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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 může zvyšovat vnímanou míru prestiže a mate value, které se 

dále mohou odrážet 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, že muži, u nichž se vyskytují ve vyšší míře dynamické a expanzivní 

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

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

rysy nevykazují. 

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

neverbální projevy a jejich posuzování muži a ženami, kteří hodnotili dominanci, sebevědomí 

a atraktivitu mužů na stimulech. Předpokládali jsme, že v experimentální podmínce, kdy na 

sobě bude mít muž formální oděv, u něj bude zaznamenáno větší množství dynamických a 

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

jsme předpokládali, že nositelé formálního oděvu budou nezávislými hodnotiteli obojího 

pohlaví hodnoceni jako atraktivnější, dominantnější a sebevědomější než v kontrolní 

podmínce, kdy na sobě budou mít neformální oděv.  

Čtyřicet mužů (průměrný věk 22,65; SD = 2,507) bylo nahráváno na videokameru 

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

v kontrolní podmínce oděni do bílého trička a tmavých džín 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 jehož základě byla provedena analýza neverbálních projevů, byly vybrány prvky 

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

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

každého našeho participanta. 



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

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

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

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

 


