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Abstrakt 
V sexuologických výzkumech se často využívá fyziologického měření pohlavní vzrušivosti 
v reakci na sexuální podněty (stimuly). Neexistuje však popis prvků v těchto stimulech, 
jejichž využití by umožnilo maximální možnou odpověď. Statická fyzická atraktivita ženy 
se jeví jako velmi důležitý prvek při jejím posuzování, avšak do celkového dojmu může 
vstupovat i neverbální chování, tedy dynamická atraktivita, která dokáže celkovou 
atraktivitu ženy zvýšit či naopak snížit. Do celkového konceptu tak mohou vstupovat dva 
prvky: „fyzická atraktivita“ a „sexuální přitažlivost“. Výzkum a porovnání statických 
stimulů a zjištění vzrušivých prvků ve stimulech dynamických jsme adresovali v této 
diplomové práci. Studie byla rozdělena na dvě části. Jako stimuly jsme použili fotografie 
oblečených i nahých žen a rovněž castingová videa do snímků pro dospělé, která jsou 
volně dostupná na internetu. Za použití 90 fotografií obličejů a oblečených žen jsme ve 
studii I zjistili, že existuje rozdíl mezi fyzickou atraktivitou a sexuální přitažlivostí. Navíc 
obličej byl prediktorem fyzické atraktivity a tělo prediktorem sexuální přitažlivosti. Ve 
studii II jsme za použití sexuálně explicitních videí zjistili, že neverbální chování má pouze 
malý vliv na sexuální přitažlivost a nejdůležitějším prvkem je tak právě fyzická atraktivita 
ženy, která ovlivňuje hodnocení ženy ve videu. 
 
Klíčová slova: fyzická atraktivita, sexuální přitažlivost, neverbální chování, sexuálně 
explicitní videa 
 
 
Abstract 
The method of physiological measurement of sexual arousal to erotic stimuli is often used 
in sexological research. However, there is no concept of form of these stimuli to induce 
maximum possible sexual response from a person. It seems that female static physical 
attractiveness is an important factor in perception of the female, but it could be also female 
nonverbal behavior, dynamic attractiveness, which could influence perception and which 
could either enhance of reduce the overall attractiveness of a female. In the whole concept 
of attractiveness, there could be two components: “physical attractiveness” and “sexual 
desirability”. In this diploma thesis, we address this problem and we compared static and 
dynamic stimuli with focus on specific behavior. The study had two parts. We used 
photographs of clothed and naked women and videos of castings of potential actresses in 
erotic movies; materials are available online for free. In the study I we used 90 
photographs of faces and clothed bodies and found that there is a difference between 
physical attractiveness and sexual desirability. Moreover, face was a predictor of physical 
attractiveness and body was a predictor of sexual desirability. In study II we used sexually 
explicit videos and found that nonverbal behavior has just a minor influence on sexual 
desirability and that physical attractiveness is the most important factor in perception of 
women in the videos. 
 
 
Key words: physical attractiveness, sexual desirability, nonverbal behavior, sexually 
explicit videos 
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1 Úvod 
 

Následující diplomová práce se bude věnovat tématům ženské fyzické atraktivity, 

atraktivity neverbálního chování a popisu sexuálně explicitních stimulů, které jsou 

využívány k měření sexuální či subjektivní vzrušivosti. Teoretická část práce je tedy 

rozdělena na dvě hlavní témata – ženská fyzická atraktivita (statická) a atraktivita 

behaviorální, tedy neverbální chování. V první části je popsána obecně lidská fyzická 

atraktivita a specifičtěji ženská fyzická atraktivita, je popsáno, jaké oblasti atraktivity 

mohou spadat do celkového hodnocení – v našem případě tedy obličej a tělo, jaké 

konkrétní prvky jsou považovány za atraktivní a jak spolu souvisí. Rovněž jsou popsány 

mezipohlavní rozdíly v hodnocení ženské atraktivity a v měření sexuální vzrušivosti. Je 

také zdůrazněna důležitost posuzování atraktivity ve vztahu sexuální strategie – 

dlouhodobý či krátkodobý partner a je vysvětlena problematika nerozdělování pojmů 

fyzická atraktivita a sexuální přitažlivost. V druhé části je nejprve ve stručnosti popsáno 

obecné neverbální chování, poté se práce věnuje popisu neverbálního chování při dvoření, 

fázím, ke kterým v tomto procesu dochází a popisu konkrétních vyzývacích signálů. Ve 

třetí části se práce věnuje popisu sexuálně explicitních materiálů. V praktické části je 

popsán samotný výzkum, který se zaměřil na vnímání fotografií tváří žen; fotografií 

oblečené ženy, fotografií nahé ženy a rovněž videí nesexuálního i sexuálního charakteru. 

 

Ženská fyzická atraktivita byla poměrně hojně zkoumána, i přesto zde však najdeme 

nezanedbatelné nedostatky. Pokud se posuzuje atraktivita ženy, výzkumy se často zaměřují 

pouze na jednu oblast či aspekt atraktivity. Nejčastěji je tak zkoumána pouze atraktivita 

obličeje nebo naopak pouze atraktivita těla. Méně výzkumů se věnuje porovnání  

a případné souvislosti mezi těmito dvěma oblastmi. Avšak dle multiple message theory 

existuje několik vzájemně propojených prvků, které mohou spadat do celkového 

hodnocení fyzické atraktivity. V odborných studiích je ženská atraktivita většinou 

zkoumána prostřednictvím fotografií. Lze tak vnímat pouze statické prvky. Do celkového 

hodnocení však mohou spadat i jiné, konkrétní prvky, které jsou jistým způsobem odlišné 

od průměrnosti. V případě statických fotografií to mohou být specifické fyzické prvky, 

avšak v případě dynamických podnětů, se může jednat o pohyb, gesta či držení těla. Studie 
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porovnání fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování nebyla, dle našeho 

vědomí, ještě provedena. 

 

K tématu této práce vedl fakt, že neexistuje etogram chování ženy v sexuálně explicitních 

snímcích. Tedy stimulech, které se využívají k měření sexuální odpovědi. Tato odpověď 

může být velice ovlivněna podobou stimulů, jejich technickým aspektem, včetně 

zobrazovaného chování. Podrobnější výzkum a popsání prvků, které by byly shledány jako 

vysoce vzrušivé, by umožnil vytvoření návrhu etogramu pro tvorbu co nejvhodnějších 

stimulů. Tedy stimulů, které by vyvolaly maximální možnou sexuální odpověď jedince; 

tedy odpověď co nejvíce validní. Z tohoto hlediska jsme se zaměřili rovněž i na sexuálně 

explicitní videa. Jedná se o online volně dostupná videa castingů potenciálních hereček  

v erotických filmech. Tyto stimuly jsou použity také proto, že se jedná o amatérské 

aktérky. Tedy nepředpokládá se, že by videa obsahovala „umělé“ chování profesionální 

herečky ve filmech pro dospělé. 

 

Dalším nedostatkem je fakt, že zatím žádný z výzkumu neporovnával celý průběh 

interakce se ženou. Tedy od „seznámení se“ až po sexuální styk. V našem výzkumu byly 

použity stimuly, které celý tento průběh obsahují, a rovněž je zde zobrazen celý průběh pro 

každou ženu. Žena je tak prezentovaná na nesexuálních stimulech (oblečená, video 

rozhovoru) i stimulech sexuálních (nahá, video sexuálního styku).  

 

Tato diplomová práce se tedy bude zabývat zjišťováním sexuální přitažlivosti žen zejména 

pro krátkodobý, sexuální vztah, resp. momentální sexuální zájem na základě porovnání 

vzhledu a celkového dojmu.  

 

 

  



10 
 

 

2 Teoretická část 
2.1 Oborové zakotvení 
2.1.1 Využité přístupy 

Tato práce využívá přístupů evoluční psychologie, sexuologie a studií lidské sexuality. 

V úvodu teoretické části tak budou popsány přístupy, kterých jsme využili a dle nichž byla 

celková práce koncipována.  

 

Evoluční psychologie se snaží vysvětlit psychologické procesy prostřednictvím evolučních 

teorií (Cosmides a Tooby, 1992). Tedy, že chování a reakce člověka byly pod selekčním 

tlakem a dnešní psychologické procesy tak lze do značné míry vysvětlit právě z hlediska 

evolučních procesů (Buss, 1995). S těmito znalostmi lze pak zkoumat mechanismy, které 

byly v evoluci člověka zodpovědné za takové evoluční strategie jako je výběr partnera, 

kompetice, kooperace a rovněž sexuální chování a vývoj a percepci atraktivity (Cosmides  

a Tooby, 1992).  

 

V pojetí evoluce dle Charlese Darwina (1859) dochází při pohlavním výběru k dvěma 

selekčním tlakům – intrasexuální výběr a intersexuální výběr, tedy výběr vnitropohlavní  

a mezipohlavní. Při intrasexuálním výběru dochází ke kompetici mezi členy stejného 

pohlaví o přístup k pohlaví opačnému. Zpravidla se tato kompetice vyskytuje mezi dvěma 

samci, zatímco samice zůstává pasivní. Samec se snaží zvítězit nad jiným samcem tím, že 

konkurenta odežene či usmrtí. Při intersexuálním výběru však jedinec jednoho pohlaví 

rozhoduje o jedinci druhého pohlaví, zdali bude akceptován a bude mu dovoleno se 

rozmnožit. Zpravidla to bývá samice, která přestává být pasivní a vybírá si žádoucího 

samce, tzv. female choice. Nicméně u člověka dochází k intrasexuální kompetici i mezi 

ženským pohlavím. Jedná se však o kompetici nepřímou například prostřednictvím pomluv 

a slovním shazováním jiné ženy (Buunk a Fischer, 2009). Je zde důležité zmínit, že k této 

kompetici však dochází také prostřednictvím nepřímých signálů, jako je vzhled, tedy 

atraktivita (Buss a Dedden, 1990). 

 

Dle hypotézy Amotze Zahaviho (1975) existují různé znaky či signály, které vypovídají  

o genetické kvalitě organismu. Jsou to znaky, které jsou pro organismus určitou zátěží  

a samy o sobě nemají žádné opodstatnění, jsou tedy jakýmsi handicapem (paví ocas, jelení 
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parohy). Organismus tím tak dává najevo, že má natolik kvalitní geny, že je schopen i přes 

tuto zátěž přežít; jde o tzv. čestné signály, označované také jako zahaviánské. Ten, kdo si 

může skutečně dovolit produkovat tento handicapující znak, je tak kvalitním jedincem na 

rozmnožení. 

Ačkoliv zahavianské signály většinou popisují inzerci samce, jsou aplikovatelné i na 

ženské pohlaví, jelikož konkrétně u člověka hormony, které ovlivňují atraktivitu, jsou pro 

organismus zátěží. O tomto bude psáno v samostatné kapitole.  

 

Preference určitého znaku však obsahuje jistý paradox. Dle staršího modelu Ronalda 

Fishera (1930), tzv. runaway selekce, se nějaký specifický znak u samců stane náhodně 

preferovaný samicemi. Tito samci jsou pak více preferovaní, mají více potomků a znak se 

dále šíří. Znak je však čistě záležitostí „módy“. Samice mohou znak preferovat bez 

jakéhokoliv důvodu. Samice zvyšují šance, že jejich potomek rovněž zdědí preferovaný 

znak a zvýší tím tak své šance na rozmnožení. Avšak se znakem se zároveň také šíří 

preference pro tento znak. Na počátku se objeví geny pro určitou preferenci a vytvoří 

selekční tlak na vývoj znaku u samců. Tato selekce však neustále tlačí na daný znak, který 

se vyvíjí do stále extrémnější podoby, například zvětšování pavích ocasů či jeleních 

parohů. Toto neustálé zvětšování znaku však může narazit na přírodní výběr, kdy se jedinci 

s extrémní podobou znaku již nedožijí možnosti se rozmnožovat. Jelikož je preference pro 

znak zafixována v populaci, jakýkoliv organismus, který by se chtěl dané preferenci 

„vyhnout“ by ztrácel své šance na reprodukční úspěch.  

 

Genotyp je soubor veškerých genů organismu a fenotyp je soubor pozorovatelných 

vlastností organismu, který se utváří na základě genotypu v interakci s prostředím 

(Cosmides a Tooby, 2013). Konkrétně u lidí se tedy potenciální partneři řídí právě 

pozorovatelnými signály, jako je fyzická atraktivita (Mealey, 2000). Rozdílné fenotypické 

znaky budou jinak atraktivní v rozdílných prostředích. Například ukládání tuku či barva 

kůže. 

 

Při výběru partnera je také vhodné se odkázat na teorii rodičovských investic, kterou 

rozvinul Robert Trivers (1972). Počet teoretických potomků, které mohou mít muži, je 

mnohonásobně vyšší než u žen. Ženy jsou totiž více zatížené samotnou péčí o potomka, 

jako samotné odnošení plodu následované výživou potomka. Dle této teorie je při výběru 

partnera vybíravější to pohlaví, které následně investuje více do potomků, aby zvýšilo 
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jejich šance na přežití. Sexuální strategie mužů tedy potenciálně spočívá v kvantitě 

potomků, které by měli s jinými sexuálními partnerkami a tím by si tak zvyšovali svou 

biologickou zdatnost. Pro ženy je taková strategie nemožná a je pro ně důležitá spíše 

kvalita partnera, tudíž potenciálně i potomka (Kaplan a Lancaster, 2003). Avšak i u žen se 

může v jistých případech vyskytovat krátkodobá sexuální strategie (jednorázový partner) 

jako výhodná. O tomto bude psáno v samostatné kapitole. 

 

Teorie asortativního párování, neboli nenáhodného výběru, je založená na konceptu výběru 

partnera dle fenotypové podobnosti, tedy konceptu, kdy si jedinec vybírá partnera na 

základě fyzické podobnosti s ním samotným. Ačkoliv jsme si vědomi pozitivního  

a negativního asortativního párování (např. Bereczkei a kol., 1997; Kocsor a kol., 2011), je 

v této práci atraktivita myšlena jako obecná atraktivita. Obecná atraktivita je zde 

používána v obecném vnímání atraktivních prvků, tedy prvků, které jsou všeobecně 

považovány za ovlivňující vnímání protějšku. 

 

2.1.2 Signals a cues 

V komunikaci s jedinci stejného druhu jsou užívány prvky či inzerenty, které nám 

poskytují informaci o jedinci, které se zřejmě adaptovaly v lidské evoluční historii a které 

ovlivňují výběr partnera. Tyto adaptivní prvky mají několik definic, avšak tato práce 

vychází z následujících teoretických základů. Existují dva prvky, jejichž český ekvivalent 

lze do jisté míry srovnat s pojmy adresné a neadresné signály a které vycházejí ze 

signalizační teorie (Scott-Philips, 2008). Signals jsou nějaké fyzické prvky či formy 

chování, které ovlivňují chování jiného jedince a vyvinuly se a zafixovaly kvůli tomuto 

efektu. Slouží tedy k přímé, adresné inzerci. Cues jsou rovněž určité fyzické prvky či 

formy chování, které ovlivňují chování jiného jedince a poskytují mu tak určité informace, 

avšak k tomuto účelu se nevyvinuly. Jde tak o neadresné signály, které vznikly k jinému 

účelu než ke komunikaci; například tělesná konstituce a rychlost je u některých zvířat 

důležitá k přežití, avšak rovněž může sloužit jako indikátor dobrého zdraví (Candolin, 

2003). 

Není příliš jisté, které prvky lze při výběru partnera považovat za signals a které za 

cues. Zdá se, že například obličej, lze vnímat jako signal, kvůli lidské adaptaci na okamžité 

vnímání tvaru tváře (McKone a kol., 2013). O tomto bude psáno níže.  

Rovněž není jisté, které z těchto signálů jsou prováděny na nevědomé 

(neovlivnitelné) a vědomé úrovni. Příkladem může být neovlivnitelný akt červenání tváří 
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při komunikaci s potenciálním partnerem (Crissey a Parish, 1993). Jedinec může být tímto 

aktem informován o zájmu protějšku, avšak za tímto účelem se pravděpodobně červenání 

tváří nevyvinulo. 

 

Neverbální chování lze nejspíše vnímat jako mezistupeň vědomého a nevědomého 

signalizování, jelikož lidé mohou zcela vědomě využívat neverbálního chování k ovlivnění 

protějšku, avšak často ho zapomínají regulovat (Caleys a Cauberghe, 2014) nebo ho nejsou 

schopni využívat vůbec (Ekman a Sulivan, 2006). 

Signály, které se vyvinuly v komunikační prvky, však nemusejí obsahovat pouze 

prvek jeden, ale několik na sebe navzájem propojených, které tvoří informační celek 

(Candolin, 2003).  

 

2.1.3 Multiple message theory 

V odborné literatuře panuje neshoda v tom, který konkrétní prvek je ukazatelem atraktivity 

a podle kterého tuto atraktivitu posuzují jiní lidé. Respektive v odborných studiích je 

zkoumána většinou pouze jedna složka atraktivity bez jejího případného vztahu ke složce 

jiné (např. obličej a tělo). Dle multiple message theory (Candolin, 2003; český ekvivalent: 

teorie mnohočetných signálů) jedinec inzeruje několik prvků či podnětů, které jsou 

navzájem provázány a poskytují nám tak více informací pro posouzení atraktivity jedince 

(Partan a Marler, 1999) a více informací o kvalitě jedince (Møller a Pomiankowski, 1993). 

Těmito prvky může být například vzájemná kombinace obličeje, těla, tělesné vůně a hlasu 

(Rikowski a Grammer, 1999; Fraccaro a kol., 2010). Základem této teorie je, že nám 

rozdílné signály dávají informace o rozdílných kvalitách jedince (Johnstone, 1997), kdy 

mohou být tyto signály vnímány jako celek a indikovat celkovou kvalitu jedince nebo 

naopak mohou odlišní adresáti reagovat na odlišné podněty podle toho, který je pro ně 

vypovídající (Wedekind, 1992). 

 

V této práci jsou inzerentem statické atraktivity dvě složky – obličej a tělo. V kombinaci  

s dynamickou atraktivitou je to poté i pohyb. Bude zkoumáno, jaký vliv má kombinace 

těchto prvků na výběr partnera. Ačkoliv vycházíme z teoretických znalostí o multiple 

message theory, budou v této práci zmíněny studie o atraktivitě obličeje, těla a studie 

neverbálního chování při dvoření. Jejich výsledky však mohou být pro náš účel sporné, 

jelikož jsou většinou tyto složky popisovány zvlášť, bez vzájemného vztahu.  
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2.1.4 Pohlavní typičnost – vliv steroidních hormonů na vzhled a chování 

Tato práce se věnuje ženské atraktivitě. Na tomto místě budou uvedeny základní rozdíly ve 

vzhledu a chování mužů a žen ve vztahu k pohlavní typičnosti zapříčiněné vystavením 

organismu působení steroidních hormonů. Konkrétní ženské atraktivní prvky jsou 

rozebrány v samostatných kapitolách. 

 

Na vzhledu a chování se podílejí steroidní hormony, jejichž vliv se projevuje v průběhu 

puberty; u mužů je to především testosteron, u žen estrogen (Thornhill a Gangestad, 1996; 

Thornhill a Møller, 1997).  

Vzhled mužů ovlivňuje hladina testosteronu; znakem vyšší hladiny testosteronu je 

například větší čelist, vystouplé nadočnicové oblouky (Penton-Voak, 2001) či tvar trupu 

těla do písmene V, který je spojován s maskulinitou (Swami a Trovée, 2005). 

Testosteron u mužů je rovněž spojen s dominancí (Rosenkrantz a kol., 1968; 

Williams a Bennett, 1975; Bem, 1974; Booth a kol., 1989) a agresivním chováním (Archer, 

2006). Důvodem je zřejmě intrasexuální kompetice. Hladina testosteronu u mužů souvisí  

s jejich partnerským statusem; svobodní muži vykazují vyšší hladinu testosteronu (Roney, 

Mahler a Maestripieri, 2003). 

Například v průběhu dvoření se mužům zvýší hladina testosteronu v důsledku 

zvýšení výkonu pro získání partnerky, avšak vyšší hladiny testosteronu rovněž připravují 

organismus na potenciální kompetici o partnerku s jiným mužem (Roney, 2009). Hladina 

testosteronu se zvýší i například v reakci na kompetici, jako je sport (Salvador a kol., 

1987). Rovněž pokud je muž v přítomnosti potenciálního konkurenta v získání partnerky, 

více se předvádí a provádí činy hraničící s nebezpečím; mechanismus, který se zřejmě 

původně vyvinul právě k účelu zahnání soupeře (Ronay a Hippel, 2010). Takové chování 

však bylo v evoluční historii zřejmě vysoce ceněné ženami a zvyšovalo mužovu prestiž 

(Roney, 2009). 

 

Vzhled žen je ovlivněn hladinou estrogenu, konkrétně vyšší hladina zapříčiňuje například 

menší čelist, užší bradu a menší nadočnicové oblouky (Thornhill a Grammer, 1999; 

Rhodes, 2006). Estrogen ovlivňuje vývoj kostí v obličeji a obličej je tak celkově menší než 

u mužů (Baughan a kol., 1979). Estrogen rovněž ovlivňuje tělesnou konstituci v oblasti 

boků, pasu, hýždí, stehen a ňader a rovněž ukládání tuku v hýždích a stehnech; všechny 

tyto prvky mohou ovlivňovat atraktivitu ženy (Johnston a Franklin 1993; Singh 1993; 

Symons 1995; Thornhill a Gangestad 1996). Pro fyzický vzhled těla se pak u žen používá 
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míra WHR (poměr boků a pasu; Singh, 1993), která se u mužů nepoužívá, a BMI (index 

tělesné hmotnosti; Tovée a kol., 1999). O WHR a BMI bude psáno v samostatných 

podkapitolách 

Muži obecně preferují u žen znaky mladosti a plodnosti (Buss, 1989), které jsou 

znakem genetické kvality (Symons, 1995; Thornhill a Møller 1997). Muži, kteří mají tváře 

vykazující prvky mladosti a nedospělosti, jsou naopak hodnoceni jako méně atraktivní 

(Jones, 1996). 

 

Mezi ženami a muži je rozdíl ve fyzické agresi i v agresi vyvolané různými podněty. 

Hladina testosteronu u žen je mnohonásobně nižší a na jejich chování nemá příliš vliv, 

ačkoliv například ženy s vyšší hladinou testosteronu mají rozdílnou sexuální strategii a 

jsou více promiskuitní (Davis a Tran, 2001). Žena však při výběru partnera, dvoření a při 

případné intrasexuální kompetici využívá jiných taktik. Agresivita je tak v těchto případech 

použita nepřímo, tedy ne fyzická jako spíše verbální (Björkqvist, 1994) skrze pomluvy, 

nepřímé slovní urážky a „shazování“ případné soupeřky v očích muže (Buunk a Fischer, 

2009). 

 

Steroidní hormony jako testosteron a estrogen jsou však pro organismus určitá zátěž, 

jelikož negativně ovlivňují imunitní systém, koprodukují toxiny a vysoké hladiny těchto 

hormonů jsou tak pro jedince velice nákladné (Thornhill a Møller, 1997; Service, 1998; 

Yesilova a kol., 2000). Dle Zahaviho konceptu (1975) tak výrazné maskulinní a femininní 

fenotypické znaky inzerují kvalitní geny a schopnost organismu se s touto zátěží 

vypořádat. Extrémnější pohlavně typické prvky jsou tak asociovány se zdravějším 

imunitním systémem; pouze zdravý organismus si může dovolit vysoké hladiny hormonů, 

které jsou nezbytné pro růst těchto atraktivních prvků (Folstad a Karter, 1992). 

 

Ženské chování je rovněž ovlivněno hormony v různých fázích menstruačního cyklu, 

konkrétně v době ovulace. Ženská ovulace není, na rozdíl od ostatních primátů, nijak 

inzerována a není možné rozlišit mezi fertilní a nefertilní fází (Symons, 1979). Ve fertilní 

fázi se však například změní chůze ženy, tak, aby přitahovala pozornost mužů (Fink, 

Hugill a Lange, 2012) a ženy se jinak oblékají a používají více makeupu, opět tak, aby 

upoutaly pozornost mužů (Haselton a Gangestad, 2006; Brak-Lamy, 2015). Ženy navíc 

zvyšují své šance na nalezení partnera tím, že se v plodné fázi více účastní sociálních 

setkání (kluby, večírky; Haselton a Gangestad, 2006). Ženy rovněž v těchto fázích více 
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přitahují maskulinní fyzické prvky u mužů (Little, Jones a Burriss., 2007, Penton-Voak a 

kol., 1999).  

Není jisté, zdali je skrytá ovulace u ženy adaptivní mechanismus. Byly například 

zjištěny drobné změny v obličeji ženy okolo fertilní fáze a ženská tvář byla hodnocena jako 

atraktivnější (Puts a kol., 2013), avšak může se jednat pouze o cues dle výše uvedené 

definice. Tento typ subtilní inzerce může být pouze vedlejším produktem selekčních tlaků 

zaměřených na rozpoznání atraktivity a k přímé inzerci či detekci ovulace tedy nejsou 

určeny; ovšem mohou k tomuto účelu sloužit jako spandrely (Havlíček a kol., 2015). 

Vzhledem k rozsahu této práce není možné zjišťovat možnou rozdílnou atraktivitu v 

jiných fázích menstruačního cyklu. Toto téma je vzhledem ke své povaze daleko 

rozsáhlejší.  

 

2.1.5 Krátkodobá a dlouhodobá sexuální strategie 

Preference pro výběr partnera a chování jedince se může lišit v závislosti na tom, jakou 

sexuální strategii využívá – nalezení dlouhodobého či krátkodobého partnera. V případě 

krátkodobého partnera se většinou jedná o jednorázovou sexuální interakci. Ačkoliv dle 

Triversovy (1972) teorie rodičovských investic si ženy vybírají partnera na základě kvality 

a nikoliv kvantity, krátkodobá sexuální strategie může být výhodná pro obě pohlaví 

(Stewart, Stinnett a Rosenfeld., 2000). 

Pro muže je krátkodobá strategie výhodnější již ze své podstaty – větší počet 

potomků a nízká investice do partnera i potomků (Stewart, Stinnett a Rosenfeld., 2000). 

Pro muže je při dlouhodobé i krátkodobé sexuální strategii nejdůležitější vzhled, který je 

asociován s plodností a mladostí (Buss, 1989), avšak při krátkodobé strategii je na vzhled 

kladen větší důraz (Regan, 1998; Stewart, Stinnett a Rosenfeld., 2000). 

Pro ženu může být výhodná strategie a potenciální situace, pokud má stálého 

partnera zajištěného po materiální stránce, avšak jednorázovými sexuálními styky 

„získává” kvalitní geny od genotypově vysoce kvalitního jedince (Stewart, Stinnett a 

Rosenfeld., 2000). Při dlouhodobé strategii si totiž ženy potenciálního partnera vybírají 

spíše podle přístupu ke zdrojům – budoucí či současné sociální postavení a finanční 

zajištění (Buss, 1989; Mealey, 2000). Při krátkodobé strategii ženy v takovýchto případech 

zaujmou především ukazatele dominance a fyzických rysů (Barber, 1995). 

 

U výběru žen muži je však nutné rozlišovat mezi fertilitou, tedy plodností a reprodukčním 

potenciálem. Fertilita je aktuální schopnost ženy zplodit potomky, kdežto reprodukční 
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potenciál je číselné vyjádření potenciálních potomků ženy. Zatímco pro dlouhodobý 

svazek je tak důležitější vysoká reprodukční hodnota, pro krátkodobý svazek je kritérium 

vysoká fertilita (Buss a Schmitt, 1993). Ačkoliv tyto dva prvky sice od sebe nelze odlišit, 

výše bylo ukázáno, že ženy mají v plodném období změněné chování (např. Haselton a 

Gangestad, 2006) a rovněž obličej může inzerovat momentální plodnost (Puts a kol., 

2013). 

Ve výzkumu Currieho a Littlea (2009) bylo ukázáno, že atraktivita tváře je lepším 

prediktorem pro celkové hodnocení postavy včetně obličeje, než tělo. Tedy, že atraktivita 

tváře je důležitější při výběru partnera než atraktivita těla. Autoři vidí jako jedno z 

možných vysvětlení fakt, že v obličeji jsou různé fyzické indikátory, které mohou značit 

kvalitu jedince, blízko u sebe a tudíž lépe zaznamenatelné. Drobné odchylky a asymetrické 

prvky značící špatnou genetickou kvalitu jedince, jsou tak lépe rozpoznatelné než při 

pohledu na tělo. Avšak ženské tělo se zdá být důležitějším faktorem, pokud muži posuzují 

krátkodobou interakci se ženou. Při krátkodobé sexuální strategii je tělo zřejmě lepším 

ukazatelem kvalit, které jsou důležité pouze pro krátkodobý vztah (např. sexuální zralost či 

momentální sexuální receptivita). V případě hodnocení ženy pro potenciální krátkodobý 

vztah hrálo důležitější roli WHR než při hodnocení dlouhodobého svazku (Schmalt, 2006). 

 Zdá se, že tělo nese informace o aktuálním zdraví a plodnosti jedince a z 

dlouhodobého hlediska je tak více nestabilní než tvář (Herman a kol., 2009). Znamenalo by 

to tedy, že tvář obsahuje informace o kvalitě jedince, které jsou důležité při výběru 

dlouhodobého partnera (Confer, Perilloux a Buss, 2010). 

