 

které jsou oděny v určitém druhu uniformy. Ve svém pokusu pouţil dobrovolníka, který byl 

oblečen buď jako běţný občan, jako mlékař (v současné době by jako adekvátní analogie 
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dobře poslouţil například pracovní oděv stavebního dělníka), anebo jako stráţník. Takto 

oblečený dobrovolník náhodně oslovoval kolemjdoucí na ulici a ţádal je například, aby zvedli 

a vyhodili do odpadkového koše papírový sáček, aby dali několik drobných cizinci nebo aby 

se při čekání na zastávce autobusu posunuli na stranu. V případě ţádosti, aby dal náhodný 

kolemjdoucí pár drobných cizinci, se zde vyskytly dvě různé podmínky – běţný občan, 

mlékař nebo stráţník buď dohlédli, nebo nedohlédli na to, zda daný člověk jejich ţádosti 

skutečně vyhověl. Výsledky tohoto experimentu ukázaly, ţe lidé plnili ţádost stráţníka častěji 

neţ ţádosti běţného občana nebo mlékaře, a to také bez ohledu na skutečnost, zda na ně 

stráţník dohlédl, nebo odešel. Proto lze usuzovat na efekt typu oděvu na chování okolních lidí 

(Bickman, 1974). 

Uniformy daly základ pánskému obleku, který si muţi nejčastěji oblékají při 

formálních událostech. V doposud provedených výzkumech se výzkumníci zabývali pouze 

vlivem oblékání určitých druhů oděvu na okolí, zkoumali například vliv nošení formálního 

obleku do zaměstnání na výsledky organizace práce. V těchto výzkumech bylo zjištěno, ţe 

zaměstnanci, kteří si oblékají do práce formální oděv, jsou daleko ochotnější vyhovět 

kladeným poţadavkům neţ zaměstnanci, kteří se do práce oblékají neformálně (Rafaeli, A. & 

Pratt, M.G., 1993).  

Zdá se, ţe vliv uniformy na chování ostatních lidí čerpá z funkce, kterou 

uniformovanému jedinci připisují druzí. Nesmíme však zapomínat na skutečnost, ţe určitý typ 

oděvu, na tomto místě uniforma, má vliv rovněţ na chování jejího nositele, jak se ukázalo 

například ve výše popsané studii provedené Rafaelim a Prattem (1993) na zaměstnancích 

jistého podniku. 

Doposud jsme se zabývali uniformou vojenského typu, která dala základ klasickému 

pánskému formálnímu oděvu, obleku. Určitou formou uniformy je však kaţdý typ oděvu, se 

kterým jsou spojeny stereotypy, viz výše Stereotypizace. Můţe jít o oděv typický pro 

businessmana, sekretářku, dělníka, prodavačku, sympatizanta hudebního stylu atp. Okolní 

jedinci si na základě typu oděvu, který vidí na daném člověku, vytváří základní představu o 

jeho psychologických charakteristikách, ţivotním stylu i o jeho morálce (Havlíček et al., 

2009; Richmond, 2004). Okolní pozorovatelé si rovněţ vytváří očekávání o jeho chování na 

základě svých představ o skupině, do které daného jedince přiřazují (Dion & Dion, 1987). 

Jedinec sám, který je oděn do určitého typu oděvu, se pak tímto oděvem začleňuje do 

skupiny sobě podobných, a stejně oblečených jedinců a má tendenci chovat se způsobem, 

jakým se chovají ostatní osoby v „jeho skupině“ stejně jako má tendenci chovat se tak, jak to 

od něj očekává okolí (Dion & Dion, 1987; Richmond, 2004). Tohoto efektu ztotoţnění se se 
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stejně uniformovanými jedinci bylo mnohokráte zneuţito pro dosaţení poslušnosti mas lidí 

v totalitních reţimech. Toto téma je však jiţ nad rámec předkládané práce, proto bych ráda 

uvedla pouze dva vybrané příklady pokusů, v nichţ se mimo jiné projevil vliv typu oděvu na 

chování člověka. 

Prvním příkladem je jiţ klasický pokus provedený profesorem psychologie Philipem 

Zimbardem na Univerzitě ve Stanfordu, známý jako Stanfordský vězeňský experiment (SPE – 

Stanford prison experiment) (Zimbardo, 1973). Záměrem tohoto pokusu bylo zjistit příčiny 

konfliktů, které ve věznicích vnikají mezi dozorci a vězni. Celkem dvacet čtyři studentů, 

převáţně bílých muţů, bylo náhodně rozděleno do dvou skupin, z nichţ jedna dostala roli 

dozorců a druhá roli vězňů. Všichni dobrovolníci byli dle testů psychologicky stabilní a ze 

střední třídy. Jejich úkolem bylo setrvat po dobu dvou týdnů ve sklepě univerzity, kde bylo 

zřízeno modelové vězení (Carnahan & McFarland, 2007; Zimbardo, 1973). 

Zimbardův experiment byl nastaven tak, aby u participantů došlo ke ztrátě orientace, 

k depersonalizaci a k deindividualizaci (Banuazizi & Movahedi, 1975). Tohoto cíle pak 

dosáhl Zimbardo mimo jiné přidělením dozorčích a vězeňských uniforem. Dozorci dostali pro 

ustavení svého statusu dřevěné obušky, kalhoty a košile v  barvě khaki a zrcadlové sluneční 

brýle, pomocí nichţ mohli účinně ovládat jeden z nejsilnějších prvků neverbálního projevu, 

pohled (Conway et al., 2008). Vězni pak dostali nepohodlné a špatně padnoucí kombinézy, 

čepice a kolem kotníku jim byl upevněn řetěz. Podle Zimbardova úmyslu si všichni 

dobrovolníci plně internalizovali vlastní připsané role (Haslam & Reicher, 2006; Zimbardo, 

1973). Po šesti dnech trvání experimentu však musel být pokus ukončen kvůli námitkám 

ohledně jeho etiky. Tento experiment ukázal poslušnost osob vůči příkazům, pokud vychází 

z legitimní ideologie a jsou podpořeny společensky a institucionálně, rovněţ ukázal sílu 

autority. Tato autorita můţe být právě posílena pomocí uniformy, na základě níţ připisují 

ostatní lidé jejím nositelům legitimní moc a jsou ochotni tuto osobu, mnohdy bezmezně, 

poslouchat (Zimbardo, 1973).  

Druhý příklad, na němţ lze ilustrovat vliv typu oděvu na nositele i na jeho okolí, je 

známý především z filmového plátna pod českým názvem „Náš vůdce“ (původně „Die 

Welle“). Jedná se o adaptaci školního experimentu, který uspořádal středoškolský učitel Ron 

Jones na Cubberley High School v Palo Altu ve státě Kalifornie. Během jednoho týdne 

v květnu roku 1967 chtěl na svém historickém semináři vysvětlit a ukázat svým studentům, ţe 

ani demokratické ustavení není imunní vůči diktatuře. V průběhu týdne přiměl studenty, aby 

jej oslovovali „pane!“, postupně byl zaveden společný pozdrav připomínající nacistický reţim 

a značka, které studenti začali mezi sebou pouţívat i mimo školu; vznikla také uniforma této 
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„Třetí vlny“ (The Third Wave), jak zněl název vzniknuvšího spolku. Studenti, kteří nebyli 

součástí tohoto spolku a nebyli ochotni nosit jeho uniformu, byli vyčleněni z kolektivu a bylo 

na ně nahlíţeno jako na méněcenné. Jonesovi se jeho experiment začal vymykat z rukou díky 

vysoké zainteresovanosti studentů a jejich hlubokému ztotoţnění se s rolí člena „Vlny“, proto 

se rozhodl jej předčasně ukončit. Tento experiment ukázal změnu v chování mladých jedinců 

ve skupině, která nese znaky tendence k vyčleňování „neuniformovaných“ jedinců mino 

skupinu a nátlak vrstevníků (Strasser, 2013). 

Jak ukazují předloţené příklady, lze předpokládat, ţe typ oděvu skutečně jistým 

způsobem ovlivňuje chování jedince. Ačkoliv Zimbardova studie ani školní experiment 

nebyly primárně zaměřeny na vliv oděvu na lidské chování, lze předpokládat, ţe bez pouţití 

uniforem by nebylo dosaţeno plné internalizace připsaných rolí. Lze rovněţ říci, ţe pomocí 

určitého typu oděvu skutečně dochází ke změně vnímaného statusu nositele daného oděvu. 

 

Vliv barvy oděvu na mimiku člověka 

 

Vliv typu oděvu na neverbální projevy a chování člověka potvrzuje také další 

experiment, který je z hlediska předkládané studie zajímavý především z toho důvodu, ţe 

hodnotitelé neviděli nebo viděli jiné oblečení, konkrétně barvu oděvu hodnocené osoby 

(Roberts, Owen, & Havlicek, 2010). V tomto pokusu byly pouţity fotografie stejných lidí v 

tričkách šesti různých barev (modrá, ţlutá, černá, zelená, červená, bílá), které byly 

prezentovány k hodnocení na škále ohledně míry přisuzované atraktivity. Hodnotitelé 

v průběhu vlastního hodnocení viděli pouze obličeje nebo viděli jinou barvu, neţ jakou měl 

focený jedinec skutečně na sobě. Výsledky hodnocení pak ukázaly, ţe barva trička ovlivnila 

výraz tváře jedince na fotografii a podle toho byla tato osoba rozdílně hodnocena na škále 

přisuzované atraktivity. Lze říci, ţe specifický oděv, zde jeho barva, ovlivňuje mimiku tváře, 

a tak má vliv i na následné přisuzování jiných charakteristik, jako je například míra atraktivity 

(Roberts et al., 2010). 

Má-li barva oblečení vliv na mimiku tváře, lze předpokládat, ţe i typ oděvu, v této 

studii je to formální a neformální oděv, bude mít vliv nejen na mimiku tváře, ale i na další 

neverbální projevy celého těla. Jinak řečeno lze předpokládat, ţe pokud oblečení přímo 

ovlivňuje neverbální projevy jedince, bude hodnocení daného jedince záviset nejen na 

vnímání samotného prvku sebeopečovávání, ale i na změně v  neverbálním chování jeho 

nositele. Tato případná změna chování v závislosti na oděvu symbolizujícím status by potom 
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měla souviset s neverbálními prvky, jeţ jsou spojovány s kontinuem vnímané míry 

dominance-submisivity, míry sebevědomí a míry atraktivity. 

 

VII. NEVERBÁLNÍ PROJEVY ZÁJMU 
 

Při interpretaci neverbálních projevů je nutné brát v potaz situační kontext těchto 

projevů, na tomto místě především fakt, zda se adresant daných neverbálních projevů nachází 

v interakci se ţenou nebo s muţem. 

Lze říci, ţe muţi v interakci se ţenami mají obecně tendenci přeceňovat ţenské 

neverbální projevy přátelství, které si mohou mylně vykládat jako projevy sexuálního zájmu. 

U ţen se setkáváme s opačným trendem v podobě podceňování projevů sexuálního zájmu ze 

strany muţů a mylným vykládáním si jich za projevy přátelství. Tato nerovnováha je patrně 

spojena s tendencí ţen neverbálně se projevovat v prvotních interakcích vůči neznámým 

muţům stejným způsobem bez ohledu na to, zda o něj mají nebo nemají zájem v sexuálním 

smyslu. Tato ţenská strategie bývá interpretována jako snaha získat čas, během kterého budou 

moci doposud neznámého muţe blíţe poznat a případně odhalit jeho úmysly (Grammer, 

Honda, Juette, & Schmitt, 1999). 

Ukazuje se, ţe ţeny disponují lepšími schopnostmi ve správné interpretaci 

neverbálních projevů druhých lidí, coţ můţe být způsobeno jednak jejich větším sklonem k 

verbální i neverbální komunikaci s druhými a jednak jejich hlubší emocionální 

zainteresovaností do mezilidských záleţitostí (Grammer, Kruck, Juette, & Fink, 2000; 

Chance, 1957). Nutno podotknout, ţe výsledky mezinárodní studie zkoumající neverbální 

projevy během dvoření v Německu a v Japonsku ukázaly, ţe muţi nejsou příliš úspěšní v 

odhalování ţenského zájmu na základě neverbálních projevů (Grammer et al., 1999). Snaha 

odhalit úmysly a „nebýt napálen“ je však přítomna u obojího pohlaví a byla popsána pomocí 

tří strategií vyskytujících se v kontextu dvoření. První strategie má zakrýt úmysly aktéra, 

druhá má umoţnit taktické podvádění a dezinformaci a spočívá ve vyuţívání přizpůsobivé 

nepředvídatelnosti (Chance, 1957; Miller, 1997). 

