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Předložená práce Mgr. Víta Třebického se skládá z celkového shrnutí a přehledu 

problematiky, kde je věnována pozornost různým teoretickým aspektům problematiky a 

stručnému zhodnocení výsledků prezentovaných v přiložených publikacích, které tvoří 

druhou část disertace. Přiložené publikované studie se pochopitelně týkají jen určitých 

aspektů, které na teoretický přehled navazují; ten pak s nimi netvoří kompaktní celek.  

Rozsah předložené práce, struktura textu, analyzující postupně jednotlivá témata a 

pojmy, a také četnost použité literatury (14 stran je úctyhodných) ukazují na pečlivou 

přípravu a postupné krystalizování tématu. Ve svém posudku se nebudu věnovat dílčímu 

hodnocení částí práce, ale zaměřím se na vybrané problémy. Vzhledem k osobním odborným 

zájmům se poněkud více soustředím na sociální dimenzi základního problému, tedy tomu, co 

vede ke konfrontaci a jakou kdo z aktérů má naději v konfliktu uspět včetně predikce na 

základě znaků obličeje. 

Z evolučního hlediska si lze dobře představit, že za správným odhadováním 

schopnosti uspět v konfliktu u druhého je vlastní „sobeobrana“ před neúspěchem (volba 

defenzivního chování) a současně rozpoznání „slabosti“ druhého je výhodné pro rozhodnutí 

zaútočit bez nadbytečného rizika. Tak lze chápat jeden a druhý pól nebezpečnosti, se kterou 

autor pracuje. Tzv. víceúrovňový model rozhodování nebezpečnosti a celkové pojetí první 

části práce s doložením částí přiložených publikovaných článků je formulován na této 

myšlenkové úrovni a opírá se tak o fyzické znaky obličeje. Pro testování a ověřování hypotéz 

to je nezbytné.  

Schopnost uspět v konfrontaci (boji) s druhými je však dána nejen biologicky 

podmíněnými znaky, ale i mnoha osobnostními charakteristikami, ovlivněnými sociálním 

prostředím, kulturními zvyklostmi apod. (viz např. schopnost koncentrovat se, ovládat se, dále 

stereotypy, kdy je vhodné a správné užít sílu, behaviorální vzory řešení sporů atd.). Lze 

očekávat, že rozpoznávání schopnosti uspět v konfliktu a odhadnout protivníka jsou natolik 

evolučně výhodné, že budou zjistitelné i přes výše uvedené „nadstavbové“ faktory.  

Různorodá bývá i motivace konfliktního chování: výběr partnerky a předvádění se 

versus upevnění či získání pozice v hierarchii. V práci je věnována zvláště pozornost právě 

tomu, jak pohlavní výběr maskulinity a agresivity (či bojovnosti) mohl mít vliv na percepci 

zmíněné nebezpečnosti. Konstatuji, že tato problematika je autorem rozpracována velmi 

pečlivě a kvalitně s využitím rozsáhlé odborné literatury. Ale výběr partnera ze strany ženy 



byl u člověka ovlivňován také schopností zabezpečit dlouhodobý partnerský (podle okolností 

mono- či polygamní) svazek včetně potomků a ochotou o potomky pečovat. Jinak řečeno, 

podmínky pro rozhodovací procesy v konfliktní situaci mohou být poměrně složité.  

Další důležitou stránkou je alternativa volby kooperativního, resp. altruistického 

chování, která se zřejmě rovněž promítá do obličejových percepčních mechanismů. 

Minimálně podobnost, resp. známost, vede spíše k in-group (prosociálním) strategiím chování 

a naopak odlišnost ke strategiím out-group, včetně řešení problémů konfliktně.  

Vlastní míra bojovnosti, schopnosti zvítězit v konfliktu je logicky spojena s hladinou 

testosteronu, ať už v dlouhodobém horizontu nebo v době dospívání či aktuálně. Proto musí 

existovat souvislost jednak s maskulinitou a jednak s agresivitou, příp. násilností (ve smyslu 

violence) u mužů. Potvrzení této skutečnosti dokládá biologickou podmíněnost. Nepřátelství 

(ve smyslu hostile) je podle mne příkladem sociální podmíněnosti agresivního, resp. 

útočného, resp. bojovného chování. 

Ačkoliv je v rámci sociálního chování a udržování vztahů ve složité sociální struktuře 

lidských společností nezbytné udržování agonistických projevů včetně agrese a tím 

bojeschopnosti, je v rámci evoluční psychologie spíše zdůrazňována tendence k různým 

formám a úrovním altruistických projevů během evoluce chování člověka; navíc možná od 

obecně altruistického ke skupinově altruistickému chování. Evoluce tedy směřovala 

k vytváření rovnováhy mezi jedním a druhým pólem chování. Je nutné brát v úvahu, že vedle 

biologicky podmíněných mechanismů s možností je logicky dobře interpretovat, se 

pravděpodobně utvářely sociálně a kulturně utvářené vzorce chování (prostřednictvím i 

skupinových zájmů – jak dalece behaviorálně adaptivních nebo naopak neadaptivních?) 

rychleji než biologické adaptace. 