 

Jak vidíme, při krátkodobé sexuální strategii je pro muže i ženy důležitý převážně vzhled, 

což podporují i jiné studie (např. Sheib, 2001). Vzhledem k intrasexuální kompetici je 

oboje pohlaví schopno posoudit i atraktivitu stejného pohlaví. 

 

2.1.6 Mezipohlavní rozdíly v subjektivním vnímání atraktivity a rozdíly v sexuální 

vzrušivosti 

Při výběru partnera by měl být jedinec schopen posoudit nejen atraktivitu opačného 

pohlaví, ale i svou vlastní atraktivitu a tedy i atraktivitu ostatních příslušníků stejného 

pohlaví; tato informace mu poskytuje porovnání s jedinci stejného pohlaví a informuje ho 

o jeho pomyslném postavení na žebříčku atraktivity (Singh, 2002). Kompetice s 

atraktivnějším jedincem stejného pohlaví by pro něj byla zbytečná investice a stejně tak 

investice do méně atraktivního partnera opačného pohlaví než je on sám, by pro něj mohlo 
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znamenat zbytečné investování a snižování reprodukčního úspěchu (Tovée a Cornelissen, 

2001). Muži i ženy by tedy měli shodně hodnotit atraktivitu příslušníků stejného pohlaví,  

v našem případě by tedy měli muži i ženy stejně hodnotit ženskou atraktivitu. Zdá se, že 

ženský úsudek o atraktivitě není ovlivněn pohlavím protějšku (Marcus a Miller, 2003). 

Chápat intence jiné ženy a „správně“ tak vnímat její atraktivitu, je jednou z intrasexuálních 

strategií ženy (Fisher, 2004) Žena si je stejně tak dobře vědoma své vlastní atraktivity  

a dokáže určit, jak je vnímána opačným pohlavím (Marcus a Miller, 2003). 

 

Co se týče WHR, nenacházejí se u obojího pohlaví v úsudku WHR žádné rozdíly  

a hodnota 0,7 je považována za atraktivní (např. Schmalt, 2006; Fan a kol., 2004; 

Tassinary a Hansen, 1998; Furnham a Reeves, 2006). Podobné výsledky nalezneme  

i u BMI, opět lze nalézt shodu mezi ženami a muži v hodnocení atraktivního ženského 

BMI (např. Tovée a Cornelissen, 2001; Fan a kol., 2004;). 

 

Zdá se, že selekční tlaky na intrasexuální kompetici působí i při zkresleném vnímání 

vlastního těla. Při výzkumu pacientek s poruchou příjmu potravy hodnotily tyto ženy své 

vlastní tělo signifikantně jinak než kontrolní vzorek žen. Avšak při hodnocení ženského 

těla, které by považovaly za takové, jež by muži shledali atraktivním, nebyl nalezen žádný 

rozdíl mezi klinickým a neklinickým vzorkem žen. Hodnocení obou skupin bylo navíc 

velmi podobné jako hodnocení mužů (Benninghoven a kol., 2007). 

 

Tyto výsledky nám mohou ukazovat na robustnost konceptu atraktivity (Buss, 1989). 

Atraktivita je pohlavně podmíněná sexuální adaptace pro hledání vhodného partnera 

(Thornhill a Gangestad, 1999; Fink a Penton-Voak, 2002), percepce atraktivity se objevuje 

v brzkém vývojovém stádiu člověka (Slater a kol., 1998; Rubenstein, Kalakanis a Langlois, 

1999) a rovněž vnímání atraktivity je rovněž velmi podobné v mnoha kulturách (Buss, 

1989; Langlois a kol., 2000). Předešlé studie rovněž ukazují významnou shodu mezi 

hodnotiteli, v rámci pohlaví i mezi pohlavími bez ohledu na socio-demografické proměnné 

(např. Townsend a Wasserman, 1998; Rhodes, Simmons a Peters, 2005). 
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2.1.6.1 Měření sexuální vzrušivosti 

V zájmu této studie bude také vytvořit doporučení pro tvorbu stimulů, které by vyvolaly 

maximální možnou sexuální odpověď u zkoumaných osob.  

Videa či erotické snímky obecně vyvolávají větší genitální i subjektivní vzrušení než 

například fotografie, audionahrávky nebo psané příběhy (McConaghy, 1999; Heiman, 

1977; Graham, Janssen a Sanders, 2000). Rovněž bylo také zjištěno, že explicitní stimuly, 

s přímým zobrazovaným sexuálním stykem jsou vzrušivější u mužů i u žen než romantické 

stimuly nezaměřující se na sexuální styk (Heiman, 1977; Schmidt, 1975). Muži však 

subjektivně více reagují na vizuální sexuální stimuly (Bailey a kol., 1994) 

K měření odpovědi sexuální preference, respektive vzrušivé odpovědi, se nejčastěji 

využívá měření odpovědi organismu nebo vlastního hodnocení. Co se týče formy, jedná se 

o PPG (penile pletysmography) – tedy měření změny penilní tumescence u mužů, nebo 

VPG (vagynal pletysmography), které měří změnu prokrvení pohlaví u žen. Obvykle je 

dobrovolník usazen na křeslo, je mu připevněn měřící aparát a následně je mu promítán 

erotický obsah – obrázky, nebo videa (Kuban, Barbaree a Blanchard, 1999; Fernandez, 

2009; Prause a Janssen, 2006). Problematickým faktem je, že není standardizováno, jak má 

daný obrázek vypadat a jaká má být forma videa tak, aby došlo k maximální odpovědi 

daného jedince.  

U mužů je sexuální odpověď v podstatě jednoznačná a odpovídá jejich sexuální 

preferenci a orientaci. Heterosexuální muži vykazují genitálně i subjektivně největší 

vzrušení na ženské stimuly a homosexuální muži na mužské stimuly (Freund, 1963; Abel  

a kol., 1975). Podobně u pedofilních mužů vykazují tito jedinci největší genitální vzrušení 

na tomu odpovídající stimuly (Quinsey a Lalumiére, 2001; Blanchard a kol., 2001), stejně 

tak u sexuálních násilníků a pachatelů sexuálně násilných činů (Bernat, Calhoun a Adams, 

1999; Lalumiére a Quinsey, 1994). Genitální vzrušení u mužů je tak jedním z 

nejspolehlivějších ukazatelů jejich preferencí. Ačkoliv muži nejspíše dokážou své pohlavní 

vzrušení zmírnit, nedokážou ho vědomě zesílit při nepreferovaných sexuálních stimulech 

(Adams a kol., 1992). 

Ženské sexuální vzrušení je oproti tomu více problematické. Ženská sexualita je více 

flexibilní a na individuální preference má výraznější vliv například i kultura a společnost, 

ve které žijí (Baumeister, 2000). Například heterosexuálním a homosexuálním ženám byly 

promítány stimuly obsahující interakci muže se ženou a ženy se ženou, avšak ani jejich 

subjektivní ani genitální vzrušení nebylo podmíněno jejich orientací. V obou případech 

bylo největší subjektivní i genitální vzrušení pozorováno při vystavení stimulům interakce 
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muže se ženou (Laan, Sonderman a Janssen, 1996). Podobné výsledky vykazovali dokonce 

muži transsexuálové, kteří podstoupili chirurgickou změnu pohlaví. Transsexuálové 

preferující muže vykazovali větší genitální i subjektivní vzrušení na homosexuální stimuly 

a transsexuálové preferující ženy na stimuly heterosexuální (Chivers a kol., 2004). U žen 

stimul, který vyvolá jejich pohlavní odpověď, neodpovídá jejich preferovanému pohlaví 

ani sexuální aktivitě (Both, Everaerd a Laan, 2003; Chivers a kol., 2004). 

V jisté studii (Chivers a Bailey, 2005) dokonce ženy pohlavně reagovaly na stimuly 

neobsahující lidské objekty. Jmenovitě šlo o pářící se šimpanzy bonobo. Jejich genitální 

vzrušení bylo větší než u neutrálních podnětů, avšak subjektivně hodnotily tyto stimuly 

jako nevzrušivé. Muži oproti tomu nevykazovali ani subjektivní ani pohlavní vzrušení. Zdá 

se tedy, že klíčovým prvkem pro vzrušení u žen je pohyb znatelně evokující sexuální styk. 

Pohlavní vzrušení je pravděpodobně automatická a reflexní reakce ženy na daný podnět 

(Laan a Everaerd, 1995). 

 

 

2.2 Ženská fyzická atraktivita 
2.2.1 Obličej 

2.2.1.1 Průměrnost 

Co se atraktivity obličeje týče, mnoho studií dokazuje, že lidé posuzují jako vysoce 

atraktivní tváře, které spadají do běžného průměru v dané populaci. Pokud bychom si 

představili škálu individuálních obličejů, uprostřed této škály bude obličej, který 

představuje průměrnou tvář (Valentine, 1991). Čím více se tak tvář blíží prostředku, tím 

těžší je jí od průměrné tváře rozeznat (Lee, Byatt a Rhodes, 2000), avšak tím více je 

hodnocena jako atraktivní (Potter a Corneille, 2008; Valentine, Darling a Donnelly, 2004). 

Kompozitní fotografie tváře, která je složena z několika jiných tváří a představuje tak 

běžný, typický obličej může být hodnocena jako atraktivní z několika hledisek. Normou 

může být její tvar (Langlois a Roggman, 1990), symetrie (Rhosed, Roberts a Simmons, 

1999) či textura kůže, která se na takto upravené fotografii jeví jako jemná, hladká – 

nicméně bylo zjištěno, že průměrný obličej je hodnocen jako atraktivní i na kresbách, které 

žádnou texturu kůže neobsahují (Rhodes a Tramewan, 1996). 
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2.2.1.2 Konkrétní atraktivní prvky obličeje 

Existují konkrétní prvky a vlastnosti obličeje žen, které jsou všeobecně shledávány jako 

atraktivní. Barva pleti a barevný tón pleti – jmenovitě tmavší, opálenější pleť; vystouplé 

lícní kosti; plnější rty; oblast okolo očí – jmenovitě tmavší a užší obočí; delší a tmavší řasy 

(Braun a kol., 2001) a prvky, které jsou považovány za specifický rys mladosti – malý nos 

a velké oči (Perret a kol., 1998). Jsou však i obecnější prvky, jako například úsměv, který 

má na vnímání atraktivity obličeje druhého člověka nezanedbatelný vliv a je rovněž 

spojován s pozitivními vlastnostmi člověka (Otta, Abrosio a Hoshino, 1996). 

Vzhledem k povaze dat však tyto specifické prvky přímo zkoumány nebyly. Jsou zde 

tak uvedeny pouze okrajově. 

 

2.2.2 Tělo 

2.2.2.1 WHR 

Poměr pasu a boků – WHR (waist-to-hip ratio), je jedním z hlavních fyziologických 

rozdílů mezi muži a ženami. Obvod pasu se poměrově vypočítá k obvodu boků a vzniklé 

číslo nám udává index WHR. Zatímco u mužů testosteron způsobuje ukládání tuku 

převážně v oblasti břišní, estrogen u žen ukládá tuk především v oblasti hýžďové  

a stehenní (Björntorp, 1991). 

WHR souvisí především s plodností a je jedním z velice spolehlivých ukazatelů 

fertility (Singh, 1995). V západních společnostech je za zdravé považováno WHR  

v hodnotách 0,67 – 0,80 (Henss, 2000). Všeobecně je pak v industrializovaných 

společnostech za nejatraktivnější považováno WHR o hodnotě přibližně 0,7 (Singh, 1993; 

Singh a Young, 1995; Tassinary a Hansen, 1998; Schmalt, 2006). Navíc se zdá, že tato 

preference je stabilnější i v čase než například preference velikosti ňader nebo hmotnosti 

(Singh, 1993) a může se tedy jak jednat o adaptivní charakteristiku při hodnocení ženské 

atraktivity a výběru partnerky (Henss, 2000; Singh, 1993). 

V neindustrializovaných společnostech se zdá, že je preferována vyšší hodnota WHR 

(např. Marlowe, Wetsman, 2001; Tovée a kol., 2006; Dixson et al., 2007). Preference pro 

rozdílné WHR zřejmě záleží na daných kulturních aspektech, jako je dostupnost zdrojů, 

zdravotní zátěž či pracovní zatížení ženy (Sugiyama, 2004). Preference vyššího WHR 

rovněž může souviset s preferovanou hmotností v dané společnosti (Marlowe a Wetsman, 

2001). 
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2.2.2.2 BMI 

Prvkem při posuzování atraktivity těla je rovněž Index tělesné hmotnosti neboli BMI 

(Body Mass Index). Extrémní hodnoty BMI jsou považovány za nebezpečné a zdraví 

ohrožující stav, který může způsobit neplodnost; BMI < 20 a BMI > 25 je považováno za 

rizikové (Rich-Edwards et al., 2002). BMI spadající do tohoto rozmezí je považováno za 

normální, zdraví neohrožující a rovněž tak může být viděno jako atraktivní; BMI 

považované za „normální“ je většinou považované za atraktivní (Schützwohl, 2006). 

Vzhledem k rozdílnému přístupu ke zdrojům v neindustrializovaných společnostech 

je vysoká hodnota BMI viděna jako velmi atraktivní (např.: Marlow a Wetsman, 2001; 

Tovée a kol., 2006). 

 

Není však zřejmé, zdali je důležitější pro posuzování atraktivity WHR nebo BMI. Singh 

(1993) tvrdí, že dle WHR lze nejlépe rozpoznat zdraví a fertilitu ženy a tudíž by mělo být  

i klíčovým při výběru partnerky. Tovée a kol. (1999) však tvrdí, že BMI je jakožto 

ukazatel fertility důležitější než WHR a mnohonásobně více určuje hodnocení atraktivity, 

což potvrzují i jiné zdroje (např. Smith a kol., 2007; Tovée a Cornelissen, 2001). Panuje 

však shoda, že nejdůležitějším prvkem při výběru partnerky a při posuzování její 

atraktivity je právě plodnost. Nepanuje shoda, jak tuto plodnost nejlépe určit. 

 

2.2.3 Symetrie (obličeje a těla) 

Jedním z faktorů atraktivity je rovněž laterální symetrie, která, jak se zdá, je ukazatelem 

genetické kvality jedince (Jones a kol., 2001). Laterální symetrie, jako důležitý aspekt při 

posuzování atraktivity, byl dokázán jak na fotografiích obličejů (Rikowski a Grammer, 

1999), tak i na fotografiích těla (Geary, Vigil a Byrd-Craven, 2004). Drobné asymetrické 

odchylky mezi pravou a levou částí těla neboli tzv. fluktuační asymetrie, mohou být 

následkem reakce těla na různé nepříznivé podmínky (Van Valen, 1962) jako jsou 

například paraziti nebo nemoci, např. atraktivita jako důležitý prvek při výběru partnera, se 

objevuje převážně ve společnostech s větším parazitologickým zatížením (Gangestad a 

Buss, 1993). 

Symetrie těla pak může být dobrý ukazatelem zdraví jedince, kvality jeho genomu a 

jeho schopností se s nepříznivými podmínkami vyrovnat (Parsons, 1992), což je jedna z 

podmínek pohlavního výběru (Dunbar a Barrett, 2007). Například symetrie těla u mužů 

značí kvalitnější spermie i jejich počet (Manning, Scutt a Lewis-Jones, 1998) a symetrie 

ňader u žen je opět pozitivně spojována s plodností (Møller a Soler, 1995). 
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Asymetrie u lidí negativně koreluje s atraktivitou jejich tváře (Gangestad, Thornhill a Yeo, 

1994). Zdá se však, že tento vztah platí pouze při posuzování atraktivity tváře a její 

asymetrie. Při výzkumu Rikowskiho a Grammera (1999) nebyl zjištěn žádný vztah mezi 

asymetrií těla a atraktivitou obličeje, avšak byl nalezen rozdíl mezi ženami a muži ve 

vztahu asymetrie obličeje a atraktivitou obličeje. Zatímco u mužů s narůstající asymetrií 

tváře docházelo ke snížení atraktivity tváře, u žen tento vztah zjištěn nebyl.  

 Co se týče těla, bylo v tomto výzkumu (Rikowski a Grammer, 1999) zjištěno, že 

ženy s vyšší tělesnou hmotností vykazovaly nižší míru asymetrie těla. Naopak v předešlém 

výzkumu (Manning, 1995) bylo však ukázáno, že tělesná asymetrie u žen pozitivně 

korelovala s jejich tělesnou hmotností. 

 

Ve výzkumu symetrie ženského těla (Tovée, Tasker a Benson, 2000) byly hodnoceny jako 

atraktivnější symetrické stimuly, pokud byly zároveň promítnuty s nesymetrickými. Pokud 

však byly promítnuty a hodnoceny zvlášť, nebyl nalezen žádný rozdíl. 

Zdá se, že než tělesná symetrie je důležitějším prvkem při hodnocení atraktivity opět 

WHR. Singhova studie (1995) ukázala, že ženy s nižším WHR byly hodnoceny jako 

atraktivnější i přes asymetrické poprsí a naopak ženy s vyšším WHR byly hodnoceny jako 

méně atraktivní i přes symetrické poprsí. 

 

2.2.3.1 Konkrétní atraktivní prvky těla 

Ačkoliv WHR a BMI se považuje za nejdůležitější ukazatel při posuzování atraktivity těla 

(jak již bylo naznačeno, v některých studiích i v případech celkové atraktivity), dalšími 

důležitými prvky je velikost prsou, věk a celková velikost těla. Tyto aspekty nejsou 

posuzovány pouze muži, ale i samotnými ženami, když hodnotí svou vlastní fyzickou 

atraktivitu (Lynn, 2009). Jsou to však dílčí prvky, které přispívají do celkového hodnocení 

těla a jelikož se v samotném výzkumu těmto jednotlivým prvkům nevěnujeme, budou zde 

zmíněny pouze okrajově. 

Zdá se, že podoba ženského poprsí slouží jako sexuální znak (Morris, 1997). Věk 

ženy významně ovlivňuje vzhled poprsí a rovněž je také důležitou složkou signalizující 

symetrii těla (Symons, 1995). Rovněž u žen s nízkým BMI a WHR bylo jako atraktivnější 

hodnoceno větší poprsí než u stejné postavy, avšak s menším poprsím. U vyššího BMI  

a WHR však velikost poprsí neměla žádný vliv (Singh a Young, 1995). Opět je hodnocena 

jako nejvíce atraktivní taková velikost poprsí, jež nevykazuje žádné extrémy; tedy 
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preferována je střední velikost poprsí oproti malé nebo naopak příliš velké (Streeter  

a McBurney, 2003).  

 Svou roli při hodnocení atraktivity hraje také barva kůže. Tmavější barva kůže je 

hodnocena jako atraktivnější (Smith, Cornelissen a Tovée, 2007), podobně jako tomu je  

u barevného odstínu tváře. Zdá se však, že toto velice podléhá dané kultuře a dobovým 

„trendům“. Zatímco dříve byla v industrializovaných společnostech velice světlá kůže 

vnímána jako atraktivní, dnes je tomu naopak (Etcoff, 1999). 

 

2.2.4 Výzkumy ženské atraktivity tváře a těla 

Nyní se dostáváme k problematice neshody, zdali je důležitější pro posuzování atraktivity 

a tedy kvality a plodnosti ženy obličej či tělo. Kritikou výzkumů ženské atraktivity je to, že 

většina studií se věnuje pouze jednomu prvku a méně často se zjišťuje spojitost mezi tváří 

a tělem.  

Jak již bylo naznačeno, ke studiím ženské atraktivity obličeje a těla se většinou 

používají jako stimuly obrazové materiály. Těmi mohou být fotografie obličeje, oblečené 

ženy, svlečené ženy, graficky vytvořený obrázek či počítačově vytvořený avatar. 

Ve studiích se rovněž používá jako stimul také například psaný text, audio nahrávka 

či video. Jelikož se v naší studii zaměřujeme na erotické video stimuly, o videu bude 

mluveno níže. 

 

Většina výzkumů zabývajících se hodnocením atraktivity těla a obličeje se věnuje pouze 

jedné složce, tedy obličeji nebo tělu. Jeden z prvních výzkumů (Mueser a kol., 1984), který 

se věnoval vztahu atraktivity obličeje a těla zjistil, že atraktivita obličeje vykazovala větší 

variabilitu v celkové atraktivitě než atraktivita těla.  

Výzkum Alickeho, Smitha a Klotzeho (1986), při kterém byly fotografie žen rozdílné 

atraktivity upraveny tak, že byly k různým tělům přiřazeny různé tváře, ukázal, že snímky 

žen s vysoce atraktivním obličejem a neatraktivním tělem vykazovaly nižší hodnocení 

celkové atraktivity než snímky s neatraktivním obličejem a vysoce atraktivním tělem. 

Tento výsledek by značil, že pro posuzování ženy je důležitější atraktivita těla než 

atraktivita obličeje. 

Naproti tomu studie z roku 2001 (Furnham a kol., 2001) zjistila, že WHR je 

významný faktor pro hodnocení atraktivity, zdraví a fertility, avšak atraktivita obličeje byla 

důležitější než WHR. 
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Významnější roli obličeje při posuzování atraktivity dokázal i výzkum Peterse, 

Rhodese a Simmonse (2007), při němž se porovnávaly obličeje s oblečenými těly žen  

i mužů. 

 

Oproti tomu ve studii Thornhilla a Grammera (1999) bylo ukázáno, že hodnocení obličejů 

žen a jejich nahých těl focených z přední i zadní strany, spolu pozitivně korelují. To by 

mohlo znamenat, že zevnějšek ženy neboli její tělesná forma, je do značné míry jediným 

sexuálním „ornamentem“. Ačkoliv ve výzkumu spolu hodnocení těl a obličejů souviselo, 

vztah nebyl příliš silný. Mohlo by to tedy znamenat, že některé prvky atraktivity obličeje  

a atraktivity těla jsou navzájem provázány, nemusí se však jednat o všechny prvky. Tvář  

a tělo rovněž mohou vykazovat rozdílné aspekty kvality jedince a mohou se lišit v 

důležitosti těchto zobrazovaných kvalit. Kritérium pro hodnocení atraktivity těchto dvou 

oblastí však může být i kontext. 

 

Tato zjištění, spolu se zmíněným výzkumem Currieho a Littlea (2009) v kapitole 

Krátkodobá a dlouhodobá sexuální strategie této práce mohou vypovídat  

o aplikovatelnosti multiple message theory. Obličej a tělo nám mohou poskytovat odlišné 

informace důležité například pro rozdílné sexuální strategie – krátkodobé a dlouhodobé, 

avšak ve výsledku jsou hodnoceny jako celek a poskytují nám o jedinci více informací. 

 

2.2.5 Průměrnost a odlišnost 

Ačkoliv bylo výše zmíněno, že průměrné tváře jsou považovány za atraktivní, je třeba opět 

přihlížet na přisuzování atraktivity z hlediska krátkodobé a dlouhodobé sexuální strategie. 

Ve studii Langloise a Roggmana (1990) bylo rovněž zjištěno, že kompozity tváře složené z 

několika individuálních tváří žen, byly shledávány jako nejatraktivnější. Avšak v autorově 

další studii (Langlois, Roggman a Musselman, 1994) byl použit opačný přístup, kdy 

participanti sami tvořili kompozit obličeje z individuálních tváří žen, které sami shledali 

jako atraktivní. Tyto zkomponované tváře vykazovaly prvky průměrnosti, které byly 

nalezeny v předešlém výzkumu, vykazovaly také však oproti minulým kompozitům prvky 

značně odlišné, přičemž nejvíce výrazným rozdílem byly plnější rty a užší tváře.  

 

Prvky odlišnosti a jedinečnosti ve tváři či na těle u žen mohou být skutečně viděny jako 

více přitažlivé (Vaes, Pavadino a Puvia, 2011), avšak pouze pro momentální sexuální 

zájem ze strany mužů a pro krátkodobou či jednorázovou sexuální interakci. Mohou to být 
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určité, výše zmíněné, fyzické prvky, avšak touto odlišností může být i použití většího 

množství makeupu, oblečení výraznější barvy (jmenovitě červená je shledávána jako 

podněcující sexuální zájem; Elliot a Niesta, 2008) či míra odhalené kůže; cílem žen je 

těmito výraznými prvky upoutat partnera (Durante, Li a Haselton, 2008). Žena tímto 

způsobem „vyniká“ nad ostatními ženami (Jacob, Guéguen a Delfosse, 2012). Pro 

dlouhodobé svazky je však spíše důležitější průměrnost (Langlois a Roggman, 1990; 

Langlois, Roggman, Musselman, 1994), jelikož snižuje odlišnost a snižuje tím tak 

kompetice o podobně atraktivního partnera, který je tudíž podobné genetické kvality 

(Rhodes a Tremewan, 1996). 

 

2.2.6 Gestaltické vnímání tváře 

Ve vnímání lidské tváře je důležité zdůraznit výrazný argument. Tvar lidského obličeje je 

člověk schopen vnímat a rozpoznat již v raném stádiu věku, jako kojenec (Rubenstein, 

Kalakanis a Langlois, 1999) a rychleji rozpozná průměrně vypadající tváře (Winkielman a 

kol., 2006). Zdá se, že obličej je zcela unikátní evoluční inzertní plochou a člověk je 

vysoce adaptován na vnímání obličeje. Obličej je vnímán jako gestaltický prvek, tedy 

holisticky (McKone a kol., 2013). Proces vnímání tváře byl zkoumán na tvářích s 

oddělenou dolní částí obličeje (část pod nosem; např. Rossion a Boremanse, 2008; Soria 

Bauser, Suchan a Daum, 2011; Szatmári a Lábadi, 2015). Participanti měli jmenovat, zdali 

k sobě obě části patří či jsou to části dvou jiných tváří. Pokud byly části zarovnány (tak, 

aby tvořili ucelený obličej), reakce a rozpoznání respondentů částí obličeje, které k němu 

nepatří, bylo pomalejší a méně přesné než když byly tyto dvě části nezarovnané (např. 

dolní část byla posunuta vpravo). To naznačuje, že obličej je okamžitě vnímán jako celek  

a je složitější zaměřit se na jednotlivé prvky jako oči, nos a ústa. 

Tento jev není nikterak aplikovatelný na lidské tělo; podobná koncepce stimulů jako 

u obličeje, tedy rozdělená těla na dvě části, nevykazovala žádný rozdíl ve vnímání 

zarovnaných a nezarovnaných stimulů (Szatmári a Lábadi, 2015). Prvky těla, jako 

například končetiny, zřejmě nejsou vnímány vzájemně, tedy jako jeden tvar v gestaltickém 

pojetí. To znamená, že vnímání těla a obličeje prochází rozdílným procesem (Soria Bauser, 

Suchan a Daum, 2011). 

  

2.2.7 Fyzická atraktivita a sexuální přitažlivost 

Pokud posuzujeme atraktivitu, měli bychom toto hodnocení rozdělit na dvě složky: fyzická 

atraktivita a sexuální přitažlivost (sex-appeal; sexiness). Toto rozdělení je však velice 
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opomíjeno. Výzkumy věnující se atraktivitě většinou pracují s pojmy „atraktivita“ či 

„fyzická atraktivita“ jako s pojmy zastřešujícími a se „sexuální přitažlivostí“ pracují jako 

se složkou implicitně obsaženou v pojmu atraktivita. Avšak využití zastřešujících pojmů  

v psychologických či sexuologických výzkumech se jeví jako málo efektivní, pokud má 

výzkum zcela konkrétní účel a použití doplňující škály a přesnější vymezení daného 

problému by mohlo zajistit metodologicky přijatelnější formu výzkumu. Například ve 

výzkumu Pazdy a kol. (2012) se výzkumníci zaměřili na nošení červené a černé barvy šatů 

u žen. Pokud byli respondenti tázáni na obecnou atraktivitu, nebyl nalezen v hodnocení žen 

rozdíl. Pokud se však použila doplňující škála módnosti (fashionability) bylo zjištěno, že 

černá barva implikuje módnost a červená barva nese jistý sexuální podnět. Červená barva 

přitahuje pozornost díky své výraznosti a je většinou nošena v ovulačním období ženy 

(Guéguen, 2012a; Haselton a Gangestad, 2006). Díky konkrétnějšímu zacílení výzkumu 

byly zjištěny dva rozdílné přístupy, které mohou vysvětlovat obecné vnímání. Dalším 

příkladem může být použití více škál pro atraktivitu vnímanou z hlediska krátkodobé a 

dlouhodobé sexuální strategie (např. Rhodes, Simmons a Peters, 2005; Currie a Little, 

2009), kdy nám výsledky mohou ukázat rozdílné vnímání atraktivity v rozdílném kontextu.  

 

Dle našeho vědomí bylo toto kritérium rozdělení „fyzické atraktivita“ a „sexuální 

přitažlivost“ bráno ve zřetel pouze v jednom výzkumu atraktivity servírek a výše jejich 

spropitného (Lynn, 2009). Mezi jejich sebehodnocením fyzické atraktivity a sexuální 

přitažlivosti však nebyl nalezen signifikantní rozdíl. Rozdíl byl však nalezen například ve 

věku. Ačkoliv se starší ženy hodnotily jako méně fyzicky atraktivní než ženy mladší, 

nehodnotily se méně sexuálně přitažlivé. Toto je velice důležité zjištění, které může 

indikovat důležitost zacházet s těmito dvěma kritérii samostatně. 

 

Na základě dosavadních zjištění, spolu s teorií vzrušivosti odlišných prvků, jsme v naší 

studii definovali tyto dva pojmy: 

 

a) Fyzická atraktivita – to, do jaké míry osoba naplňuje představu o ideálním 

fyzickém vzhledu. 

