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ATRAKTIVITA A DŮVĚRYHODNOST 

Lenka Šrámková 

 

Abstrakt 
Jelikoţ je atraktivita často diskutovaným tématem, tato studie se jí zabývá jakoţto fenoménem 

sociální psychologie, především jejím vlivem při sociálním kontaktu. Provizorně byla zmapována 
orientační typologie lidí podle vzhledu (dvanáct kategorií) a do nich byli nalezeni vhodní zástupci. 
Cílem výzkumu pak bylo zjistit pořadí kategorií podle vnímané atraktivity a přisuzované 
důvěryhodnosti a vztah mezi těmito dvěma komponentami. Fotografie jsou portrétové a je jich 
čtyřiadvacet (dvanáct muţů a dvanáct ţen). Hlavním cílem tohoto šetření je však především 
připravit podklad pro plánovaný výzkum vlivu fyzické atraktivity člověka na jeho posouzení a 
ohodnocení jinými lidmi, konkrétně dopravními policisty, protoţe právě oni jsou často vystaveni 
rozhodování se na základě „prvního dojmu“. Respondenti tohoto předvýzkumu byli muţi ve věku 
20 – 35 let, budoucí policisté, kteří portrétované subjekty osobně neznali. Výsledky ukázaly 
korelaci mezi percipovanou atraktivitou a přisuzovanou důvěryhodností (r = 0,538 pro muţe a r = 
0,668 pro ţeny, resp. r = 0,748 pro muţe, r = 0,864 pro ţeny). Do následujícího výzkumu byly na 
základě tohoto předvýzkumu vybrány fotografie osob hodnocených jako nejatraktivnější, resp. 
nejméně atraktivní. 
 
Klíčová slova: fyzická atraktivita, osobní atraktivita, důvěryhodnost, atraktivita tváře, policie 

 

ATTRACTIVENESS AND CREDIBILITY 

Abstract 
Attractiveness is a widely discusses topic today, this paper focuses on attractiveness as a 

phenomenon of social psychology and especially on its influence on social contacts. An orientation 
typology of humans according to their appearance (twelve categories) was mapped out and the 
appropriate representatives of each category were found. The goal of the research was to state the 
order of these categories according to perceived attractiveness and ascribed credibility and to 
trace the relation between these two components. There were twenty-four portrait photographs 
(twelve men and twelve women). However, the main target of this study was to prepare the 
background for the planned research on the influence of the physical attractiveness of a person on 
the way he or she is viewed and evaluated by others, to be more specific, by traffic policemen as 
they often make decisions based on their "first impression". Respondents were men, 20-35 years 
old, soon-to-be policemen and they did not personally know the people on the portraits. The results 
show correlation between the perceived attractiveness and ascribed credibility (r = 0,538 for men 
and r = 0,668 for women). On the basis of this pre-study, the portraits of persons evaluated as the 
most attractive and the least attractive were chosen for the following research. 
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Úvod 
Přitaţlivost člověka je často diskutovaným tématem a mezi lidmi vzbuzuje rozporuplné 

reakce. Na jednu stranu je zájem o atraktivitu povaţován za značně povrchní, na stranu 
druhou mnohé studie prokazují, ţe přitaţlivost skutečně, ať uţ vědomě či nevědomě, 
ovlivňuje společenský kontakt. Zřejmé je to například u obsazování herců do filmů, seriálů, 
reklam – často se setkáváme s tím, ţe kladné postavy jsou vyobrazeny jako atraktivní, 
záporné jako neatraktivní. Tedy ať jiţ psychologické výzkumy, populární články nebo 
masmédia jsou důkazem toho, ţe atraktivita hraje v lidském ţivotě důleţitou roli a 
interpersonální přitaţlivost je předpokladem vzniku sympatií. Obecně by se dalo říci, ţe 
celková atraktivita jedince spočívá ve třech směrech: tělesné přitaţlivosti (dobově 
podmíněný ideál krásy a zdraví), statutární přitaţlivosti (symboly prestiţe, statutární 
symboly) a osobní přitaţlivosti (vlastnosti, především veselost, otevřenost, ochota) 
(Benesch, 2001). Tento článek má charakter předběţného sdělení (předvýzkumu) a 
vychází z postupové práce obhájené dne 22. 06. 2010 na FF UPOL. 