Na základě pozorování, ţivých studií
9
 a dalších prací byl sesbírán repertoár 

neverbálních projevů, které mohou značit přátelství a sexuální zájem. Tento rejstřík mimo jiné 

                                                 
9
 Ţivá studie (live study) je metoda výzkumu neverbálního chování. Záznam neverbálního chování probíhá 

během ţivé studie mimo laboratoř, v ideálním případě v přirozeném prostředí (např. na ulici, v baru), nejčastěji 

prostřednictvím skryté kamery nebo průmyslových kamer předem umístěných ve vytipovaném podniku, 

případně pomocí záznamu do připravené tabulky etogramu. Metoda ţivé studie byla pouţita například v těchto 

výzkumech: (Guéguen, 2010; Renninger et al., 2004). 
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obsahuje časté vzájemné pohledy, doteky, excitaci, pohyby, usmívání se a společnou řeč 

s partnerem interakce. Dále sem byl zahrnut napřímený a otevřený postoj, tělesná blízkost 

s partnerem, ţivý tón, zabarvení a vysoká intonace hlasu, také výraz v tváři značící příjemnou 

zábavu a pohotové odpovědi. Všechny tyto projevy mohou být znakem přátelství a blízkého 

vztahu mezi zúčastněnými jedinci stejně jako projevem moţného sexuálního zájmu (Argyle, 

1988; Feldman, 1991; Givens, 1978; Guéguen, 2008; Hall, 2006; Morris & 

Verhaltensforscher, 1971; Perper, 1985; Scheflen, 1965). 

Zvláštním neverbálním projevem silného zaujetí druhou osobou, které můţe být jak 

sexuální, tak přátelské, je jiţ zmiňované tzv. zrcadlení. Blízkost a empatie s druhou osobou se 

projevuje nevědomým napodobováním a kopírováním pohybů partnera v interakci, ať uţ jde o 

promluvu nebo o mlčky trávený společný čas. Se zrcadlením se můţeme setkat ve smíšených 

dyádách, ve dvojicích muţů nebo ţen a dokonce i v malých skupinách, které mají obvykle 

společný zájem, můţe jít například o schůzi spolku dobrovolníků. Toto kopírování pohybů 

mnohdy probíhá naprosto simultánně, pro ilustraci uveďme společné naklánění se 

spolupracovníků nad projednávanými materiály a společné zastavení se v přesně stejném 

okamţiku (Bello, Brandau-Brown, Zhanga, & Ragsdale, 2010; Richmond, 2004). 

Protoţe je však tato práce zaměřena především na muţské neverbální projevy spojené 

s atraktivitou, statusem a dominancí, budu se v dalším textu věnovat především jim. 

Muţi, kteří mají zájem zaujmout a oslovit ţenu ve svém okolí, musí nejprve získat její 

svolení. Toto svolení, které je obvykle zprostředkováno pohledem, mohou získat právě na 

základě zdůraznění kvalit, jako je fyzická atraktivita, status, dominance, smysl pro humor, 

schopnost získávat zdroje a další. Muţi se proto obvykle nevědomě snaţí upozornit na ty 

aspekty, které jsou pro ţenu důleţité z hlediska jejích partnerských preferencí vycházejících 

ze sexuálních strategií, tedy zda hledá muţe pro krátkodobý či dlouhodobý vztah (Gangestad 

& Simpson, 2000; Senko & Fyffe, 2010; Simpson, Gangestad, & Biek, 1993; Trivers, 1971).   

Ukazuje se, ţe důleţitým regulátorem při prvotních interakcích je pohled. V kontextu 

dvoření je to pak především ţenský oční kontakt, který zprostředkovává neverbální svolení 

k oslovení. Muţi, kteří chtějí ţenu zaujmout a seznámit se s ní, se proto musí v hojné míře 

rozhlíţet kolem, aby toto svolení získali. Tito muţi jsou pak úspěšnější v seznamování a 

rovněţ se baví delší dobu se ţenou, s níţ se právě seznámili v porovnání s muţi, kteří se 

kolem sebe nerozhlíţí (Cary, 1976; Renninger et al., 2004). Mezi muţi se pak pohled 

vyskytuje jako neverbální prvek zprostředkující informace o postavení jednotlivých muţů ve 

společenské hierarchii dané skupiny. Přímý pohled můţe naznačovat nadřízenost, případně 
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hrozbu. Výše postavení a dominantní muţi také pouze velmi zřídka „klopí oči“ (Campbell, 

1996). 

 

VIII. Neverbální projevy mužů spojované s atraktivitou, statusem a 

dominancí  
 

Na míru dominance a status muţe lze usuzovat rovněţ na základě taktilních kontaktů 

mezi ním a jeho přáteli. Ukazuje se, ţe muţi, kteří se často dotýkají svých přátel v oblasti paţí 

a ramen, jsou povaţováni za společenské a bývá jim připisován vyšší společenský status 

(Burgoon, 1991). Zajímavý je také rozdíl v míře výskytu doteků mezi pohlavími, kdy se 

ukazuje, ţe ve smíšených dyádách mladších jedinců převaţuje dotek muţe směřovaný k ţeně, 

zatímco u starších dyád je tomu právě naopak. Dále bylo zjištěno, ţe jednoznačně převaţuje 

muţské objetí paţí kolem ramen směřované k ţeně, coţ lze interpretovat jako neverbální 

projev kontroly a obrany vlastní partnerky, tzv. mate-guarding. Tento neverbální projev lze 

zároveň povaţovat za projev dominance zainteresovaného muţe (Hall & Veccia, 1990). 

Za velmi dominantní neverbální prvek je povaţováno zabírání prostoru, kde platí 

přímá úměra okupovaného prostoru a míry přisuzované dominance (Alcock, 2013; Renninger 

et al., 2004). Pokud muţi zaujímají otevřený postoj, čímţ maximalizují velikost zabíraného 

prostoru, jsou podle výsledků pozorování povaţováni za aktivní, přesvědčivé a s dobrou 

potencí. Zároveň je jim připisována větší orientace na druhé a vyšší atraktivita v porovnání 

s muţi, kteří tento postoj nezaujímají (McGinley, LeFevre, & McGinley, 1975; Mehrabian, 

2007). 

Prostor kolem sebe tedy mohou lidé zabírat buď pomocí svého těla, nebo pomocí 

vlastních předmětů (např. sklenice s nápojem, část oděvu). Přestoţe se můţe tento neverbální 

prvek vyskytovat i v ţenském repertoáru neverbálních projevů, je obvykle povaţován za spíše 

maskulinní. V experimentech se pak ukazuje, ţe předměty, které jsou spojovány s muţi a 

mohly by tak být označeny jako typicky maskulinní (např. pánský kabát), jsou při zabírání 

prostoru účinnější, neţ předměty, které jsou obvykle povaţovány za typicky femininní (např. 

svetřík). Nejúčinnější jsou pak předměty maskulinního charakteru, které jsou navíc osobní, 

jako je například pánská aktovka, v porovnání s neosobními věcmi, jako je například časopis. 

Účinnost těchto pomůcek pro zabírání prostoru patrně pramení z obavy náhodných 

kolemjdoucích z konfrontace s majitelem těchto předmětů (Burgoon & Le Poire, 1999; 

Renninger et al., 2004). 
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Dalším prvkem neverbálního projevu u muţů, který je chápán jako silně maskulinní a 

dominantní, je tzv. “kovbojský“ postoj, který se můţe vyskytovat při opírání se o stěnu nebo 

při stání v prostoru. Muţ, který tento postoj zaujímá, stojí s nohama rozkročenýma asi na 

šířku ramen, přičemţ ruce má volně poloţeny na bocích a jeho prsty směřují dolů tak, ţe jimi 

upozorňuje na oblast svých genitálií, coţ je spojováno s pohlavní zralostí (Burgoon, 1991; 

Cashdan, 1998; Kubicova, 2011). Tímto postojem vyvolává dojem úzkého pasu a boků v 

kontrastu s širokými rameny a zdůrazňuje tak tvar postavy v podobě písmene „V“, coţ je 

podle studií provedených na tomto poli zájmu systematicky hodnoceno jako vysoce atraktivní 

(Dixson et al., 2010). Tento tvar postavy je totiţ na základě evolučních teorií povaţován za 

znak zdraví, dospělosti a zdatnosti jedince (Braun & Bryan, 2006; Honekopp, Rudolph, Beier, 

Liebert, & Muller, 2007). Ze stejného důvodu je jako velmi maskulinní vnímáno, kdyţ muţ 

sedí s kotníkem nebo dolní částí lýtka jedné nohy uvolněně poloţeným na koleně spodní nohy 

tak, ţe jeho nohy tvoří pomyslnou číslici „4“. Při tomto stylu sezení navíc muţ opět odhaluje 

oblast genitálií (Cashdan, 1998). Rovněţ je za dominantní povaţováno, pokud muţ 

opakovaně natahuje a pokrčuje nohy a tím dynamicky zabírá prostor kolem sebe (Carney, 

Hall, & Smith LeBeau, 2005). 

Za dominantní je rovněţ povaţováno, pokud se muţ dívá zpříma do očí jedince, 

s nímţ hovoří, ale pokud naslouchá, dívá se mimo oblast očí svého partnera v interakci 

(Dovidio et al., 1988). Jestliţe muţ zaklání hlavu, natáčí ji směrem k druhým a více jí 

pokyvuje, bývá hodnocen jako dominantnější, neţ muţi, u kterých se tento neverbální projev 

nevyskytuje (Carney, Hall, & LeBeau, 2005). Studie také ukazují, ţe dominantně působící 

jedinci vyhledávají bliţší fyzický kontakt s komunikačním partnerem, vstupují do jeho osobní 

zóny a častěji iniciují doteky (např. podání ruky) (Carney, Hall, & LeBeau, 2005). 

 

 



37 
 

EMPIRICKÁ ČÁST STUDIE 
 

Jak je patrné z výsledků předchozích studií rozebraných v teoretické části této práce, 

formální oděv ovlivňuje neverbální chování daného jedince. Proto lze předpokládat, ţe při 

jeho pouţití bude dotyčný jedinec vykazovat zvýšený výskyt dynamických a expanzních 

prvků, které se vyskytují u muţů, jeţ jsou povaţováni za atraktivnější a je jim 

přisuzován vyšší společenský status neţ muţům, u nichţ se toto chování nevyskytuje. Stejně 

tak jsou muţi, u nichţ se vyskytují neverbální projevy ze skupiny dynamických a expanzních 

prvků, povaţováni za dominantnější. 

Předpokládáme, ţe hlavním mediátorem těchto změn je sebevědomí, které pozitivně 

ovlivňuje určitý typ neverbálního projevu (např. expanzivní a dynamické prvky) a zvyšuje 

vnímanou atraktivitu a dominanci jedince. Inovativní aspekt této studie leţí v důsledném 

testování těchto předpokladů v kontrolovaném standardizovaném prostředí a téţ v kombinaci 

analýzy vnímaných efektů (tj. atraktivita, sebevědomí, dominance) s kvantifikovaným 

měřením neverbálních projevů. 

Tato studie je financována z mezinárodního studentského stipendia Owen F. Aldis 

Scholarship 2012, které bylo získáno prostřednictvím soutěţe společnosti International 

Society for Human Ethology (ISHE) pro studenty a realizaci jejich výzkumných projektů. 

 

I. CÍLE STUDIE 

 

Hlavním cílem této studie je testovat moţný vliv formálního a neformálního typu 

oděvu na muţské neverbální projevy a na přisuzovanou atraktivitu, sebevědomí a dominanci 

jeho nositele, hodnocenou nezávislými hodnotiteli obou pohlaví. Hlavním předpokladem této 

studie je, ţe typ oděvu můţe ovlivňovat neverbální projevy jeho nositele. Tyto neverbální 

projevy se následně mohou odrazit v hodnocení jeho fyzických a osobnostních charakteristik 

nezávislými hodnotiteli. Předpokládáme, ţe lze manipulovat vnímaným statusem jedince 

pomocí různých typů oděvu, a tak ovlivňovat jeho sebevědomí a navíc ovlivnit také 

neverbální projevy tohoto jedince. 