 

b) Sexuální přitažlivost – přitažlivost, kterou můžete k osobě cítit nehledě na její 

fyzický vzhled. Osoba může mít rysy či charakteristiky, které považujete za 

zejména přitažlivé nebo které můžete shledat jakýmkoliv způsobem vzrušivé. 
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2.2.8 Zhodnocení výzkumů ženské atraktivity na statických stimulech 

Doposud zde popsané studie zkoumaly ženskou atraktivitu převážně na základě fotografií, 

kdy tak mohou být viděny pouze statické fyzické znaky atraktivity. Výzkumy se rovněž 

často zaměřují pouze na jednu složku atraktivity (obličej či tělo) nebo neberou v potaz 

důležitost, kterou nastiňuje multiple message theory. Jak bylo ukázáno, může existovat 

několik prvků, které spadají do celkového hodnocení, avšak každý obsahuje jinou 

informaci. V našem případě to kromě statických prvků může být také pohyb. Konkrétně 

pohyb v podobě neverbálního chování, které žena vysílá směrem k muži. Pohyb může být 

důležitý například při posuzování atraktivity ženské tváře (Penton-Voak, 2001) či nám 

může celkový pohyb osoby inzerovat její fyzické zdraví, koordinaci či sociální dominanci 

(Currie a Little, 2009). 

Mimo to také většina výzkumů, zabývající se vztahem tváře a těla, používá stimuly, 

které snižují ekologickou validitu. Tím může být například zobrazování pouze obličeje a 

ne celé hlavy (bez vlasů) či zobrazování celých postav v jednotném oblečení. Vlasy se 

však ukázaly jako velice důležitým prvkem spadajícím do celkového vnímání a hodnocení 

tváře (Swami, Furhnham a Joshi, 2008), přičemž blonďatě vlasy jsou považovány za 

nejatraktivnější (Guéguen, 2012a; Guéguen, 2012b). Při zobrazování těl je rovněž důležitá 

míra odhalené kůže a barva oblečení (Durante, Li a Haselton, 2008). 

 Nedostatkem rovněž je zacházení s pojmem atraktivita jako se zastřešujícím pojmem. 

Rozšíření a přesnější zacílení tohoto pojmu by mohlo přinést lepší vysvětlení celého 

konceptu atraktivity. 

 

 

2.3 Behaviorální znaky (dynamická atraktivita) 
2.3.1 Neverbální chování 

Neverbální chování je takové chování, při němž dochází ke komunikaci dvou a více osob 

výhradně pomocí pohybů těla a bez pomoci slov; je to komunikace pomocí vědomých  

i nevědomých signálů vysíláním i přijímáním mimoslovních zpráv (Knapp a Hall, 2002) a 

slouží k nevědomému přiřazování významů těchto signálů u osoby, s níž komunikujeme 

(McCroskey, 1993). 
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Komunikaci jako takovou můžeme rozdělit do čtyř kategorií (Tubbs a Moss, 1994): 

 

1. verbálně vokální (mluvené slovo),  

2. verbálně nevokální (psané slovo),  

3. neverbálně vokální (zvuky, nikoliv slova),  

4. neverbálně nevokální (chování a gesta).  

 

Do neverbální komunikace můžeme v některých případech zařadit i kategorii neverbálně 

vokální. Ta většinou tvoří předělovací bod mezi komunikací verbální a komunikací 

neverbální.  

 

Neverbální komunikaci pak můžeme rozdělit do několika kategorií: 

1. Mimika – změny výrazu v obličeji, pohyb svalů v obličeji. 

2. Haptika – tělesný kontakt s druhou osobou dotekem. 

3. Proxemika – prostorová vzdálenost mezi komunikujícími. 

4. Posturika – držení těla. 

5. Kinezika – pohyby těla. 

6. Gestika – souvisí s kinezikou, specifičtější pohyby rukou nebo např. hlavou 

(trhnutí, pokyvování). 

7. Pohledy a oční kontakt (vizika) – navazování očního kontaktu komunikujících nebo 

naopak uhýbání pohledem. 

8. Chronemika – nakládání s časem při komunikaci (pauzy, posloupnost sdělování 

informací apod.) 

 

U neverbálního chování je vždy nutné znát kontext. Pokud se nějaké chování vyskytuje  

v určitém kontextu, avšak nevyskytuje se v kontextu jiném, jejich funkce a interpretace se 

musí vázat k situaci, v jaké se vyskytují (Hinde, 1975). 

 

2.3.2 Neverbální chování a dvoření 

Nejprve je vhodné zmínit, k čemu při namlouvání partnera dochází. Beach (1976) popsal, 

že u savců (včetně člověka) dochází při sexuálním chování k určitým fázím, které potřebují 

určité podněty a průběh, aby se mohly v pořádku realizovat a přecházet do následující fáze. 

Chování je většinou odvozeno od podnětů samičky, která vysílá signály, jež určují 

intenzitu a tempo tohoto chování. Beach popsal tyto fáze jako: 1) atraktivní (neadresné 
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signály, zaujetí samečka – u člověka bude tvořená kombinací fyzických dispozic (barva 

kůže, vlasů, tvar postavy atp.), úpravy naturálního vzhledu (účes, makeup), oblečení 

(zejména míra odhalené kůže), 2) proceptivní (adresné signály – posturika, mimika, 

gestikulace, prostorové přiblížení se samečka), 3) receptivní (adresné signály, umožnění 

kopulace). Prakticky stejná souslednost byla popsána u lidí (Renninger, 2004; Moore, 

2010). Perper a Fox (1985) dokonce vyčíslili, že pokud žena tyto diskrétní permisivní 

signály nevysílá, ve dvou třetinách případů muž sexuální interakci nebude iniciovat.  

 

Již Birdwhistell (1970), který přirovnával lidské námluvy k námluvám jiných živočišných 

druhů, zdůrazňoval, že první krok iniciuje většinou žena (ať již přímo či nepřímo). Rovněž 

také popsal, že při námluvách dochází k určitým krokům, které by měly po sobě 

následovat. Jedince, kteří neprovedou některý krok „správně“, provedou ho příliš rychle, 

nejsou schopni na daný krok reagovat, přeskočí ho nebo ho iniciují ve špatném pořadí, 

označoval jako rychlé a pomalé. Morris (1971) pak tyto kroky zařadil do 12 fází od 

prvního kontaktu až po kontakt intimní1: 

 

1. oči se zaměřují na tělo 

2. oči se zaměřují na oči protějšku 

3. vokální kontakt 

4. dotek rukou 

5. ruka se dotýká ramene protějšku 

6. ruka se dotýká boků protějšku 

7. polibek 

8. ruka se dotýká hlavy protějšku 

9. ruka se dotýká těla protějšku 

10. ústa se dotýkají ňader 

11. ruce se dotýkají genitálií 

12. sex či orální sex 

 

Neverbální chování je nejen jeden z hlavních prostředků, jak vyjadřovat lásku  

v dlouhotrvajícím vztahu, ale také slouží k vyjádření romantického či sexuálního zájmu při 
                                                 
1 (1) eye to body, (2) eye to eye, (3) voice to voice, (4) hand to hand, (5) arm to shoulder, (6) arm to waist, 
(7) mouth to mouth, (8) hand to head, (9) hand to body, (10) mouth to breast, (11) hand to genitals, and (l2) 
genitals to genitals or mouth to genitals 
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hledání partnera (Noller, 2006; Moore, 2010). V takových případech hraje neverbální 

chování hlavní roli v utváření prvního dojmu (Hecht a kol., 1990) a reguluje interakci  

s protějškem (Givens, 1978). Při namlouvání partnera se dokonce neverbální chování 

považuje za důležitější než slovní narážky (Archer a Akert, 1977; Argyle, Alkema,  

a Gilmour, 1971), přičemž ženy obecně jsou na neverbální chování velmi citlivé (Hall, 

1984). Ženy více dávají najevo svůj zájem o potenciální protějšek než muži a to právě 

skrze neverbální komunikaci a usměrňují tak chování muže. Určité neverbální signály ženy 

přímo či nepřímo vyústí k získání či udržení pozornosti muže. Častěji jsou tedy prováděny 

neverbální iniciační kroky k získání pozornosti ženami než muži (Moore, 1985). Tyto 

signály jsou důležité, protože pokud nedojde k očnímu kontaktu nebo k neverbálním 

náznakům zájmu, muži váhají, zdali mají navázat verbální kontakt (Crook, 1972). Muži 

tedy většinou jako první naváží verbální kontakt, avšak většinou ne bez určitých 

předcházejících neverbálních signálů od ženy (Renninger, Wade a Grammer, 2004). 

Zatímco ženy jsou více aktivní v neverbální části, muži jsou aktivnější v části verbální 

(Brak-Lamy, 2015). Během proceptivní fáze je určitá vzdálenost mezi jedinci, která se 

může snižovat až k přímému tělesnému kontaktu (Weerth a Kalma, 1995), přičemž platí, 

že pokud je interakce příjemná, přiblížení jedinců může být příjemné a naopak pokud je 

nepříjemná, přiblížení může být nepříjemné (Schiffenbauer a Schiavo, 1976). Ačkoliv je 

flirtování definováno jako vyjádření zájmu o protějšek, avšak bez vážného úmyslu, 

Remland (2016) upozorňuje, že pokud se v neverbální řeči nevyskytují protichůdné signály, 

dochází i při filtrování k vyjádření vážného romantického zájmu. 

 

Ve vnímání ženského neverbálního chování je rozdíl mezi muži a ženami. Obě pohlaví 

mají rozdílný práh ve vnímání zájmu protějšku (Shotland & Craig, 1988). Zatímco muži 

toto chování hodnotí jako okamžitý sexuální podtext, ženy toto chování takto nevnímají 

(Ostler, 2003). 

Ženy jsou si většinou dobře vědomy o síle a povaze neverbálního chování při dvoření 

a dokážou přesně popsat, jaké signály mohou přispět k získání pozornosti muže (Perper a 

Weis, 1987). Oproti tomu i například muži, kteří při dvoření uspěli, nevěděli, jak k tomuto 

úspěchu došlo a co se dělo během flirtování (Perper a Fox, 1980). Ženy jsou mnohem lepší 

v schopnosti rozpoznávat a využívat neverbálního chování (Grammer a kol., 2000). 

Ženy s muži mnohdy manipulují nenápadnými a nedotěrnými gesty. Pokud má žena  

o muže zájem, pohyby jejího těla vytvoří „skrytou“ a složitou řadu vzorců, kterými reaguje 

na řeč těla muže. Muž takovou změnu zaznamená, avšak není schopen určit její zdroj. Ne 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022103176900573
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022103176900573
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vždy se však jedná o vědomé chování. Některé signály zájmu mohou být vysílány zcela 

nevědomě (Caleys a Cauberghe, 2014). 

Signály vysílají především právě ženy, jelikož, jak již bylo řečeno na začátku, jsou 

více selektivní ohledně partnerů. Pro ženy je více nebezpečné vkládat investice do 

nesprávného partnera (nevhodného k rozmnožení, péči o potomky atp.; Trivers, 1972). 

Závisí na chování ženy, zdali muž přistoupí k bližšímu kontaktu (Cary, 1976). Žena tak 

jakýmsi způsobem kontroluje průběh dvoření. Nejčastěji skrze pohledy a úsměvy.  

 

Podobné fáze jako atraktivita, proceptivita a receptivita popsal i Givens (1978), který 

dvoření rozdělil do pěti fází: 

 

1. upoutání – jedna osoba si všimne atraktivních rysů druhého a snaží 

se o získání pozornosti druhého pohledy, úsměvy a výraznou 

mimikou 

2. rozpoznání – recipient rozpozná signály zájmu, opětuje signály 

(úsměv, pohled) a tělo orientuje do směru vysílajícího 

3. interakce – verbální interakce s doplňujícím neverbálním chováním 

jako udržování očního kontaktu nebo smích 

4. sexuální vzrušení – dochází k intimnějšímu kontaktu, jako je 

dotýkání se, hlazení či líbání se 

5. výsledek – odmítnutí si přistoupení ke kopulaci 

 

Muži například spíše přistoupí k ženě, pokud ona první naváže oční kontakt s úsměvem a 

opakuje ho (Walsh & Hewitt, 1985). Jisté posloupnosti při dvoření si všiml také Perper 

(1985), který vyznačil čtyři fáze: 

 

1. přistoupení jednoho člověka k druhému 

2. otočení protějšku nejprve hlavou, poté rameny, trupem a nakonec 

celým tělem 

3. doteky, jejichž frekvence a délka se postupně prodlužují 

4. synchronizace pohybů těl, gest a postojů obou participantů; 

nevědomé napodobování druhého 
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Neverbální a tedy vyzývavé chování ženy je dokonce tak zřejmé, že zkušený výzkumník je 

schopen predikovat, zdali muž přistoupí k interakci s ženou a jaký bude mít tato interakce 

výsledek (Moore a Butler, 1989). Při interakci s potenciálním partnerem by však záměr 

ženy neměl být až příliš zřejmý (Grammer, 1990). Opět je zde kritická podmínka kontextu 

– projevování zájmu o dlouhodobého či krátkodobého partnera. Pokud žena vysílá signály 

ve vysoké míře, hrozí riziko, že budou těmito signály přitahováni i jedinci, ke kterým 

nebyly signály adresovány a o něž žena zájem nejeví a jedinci, kteří jeví zájem pouze  

o krátkodobou (jednorázovou) sexuální interakci. Takové chování totiž může v partnerovi, 

který by měl zájem o dlouhodobý svazek, vyvolat pocit otevřené přístupnosti k ženě, tedy 

potenciální budoucí nevěry a o ženu tak nadále nejeví zájem. Pokud žena jeví zájem  

o dlouhodobého partnera, měla by vysílat přímé „rafinované“ signály, které však muže,  

o kterého má zájem, jasně upoutají (Grammer, 1990). 

 

Naproti tomu mužské neverbální chování při vyjadřování zájmu o ženu či při vysílání 

flirtovních signálů nebylo doposud řádně prozkoumáno. Bylo však zaznamenáno například 

fyzické zabírání prostoru, opakování očního kontaktu či přibližování se k ženě na těsnou 

blízkost při prvním kontaktu (Tragesser a kol., 2002), rovněž také dotýkání se ostatních ve 

svém okolí, aby vyjádřili svoji dominanci a vyšší sociální pozici (Renninger, Wade  

a Grammer, 2004). Pokud na to žena patřičně neverbálně reaguje, nejčastěji úsměvem, muž 

vysílá neverbální signály více otevřeně a zřejmě (Gueguen, 2008). Muži jsou však obecně 

ve vysílání neverbálních signálů za účelem sebereprezentace daleko pasivnější. Zatímco 

ženy jsou více aktivní v neverbální části, muži jsou aktivnější v části verbální (Brak-Lamy, 

2015). 

 

Pokud žena vysílá vyzývavé signály, neznačí to automaticky pozitivní výsledek 

(přistoupení muže). Jak již bylo řečeno, muži tyto signály vnímají pouze, nebo alespoň z 

větší části, na nevědomé úrovni (Perper a Fox, 1980) avšak někteří jsou k jejich vnímání 

citlivější, jiní méně. Například muži, kteří nemají tolik zkušeností s dvořením, schůzkami 

se ženami apod., jsou méně schopni dekódovat tyto neverbální signály než muži zkušení 

(Moore, 1997). 

 

Při jistých studiích (Grammer a kol., 2000; Moore, 1985) bylo zjištěno, že neverbální 

signály za účelem upoutání protějšku se neliší od neverbálního chování v běžném životě 

nebo které děláme nevědomky. Rozdíl je pouze ve frekvenci a délce těchto signálů. Nelze 
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přesně určit, jaké neverbální signály lze považovat za negativní a jaké za pozitivní. Vždy 

záleží na daném kontextu a právě frekvenci a délce. Negativní ženské signály byly popsány 

ve studii Grammera a kol. (2000). Zde byly určeny jako negativní signály takové, které 

nejslaběji korelovaly s projevováním zájmu u protějšku. Takovými signály může být např.: 

vyhrnutí rukávů, rozhlížení se kolem, noha přes nohu, ale dokonce i pohození s hlavou či 

úsměv. Právě poslední dva jmenované byly však v této i v jiné studii (Moore, 1985) 

popsány zároveň jako pozitivní. Je tedy důležité sledovat kontext situace, úsměv může být 

například ironický a tedy negativní. Mezi obecně považované negativní signály patří také 

celková ztráta zájmu o partnera, odvracení se, odtahování se tělem od partnera (Grammer, 

1990), celková změna pozice těla (pokud byla například předtím otevřená vůči patnerovi) 

či například hraní si s nehty (Moore, 1998). 

Mezi časté prvky, které jsou považovány za pozitivní ze strany ženy a které jsou 

asociovány s inzerováním „dostupnosti“ ženy je například pohazování s hlavou, uhýbání 

pohledem směrem dolů, protahování se, vypínání hrudníku, hraní si s vlasy či inzerování 

odhalené kůže na krku (Moore, 1985; Givens, 1978). Jako příklad neverbálního chování, 

které podporuje teorii o „vybíravosti“ žen a kontrolování situace ženou je její postavení 

těla. Tím je například otevřená či uzavřená pozice nohou či rukou (založené ruce, noha 

přes nohu; Scheflen a Scheflen, 1972). Grammer (1990) zpozoroval, že pokud měla žena  

o muže zjevný zájem, objevovala se u ní otevřená pozice končetin a prezentování svého 

těla z profilu (s důrazem na vyniknutí hrudníku). Pokud muž ženu pozoroval, žena 

odvracela pohled a hlavou se naklonila směrem od muže (prezentace odhalené kůže na 

krku). Pokud ji muž nepozoroval, její pozice byla opačná – dívala se na muže a její hlava 

byla nakloněná k němu. Žena se tedy zjevně dávala na odiv muži, pokud o něj jevila zájem 

a tyto signály nevysílala, pokud to nebylo potřeba (v případě, že ji muž nepozoroval). Její 

chování tedy kopírovalo zrovna vynakládanou pozornost muže směrem k ní  

a signalizovalo dostupnost ženy. 

Důležitým prvkem, často pozorovatelný u žen při vyjadřování zájmu, je tzv. palming 

– prezentování otevřených dlaní vůči protějšku (Moore, 1985; Renninger, Wade  

a Grammer, 2004). Dalším příkladem upoutání muže ženou je, že ženy mohou před muži 

chodit pomaleji, aby mohly prezentovat své tělo (Moore, 1985). 

Eibl-Eibesfeldt (1971) zjistil, že neverbální chování při dvoření je kulturně velice 

podobné. Nejvíce se vyskytuje kombinace úsměvu a upoutání pozornosti na obočí (různé 

formování obočí) a tzv. coy glance, což je kombinace nenápadného stydlivého úsměvu  
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a stydlivého pohledu do země. Časté jsou také například nenápadné doteky, přibližování se 

k druhému, či udržování očního kontaktu. 

 

Morris (1997) pak vyčíslil, jaké určité typické znaky lze nalézt v neverbálních signálech 

napříč kulturami: 

 

1. Vzájemné pohledy – žádný tělesný kontakt. 

2. Prosté tělesné doteky – ruka na rameni. 

3. Čelní tělesný dotek – objetí. 

4. Dotek ústy – polibek. 

5. Důvěrný dotek – ruka zkoumá tělo. 

6. Ústa zkoumají tělo. 

 

Velice důležitým poznatkem ze studií neverbálního chování při dvoření je, že fyzická 

atraktivita ženy zřejmě není nejdůležitější charakteristikou, která by predikovala 

přistoupení k interakci ze strany muže. V experimentu Moorové a Butlerové (1989) to byl 

počet neverbálních vyzývacích signálů, které zapříčinily tuto interakci. Neatraktivní, avšak 

velice neverbálně vyzývavé ženy tak měly větší míru oslovení ze strany muže než ženy 

atraktivní, ale méně neverbálně vyzývavé. 

 

Existují tedy tyto dva přístupy, přičemž jeden nám říká, že fyzická atraktivita je 

nejdůležitější charakteristikou při výběru partnera, avšak druhý přístup dokazuje, že při 

dvoření může hrát fyzická atraktivita malou roli.  

Dosud se nezjišťovala fyzická atraktivita v kontextu neverbálního chování a naopak. 

Tyto dvě složky nebyly porovnávány. To znamená, že fyzicky atraktivní žena může 

protějšek svým vzhledem zaujmout, avšak svým neverbálním chováním ho naopak odradit. 

Toto může platit i opačně. Rovněž fyzicky neatraktivní žena, která vysílá vyzývavé 

signály, ale protějškem vyzývavými shledány nejsou, může opět docílit k odrazení muže.  
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2.4 Studie sexuálně explicitních materiálů 
 

Jelikož se v této studii zaměřujeme na erotické stimuly včetně sexuálně explicitních videí, 

konkrétně pornografických videí, které jsou dostupné na internetu, je na tomto místě 

vhodné zmínit se o povaze erotických snímků a o jejich studiích. 

 

Studie zabývající se pornografií většinou řadí pornografické video materiály do dvou 

zastřešujících oblastí: násilné/nenásilné a ponižující/neponižující (Gossett a Byrne, 2002). 

Nicméně je problematické jejich pojetí jednotlivými výzkumníky. Například v jistých 

případech se považují za ponižující sexuální akty, které jsou nějakým způsobem (v dané 

době a místě) nenormativní (např. orální sex; Zillman, 1989) nebo když je naznačena 

nerovnost statusu mezi aktéry ve videu (věkový rozdíl, jeden účastník má více oblečení 

atd.; Donnerstein, 1984). Pornografie však během následujících let prošla značnou 

proměnou a stala se běžnou součástí konzumní zábavy (Weiss a Zvěřina, 2001). Je tedy 

otázkou, co lze dnes považovat za ponižující. Obecně však platí, že na pornografii je 

převážně nahlíženo jako na odebírání vyššího statusu ženám a pozornost je zaměřována 

především k uspokojení muže (Hirdman, 2007). 

 

Ve studii mainstreamových pornografických videí (McKee, 2005) je použit termín 

„objektivizace“ místo „ponižující“. Slouží k vyjádření dehumanizace osoby ve videu, ke 

které může docházet nenásilnou, ale jasně naznačenou formou neatraktivity a podřízení. 

„Objektivizace“ by se od „ponížení“ měla odlišovat, jedná se pouze o podmnožinu 

ponižujícího chování, „objektivizace“ byla popsána jako sexuální činnost, při níž se 

zachází s partnerem jako s objektem či „hračkou“ (Cowan a Dunn, 1994). 

V takovém případě bychom tak mohli prvky, jako je dominance, ignorování přání 

sexuálního protějšku, vidět jako zacházení s partnerkou jako s objektem, nikoliv subjektem 

(Cowan a Dunn, 1994). Pokud je však pozornost zaměřena na sexuální uspokojení ženy, 

lze ji nahlížet jako sexuální subjekt. Při studiu sexuální vzrušivosti při sledování 

pornografie se tak zdá, že je velmi důležité rozlišovat mezi tím, zdali je na aktéra ve videu 

(většinou na ženu), pohlíženo jako na objekt či jako subjekt (McKee, 2005). 

 

Tato studie (McKee, 2005) rovněž říká, že je důležité sledovat, kdo v pornografických 

snímcích iniciuje sex. Sexuální objekt nebude iniciovat sex za vlastním uspokojením, ale 
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bude použit k sexuálnímu uspokojení jiných. Tato studie se zaměřila na nejčastější prvky, 

které jsou v mainstreamových pornografických snímcích přítomny a jsou tedy tak nejvíce 

oblíbené a zabývala se především výše zmíněnou „objektivizací“. Bylo však zjištěno, že 

ženy jsou v pornografii častěji prezentovány (a tedy jde i o druh častěji vyhledávané 

pornografie) jako subjekty, tedy jako aktivní (ne výhradně pasivní) aktérky sexu a nikoliv 

jako objekty. Již dříve bylo popsáno, že ženy jsou viděny jako extatické příjemkyně 

mužského pohlavního orgánu (Cowan a Dunn, 1994; Williams, 1989). 

 

Pojímat tedy ženu jako subjekt, tedy aktivní aktérku ve snímku je však sporné vůči výše 

uvedeným definicím, jelikož ženy ve videích jen v malém procentu případů dosahují 

orgasmu či je věnována pozornost jejich vlastnímu uspokojení. Nicméně videa, ve kterých 

je zobrazena žena v pozici, kdy je k ní přistupováno zezadu a v pozici, kdy je žena na 

muži, jsou mnohem více populární než například videa s klasickou misionářskou polohou 

(McKee, 2005). Tento autor rovněž tvrdí, že tyto první dvě pozice jsou obecně přijímány 

jako pozice, při nichž je žena více klitoridálně stimulována než při pozicích jiných. I když 

tedy videa často nejsou zaměřována na orgasmus ženy, není i tak na ženu pohlíženo jako 

na objekt sexuálního zájmu, u kterého nezáleží na příjemnosti ze sexu. Jako nejvíce 

populární v této studii bylo zjištěno provozování orálního sexu muži ženou. Jedná se tedy  

o podobný případ, žena je iniciátorka sexuální činnosti, avšak uspokojení a sexuální 

příjemnost je zaměřena na muže (McKee, 2005). 

Rovněž bylo také zjištěno, že v pornografických snímcích jsou přítomny časté 

pohledy ženy do kamery a slovní sexuální dráždění. I v těchto případech je tak role ženy 

vykreslena jako aktivní a žena je tedy považována za subjekt (McKee, 2005). 

 

Co se týče pohybů těla, pokud žena vyjadřuje touhu žádoucími pozicemi, je viděna jako 

zranitelná či podřízená divákovi (Kilbourne, 1993). K tomu rovněž dochází při infantilizaci 

ženy či při používání různých kostýmů (Arakawa, Flanders a Hatfield, 2012). Při 

sexuálních aktivitách je rovněž důležité vyobrazování pozic a pohybů těla. Pohyb těla  

v pornografických snímcích je často automatický a žádostivost je do nich uměle přidána. 

Rovněž jsou také často přítomny nepohodlné pozice, při kterých je však na kameru vidět 

samotný akt penetrace, například zvednutí nohy a odhalení klína ženy (Geczy, 2014). 

 

Byla například provedena obsahová analýza pornografických snímků volně dostupných na 

internetu. Gorman, Monk-Turner a Fish (2010) vybrali náhodně 45 videí z 15 populárních 
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webových stránek s pornografickým materiálem. Zjistili mimo jiné, že nejvíce videí 

obsahovalo pár (56 %) nebo samotnou ženu (16 %). Nejčastějším sexuálním chováním 

byla stimulace pohlavních orgánů (90 %), orální sex (aktivní žena; 79 %) a vaginální styk 

(68 %). Méně časté pak bylo líbání (50 %), ženská masturbace (38 %), orální sex 

provozovaný mužem ženě (37 %), anální sex (32 %) a mužská masturbace (13 %). 

V knize The Sexual Self: The Construction of Sexual Scripts (Kimmel a kol., 2007) 

autoři zdůrazňují důležitost scénářů, pohybů kamery, kompozice, snímání zvuku, hudby a 

editování při tvorbě pornografických snímků. Sexuální fantazie a s nimi spojené emoce 

mohou výrazně ovlivnit celkové vnímání takových snímků. 

 

Ačkoliv tedy je zdůrazněna důležitost technické stránky pornografických snímků,  

v odborných studiích je tato oblast zcela opomíjena, ačkoliv se takové snímky či k tomu 

upravené stimuly používají při měření sexuální reakce. Studie se zaměřují například na 

nejčastější polohy, nejvzrušivější sexuální chování (např. orální sex), avšak nezkoumají, 

jak jsou tyto činnosti zobrazovány. Účelem naší studie bude tedy rovněž zjistit, jaké 

aktivity jsou považovány za nejvzrušivější a jak konkrétně tento stimul vypadá  

z technického hlediska a z hlediska neverbálního chování aktérky ve videu. 

 

2.5 Shrnutí teoretické části 
 

 Jak bylo zjištěno z teorie, existuje nedostatek studií zaměřených na porovnání 

atraktivity obličeje a těla, přestože dle multiple message theory nám rozdílné oblasti 

mohou poskytnout rozdílné informace o jedinci, které však vnímáme jako celek. Rovněž 

dalším nedostatkem je automatické stavění sexuální přitažlivosti a fyzické atraktivity na 

stejnou úroveň. Bylo zjištěno, že mohou existovat určité prvky, které mohou u protějšku 

vyvolat sexuální žádostivost bez ohledu na fyzickou atraktivitu jedince. Rovněž bylo také 

zjištěno nedostačující popsání erotických stimulů, které se používají pro měření sexuální 

odpovědi či subjektivního hodnocení.  

 Nejdůležitějším bodem této práce je však zjištění, že se doposud žádná studie 

nevěnovala porovnání neutrálních, neerotických stimulů s erotickými a sexuálně 

explicitními ve formě videa. Jedná se tak tedy o prozkoumání všech třech fází při dvoření 

popsaných Beachem (1976). 
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Jak tedy vidíme, podoba sexuálně explicitních materiálů je pro jejich vnímání velice 

důležitá. Pokud se takové materiály používají při zkoumání subjektivní a sexuální 

vzrušivosti, odpověď by měla být co nejpřesnější (zejména odpověď fyziologická). 

Neexistuje však etogram chování, který by tuto maximální odpověď umožňoval.  

