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Posudek školitelky na diplomovou práci Lydie Kubicové: 

„Vliv oděvu na neverbální projevy mužů a jejich vnímání atraktivity, sebevědomí a dominance“ 

 

Předložená práce se zabývá velice zajímavým tématem, jež je v psychologickém výzkumu stále dost 

opomíjeno – neverbálním chováním a neverbální komunikací. K velmi pozitivním aspektům celé práce patří 

fakt, že autorka návrhem svého projektu vyhrála cenu Owen Aldis Award mezinárodní etologické společnosti 

International Society for Human Ethology, jež projekt financovala. Výsledky byly také r. 2014 prezentovány 

na mezinárodní konferenci této společnosti.  

Text je tradičně rozdělen na teoretickou a empirickou část, jimiž se budu zabývat v tomto pořadí. 

Autorka se na cca 30 stranách teoretického textu snaží vysvětlit a popsat jednotlivé kategorie neverbálního 

chování a jeho adaptivitu, dále se soustřeďuje na fyzický vzhled a péči o něj, což s neverbálním projevem úzce 

souvisí, a poukazuje také na souvislost vzhledu a společenského statutu, což je téma klíčové pro empirický 

výzkum autorky. Významnou část teoretické práce tvoří kapitoly o fyzické atraktivitě a o dominanci, jež se 

autorka snaží uchopit z hlediska evolučních teorií. Další součástí je kapitola o vlivu oděvu na lidské chování, 

kde se autorka zaměřuje zejména na studie týkající se pánského obleku, a nakonec autorka rozebírá 

jednotlivé neverbální projevy, které souvisejí se zájmem, vnímaným statutem, atraktivitou a dominancí, což 

opět přímo souvisí s empirickou částí této práce. Autorka většinu relevantních výzkumů rozebírá detailně, což 

poukazuje na fakt, že byla s původní literaturou skutečně seznámena (v seznamu literatury na konci práce je 

uvedeno cca 200 použitých titulů, ač seznam vypadá dvakrát tak velký neb je zkopírován dvakrát za sebou), 

snaží se také nahlížet na uvedené studie kriticky a nabízet jiné možnosti a vlastní interpretace, což je 

podstatou kritického myšlení, nutného pro vědeckou práci.  

 Této části práce lze jistě vytknout nějaké nedostatky, jako např. skutečnost, že některé jednotlivé 

kapitoly nejsou logicky moc provázané, a v práci chybí úvod autorky, kde by vysvětlila teoretické východisko 

celé práce a uvedla čtenáře do linie následného textu, což by jistě pomohlo ve sledování logiky celého 

počínání. Na konci teoretické části bych opět očekávala nějaký závěr či shrnutí nejdůležitějších poznatků, 

který by přímo vedl k otázkám, jež si autorka bude klást v empirické části práce.  

Z formálního hlediska si autorka dále nedala moc práce s citacemi – v textu je mnoho citací 

naformátováno nejednotně, se zdvojenými závorkami, místo „a kol.,“ autorka používá „et al.“, a seznam 

literatury na konci práce by si také zasloužil větší pozornosti.  K formálním chybám patří také fakt, že v textu 

zůstaly některé zastaralé informace, jako je např. titul P. Stolařové v poděkování a také na str. 38 (správně by 

to mělo být Mgr. a ne Bc.), a stejně tak neaktuální jméno školitelky v poděkování i na úvodní straně práce. 

Tyto chyby vznikly zřejmě v důsledku toho, že autorka práci z větší části psala již před rokem, ovšem 

opomněla uvedené informace aktualizovat.  

Z obsahového hlediska autorka většinou hovoří o neverbálním chování ve smyslu neverbální 

komunikace – jde však skutečně o to samé? Je např. péče o fyzický vzhled neverbální chování či neverbální 

komunikace? Autorka by se jako součást obhajoby mohla vyjádřit k tomu, zda lze tyto dva fenomény nějak 

rozlišit.  

Dále autorka hovoří o souvislosti mužské dominance, maskulinity a atraktivity, a na str. 27 uvádí, že 

„Pro účely této práce budu s termínem „dominance“ pracovat jako s osobnostní charakteristikou, která bývá 

obvykle spojována se společenským statusem a jako taková je rovněž preferována u žen vyhledávajících 

partnera pro dlouhodobý vztah.“ Autorka neuvádí žádnou citaci a vzhledem k tomu, že mě je znám přesný 

opak, tedy že muži hodnocení ženami jako vysoce dominantní nejsou považováni za atraktivní pro 

dlouhodobý vztah, a pokud jsou vůbec považováni za atraktivní, pak pro vztah krátkodobý, ráda bych, aby se 

autorka o souvislosti zmíněných tří charakteristik (dominance, maskulinity a atraktivity) u obhajoby vyjádřila. 