 
 
Fyzická atraktivita 
 
Tato komponenta nejvíce ovlivňuje navazování kontaktů, protoţe fyzický vzhled je 

většinou první informací, kterou o člověku získáme. Je dána např. rysy tváře, drţením těla, 
hmotností, barvou vlasů. Do jisté míry je ideál krásy dán dobovou a kulturní normou, která 
je sdílená většinou populace, kaţdý člověk však má, dle přísloví „sto lidí, sto chutí“, vlastní 
měřítka důleţitosti aspektů fyzické přitaţlivosti. Kromě toho se člověk nevyhne 
stereotypizaci na základě vzhledu a dřívějších zkušeností (Výrost, Slaměník, 2008).  

Vědomí vlastní atraktivity, či naopak neatraktivity, pro sociální okolí je součástí utváření 
sebeobrazu a tím důleţitou komponentou osobnosti, sebepojetí a sebevědomí jiţ od 
dětství. Hezké děti jsou častěji vyhledávány a tak častěji získávají pozitivní zpětné reakce, 
dostává se jim pozitivního sociálního posílení, čímţ se zpevňuje a zvyšuje jejich 
sebedůvěra. Ostatní děti pak častěji vyvaţují tento nedostatek osobnostními a výkonovými 
parametry (Stephan, Langlois, 1984).  

Jistě zde hraje roli tradiční stereotyp „co je hezké, to je dobré“, díky kterému atraktivní 
lidé jiţ od dětství dostávají pozitivnější zpětnou vazbu neţ lidé nepřitaţliví, neboť jsou jim 
přisuzovány pozitivní vlastnosti (Feingold, 1992). Fyzický vzhled můţe mít vliv na 
formování stereotypů jiţ v dětství a během socializace nabývá stále více na významu 
(Rubenstein, Langlois, Roggman, 2002). Tímto stereotypem se zabývala i Dionová (1972), 
která poţádala respondenty, aby ohodnotili podle záznamů a fotografie přestupek 
sedmiletého dítěte, navrhli trest a předpověděli pravděpodobnost, s jakou se dítě 
v budoucnu dopustí dalšího přečinu. Zjistilo se, ţe přitaţlivé děti jsou s menší 
pravděpodobností povaţovány za antisociální neţ děti nepřitaţlivé – respondenti hodnotili 
přestupky hezkého dítěte mírněji a navrhovali benevolentnější tresty neţ za tytéţ 
přestupky dítěte předem hodnoceného jako neatraktivního. Skupina psychologů v čele 
s Walsterovou (1966) provedla dnes jiţ známý výzkum nazvaný „Počítačový večírek“, ve 
kterém byli studentům náhodně přiděleni partneři na večírek. Po skončení měli studenti 
uvést, zda by si přáli znovu se setkat s přiděleným partnerem. Z výsledků pak bylo zřejmé, 
ţe největší zájem byl o jedince, kteří byli hodnoceni jako atraktivní, nehledě na jejich 
inteligenci, sociální dovednosti a osobnostní rysy.  

Fyzicky atraktivní lidé mají podle dostupných výzkumů velmi často vyšší společenský 
status, vysoké sebevědomí, více přátel (Langlois et al., 2000). Zároveň jsou ale také bez 
znalosti osobnostních charakteristik druhými povaţováni za úspěšné, šťastné a přívětivé.  
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Není tedy jasné, zda se jedná o příčinu nebo důsledek jejich přitaţlivosti, jedná-li se 
o cirkulární kauzalitu, o tzv. sebenaplňující se proroctví. Sociální stereotypy mají totiţ silný 
vliv na naše chování a reakce. Mohou ovlivňovat zpracování informací tak, aby byly 
zpětně posíleny. Člověk si často zapamatuje ty části chování druhé osoby, které 
odpovídají existujícímu stereotypu. Nicméně je také dosti moţné, ţe lidé pouţívají 
stereotypů k předpovědi budoucího chování druhých. Tyto stereotypy poté ovlivňují jejich 
vlastní chování a to vyvolá u druhé osoby reakci potvrzující stávající stereotyp. Pro 
ilustraci uvedu výzkum psychologů Snydera, Tanke, Berscheidové (1977), který zkoumal, 
jaké jsou kognitivní a behaviorální důsledky našich dojmů z jiných lidí. Realizovali to 
následovně: Muţům byl avizován desetiminutový telefonický rozhovor s ţenou, přičemţ 
jim před telefonátem byl předloţen ţenin ţivotopis s fotografií. Vtip byl samozřejmě v tom, 
ţe telefonní hovor vedla se všemi muţi jedna a tatáţ ţena, ale polovina respondentů 
dostala k ţivotopisu fotografii atraktivní, druhá polovina fotografii neatraktivní ţeny. 
Z výsledků je zřejmé, ţe muţi, kteří očekávali rozhovor s fyzicky atraktivní ţenou, jiţ před 
telefonátem předpokládali, ţe budou hovořit s dívkou otevřenou, příjemnou a vtipnou. 
Naopak u neatraktivní fotografie očekávali ţenu sociálně neobratnou, váţnou a 
odměřenou. Tomu také odpovídalo jejich chování v následném rozhovoru. Při hovoru s 
„přitaţlivou“ ţenou, byli více společenští, otevření, vtipní a projevovali o ţenu více zájmu, 
čímţ vyvolali u ţeny pozitivní reakci. Nezávislí posuzovatelé analyzující rozhovory zjistili, 
ţe reakce ţeny byly ovlivněny muţovým dojmem z ní. Tento výzkum byl několikrát 
zopakován a potvrzen. Je natolik populární, ţe je ke zhlédnutí na internetu (Youtube, 
2009). 

