
Oponentský posudek na diplomovou práci Lydie Kubicové Vliv oděvu na neverbální projevy mužů a 

žen a jejich vnímání atraktivity, sebevědomí a dominance 

Autorka předkládá práci na klasické a sympatické téma vlivu obleku na působení jedince na druhé a 

jeho vlastní chování. Teoretická část je velmi tématicky rozsáhlá, až rozdrobená. Ukazuje důkladnou 

literární průpravu autorky, obsáhnutí řady evolučních teorií, stejně jako principů neverbálního 

chování, což si rozhodně zaslouží ocenění. Slabší je relativně autorčin styl psaní. Možná právě kvůli 

snaze nevynechat žádné relevantní téma text působí dojmem vyprávění příběhu, nikoli kritického 

review. Dílčí empirické poznatky jednotlivých studií jsou podávány spíše jako fakty a nejsou nijak 

diskutovány. Termíny jsou pravděpodobně přejímány od citovaných autorů, bez ohledu na jejich 

teoretické zázemí, takže často vznikají nejasnosti. Není vysvětleno, co je myšleno expresivitou. Dále 

v textu je např. nápodoba ztotožněna se zrcadlením a to je pokládáno za součást expresivity. To 

rozhodně neodpovídá většinovému chování těchto pojmů. Často je také používána značná logická 

zkratka, takže ne vše mi bylo jasné. Např. na str. 10 proč má být expresivní chování považováno za 

evoluční kořen neverbálního chování? Proč má být nápodoba, expresivita a smích vyjadřováním 

intimity, jak je to myšleno? Str. 11 – proč má být skupinová dynamika zrovna dána vyjadřováním 

emocí? Důležité jsou taky vyjadřované postoje, souhlas a nesouhlas, hodnocení, záměr atd. Proč by 

zrcadlení mělo zahrnovat mentální reprezentace chování? Str. 15 – proč je pojednáno o podvojné 

dědičnosti? Jak se k tomu váže napodobování (a proč není odvozeno třeba od teorie memů)? 

(Mimochodem zde je řeč o napodobování, které se zásadně liší od toho zmíněného v kapitole 

předtím.) Str. 17 – co mají lemčíci společného se sociálním groomingem? Na str. 22 mi není jasná 

souvislost hypotézy too good to be true. Str. 27 – jak mám rozumět tomu, že moc, na rozdíl od 

dominance, musí být manifestována? Někdy jsou poměrně velké části textu bez citace (str. 14). 

Navzdory velkému záběru teoretického review se také nedostalo do popředí autorčina zájmu 

teoretické odůvodnění jedné z jejích vlastních hypotéz – té třetí. 

Metodika práce je zpracována velmi podrobně a pečlivě. Cíle jsou jasné. Výsledky ale o něco méně. 

Na str. 52 není jasné, co znamená „N prvnků“ v tabulce výpočtu Cronbachovy alfy a čeho je to vlastně 

vnitřní konzistence? V úvodu výsledků jsou nešikovně v textu uváděny pouze p-hodnoty a hodnoty 

statistických testů jsou oddělené do dosti nepřehledné tabulky. Upozorňuji také, že hodnota p=0,000 

se neuvádí, uvádí se p<0,001. Srovnání experimentální a kontrolní podmínky: autorka popisuje 

provedení z-skorů, avšak není jasné, co a proč bylo převedeno na z-skóry. Dozvídáme se to pak až 

nepřímo z tabulky. Proč však nebyly místo z-skórů ponechány původní škály? Bylo by to možná 

informativnější. Tabulka 5 má velmi nešikovný formát, který se prakticky nedá číst. 

Přípravu proměnných z behaviorálního kódování nechápu. Jakým způsobem byly vylučovány prvky? 

Na základě celkového počtu výskytů? U všech probandů dohromady? Co autorku vedlo k tomuto 

postupu?  

Diskuze je psána zodpovědně a z hlediska stylu správně a je třeba uznat, že autorka se se ctí 

vypořádává se situací, kdy nedostala zdaleka takové výsledky, ve které doufala. Je dobře, že si 

uvědomuje, že v experimentální přípravě byla udělána řada chyb a příště na to bude dávat větší 

pozor. 

Jestliže shrnu výše uvedené, práce ukazuje značný autorčin teoretický rozhled, jen mírně pokažený 

nedostatečně konfrontačním stylem psaní. Ukazuje také na pečlivou a velmi komplexní 

experimentální práci, a to jak z hlediska laboratorních procedur, tak z hlediska statistických analýz. 

Protože dále věřím, že z chyb v experimentální části se autorka poučila a tak to má být, navrhuji 

hodnocení výborně.      
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