Nelze pochopitelně provést úplný souhrn a kompletní analýzu nějakého evolučního 

procesu, zde bojovného a agresivního chování a percepce znaků obličeje s tím souvisejících a 

u doktorské disertace to nelze důsledně vyžadovat, ale alespoň částečné připomenutí sociálně 

a kulturně podmíněných faktorů a významu a souvislosti s altruistickým chováním mi v první 

části a v úvodech publikovaných článků chybělo (nebo bylo zmíněno okrajově). 

 

Poměr šířky a výšky obličeje (fWHR) se nabízí jako nejjednodušší možnost přímého 

měření či relativního „měření“ prostřednictvím upravených fotografií, neboť je známý 

mezipohlavní rozdíl tohoto poměru a lze očekávat konkordanci mezi ním a mírou 

maskulinity. V bezprostřední reakci na druhou osobu, např. mezi dvěma muži, se ale jistě 

uplatňují další maskulinní / femininní znaky (relativně samostatně šířka obličeje v lícní oblasti 

– viz i konstatování autora, dále šířka dolní čelisti, šířka brady, nadočnicová oblast aj.); je 

proto nutné brát jednoznačnou roli fWHR s určitou opatrností. (Vzhledem k modelu 

vícestupňového hodnocení nebezpečnosti protivníka poznamenávám, že byl správně volen 

pojem „tělesná velikost“, byť je nejednoznačně definovatelný a uchopitelný. Vliv tělesné 

výšky je nutně doprovázen celkovou hmotností a zvláště svalovou hmotou a tím siluetou 

postavy dle SHR a WHR čili tělesná výška nepůsobí izolovaně, není sama o sobě 



jednoznačnou mírou velikosti, což autor jinak konstatuje např. v komentáři na práci Zilliolli et 

al., 2014.) 

Text první části se opírá o provedené výzkumy, které byly publikovány 

v renomovaných časopisech s důkladným recenzním řízením. Možnost hodnocení metodiky 

prací a doložení výsledků se tak redukuje na minimum. Přesto si dovoluji pochvalně 

poznamenat pregnantnost popisu postupů a statistického zpracování v nich. 

V první části, která prošla jen autorovou (byť s pomocí blízkých) korekturou, je celá 

řada drobných interpunkčních, spíše grafických, chyb, jako nejednotné užíván pomlčky, 

nedůsledně použitá čárka za „i.e.“ v odkazech či upřesněních v závorce, občas ponechané 

iniciály autorů v citacích v závorkách, zdvojené tečky na konci věty apod. Tyto nepřesnosti 

však nijak nesnižují obsahovou stránku a její srozumitelnost.   

Za nápaditou považuji studii s předkládáním nafocených portrétů téže osoby při 

různých ohniskových vzdálenostech a jejich hodnocení. V zásadě je všeobecně známé, že 

fotografie při různých ohniskových vzdálenostech působí odlišně. Zjištění v práci Víta 

Třebického ukazuje, že tento důsledek může být dosti významný pro hodnocení a přisouzení 

vlastností, což mimo vlastní vědecký přínos (co zde hraje roli – např. poměr šířky a délky 

obličeje) nabízí i různé aplikace v jiných oblastech, např. ve forenzní a soudní praxi, 

v reklamě apod. Na druhou stranu by bylo možná vhodné některé výzkumy percepce obličeje 

korigovat nebo alespoň upravit a upřesnit jejich metodiku. Trochu mne překvapuje, že tento 

článek je i přes publikování v PLoS ONE citován poměrně málo. 

 

Na závěr si dovolím ještě jednu provokující otázku: Nemůže být součástí schopnosti 

rozpoznat podle obličeje úspěšného jedince od méně úspěšného v konfliktní situaci (zde 

v boji) získaní větší sebejistoty u vítězů? Jinak řečeno: Neplatí, že čím častěji vítězím, tím 

více se jako vítěz cítím a tak spíše působím jako potenciální vítěz (viz sebenaplňující se 

proroctví)? 

 

Celkově práci hodnotím velmi kladně. Kromě polemiky, týkající se sociálně 

podmíněných aspektů percepce obličeje, míněné spíše jako podnět k dalším úvahám 

doktoranda) nemám žádné podstatné připomínky. Jediné možné závěrečné stanovisko je, že 

doktorskou disertaci doporučuji k obhajobě s kladným přijetím. 
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