Na základě uvedených výzkumů a rozebrané literatury stanovujeme hlavní hypotézy: 
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1. V experimentální situaci podmínce, kdy na sobě bude mít muţ formální oděv, u něj 

bude zaznamenáno větší mnoţství dynamických a expanzivních projevů neţ v 

kontrolní podmínce, kdy bude oděn v neformálním oděvu. 

2. Nositelé formálního oděvu budou nezávislými hodnotiteli obojího pohlaví hodnoceni 

jako atraktivnější, dominantnější a sebevědomější neţ v kontrolní podmínce, kdy na 

sobě budou mít neformální oděv. 

3. V experimentální podmínce, kdy na sobě bude mít muţ formální oděv, u něj bude 

zaznamenáno větší mnoţství odtaţitých a méně prosociálních neverbálních projevů 

oproti kontrolní podmínce v neformálním oděvu. 

 

II. DESIGN VÝZKUMU 

 

Předkládaný výzkum je designován pro kvantitativní strategii sběru a analýzy dat 

(Hendl, 2004). Pomocí experimentálního designu byl zkoumán vliv oděvu na muţské 

neverbální projevy a vnímané osobnostní charakteristiky.  

 

III. MATERIÁL A METODY 

 

Výzkum, který je popisován v této práci, je součástí rozsáhlejšího sběru dat, během 

něhoţ byli participanti také fotografováni, měřeni a byl nahráván jejich hlas. Tato data zde 

nebudou detailně popsána, neboť jsou součástí diplomové práce Bc. Petry Stolařové. 

 

Fáze I – Cílový vzorek 

 

Nábor vzorku 

Výzkumu se zúčastnilo 40 muţů ve věku od 18 do 35 let (průměrný věk 22,65; SD = 

2,507). Nábor těchto participantů probíhal prostřednictvím metody sněhové koule, 

oznámením na sociálních sítích (facebook), rozesláním pozvánky účastníkům předchozích 

výzkumů e-mailem a prostřednictvím osobního ústního pozvání na půdě FHS UK a FTVS 

UK. 
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Dotazníky pro participanty 

Sada dotazníků, které participanti vyplňovali, byl připraven a prezentován 

prostřednictvím on-line sluţby Qualtrics. Oprávnění pouţívat tuto sluţbu bylo zakoupeno pro 

vědeckou práci realizovanou na Fakultě humanitních studií UK v Praze a je na internetu 

k dispozici studentům, kteří jej pouţívají pro účely sběru dat pro své práce a dostanou svolení 

od vlastníků oprávnění. Qualtrics je vhodný pro přípravu a šíření dotazníků především pro 

kvantitativní strategii sběru dat, neboť umoţňuje distribuci a vyplňování dotazníků on-line ve 

velkém měřítku a bez místního omezení. 

V úvodu předloţeného dotazníku si participanti přečetli informovaný souhlas. Jeho 

potvrzením souhlasili s podmínkami účasti ve výzkumu a s pouţitím získaných dat pro účely 

našeho výzkumu. Pokud by participant označil moţnost „Ne, nesouhlasím.“, dotazník by byl 

automaticky ukončen. Tato varianta ovšem nenastala ani v jednom případě a všechny 

dotazníky byly úspěšně dokončeny.  

Dále následovaly otázky týkající se základních demografických údajů, jako je pohlaví, 

věk, nejvyšší dosaţené vzdělání a podobně. Jak jiţ bylo řečeno výše, tento dotazník je 

součástí rozsáhlejší studie, které se účastnily také ţeny. V tomto bodě proto sluţba Qualtrics 

filtrovala muţe zahrnuté ve studii rozebírané v této práci a byly tak přeskočeny otázky 

týkající se ţenského menstruačního cyklu a uţívání hormonální antikoncepce.   

Další částí dotazníku byly otázky zaměřené na sebehodnocenou míru atraktivity, 

maskulinity-femininity a submisivity-dominance. U kaţdé z těchto osobnostních 

charakteristik participant odpovídal na jedenácti bodové bipolárně verbálně zakotvené škále 

od 0 do 10 (0 = velmi neatraktivní/velmi femininní/velmi submisivní, 10 = velmi 

atraktivní/velmi maskulinní/velmi dominantní). Na škále hodnotil danou charakteristiku pro 

svoji tvář, svoji postavu, svůj hlas a pro své chování ve srovnání s ostatními příslušníky 

stejného pohlaví, tedy muţi. 

Tento rozsah škály byl zvolen tak, aby byla škála dostatečně citlivá a mohla pokrýt 

rozsah hodnocených jevů – zvolením škály tohoto rozsahu jsme se snaţili zabránit efektu 

stropu a efektu podlahy (Ferjenčík, 2000). Lichý počet bodů na škále umoţňuje zvolit 

neutrální středovou hodnotu – pro hodnocení kontinuálních osobnostních rysů (např. 

atraktivita, maskulinita-femininita, sexuální orientace) je obvykle pouţíván právě tento typ 

škály s lichým počtem bodů. Při pouţití neutrální středové hodnoty není respondent vystaven 

nucenému výběru. Spolehlivost této škály a koherence odpovědí získaných prostřednictvím 

jejího pouţití byly několikrát revidovány a potvrzeny (Matell & Jacoby, 1971; Maurer & 

Pierce, 1998; Simpson et al., 1993). 
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Následně participanti zodpověděli standardizovaný dotazník nazývaný Rosenbergova 

škála sebevědomí (RSE – Rosenberg Self-Esteem Scale). Tento dotazník vytvořil Morris 

Rosenberg a obsahuje 10 otázek, které se zaměřují na sebevědomí participanta. Skórování 

zahrnuje metodu kombinovaného hodnocení. Odpovědi „nesouhlasím“ a „rozhodně 

nesouhlasím“ u poloţek 1, 3, 4, 7, 10 (např. „Celkově jsem sám se sebou spokojen/á.“) a 

odpovědi „rozhodně souhlasím“ a „souhlasím“ u poloţek 2, 5, 6, 8, 9 (např. „Někdy mám 

pocit, ţe nejsem v ničem dobrý/á.“) odpovídají nízkému sebevědomí. Část otázek se skóruje 

reverzně a následně se vytvoří suma sečtením všech jednotlivých čtyřbodových poloţek  

(Rosenberg, 1965, 1986). 

V dalším oddílu dotazníku participanti odpovídali na otázky týkající se nošení 

pánského obleku. Tento specializovaný dotazník byl vytvořen pro účely této studie a se 

zabýval častostí nošení obleku a oblibou jeho nošení a byl vytvořen pro účely této studie. 

Kromě otázek, pro jejichţ zodpovězení byla nabídnuta jedenácti bodová škála, byly poloţeny 

také otázky s moţností volné odpovědi.  

Participanti odpovídali na tyto otázky: 

1. Jak často nosíte společenský oděv (pánský oblek)? 

(Vůbec – Jednou za měsíc – Jednou za dva Týdny – Jednou týdně – Dvakrát do 

týdne – Třikrát aţ pětkrát za týden – Denně) 

2. Jak rád nosíte společenský oděv (pánský oblek)? 

(0 = Velmi nerad – 10 = Velmi rád) 

3. Nosíte společenský oděv do práce či do školy? 

(Ano/Ne) 

4. Specifikujte, kam společenský oděv nosíte. 

(volná odpověď) 

5. Uveďte, do jaké míry jste spokojen s tím, jak vypadáte ve společenském oděvu 

(pánském obleku). 

(0 = Velmi nespokojen – 10 = Velmi spokojen) 

6. Uveďte, s jakými událostmi máte společenský oděv spojený. 

(volná odpověď) 

7. Uveďte, do jaké míry se Vám líbí vzhled muţů oděných ve společenském oděvu 

(pánském obleku). 

(0 = Vůbec se mi nelíbí – 10 = Velmi se mi líbí) 

8. Proč se vám líbí nebo nelíbí vzhled muţů oděných ve společenském oděvu? 

(volná odpověď) 
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Následující část dotazníku se zaměřuje na sexualitu participanta, který zodpověděl 

například otázku na svoji sexuální orientaci, partnerský status a spokojenost ve vztahu.  

Neopomenutelnou částí dotazníků je téţ Revidovaný inventář sociosexuální orientace 

(SOI-R), jehoţ autorem je Lars Penke. SOI-R obsahuje 9 poloţek, přičemţ jejich 

vyhodnocení poskytuje výzkumníkovi informace o tendencích k promiskuitnímu chování na 

základě údajů o chování, postojích a touhách respondenta. Tento dotazník je rozdělen na tři 

facety sociosexuality a to na „Chování“ ve smyslu počtu sexuálních partnerů (např. „S kolika 

různými partnery jste měl/a pohlavní styk za posledních 12 měsíců?.“), „Postoje“ vůči 

nezaangaţovanému pohlavnímu styku (např. „Sex bez lásky je OK.“) a sexuální „Touha“ po 

lidech, s nimiţ jedinec nemá romantický vztah (např. „Jak často si představujete sex s někým, 

s nímţ nemáte váţný partnerský vztah?“). Pro skórování tohoto dotazníku je třeba u poloţek 1 

aţ 3 změnit hodnotu 1 na hodnotu 9, aby byly poloţky skórovány reverzně. Odpověď na 

poloţku 6 je třeba skórovat reverzně. Odpovědi na poloţky 1 aţ 3 byly sečteny, čímţ jsme 

získali „Behaviorální facetu“. Poloţky 4 aţ 6 vytvoří „Postojovou facetu“ a poloţky 7 aţ 9 

vytvoří „Facetu touhy“. Sečtením všech devíti poloţek pak získáme celkový skór, který 

představuje globální sociosexuální orientaci určitého jedince (Penke, 2011). 

Další část dotazníku obsahuje otázky zkoumající sexuální apetenci participanta. 

Poskytuje informace o sexuální touze a je zaměřen na zjištění míry zájmu a přání účastnit se 

sexuálních aktivit. Dále následují otázky zabývající se autoerotickými aktivitami participanta.  

Participanti muţského pohlaví na rozdíl od toho zodpověděli soubor otázek 

standardizovaného dotazníku Mezinárodního indexu erektilní funkce (IIEF). Tato část 

dotazníku se soustředí na kvalitu erekce, spokojenost při pohlavním styku, orgasticitu, 

celkové sexuální uspokojení a sexuální touhu (Bayraktar & Atun, 2012). 

Data získaná na základě dotazníků týkajících se talentu a zkušeností v různých 

aktivitách, sexuální apetencí participanta a data z dotazníku Mezinárodního indexu erektilní 

funkce (IIEF) nebudou zahrnuty ve statistické analýze, protoţe jejich výstupy nebyly 

předmětem práce. Kompletní set dotazníků v úplném znění naleznete v přílohách. 

 

Procedura výzkumu 

Pro pořizování videonahrávek byli participanti předem poţádáni, aby se dostavili 

v tmavých dţínách, aby byl jejich oděv standardizován.  Po podepsání informovaného 

souhlasu, v němţ bylo vysvětleno, jak a za jakým účelem bude sběr dat probíhat, jim byly 
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postupně vysvětleny jednotlivé úkoly. Bylo jim řečeno, ţe budou prezentovat genderově 

neutrální předmět (sluneční brýle nebo hrnek), přičemţ byli zároveň instruováni, aby se 

během nahrávání pohybovali pouze po ploše, která byla na zemi vyznačena tmavě šedou 

látkou, jejíţ střed byl označen černou páskou. Dále jim bylo řečeno, ţe jejich nahrávka má 

optimálně trvat kolem 15 vteřin. Při tomto úkolu prezentace předmětu si měli představit, ţe se 

dostavili na pracovní pohovor do reklamní společnosti, kde mají nahrát krátkou televizní 

reklamu na daný předmět. 