Jak u muţů, tak u ţen existuje určitý tělesný poměr, který je povaţován za atraktivní. 
U muţů se jedná o SHR – „Shoulder-to-hip ratio“, čili poměr ramena-boky, u ţen jde 
o WHR – „Waist-Hip Ratio“, poměr pas-boky. Aţ do určité hraniční hodnoty platí, ţe čím 
větší je tento poměr, tím je muţ, resp. ţena povaţován/a za atraktivnější (Singh, 2002). 
Poměr pasu k bokům, tedy ţenská postava tzv. typu přesýpacích hodin, je navíc prediktor 
neonatální váhy, coţ je klíčový faktor určující přeţití dítěte (Pawlowski, Dunbar, 2005; in 
Barret, Dunbar, Lycett, 2007) a zároveň ukazatel, ţe ţena není těhotná (Weiss, 2009). 

 
 
Osobní atraktivita 
 
Osobní atraktivita bývá z hlediska utváření a trvání interpersonálních vztahů 

povaţována za důleţitější. Je dávána do souvislosti s teorií afiliace, tedy potřebou člověka 
tvořit citové a sociální kontakty s druhými lidmi (Hartl, Hartlová, 2004). Někdy je téţ 
nazývána šarm nebo charisma. „Navození osobní atraktivity nelze zcela přesně vymezit 
vzhledem k téměř nekonečné množině prvků, které ji sytí. … Vždy rozhoduje právě ona 
jedinečná kombinace vstupujících aspektů atraktivity, která navodí vznik osobní 
atraktivity.“ (Řehan, 2007, str. 103).  

Existuje mnoho teorií o vzniku osobní atraktivity. Mezi nejrozšířenější patří teorie 
blízkosti a známosti, čili ţe mnoho důvěrných vztahů vzniká mezi lidmi, kteří se pohybují 
v určité blízkosti. Průlomovou studii na toto téma provedli Festinger, Schachter a Back 
(1950), kdyţ zkoumali počet přátelství ve vztahu s blízkostí lidí v komplexu studentských 
kolejí ve Westgate West. Minimálně desetkrát více přátelství se rozvinulo mezi jedinci 
bydlícími ve stejné budově neţ mezi jedinci v budovách různých. I v rámci budovy hrála 
roli blízkost, studenti bydlící na témţe patře se spřátelili rychleji a více neţ jiní. Efekt 
blízkosti na interpersonální přitaţlivost je vysvětlován menšími překáţkami ve vyhledávání 
kontaktu  mezi  dvěma  lidmi, dále   tzv. efektem  pouhé  expozice,  který  říká,  ţe   člověk  
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preferuje toho, s kým má častější a delší kontakt (Moreland, Zajonc, 1982), a především 
společně stráveným časem. Protoţe lidé, kteří spolu tráví volný čas, se o sobě navzájem 
dozvídají své názory a mají tak více moţností odhalit společné zájmy a hodnoty 
(Hewstone, Streoebe, 2006). Právě podobnost zájmů a hodnot je pak povaţována za další 
aspekt tvorby osobní přitaţlivosti a tím moţného následného přátelství. Lidé se 
souhlasnými postoji jsou pro člověka atraktivnější a jsou vnímáni jako sympatičtější a 
inteligentnější (Feldman, 1985; dle Šmahel, Veselá, 2006). Toto se týká hodnot a zájmů, 
naopak jsou ale hodnoceny osobnostní vlastnosti člověka. Atraktivnější se zdají být ty 
protikladné k těm, které charakterizují jedince. Nazývá se to hypotéza komplementárních 
potřeb, a vyslovil ji R. F. Winch. Tato hypotéza říká, ţe pokud rozdíly jednotlivých partnerů 
umoţňují lépe uspokojovat potřeby toho druhého, pak rozdílnost obou můţe vést k vyšší 
přitaţlivosti (Hayesová, 1998). Jako nejdůleţitější se jeví emocionální sloţka hodnocení 
druhé osoby. Právě tento základ podává vysvětlení toho, proč jsme kvůli jednomu 
pozitivně dominantnímu aspektu ochotni přehlíţet jiné, často negativní rysy člověka, a 
naopak proč jej jedna jeho negativní vlastnost pro nás zcela odepíše (Řehan, 2007). 