Bylo zjištěno, že statická a dynamická atraktivita mohou o jedinci poskytovat 

rozdílné informace, které jsou vzájemně provázány a poskytují nám o jedinci informace 

jako celek.  
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3 Praktická část 

3.1 Výzkumná strategie a design výzkumu 
 

Pro naši studii byla zvolena kvantitativní výzkumná strategie. Studie byla rozdělena na dvě 

části. V první části jsme se zaměřili pouze na statické stimuly, v druhé části pak byla na 

základě výsledků první části vybrána videa. První část byla zejména na ověření existence 

samostatného a nezávislého konceptu sexuální přitažlivosti. V druhé části jsme se pak 

zaměřili nejen na statické stimuly, ale i na stimuly dynamické. Pro každou část byly 

zvoleny jiné hypotézy. Pro druhou část byly hypotézy stanoveny na základě výsledků první 

části.  

Pro přehlednost budou veškeré výsledky souhrnně interpretovány v celkové diskuzi. 

V závěru diskuze budou zhodnoceny veškeré stanovené hypotézy a budou potvrzeny či 

vyvráceny. 

 

3.1.1 Charakteristika stimulů 

Jako stimuly byly použity fotografie a videa, která jsou součástí databáze castingů 

potenciálních hereček z běžné české populace do erotických filmů. Profil každé aktérky 

obsahuje set fotografií a castingové video. Profil neobsahuje věk aktérky. Většina videí má 

stejný průběh. S aktérkou je nejprve vedeno interview, které vede jiná žena sedící za 

statickou kamerou (video A). Po interview je již video natáčeno mužem kamerou  

z vlastního pohledu. Žena je instruována, aby se svlékla, a poté je natáčena nahá, 

provádějící erotické pohyby (video B). Poté je natáčen samotný sexuální akt s mužem 

kamerou z vlastního pohledu, kterou muž drží či ji má položenou vedle a kamera snímá akt 

z profilu (video C). 

Pro naše účely použijeme fotografie obličeje a fotografie oblečené ženy pro první 

část studie. Celkem bylo vybráno 90 aktérek. Pro druhou část studie bylo vybráno  

15 aktérek, které byly rozděleny do tří skupin a které byly v první části ohodnoceny jako: 

a) nejvíce atraktivní, b) nejméně atraktivní), c) se střední mírou atraktivity. K těmto 

aktérkám budou přiřazeny fotografie nahého těla a rovněž video. 

Video bude sestříháno do tří částí: a) video rozhovoru, b) video nahé ženy, c) video 

sexuálního styku. Videa budou promítána bez zvuku. 
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3.1.2 Použité škály 
 

Respondenti budou hodnotit každý stimul na dvou škálách. Tyto dvě škály jsme pro náš 

výzkum definovali takto: 

 

a) Fyzická atraktivita – to, do jaké míry osoba naplňuje představu o ideálním 

fyzickém vzhledu. 

 

b) Sexuální přitažlivost – přitažlivost, kterou můžete k osobě cítit nehledě na její 

fyzický vzhled. Osoba může mít rysy či charakteristiky, které považujete za 

zejména přitažlivé nebo které můžete shledat jakýmkoliv způsobem vzrušivé. 

 

3.2 Studie I 
 
3.2.1 Cíle výzkumu 

Cílem studie I bylo především zjistit, zdali existuje rozdíl mezi škálami fyzické atraktivity 

a sexuální přitažlivosti. Dalším cílem bylo zjištění vlivu obličeje a těla na hodnocení na 

těchto škálách. 

 

3.2.2 Hypotézy 

H1) Mezi škálami „fyzická atraktivita“ a „sexuální přitažlivost“ bude nalezen rozdíl – tedy 

půjde o dva nezávislé koncepty 

H2) Hodnocení mužů a žen se nebude lišit ani na jedné z obou škál 

H3) Obličej bude lepším prediktorem fyzické atraktivity než tělo 

H4) Tělo bude lepším prediktorem sexuální přitažlivosti než obličej 

 

3.2.3 Použité stimuly ve studii I 

V této části studie jsme použili celkem 90 fotografií žen v běžném, každodenním oblečení 

dle vlastního výběru. Fotografie byly rozděleny do celkem tří bloků: a) fotografie tváře,  

b) fotografie celého těla s rozostřeným obličejem, c) fotografie celého těla včetně viditelné 

tváře. Všechny fotografie byly standardizované co do kompozice a kvality, s rozlišením 

1041 x 1561 pixelů. 
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3.2.4 Participanti 

Studie se zúčastnilo celkem 101 respondentů (51 mužů průměrný věk 21,78, SD = 2,27;  

50 žen, průměrný věk 29,86, SD = 3,04). Většinu účastníků tvořili studenti humanitních 

oborů, kteří byli kontaktováni osobně v atriu budovy Karlovy Univerzity Jinonice (U Kříže 

8, Praha 5, 158 00). Kritériem pro vstup byl věk nad 18 let, bez vad zraku, s případnou 

korekcí brýlemi či čočkami. Kritériem pro vyloučení bylo závažné fyzické či psychické 

onemocnění. Žádný účastník nebyl ze studie vyloučen. Věk participantů byl kontrolován 

výzkumníkem při vstupu do testovací místnosti. 

 

3.2.5 Postup hodnocení 

Fotografie byly každému respondentovi prezentovány individuálně na počítači  

v počítačové učebně v Jinonicích pomocí programu E-prime 2.0 (Schneider, Eschman a 

Zuccolotto, 2002). Každý respondent ohodnotil celkově 40 žen v pseudorandomizovaném 

pořadí ve třech blocích, nikdy však v po sobě jdoucí sekvenci. Bloky fotografií byly 

prezentovány náhodně, stejně jako fotografie uvnitř každého bloku. Každý respondent 

ohodnotil každou fotografii na dvou sedmibodových Likertových škálách: 1) fyzická 

atraktivita, 2) sexuální přitažlivost (1 = nejméně fyzicky atraktivní/sexuálně přitažlivá,  

7 = nejvíce fyzicky atraktivní/sexuálně přitažlivá). Každá fotografie se na obrazovce 

zobrazila na 1 vteřinu. Hodnocení na škálách se zobrazovalo postupně. Respondent nejprve 

ohodnotil fyzickou atraktivitu, až poté se mu zobrazila škála sexuální přitažlivosti. 

Před samotným hodnocením byli respondenti poučeni o povaze výzkumu, 

informováni o postupu, seznámeni s definicemi jednotlivých škál podle definic popsaných 

výše a rovněž podepsali informovaný souhlas. Participanti byli poučeni o účelu studie, 

ujištěni, že studie je anonymní a svou účast mohou kdykoli bez udání přerušit. Před 

zahájením hodnocení respondenti rovněž vyplnili krátký dotazník, kde byli tázáni na věk, 

pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci dle Kinseyho škály (Kinsey, 1948), počet 

sexuálních partnerů opačného a stejného pohlaví a rovněž zaškrtli na sedmibodových 

škálách jejich osobně vnímanou atraktivitu tváře, atraktivitu těla a osobně vnímanou 

sexuální přitažlivost. Veškeré hodnocení a odpovědi participantů byly označeny pouze 

přiděleným číselným kódem. Sběr dat probíhal v počítačové učebně, kde byli usazeni tak, 

aby si navzájem neviděli do monitoru. Všechny stimuly byly prezentovány na  

14´´ monitorech s totožným rozlišením i nastavením zobrazení. Za svou účast byli 

odměněni finanční částkou 50 Kč, hodnocení celkově trvalo přibližně 25 minut. 
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3.2.6 Analytické postupy 

Pro zjištění významnosti hodnocení obličeje, těla a obličeje + těla na škálách fyzické 

atraktivity a sexuální přitažlivosti jsme použili vícenásobnou lineární regresi. Tato 

statistická metoda nám pomůže objasnit vliv více proměnných na jednu závislou 

proměnnou. V této části vstupovalo do analýzy 40 hodnocení pro každou ženu na základě 

hodnocení 51 mužů a 50 žen. 

 

3.2.7 Výsledky 

Sexuální orientace, počet partnerů opačného i stejného pohlaví a vlastní hodnocení 

atraktivity a přitažlivosti participantů nevykazoval signifikantní vliv na hodnocení. 

 
Tab. č. 1: Porovnání všech hodnocení na škále fyzické atraktivity a sexuální přitažlivosti 

  Obličej Tělo Obličej a tělo 
Fyzická atraktivita 

Průměr 3,379 3,613 3,498 
Standardní odchylka 1,454 1,428 1,476 
Standardní chyba 0,024 0,024 0,024 

Sexuální přitažlivost 
Průměr 2,998 3,370 3,194 
Standardní odchylka 1,626 1,588 1,661 
Standardní chyba 0,027 0,026 0,027 

 

 

Graf č. 1: Průměrné hodnocení sexuální přitažlivosti a fyzické atraktivity se standardními odchylkami 

pro obličej, tělo a obličej + tělo 
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Tab. č. 2: Model se závislou proměnnou „fyzická atraktivita“ 

Fyzická atraktivita 

Fixed Effect  p B S.E. t 

Corrected Model 0,000       

Intercept <0,001 3,5 0,09 37,48 

Obličej <0,001 0,307 0,015 20,32 

Tělo <0,001 0,275 0,016 17,49 

 RandomEffect VAR 

 

ParticipantIntercept 0,18 

Stimulus Intercept 0.603 

Residual 0,836 

 

Model zaměřený na fyzickou atraktivitu (p < 0.001) má tyto dva prvky: obličej (p < 0,001; 

ß = 0,307; t = 20,32) a tělo (p < 0,001; ß = 0,275; t = 17,49). Obličej má pro hodnocení 

fyzické atraktivity vyšší váhu, než tělo. Hodnocení nebylo ovlivněno vlastnostmi 

participanta. 

 
Tab. č. 3: Model se závislou proměnnou „sexuální přitažlivost“ 

Sexuální přitažlivost 

FixedEffect  p B S.E. t 

Corrected Model 0,000       

Intercept <0,001 3,2 0,1 32,43 

Obličej <0,001 0,31 0,015 20,89 

Tělo <0,001 0,36 0,015 23,38 

 RandomEffect VAR 

 

ParticipantIntercept 0,18 

Stimulus Intercept 0.686 

Residual 1,042 

 

Model zaměřený na sexuální přitažlivost (p < 0.001) má tyto dva prvky: obličej (p < 0,001; 

ß = 0,31; t = 20,89) a tělo (p < 0,001; ß = 0,36; t = 23,38). Tělo má pro hodnocení sexuální 

přitažlivosti vyšší váhu, než obličej. Hodnocení nebylo ovlivněno vlastnostmi participanta.  
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Graf 2:Odhad fixních efektů odvozených z nezávislých modelů sexuální přitažlivosti a fyzické atraktivity 

se zobrazenými chybovými úsečkami 

 
 

 

 

3.2.8 Stručné shrnutí výsledků studie I 

Bylo zjištěno, že ačkoliv škála fyzické atraktivity a škála sexuální přitažlivosti spolu 

souvisí, jsou na sobě nezávislé. Hodnocení na jedné škále významně nepřispívá vysvětlení 

hodnocení na škále druhé. Rovněž byl zjištěn vztah mezi obličejem a tělem, avšak  

z hlediska fyzické atraktivity byl lepším prediktorem obličej a z hlediska sexuální 

přitažlivosti bylo lepším prediktorem tělo.  
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3.3 Studie II 
 

3.3.1 Cíle výzkumu 

Cílem studie II bylo především zjištění vlivu proměnných na hodnocení sexuální 

přitažlivosti. Sexuální přitažlivost se ve studii I ukázala jako odlišný koncept a studie II tak 

byla zaměřena především na její zkoumání. 

 

3.3.2 Hypotézy 

H1) Neverbální chování bude mít zásadní vliv na hodnocení sexuální přitažlivosti 

H2) U nesexuálních video stimulů bude mít větší vliv na hodnocení sexuální přitažlivosti 

fyzická atraktivita obličeje než fyzická atraktivita těla 

H3) U sexuálních video stimulů bude mít větší vliv na hodnocení sexuální přitažlivosti 

fyzická atraktivita těla než fyzická atraktivita obličeje 

H4) Na hodnocení sexuální přitažlivosti žen budou mít vliv kategorie, do nichž byly ženy 

přiřazeny na základě výsledků první části – tedy jejich fyzická atraktivita. 

 

3.3.3 Použité stimuly ve studii II 

Z 90 žen prezentovaných v první části studie bylo vybráno celkem 15 žen na základě 

hodnocení participantů: a) 5 nejvíce atraktivních, b) 5 nejméně atraktivních  

a c) 5 se střední mírou atraktivity. K těmto 15 ženám byla přiřazena fotografie nahého těla 

a rovněž přiřazeno a upraveno jejich castingové video. Rovněž byly použity fotografie 

obličeje a těla, stejné jako v první části studie. 

Každé video bylo sestříháno do tří částí: a) video rozhovoru s oblečenou ženou; 

interview vedla jiná žena (nesexuální stimul video, A), b) video nahé ženy provádějící 

erotické pohyby (sexuální stimul, video B), c) video orálního sexu a samotného pohlavního 

styku (sexuální stimul, video C). 

Každé video interview bylo sestříháno na délku 20 sekund. V každém rozhovoru byla žena 

tázána na její životní cíle, v této části bylo video sestříháno. 

Každé video interview bylo sestříháno na délku 20 sekund, kdy byla v rozhovoru 

žena tázána na její životní cíle. 

Video s nahou ženou provádějící erotické pohyby bylo dlouhé 45 sekund. Video bylo 

účastníkům studie prezentováno od počátku záběru na nahou ženu, či od počátku svlékání 

(v tomto případě sestřih pokračoval i na záběry nahé ženy).  
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Každé video ze sexuálního aktu mělo 60 sekund. V rámci standardizace bylo 

ustanoveno, že video od počátku sexuálního styku bude mít 40 sekund a ve 20 sekundách, 

které předcházely styku, budou prezentovány veškeré činnosti, které předcházely styku. 

Většina videí tedy obsahuje orální sex různé délky. V rámci standardizace byla tato část 

mezi orálním sexem a první penetrací ponechána. Některá videa neobsahují orální sex 

žádný pro vytvoření variability. 

Veškerá videa byla participantům prezentována bez zvuku. 

 

Stimuly byly rozděleny do 8 bloků. Každý blok obsahoval stimuly všech 15 žen. Do této 

části experimentu byly tedy zvoleny tyto typy stimulů: 

 

a) Fotografie obličeje 

b) Fotografie celého těla s rozostřeným obličejem 

c) Fotografie celého těla včetně viditelné tváře 

d) Fotografie celého nahého těla s rozostřeným obličejem 

e) Fotografie celého nahého těla včetně viditelné tváře 

f) Video rozhovoru 

g) Video nahé ženy 

h) Video sexuálního styku 

 

3.3.4 Participanti (studie II) 

Studie se zúčastnilo celkem 100 respondentů (50 mužů, průměrný věk 22,58, SD = 3,33; 

50 žen, průměrný věk 22,70, SD = 3,84). Většinu účastníků tvořili studenti humanitních 

oborů, kteří byli kontaktováni osobně v atriu budovy Karlovy Univerzity Jinonice (U Kříže 

8, Praha 5, 158 00). Kritériem pro vstup byl věk nad 18 let, bez vad zraku, s případnou 

korekcí brýlemi či čočkami a převážně zkušenost se sledováním sexuálně explicitních 

materiálů. Kritériem pro vyloučení bylo závažné fyzické či psychické onemocnění. Žádný 

účastník nebyl ze studie vyloučen. Respondenti byli osobně kontaktováni v atriu budovy 

Karlovy Univerzity Jinonice (U kříže 8, Praha 5, 158 00) a nabíráni letáčkovou formou 

(viz příloha č. 6). 
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3.3.5 Postup hodnocení 

Fotografie byly každému respondentovi prezentovány individuálně na počítači  

v počítačové učebně v Jinonicích pomocí programu E-prime 2.0 (Schneider, Eschman  

a Zuccolotto, 2002). Každý respondent ohodnotil všech 15 žen ve všech 8 blocích  

v pseudorandomizovaném pořadí. Bloky byly prezentovány náhodně. Videa a fotografie 

však následovaly po sobě. Participant tedy nejprve shlédl a ohodnotil buď všechny bloky 

fotografií či všechny bloky videí. Každý respondent ohodnotil každý stimul na dvou 

sedmibodových Likertových škálách: 1) fyzická atraktivita, 2) sexuální přitažlivost  

(1 = nejméně fyzicky atraktivní/sexuálně přitažlivá, 7 = nejvíce fyzicky atraktivní/sexuálně 

přitažlivá). Každá fotografie se na obrazovce zobrazila pouze na 1 vteřinu, videa se 

zobrazila na celou délku svého trvání. Hodnocení na škálách se zobrazovalo postupně. 

Respondent nejprve ohodnotil fyzickou atraktivitu, až poté se mu zobrazila škála sexuální 

přitažlivosti. 

Před samotným hodnocením byli respondenti poučeni o povaze výzkumu, 

informováni o postupu, seznámeni s definicemi jednotlivých škál podle definic popsaných 

výše a rovněž podepsali informovaný souhlas. Participanti byli ujištěni, že studie je 

anonymní a svou účast mohou kdykoli bez udání přerušit. Věk participantů byl 

kontrolován výzkumníkem při vstupu do testovací místnosti. Před zahájením hodnocení 

respondenti rovněž vyplnili krátký dotazník, kde byli tázáni na věk, pohlaví, rodinný stav, 

sexuální orientaci dle Kinseyho škály (Kinsey, 1948), počet sexuálních partnerů opačného 

a stejného pohlaví a rovněž zaškrtli na sedmibodových škálách jejich osobně vnímanou 

atraktivitu tváře, atraktivitu těla a osobně vnímanou sexuální přitažlivost. 

Každý respondent seděl u vlastního počítače. Respondenti byli rozsazeni tak, aby 

nebylo možné vidět odpovědi na monitorech jiných respondentů. Veškeré hodnocení a 

odpovědi participantů byly označeny pouze přiděleným číselným kódem. Sběr dat probíhal 

v počítačové učebně, kde byli usazeni tak, aby si navzájem neviděli do monitoru. Všechny 

stimuly byly prezentovány na 14´´ monitorech s totožným rozlišením i nastavením 

zobrazení. Za svou účast byli odměněni finanční částkou 100,- Kč, celý proces trval cca  

60 minut. 

 

3.3.6 Etogram 

Vzhledem k vlastnostem použitých stimulů a neexistenci etogramu pro sexuálně explicitní 

videa, byl etogram složen jednak z prvků popsaných ve studiích neverbálního chování při 

dvoření (viz níže) a jednak etogram tvořily prvky zjištěné při explorační analýze videí. 
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Byla tedy rovněž použita metoda tzv. otevřeného kódování. Veškeré prvky ve videu, které 

by mohly ovlivnit vnímání a hodnocení těchto stimulů, byly zařazeny do etogramu  

a popsány. Ačkoliv v první části videa (video rozhovoru) je tento rozhovor veden se ženou, 

která sedí za kamerou, participantům tato skutečnost sdělena nebyla. V tomto případě se 

nepředpokládá flirtovní chování ženy, byly však použity ty prvky neverbálního chování, 

které byly v předešlých výzkumech shledány jako ovlivňující pozornost muže  

a průběh dvoření (ze strany ženy). Prvky byly rovněž zvoleny a popsány na základě 

kontextu videa.  

Vzhledem k rozdílné povaze třech částí videa, byl pro 1. část – Video A (video 

rozhovoru – nesexuální podnět) a 2. část – video B (video nahé ženy provádějící erotické 

pohyby) a 3. část – video C (video nahé ženy a video sexuálního styku) vytvořen rozdílný 

etogram. Ačkoliv vstupní etogram při kódování těchto prvků byl pro video B a C stejný, ve 

výsledné analýze byly vynechány ty prvky, které se v konkrétní části nevyskytovaly,  

např. ve videu B byly vynechány prvky při sexuálním styku. 

Prvky jsme rozdělili do kategorií dle oblastí výskytu, pozice či aktu. 

 

3.3.6.1 Etogram pro Video A 

 

Směr pohledu 

• Přímý pohled – pohled na zpovídajícího/pohled do kamery; zpovídající se 

nacházel přímo za statickou kamerou, úhel pohledu byl stejný. 

• Pohled stranou – pohled jinam 

 
Pohledy ženy jsou důležité především při upoutání pozornosti muže, převážně kombinace přímého 

pohledu a uhýbání pohledem (Moore, 1985). Udržování očního kontaktu může být v závislosti na 

kontextu projevem otevřenosti ke komunikaci (Renninger, Wade a Grammer, 2004; Moore, 2010). 

V našem případě tedy žena naslouchá zpovídající osobě. 

 

Úsměv 

• Úsměv – obyčejný úsměv/úsměv se zuby 

• Stydlivý úsměv – stydlivý úsměv 
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Úsměvy jsou opět projevem otevřenosti a přátelskosti (Renninger, Wade a Grammer, 2004; Moore, 

2010). Tzv. coy smile (stydlivý úsměv) obzvláště při flirtování značí tzv. playfulness neboli 

hravost, vědomé upoutání muže (Abrahams, 1994).  

 

Pohyb hlavou 

• Přikývnutí – přikývnutí hlavou/souhlas 

• Kroucení hlavou – kroucení hlavou/„ne“ hlavou 

 

Reagování ženy souhlasnými či naopak nesouhlasnými pohyby hlavou v tomto případě opět 

značilo naslouchání a otevřenost ke komunikaci (Renninger, Wade a Grammer, 2004; Moore, 

2010). 

 

Sebemanipulace 

• Manipulace s vlasy – úprava nebo hraní si s vlasy 

• Dotek obličeje – dotknutí se obličeje 

• Úprava oblečení – úprava oblečení 

 
Úprava zevnějšku je důležitým aspektem při dvoření; žena rovněž doteky sebe sama (např. obličej) 

či úpravou oblečení upoutává pozornost ke konkrétním oblastem (Moore, 2010). 

 

Pohyb rukama 

• Gestikulace kontextuální – gestikulace doplňující konverzaci 

• Palming – viditelné prezentování dlaní 

 
Gestikulace kontextuálně doplňující konverzaci opět značí otevřenost ke komunikaci a naslouchání 

(Renninger, Wade a Grammer, 2004; Moore, 2010). Palming je důležitý prvek především  

v kontextu dvoření (Moore, 1985; Renninger, Wade a Grammer, 2004). Jedná se o viditelné 

prezentování dlaní, které může značit otevřenost (Kendon, 2004) a pozitivní emoce při sociální 

interakci, v některých případech i submisi (Greenberg, 2002). 

 

Pozice těla 

• Sezení zpříma – sezení zpříma/nahnutí se dopředu 

• Opírání se – opírání se zády o pohovku/opření se dozadu 
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Naklonění se k posluchači může značit opět otevřenost ke komunikaci, naopak odtáhnutí těla značí 

nezájem (Moore, 1985). V našem případě většina žen udržovala statickou pozici. Pozice těla tak 

byla kódovaná buď po celé délce trvání videa či byla zaznamenána změna, pokud žena pozici 

změnila.  

 

Pozice rukou 

• Neutrální pozice rukou – ruce v klíně 

• Otevřená pozice rukou – ruce položené volně vedle sebe/opřené o sedačku 

• Uzavřená pozice rukou – ruka přes ruku/ruce "chrání" tělo 

 

Pozice nohou 

• Neutrální pozice nohou – nohy vedle sebe 

• Otevřená pozice nohou – otevřená pozice nohou, roztažené nohy 

• Uzavřená pozice nohou – uzavřená pozice nohou, noha přes nohu 

 
Otevřená pozice končetin značí otevřenost a prezentování vlastního těla (Moore, 1985; Renninger, 

Wade a Grammer, 2004). V našem případě mohla mít žena ruce vedle sebe na sedačce či opřené  

o opěradlo a vynikala tím tak především hruď; ruce v klíně, které byly považovány za neutrální. 

Naopak uzavřené pozice končetin (noha přes nohu, ruka přes ruku) značí uzavřenost  

a rezervovanost ke komunikaci (Grammer, 1990; Renninger, Wade a Grammer, 2004). 

 

 

3.3.6.2 Etogram pro video B a video C 

 

Směr pohledu 

• Přímý pohled – přímý pohled do kamery, „na diváka“ 

• Pohled stranou – pohled jinam 

• Pohled na muže – žena se dívá na muže. Muž stál za kamerou v jiném úhlu než 

přímý záběr kamery 

• Pohled na sebe – pohled ženy na sebe, na vlastní tělo. Žena těmito pohledy 

poutá pozornost na vlastní tělo 

• Zavřené oči – žena má zavřené oči 
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Zde se již předpokládá flirtovní chování ženy. Zejména v počtu a udržování očního kontaktu a odvracení 

pohledu (Moore, 1985; 2010). 

 

Úsměv 

• Úsměv – obyčejný úsměv/úsměv se zuby 

• Stydlivý úsměv – stydlivý úsměv 

 
Úsměv značící otevřenost (Renninger, Wade a Grammer, 2004; Moore, 2010) a především stydlivý 

úsměv je viděn jako flirtovní (Abrahams, 1994).  

Rty 

• Kousání do rtů – kousnutí horní řadou zubů do spodního rtu 

• Špulení rtů – výrazné a úmyslné špulení rtů 
 

Žena poutá pozornost na své rty (Moore, 1985). Zejména v našem případě nesl tento prvek sexuální 

podtext. 

 

Pohyb hlavou 

• Přikývnutí – přikývnutí hlavou/souhlas 

• Kroucení hlavou – kroucení hlavou/„ne“ hlavou 

 
Přikývnutí či naopak nesouhlasné pohyby hlavou v tomto případě mohly značit otevřenost  

k interakci a pobídkám (především sexuálním) či naopak averzi k určitým činnostem. 

 

Pozice nohou 

• Otevřená pozice nohou – otevřená pozice nohou, roztažené nohy, viditelný 

rozkrok 

• Uzavřená pozice nohou – uzavřená pozice nohou, nohy jsou vedle sebe, rozkrok 

není viditelný 
 

Otevřená pozice nohou v tomto případě znamenala viditelný rozkrok a uzavřená pozice znamenala 

zakrývání/nereprezentování rozkroku. V takových případech většinou žena ležela a měla nohy  

u sebe či pokrčené. 
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Následující prvky neverbálního chování byly vytvořeny na základě explorační analýzy 

videí a otevřeného kódování: 

Pravá ruka 

• Pravá ruka ňadra – žena se dotýká pravou rukou ňadra 

• Pravá ruka břicho – žena se dotýká pravou rukou břicha 

• Pravá ruka bok – žena se dotýká pravou rukou boku 

• Pravá ruka nohy – žena se dotýká pravou rukou stehna či lýtka 

• Pravá ruka stehna – žena se dotýká pravou rukou vnitřní strany stehen 

• Pravá ruka rozkrok – žena se dotýká pravou rukou rozkroku, bez masturbace 

Levá ruka 

• Levá ruka ňadra – žena se dotýká levou rukou ňadra 

• Levá ruka břicho – žena se dotýká levou rukou břicha 

• Levá ruka bok – žena se dotýká levou rukou boku 

• Levá ruka nohy – žena se dotýká levou rukou stehna či lýtka 

• Levá ruka stehna – žena se dotýká levou rukou vnitřní strany stehen 

• Levá ruka rozkrok – žena se dotýká levou rukou rozkroku, bez masturbace 

 

Masturbování 

• Masturbace – žena provádí sama sobě masturbaci 

 
Z důvodu přesnějšího kódování byly doteky ženy svého vlastního těla rozděleny na pravou a levou 

ruku. Žena mohla v jeden moment provádět každou rukou jiné pohyby a doteky. Masturbování se 

dá považovat za dotek, avšak rovněž i za akt. 

 

Dotek 

• Žena vzrušení – muž se dotýká ženy za účelem vzrušení 

• Žena manipulace – muž se dotýká ženy za účelem manipulace 

• Muž vzrušení – žena se dotýká muže za účelem vzrušení 

• Muž manipulace – žena se dotýká muže za účelem manipulace 

 
Dotýkání muže ženy či naopak ženy muže bylo převážně ve 3. části videa (video sexuální styku) 

časté chování. Z důvodu přesnějšího kódování bylo toto chování rozděleno: pokud mělo vzrušivý 

účel (např. muž se dotýká ňader ženy za účelem vzrušení ženy) či účel praktický (např. muž 

fyzicky manipuluje se ženou před počátkem sexuálního aktu). 
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Detail 

• Detail obličej – zaměření kamery pouze na obličej 

• Detail pozadí – zaměření kamery pouze na pozadí ženy 

• Detail ňadra – zaměření kamery pouze na ňadra 

• Detail zátylek – zaměření kamery pouze na zátylek (pouze při poloze „zezadu“) 

• Explicitní rozkrok – explicitní, detailní záběr rozkroku, roztažené nohy 

 

Pozice těla 

• Stání – 1. část videa B - stání 

• Ležení – 2. část videa B - ležení 

 

Akt 

• Svlékání – 1. část videa B - svlékání 

• Erotické pózování – 2. část videa B – erotické pózování 

• Zakrývání – vlastní záměrné/cudné zakrývání se ženy 

 

Sexuální akt 

• Orální sex – 1. část videa C - orální sex 

• Sex – 2. část videa C – sex od počátku první penetrace 

 

Sexuální pozice 

• Zezadu – sexuální poloha „zezadu“ 

• Misionářská – sexuální poloha „misionářská“ 

 

 

Pozice kamery 

• POV – Point of View, Kamera z vlastního pohledu 

• Ze strany – Kamera ze strany, položena vedle 
 

Prvky v kategoriích detail, pozice těla, akt, sexuální akt, sexuální pozice a pozice kamery byly 

zvoleny z důvodu zjištění vlivu podoby, průběhu stimulu a záběrů kamery na hodnocení 

participantů.  
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3.3.7 Analytické postupy 

Videa byla kódována v programu Boris (Friard a Gamba, 2016), který umožňuje vytvoření 

vlastního etogramu, umožňuje daný prvek zařadit do kategorie a rovněž může být prvek 

nastaven jako „stav“ či jako „bod“, tedy dle délky a frekvence. Zapsány byly pouze ty 

prvky, které byly přítomny. Pokud tedy nebylo dané chování explicitně viditelné v záběru, 

ačkoliv bylo zřejmé, že je prováděno, nekódovalo se. 