Tato metoda nahrávání reklamy byla úspěšně pouţita jiţ dříve ve studii zabývající se 

neverbálními projevy ve vztahu k hodnocení extraverze, maskulinity-femininity a „genderové 

diagnostiky“
10

 jedince. Dobrovolníci měli v této studii za úkol natočit scénky, v níţ měli 

udělat televizní reklamu na tři různé skupiny produktů, a to na produkty typicky povaţované 

za femininní (dámská kosmetika Fawn Mist), typicky povaţované za maskulinní (potřeby na 

holení Stallion) a na genderově neutrální produkty (skleněné bytové doplňky Acme Glass) 

(Lippa, R., 1998). V naší studii byly jako genderově neutrální předměty vybrány unisexové 

sluneční brýle a běţný hrnek z toho důvodu, ţe jsme prezentaci značky bytových doplňků 

povaţovali za příliš abstraktní. Participanti měli moţnost s brýlemi a hrnkem manipulovat, 

coţ jsme povaţovali za způsob, jak u participantů odbourat přemíru stresu ze zadaného úkolu 

a zároveň mohla tato skutečnost způsobit větší expresivitu neverbálních projevů 

prezentujících participantů. 

Pořízení nahrávek probíhalo v místnosti, kde bylo připraveno šedé pozadí, které bylo 

upevněno na zeď za participantem i na zem, kde participant stál. Střed prostoru na zemi, kde 

byly nahrávky pořizovány, byl označen páskou. Nahrávání probíhalo pomocí videokamery 

JVC Everio upevněné na stativu. Videokamera byla vţdy vzdálena na 2 metry od značky 

v prostoru, kde stál participant a ve výšce participantovy hrudi tak, aby byla v záběru celá 

jeho postava. Při nahrávání byla rovněţ rozsvícena filmařská světla. Světlo dopadalo na 

participanta z výšky asi 3 metry a ze vzdálenosti přibliţně 4 metrů tak, aby nebyl oslněn. 

Během plnění zadaných úkolů byli participanti v experimentální podmínce oděni do 

standardizovaného pánského tmavého obleku klasického střihu a bílé košile a v kontrolní 

podmínce měli na sobě standardizované bílé tričko a tmavé dţíny. Oba typy 

standardizovaného oděvu, tj. tmavý pánský oblek klasického střihu a bílá košile a bílé tričko 

s krátkým rukávem, byly v nahrávací místnosti připraveny v několika různých velikostech. 

Pořadí prezentace předmětů i pořadí podmínek bylo randomizované a vyváţené.  

                                                 
10

 Podle Lippova výkladu „genderové diagnostiky“ je jedinec pokládán za muže nebo ženu na základě souboru 
indikátorů vztažených k určitému genderu (např. preference zaměstnání) (Lippa, R. A., 1998). 
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Během nahrávání byl v místnosti přítomen pouze participant a jeden výzkumník, který 

zadal participantovi instrukce a obsluhoval kameru. Při vlastním pořizování nahrávky byl 

výzkumník k participantovi otočen zády, abychom zamezili neţádoucímu zvýšení nervozity 

participanta a také aby participant neměl tendenci obracet se při provádění svého úkolu na 

výzkumníka, ale aby hovořil k imaginárnímu publiku. Ve snaze omezit efekt výzkumníka 

podával instrukce vţdy stejný výzkumník, tedy autorka této práce (Ferjenčík, 2000). 

Po splnění všech zadaných úkolů, které byly součástí participace v tomto výzkumu, tedy 

pořízení standardizovaných fotografií v běţném a ve standardizovaném oděvu, změření a 

zváţení participanta, změření síly stisku ruky, pořízení videonahrávek tance, videonahrávek 

pro účely v této práci popisované studie, jedné v experimentální a druhé v kontrolní 

podmínce, a pořízení nahrávek hlasu byli participanti poţádáni, aby vyplnili rozsáhlý set 

dotazníků, viz výše. Za svoji účast ve výzkumu byli participanti odměněni částkou 300 Kč 

jako kompenzaci za jejich volný čas. 

 

Fáze II – Úprava surových stimulů 

 

Pořízené videonahrávky jsem upravila v programu Avidemux. Tento program je 

jednoduchým a zdarma dostupným editorem videoklipů, který umoţňuje stříhání a další 

editaci v několika typech souborů. Videonahrávky byly v tomto programu oříznuty, 

převedeny do černobílé podoby a byla odstraněna zvuková stopa záznamu. Dále byl nastaven 

poměr stran na 16:9, aby byl zachován přirozený vzhled muţů na videích. Tyto úpravy byly 

provedeny z důvodu snahy o omezení vlivů neţádoucích proměnných, jako je tón pleti a hlas. 

Následně bylo z pořízeného záznamu vybráno 10 vteřin od prvního očního kontaktu 

participanta na záznamu a takto byla nahrávka sestříhána. Při výběru sekvence byl také kladen 

zřetel na to, aby se zde v co nejmenší míře vyskytovalo nasazení brýlí. Z kaţdé pořízené 

nahrávky byla pouţita pouze 10 vteřin dlouhá sekvence. Ukázky snímků z upravených 

videonahrávek viz Přílohy. 

Tato metoda thin-slices of behavior byla testována v předchozích výzkumech a byl 

potvrzena signifikantní korelace hodnocených osobnostních charakteristik z 15 minut 

dlouhých nahrávek, 3 minutových klipů, 10 vteřinových sekvencí a tří za sebou jdoucích 1 

vteřinových sekvencí. Ukazuje se tedy, ţe hodnotitel je schopen přisuzovat osobnostní 

charakteristiky neznámým jedincům z dlouhých i velmi krátkých videozáznamů s velmi 

podobnou mírou přesnosti (Ambady & Rosenthal, 1992; Murphy, 2005). 
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Fáze III – Hodnocení 

 

Pro hodnocení stimulů jsme získali celkem 82 osob ve věku od 18 do 35 let, z toho 42 

muţů (průměrný věk 22,11; SD = 2,517) a 40 ţen (průměrný věk 20,71; SD = 1,558).  

Nábor hodnotitelů pro tento výzkum rovněţ probíhal prostřednictvím metody sněhové 

koule, oznámením na sociálních sítích (facebook), pozvánkou rozeslanou e-mailem 

účastníkům předchozích výzkumů a studentům FHS UK e-mailem a také prostřednictvím 

osobního ústního pozvání na půdě FHS UK. Všichni zájemci o účast ve výzkumu měli 

moţnost hlásit prostřednictvím on-line kalendáře, který byl rozeslán skrze e-mail a byl také 

k dispozici ve výzkumné místnosti po celou dobu sběru dat. 

Hodnocení stimulů 

Připravené stimuly (viz výše Příprava stimulů) byly vloţeny do programu Medialab 

v2012, který je produktem společnosti Empirisoft. Tento velmi univerzální software je 

kompatibilní s libovolnými typy souborů (.bmp, .jpg, .gif, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mov), které 

výzkumník hodlá předkládat k hodnocení pro svoji studii. Pro prezentaci a hodnocení videí 

participanty byly v tomto programu připraveny dvakrát tři varianty dotazníku, v nichţ byly 

vţdy stejné videonahrávky, a to buď v experimentální, nebo v kontrolní podmínce. 

V programu byla předem nastavena randomizace prezentovaných videí. V první variantě 

dostali hodnotitelé instrukci „Ohodnoťte, prosím, tuto osobu na škále od 1 do 7 ohledně její 

atraktivity.“, ve druhé variantě zněla instrukce „Ohodnoťte, prosím, tuto osobu na škále od 1 

do 7 ohledně jejího sebevědomí.“, a v poslední variantě „Ohodnoťte, prosím, tuto osobu na 

škále od 1 do 7 ohledně její submisivity a dominance.“  

Sběr tohoto hodnocení byl vţdy prováděn na jediném notebooku Lenovo Thinkpad 

X230 s displejem 12.5" HD 200 NIT Panel. V programu Medialab v2012 bylo také předem 

nastaveno, aby se kaţdé video vţdy zobrazilo ve velikosti na plnou výšku displeje v jeho 

středové části, v přímém zorném poli hodnotitele. Škály stejně jako instrukce pro hodnocení 

byly umístěny vlevo od videa. 

Kaţdý hodnotitel či hodnotitelka pak na sedmi bodové škále od 1 do 7 (1 = velmi 

neatraktivní/velmi nesebevědomý/velmi submisivní, 7 = velmi atraktivní/velmi 

sebevědomý/velmi dominantní) hodnotili míru jednotlivých osobnostních charakteristik, které 

připisovali osobám na videích, jeţ jim byly postupně prezentovány v randomizovaném pořadí. 

Pokud by poznali některou osobu na videu, měli moţnost tuto skutečnost zaznamenat 
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stisknutím tlačítka „Znám tuto osobu.“ - hodnocení známé osoby by mohlo být ovlivněno 

předchozími dojmy (např. sympatie, antipatie) z osobního kontaktu v jiných kontextech, a 

proto bylo z analýz předem vyloučeno. Z dat pro hodnocení kontrolní podmínky bylo z tohoto 

důvodu vyloučeno 7 případů a z dat pro hodnocení experimentální podmínky bylo vyloučeno 

10 takových případů. Kaţdý hodnotitel nebo hodnotitelka hodnotili na škále pouze 

videonahrávky pořízené buď v experimentální, nebo v kontrolní podmínce. Tento postup jsme 

zvolili ve snaze zabránit smísení efektů podmínek na vnímání participantů. 

Jelikoţ jde o první studii svého druhu, přistoupili jsme také ke kvalitativnímu 

dotazování. Pro zjištění neočekávaných proměnných a moţných chyb vzniklých při nahrávání 

stimulů bylo zaznamenáno slovní hodnocení u jednoho hodnotitele a jedné hodnotitelky, jimţ 

byly prezentovány stimuly v experimentální podmínce. Záznam jejich odpovědí probíhal 

během vlastního hodnocení videí, kdy byli instruováni, aby několika slovy zdůvodnili, proč 

danou osobu na videu hodnotí právě takovým číslem na škále, jaké jí přidělili a zda mají 

k hodnocenému videu doplňující komentář. Hodnotitelé například uváděli toto: 

Hodnotitelka 26: „To je úmysl, že jim ty saka tak nepadnou? Úplně v nich plavou“ 

Hodnotitelka 40: „Oni nemají boty? To je strašné, ty kvádra, jinak by byli sexy.“, 

„Spousta chlapů by dostalo lepší hodnocení, kdyby měli padnoucí oblek, toto jim hrozně 

ubírá.“, „automechanik v obleku“, trochu fotbalista, má asi dobrou postavu, i pod tím sakem 

velikým“ 

Hodnotitel 18: „Má ohromný sako.“ 

 Cílem tohoto zaznamenávání odpovědí bylo zjistit moţné rušivé proměnné, které by 

mohly ovlivnit hodnocení. Ze stejného důvodu byly zaznamenávány náhodné komentáře 

ostatních hodnotitelů. Získané informace byly následně pouţity především pro interpretaci 

výsledků analýzy dat. 

Dotazník pro hodnotitele 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, sběr dat pro tuto práci byl prováděn spolu se sběrem dat pro 

účely rozsáhlejší studie. Během účasti na hodnocení předloţených videí a vyplnění tohoto 

dotazníku rovněţ hodnotili míru atraktivity fotografií tváře a postavy, mluveného a zpívaného 

hlasového projevu u stimulů vytvořených na základě materiálu sesbíraného od muţů a ţen v 

Praze (ČR) a v São Paulu (Brazílie).   

Hodnotitelé v dotazníku zodpověděli demografické otázky (např. pohlaví, věk, nejvyšší 

dosaţené vzdělání). 
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Ţeny navíc zodpověděly otázky týkající se jejich menstruačního cyklu a skutečnost, 

zda uţívají hormonální antikoncepci (např. pilulky, injekce). Ukazuje se totiţ, ţe fáze 

menstruačního cyklu a uţívání hormonální antikoncepce ovlivňuje partnerské preference i 

hodnocení charakteristik, jako je například fyzická atraktivita a partnerské preference 

(Alvergne & Lummaa, 2009; Basson, 2002; Cardenas & Harris, 2007). 

Další částí dotazníku pro hodnotitele je sebehodnocení atraktivity, míry maskulinity-

femininity zvlášť pro obličej, tělo, hlas a chování a míru submisivity a dominance ve srovnání 

s většinou jiných osob stejného pohlaví. Odpovědi hodnotitelé zaznamenávali na jedenácti 

bodové škále od 0 do 10 (0 = zcela neatraktivní/velice femininní/velice submisivní, 10 = 

velmi atraktivní/velice maskulinní/velice dominantní). 