Tzv. matching phenomenon, hypotézu rovnocenných párů, zaloţenou na myšlence 
homogamie (homo – podobný, gamie – manţelství) popsali r. 1966 psychologové Walster, 
Aronson, Abrahams a Rottmann. To, ţe si člověk obvykle vybírá partnera stejné úrovně 
atraktivity, jako má on sám, bylo také dokázáno na pokračování zmíněného 
psychologického experimentu „počítačový večírek“. Zatímco po prvním večírku nechali 
zúčastněné studenty rozhodnout podle prvního dojmu – a výrazně kladněji byl hodnocen 
atraktivní partner (viz výše), na druhém večírku nechali experimentátoři párům prostor pro 
seznámení. Poté hodnocení dopadlo jinak, většina probandů projevila zájem o partnera 
zhruba stejně atraktivního, jako byli sami. Kdyţ výzkumníci navíc zjišťovali, které páry 
z prvního plesu vydrţely, byly to páry se stejnou úrovní atraktivity (Walster, Berschield, 
1974).  

 
 
Výzkum 
 
Cíle výzkumu 
První cíl: Prvním cílem výzkumu bylo zjistit korelaci mezi percipovanou atraktivitou a 

přisuzovanou důvěryhodností u prezentovaných fotografií. 
Druhý cíl: Provedené šetření bylo koncipováno především jako předvýzkum v rámci 

výzkumu vlivu atraktivity na posouzení člověka. Druhým cílem tedy bylo na základě tohoto 
výzkumu definovat nejvíce a nejméně atraktivního muţe, resp. ţenu, jejichţ fotografie 
budou pouţity do dalšího výzkumu.  

 
Příprava výzkumu 
Jelikoţ psychologické typologie se zabývají především charakterem, vlastnostmi a 

nikoliv primárně vzhledem a jelikoţ jiţ navrţené typologie ohlíţející se na vzhled mají málo 
kategorií (např. Kretschmer, Sheldon), záměrem výzkumu bylo zmapovat orientační 
typologii lidí podle vzhledu, aby nebyl ţádný typ zcela opomenut, a nalézt do této typologie 
vhodné zástupce (fotografie). 

Na základě odpovědi padesáti lidí na otázku „Kdybyste měl/a roztřídit lidi ve věkové 
kategorii 20 – 35 let, a to čistě podle vzhledu, jak by podle vás skupiny vypadaly (několik 
vzhledových charakteristik) a jaké by měly názvy?“ bylo definováno dvanáct nejčastěji se 
opakujících kategorií spolu s charakteristickými vzhledovými rysy. Na základě těchto 
skupin bylo vybráno a  vyfoceno  třicet lidí, kteří byli jinou skupinou padesáti lidí roztříděni  
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do předem definovaných kategorií. Z nejčastěji tvořených kombinací byla do kaţdé 
kategorie vybrána fotografie muţe a ţeny, tedy čtyřiadvacet lidí. Všichni vyfotografovaní 
jsou ve věku 20 – 30 let. Byli jednotně foceni zepředu u pozadí bílé stěny a měli neutrální  
výraz tváře. Fotografovaní byli poţádáni, aby se oblékli, učesali, muţi oholili a ţeny nalíčily 
tak, jak jsou zvyklí. Kategorie byly utvořeny pro ucelenost, aby bylo pokryto co nejvíce typů 
lidí a aby se předešlo vynechání důleţitého typu. Jedná se tedy o provizorní rozčlenění i 
názvy a proto zde není typologie uvedena celá, ale jen ilustrační náhled toho, na jakém 
základě byli lidé do výzkumu vybráni. 
 