 

Po nakódování videí a před samotnou analýzou byly vyřazeny ty prvky, které se ve videích 

nevyskytly. Z důvodu snížení původního počtu neverbálních prvků byly zbývající prvky 

zařazeny do námi určených kategorií. Tento postup sloužil k tomu, aby bylo možné co 

nejpřesněji zjistit vliv daných prvků v daných videích. Kategorie tedy byly vytvořeny 

podle podoby videa a kategorie obsahovala prvky, které spolu mohou souviset. V případě 

každého videa byly provedeny zvlášť analýzy pro muže a zvlášť pro ženy. 

 

Pro analýzu byla použita metoda GLM neboli metoda zobecněných lineárních modelů. 

Tento model nám umožňuje zjistit vliv jednotlivých proměnných na jednu závislou 

proměnnou. Závislou proměnnou bylo v našem případě vždy hodnocení na škále sexuální 

přitažlivosti v závislosti na právě analyzovaném pohlaví a stimulu. Z hlediska velkého 

množství proměnných bylo nutné zvolit přístupu explorační analýzy a byla použita metoda 

postupného testování a vyřazování jednotlivých proměnných, které neměly na celkový 

model žádný vliv a zkreslovaly ho. Pokud se model vykázal jako signifikantní, byl 

předložen jako výsledný. Ačkoliv by pro přesnější testování bylo vhodné zkoumání vlivu 

jednotlivých prvků odděleně, byla z důvodu rozsahu této práce zvolena právě tato metoda. 

 

Analytický postup byl proveden postupně pro videa A, videa B a pro videa C takto: 

 

1) Nejprve byly provedeny analýzy s veškerým chováním v daném videu a jako 

fixní faktor byla použita kategorie atraktivity. Tyto kategorie byly určeny na 

základě výsledků první části. Hodnocení mužů i žen na obou škálách bylo 

zprůměrováno a 5 žen, které byly hodnoceny jak nejvíce atraktivní, 5 žen, které 

byly hodnoceny jako nejméně atraktivní a 5 žen, které se nacházely ve středu škály 

průměrů hodnocení, byly zařazeny do příslušných kategorií. Z důvodu přehlednosti 

budou dále v textu tyto ženy nazývány jako atraktivní, neatraktivní a středně 
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atraktivní. Atraktivní ženy byly přiřazeny do kategorie 1., středně atraktivní ženy 

do kategorie 2. a neatraktivní ženy do kategorie 3. Rovněž byly dané 3 kategorie 

porovnány mezi sebou. Zjišťovalo se, jestli je mezi skupinami signifikantní rozdíl  

a jestli se tedy hodnocení žen dle kategorií na sedmibodové škále pohybuje spíše na 

okrajích škály, v jejím středu či po celé její délce. 

 

2) Poté byly provedeny analýzy s veškerým chováním bez použití kategorie 

atraktivity jako fixního faktoru. V případě videa A rovněž do modelu vstupovalo 

hodnocení fyzické atraktivity obličeje a fyzické atraktivity oblečeného těla z této 

studie II. V případě videa B a videa C do modelu vstupovalo hodnocení fyzické 

atraktivity obličeje a fyzické atraktivity nahého těla. 

 

3) Následně byl model použit jednotlivě v rámci stanovených kategorií chování (viz 

níže), rovněž bez použití kategorie jako fixního faktoru. Do každého modelu opět 

vstupovalo hodnocení atraktivity obličeje a fyzické atraktivity oblečeného těla  

v případě videa A a hodnocení fyzické atraktivity obličeje a fyzické atraktivity 

nahého těla v případě videa B a C. 

 

Stejný postup byl použit pro všechny tři části videa (A, B, C) a pro každé pohlaví. 

 

V případě studie II vstupovalo do analýzy 15 průměrných hodnocení každé ženy na škále 

sexuální přitažlivosti (50 hodnocení mužů, 50 hodnocení žen). Tato závislá proměnná byla 

zkoumána vždy s ohledem na právě analyzované video. Jedním z předpokladů je, že každý 

z 50 participantů má stejnou kontribuci při tvoření průměrného hodnocení. 

 

3.3.7.1 Vstupní modely 

Jako vstupní model byly použity modely s těmito prvky, rozděleny do rozdílných kategorií 

po vyřazení některých prvků. Jelikož byly veškeré neverbální prvky kódovány na 

frekvenci/počet i délku, bylo korelační analýzou zjištěno, zdali spolu počet a délka 

každého jednotlivého prvku signifikantně korelují. U žádného chování signifikantně 

nekoreloval počet s délkou, byly tedy použity jako dvě nezávislé proměnné. 
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Pro video A 

Neverbální prvek Kategorie 

Úsměv Hlava a trup 

Stydlivý úsměv Hlava a trup 

Přímý pohled Hlava a trup 

Pohled stranou Hlava a trup 

Přikývnutí Hlava a trup 

Kroucení hlavou Hlava a trup 

Palming Hlava a trup 

Gestikulace kontextuální Hlava a trup 

Sezení zpříma Pozice 

Opírání se Pozice 

Uzavřená pozice nohou Pozice 

Otevřená pozice nohou Pozice 

Neutrální pozice nohou Pozice 

Uzavřená pozice rukou Pozice 

Otevřená pozice rukou Pozice 

Neutrální pozice rukou Pozice 

 

Pro video B 

Z hlediska malého vlivu pohybu jednotlivých rukou na celkový model, byly jednotlivé 

nakódované prvky pro pravou a levou ruku sloučeny pouze do kategorie „ruce“. 

 

Neverbální prvek Kategorie 

Přímý pohled Hlava 

Pohled na muže Hlava 

Pohled na sebe Hlava 

Pohled stranou Hlava 

Zavřené oči Hlava 

Úsměv Hlava 

Stydlivý úsměv Hlava 

Kousaní do rtů Hlava 

Ruce ňadra Ruce 
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Ruce břicho Ruce 

Ruce nohy Ruce 

Ruce rozkrok Ruce 

Ruce bok Ruce 

Ruce stehna Ruce 

Masturbace Ruce 

Detail obličej Detaily 

Detail ňadra Detaily 

Explicitní rozkrok Detaily 

 

 

Pro video C 

Neverbální prvek Kategorie 

Přímý pohled Hlava 

Pohled na muže Hlava 

Pohled na sebe Hlava 

Pohled stranou Hlava 

Zavřené oči Hlava 

Úsměv Hlava 

Kousaní do rtů Hlava 

Ruce ňadra Ruce 

Ruce rozkrok Ruce 

Masturbace Ruce 

Detail obličej Detaily 

Detail ňadra Detaily 

Detail zátylek Detaily 

Detail pozadí Detaily 

Explicitní rozkrok Detaily 

Orální sex Sexuální činnost 

Sex Sexuální činnost 

Poloha zezadu Sexuální činnost 

Misionářská poloha Sexuální činnost 
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3.3.8 Výsledky 

Sexuální orientace, počet partnerů opačného i stejného pohlaví a vlastní hodnocení 

atraktivity a přitažlivosti participantů nevykazoval signifikantní vliv na hodnocení. 

 

3.3.8.1 Video A – hodnocení žen mužským pohlavím na škále sexuální přitažlivosti (SP) 

 
Tabulka č. 1: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským 

pohlavím na škále sexuální přitažlivosti u videa A“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do 

modelu a v případě použití kategorie atraktivity jako fixní faktor 

  Type III Sum of Squares df F p 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 17,657 9 12,489 0,006 0,957 

Intercept 0,171 1 1,091 0,344 0,179 

Přímýpohled_N 0,108 1 0,686 0,445 0,121 

Přímýpohled_D 0,154 1 0,98 0,368 0,164 

Pohledstranou_D 0,154 1 0,98 0,368 0,164 

Úsměv_D 0,024 1 0,155 0,710 0,03 

Palming_N 0,081 1 0,514 0,505 0,093 

Ruceotevřené_N 0,401 1 2,551 0,171 0,338 

Ruceneutrální_N 0,028 1 0,178 0,691 0,034 

Kategorie 4,753 2 15,127 0,008 0,858 

Error 0,785 5 

   Total 207,835 15 

   CorrectedTotal 18,442 14       

 

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu A (interview) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 57) a zároveň byla jako fixní faktor 

použita kategorie atraktivity (15 žen spadalo do kategorie 1 – nejvíce atraktivní,  

2 – středně atraktivní a 3 – nejméně atraktivní na základě výsledků studie I). Prediktorem 

vyššího hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byla kategorie (F1, 5= 15,127, p = 0,008), 
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Tab. č. 2: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa A“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do modelu 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 18,396 11 108,323 0,001 0,997 

   Intercept 0,131 1 8,514 0,062 0,739 

   Přímýpohled_N 0,332 1 21,475 0,019 0,877 0,617 0,133 4,634 

Přímýpohled_D 0,006 1 0,394 0,575 0,116 

   Pohledstranou_N 0,145 1 9,379 0,055 0,758 

   Úsměv_D 0,033 1 2,153 0,239 0,418 

   Palming_N 0,3 1 19,409 0,022 0,866 0,258 0,059 4,406 

Krouceníhlavou_N 0,143 1 9,275 0,056 0,756 

   Ruceneutrální_D 0,1 1 6,481 0,084 0,684 

   Vzpřímenýsed_D 0,134 1 8,702 0,060 0,744 

   Opíráníse_D 0,135 1 8,714 0,060 0,744 

   Obličej_FA_Průměrmuži 0,742 1 48,082 0,006 0,941 0,559 0,081 6,934 

Tělo_FA_Průměrmuži 0,006 1 0,409 0,568 0,12 

   Error 0,046 3 

      Total 207,835 15 

      CorrectedTotal 18,442 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení ženmužským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu A (interview) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 57). Prediktory vyššího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti byl přímý pohled (F1, 3 = 21,475, p = 0,019), palming (F1, 3 = 19,409, 

p = 0,022) a hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen mužským pohlavím (F1, 3 = 48,082, 

p = 0,006). Přímé pohledy a palming (viditelná prezentace dlaní) jsou v tomto případě 

vyjádřeny počtem/frekvencí a nikoliv délkou. Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno 

na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen ve 

videu A vzrostlo o 0,617 bodu při zvyšujícím se počtu přímých pohledů o jeden (β = 0,617, 

p = 0,019, ηp2 = 0,877); vzrostlo o 0,258 bodu při zvyšujícím se počtu palmingu o jeden  

(β = 0,258, p = 0,022, ηp2 = 0,866) a vzrostlo o 0,559 bodu při zvyšujícím se hodnocení 

fyzické atraktivity obličeje žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,559, p = 0,006, 

ηp2 = 0,941). 
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Tab. č. 3: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa A“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „hlava a trup“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 18,289 9 66,173 0,000 0,992       

Intercept 0,205 1 6,67 0,049 0,572 

   Přímýpohled_N 0,305 1 9,931 0,025 0,665 0,409 0,13 3,151 

Přímýpohled_D 0,205 1 6,686 0,049 0,572 -0,743 0,287 -2,586 

Pohledstranou_D 0,212 1 6,892 0,047 0,58 -0,759 0,289 -2,625 

Úsměv_N 0,034 1 1,115 0,339 0,182 

   Palming_N 0,305 1 9,924 0,025 0,665 0,22 0,07 3,15 

Přikývnutíhlavou_N 0,02 1 0,664 0,452 0,117 

   Krouceníhlavou_N 0,001 1 0,029 0,872 0,006 

   Obličej_FA_Průměrmuži 1,053 1 34,301 0,002 0,873 0,682 0,116 5,857 

Tělo_FA_Průměrmuži 0,004 1 0,129 0,734 0,025 

   Error 0,154 5 

      Total 207,835 15 

      CorrectedTotal 18,442 14             

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu A (interview) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „hlava a trup“ (uvedené na str. 57). Prediktory vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byl počet přímých pohledů (F1, 5= 9,931,  

p = 0,025), palming (F1, 5= 9,924, p = 0,025) a hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen 

mužským pohlavím (F1, 5= 34,301, p = 0,002). Prediktory nižšího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti byla délka přímých pohledů (F1, 5 = 6,686, p = 0,049) a délka pohledů 

stranou (F1, 5 = 6,892, p = 0,047). Přímé pohledy jsou v tomto případě vyjádřeny počtem  

i délkou (procenty z celkového času videa), pohledy stranou jsou vyjádřeny délkou, 

palming (viditelná prezentace dlaní) je v tomto případě vyjádřen počtem/frekvencí  

a nikoliv délkou. Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové škále, kde  

1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení ženy mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu A vzrostlo o 0,409 bodu při zvyšujícím se počtu přímých pohledů o jeden  

(β = 0,409, p = 0,025, ηp2 = 0,665); vzrostlo o 0,22 bodu při zvyšujícím se počtu palmingu 

o jeden (β = 0,22, p = 0,025, ηp2 = 0,665) a vzrostlo o 0,682 bodu při zvyšujícím se 

hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,682,  

p = 0,002, ηp2 = 0,873). Hodnocení na škále sexuální přitažlivosti žen se snížilo o 0,743 

bodu při zvyšující se délce přímých pohledů o 1 % (β = -0,743, p = 0,049, ηp2 = 0,572)  

a snížilo se o 0,759 při zvyšující se délce pohledů stranou o 1 % (β = -0,759, p = 0,047, ηp2 

= 0,58) 
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Tab. č. 4: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlaví na 

škále sexuální přitažlivosti u videa A“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „pozice“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 18,016 11 11,519 0,034 0,977       

Intercept 0,021 1 0,146 0,728 0,046 

   Ruceuzavřené_D 0,014 1 0,1 0,773 0,032 

   Ruceotevřené_N 0,084 1 0,59 0,498 0,164 

   Ruceotevřené_D 0,02 1 0,14 0,733 0,045 

   Ruceneutrální_N 0,059 1 0,418 0,564 0,122 

   Ruceneutrální_D 0,137 1 0,964 0,399 0,243 

   Vzpřímensed_N 0,098 1 0,691 0,467 0,187 

   Vzpřímenýsed_D 0,183 1 1,284 0,340 0,3 

   Opíráníse_N 0,099 1 0,694 0,466 0,188 

   Opíráníse_D 0,033 1 0,232 0,663 0,072 

   Obličej_FA_Průměrmuži 1,188 1 8,356 0,063 0,736 

   Tělo_FA_Průměrmuži 0,255 1 1,793 0,273 0,374 

   Error 0,427 3 

      Total 207,835 15 

      CorrectedTotal 18,442 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu A (interview) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „pozice“ (uvedené na str. 57). Prediktorem vyššího či nižšího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti nebyl žádný prvek. 
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3.3.8.2 Video A – hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální přitažlivosti (SP) 

 
Tabulka č. 5:Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa A“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do modelu a  

v případě použití kategorie atraktivity jako fixní faktor 

  Type III Sum of Squares df F p 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 11,566 11 16,785 0,020 0,984 

Intercept 1,652 1 26,363 0,014 0,898 

Přímýpohled_D 0,168 1 2,679 0,200 0,472 

Pohledstranou_N 0,113 1 1,803 0,272 0,375 

Úsměv_N 0,199 1 3,169 0,173 0,514 

Úsměv_D 0,002 1 0,037 0,860 0,012 

Stydlivýúsměv_N 0,043 1 0,68 0,470 0,185 

Palming_N 0,319 1 5,086 0,109 0,629 

Palming_D 0,138 1 2,21 0,234 0,424 

Ruceneutrální_N 0,316 1 5,042 0,110 0,627 

Ruceneutrální_D 0,274 1 4,375 0,128 0,593 

Kategorie 4,833 2 38,575 0,007 0,963 

Error 0,188 3 

   Total 179,623 15 

   CorrectedTotal 11,754 14       

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu A (interview) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 57) a zároveň byla jako fixní faktor použita 

kategorie atraktivity (15 žen spadalo do kategorie 1 – nejvíce atraktivní, 2 – středně 

atraktivní a 3 – nejméně atraktivní na základě výsledků studie I). Prediktorem vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byla kategorie (F1, 3 = 38,575, p = 0,007), 
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Tab. č. 6: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa A“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do modelu 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 11,742 12 167,075 0,006 0,999       

Intercept 0,006 1 0,982 0,426 0,329 

   Přímýpohled_N 0,031 1 5,267 0,149 0,725 

   Přímýpohled_D 0,005 1 0,891 0,445 0,308 

   Pohledstranou_N 0,003 1 0,582 0,525 0,226 

   Pohledstranou_D 0,006 1 0,992 0,424 0,332 

   Palming_N 0,102 1 17,477 0,053 0,897 

   Palming_D 0,013 1 2,205 0,276 0,524 

   Přikývnutíhlavou_N 0,005 1 0,83 0,459 0,293 

   Ruceneutrální_D 0,015 1 2,487 0,255 0,554 

   Vzpřímenýsed_D 0,045 1 7,656 0,110 0,793 

   Opíráníse_D 0,044 1 7,567 0,111 0,791 

   Obličej_FA_Průměrženy 1,439 1 245,692 0,004 0,992 0,564 0,036 15,675 

Tělo_FA_Průměrženy 0,136 1 23,2 0,041 0,921 0,249 0,052 4,817 

Error 0,012 2 

      Total 179,623 15 

      CorrectedTotal 11,754 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu A (interview) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 57). Prediktory vyššího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen ženským pohlavím 

(F1, 2= 245,692, p = 0,004) a hodnocení fyzické atraktivity těla žen ženským pohlavím  

(F1, 2 = 23,2, p = 0,041). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové škále, 

kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy ve 

videu A vzrostlo o 0,564 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity obličeje 

ženy na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,564, p = 0,004, ηp2 = 0,992) a vzrostlo  

o 0,249 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity těla ženy na sedmibodové 

škále (β = 0,249, p = 0,041, ηp2 = 0,921). 
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Tab. č. 7: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa A“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „hlava a trup“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 11,609 9 44,45 0,000 0,988       

Intercept 0,027 1 0,922 0,381 0,156 

   Přímýpohled_N 0,342 1 11,79 0,019 0,702 0,29 0,084 3,434 

Přímýpohled_D 0,028 1 0,966 0,371 0,162 

   Pohledstranou_D 0,028 1 0,964 0,371 0,162 

   Úsměv_N 0,074 1 2,546 0,171 0,337 

   Úsměv_D 0,097 1 3,354 0,127 0,401 

   Palming_N 0,166 1 5,713 0,062 0,533 

   Palming_D 0,075 1 2,601 0,168 0,342 

   Obličej_FA_Průměrženy 0,799 1 27,543 0,003 0,846 0,57 0,109 5,248 

Tělo_FA_Průměrženy 0,038 1 1,325 0,302 0,21 

   Error 0,145 5 

      Total 179,623 15 

      CorrectedTotal 11,754 14             

 

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu A (interview) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „hlava a trup“ (uvedené na str. 57). Prediktory vyššího hodnocení na 

škále sexuální přitažlivosti byl přímý pohled (F1, 5= 11,79, p = 0,019) ahodnocení fyzické 

atraktivity obličeje žen ženským pohlavím (F1, 5= 27,543, p = 0,003). Přímý pohledje zde 

vyjádřen počtem, nikoliv délkou. Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na 

sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy ve 

videu A vzrostlo o 0,29 bodu při zvyšujícím se počtu přímých pohledů o jeden (β = 0,29, 

 p = 0,019, ηp2 = 0,702) o 0,57 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity 

obličeje ženy na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,57, p = 0,003, ηp2 = 0,846). 
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Tab. č. 8: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa A“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „pozice“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 11,469 10 16,1 0,008 0,976       

Intercept 0,086 1 1,21 0,333 0,232 

   Ruceuzavřené_N 0,003 1 0,048 0,837 0,012 

   Ruceuzavřené_D 0,056 1 0,78 0,427 0,163 

   Ruceotevřené_N 0,308 1 4,325 0,106 0,52 

   Ruceotevřené_D 0,059 1 0,827 0,415 0,171 

   Ruceneutrální_N 0,193 1 2,711 0,175 0,404 

   Ruceneutrální_D 0,096 1 1,345 0,311 0,252 

   Vzpřímenýsed_D 0,086 1 1,208 0,333 0,232 

   Opíráníse_D 0,086 1 1,214 0,332 0,233 

   Obličej_FA_Průměrženy 0,586 1 8,226 0,046 0,673 0,422 0,147 2,868 

Tělo_FA_Průměrženy 0,442 1 6,201 0,067 0,608 

   Error 0,285 4 

      Total 179,623 15 

      CorrectedTotal 11,754 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu A (interview) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „pozice“ (uvedené na str. 57). Prediktorem vyššího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen ženským pohlavím 

(F1, 4= 8,226, p = 0,046). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové škále, 

kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy ve 

videu A vzrostlo o 0,422 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity obličeje 

ženy na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,422, p = 0,046, ηp2 = 0,673). 
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3.3.8.3 Video B – hodnocení žen mužským pohlavím na škále sexuální přitažlivosti (SP) 

 
Tabulka č. 9: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským 

pohlavím na škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do 

modelu a v případě použití kategorie atraktivity jako fixní faktor 

  Type III Sum of Squares df F p 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 23,172 10 10,326 0,019 0,963 

Intercept 1,263 1 5,626 0,077 0,584 

Zavřenéoči_D 0,587 1 2,615 0,181 0,395 

Přímýpohled 0,129 1 0,576 0,490 0,126 

Pohlednamuže_N 0,968 1 4,315 0,106 0,519 

Pohlednamuže_D 0,293 1 1,304 0,317 0,246 

Ruceňadra_N 0,267 1 1,188 0,337 0,229 

Ruceňadra_D 0,174 1 0,775 0,429 0,162 

Rucerozkrok_N 0,079 1 0,352 0,585 0,081 

Detailňadra_D 0,626 1 2,791 0,170 0,411 

Kategorie 6,8 2 15,149 0,014 0,883 

Error 0,898 4 

   Total 252,064 15 

   CorrectedTotal 24,07 14       

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu B (nahá žena) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 57 – 58) a zároveň byla jako fixní 

faktor použita kategorie atraktivity (15 žen spadalo do kategorie 1 – nejvíce atraktivní,  

2 – středně atraktivní a 3 – nejméně atraktivní na základě výsledků studie I). Prediktorem 

vyššího hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byla kategorie (F1, 4= 15,149, p = 0,014), 
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Tab. č. 10: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do modelu 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 23,512 10 16,846 0,008 0,977       

Intercept 0,536 1 3,839 0,122 0,49 

   Pohledstranou_D 0,262 1 1,874 0,243 0,319 

   Zavřenéoči_D 0,263 1 1,887 0,241 0,321 

   Pohlednamuže_N 0,405 1 2,9 0,164 0,42 

   Pohlednamuže_D 0,769 1 5,51 0,079 0,579 

   Ruceňadra_N 0,457 1 3,272 0,145 0,45 

   Ruceňadra_D 0,28 1 2,005 0,230 0,334 

   Rucerozkrok_D 0,008 1 0,055 0,827 0,013 

   Explicitnírozkrok_D 0,167 1 1,2 0,335 0,231 

   Obličej_FA_Průměrmuži 0,019 1 0,137 0,730 0,033 

   Nahétělo_FA_Průměrmuži 3,107 1 22,263 0,009 0,848 0,961 0,204 4,718 

Error 0,558 4 

      Total 252,064 15 

      CorrectedTotal 24,07 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu B (nahá žena) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 57 – 58). Prediktory vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity nahého těla 

žen mužským pohlavím (F1, 4= 22,263, p = 0,009). Hodnocení fyzické atraktivity je 

vyjádřeno na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen ve 

videu B vzrostlo o 0,961 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého těla 

žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,961, p = 0,009, ηp2 = 0,848). 
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Tab. č. 11: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „detaily“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 22,719 5 30,276 0,000 0,944       

Intercept 0,001 1 0,008 0,929 0,001 

   Explicitnírozkrok_N 0,059 1 0,396 0,545 0,042 

   Explicitnírozkrok_D 0,086 1 0,571 0,469 0,06 

   Detailňadra_N 0,212 1 1,412 0,265 0,136 

   Obličej_FA_Průměrmuži 1,106 1 7,37 0,024 0,45 0,411 0,151 2,715 

Nahétělo_FA_Průměrmuži 3,219 1 21,447 0,001 0,704 0,696 0,15 4,631 

Error 1,351 9 

      Total 252,064 15 

      CorrectedTotal 24,07 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu B (nahá žena) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „detaily“ (uvedené na str. 57 – 58). Prediktory vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen 

mužským pohlavím (F1, 9= 7,37, p = 0,024) a hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen 

mužským pohlavím (F1, 9= 21,447, p = 0,001). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno 

na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení ženy mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu B vzrostlo o 0,411 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity obličeje 

žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,411, p = 0,024, ηp2 = 0,45) a vzrostlo o 0,696 

bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého těla o jeden bod (β = 0,696,  

p = 0,001, ηp2 = 0,704). 
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Tab. č. 12: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „hlava“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 23,953 11 55,722 0,003 0,995       

Intercept 0,58 1 14,832 0,031 0,832 

   Pohledstranou_N 0,326 1 8,342 0,063 0,736 

   Pohledstranou_D 0,401 1 10,262 0,049 0,774 -0,038 0,012 -3,203 

Zavřenéoči_N 0,722 1 18,47 0,023 0,86 -0,345 0,08 -4,298 

Zavřenéoči_D 0,139 1 3,557 0,156 0,542 

   Přímýpohled_N 0,557 1 14,247 0,033 0,826 0,276 0,073 3,774 

Přímýpohled_D 0,603 1 15,442 0,029 0,837 -0,039 0,01 -3,93 

Pohlednamuže_D 0,763 1 19,517 0,022 0,867 -0,027 0,006 -4,418 

Pohlednasebe_N 0,227 1 5,801 0,095 0,659 

   Pohlednasebe_D 0,359 1 9,185 0,056 0,754 

   Úsměv 0,294 1 7,516 0,071 0,715 

   Nahétělo_FA_Průměrmuži 1,009 1 25,827 0,015 0,896 0,638 0,125 5,082 

Error 0,117 3 

      Total 252,064 15 

      CorrectedTotal 24,07 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu B (nahá žena) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „hlava“ (uvedené na str. 57 – 58). Prediktory vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byl počet přímých pohledu (F1, 3= 14,247,  

p = 0,033) a hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen mužským pohlavím  

(F1, 3= 25,827, p = 0,015). Prediktory nižšího hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byl 

pohledy stranou (F1, 3= 10,262, p = 0,049) zavřené oči (F1, 3= 18,47, p = 0,023) délka 

přímých pohledů (F1, 3= 14,247, p = 0,033) a pohledy na muže (F1, 3= 19,517, p = 0,022). 

Pohledy stranou jsou vyjádřeny délkou (v procentech), zavřené oči jsou vyjádřeny počtem, 

přímé pohledy jsou vyjádřeny délkou (v procentech) i počtem a pohledy na muže jsou 

vyjádřeny délkou (v procentech). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na 

sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu B vzrostlo o 0,276 při zvyšujícím se počtu přímých pohledů o jeden (β = 0,276,  

p = 0,033, ηp2 = 0,826)a vzrostlo o 0,638 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické 

atraktivity nahého těla o jeden bod (β = 0,638, p = 0,015, ηp2 = 0,896). 

Hodnocení žen na sedmibodové škále kleslo o 0,038 bodu při zvyšující se délce 

pohledů stranou o 1 % (β = -0,038, p = 0,049, ηp2 = 0,774), kleslo o 0,345 bodu při 
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zvyšujícím se počtu zavřených očí o jeden (β = -0,345, p = 0,023, ηp2 = 0,86), kleslo  

o 0,039 bodu při zvyšující se délce přímých pohledů o 1 % (β = -0,039, p = 0,029,  

ηp2 = 0,837)a kleslo o 0,027 bodu při zvyšující se délce pohledů na muže (β = -0,027,  

p = 0,022, ηp2 = 0,867). 