Další poloţkou byl standardizovaný dotazník nazývaný Rosenbergova škála 

sebevědomí (RSE), který se zaměřuje na sebevědomí participanta (Rosenberg, 1965, 1986). 

Popis a skórování dotazníku viz výše Dotazník pro participanty. 

Následovala sada otázek zabývající se zkušenostmi se zpěvem, tancem a hrou na 

hudební nástroje. 

Dále hodnotitelé zodpovídali otázky týkající se jejich zkušenosti, četnosti a názorů na 

nošení pánských obleků. Kromě otázek (např. „Uveďte, do jaké míry jste spokojen s tím, jak 

vypadáte ve společenském oděvu.“), na něţ hodnotitelé odpovídali na jedenácti bodové škále, 

byly předloţeny také otázky s moţností volné odpovědi (např. „Uveďte, s jakými událostmi 

máte společenský oděv spojený.“). Dále hodnotitelé i hodnotitelky zodpověděli také 

rozšiřující otázky (např. „Povaţujete muţe v pánském obleku za dominantní?“ či „Myslíte si 

o muţích, kteří mají na sobě pánský oblek, ţe se těší vyššímu společenskému postavení?“), 

pro jejichţ zodpovězení byla nabídnuta jedenácti bodová škála (0 = vůbec, 10 = velmi). 

Podrobné znění viz Dotazník pro hodnotitele. 

Následující část dotazníku se zaměřuje na sexualitu hodnotitelů, zodpověděli například 

otázku na svoji sexuální orientaci, partnerský status a spokojenost ve vztahu. 

Poslední sadou dotazníku pro hodnotitele byl Revidovaný inventář sociosexuální 

orientace (SOI-R). SOI-R obsahuje 9 poloţek, přičemţ jejich vyhodnocení poskytuje 

výzkumníkovi informace o tendencích k promiskuitnímu chování na základě údajů o chování, 

postojích a touhách respondenta (Penke, 2011). Popis a skórování dotazníku viz výše 

Dotazník pro participanty. 

Data získaná na základě dotazníků, která se netýkají společenského oděvu, nebudou v 

této práci pouţity. Kompletní dotazník naleznete v Přílohách, viz Dotazník pro hodnotitele. 
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Za ohodnocení předloţených stimulů a vyplnění dotazníku dostali hodnotitelé jako 

kompenzaci za svůj volný čas drobné občerstvení a finanční odměnu ve výši 100 Kč. 

 

Analýza neverbálních projevů 

 

Kaţdou videonahrávku pořízenou a upravenou pro pouţití v této studii jsem 

okódovala v programu Interact 9, který byl vytvořen v laboratoři společnosti Mangold 

International. Tento software je profesionálním nástrojem pro observační studie a je vhodný 

také pro ţivé pozorování, simultánní a post hoc kódování videí. Pro analýzu neverbálních 

projevů participantů zaznamenaných na videu jsem vytvořila etogram.  

Etogram 

Etogram, tj. seznam neverbálních projevů, sestává z behaviorálních prvků, které byly 

pouţity v předchozích studiích zaměřených na muţské neverbální projevy, a to například v: 

(Grammer et al., 1999; Grammer et al., 2000; Mehu et al., 2007; Renninger et al., 2004). Dále 

jsou v tomto etogramu zahrnuty projevy zaznamenané na základě pozorování připravených 

stimulů. Prvky neverbálních projevů zahrnuté v etogramu jsou rozděleny do dvou základních 

kategorií, tj. dynamické a statické prvky. Pro lepší přehlednost jsou tyto prvky dále rozděleny 

do osmi tříd (Pozice, Hlava, Mimika, Pohledy, Alokontakty, Paţe, Nohy, Úkon). Dále jsem 

v etogramu rozlišovala prvky, u nichţ jsem kódovala četnosti jejich výskytu (tj. akty; kolikrát 

se vyskytuje, nebo zda se nevyskytuje) a prvky, u nichţ jsem kódovala jejich trvání (tj. stavy;  

čas, po který trvaly). Délka trvání jednotlivých neverbálních prvků byla zaznamenána pomocí 

označení časového úseku v sekundách, který byl následně přepočten na počet filmových 

okének, během nichţ tento projev trval. 

V následující tabulce je zaznamenáno rozdělení jednotlivých neverbálních prvků do 

tříd a kategorií etogramu. Navíc zde naleznete informaci, zda byl u daného prvku 

neverbálního chování kódován jeho výskyt, tzn. počet situací, kdy se tento prvek vyskytl 

(např. pozorovaný jedinec třikrát během nahrávky pokrčil rameny), anebo jeho trvání (např. 

pozorovaný jedinec drţel lokty od těla po dobu 3 vteřin).  
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Tabulka č. 1: Etogram - rozdělení neverbálních prvků 

 Název prvku Kategorie Třída Výskyt/Trvání 

1 Otevřený postoj statický Pozice T 

2 Uzavřený postoj statický Pozice T 

3 Zabírání středu statický Pozice T 

4 Zabírání okrajů statický Pozice T 

5 Nohy od sebe statický Pozice T 

6 Nohy u sebe statický Pozice T 

7 Špičky od sebe statický Pozice T 

8 Špičky k sobě statický Pozice T 

9 Chůze ke kameře dynamický Pozice V 

10 Přecházení ze strany na stranu dynamický Pozice T 

11 Natočení bokem ke kameře dynamický Pozice T 

12 Náklon ke kameře dynamický Pozice V 

13 Přikyvování dynamický Hlava V 

14 Naklánění hlavy na stranu dynamický Hlava T 

15 Úsměv dynamický Mimika V 

16 Usmívání se dynamický Mimika T 

17 Smích dynamický Mimika V 

18 Rozhlíţení se kolem dynamický Pohledy T 

19 Pohled na stranu dynamický Pohledy T 

20 Přímý pohled do kamery dynamický Pohledy V 

21 Oční kontakt dynamický Pohledy T 

22 Pohled dolů dynamický Pohledy T 

23 Dotýkání sebe sama dynamický Alokontakty V 

24 Upravování se dynamický Alokontakty V 

25 Krčení rameny dynamický Paţe V 

26 Dlaně nahoru dynamický Paţe V 

27 Ilustrátor dynamický Paţe V 

28 Pohyby rukama nezávisle na paţích dynamický Paţe T 

29 Paţe přes hrudník dynamický Paţe T 

30 Emblém dynamický Paţe V 

31 Lokty od těla dynamický Paţe T 
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32 Rozmáchlá gesta dynamický Paţe V 

33 Pohyby nohou dynamický Nohy V 

34 Stoupnutí na špičky nebo paty dynamický Nohy V 

35 Nasazení brýlí dynamický Úkon V 

36 Napití z hrnku dynamický Úkon V 

 

Definice neverbálních prvků zahrnutých v etogramu: 

 Otevřený postoj – ruce ani nohy nejsou zkříţené 

 Uzavřený postoj – ruce i nohy jsou zkříţené přes sebe 

 Zabírání středu – výskyt ve středové části zorného pole kamery a vyznačené plochy 

 Zabírání okrajů – výskyt v okrajových částech zorného pole kamery a vyznačené 

plochy 

 Nohy od sebe – nohy se sebe nedotýkají v oblasti kolen ani kotníků 

 Nohy u sebe – nohy se sebe dotýkají v oblasti kolen a/nebo kotníků 

 Špičky od sebe – palce u nohou směřují ven směrem od kolen 

 Špičky k sobě – palce u nohou směřují dovnitř směrem ke kolenům 

 Chůze ke kameře – krok nebo kroky dopředu směrem ke kameře 

 Přecházení ze strany na stranu – krok nebo kroky směrem do stran zorného pole 

kamery 

 Natočení bokem ke kameře – rotace trupu z původní pozice hrudníku a pánve směrem 

ke kameře do výsledné pozice hrudníku a/nebo pánve směrem do strany 

 Náklon ke kameře – naklonění trupu dopředu směrem ke kameře 

 Přikyvování – opakovaný pohyb hlavy směrem dolů k hrudníku 

 Naklánění hlavy na stranu – hlava se uklání uchem do strany směrem k ramenu 

 Úsměv – nejvyšší intenzita kontrakce Musculu zygomaticu mayor 

 Usmívání se – kontinuální kontrakce Musculu zygomaticu mayor 

 Smích – nejvyšší intenzita kontrakce Musculu zygomaticu mayor při otevřených 

ústech, doprovázená charakteristickým zvukem 

 Rozhlíţení se kolem – kontinuální pohledy do stran při rotaci krční páteře 

 Pohled na stranu – pohled do prostoru vedle kamery a/nebo do prostoru po pravé a 

levé ruce participanta 

 Přímý pohled – izolovaný přímý pohled do kamery 

 Oční kontakt – přerušovaný pohled do objektivu kamery 

 Pohled dolů – pohled na zem, na své nohy nebo do prostoru pod kamerou 
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 Dotýkání sebe sama – doteky rukou na různých částech svého těla 

 Upravování se – upravování si oděvu, aniţ by to bylo třeba, např. odstraňování 

neviditelného smítka 

 Krčení rameny – ramena se pohybují nahoru a dolů 

 Dlaně nahoru – ruka nebo ruce jsou ve vodorovné poloze s podloţkou, dlaní nebo 

dlaněmi nahoru 

 Ilustrátor – pohyb ruky nebo rukou ilustrující a doprovázející promluvu 

 Pohyby rukama nezávisle na paţích – pohyb ruky nebo rukou od lokte nebo zápěstí 

k prstům bez přítomnosti pohybu vycházejícího z paţí a ramen 

 Paţe přes hrudník – jedna nebo obě paţe se v oblasti od lokte k zápěstí dotýkají v 

horizontální poloze trupu 

 Emblém – utvoření symbolu s připsaným významem pomocí paţí, rukou nebo prstů 

 Lokty od těla – lokty se nedotýkají trupu 

 Rozmáchlá gesta – ruce se během promluvy oddalují od trupu 

 Pohyby nohou – klepání nohou, povolení v koleni 

 Stoupnutí na špičky nebo paty – přešlápnutí na špičky a/nebo paty a návrat do výchozí 

pozice 

 Nasazení brýlí – náznak a/nebo nasazení brýlí na nos 

 Napití z hrnku – náznak a/nebo napití se z hrnku 
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Analýza dat 
 

Deskriptivní statistika 

 

Vzorek participantů, kteří se zúčastnili nahrávání videí, z nichţ byly následně 

vytvořeny stimuly, sestával z muţů z České republiky. Pouze jeden z nich uvedl svoji 

sexuální orientaci jako bisexuální, zbývající muţi uvedli, ţe se povaţují za heterosexuální 

(výhradně, převáţně nebo spíše heterosexuální). 

Vzorek hodnotitelů byl sloţen z muţů a ţen, všichni rovněţ pochází z České 

republiky. Hodnotitelé uvedli svoji sexuální orientaci jako heterosexuální (výhradně, převáţně 

či spíše heterosexuální) ve 40 případech, jeden hodnotitel uvedl svoji sexuální orientaci jako 

bisexuální a 2 hodnotitelé se označili za homosexuální (výhradně, převáţně či spíše 

homosexuální). Hodnotitelky se ve 34 případech označily za heterosexuální (výhradně, 

převáţně či spíše heterosexuální) a 2 hodnotitelky se označily za bisexuální. 

 

Pomocí statistických testů byla analyzována data dvojího typu získaná od participantů 

a rovněţ data dvojího typu získaná od hodnotitelů. U participantů se jedná o data z dotazníku 

doptávajícího se na osobnostní charakteristiky a další proměnné, jak je podrobněji popsáno 

výše, viz Dotazník pro participanty. Druhým zdrojem dat od participantů je analýza 

neverbálních projevů, která byla provedena v programu Interact Mangold 9 na základě 

předem připraveného etogramu, viz Analýza neverbálních projevů. Od hodnotitelů jsme 

získali data prostřednictvím dotazníků, které jim byly předloţeny, viz výše Dotazník pro 

hodnotitele, a rovněţ data z hodnocení připravených stimulů, které jim byly prezentovány, viz 

Hodnocení stimulů. 