 
1. „Romantický typ“ – definován jako světlý, plavý, jemný, femininní, blond, modrooký 

(obr. 1) 
 

 

 

 
(obr. 1 Romantický typ) 

 
 
 

2. „Intelektuální typ“ – definován jako brýlatý, tmavovlasý, s ostrými rysy, s vysokým 
čelem (obr. 2) 

 

 
 

(obr. 2 Intelektuální typ) 
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3. „Alternativní typ“ – definován jako přírodní, pestrý, etno, vousatý (muţ) rozcuchaný, 

asymetricky upravený či neupravený (obr. 3) 
 
 
 

 
 

(obr. 3 Alternativní typ) 
 
 
 
 
Výzkumná otázka 
„Jaký je vztah mezi vnímanou atraktivitou a důvěryhodností?“ Cílem tohoto výzkumu je 

zjistit, zda je přisuzovaná důvěryhodnost spjata s vnímanou atraktivitou a zda jedinec 
hodnocený jako nejatraktivnější, resp. nejméně atraktivní, bude zároveň povaţován za 
nejdůvěryhodnějšího, resp. nejméně důvěryhodného. Předpokladem je, ţe atraktivita 
a důvěryhodnost, obě hodnoceny pouze na základě vzhledu, spolu vysoce korelují.  

 
Výzkumný soubor 
Výzkumný soubor tvořilo sto respondentů. Všichni byli muţi, budoucí policisté z Vyšší 

policejní školy ministerstva vnitra v Brně ve věkové kategorii 20 – 35 let. Byli rozděleni do 
pěti školních tříd v počtu 23, 23, 20, 21 a 13 muţů. Průměrný věk hodnotitelů byl 25,5 let. 
Směrodatná odchylka věku hodnotitelů činila 4,43.  

 
Průběh šetření 
Respondentům byly předloţeny dvě obálky, které obsahovaly kaţdá dvanáct 

nastříhaných a náhodně zamíchaných fotografií muţů, resp. ţen. Tyto fotografie byly 
v levém horním rohu opatřeny náhodně zvoleným písmenem. Písmena plnila pouze funkci 
označení a nebyla jen z počátku abecedy, aby neevokovala pořadí. Dále dostali 
oboustranný záznamový arch, kde byly shrnuty instrukce k vyplnění. Tyto instrukce jim 
byly při zadání sděleny také ústně a byl jim dán prostor pro dotazy. Poté měli za úkol 
seřadit fotografie subjektivně podle atraktivity a důvěryhodnosti, muţe zvlášť a ţeny 
zvlášť. Na tento úkol nedostali časový limit, doba jednoho seřazování však nepřesáhla 5 
minut. Po dokončení byli respondenti poţádáni, aby fotografie zamíchali a vloţili zpět do 
obálek, aby se předešlo tomu, ţe další respondent dostane fotografie v obálce seřazené 
podle pořadí jeho předchůdce. 

 
 



 
 

   2011, roč. 5, č. 2-3 

                 Výzkumné studie 

  15  

 
Etika 
Všichni účastníci, kteří poskytli svou fotografii pro účely tohoto výzkumu, byli seznámeni 

s projektem, významem a časovým harmonogramem postupové práce, a podepsali 
informovaný souhlas s pouţitím fotografie. Respondentům byla dána moţnost se výzkumu 
neúčastnit. Po skončení seřazování, avšak před odevzdáváním, jim byly podány informace 
týkající se projektu šetření a plánovaného výzkumu, spolu s moţností záznamový list 
neodevzdat. Této moţnosti ţádný z účastníků nevyuţil. Po vyhodnocení odpovědí byly 
vyučujícím tříd zaslány e-mailem výsledky s prosbou o prezentaci studentům. 

 
Výsledky 
První cíl: Součet pořadí atraktivity, resp. důvěryhodnosti, které přidělili respondenti 

fotografiím, byl vydělen počtem respondentů (n = 100) a fotografie byly seřazeny podle 
průměrného pořadí atraktivity, resp. průměrného pořadí důvěryhodnosti. 