 

 
Tab. č. 13: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „ruce“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 23,784 11 22,721 0,013 0,988       

Intercept 0,023 1 0,242 0,657 0,075 

   Ruceňadra_N 0,192 1 2,022 0,250 0,403 

   Ruceňadra_D 0,002 1 0,019 0,900 0,006 

   Rucebřicho_N 0,44 1 4,625 0,121 0,607 

   Rucebřicho_D 0,002 1 0,024 0,887 0,008 

   Rucenoha_N 0,073 1 0,764 0,447 0,203 

   Rucenoha_D 0,178 1 1,874 0,265 0,384 

   Rucerozkrok_N 0,002 1 0,023 0,890 0,007 

   Rucerozkrok_D 0,025 1 0,265 0,642 0,081 

   Masturbace_N 0,026 1 0,276 0,636 0,084 

   Obličej_FA_Průměrmuži 0,291 1 3,061 0,179 0,505 

   Nahétělo_FA_Průměrmuži 1,324 1 13,908 0,034 0,823 0,832 0,223 3,729 

Error 0,285 3 

      Total 252,064 15 

      CorrectedTotal 24,07 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu B (nahá žena) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „ruce“ (uvedené na str. 57 – 58). Prediktorem vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity nahého těla 

žen mužským pohlavím (F1, 3= 13,908, p = 0,034). Hodnocení fyzické atraktivity je 

vyjádřeno na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení ženy mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu B vzrostlo o 0,832 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého 

těla o jeden bod (β = 0,832, p = 0,034, ηp2 = 0,823). 
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3.3.8.4 Video B – hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální přitažlivosti (SP) 

 
Tabulka č. 14: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským 

pohlavím na škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do 

modelu a v případě použití kategorie atraktivity jako fixní faktor 

  Type III Sum of Squares df F p 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 13,065 8 6,702 0,016 0,899 

Intercept 2,75 1 11,285 0,015 0,653 

Pohlednamuže_N 0,366 1 1,502 0,266 0,2 

Pohlednamuže_D 0,132 1 0,543 0,489 0,083 

Úsměv_N 0,38 1 1,56 0,258 0,206 

Ruceňadra_N 0,406 1 1,665 0,244 0,217 

Explicitnírozkrok_D 0,35 1 1,435 0,276 0,193 

Detailňadra_N 0,552 1 2,267 0,183 0,274 

Kategorie 6,865 2 14,087 0,005 0,824 

Error 1,462 6 

   Total 208,783 15 

   CorrectedTotal 14,527 14       

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu B (nahá žena) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 57 – 58) a zároveň byla jako fixní faktor použita 

kategorie atraktivity (15 žen spadalo do kategorie 1 – nejvíce atraktivní, 2 – středně 

atraktivní a 3 – nejméně atraktivní na základě výsledků studie I). Prediktorem vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byla kategorie (F1, 6= 14,087, p = 0,005), 
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Tab. č. 15: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do modelu 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 13,542 9 7,641 0,019 0,932       

Intercept 0,168 1 0,853 0,398 0,146 

   Pohledstranou_D 0,018 1 0,094 0,772 0,018 

   Přímýpohled_N 0,332 1 1,688 0,251 0,252 

   Pohlednamuže_N 0,028 1 0,143 0,721 0,028 

   Úsměv 0,304 1 1,544 0,269 0,236 

   Ruceňadra_D 0,034 1 0,172 0,695 0,033 

   Rucerozkrok_D 0,207 1 1,052 0,352 0,174 

   Masturbace_D 0,075 1 0,38 0,564 0,071 

   Obličej_FA_Průměrženy 0,004 1 0,021 0,891 0,004 

   Nahétělo_FA_Průměrženy 4,22 1 21,43 0,006 0,811 0,707 0,153 4,629 

Error 0,985 5 

      Total 208,783 15 

      CorrectedTotal 14,527 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu B (nahé ženy) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 57 – 58). Prediktorem vyššího hodnocení na 

škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen ženským 

pohlavím (F1, 5= 21,43, p = 0,006). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na 

sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy 

ve videu B vzrostlo o 0,707 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého 

těla žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,707, p = 0,006, ηp2 = 0,811). 
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Tab. č. 16: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „detaily“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 13,013 4 21,487 0,000 0,896       

Intercept 0,259 1 1,709 0,220 0,146 

   Explicitnírozkrok_N 0,002 1 0,015 0,904 0,002 

   Explicitnírozkrok_D 0 1 0,001 0,978 0 

   Obličej_FA_Průměrženy 0,372 1 2,458 0,148 0,197 

   Nahétělo_FA_Průměrženy 4,794 1 31,661 0,000 0,76 0,602 0,107 5,627 

Error 1,514 10 

      Total 208,783 15 

      CorrectedTotal 14,527 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu B (nahé ženy) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „detaily“ (uvedené na str. 57 – 58). Prediktorem vyššího hodnocení na 

škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen ženským 

pohlavím (F1, 10= 31,661, p< 0,001). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na 

sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy 

ve videu B vzrostlo o 0,602 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého 

těla žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,602, p< 0,001, ηp2 = 0,76). 
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Tab. č. 17: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „hlava“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 14,106 9 18,616 0,002 0,971       

Intercept 1,044 1 12,402 0,017 0,713 

   Pohledstranou_N 0,484 1 5,754 0,062 0,535 

   Pohledstranou_D 0,511 1 6,074 0,057 0,549 

   Zavřenéoči_D 0,112 1 1,329 0,301 0,21 

   Přímýpohled 0,012 1 0,144 0,719 0,028 

   Pohlednamuže_N 0,656 1 7,79 0,038 0,609 0,199 0,071 2,791 

Pohlednamuže_D 0,761 1 9,038 0,030 0,644 -0,031 0,01 -3,006 

Pohlednasebe_N 0,396 1 4,699 0,082 0,484 

   Úsměv 0,271 1 3,217 0,133 0,391 

   Nahétělo_FA_Průměrženy 3,867 1 45,928 0,001 0,902 0,574 0,085 6,777 

Error 0,421 5 

      Total 208,783 15 

      CorrectedTotal 14,527 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu B (nahé ženy) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „hlava“ (uvedené na str. 57 – 58). Prediktory vyššího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti byl počet pohledů na muže (F1, 5= 7,79, p = 0,038) a hodnocení 

fyzické atraktivity nahého těla žen ženským pohlavím (F1, 5= 45,928, p = 0,001). 

Prediktorem nižšího hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byla délka pohledů na muže 

(F1, 5= 9,038, p = 0,030) Pohledy na muže byly vyjádřeny počtem i délkou (v procentech). 

Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní  

a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy 

ve videu B vzrostlo o 0,199 bodu při zvyšujícím se počtu pohledů na muže o jeden  

(β = 0,199, p = 0,038, ηp2 = 0,609) a vzrostlo o 0,574 bodu při hodnocení fyzické 

atraktivity nahého těla žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,574, p = 0,001, ηp2 = 

0,902). Hodnocení na škále sexuální přitažlivosti klesalo o 0,031 při zvyšující se délce 

pohledů na muže o 1 % (β = -0,031, p = 0,030, ηp2 = 0,644). 
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Tab. č. 18: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa B“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „ruce“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 13,802 9 10,576 0,009 0,95       

Intercept 0,118 1 0,813 0,409 0,14 

   Ruceňadra_N 0,646 1 4,458 0,088 0,471 

   Rucebřicho_N 0,587 1 4,049 0,100 0,447 

   Rucebřicho_D 0,311 1 2,147 0,203 0,3 

   Rucenoha_N 0,167 1 1,15 0,333 0,187 

   Rucenoha_D 0,129 1 0,892 0,388 0,151 

   Rucerozkrok_D 0,214 1 1,472 0,279 0,227 

   Masturbace_D 0,251 1 1,729 0,246 0,257 

   Obličej_FA_Průměrženy 0,63 1 4,342 0,092 0,465 

   Nahétělo_FA_Průměrženy 3,132 1 21,601 0,006 0,812 0,739 0,159 4,648 

Error 0,725 5 

      Total 208,783 15 

      CorrectedTotal 14,527 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu B (nahé ženy) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „ruce“ (uvedené na str. 57 – 58). Prediktorem vyššího hodnocení na 

škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen ženským 

pohlavím (F1, 5= 21,601, p = 0,006). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na 

sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy 

ve videu B vzrostlo o 0,739 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého 

těla žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,739, p = 0,006, ηp2 = 0,812). 
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3.3.8.5 Video C – hodnocení žen mužským pohlavím na škále sexuální přitažlivosti (SP) 

 
Tabulka č. 19: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlaví 

mna škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do modelu a v 

případě použití kategorie atraktivity jako fixní faktor 

  Type III Sum of Squares df F p 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 21,611 10 14,331 0,010 0,973 

Intercept 8,1 1 53,714 0,002 0,931 

Pohlednamuže_N 0,147 1 0,975 0,379 0,196 

Pohlednamuže_D 0,028 1 0,189 0,686 0,045 

Ruceňadra_N 0,045 1 0,302 0,612 0,07 

Ruceňadra_D 0,037 1 0,248 0,645 0,058 

Oral_N 0,095 1 0,63 0,472 0,136 

Oral_D 0,408 1 2,703 0,176 0,403 

Detailňadra_N 0,488 1 3,234 0,147 0,447 

Detailňadra_D 0,469 1 3,112 0,153 0,438 

Kategorie 6,024 2 19,973 0,008 0,909 

Error 0,603 4 

   Total 260,298 15 

   CorrectedTotal 22,215 14       

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 58) a zároveň byla jako fixní faktor 

použita kategorie atraktivity (15 žen spadalo do kategorie 1 – nejvíce atraktivní,  

2 – středně atraktivní a 3 – nejméně atraktivní na základě výsledků studie I). Prediktorem 

vyššího hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byla kategorie (F1, 4= 19,973, p = 0,008), 
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Tab. č. 20: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do modelu 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 22,027 10 47,012 0,001 0,992       

Intercept 0,071 1 1,522 0,285 0,276 

   Pohledstranou_N 0,185 1 3,946 0,118 0,497 

   Přímýpohled 0,012 1 0,246 0,646 0,058 

   Explicitnírozkrok_D 0,089 1 1,904 0,240 0,323 

   Oral_D 0,352 1 7,503 0,052 0,652 

   Sex_D 0,017 1 0,37 0,576 0,085 

   Detailobličej_D 0,015 1 0,327 0,598 0,076 

   Detailňadra_D 0,008 1 0,161 0,709 0,039 

   Detailpozadí_D 0,087 1 1,857 0,245 0,317 

   Obličej_FA_Průměrmuži 0,302 1 6,452 0,064 0,617 

   Nahétělo_FA_Průměrmuži 0,636 1 13,568 0,021 0,772 0,545 0,148 3,683 

Error 0,187 4 

      Total 260,298 15 

      CorrectedTotal 22,215 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 58). Prediktorem vyššího hodnocení 

na škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen mužským 

pohlavím (F1, 4= 13,568, p = 0,021). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na 

sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen ve 

videu C vzrostlo o 0,545 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého těla 

žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,545, p = 0,021, ηp2 = 0,772). 
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Tab. č. 21: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „detaily“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 22,066 11 40,646 0,006 0,993       

Intercept 0,106 1 2,153 0,239 0,418 

   Explicitnírozkrok_N 0,037 1 0,75 0,450 0,2 

   Explicitnírozkrok_D 0,156 1 3,154 0,174 0,513 

   Detailobličej_N 0,069 1 1,404 0,321 0,319 

   Detailobličej_D 0,058 1 1,168 0,359 0,28 

   Detailňadra_N 0,054 1 1,09 0,373 0,266 

   Detailňadra_D 0,055 1 1,115 0,369 0,271 

   Detailzátylek_N 0,244 1 4,952 0,112 0,623 

   Detailzátylek_D 0,218 1 4,422 0,126 0,596 

   Detailpozadí_D 0,058 1 1,178 0,357 0,282 

   Obličej_FA_Průměrmuži 0,77 1 15,595 0,029 0,839 0,552 0,14 3,949 

Nahétělo_FA_Průměrmuži 1,488 1 30,14 0,012 0,909 0,586 0,107 5,49 

Error 0,148 3 

      Total 260,298 15 

      CorrectedTotal 22,215 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „detaily“ (uvedené na str. 58). Prediktory vyššího hodnocení 

na škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen mužským 

pohlavím (F1, 3= 15,595, p = 0,029) a hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen 

mužským pohlavím (F1, 3= 30,14, p = 0,012). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno 

na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu C vzrostlo o 0,552 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity obličeje 

žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,552, p = 0,029, ηp2 = 0,839) a vzrostlo  

o 0,586 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého těla o jeden bod (β = 

0,586, p = 0,012, ηp2 = 0,909). 
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Tab. č. 22: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „hlava“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 22,163 11 118,041 0,001 0,998       

Intercept 0,077 1 4,518 0,124 0,601 

   Pohledstranou_D 0,059 1 3,477 0,159 0,537 

   Zavřenéoči_N 0,023 1 1,357 0,328 0,311 

   Zavřenéoči_D 0,004 1 0,263 0,643 0,081 

   Přímýpohled_N 0,028 1 1,612 0,294 0,35 

   Přímýpohled 0,034 1 1,972 0,255 0,397 

   Pohlednamuže_N 0,32 1 18,765 0,023 0,862 0,459 0,106 4,332 

Pohlednamuže_D 0,313 1 18,352 0,023 0,86 -0,127 0,03 -4,284 

Pohlednasebe_N 0,305 1 17,855 0,024 0,856 0,969 0,229 4,225 

Pohlednasebe_D 0,159 1 9,324 0,055 0,757 

   Obličej_FA_Průměrmuži 0,583 1 34,146 0,010 0,919 0,849 0,145 5,843 

Nahétělo_FA_Průměrmuži 0,12 1 7,043 0,077 0,701 

   Error 0,051 3 

      Total 260,298 15 

      CorrectedTotal 22,215 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „hlava“ (uvedené na str. 58). Prediktory vyššího hodnocení 

na škále sexuální přitažlivosti byl počet pohledů na muže (F1, 3= 18,765, p = 0,023), 

pohledy ženy na sebe (F1, 3= 17,855, p = 0,024) a hodnocení fyzické atraktivity obličeje 

žen mužským pohlavím (F1, 3= 34,146, p = 0,010). Prediktory nižšího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti byla délka pohledů ženy na muže (F1, 3= 18,352, p = 0,023). Pohledy 

ženy na muže jsou vyjádřeny počtem délkou (v procentech) a pohled ženy na sebe je 

vyjádřen počtem. Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové škále, kde  

1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu C vzrostlo o 0,459 při zvyšujícím se počtu pohledů na muže o jeden (β = 0,459,  

p = 0,023, ηp2 = 0,862); vzrostlo o 0,969 při zvyšujícím se počtu pohledů ženy na sebe  

o jeden (β = 0,969, p = 0,024, ηp2 = 0,856) a vzrostlo o 0,849 bodu při zvyšujícím se 

hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen o jeden bod (β = 0,849, p = 0,010, ηp2 = 0,919). 

Hodnocení žen na sedmibodové škále kleslo o 0,038 bodu při zvyšující se délce 

pohledů ženy na muže o 1 % (β = -0,127, p = 0,023, ηp2 = 0,86). 
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Tab. č. 23: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „ruce“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 21,392 6 34,688 0,000 0,963       

Intercept 0 1 0,001 0,972 0 

   Rucerozkrok_N 0,001 1 0,007 0,935 0,001 

   Rucerozkrok_D 0,003 1 0,029 0,869 0,004 

   Ruceňadra_D 0,002 1 0,015 0,905 0,002 

   Masturbace_D 0,001 1 0,014 0,909 0,002 

   Obličej_FA_Průměrmuži 1,154 1 11,226 0,010 0,584 0,489 0,146 3,351 

Nahétělo_FA_Průměrmuži 2,543 1 24,742 0,001 0,756 0,636 0,128 4,974 

Error 0,822 8 

      Total 260,298 15 

      CorrectedTotal 22,215 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „ruce“ (uvedené na str. 58). Prediktory vyššího hodnocení na 

škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen mužským 

pohlavím (F1, 8= 11,226, p = 0,010) a hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen 

mužským pohlavím (F1, 8= 24,742, p = 0,001). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno 

na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu C vzrostlo o 0,489 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity obličeje 

žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,489, p = 0,010, ηp2 = 0,584) a vzrostlo  

o 0,636 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého těla o jeden bod  

(β = 0,636, p = 0,001, ηp2 = 0,756). 
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Tab. č. 24: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen mužským pohlavím 

na škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „sexuální činnost“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 21,959 8 64,368 0,000 0,988       

Intercept 0,051 1 1,189 0,317 0,165 

   Oral_D 0,572 1 13,42 0,011 0,691 -0,025 0,007 -3,663 

Sex_D 0,047 1 1,092 0,336 0,154 

   Zezadu_N 0,014 1 0,324 0,590 0,051 

   Zezadu_D 0,016 1 0,371 0,565 0,058 

   Misionářská_N 0,054 1 1,267 0,303 0,174 

   Misionářská_D 0,056 1 1,307 0,296 0,179 

   Obličej_FA_Průměrmuži 1,49 1 34,944 0,001 0,853 0,559 0,095 5,911 

Nahétělo_FA_Průměrmuži 0,561 1 13,159 0,011 0,687 0,412 0,113 3,628 

Error 0,256 6 

      Total 260,298 15 

      CorrectedTotal 22,215 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen mužským pohlavím na škále 

sexuální přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu 

vstupovaly prvky z kategorie „sexuální činnost“ (uvedené na str. 58). Prediktory vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen 

mužským pohlavím (F1, 6= 34,944, p = 0,001) a hodnocení fyzické atraktivity nahého těla 

žen mužským pohlavím (F1, 6= 13,159, p = 0,011). Prediktorem nižšího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivost byl orální sex. Orální sex byl zde vyjádřen délkou (v procentech). 

Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní  

a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen mužským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu C vzrostlo o 0,559 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity obličeje 

žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,559, p = 0,001, ηp2 = 0,853) a vzrostlo  

o 0,412 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého těla o jeden bod (β = 

0,412, p = 0,011, ηp2 = 0,687). 

Hodnocení na škále sexuální přitažlivosti kleslo o 0,025 při zvyšující se délce 

orálního sexu o 1 % (β = 0,025, p = 0,011, ηp2 = 0,691). 
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3.3.8.6 Video C – hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální přitažlivosti (SP) 

 
Tabulka č. 25: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským 

pohlavím na škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do 

modelu a v případě použití kategorie atraktivity jako fixní faktor 

  Type III Sum of Squares df F p 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 12,546 10 18,748 0,006 0,979 

Intercept 12,913 1 192,968 0,000 0,98 

Pohledstranou_D 0,314 1 4,699 0,096 0,54 

Zavřenéoči_N 0,115 1 1,725 0,259 0,301 

Přímýpohled 0,017 1 0,247 0,645 0,058 

Pohlednamuže_D 0,244 1 3,641 0,129 0,476 

Pohlednasebe_N 0,003 1 0,052 0,830 0,013 

Ruceňadra_N 0,118 1 1,764 0,255 0,306 

Masturbace_D 0,112 1 1,679 0,265 0,296 

Explicitnírozkrok_N 0,056 1 0,835 0,413 0,173 

Kategorie 2,926 2 21,863 0,007 0,916 

Error 0,268 4 

   Total 204,201 15 

   CorrectedTotal 12,813 14       

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 58) a zároveň byla jako fixní faktor použita 

kategorie atraktivity (15 žen spadalo do kategorie 1 – nejvíce atraktivní, 2 – středně 

atraktivní a 3 – nejméně atraktivní na základě výsledků studie I). Prediktorem vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti byla kategorie (F1, 4 = 21,863, p= 0,007), 
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Tab. č. 26: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech neverbálních prvků do modelu 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 12,719 11 36,918 0,006 0,993       

Intercept 0,459 1 14,659 0,031 0,83 

   Pohledstranou_D 0,013 1 0,41 0,568 0,12 

   Pohlednamuže_N 0,146 1 4,674 0,119 0,609 

   Pohlednamuže_D 0,185 1 5,919 0,093 0,664 

   Masturbace_N 0,05 1 1,604 0,295 0,348 

   Masturbace_D 0,085 1 2,712 0,198 0,475 

   Explicitnírozkrok_D 0,116 1 3,696 0,150 0,552 

   Oral_D 0,111 1 3,553 0,156 0,542 

   Detailobličej_D 0,341 1 10,887 0,046 0,784 -0,059 0,018 -3,3 

Detailpozadí_D 0,484 1 15,448 0,029 0,837 -0,036 0,009 -3,93 

Obličej_FA_Průměrženy 0 1 0,01 0,926 0,003 

   Nahétělo_FA_Průměrženy 0,773 1 24,668 0,016 0,892 0,496 0,1 4,967 

Error 0,094 3 

      Total 204,201 15 

      CorrectedTotal 12,813 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

veškeré neverbální prvky (uvedené na str. 58). Prediktorem vyššího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen ženským 

pohlavím (F1, 3= 24,668, p = 0,016). Prediktory nižšího hodnocení na škále sexuální 

přitažlivosti byl detail obličeje (F1, 3= 10,887, p = 0,046) a detail pozadí (F1, 3= 15,448,  

p = 0,029). Detail obličeje a pozadí je zde vyjádřen délkou (v procentech). Hodnocení 

fyzické atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní  

a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy ve 

videu C vzrostlo o 0,496 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity nahého těla 

žen na sedmibodové škále (β = 0,496, p = 0,016, ηp2 = 0,892). Hodnocení žen ženským 

pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy ve videu C se snížilo o 0,059 

bodu při zvyšující se délce detailu obličeje o 1 % (β = -0,059, p = 0,046, ηp2 = 0,784)  

a snížilo se o 0,036 bodu při zvyšující se délce detailu pozadí o 1 % (β = -0,036, p = 0,029, 

ηp2 = 0,837). 

 

 



85 
 

 
Tab. č. 27: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „detaily“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 12,795 12 113,817 0,009 0,999       

Intercept 0,037 1 3,968 0,185 0,665 

   Explicitnírozkrok_N 0,267 1 28,512 0,033 0,934 -0,662 0,124 -5,34 

Explicitnírozkrok_D 0,099 1 10,551 0,083 0,841 

   Detailobličej_N 0,28 1 29,918 0,032 0,937 1,505 0,275 5,47 

Detailobličej_D 0,166 1 17,67 0,052 0,898 

   Detailňadra_N 0,321 1 34,251 0,028 0,945 -1,007 0,172 -5,852 

Detailňadra_D 0,39 1 41,62 0,023 0,954 -0,085 0,013 -6,451 

Detailzátylek_N 0,047 1 5,062 0,153 0,717 

   Detailzátylek_D 0,052 1 5,522 0,143 0,734 

   Detailpozadí_N 0,174 1 18,601 0,050 0,903 0,551 0,128 4,313 

Detailpozadí_D 0,243 1 25,969 0,036 0,928 -0,035 0,007 -5,096 

Obličej_FA_Průměrženy 0,852 1 90,898 0,011 0,978 0,662 0,069 9,534 

Nahétělo_FA_Průměrženy 0,527 1 56,261 0,017 0,966 0,315 0,042 7,501 

Error 0,019 2 

      Total 204,201 15 

      CorrectedTotal 12,813 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „detaily“ (uvedené na str. 58). Prediktory vyššího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti byl detail obličeje (F1, 2= 29,918, p = 0,032), počet detailů pozadí  

(F1, 2= 18,601, p = 0,050), hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen ženským pohlavím 

(F1, 2= 90,898, p = 0,011) a hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen ženským 

pohlavím (F1, 2= 56,261, p = 0,017). Prediktory nižšího hodnocení byl explicitní záběr na 

rozkrok (F1, 2= 28,512, p = 0,033), počet detailů ňader (F1, 2= 34,251, p = 0,028), délka 

detailů ňader (F1, 2= 41,62, p = 0,023) a délka detailů pozadí (F1, 2= 25,969, p = 0,036). 

Záběr explicitního rozkroku byl vyjádřen počtem, detail obličeje byl vyjádřen počtem, 

detail ňader byl vyjádřen počtem a délkou (v procentech) a detail pozadí byl vyjádřen 

počtem a délkou (v procentech). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na 

sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy 

ve videu C vzrostlo o 1,505 bodu při zvyšujícím se počtu detailů obličeje o jeden  

(β = 1,505, p = 0,032, ηp2 = 0,937); vzrostlo o 0,551 bodu při zvyšujícím se počtu záběrů 

na pozadí o jeden (β = 0,551, p = 0,050, ηp2 = 0,903); vzrostlo o 0,662 bodu při zvyšujícím 
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se hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen o jeden bod (β = 0,662, p = 0,011,  

ηp2 = 0,978) a vzrostlo o 0,315 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity 

nahého těla o jeden bod (β = 0,315, p = 0,017, ηp2 = 0,966). 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy 

ve videu C se snížilo o 0,662 bodu při zvyšujícím se počtu explicitních záběrů rozkroku  

o jeden (β = -0,662, p = 0,033, ηp2 = 0,934); snížilo se o 1,007 při zvyšujícím detailů ňader 

o jeden (β = -1,007, p = 0,028, ηp2 = 0,945); snížilo se o 0,085 bodu při zvyšující se délce 

detailů ňader o 1 % (β = -0,085, p = 0,023, ηp2 = 0,954) a snížilo se o 0,035 při zvyšující se 

délce detailu pozadí o 1 % (β = -0,035, p = 0,036, ηp2 = 0,928). 

 

 
Tab. č. 28: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „hlava“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 12,723 10 56,015 0,001 0,993       

Intercept 0,021 1 0,92 0,392 0,187 

   Pohledstranou_N 0,045 1 1,968 0,233 0,33 

   Pohledstranou_D 0,042 1 1,863 0,244 0,318 

   Přímýpohled_N 0,025 1 1,098 0,354 0,215 

   Přímýpohled 0,042 1 1,835 0,247 0,314 

   Pohlednamuže_N 0,066 1 2,9 0,164 0,42 

   Pohlednasebe_N 0,064 1 2,82 0,168 0,413 

   Pohlednasebe_D 0,108 1 4,739 0,095 0,542 

   Úsměv 0,052 1 2,295 0,204 0,365 

   Obličej_FA_Průměrženy 0,344 1 15,155 0,018 0,791 0,468 0,12 3,893 

Nahétělo_FA_Průměrženy 0,101 1 4,459 0,102 0,527 

   Error 0,091 4 

      Total 204,201 15 

      CorrectedTotal 12,813 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „hlava“ (uvedené na str. 58). Prediktorem vyššího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti bylo hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen ženským pohlavím 

(F1, 4= 15,155, p = 0,018). Hodnocení fyzické atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové 

škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 
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Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti ženy 

ve videu C vzrostlo o 0,468 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity obličeje 

žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,468, p = 0,018, ηp2 = 0,791). 

 
Tab. č. 29: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „ruce“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 12,44 6 44,387 0,000 0,971       

Intercept 0,126 1 2,687 0,140 0,251 

   Rucerozkrok_N 0 1 0,002 0,962 0 

   Rucerozkrok_D 0,012 1 0,265 0,621 0,032 

   Ruceňadra_D 0,404 1 8,652 0,019 0,52 0,038 0,013 2,941 

Masturbace_D 0,598 1 12,801 0,007 0,615 -0,104 0,029 -3,578 

Obličej_FA_Průměrženy 2,402 1 51,427 0,000 0,865 0,649 0,09 7,171 

Nahétělo_FA_Průměrženy 1,815 1 38,86 0,000 0,829 0,409 0,066 6,234 

Error 0,374 8 

      Total 204,201 15 

      CorrectedTotal 12,813 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „ruce“ (uvedené na str. 58). Prediktory vyššího hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti bylo dotýkání se ženy vlastních ňader (F1, 8 = 8,652, p = 0,019); 

hodnocení fyzické atraktivity obličeje žen ženským pohlavím (F1, 8 = 51,427, p < 0,001)  

a hodnocení fyzické atraktivity nahého těla žen ženským pohlavím (F1, 8= 38,86,  

p < 0,001). Prediktorem nižšího hodnocení na škále sexuální přitažlivost byla masturbace 

(F1, 8= 12,801, p = 0,007). Doteky vlastních ňader ženy zde byly vyjádřeny v délce  

(v procentech) a masturbace zde byla vyjádřena v délce (v procentech). Hodnocení fyzické 

atraktivity je vyjádřeno na sedmibodové škále, kde 1 = neatraktivní a 7 = atraktivní. 

Hodnocení žen ženským pohlavím na sedmibodové škále sexuální přitažlivosti žen 

ve videu C vzrostlo o 0,038 bodu při zvyšující se délce dotýkání žen vlastních ňader o  

1 % (β = 0,038, p = 0,019, ηp2 = 0,52); vzrostlo o 0,649 bodu při zvyšujícím se hodnocení 

fyzické atraktivity obličeje žen na sedmibodové škále o jeden bod (β = 0,649, p< 0,001, 

ηp2 = 0,865) a vzrostlo o 0,409 bodu při zvyšujícím se hodnocení fyzické atraktivity 

nahého těla o jeden bod (β = 0,409, p< 0,001, ηp2 = 0,829). 
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Hodnocení na škále sexuální přitažlivosti kleslo o 0,104 bodu při zvyšující se délce 

masturbace o 1 % (β = -0,104, p = 0,007, ηp2 = 0,615). 

 
Tab. č. 30: Vliv nezávislých proměnných na závislou proměnnou „hodnocení žen ženským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti u videa C“ v případě vstupu všech prvků z kategorie „sexuální činnost“ 

  

Type III Sum of 

Squares df F p 

Partial 

Eta 

Squared B S.E. t 

Corrected Model 11,904 8 9,819 0,006 0,929       

Intercept 0,061 1 0,405 0,548 0,063 

   Oral_D 0,042 1 0,277 0,618 0,044 

   Sex_D 0,058 1 0,38 0,560 0,06 

   Zezadu_N 0,047 1 0,311 0,597 0,049 

   Zezadu_D 0,051 1 0,333 0,585 0,053 

   Misionářská_N 0,053 1 0,352 0,575 0,055 

   Misionářská_D 0,055 1 0,36 0,570 0,057 

   Obličej_FA_Průměrženy 0,6 1 3,96 0,094 0,398 

   Nahétělo_FA_Průměrženy 0,523 1 3,452 0,113 0,365 

   Error 0,909 6 

      Total 204,201 15 

      CorrectedTotal 12,813 14             

 

Ke zjištění prediktorů majících vliv na hodnocení žen ženským pohlavím na škále sexuální 

přitažlivosti ve videu C (sexuální styk) byla použita metoda GLM. Do modelu vstupovaly 

prvky z kategorie „sexuální činnost“ (uvedené na str. 58). Prediktorem vyššího či nižšího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti nebyl žádný prvek. 