Získaná data jsme nejprve převedli do programu MS Excel, kde byla očištěna od 

znaků a hodnot zaznamenaných programem Medialab během sběru, ale nepotřebných 

k analýze dat (např. informace o čase hodnocení), roztříděna a připravena pro další pouţití 

v programu pro statistickou analýzu SPSS 21.0, jeţ je produktem společnosti IBM. Nejprve 

jsme otestovali normalitu rozloţení dat, které se ukázalo jako normální, a proto bylo moţné v 

následné statistické analýze pouţít parametrické testy. Dále jsme eliminovali odlehlé hodnoty 

na základě jejich zobrazení pomocí box plotu. Následně jsme pouţili párový t-test a korelační 

analýzu, které jsou vhodnými statistickými testy pro vnitro-subjektový design této studie. 
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Pro analýzu neverbálních projevů jsme pouţili Wilcoxon Signed Rank Test a korelační 

analýzu. Testovali jsme rozdíly trvání a výskytu neverbálních projevů mezi podmínkou 

„formální oděv“ a podmínkou „neformální oděv“ a také vztahy závislých proměnných, tj. 

určitých neverbálních projevů s nezávislou proměnnou, tedy typem oděvu, který měl 

participant na sobě. 

Pro zjištění vnitřní konzistence získaných hodnocení muţů a ţen byla pouţita analýza 

reliability Cronbachova alfa (α). U všech hodnocení byla zjištěna vysoká hodnota 

Cronbachovy alfa, coţ naznačuje vysokou vnitřní konzistenci hodnocení, viz tabulka č. 2. 

 

 

Tabulka č. 2: Cronbachova alfa 

 

Podmínka Hodnocená 

proměnná 

Pohlaví 

hodnotitele 

Cronbachova 

alfa 

Cronbachova alfa dle 

standardizovaných prvků 

N 

prvků 

 

 

„neformální 

oděv“ 

atraktivita muž ,912 ,918 40 

žena ,873 ,871 40 

submisivita - 

dominance 

muž ,720 ,732 40 

žena ,675 ,653 40 

sebevědomí muž ,841 ,850 40 

žena ,836 ,838 40 

 

 

„formální 

oděv“ 

atraktivita muž ,933 ,936 38 

žena ,820 ,835 38 

submisivita - 

dominance 

muž ,781 ,794 38 

žena ,606 ,642 38 

sebevědomí muž ,874 ,892 38 

žena ,763 ,780 38 
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VÝSLEDKY 
 

 

Souvislost fyzické atraktivity a hodnocení stimulů 

 

Při kontrole vlivu fyzické atraktivity tváře participanta na hodnocení videonahrávek na 

škálách ohledně atraktivity, sebevědomí a submisivity-dominance, byly za pouţití korelační 

analýzy zjištěny signifikantní souvislosti. Atraktivita obličeje byla pozitivně korelována se 

všemi hodnocenými videi.  Byl zjištěn silný signifikantní vztah mezi hodnocenou atraktivitou 

tváří na fotografiích a hodnocením atraktivity muţů na videonahrávkách muţi (p = 0,000) a 

ţenami (p = 0,000) v podmínce „neformální oděv“, dále také s hodnocením submisivity-

dominance muţů na videonahrávkách muţi (p = 0,000) a ţenami p = 0,004) v podmínce 

„neformální“ a rovněţ s hodnocením sebevědomí muţů na videonahrávkách muţi (p = 0, 001) 

a ţenami (p = 0, 017) v podmínce „neformální oděv“.  

Silný signifikantní vztah byl zjištěn také v podmínce „formální oděv“ mezi 

hodnocenou atraktivitou tváří na fotografiích a hodnocenou atraktivitou muţů na 

videonahrávkách muţi (p = 0,000) a ţenami (p = 0,000). Silný signifikantní vztah byl zjištěn 

také v podmínce „formální oděv“ mezi hodnocenou atraktivitou tváří na fotografiích a 

hodnocenou submisivitou-dominancí muţů na videonahrávkách muţi (p = 0,005) a ţenami (p 

= 0,003). Silný signifikantní vztah byl zjištěn také v podmínce „formální oděv“ mezi 

hodnocenou atraktivitou tváří na fotografiích a hodnoceným sebevědomím muţů na 

videonahrávkách muţi (p = 0,037) a ţenami (p = 0,049), viz tabulka níţe. Toto zjištění 

poukazuje na neoddělitelnou souvislost fyzické atraktivity tváře a hodnocení ostatních 

osobnostních charakteristik, z tohoto důvodu byla obličejová atraktivita v analýzách 

kontrolována. 
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Tabulka č. 3: Personova korelace hodnocené atraktivity tváří a hodnocených 

charakteristik na základě videí – „neformální“. 

 

Hodnocený průměr „neformální“ Muži (N = 39) Ženy (N = 39) 

Atraktivita 0,570*** 0,649*** 

Submisivita-dominace 0,606*** 0,453** 

Sebevědomí 0,521** 0,382* 

Pozn. * p < .05, ** < .01, *** < .001 

 

 

Tabulka č. 4: Personova korelace hodnocené atraktivity tváří a hodnocených 

charakteristik na základě videí – „formální“. 

 

Hodnocený průměr „formální“ Muži (N = 37) Ženy (N = 37) 

Atraktivita 0,653*** 0,593*** 

Submisivita-dominace 0,454** 0,469** 

Sebevědomí 0,344* 0,326* 

Pozn. * p < .05, ** < .01, *** < .001 

 

 

Rozdíl hodnocení videí na škálách mezi kontrolní a experimentální 

podmínkou 

 

Pro analýzu rozdílu hodnocení videí na škálách ohledně atraktivity, sebevědomí a 

submisivity-dominance mezi kontrolní a experimentální podmínkou byl nejprve proveden 

převod na z-skóry a následně pouţit párový t-test, který je vhodný pro vnitro-subjektový 

design výzkumu o dvou podmínkách. Tento test prokázal signifikantní rozdíl v hodnocení 

průměrné atraktivity muţů na videích ţenami mezi podmínkou „neformální oděv“ a 

podmínkou „formální oděv“ (M = 0,304 SD = 0,5917399), t = 3,083, df = 35, p = 0,004; viz 

tabulka. Ţeny hodnotily muţe v podmínce „neformální oděv“ jako více atraktivní, neţ tytéţ 

muţe v podmínce „formální oděv“. Viz níţe Tabulka č. 5. 
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Tabulka č. 5: Párový t-test, rozdíl hodnocení videí na škálách ohledně atraktivity, 

sebevědomí a submisivity-dominance mezi kontrolní a experimentální podmínkou 
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Za pouţití testů parametrické Pearsonovy korelace byla analyzována souvislost 

hodnocení stimulů s četností nošení společenského oděvu a se spokojeností participantů 

s vlastním vzhledem v obleku. Výsledky těchto testů ukázaly signifikantní negativní korelaci 

četnosti nošení obleku („Jak často nosíte společenský oděv?“) a ţenami hodnocenou 

atraktivitou v podmínce „formální oděv“ (r = - 0,340, N = 36, p = 0,043). Muţi obléknutí v 

obleku, kteří nosí celkově oblek častěji, jsou tedy ţenami hodnoceni jako méně atraktivní ve 

srovnání s muţi, kteří nosí oblek méně často. 

Dále korelační analýza ukázala negativní trend pro míru spokojenosti s vlastním 

vzhledem v obleku („Uveďte, do jaké míry jste spokojen s tím, jak vypadáte ve společenském 

oděvu.“) a muţi hodnocenou atraktivitou v podmínce „formální oděv“ (r = - 0,306, N = 36, p 

= 0,069) a také ţenami hodnocenou atraktivitou v podmínce „formální oděv“ (r = - 0,317, N = 

38, p = 0,053).  

V analýze souvislosti obliby nošení obleku („Jak rádi nosíte společenský oděv?“) a 

hodnocení atraktivity byl zjištěn signifikantní negativní výsledek pro hodnocení ţenami 

v podmínce „formální oděv“ (r = - 0,340, N = 36, p = 0,042). Muţi, kteří nosí oblek raději, 

jsou tedy ţenami hodnoceni jako méně atraktivní, pokud na sobě mají společenský oděv, ve 

srovnání s muţi, kteří nosí oblek méně rádi. 

  V další korelační analýze byl zjištěn signifikantní negativní vztah obliby vzhledu 

jiných muţů v obleku („Uveďte, do jaké míry se vám líbí vzhled muţů oděných ve 

společenském oděvu.“) a muţi hodnocenou atraktivitou v podmínce „formální oděv“ (r = - 

0,456, N = 36, p = 0,005) a také ţenami hodnocenou atraktivitou v podmínce „formální oděv“ 

(r = - 0,358, N = 36, p = 0,032). Muţi, kteří uvedli, ţe se jim líbí vzhled muţů v obleku více, 

jsou také sami hodnoceni muţi i ţenami hůře, pokud na sobě mají oblek, ve srovnání s muţi, 

kterým se jiní muţi odění v obleku líbí méně. 

  

Rozdíl trvání a výskytu neverbálních prvků mezi kontrolní a 

experimentální podmínkou  

 

Data získaná z analýzy neverbálního chování byla nejprve v programu MS Excel 

připravena pro další pouţití ve statistickém programu SPSS 21.0. Z dalších analýz byly 

vyloučeny prvky, u nichţ byly zaznamenány hodnoty menší neţ 10 v případě sledování jejich 

výskytu (V) a prvky s hodnotou menší neţ 100 v případě sledování trvání (T). Tyto hodnoty 

byly zvoleny s ohledem na výskyt a trvání ostatních sledovaných prvků. Analýza prvků, které 
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se vyskytují v malé míře, by nebyla směrodatná a v případě nulových hodnot ani moţná. 

Z tohoto důvodu byly vyloučeny následující neverbální prvky:  

 

Tabulka č. 6: Vyloučené neverbální prvky 

Neverbální prvek Hodnota počtu výskytu prvků 

Neformální oděv Formální oděv Menší neţ 

Paţe přes hrudník (T) 0 0  

≤ 100 Dotýkání sebe sama (T) 72 19 

Uzavřený postoj (T) 83 26 

Emblém (V) 5 4  

 

 

≤ 10 

Krčení rameny (V) 7 3 

Smích (V) 4 4 

Upravování se (V) 0 0 

Stoupnutí na špičky nebo paty (V) 6 7 

Nasazení brýlí (V) 5 8 

Napití z hrnku (V) 1 3 

 

 

Neverbální prvky, které se vyskytovaly v nízkém počtu a které jiţ ze své podstaty či 

logicky souvisí s jiným, častěji zastoupeným prvkem, byly pro další analýzy sloučeny v jeden 

celek. Sloučeny byly následující prvky neverbálního projevu:  

1. Rozhlíţení (T) + Pohled na stranu (T) 

2. Ilustrátor (V) + Emblém (V) 

3. Úsměv (V) + Smích (V) 

4. Pohyby nohou (V) + Stoupnutí na špičky nebo paty (V) 

Test normality rozloţení dat, která budou vstupovat do dalších statistických analýz, 

pomocí Shapiro-Wilk testu ukázal signifikantní výsledky, z nichţ lze soudit na nenormální 

rozloţení dat. Tento výsledek je typický právě pro data získaná z analýz neverbálního 

chování, která proto budeme analyzovat pomocí neparametrických testů. 

 

Rozdíl trvání neverbálních prvků mezi kontrolní a experimentální podmínkou 

 

Pro analýzu neverbálních projevů, u nichţ byla kontrolována délka trvání (T), byl 

pouţit neparametrický párový t-test. Výsledky neparametrického testu, Wilcoxonova 

znaménkového testu, za pouţití permutačního testu Monte Carlo ukázaly signifikantní rozdíly 

mezi podmínkami „formální oděv“ (F) a „neformální oděv“ (C) u následujících neverbálních 

prvků.  
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Pro prvek „Oční kontakt“ byl zjištěn signifikantní rozdíl trvání (p = 0,033), (F) < (C). 

V podmínce “formální oděv” se neverbální prvek „Oční kontakt“ trvá signifikantně kratší 

časový úsek, neţ v podmínce „neformální oděv. 