 
Muţi: Fotografie muţe Z byla nejčastěji povaţována za nejatraktivnější. Největší skok 

mezi pořadím atraktivity a důvěryhodnosti byl zaznamenán u fotografie muţe D, u které 
rozdíl činil 9 pozic, jinak byl rozdíl v pořadích max. 5 pozic. Směrodatná odchylka ani 
v jednom z případů nepřevýšila 3.6. – viz tabulka 1 a obrázky 4 a 5.  

 
 
 
 

 Fotografie mužů - průměrná a absolutní pořadí (posuzováno 100 osobami) 

Fotografie 
Průměrné pořadí podle 

atraktivity 
SD 

Průměrné pořadí podle 
důvěryhodnosti 

SD 
Absolutní 

pořadí podle 
atraktivity 

Absolutní 
pořadí podle 
důvěryhodn

osti 

z 2,81 2,66 4,57 2,87 1 2 

d 4,05 3,06 8,36 2,90 2 11 

m 4,91 2,76 5,51 2,82 3 4 

p 5,39 2,62 5,98 2,85 4 6 

b 5,43 3,00 6,04 2,90 5 7 

e 6,33 2,99 4,14 3,26 6 1 

s 6,71 2,71 4,95 3,13 7 3 

k 7,07 2,72 8,11 3,16 8 10 

h 7,29 2,55 7,68 2,87 9 9 

a 7,31 2,67 5,77 3,59 10 5 

v 9,97 2,06 7,50 3,04 11 8 

f 10,73 2,32 9,39 3,26 12 12 

  

korelace průměrného pořadí 
podle atraktivity a průměrného 
pořadí podle důvěryhodnosti 

0,538 

  
  

  

korelace průměrného pořadí 
podle atraktivity a průměrného 
pořadí podle důvěryhodnosti s 

vynecháním fotografie D 

0,748 

      

 

Tab. 1 Výsledky, Muţi 
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Obr. 4 Muţi, atraktivita 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Muţi, důvěryhodnost 
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Ţeny: Fotografie ţeny V byla nejčastěji povaţována za nejatraktivnější, zároveň u ní 

byl zaznamenán největší skok mezi pořadím atraktivity a důvěryhodnosti, ten činil 8 pozic. 
Jinak byl rozdíl v pořadích max. 4. Směrodatná odchylka ani v jednom z případů 
nepřevýšila 3.6. – viz tabulka 2 a obrázky 6 a 7. 

 

 Fotografie žen - průměrná a absolutní pořadí (posuzováno 100 osobami) 

Fotografie 
Průměrné pořadí podle 

atraktivity 
SD 

Průměrné pořadí podle 
důvěryhodnosti 

SD 
Absolutní 

pořadí podle 
atraktivity 

Absolutní 
pořadí podle 
důvěryhodn

osti 

v 1,85 1,35 7,38 3,28 1 9 

d 2,66 1,59 4,88 3,22 2 4 

n 4,23 2,15 4,77 2,66 3 3 

b 4,33 2,37 4,73 3,00 4 2 

t 4,88 2,03 3,45 2,63 5 1 

p 6,05 2,33 6,20 3,11 6 5 

k 8,18 2,16 6,32 3,17 7 7 

s 8,24 2,38 6,26 3,54 8 6 

e 8,26 2,11 8,66 2,49 9 11 

f 8,37 2,02 8,33 2,67 10 10 

a 9,27 1,88 7,35 2,80 11 8 

m 11,68 0,69 9,67 2,77 12 12 

  

korelace průměrného pořadí 
podle atraktivity a průměrného 
pořadí podle důvěryhodnosti 

0,668 

  
  

  

korelace průměrného pořadí 
podle atraktivity a průměrného 
pořadí podle důvěryhodnosti s 

vynecháním fotografie V 

0,864 

      

 

Tab. 2 Výsledky, Ţeny 
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Obr. 6 Ţeny, atraktivita 

 

 

Obr. 7 Ţeny, důvěryhodnost 

 
 
Jak výsledky muţů, tak výsledky ţen vykazovaly vysokou korelaci mezi percipovanou 

atraktivitou a důvěryhodností. Pro soubor muţů činila korelace rm = 0,538, pro soubor ţen 
rţ = 0,668. U obou pohlaví byla fotografie, která korelaci značně sniţovala. Rozdíl 
v průměrných pořadích atraktivity a důvěryhodnosti u fotografie ţeny V činil 8 pozic, u 
fotografie muţe D pozic 9. Po experimentálním vyřazení těchto dvou fotografií byla 
korelace mezi průměrnými pořadími atraktivity a důvěryhodnosti rm2 = 0,748, rţ2 = 0,864. 
Všechny tyto korelace jsou statisticky významné na hladině významnosti α = 0,01 (tm = 6, 
tţ = 8, resp. tm2 = 11, tţ2 = 17).  