 

3.3.9 Stručné shrnutí výsledků studie II 

Pro hodnocení mužů na škále sexuální přitažlivosti byl zjištěn v případě videa  

A signifikantní vliv fyzické atraktivity obličeje a rovněž pohledů. Ve videích B byl zjištěn 

signifikantní vliv fyzické atraktivity nahého těla, avšak opět měly vliv na hodnocení  

i pohledy ženy. Ve videích C byl zjištěn signifikantní vliv fyzické atraktivity nahého tělo  

a obličeje a rovněž pro pohledů ženy. 

Na hodnocení žen měly pohledy zobrazené ženy rovněž vliv, avšak menší než na 

muže. U videa A měla na hodnocení signifikantní vliv fyzická atraktivita obličeje, u videa 

B fyzická atraktivita nahého těla, avšak ve videu C ovlivňovaly hodnocení kromě fyzické 

atraktivity nahého těla a obličeje rovněž záběry kamery a některé prvky sexuálního 

chování ženy. 
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4 Diskuze 
 

4.1 Úvod do diskuze 
 
Pro přehlednost budou v diskuzi nejprve interpretovány výsledky první části studie, poté 

výsledky druhé části studie. V závěru diskuze budou zhodnoceny veškeré stanovené 

hypotézy a budou potvrzeny či vyvráceny.  

 

V sexuologickém výzkumu se pro měření sexuální vzrušivosti mužů a žen využívá metod, 

při nichž se participantům promítají sexuálně explicitní videa. Neexistuje však jednotný 

etogram popisující, jaké prvky ve videu jsou vnímány jako nejvíce přitažlivé a jejichž 

použití v sexuálním stimulu by umožňovalo maximální možnou fyziologickou odpověď 

jedince. Muži jsou však ovlivněni typem stimulu, jejich sexuální reakce odpovídá jejich 

preferencím. Tento vztah však u žen není. 

Fyzická atraktivita je důležitým aspektem při výběru partnera. Tento aspekt je 

důležitý obzvláště pro muže, kteří se tímto fenotypickým znakem řídí jak při krátkodobé 

sexuální strategii, tak při strategii dlouhodobé. Fyzický vzhled člověka by se však neměl 

brát jako celek, spíše jako soubor několika prvků, které jsou sice posuzovány vzájemně, 

avšak každý prvek může mít jinou vypovídající hodnotu o jedinci. Kromě toho se  

s atraktivitou zachází jako se zastřešujícím pojmem, i když použití dalších konceptů by 

napomohlo k přesnějšímu zacílení a popsání zkoumaných jevů. Proto jsou v této 

diplomové práci definovány pojmy „fyzická atraktivita“ a „sexuální přitažlivost“. 

Při posuzování protějšku, zejména při dvoření, je velice důležitým prvkem 

neverbální chování. A to zejména neverbální chování ženy, která tímto determinuje průběh 

dvoření a je schopna ho vědomě využívat. Naproti tomu muž není schopen tyto signály 

identifikovat. Jak se zdá, není důležitým prvkem pouze fyzická atraktivita, ale rovněž 

atraktivita neverbálního chování. Účelem této studie bylo zkoumat, jaké prvky mohou 

ovlivňovat vnímání celkové atraktivity a z tohoto důvodu byly použity jak stimuly statické 

– fotografie, tak stimuly dynamické – videa. 
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4.2 Interpretace výsledků 
 

Věk participantů, sexuální orientace a počet partnerů opačného i stejného pohlaví neměl na 

hodnocení mužů i žen žádný vliv v žádném prezentovaném bloku ani na žádné ze dvou 

škál. Rovněž vnímaná atraktivita vlastní tváře, vlastního těla a vnímaná vlastní sexuální 

přitažlivost nijak neovlivňovaly hodnocení. 

 

Byla však zjištěna shoda v hodnocení mužů i žen na obou škálách ve všech blocích. Tento 

výsledek se shoduje s výsledky předešlých studií (např. Townsend a Wasserman, 1998; 

Rhodes, Simmons a Peters, 2005), které rovněž nenašly žádný nebo pouze malý rozdíl  

v hodnocení mužů a žen. Tento výsledek je zřejmě daný tím, že ženy jsou schopné 

posoudit vzhled a atraktivitu jiné ženy kvůli intrasexuální kompetici; vnímají atraktivitu 

ženy stejně, jako ji vnímá muž (Fisher, 2004).  

Shoda v hodnocení v rámci jednoho pohlaví bývá důkazem existence generálního a 

robustního konceptu atraktivity (Buss, 1989), tedy genotypické kvality jedince, která se 

projevuje fenotypickými znaky. Znamená to tedy, že tyto znaky prošly selekčními tlaky a 

jsou tak všeobecně vnímány jako atraktivní (Thornhill a Gangestad, 1999; Fink a Penton-

Voak, 2002). 

 

Jedním z nejdůležitějších zjištění této studie je, že ačkoliv fyzická atraktivita a sexuální 

přitažlivost spolu souvisí, jsou to dvě rozdílné komponenty nezávislé na sobě. Tento 

výsledek je komplementární ke zjištění v předešlé studii (Lynn, 2009), kde spolu tyto dvě 

škály sice signifikantně nesouvisely, avšak byl nalezen vliv ve věku hodnotitelky. Ženy 

hodnotily vlastní atraktivitu a přitažlivost; starší ženy se hodnotily jako méně fyzicky 

atraktivní než mladší ženy, avšak nehodnotily se méně sexuálně přitažlivé. 

V naší studii byla sexuální přitažlivost definována jako „přitažlivost, kterou můžete  

k osobě cítit nehledě na její fyzický vzhled. Osoba může mít rysy či charakteristiky, které 

považujete za zejména přitažlivé nebo které můžete shledat jakýmkoliv způsobem 

vzrušivé“, založená především na konceptu „odlišnosti“. Jedinci mohou mít nějaký znak či 

prvek, který je specifickým způsobem výrazný a odlišný a poutá pozornost. Ženy mohou 

tuto pozornost poutat vědomě např. nošením oblečení určité barvy čí použitím makeupu 

(Elliot a Niesta, 2008). Jejich strategií je upoutat pozornost partnera (Durante, Li  

a Haselton, 2008; Guéguen, 2012a). Touto odlišností však může být i prvek v obličeji či na 

těle ženy (Langlois, Roggman a Musselman, 1994). 
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Všechny tyto prvky mohou být přítomny nehledě na fyzickou atraktivitu ženy. Prvky 

odlišnosti a jedinečnosti ve tváři či na těle u žen mohou být skutečně viděny jako více 

přitažlivé (Vaes, Pavadino a Puvia, 2011), avšak pouze pro momentální sexuální zájem ze 

strany mužů a pro krátkodobou či jednorázovou sexuální interakci. Pro dlouhodobé svazky 

je však spíše důležitější průměrnost (Langlois a Roggman, 1990, Langlois, Roggman, 

Musselman, 1994). 

Průměrně a běžně vypadající tváře jsou hodnoceny jako atraktivní. Kompozit tváře, 

který je sestaven z několika individuálních obrázků či fotografií tváře, smazává drobné 

rozdíly mezi individuálními obličeji a dává vyniknout symetrii tváře; tato průměrnost je 

pak hodnocena jako atraktivní (Langlois a Roggman, 1990). Pokud je ale použit opačný 

přístup a hodnotitelé sami sestaví takový kompozit z individuálních tváří, které považují za 

atraktivní, kompozit nese sice prvky průměrnosti, avšak objevují se zde i prvky velice 

odlišné a jedinečné (Langlois, Roggman, Musselman, 1994).  

Pro krátkodobé svazky, které, jak vidíme, jsou spojeny spíše se sexuální přitažlivostí, 

je zřejmě preferovaná určitá odlišnost a jedinečnost, určité specifické znaky.  

 

Použití rozšiřující škály „sexuální přitažlivost“ bylo kvůli přesnějšímu zacílení výzkumu. 

Rozšíření zkoumaného konceptu bylo v minulosti ukázáno jako efektivnější, například 

žena v červených i černých šatech je vnímána jako atraktivní, avšak při použití škály 

módnosti černá barva implikuje právě spíše módnost a barva červená implikuje sexuální 

podtext (Pazda a kol., 2012). Rovněž například rozšíření vnímání atraktivity na vnímání  

z hlediska krátkodobé či dlouhodobé sexuální strategie nám umožňuje stanovit dva 

rozdílné přístupy k celému konceptu (např. Rhodes, Simmons a Peters, 2005; Currie  

a Little, 2009). 

 

V našem výzkumu bylo zjištěno, že obličej i tělo predikovaly celkové hodnocení ženy. 

Toto zjištění je protikladem ke studii Peterse, Rhodese a Simmonse (2007), kteří rovněž 

použili jako stimul fotografie běžně oblečených žen, avšak žádný vztah mezi tělem  

a obličejem nenašli. V naší studii se nelišilo hodnocení celého těla včetně viditelné tváře 

od hodnocení těchto dvou komponent zvlášť. Výsledek je v souladu se studií Thornhill  

a Grammer (1999), kde byly však použity fotografie nahých žen. To značí důležitost 

kontextu a to, jak se chce jedinec vzhledem prezentovat – oblečením, makeupem apod. 

(Haselton a kol., 2007; Durante, Li a Haselton, 2008). 
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Důležitým zjištěním však je, že obličej je lepším prediktorem fyzické atraktivity  

a tělo je lepším prediktorem sexuální přitažlivosti. Tento výsledek souvisí se zjištěním 

předešlých výzkumů (Confer, Perilloux a Buss, 2010, Currie a Little, 2009), které tvrdí, že 

tělo, respektive tvar těla, je důležitý z hlediska krátkodobé sexuální strategie, tedy 

strategie, kdy momentální vzhled hraje klíčovou roli. Tvar těla nejspíše nese informace  

o aktuálním zdravotním stavu jedince, avšak vzhled obličeje zřejmě nese informace  

z dlouhodobého hlediska, včetně osobnostních rysů jedince, jelikož tvář je stabilnější 

fyzický prvek než tělo (Herman a kol., 2009). 

U člověka se rovněž vyskytuje odlišné vnímání obličeje a těla. Průměrně vypadající 

tváře jsou rozpoznány rychleji (Winkielman a kol., 2006) a již v raném věku je dítě 

schopno obličej rozpoznat a vnímat (Rubenstein, Kalakanis a Langlois, 1999). Člověk je 

tak vysoce adaptován na vnímání obličeje a tvář je vnímána jako gestaltický tvar, 

holisticky (McKone a kol., 2013). Toto však zřejmě není aplikovatelné na lidské tělo 

(Szatmári a Lábadi, 2015). Vnímání těla a obličeje tak prochází rozdílným procesem 

(SoriaBauser, Suchan a Daum, 2011).   

 

Zjištěním, že obličej a tělo spolu souvisí, avšak obě komponenty značí rozdílné vnímání, je 

podpořena multiple message theory. Vnímání protějšku spočívá v kombinaci signálů  

z rozdílných oblastí, které jsou vyhodnoceny současně a které pomáhají při procesu výběru 

partnera prostřednictvím vzájemného vyhodnocení informací (Candolin, 2003; Wells  

a kol., 2009). Z hlediska kontextu se mohou preferované signály a prvky lišit, mohou spolu 

souviset či se naopak vylučovat a poskytují nám tak lepší informace pro hodnocení jedince 

(Partan a Marler, 1999). Tělo a obličej je tak vnímáno jako celek, avšak každá složka nám 

poskytuje rozdílné informace. 

 

Ve druhé části studie bylo cílem zjistit vliv neverbálních prvků na hodnocení ženy na škále 

sexuální přitažlivosti za použití dynamických stimulů (video). Jelikož se sexuální 

přitažlivost ukázala v předešlé části jako nezávislý koncept, bylo v zájmu této části studie 

zaměřit se převážně na její výzkum a zjistit, zdali může být významně ovlivněna 

neverbálním chováním či hodnocením na škále fyzické atraktivity v této části. 

Věk participantů, sexuální orientace a počet partnerů opačného i stejného pohlaví 

rovněž neměl žádný vliv na hodnocení žádného typu stimulu ani na žádné škále. Obě 

pohlaví však byla analyzována odděleně s ohledem na cíl studie, který se týká vytvoření 

doporučení pro tvorbu sexuálně explicitních stimulů. 
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Pokud jsme v modelu použili kategorie atraktivity (vytvořené dle výsledků studie I) jako 

fixní faktor a do modelu vstupovalo veškeré chování podle typu videa a bylo vyřazeno 

hodnocení fyzické atraktivity, byla kategorie atraktivity jediným prediktorem hodnocení na 

škále sexuální přitažlivosti.  

Pokud do modelu nevstupovala kategorie atraktivity, ale zaměřili jsme se na 

neverbální chování v porovnání s fyzickou atraktivitou obličeje a těla, bylo zjištěno, že 

nejvíce signifikantní vliv na vnímání sexuální přitažlivosti má fyzická atraktivita obličeje 

či těla. V případě videí A to byl pouze obličej, v případě videí B převážně nahé tělo  

a v případě videí C nahé tělo, avšak obličej měl rovněž signifikantní vliv. 

 

Důležitost obličeje ve videu A může být ovlivněna podobou stimulu. Oblečená žena v této 

části sedí na pohovce a vnímání tvaru těla tak může být zkresleno. Pozornost diváka je tak 

zaměřena především na obličej ženy, jelikož je přesně ve středu videa, a na horní polovinu 

těla ženy, na trup a na ruce. Například dolní končetiny nejsou zobrazeny celé. Tento fakt 

by opět podporoval tvrzení o holistickém vnímání obličeje (McKone a kol., 2013). Tělo  

v takovémto zkresleném zobrazení není vnímáno jak jeden tvar. 

Naopak nahé tělo ovlivňovalo hodnocení v případě sexuálních videí. Dá se 

předpokládat, že tělo poskytuje o jedinci zásadní informaci. V předešlých studiích (např. 

Currie a Little, 2009) bylo uvedeno, že tělo odráží momentální zdravotní stav jedince, 

jelikož se zdá, že je méně stabilní než tvář (Herman a kol., 2009) a poskytuje nám tak 

informace o jedinci při aktuálním posuzování. Navíc, jak bylo zjištěno v první části této 

studie, atraktivita obličeje predikovala spíše fyzickou atraktivitu a tělo predikovalo spíše 

sexuální přitažlivost, což by podporovalo výše zmíněné tvrzení. Dle těchto zjištění je tedy 

ženské tělo důležité pro krátkodobou sexuální strategii. Muž se řídí fenotypickými signály, 

které indikují zdraví, mládí a plodnost (Buss, 1989). Jelikož naše studie byla zaměřena 

především na krátkodobou sexuální strategii a okamžité posouzení fyzické atraktivity  

a sexuální přitažlivosti ženy, bylo zjištěno, že tělo má skutečně vysoký vliv na toto 

okamžité posouzení. Je to tedy prvek, který se zdá být důležitějším než neverbální chování.  

Ve videu C, tedy videu sexuálního styku, byl zjištěn jako signifikantní i vliv obličeje. 

V tomto případě se tedy dá obličej považovat za rovněž důležitý prvek vstupující do 

hodnocení sexuální přitažlivosti. Fyzické změny v obličeji ženy během sexu (např. 

pohledy, viz níže) či jeho fyzická atraktivita tak může toto hodnocení ovlivňovat. Naopak 

ve videu B je pozornost zaměřena spíše právě na nahé tělo. Tato pozornost může být 
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zdůrazněna i tím, jestli se žena ve videu B svléká. Ve videu C rovněž pozornost ovlivňuje, 

zdali žena provádí muži orální sex či nikoliv. 

 

Ačkoliv se fyzická atraktivita jevila jako nejdůležitější jev vstupující do hodnocení 

sexuální přitažlivosti, byly nalezeny některé neverbální prvky, které vykazovaly 

signifikantní vliv na hodnocení.  

Ve videu A měl tedy nejvíce signifikantní vliv obličej. U mužů se však jako 

signifikantní prvky pro hodnocení na škále sexuální přitažlivosti prokázaly pohledy ženy  

a rovněž palming. U žen to byl pouze počet přímých pohledů. 

Prediktorem vyššího hodnocení mužů na škále sexuální přitažlivosti byl vyšší počet 

přímých pohledů a prediktorem nižšího hodnocení byla vyšší délka přímých pohledů  

a délka pohledů stranou.  

V lidské interakci je oční kontakt jedním z nejdůležitějších prvků, rovněž je to také 

prvotní kontakt mezi dvěma lidmi. Při komunikaci se střídají pohledy na druhého jedince  

s pohledy stranou (Argyle and Dean 1965, Kendon 1967). Pokud je komunikace příjemná, 

přímý pohled bývá delší (Palmer a Simmons, 1995), pokud je však komunikace 

nepříjemná, jedinci se očnímu kontatku vyhýbají a přímý pohled má v tomto případě 

naopak negativní efekt (Argyle a Dean, 1965). 

Muži shledávali ženu více sexuálně přitažlivou, pokud navazovala oční kontakt, 

který však netrval příliš dlouho. Taktiku přímých pohledů a uhýbání pohledem využívají 

často ženy při aktu dvoření (Givens, 1978; Moore, 1985; Grammer, 1990) a zdá se, že 

muži jsou na ni velice citliví. Je tedy možné, že pokud muž shledával v našem výzkumu 

ženu jako atraktivní a přitažlivou, vnímal její pohledy jako flirtovní/se sexuálním 

podtextem, ačkoliv tento podtext zřejmě přítomný nebyl. Video interview bylo 

nesexuálního charakteru. Byl v něm veden rozhovor, kdy zpovídajícím byla jiná žena. 

Neočekávalo se tedy v tomto případě žádné flirtovní chování. Participantům však nebylo 

oznámeno, s kým žena rozhovor vede.  

Jak bylo zjištěno, muži jsou v rozpoznání a popsání neverbálního chování mnohem 

méně přesní v porovnání se ženami (Perper a Fox, 1980) a rovněž jsou méně schopni 

rozpoznat zájem či nezájem protějšku (Shotland a Craig, 1988). Muži tak mohou vnímat 

určité neverbální chování jako okamžitý sexuální podnět (Ostler, 2003). Je tedy možné, že 

ačkoliv neverbální chování ženy žádný sexuální podtext neobsahovalo, muži ho přesto 

takto mohou vnímat. Bylo například zjištěno, že pokud muž jeví zájem o protějšek, vždy je 

prvotním popudem touha po sexuální interakci s jedincem (Zsok, 2017). Pokud tedy byla 



95 
 

žena hodnocena jako fyzicky atraktivní a sexuálně přitažlivá, mohlo být její neverbální 

chování viděno muži jako chování se sexuálním podtextem. 

 

Co se týče palmingu, jedná se o prvek, kdy jedinec viditelně ukazuje dlaně, otevírá dlaně 

směrem k protějšku. Je často interpretován jako znak projevování emocí a sociální 

interakce (Greenberg, 2002). Je to znak nezištného chování vůči druhému jedinci a značí 

otevřenost a přátelskost (Kendon, 2004), tedy pozitivní interakci s protějškem. Je to rovněž 

důležitý prvek při komunikaci ženy s mužem a jeho přítomnost může ovlivňovat vnímání 

muže (Moore, 1985; Renninger, Wade a Grammer, 2004). Počet palmingu v našem 

výzkumu ve videu A měl signifikantní vliv na hodnocení mužů. Je tedy možné, že pokud 

muž shledával ženu jako atraktivní a přitažlivou, přítomnost palmingu umocňovala jeho 

zájem o ženu, jelikož žena prezentovala otevřenost a „dávala se na odiv“.  

 

Ženy jsou si většinou dobře vědomy svého vlastního chování a dokážou toto chování 

popsat i vědomě využívat (Perper a Weis, 1987). Rovněž jsou také častěji neverbální 

iniciační kroky k získání pozornosti muže prováděny ze strany ženy (Moore, 1985). Pokud 

žena tyto neverbální signály neprovádí, muž většinou nepřistoupí k bližší interakci 

(Renninger, Wade a Grammer, 2004). Ženy také dokážou velmi dobře určit, jak jsou 

vnímány opačným pohlavím (Marcus a Miller, 2003) a rovněž dokážou posoudit fyzickou 

atraktivitu i intence jiné ženy; jedná se o součást ženské intrasexuální strategie (Fisher, 

2004). 

Fakt, že ženy příliš neovlivňovalo neverbální chování žen zobrazených ve videu 

interview, by bylo možné vysvětlit právě tímto argumentem. Jestliže žena nevnímá 

neverbální chování jako okamžitý sexuální podnět, jako muži (Ostler, 2003), znamenalo by 

to, že dokáže odhadnout intence jiné ženy i v případě, že se ze strany ženy o žádné chování 

za účelem upoutání muže nejedná. Očekává se, že chování ženy v případě nesexuálního 

stimulu neobsahovalo žádný flirtovní podtext a ženy si toho na rozdíl od mužů mohly být 

vědomy.  

 

Jak již bylo řečeno, ve videu B, tedy videu s nahou ženou, mělo ve všech případech 

největší vliv na hodnocení sexuální přitažlivosti nahé tělo. Nicméně u mužů se jako 

ovlivňující rovněž vyskytly prvky podobné prvkům v první části. Prediktorem vyššího 

hodnocení mužů na škále sexuální přitažlivosti byl opět vyšší počet přímých pohledů. 

Prediktorem nižšího hodnocení byla vyšší délka přímých pohledů, délka pohledů stranou, 
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délka pohledů na muže a délka zavřených očí ženy. U žen byl prediktorem vyššího 

hodnocení na škále sexuální přitažlivosti pouze vyšší počet pohledů ženy na muže  

a prediktorem nižšího hodnocení vyšší délka těchto pohledů na muže. 

V této části se již předpokládá flirtovní a sexuální chování, avšak byly to opět pouze 

pohledy, které ovlivňovaly hodnocení. Pohyby, které žena dělala, neměly žádný vliv. Zdá 

se tedy, že pohledy jsou v tomto případě rovněž důležité. Opět však za určitých podmínek, 

kdy by oční kontakt neměl být příliš dlouhý. 

 

Ve videu C, tedy videu samotného sexuálního styku, případně i orálního sexu, mělo 

největší vliv opět tělo, avšak v tomto případě i obličej. U mužů se navíc jako signifikantní 

ukázaly opět pohledy ženy. Prediktorem vyššího hodnocení žen mužským pohlavím na 

škále sexuální přitažlivosti byl vyšší počet pohledů ženy na muže a počet pohledů ženy na 

sebe. Prediktorem nižšího hodnocení byl vyšší délka pohledů na muže a délka 

zobrazovaného orálního sexu. 

Zajímavým zjištěním jsou výsledky pro hodnocení žen ženským pohlavím videí C. 

Oproti mužům se ve výsledcích objevila větší variabilita prvků, které měly vliv na 

hodnocení sexuální přitažlivosti. Převážně záběrů kamery. Prediktorem nižšího hodnocení 

sexuální přitažlivosti byl vyšší počet či délka zobrazovaných detailů, oblastí těla, kam se 

kamera zaměřovala, např. obličej, pozadí, rozkrok. Prediktorem nižšího hodnocení byla 

rovněž vyšší délka masturbace. Prediktorem vyššího hodnocení však byla vyšší délka 

zobrazovaných doteků ženy vlastních ňader. 

Toto bychom mohli opět vysvětlit intrasexuální strategií ženy (Fisher, 2004). Pokud 

žena viděla jinou atraktivní ženu přímo při sexuálním styku, mohla intenzivněji vnímat její 

sexuální chování a fyzický vzhled a podvědomě ji „shazovat“ (Buunk a Fischer, 2009). 

Jedná se však o videa castingů potenciálních hereček v mainstreamových 

pornografických snímcích. Takové pornografické snímky jsou zaměřeny právě na mužské 

konzumenty (Gorman, Monk-Turner a Fish, 2010), obecně se s pornografií zachází jako  

s ponižujícím zobrazením ženy (McKee, 2005), pozornost se zaměřuje především  

k uspokojení muže (Hirdman, 2007) a v pornografických videích jsou ženy zobrazovány 

jako extatické příjemkyně mužského pohlavního orgánu (Cowan a Dunn, 1994; Williams, 

1989).  

Navíc ženská sexuální vzrušivost je jiná než u mužů a ženy rovněž vykazují rozdíly 

ve vnímání sexuálních stimulů (Chivers a kol., 2004). Muži více než ženy reagují na 

sexuální stimuly a jejich subjektivní i sexuální odpověď na daný stimul je v souladu  
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s jejich orientací i preferencí (Rosenthal a kol., 2011, Chivers a kol., 2007). Oproti tomu 

ženské subjektivní vzrušení se neshoduje s jejich sexuálním vzrušením (Chivers a Bailey, 

2005). 

Pro muže tedy bylo v případě videí C nejdůležitější tělo, obličej a částečně pohledy, 

avšak na ženy videa pohlavního styku měly negativní efekt na hodnocení sexuální 

přitažlivosti. 

 

Ačkoliv na statických stimulech nebyl nalezen mezipohlavní rozdíl v hodnocení, je možné, 

že v případě dynamických stimulů vstupuje do hodnocení mužů a žen neverbální chování 

ženy v daném videu. Ačkoliv fyzická atraktivita ve všech případech predikovala sexuální 

přitažlivost, zdá se, že muži jsou skutečně do jisté míry ovlivněni neverbálním chováním, 

převážně tedy pohledy. Rovněž je také třeba zdůraznit důležitost kontextu (sexuální  

a nesexuální). Pokud jedinec jeví zájem o protějšek, jeho prvotní intencí není touha po 

romantickém svazku, avšak touha po sexuální interakci (Zsok, 2017). Pokud tedy muž 

shledával ženu jako atraktivní a přitažlivou a byla již zobrazena v přímém sexuálním 

chování, byla pro mužské hodnotitele fyzická atraktivita velmi důležitá. Pro muže je 

fyzická atraktivita velice důležitým aspektem jak při dlouhodobé sexuální strategii, tak při 

strategii krátkodobé (Buss, 1989; (Regan, 1998; Stewart, Stinnett a Rosenfeld., 2000).  

 

V druhé části bylo tedy zjištěno, že největší vliv na hodnocení má fyzická atraktivita, 

nicméně u mužů byl nalezen signifikantní vliv u několika prvků, zejména v pohledech 

ženy. Zajímavým zjištěním je, že ačkoliv ženy se nezdály být příliš ovlivněny neverbálním 

chováním zobrazované ženy, vliv byl nalezen pouze v pohledech, ve třetí části videa více 

subjektivně reagovaly na sexuální podněty, jako dotýkání ženy sebe sama a na záběry 

kamery. Z výsledků je tedy patrné, že kontext videa může mít vliv na hodnocení a že tyto 

stimuly mohou rovněž působit rozdílně jak na muže, tak na ženy. 

 

Fyzická atraktivita ženy je však nejdůležitějším prvkem pro muže i pro ženy. Tento 

výsledek potvrzuje důležitost fyzické atraktivity, která je důležitá především při výběru 

partnera a rovněž může predikovat reprodukční úspěch (Buss, 1989; Buss a Schmitt, 1993; 

Fink a Penton-Voak, 2002; Rhodes a Zebrowitz, 2002). 
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5 Závěr 
 

Cílem studie bylo především zjistit, zdali spolu souvisí fyzická statická atraktivita 

 a atraktivita neverbálního chování, tedy dynamická a jaké konkrétní prvky neverbálního 

chování mohou vstupovat do celkového vnímání ženy. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili 

na zjištění rozdílu v hodnocení na škálách „fyzická atraktivita“ a „sexuální přitažlivost“. 

Rovněž jsme také chtěli zjistit vztah obličeje a těla, případně důležitost těchto dvou oblastí 

na vnímání v různých kontextech. 

Ve studii I, kdy jsme využili celkem 3 rozdílné stimuly 90 oblečených žen (obličej  

a tělo) jsme zjistili, že ač spolu fyzická atraktivita a sexuální přitažlivost souvisí, jsou na 

sobě nezávislé. Sexuální přitažlivost může být významným a nezávislým konceptem a 

zaměření se na tento koncept by nám mohl v budoucích výzkumech přinést lepší přístup k 

celému pojetí atraktivity. Hypotéza H1) Mezi škálami „fyzická atraktivita“ a „sexuální 

přitažlivost“ bude nalezen rozdíl – tedy půjde o dva nezávislé koncepty se tak potvrdila. 

Ve studii I rovněž nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi hodnocením mužů a žen na obou 

škálách. Toto zjištění podporuje důležitost atraktivity a ukazuje nám, že atraktivita jedince 

nebývá vnímána relativně. Hypotéza H2) Hodnocení mužů a žen se nebude lišit ani na 

jedné z obou škál se tak rovněž potvrdila. 