Pro prvek „Nohy u sebe“ byl zjištěn signifikantní rozdíl trvání (p = 0,041), (F) > (C). 

V podmínce “formální oděv” se neverbální prvek „Nohy u sebe“ trvá signifikantně déle, neţ 

v podmínce „neformální oděv“. Viz tabulka č. níţe. 

 

Tabulka č. 7: Wilcoxonův znaménkový test neverbálních projevů (T – trvání) 

v kontrolní a experimentální podmínce. 

 

Neverbální prvek - trvání „neformální oděv“ „formální oděv“ 

N Průměr Standardní 

odchylka 

N Průměr Standardní 

odchylka 

Lokty od těla 40 0,90 1,215 38 192,53 105,985 

Pohyby paží 40 15,80 57,320 38 0,03 ,162 

Usmívání 40 7,38 32,613 38 22,53 57,901 

Oční kontakt 40 132,55 81,298 38 155,08 79,292 

Pohled dolů 40 109,08 77,451 38 101,50 70,869 

Rozhlížení 40 2,00 9,724 38 6,82 21,559 

Pohled na stranu 40 9,03 20,774 38 3,16 9,263 

Naklánění hlavy 40 151,20 81,605 38 133,74 94,145 

Natočení bokem 40 45,75 84,358 38 67,13 96,980 

Přecházení 40 29,33 69,856 38 30,45 60,383 

Nohy u sebe 40 7,48 21,569 38 0,71 4,380 

Nohy od sebe 40 247,63 29,683 38 256,71 7,928 

Otevřený postoj 40 255,28 14,910 38 256,74 7,821 

Zabírání středu 40 255,28 14,910 38 228,00 60,488 

Zabírání okrajů 40 40,93 82,520 38 29,05 60,597 

Špičky od sebe 40 244,75 57,169 38 256,97 7,065 
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Špičky k sobě 40 12,85 56,742 38 0,00 0,000 

Rozhlížení + Pohled na stranu 40 11,15 28,929 38 2,63 2,186 

 

Tabulka č. 8: Wilcoxonův znaménkový test s permutačním testem Monte Carlo - 

neverbálních projevů (T) v kontrolní a experimentální podmínce 

 

Neverbální prvek - 

trvání 

Monte Carlo 

sig. (2-tailed) 

99% Konfindenční 

interval 

Monte Carlo 

sig. (1-tailed) 

99% Konfindenční 

interval 

Nižší Vyšší Nižší Vyšší 

Lokty od těla 0,523 0,510 0,536 0,267 0,256 0,278 

Pohyby paží 0,250 0,239 0,261 0,127 0,118 0,135 

Usmívání 0,302 0,290 0,313 0,150 0,141 0,159 

Oční kontakt 0,066 0,060 0,073 0,036 0,031 0,041 

Pohled dolů 0,384 0,371 0,396 0,186 0,176 0,196 

Rozhlížení 0,311 0,299 0,323 0,157 0,148 0,167 

Pohled na stranu 0,128 0,120 0,137 0,063 0,056 0,069 

Naklánění hlavy 0,818 0,808 0,828 0,405 0,392 0,417 

Natočení bokem 0,428 0,415 0,441 0,210 0,199 0,220 

Přecházení 1,000 1,000 1,000 0,502 0,489 0,515 

Nohy u sebe 0,081 0,074 0,088 0,040 0,035 0,045 

Nohy od sebe 0,227 0,216 0,237 0,112 0,104 0,120 

Otevřený postoj 0,936 0,930 0,942 0,462 0,449 0,475 

Zabírání středu 0,549 0,536 0,562 0,270 0,259 0,282 

Zabírání okrajů 0,333 0,321 0,345 0,167 0,157 0,177 

Špičky od sebe 0,7179 0,707 0,730 0,356 0,344 0,369 

Špičky k sobě 0,501 0,489 0,514 0,251 0,239 0,262 

Rozhlížení + Pohled 

na stranu 

0,906 0,899 0,914 0,453 0,440 0,466 
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Rozdíl výskytu a počtů neverbálních prvků mezi kontrolní a experimentální podmínkou 

 

Pro analýzu neverbálních projevů, u nichţ byl kontrolován výskyt a počty těchto 

výskytů (V), byl rovněţ pouţit Wilcoxonův znaménkový test. Výsledky Wilcoxonova 

znaménkového testu za pouţití permutačního testu Monte Carlo i u těchto neverbálních 

projevů ukázaly signifikantní rozdíly mezi podmínkami „formální oděv“ (F) a „neformální 

oděv“ (C). 

 U prvku „Rozmáchlá gesta“ byl zjištěn signifikantní rozdíl výskytu tohoto prvku mezi 

oběma podmínkami (p = 0,020), kde (F) < (C). V podmínce “formální oděv” se tedy 

neverbální prvek „Rozmáchlá gesta“ vyskytuje signifikantně méně, neţ v podmínce 

„neformální oděv. 

Pro sloučené prvky „Úsměv + Smích“ byl zjištěn silný signifikantní rozdíl výskytu (p 

= 0,002), (F) < (C). V podmínce “formální oděv” se neverbální prvky „Úsměv + Smích“ 

vyskytují signifikantně méně, neţ v podmínce „neformální oděv. 

Pro prvek „Pohyby nohou“ byl zjištěn signifikantní rozdíl výskytu (p = 0,034), (F) < 

(C). V podmínce “formální oděv” se neverbální prvek „Pohyby nohou“ vyskytuje 

signifikantně méně, neţ v podmínce „neformální oděv. 

Pro sloučené prvky „Pohyby nohou + Stoupnutí na špičky nebo paty“ byl zjištěn silný 

signifikantní rozdíl výskytu (p = 0,030), (F) < (C). V podmínce “formální oděv” se neverbální 

prvky „Pohyby nohou + Stoupnutí na špičky nebo paty“ vyskytují signifikantně méně, neţ 

v podmínce „neformální oděv.  

Pro prvek „Přímý pohled“ byl zjištěn silný signifikantní rozdíl výskytu (p = 0,002), (F) 

< (C). V podmínce “formální oděv” se neverbální prvek „Přímý pohled“ vyskytuje 

signifikantně méně, neţ v podmínce „neformální oděv. Viz Tabulka č. 10.. 
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Tabulka č. 9: Wilcoxonův znaménkový test neverbálních projevů (V – výskyt) 

v kontrolní a experimentální podmínce 

 

Neverbální prvek - výskyt „neformální oděv“ „formální oděv“ 

N Průměr Standardní 

odchylka 

N Průměr Standardní 

odchylka 

Rozmáchlá gesta 40 0,90 1,215 38 1,39 1,839 

Ilustrátor 40 2,93 1,774 38 3,13 1,695 

Dlaně nahoru 40 1,25 1,629 38 1,16 1,443 

Úsměv 40 1,38 1,353 38 1,53 1,156 

Pohyby nohou 40 1,73 1,664 38 2,45 2,177 

Náklon ke kameře 40 0,38 1,005 38 0,63 0,970 

Přímý pohled 40 2,90 1,464 38 3,84 1,586 

Přikyvování 40 0,40 0,744 38 0,55 0,921 

Chůze ke kameře 40 0,33 0,616 38 0,53 0,893 

Ilustrátor + Emblém 40 3,05 1,894 38 3,24 1,807 

Úsměv + Smích 40 0,83 1,483 38 1,63 1,303 

Pohyby nohou + Stoupnutí na 

špičky nebo paty 

40 1,88 1,697 38 2,63 2,186 

 

 

Tabulka č. 11: Wilcoxonův znaménkový test s permutačním testem Monte Carlo - 

neverbálních projevů (V) v kontrolní a experimentální podmínce. 

 

Neverbální prvek - 

výskyt 

Monte Carlo 

sig. (2-tailed) 

99% Konfindenční 

interval 

Monte Carlo 

sig. (1-tailed) 

99% Konfindenční 

interval 

Nižší Vyšší Nižší Vyšší 

Rozmáchlá gesta 0,037 0,033 0,042 0,018 0,015 0,022 

Ilustrátor 0,461 0,448 0,474 0,226 0,215 0,237 

Dlaně nahoru 0,944 0,938 0,950 0,470 0,457 0,483 
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Úsměv 0,503 0,490 0,516 0,246 0,235 0,257 

Pohyby nohou 0,068 0,061 0,074 0,033 0,029 0,038 

Náklon ke kameře 0,125 0,117 0,134 0,063 0,056 0,069 

Přímý pohled 0,002 0,001 0,003 0,001 0,000 0,002 

Přikyvování 0,433 0,420 0,445 0,221 0,210 0,231 

Chůze ke kameře 0,139 0,130 0,148 0,069 0,062 0,075 

Ilustrátor + Emblém 0,620 0,608 0,633 0,309 0,297 0,321 

Úsměv + Smích 0,003 0,002 0,005 0,001 0,000 0,002 

Pohyby nohou + 

Stoupnutí na špičky 

nebo paty 

0,063 0,057 0,069 0,031 0,027 0,036 
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DISKUSE 
 

Hlavním cílem empirické části této práce bylo ověřit stanovené hypotézy. Jak ukazují 

výše popsané výsledky, první hypotéza, tj. „V experimentální podmínce, kdy na sobě bude 

mít muţ formální oděv, u něj bude zaznamenáno větší mnoţství dynamických a expanzivních 

projevů neţ v kontrolní podmínce, kdy bude oděn v neformálním oděvu.“, nebyla potvrzena. 

Výsledky prokázaly, ţe se u muţů v podmínce „formální oděv“ vyskytují prvky jako 

„Rozmáchlá gesta“, který je povaţována za dynamický a expanzivní neverbální projev, 

objevují méně často, neţ v podmínce „neformální oděv“. 

Druhá hypotéza, tj. „Nositelé formálního oděvu budou nezávislými hodnotiteli obojího 

pohlaví hodnoceni jako atraktivnější, dominantnější a sebevědomější neţ v kontrolní 

podmínce, kdy na sobě budou mít neformální oděv.“ rovněţ nebyla potvrzena.  

Výsledky párového t-testu, který srovnával hodnocení na škálách ohledně atraktivity, 

sebevědomí a submisivity-dominance ukazují, ţe ţeny hodnotily muţe na stimulech 

signifikantně lépe v kontrolní podmínce, kdy na sobě měli standardizované tričko a dţíny ve 

srovnání se stejnými muţi, kdy na sobě měli pánský oblek. Tento výsledek můţe být spojen 

s poměrně nízkým věkem hodnotitelek (průměrný věk 20,71; SD = 1,558). V případě nízkého 

věku ţen lze usuzovat na skutečnost, ţe ještě nehledají potenciálního otce pro své děti, který 

má podle evolučních teorií splňovat určitá kritéria, mezi něţ mimo jiné patří společenské 

postavení a přístup ke zdrojům (Buss, 1999; Trivers, 1971). Proto pro ně zatím není natolik 

důleţitý společenský status muţů v jejich okolí, coţ se můţe odrazit na hodnocení muţů 

oděných v pánském obleku, který měl dle předpokladů odkazovat na vyšší status jedince. 

Na druhou stranu je třeba brát v potaz, ţe hodnotitelkami byly studentky, které si 

prostřednictvím své snahy o zvýšení svého vzdělání rovněţ zvyšují svůj status. To můţe být 

dále spojeno s poţadavky na vyšší status také u partnera (Bereczkei & Csanaky, 1996). 

Dalším důvodem pro zjištění lepšího hodnocení muţů v kontrolní podmínce můţe být 

fakt, ţe ne všem muţům oblek v experimentální podmínce seděl, jak má. Bohuţel jsme od 

participantů nezískali data ohledně toho, jak se ve formálním oděvu cítili, a proto to nelze 

testovat. Další moţností lepšího hodnocení participantů v kontrolní podmínce je větší plocha 

odhalené kůţe v situaci, kdy na sobě měli participanti tričko s krátkým rukávem oproti 

formální podmínce (dlouhý rukáv saka). 
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Poslední hypotéza, tj. „V experimentální podmínce, kdy na sobě bude mít muţ 

formální oděv, u něj bude zaznamenáno větší mnoţství odtaţitých a méně prosociálních 

neverbálních projevů oproti kontrolní podmínce v neformálním oděvu.“ byla potvrzena. 