Konkrétně, je dominance a maskulinita u mužů skutečně považována ženami za atraktivní? Toto je otázka 

klíčová pro empirickou část práce autorky, kde opět na str. 37 uvádí, že „Předpokládáme, že (…) sebevědomí 

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

vnímanou atraktivitu a dominanci jedince.“ A dále v hypotézách uvádí předpoklad, že „Nositelé formálního 
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oděvu budou nezávislými hodnotiteli obojího pohlaví hodnoceni jako atraktivnější, dominantnější a 

sebevědomější než v kontrolní podmínce, kdy na sobě budou mít neformální oděv“. 

 

V empirické části práce autorka popisuje cíle a hypotézy výzkumu, v němž se bude zabývat možným 

vlivem oblečení (pánského obleku a běžného oblečení) na mužské neverbální projevy a vnímanou atraktivitu, 

maskulinitu a dominanci nezávislými muži a ženami. Autorka dále popisuje design výzkumu a použité 

metody, proceduru, nábor participantů a analýzy. Dále se dostává k výsledkům, jež přinesly většinou přesně 

opačné výsledky, než autorka očekávala. Jak autorka v diskuzi a limitech studie správně uvádí, tyto výsledky 

byly zřejmě způsobeny tím, že zapůjčené pánské obleky byly drtivé většině účastnících se mužů velké a tudíž 

naprosto nepřesvědčivé, a pro spolehlivější výsledky studie by bylo potřeba celý experiment provést znovu 

s padnoucími obleky. Autorka také z nějakého důvodu ponechala účastníky bez bot, což jistě k vnímané 

atraktivitě či dokonce dominanci neprospívá. Tyto chyby byly zcela zbytečné, a autorka se jim mohla vyhnout, 

kdyby přistoupila k pilotní studii. Takto je výzkum nepublikovatelný, a může sloužit spíše jako ilustrační 

příklad pro kurzy zaměřené na výuku metodologie psychologického výzkumu. Osobně si nad nedůsledností 

provedené studie, která autorku stála mnoho času a energie, stále lámu hlavu. 

K limitům studie, jež autorka nezmiňuje, dále patří fakt, že kódování neverbálních projevů pomocí 

softwaru Interact bylo provedeno pouze autorkou, a tedy jediným člověkem, který navíc znal cíle a hypotézy 

výzkumu. Správně by toto kódování, jež může být do jisté míry subjektivní, mělo být provedeno alespoň 

dvěma nezávislými osobami.  

Co se týče analýz a výsledků, zajímalo by mne, proč autorka neprovedla jednoduchou korelaci mezi 

hodnocenou atraktivitou, dominancí a maskulinitou mužů na videích zvlášť v kontrolní a experimentální 

podmínce? To by navázalo na předešlé studie zabývající se souvislostí zmíněných charakteristik, a výsledek by 

byl nezávislý na mnoha nedostatcích výzkumu souvisejících zejména s fakty, že zapůjčené obleky většině 

mužů nepadly, a navíc byli bosí. 

Stejně tak autorka nepracuje s hodnocením mužů a žen – lišila se tato hodnocení? Např. bych 

předpokládala, že hodnocení atraktivity mužů v obleku bude výrazně vyšší v hodnocení mužů než žen. Tyto 

analýzy jsme již navíc provedli pro účely prezentace této práce na konferenci ISHE r. 2014, a při této 

příležitosti jsme také nabídli některé možné interpretace získaných výsledků, jako je např. citlivost žen 

k nepřesvědčivým signálům statutu, což autorka jistě mohla v práci více rozpracovat.  

Dále výsledky obsahují celou řadu drobných chyb = např. není jasné, co autorka v tabulce 1 myslí 

Cronbachovým alfa dle standardizovaných prvků, neboť tabulka není nijak vysvětlena. Dále, výsledky 

s hodnotou p nižší než 0,001 se nepíší jako 0,000, ale jako p < 0,001, uvedená parametrická korelace není 

Personova ale Pearsonova, autorka dále hovoří o silném vztahu mezi hodnoceným sebevědomím a 

atraktivitou tváře, ovšem uvedený vztah je dost slabý (r = 0,382, p = 0,049), atd.  

Zajímavé je, že ač autorka dospěla k celé řadě výsledků, neuvádí žádné z nich v abstraktu v úvodu práce - 

v abstraktu je hezky ve zkratce popsáno teoretické východisko práce a metody vlastního výzkumu, není tam 

však již řečeno, k jakým výsledkům autorka dospěla a jak je interpretuje.  

 

Přes zmíněné nedostatky a nedůslednost provedené studie doporučuji práci k obhajobě, neboť autorka 

prokázala určitou orientaci v odborné literatuře, a zvládnutí základů metod vědeckého výzkumu a také 

kvantitativních analýz. V závislosti na obhajobě bych navrhla hodnocení mezi 2 a 3.  
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