Dále jsme zjistili, že obličej a tělo spolu souvisí a obě složky predikují celkovou 

atraktivitu jedince, avšak obličej je lepším prediktorem fyzické atraktivity než tělo  

a naopak tělo je lepším prediktorem sexuální přitažlivosti než obličej. Tento výsledek nám 

ukazuje na rozdílné vnímání rozdílných prvků v rozdílném kontextu. Ačkoliv je obličej  

a tělo vnímáno jako celek, obě složky nám poskytují rozdílné informace. Hypotéza H3) 

Obličej bude lepším prediktorem fyzické atraktivity než tělo a hypotéza H4) Tělo bude 

lepším prediktorem sexuální přitažlivosti než obličej se rovněž obě potvrdily.  

 

 Jelikož nám výsledek studie I potvrdil, že bychom s konceptem sexuální přitažlivosti 

měli zacházet jako s nezávislou složkou obecné atraktivity, zaměřili jsme se ve studii II 

převážně na její zkoumání. Bylo použito celkem 8 rozdílných stimulů 15 žen (fotografie  

a video v nesexuálních i sexuálních podmínkách). Zaměřili jsme se především na vliv 

proměnných na hodnocení žen ve videích na škále sexuální přitažlivosti. 

 

Ačkoliv jisté prvky neverbálního chování predikovaly vyšší i nižší hodnocení na škále 

sexuální přitažlivosti (především hodnocení mužů), hypotéza H1) Neverbální chování bude 
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mít zásadní vliv na hodnocení sexuální přitažlivosti se nepotvrdila, jelikož množství těchto 

prvků bylo velice malé. Mužské hodnocení ovlivňovaly pohledy ženy, avšak jak pro 

mužské hodnocení, tak pro hodnocení ženské byla vždy nejdůležitější fyzická atraktivita. 

V případě nesexuálních video stimulů, tedy videa rozhovorů, to byla především fyzická 

atraktivita obličeje, hypotéza H2) U nesexuálních video stimulů bude mít větší vliv na 

hodnocení sexuální přitažlivosti fyzická atraktivita obličeje než fyzická atraktivita těla se 

tak potvrdila. V případě sexuálních video stimulů byla prediktorem hodnocení sexuální 

přitažlivosti fyzická atraktivita nahého těla, hypotéza H3) U sexuálních video stimulů bude 

mít větší vliv na hodnocení sexuální přitažlivosti fyzická atraktivita těla než fyzická 

atraktivita obličeje se tak potvrdila. Ve videu sexuálního styku byla prediktorem i fyzická 

atraktivita obličeje. 

 Pokud jsme se zaměřili na kategorie atraktivity, do nichž byly ženy zařazeny na 

základě výsledků první části studie, zjistili jsme, že kategorie byly prediktorem hodnocení 

sexuální přitažlivosti, hypotéza H4) Na hodnocení sexuální přitažlivosti žen budou mít vliv 

kategorie, do nichž byly ženy přiřazeny na základě výsledků první části – tedy jejich fyzická 

atraktivita se tedy potvrdila. 

  

Všechny tyto výsledky poukazují na robustnost konceptu atraktivity. Rovněž nám také 

výsledky ukázaly, že sexuální přitažlivost může být důležitou složkou v tomto konceptu.  

V budoucích výzkumech by se tak takto komponenta měla využívat. 

 

5.1 Hodnocení kvality výzkumu 
 
Závěrem je vhodné zhodnotit obě části tohoto výzkumu a popsat jeho silné a slabé stránky.  

Velice silnou stránkou je povaha prezentovaných stimulů. Žádný z doposud provedených 

výzkumů se nezaměřoval na celý průběh nesexuální a sexuální interakce, kdy by jedna 

žena byla zobrazena ve všech situacích. Tedy jak na nesexuálních stimulech – statických  

i dynamických, tak na stimulech sexuálních – statických a dynamických. 

 

Slabou stránkou je poměrně malá standardizace videí. Každé video, kromě videa 

rozhovoru, mělo poměrně jiný průběh. Některá videa obsahovala svlékání ženy či orální 

sex, některá nikoliv. Tento fakt nebyl bohužel nikterak ovlivnitelný, jelikož se jednalo o již 

hotová videa a snažili jsme se o co největší standardizaci, např. stejnou délkou stimulů. 

Tento problém malé standardizace jsme adresovali v tomto výzkumu a je tedy možné, že 
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hodnocení tím může být skutečně ovlivněno. Nevýhodou bylo rovněž malé množství 

stimulů použitých v druhé části. Použití většího počtu by však mělo za následek navýšení 

celkového času hodnocení a hrozilo by tedy zkreslené vnímání pozornosti respondentů. 

 

Jsme si vědomi, že pro budoucí výzkum by bylo vhodné podrobnější testování v daném 

modelu, popřípadě použití jiného statistického modelu a rovněž by bylo vhodné testování 

jednotlivých proměnných. Vzhledem k rozsahu této diplomové práce však byla zvolena 

předložená metoda. Další statistické postupy by nám přinesly mnohem obsáhlejší 

výsledky, které budou v budoucnosti publikovány ve formě článků v odborných časopisech 

a prezentovány na konferencích. 

 

5.2 Etické otázky výzkumu 
 
Veškeré fotografie a videa jsou volně dostupná online na internetových stránkách, které 

umožňují jejich zhlédnutí i stažení. Všechny aktérky byly respondentům prezentovány bez 

jakýchkoliv osobních informací. Veškerá videa byla prezentována bez zvukové stopy  

a vzhledem k tomu, že videa obsahovala titulky v obraze, byly tyto titulky rozostřeny tak, 

aby je nebylo možné přečíst.  

Respondenti byli v obou částech výzkumu pečlivě srozuměni s povahou 

experimentu, tázáni na věk, podepsali informovaný souhlas a mohli experiment kdykoliv 

ukončit bez udání důvodu. 

Dotazníky, které respondenti vyplňovali, byly označeny náhodnými číselnými kódy, 

které sloužily k propojení s ostatními odpověďmi, které konkrétní respondent zaznačil. 

Veškeré výsledky budou publikovány pouze jako výstupy analýz a dle číselných kódů není 

možné zpětně dohledat konkrétní osobu. 

Projekt byl schválen etickou komisí PřF UK č. 2017/04. S daty bylo nakládáno dle 

zákona 101/2000 Sb. a data jsou přístupná výhradně výzkumníkům podílejícím se na 

studii. 

 

 

 

 

Výzkum byl podpořen Grantem GAUK (1108416; 1510214; 1074816) a fondem pro 

specifický vysokoškolský výzkum FHS 260 469.  
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7 Přílohy 
7.1 Příloha č. 1: Příspěvek přijatý do sborníku Bohnických 

sexuologických dnů, 2018 
 
Fyzická atraktivita a sexuální přitažlivost obličeje a těla: vývoj stimulů pro měření 
sexuální reaktivity, výsledky první fáze studie 
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V sexuologickém výzkumu jsou často využívána měření sexuální odpovědi, která nám 
poskytují cenná data o sexuálních preferencích měřených osob. Ovšem jednou z potíží při 
takovém výzkumu je fakt, že stimuly, které jsou užívány k navození sexuální odpovědi, 
dosud nebyly dostatečně standardizovány. U žen je shoda udávané a měřené preference 
nízká. Ovšem tento výsledek může být pouhým artefaktem dosavadních metod měření. 
Ženy jsou ovšem schopné velmi dobře ohodnotit vzhled a přitažlivost jiných žen, což je 
pravděpodobně způsobeno tím, že vzhled je jednou z primárních forem kompetice mezi 
ženami (Fisher, 2004). Jednou z charakteristik mužského vzrušení je, že svého vzrušení 
jsou si muži, na rozdíl od žen, vědomi a jejich fyziologická reaktivita je ve shodě s jejich 
udávanou preferencí. Toto platí pro pohlaví, věk, a také vzhled ženy, kterou preferují 
(Rosenthal et al, 2011, Chivers a kol., 2007).  
Znaky, které jsou považovány za atraktivní, jsou také často spojovány s vysokou 
genetickou, respektive fenotypickou kvalitou a vývojovou stabilitou (Thornhill, R., a 
Møller, 1997). Bylo opakovaně prokázáno, že hormonální hladiny, v případě žen zejména 
estrogenu, pozitivně souvisí s atraktivitou (Thornhill a Grammer, 1999). Zvýšené hladiny 
estrogenu ovšem působí negativně na imunitní systém, což znamená, že pouze v případě, 
že je žena dostatečně odolná, vyvinou se u ní pohlavně typické znaky ve větší míře 
(Thornhill a Grammer, 1999). Vyšší hladina estrogenu, a tedy i znaků na jeho hladině 
závislých, také souvisí s vyšším reprodukčním úspěchem (Thornhill a Gangestad, 1996). 
Reaktivita na takové stimuly je také obvykle nejvyšší (Chivers a kol., 2007).  
Muži, a ženy, při hodnocení atraktivity partnerky zohledňují více, než jeden prvek (oblast), 
naopak obvykle celkovou atraktivitu tvoří kombinace jednotlivých samostatně 
hodnotitelných oblastí. Tyto oblasti (například obličejová atraktivita, atraktivita těla, hlasu, 
Fraccaro a kol., 2010, Møller a Pomiankowski, 1993; Thornhill a Grammer, 1999) jsou 
obvykle studovány odděleně. Ovšem tzv. teorie mnohočetných signálů (multiple message 
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theory; Wells a kol., 2009) poukazuje na fakt, že každá část je sice hodnocena zvlášť, 
nicméně následně je celkový dojem porovnáván a tvoří celkovou vnímanou atraktivitu 
daného jedince.   
Ovšem v odlišných kontextech je kladen důraz na jiné znaky. V kontextu vytváření stimulů 
pro měření sexuální odpovědi jsme se proto rozhodli nechat účastníky výzkumu hodnotit 
stimuly na škále fyzické atraktivity i škále sexuální přitažlivosti. Věříme, že užití této nové, 
konkrétnější, škály nám umožní lépe pochopit tento konkrétní aspekt atraktivity.  
Dále jsme se zaměřili na dvě oblasti, které jsou při vývoji stimulů pro sexuální vzrušivost, 
s ohledem na vzhled zobrazované osoby, velmi důležité: obličej a tělo. Obličej je zcela 
unikátní evoluční inzertní plochou. Člověk je adaptován na to, aby obličej vnímal jako 
Gestaltický tvar, tedy holisticky. Oproti tomu tělo i celá postava jsou vnímány jako běžný 
objekt (Szatmári a Lábadi, 2015).  
Obličej je považován za atraktivní, pokud je symetrický (Braun a kol., 2001), pohlavně 
typický – tedy v případě žen má malou bradu, tmavé dlouhé řasy, malý nos, velké oči, plné 
rty a jasně patrné lícní kosti (Perrett et al., 1998).  
Tělo je považováno za atraktivní, pokud je symetrické (Thornhill & Grammer, 1999). Dále 
pak, pokud má žena střední Body Mass Index (BMI; Tovée a Cornelissen, 2001; Fan a 
kol., 2004). Oba extrémy, tedy jak nedostatek, tak nadbytek tukové složky je považován za 
neatraktivní a současně existuje vyšší riziko neplodnosti (Rich-Edwards a kol., 2002). 
Dalším užívaným indexem je poměr pasu a boků (WHR [Waist-hip-ratio]; Singh a Young, 
1995; Tassinary a Hansen, 1998; Schmalt, 2006) u kterého je považován za nejvíce 
atraktivní poměr 0,7. Vzhledem k rozsahu příspěvku nejsou diskutovány další vlivy jako 
textura kůže, výška či konkrétní struktury jako např. ňadra. 
Celkově jsou však za atraktivní považovány ženy mladistvého vzhledu, které se blíží 
prototypickému ženskému vzhledu se spíše nižším množstvím tělesného tuku (Buss, 1989, 
Thornhill a Grammer, 1999), s jednosměrnou odchylkou směrem k vyššímu poměru 
tukové tkáně u populací s nedostatkem zdrojů – se snižujícím množstvím zdrojů roste 
preference pro vyšší tukovou zásobu.  
Vztah atraktivity obličeje a těla byl v minulosti zkoumán nedostatečně a výzkumníci, kteří 
se tímto tématem zabývali, obvykle významně manipulovali vzhledem participantů 
zakrytím částí obličeje, sjednocením oblečení, či prezentovali pouze stimuly nahé, 
případně prezentovali pouze 10 stimulů (Thornhill a Grammer, 1999, Currie a Little, 
2009). V provedené studii bylo participantům prezentováno 90 žen oblečených v běžném 
oblečení dle vlastního výběru. Vzhled ženy nebyl nijak upravován a žádné části těla ani 
obličeje nebyly zakryty.  
Cíly studie bylo tedy zjistit, zda se hodnocení na škále „fyzické atraktivity“ a „sexuální 
přitažlivosti“ bude lišit a dále pak určení míry významnosti obličeje a těla pro celkové 
hodnocení na obou škálách.   
 
Metody:  
Studie se zúčastnilo 101 dobrovolníků (51 mužů a 50 žen ve věku 18 až 40 let, průměrný 
věk žen = 29.86 ± 3.04, průměrný věk mužů = 21.78 ± 2.27). Většinu účastníků tvořili 
studenti humanitních oborů, kteří byli kontaktováni osobně v atriu budovy Karlovy 
Univerzity Jinonice (U kříže 8, Praha 5, 158 00). Kritériem pro vstup byl věk mezi 18 a 40 
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lety, bez vad zraku, s případnou korekcí brýlemi či čočkami. Kritériem pro vyloučení bylo 
závažné fyzické či psychické onemocnění. Žádný účastník nebyl ze studie vyloučen. 
Participanti byli poučeni o účelu studie, ujištěni, že studie je anonymní a svou účast mohou 
kdykoli bez udání přerušit. Věk participantů byl kontrolován výzkumníkem při vstupu do 
testovací místnosti a po poučení o studii byli participanti požádáni o podepsání 
informovaného souhlasu. Veškeré hodnocení a odpovědi participantů byly označeny pouze 
přiděleným číselným kódem. Sběr dat probíhal v počítačové učebně, kde byli usazeni tak, 
aby si navzájem neviděli do monitoru. Všechny stimuly byly prezentovány na 14´´ 
monitorech s totožným rozlišením i nastavením zobrazení. Za svou účast byli odměněni 
finanční částkou 50 Kč, hodnocení celkově trvalo asi 25 minut. Projekt byl schválen 
etickou komisí PřF UK č. 2017/04. S daty bylo nakládáno dle zákona 101/2000 Sb. a data 
jsou přístupná výhradně výzkumníkům podílejícím se na studii.  
Účastníkům bylo prezentováno 90 stimulů tří typů: a) žena oblečená v běžném oblečení 
s viditelným obličejem, b) žena oblečená v běžném oblečení s rozmazaným obličejem, c) 
detail obličeje. Kvalita všech stimulů byla 1041 x 1561 pixelů a fotografie byly ve stejné 
kompozici a velikosti. Stimuly byly získány z webových stránek, které dovolují stahování 
obrázků k nekomerčnímu využití a pochází z databáze dívek, které se účastnili castingu do 
pornografických filmů, což je podstatné pro další části studie. Ke sběru dat byl použit 
software E-prime 2.0 (Schneider, Eschman a Zuccolotto, 2002). Před započetím studie 
každý účastník vyplnil dotazník zaměřený na socio-demograické charakteristiky a sexuální 
chování.  Každý hodnotitel hodnotil stimul na dvou desetistupňových škálách, jejichž 
definice byla participantům prezentována na začátku studie:  

A) Fyzická atraktivita, kterou lze chápat jako míru, do jaké zobrazená osoba (žena) 
reprezentuje představu o ideálním fyzickém vzhledu.   

B) Sexuální přitažlivost, kterou lze chápat jako míru přitažlivosti, kterou k zobrazené 
osobě (ženě) cítí bez ohledu na fyzický vzhled. Zobrazená osoba může mít nějaký 
konkrétní znak či vlastnost, která ji činí (sexuálně) přitažlivou.  
 
 

Výsledky 
Vícenásobná lineární regrese ukázala, že škály jsou na sobě nezávislé. Tedy hodnocení na 
jedné škále významně nepřispívá vysvětlení hodnocení na škále druhé. Dále byl prokázán 
významnější vliv těla na hodnocení celkové sexuální přitažlivosti a naopak významnější 
vliv obličeje na hodnocení celkové fyzické atraktivity.  
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Graf 1: Průměrné hodnocení sexuální přitažlivosti a fyzická atraktivity se standardními odchylkami pro 
obličej, tělo a obličej + tělo 
 

 
 
Graf 2: Odhad fixních efektů odvozených z nezávislých modelů sexuální přitažlivosti a fyzické atraktivity se 
zobrazenými chybovými úsečkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskuse  
Za použití stimulů zobrazujících obličej, tělo a celou postavu i s obličejem devadesáti žen 
oblečených v běžných šatech dle vlastního výběru jsme testovali vliv obličeje a těla na 
hodnocení celkové sexuální přitažlivosti a fyzické atraktivity. Hodnotiteli byli muži i ženy. 
Ovšem pohlaví, sexuální orientace ani jiné socio-demografické údaje neměli na hodnocení 
žádný vliv. To je v souladu s naším očekáváním, neboť minulé studie ukazují významnou 
shodu mezi hodnotiteli, v rámci pohlaví i mezi pohlavími bez ohledu na socio-
demografické proměnné a tedy robustnost konceptu atraktivity (Buss, 1989, Elliot a kol., 
2013).  
V psychologickém, respektive sexuologickém výzkumu je často užíváno zastřešujících 
pojmů, což ovšem může být nevýhodou, pokud má výzkum zcela konkrétní účel. 
V minulosti bylo přesnější vymezení zkoumané škály přínosem. Například použití 
doplňující škály módnosti (fashionability) výzkumníci vysvětlili, proč jsou ženy 
hodnoceny jako stejně atraktivní, když nosí červenou a černou barvu. Oblékání červené 
barvy přitahuje pozornost díky své výraznosti a spojením s ovulačním obdobím ženy 
(Guéguen, 2012, Haselton et al., 2006). Vyšší hodnocení černé barvy vysvětluje její 
módnost (Pazda a kol., 2012).  
Škála sexuální přitažlivosti se v naší studii ukázala být také nezávislou podsložkou fyzické 
atraktivity. To je podstatné pro budoucí výzkum, kdy očekáváme využití v přesnějším 
zacílení otázek ve výzkumech, které se týkají právě sexuální přitažlivosti, potažmo 
sexuální odpovědi.  
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Dalším podstatným zjištěním je, že vzhled obličeje je pro hodnocení celkové fyzické 
atraktivity podstatnější, než vzhled těla. To může být dáno tím, že obličej je stabilnějším 
znakem, než vzhled těla (Herman a kol., 2009). Toto zjištění je v souladu s předchozími 
studiemi na podobné téma (např. Rhodes a kol., 2005; Currie a Little, 2009).  
Naopak vzhled těla je podstatnější pro celkové hodnocení na škále sexuální přitažlivosti. 
To je významné zejména s ohledem na fakt, že ženy byly oblečené do oblečení dle 
vlastního výběru. V minulosti byl vliv těla na hodnocení diskutován zejména v případě, že 
jejich motivace byla sexuální, oproti hledání dlouhodobého vztahu (Currie a Little, 2009; 
Confer, Perilloux a Buss, 2010).  
Hodnocení obličejové atraktivity a atraktivity těla však spolu pozitivně korelovala a obě 
tyto složky tak predikovaly celkovou atraktivitu. Tato zjištění podporují teorii 
mnohočetných signálů (Wells a kol., 2009, Candolin 2003), která říká, že jednotlivé prvky 
či znaky jsou posuzovány odděleně a poskytují nám o jedinci odlišené informace, avšak 
hodnoceny jsou poté podle celkového dojmu, holisticky. Tento přístup byl použit například 
při studii obličeje, těla a hlasu (Saxton a kol. (2009). 
Tyto znalosti nám pomohou v dalších částech studie, kde se chceme zaměřit především na 
neverbální chování ženy, které, jak bylo ukázáno (Moore, 2010), hraje při interakci s 
protějškem důležitou roli. Dle znalosti teorie mnohočetných signálů (Wells a kol., 2009) a 
výsledků ze současné studie očekáváme, že chování bude rovněž důležitou složkou při 
posuzování fyzické atraktivity a sexuální přitažlivosti ženy. Zároveň bude pozornost 
zaměřena na konkrétní prvky chování, které mají na hodnocení největší vliv a v zájmu 
dalších studií je tak vytvořit etogram, který by posloužil pro vytvoření stimulů pro 
maximální sexuální odpověď. 
 
Závěr 
Naše studie prokázala, že obě škály, byť spolu souvisí, jsou na sobě nezávislé. To je 
podstatné pro budoucí studie, které by se měli soustředit na další faktory, jako je pohyb – 
neverbální chování – či záměrná manipulace vzhledu – tedy oblékání a líčení. Dále jsme 
zjistili, že pro hodnocení fyzické atraktivity a sexuální přitažlivosti je kladen důraz na jiné 
části těla. V případě celkové fyzické atraktivity je největším vlivem atraktivita obličeje. 
Naopak pro hodnocení sexuální přitažlivosti je tělo významnější. Při tvorbě stimulů, 
jejichž účelem je vybudit sexuální odpověď by tedy měl zejména kladen důraz na vzhled 
těla.  

Tento projekt vznikl za podpory Grantu GAUK (1108416; 1510214; 1074816) a fondu 
pro specifický vysokoškolský výzkum FHS 260 469. Dále pak European Regional 
Development Fund (ED2.1.00/03.0078) a fond udržitelnosti NUDZ (LO1611). Rádi 
bychom poděkovali všem účastníkům studie za ochotu a čas.  
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7.2 Příloha č. 2: Instrukce pro 1. část výzkumu 
 

Porovnání statické fyzické atraktivity, sexuální 
přitažlivosti a atraktivity neverbálního chování u žen 

 
Univerzita Karlova 

Fakulta humanitních studií 
Katedra obecné antropologie 

 

Vážení respondenti,  

   

vítejte u výzkumu ženské fyzické atraktivity a přitažlivosti, který se koná pod záštitou 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy s podporou Grantové agentury Univerzity 
Karlovy.  
 
Cílem výzkumu je zjištění proměnných majících vliv na hodnocení fyzické atraktivity 
žen. Budou vám náhodně promítány fotografie obličejů a oblečených těl českých žen, které 
se účastnily castingů do filmů pro dospělé. 
Vaším úkolem bude tyto obličeje a těla žen bodově ohodnotit na škále od 1 (nejméně 
atraktivní, nejméně přitažlivá) do 7 (nejvíce atraktivní, nejvíce přitažlivá). Pokud budete 
danou ženu znát, hodnocení prosím vynechte.  
 
Chtěli bychom vás poprosit, abyste nevynášeli žádné informace či podrobnosti, které se při 
výzkumu dozvíte.  
 
Velice vám děkujeme za účast na výzkumu. 
 
Bc. Tomáš Hladký, Timothy Jason Wells Ph.D., Mgr. Klára Bártová Ph.D., Mgr. Lucie 
Krejčová, Bc. Kateřina Potyszová a Mgr. Jakub Binter 
 

V případě dotazů se obracejte na mail:  

hladkyt@student.cuni.cz či Jakub.Binter@fhs.cuni.cz 

 
 
  
 
 
Nyní bychom Vás rádi požádali o vyplnění informovaného souhlasu, který je nutný k další 
výzkumné činnosti:  
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7.3 Příloha č. 3: informovaný souhlas pro 1. část studie 
 

Porovnání statické fyzické atraktivity, sexuální 
přitažlivosti a atraktivity neverbálního chování u žen 

 
Univerzita Karlova 

Fakulta humanitních studií 
Katedra obecné antropologie 

 

 

Informovaný souhlas 

 

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s podmínkami účasti na výzkumu „Vztah fyzické 
atraktivity a neverbálního chování žen“ a že se jej chci dobrovolně zúčastnit. Beru na 
vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a budou použity 
pouze pro vědecké účely a nebudou poskytnuty třetím stranám. Potvrzuji, že jsem dosáhl 
věku 18 let. 
 
Beru na vědomí, že se nebudu o konkrétní podobě výzkumu dále šířit a pokud budu znát 
některou z prezentovaných žen, fotografii přeskočím a nebudu ji hodnotit. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

V Praze dne.........     Podepsán/a................................... 
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7.4 Příloha č. 4: Instrukce pro 2. část studie 
 
 

Porovnání statické fyzické atraktivity, sexuální 
přitažlivosti a atraktivity neverbálního chování u žen 

 
Univerzita Karlova 

Fakulta humanitních studií 
Katedra obecné antropologie 

 

Vážení respondenti,  

  

vítejte u výzkumu ženské fyzické atraktivity a sexuální přitažlivosti, který se koná pod 

záštitou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy s podporou Grantové agentury 

Univerzity Karlovy.  

Cílem výzkumu je zjištění proměnných majících vliv na hodnocení fyzické atraktivity žen 

a vnímání sexuálně explicitních erotických snímků. Budou vám náhodně promítány 

fotografie obličejů a oblečených i nahých těl a krátká sexuálně explicitní videa, s 

explicitními záběry, českých žen, které se účastnily castingů do filmů pro dospělé, které 

jsou volně dostupné na internetu. 

Vaším úkolem bude tyto obličeje, těla a videa žen bodově ohodnotit na škálách fyzické 

atraktivity a sexuální přitažlivosti od 1 (nejméně atraktivní/nejméně přitažlivá) do 7 

(nejvíce atraktivní/nejvíce přitažlivá). Pokud budete danou ženu znát, hodnocení prosím 

vynechte.  

Chtěli bychom vás požádat, abyste nevynášeli žádné informace či podrobnosti, které se při 

výzkumu dozvíte. Výzkum je zcela anonymní a dobrovolný a je možné ho bez udání 

důvodu kdykoliv ukončit. Poskytnuté údaje budou využity pouze pro vědecké účely a 

nebudou poskytnuty třetím osobám. 

 

Velice vám děkujeme za účast na výzkumu.  

Bc. Tomáš Hladký, Timothy Jason Wells Ph.D., Mgr. Klára Bártová Ph.D., Mgr. Lucie 

Krejčová, Bc. Kateřina Potyszová a Mgr. Jakub Binter 

 

V případě dotazů se obracejte na mail: 

 hladkyt@student.cuni.cz či Jakub.Binter@fhs.cuni.cz 
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7.5 Příloha č. 5: Informovaný souhlas pro 2. část studie 
 

 
Porovnání statické fyzické atraktivity, sexuální 

přitažlivosti a atraktivity neverbálního chování u žen 
 

Univerzita Karlova 
Fakulta humanitních studií 

Katedra obecné antropologie 
 

 

Informovaný souhlas 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti na výzkumu „Porovnání statické 

fyzické atraktivity, sexuální přitažlivosti a atraktivity neverbálního chování u žen“ a že se 

jej chci dobrovolně zúčastnit. Jsem srozuměn/a s povahou prezentovaných fotografií a 

videí a souhlasím se zhlednutím zobrazované nudity a sexuálně explicitních videí. 

Potvrzuji, že jsem dosáhl/a věku 18 let a mám alespoň minimální zkušenosti se sledováním 

podobných materiálů. 

 

Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a budou 

použity pouze pro vědecké účely a nebudou poskytnuty třetím stranám. 

 

Beru na vědomí, že se nebudu o konkrétní podobě výzkumu dále šířit a pokud budu znát 

některou z prezentovaných žen, hodnocení vynechám. 

 

Prohlašuji, že nebudu za žádných okolností nahlížet do odpovědí ostatních respondentů a 

budu se věnovat vyplňování pouze svých odpovědí a hodnocení. 

 

 

     

 

 

 

 

V Praze dne.........     Podepsán/a................................... 
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7.6 Příloha č. 6: Informační leták pro nábor respondentů do studie II 
 

Fakulta humanitních studií UK 

Zúčastněte se výzkumu hodnocení ženské atraktivity 
 

Chtěli bychom vás poprosit o spolupráci na právě probíhajícím výzkumu, při němž se 

hodnotí ženská atraktivita jak na fotografiích oblečených a nahých žen, tak na krátkých 

video ukázkách. 

Co zkoumáme? 

- Vnímání ženské atraktivity a přitažlivosti a porovnání mezi fotkami a videem 

-  Vliv podoby těla a obličeje na ženskou atraktivitu 

Koho hledáme? 

- Muže i ženy 18 – 35 let 

- Nutná zkušenost se sledováním sexuálně explicitních videí! 

- Bez minulosti psychických či fyziologických onemocnění 

 

Kde bude hodnocení probíhat? 

- V počítačové učebně na fakultě v Jinonicích v předem dohodnutém termínu 

- OBVYKLE:  PO, ST, ČT či PÁ, dle obsazenosti učebny kvůli výuce 

Jak dlouho to zabere a co za to? 

- Cca 1 hodinu 

- Odměna 100,- Kč 
 

Pokud vás výzkum zaujal, neváhejte se nám ozvat na vyzkumfhs.atraktivita@seznam.cz 

Pošleme vám detaily ohledně výzkumu a odkaz, kde si můžete zarezervovat termín 

hodnocení. 

Výzkum je zcela anonymní, poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely výzkumu, 

nebudou nikde zveřejňovány a nebudou poskytovány třetím stranám.  

 

Moc děkujeme, budeme rádi, když nám pomůžete. 

Za výzkumný tým 

Bc. Tomáš Hladký, Timothy Jason Wells Ph.D., Mgr. Klára Bártová, Ph.D., Mgr. Lucie 

Krejčová, Mgr. Kateřina Potyszová a Mgr. Jakub Binter, Ph.D. 
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