V analýzách bylo zjištěno, ţe se v podmínce „formální oděv“ v signifikantně větší 

míře ve srovnání s podmínkou „neformální oděv“ objevují neverbální prvky spojované 

s odtaţitostí, chladností a menší prosociálností. Mezi takovými projevy byl zastoupen prvek 

„Nohy u sebe“ (p = 0,041) a prvek „Pohled na stranu“ (p = 0,063). Tyto výsledky potvrzují 

naši třetí hypotézu.  

Výsledky dále ukázaly, ţe se v signifikantně menší míře v podmínce „formální oděv“ 

v porovnání s podmínkou „neformální oděv“ vyskytovaly prvky „Oční kontakt“ (p = 0,033), 

„Přímý pohled“ (p = 0,002), „Úsměv + Smích“ (p = 0,002) a „Pohyby nohou + Stoupnutí na 

špičky nebo paty“ (p = 0,030). Absence nebo menší míra výskytu těchto prvků v podmínce 

„formální oděv“ rovněţ potvrzuje naši třetí hypotézu. Prvky „oční kontakt“, „Přímý pohled“, 

„Úsměv“ a „Smích“ totiţ bývají povaţovány za projevy prosociálnosti jedince a jeho 

orientace na druhé. Na druhou stranu je rovněţ moţné, ţe právě z tohoto důvodu tito muţi 

nebyli hodnoceni jako atraktivnější. Tedy ţe to nebyl efekt obleku, ale efekt menšího výskytu 

jmenovaných prvků. Ţeny mohly při posuzování aktraktivity brát v potaz spíše vstřícnost 

participanta, neţ jeho status. 

Obecně lze říci, ţe výsledky Wilcoxonových znaménkových testů naznačují, ţe muţi 

mají tendenci v podmínce „formální oděv“ vykazovat méně neverbálních projevů 

orientovaných na publikum a vykazují spíše neverbální projevy spojované s odtaţitostí a 

nízkou prosociálností jedince, jako například „Nohy u sebe“ a „Pohled stranou“ (Grammer et 

al., 1999; Renninger et al., 2004). Muţi odění ve společenském oděvu na sebe mohli převzít 

roli spojenou s tímto typem oděvu, v našem případě fiktivního prodavače daného výrobku. 

Zjištěné výsledky ukazují, ţe u nich mohlo dojít k chvilkové internalizaci této role, během níţ 

mohli například podvědomě napodobovat chování profesionálních prodavačů, které si vybrali 

jako své „dobré modely“ (Henrich & McElreath, 2007). 

Na základě těchto výsledků lze usuzovat na potvrzení vlivu typu oděvu na neverbální 

projevy jedince, který je jeho nositelem. Popsané prvky „Nohy u sebe“ a „Pohled na stranu“ 

však mohou kromě menší prosociální orientace odkazovat rovněţ na určitou nejistotu či 

nervozitu (Renninger et al., 2004). 

Při analýze četností nošení a obliby pánského oděvu byla oproti očekávání zjištěna 

negativní souvislost s hodnocením videonahrávek muţů oděných v pánském obleku. Ukázalo 

se, ţe muţi, kteří nosí oblek častěji, jsou ţenami v podmínce „formální oděv“ hodnoceni jako 
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méně atraktivní, neţ v podmínce „neformální oděv“. Tento efekt můţe být způsoben návykem 

muţů na nošení společenského oděvu, který stírá vliv obleku jako oděvu spojeného s vyšším 

společenským statusem, pokud jsou například nuceni nosit oblek do práce nebo do školy 

(Rafaeli, A. & Pratt, M.G., 1993). Negativní vztah v hodnocení atraktivity muţů na videích 

v podmínce „formální oděv“ se však ukázal také při kontrole jeho souvislosti s oblibou nošení 

pánského společenského obleku. Zde lze rovněţ usuzovat na setření efektu oděvu, který bývá 

spojován s vyšším společenským statusem určitým návykem stejně jako v případě častějšího 

nošení obleku a hodnocením ţenami ohledně atraktivity. Je moţné, ţe u muţů, kteří s oblibou 

nosí oblek, se tento typ oděvu stal součástí jejich běţného šatníku, a proto jej jiţ nevnímají 

jako moţné vodítko určitého společenského postavení nebo prestiţe (Rafaeli, A. & Pratt, M. 

G., 1993). Lze však uvaţovat také o moţnosti, ţe méně atraktivní muţi nosí obleky častěji a 

raději právě proto, aby takto zvýšili svoji atraktivitu. 

Analýza jedno-výběrového t-testu ukázala, do jaké míry muţi, potaţmo ţeny skutečně 

spojují společenský oděv s určitým společenským statusem. Zjistili jsme, ţe muţi spojují 

oblek především s elegancí a sebejistotou jedince, kdeţto ţeny spojují oblek především 

s elegancí, atraktivitou a sexuální přitaţlivostí. Společenský status ve spojení s pánským 

oblekem pak ţeny vnímají silněji, neţ muţi. Tyto výsledky jsou v souladu s teoriemi 

uvedenými v teoretické části této práce. Elegance a sebejistota přisuzovaná muţi můţe 

souviset s prestiţí a mocí jedince v obleku, který můţe být díky svým kvalitám, které 

prostřednictvím obleku signalizuje, napodobován druhými a zároveň nikým neohroţován 

(Cunningham et al., 1997; Henrich & McElreath, 2007). Také výsledek hodnocení, který jsme 

získali od ţen, odpovídá evolučním teoriím výběru partnera. Střih pánského obleku 

zdůrazňuje postavu typu „V“ (Bickman, 1974), která je obecně hodnocena jako nejvíce 

atraktivní (Dixson et al., 2010), neboť je spojena se zdravotním stavem jedince (Dixson et al., 

2003), s tímto typem postavy bývá rovněţ spojována s niţším věkem prvního pohlavního 

styku muţe a s vyšší sexuální zdatnost muţe (Thornhill & Gangestad, 1999).  
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LIMITY A NÁVRHY BUDOUCÍ STUDIE 
 

Je moţné, ţe bychom dostali odlišné výsledky, pokud by nebyla hodnocena celková 

atraktivita muţů na videích, ale pokud by je ţeny hodnotily v kontextu krátkodobého či 

dlouhodobého vztahu. V tomto případě by se mohla projevit orientace buď na status jedince, 

podle evolučních teorií důleţitý pro dlouhodobý vztah, který můţe být spojován se 

společenským oděvem, nebo orientace na fyzickou atraktivitu jedince, jeţ je povaţována za 

ţádoucí vlastnost u krátkodobých partnerů (Buss, 2005; Buss, 1988). 

Efekt prostředí, který můţe způsobovat zaznamenanou nejistotu a nervozitou, jsme se 

během pořizování videonahrávek pokusili omezit. Procedura pořizování videonahrávek byla 

zařazena časově přibliţně doprostřed mezi pořizováním dalších nahrávek a získávání dalších 

dat o kaţdém participantovi. Díky tomu měl participant příleţitost navyknout si na nové 

prostředí a nové úkoly, které mu byly zadávány výzkumníkem. 

Dalším způsobem, jak jsme se pokusili omezit jak efekt prostředí, tak efekt pořadí 

experimentální a kontrolní podmínky, bylo jejich znáhodnění. Výzkumník vţdy náhodně 

určil, zda bude participant začínat v kontrolní podmínce, přičemţ měl na sobě vlastní tmavé 

dţíny a standardizované tričko, anebo zda bude svůj první úkol plnit v experimentální 

podmínce, přičemţ na sobě bude mít zapůjčený pánský oblek a košili. Rovněţ pořadí 

prezentace jednoho (sluneční brýle) a druhého předmětu (hrnek) byla z tohoto důvodu 

znáhodněna. 

Jistou míru nervozity u participantů mohla způsobovat také skutečnost, ţe byli pro 

účely experimentální podmínky instruováni obléknout si zapůjčený pánský oblek, který i přes 

snahu výzkumníků vybrat vhodnou velikost, ne vţdy odpovídal postavě participanta, jak by 

měl. V případě revize tohoto výzkumu by se tedy mohlo ukázat jako vhodnější, aby si 

účastníci výzkumu po dohodě s výzkumníkem přinesli vlastní pánské obleky pokud moţno 

stejné barvy a střihu. Lze se domnívat, ţe pokud by na sobě měli hodnocení muţi obleky šité 

na míru a perfektně padnoucí, výsledky hodnocení by se mohly ubírat opačným směrem. 

Dalším faktorem, který mohl způsobit jistou nervozitu, byl fakt, ţe na sobě participanti 

během jedné ani druhé podmínky neměli ţádnou obuv. Někteří muţi jsou nahrávání v různě 

barevných ponoţkách, jiní dokonce bosí. Obuv participantů byla během designování studie 

opomenuta a tato chyba bohuţel nebyla v průběhu pořizování nahrávek napravena. 
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Fyzická atraktivita je nedílnou součásti dojmu, jaký kaţdý jedinec vyvolává u osob ve 

svém okolí, např. (Cunningham et al., 1997; Shannon & Stark, 2003). Proto jsme rovněţ 

kontrolovali vliv fyzické atraktivity tváře na hodnocení muţů na videonahrávkách v obou 

podmínkách na škálách ohledně atraktivity, sebevědomí a submisivity-dominance. Výsledky 

ukázaly, ţe fyzická atraktivita tváře výrazně silně koreluje především s hodnocením 

atraktivity muţů na videonahrávkách. S hodnocenou atraktivitou fotografií tváří silně 

pozitivně koreluje průměrné hodnocení videonahrávek muţi v podmínce „neformální oděv“ i 

průměrné hodnocení videonahrávek ţenami v podmínce „neformální oděv. V podmínce 

„formální oděv“ pak hodnocení fyzické atraktivity tváří rovněţ silně koreluje s hodnocením 

atraktivity stimulů na videonahrávkách muţi (p = 0,000) a s hodnocení ţenami (p = 0,000). 

Získané výsledky potvrzují neoddělitelnost těchto dvou součástí prvního dojmu, zároveň však 

poukazují na nutnost umělého odstranění vlivu fyzické atraktivity, která nebyla provedena, 

abychom byli schopni izolovat hodnocení pouze na základě chování a neverbálních projevů 

muţů zaznamenaných na videonahrávkách. 

Tohoto omezení vlivu fyzické atraktivity lze dosáhnout buď zakrytím oblasti tváře na 

videonahrávkách a opětovným ohodnocením těchto stimulů, nebo pouţitím metod, které 

umoţňují zobrazit pohyb bez spojitosti s fyzickým vzhledem jedince. 

Jedním se softwarů, který umoţňuje převedení pohybu jedince například do pohybu 

neutrální figurky dle poţadavků výzkumníka, je Motion Builder vytvořený společností 

Autodesk. Tento vysoce profesionální software je pouţíván v ateliérech animátorů pro 

vytvoření animovaných postav ve třech dimenzích virtuální reality pro účely počítačových her 

a filmového plátna. Tyto 3D postavy vznikají na základě snímání pohybu reálné osoby. 

V počítačovém programu je pak moţné vytvořit například virtuální postavu vyhlíţející jako 

dřevěná figurka, která byla pouţita ve výzkumu zaměřeném na rozdíly v neverbálních 

projevech v různých kulturních kontextech. Tato studie se soustředila na srovnání projevů 

hrdosti, podřízenosti a přátelství v Německu, ve Spojených arabských emirátech a ve 

Spojených státech amerických (Bente, Kramer, Petersen, & de Ruiter, 2001; Bente, 

Leuschner, Al Issa, & Blascovich, 2010). 

Další moţností je pouţití systému Motion Picture, který rovněţ umoţňuje záznam 

pohybu skutečné postavy a jeho převedení do digitální 3D podoby (Hovora, 2008). Tento 

systém je s úspěchem pouţíván při tvorbě počítačových her, filmů, televizní reklamy, ale také 

pro medicínské a sportovní účely pro analýzu pohybu (Dong, Wang, & Yuan, 2007; Hovora, 

2008). Z důvodů technických nároků tohoto systému, jako je například nutnost mít na sobě 

kombinézu zaznamenávající pohyby těla, jsou však moţnosti snímání pohybu do jisté míry 
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omezené především v tom ohledu, ţe není moţné manipulovat s podmínkami spojenými 

s typem oděvu, jako v našem výzkumu. 
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