Druhý cíl: Do následujícího výzkumu byly vybrány fotografie Z a F; resp. V a M. 
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Diskuze 
 
Ani pojem atraktivita, ani pojem důvěryhodnost nejsou striktně definovány a jsou 

pociťovány značně subjektivně. To by mohl být hlavní kámen úrazu nejen tohoto výzkumu. 
Fyzická atraktivita je definována pouze jako „míra přitaţlivosti“ a důvěryhodnost jako „míra 
spolehlivosti a věrohodnosti“. Tyto „míry“ tedy kaţdý člověk vnímá jinak a nelze jasně říci, 
co tedy za atraktivní povaţováno je a co není. Podle přísloví „sto lidí – sto chutí“ nejsou 
nikde pevně sepsaná měřítka přitaţlivosti ani důvěryhodnosti, zvláště pak ta tvořená 
pouze na základě vzhledu. Proto je obecně těţké tento fenomén zkoumat. Dále je důleţité 
si uvědomit, ţe jedná-li se o reálný kontakt, vţdy se atraktivita skládá i z osobní sloţky, 
charismatu člověka, přesto i kdyţ se omezíme čistě na vnímání a posuzování fyzické 
atraktivity, tak i ta při setkání s reálným člověkem vyznívá jinak neţ při hodnocení pouze 
jeho fotografie. V reálném kontaktu vstupují do hry proměnné jako drţení těla, oblékání, 
kontext situace aj.  

Vnímání fotografie se navíc obecně nikdy pro svou dvojrozměrnost nevyrovná 
opravdovému vnímání lidské tváře (Rubinstein, 2005). Vyřešit tyto problémy je nad 
moţnosti tohoto výzkumu. 

 
U rozčlenění lidí na kategorie, prováděného na začátku, je zajímavé, ţe popisy kategorií 
lidí na základě vzhledu jsou někdy vzhledové, jindy jiţ zachází do popisu vlastností. Dá se 
to připisovat tomu, ţe lidé uţ při otázce na vzhled připisují druhým nějakou vlastnost.  

Co se týká přímo výše prezentovaného výzkumu, problémem byla nejednotnost 
fotografií. I přes stejné nároky na fotografované se vyskytly rozdíly například v ostrosti, 
osvětlení či kvalitě fotoaparátu. Tyto proměnné mohou ovlivnit kvalitu fotografie a tím její 
působení na člověka. Také poţadavek na neutrální výraz tváře bylo pro některé těţké 
uchopit. Někteří jedinci za „neutrální“ povaţují výraz nejčastější a tak se často stávalo, ţe 
se na fotografii usmívali či nějak tvářili. Byla snaha tyto fotografie eliminovat a poţádat 
fotografované o několik dalších, nicméně u některých stále náznak úsměvu je, coţ mohlo 
ovlivnit vnímanou atraktivitu v tom smyslu, ţe usmívající se člověk vypadá pozitivněji a tím 
lépe působí na okolí. Fotografie zepředu, u bílé stěny a se striktně nařízeným výrazem 
navíc nikomu na atraktivitě nepřidá.  

Hlavním úskalím výzkumu byla situace, která nastala u výsledků fotografií ţen. A to, ţe 
nejkladněji hodnocená ţena co do atraktivity se v hodnocení důvěryhodnosti ocitla aţ na 
devátém místě. Pokud by spolu v tomto výzkumu atraktivita a důvěryhodnost vysoce 
nekorelovaly a byly pojímány jako dva rozdílné aspekty, výsledným sečtením bodů by se 
na první místo dostala fotografie D a byla by tak do plánovaného výzkumu zařazena ona. 
Protoţe je ale korelace poměrně vysoká, a navíc rozptyl hodnocení fotografie V není nijak 
velký, nebude fotografie D do následujícího výzkumu zařazena. 

U muţských fotografií se tato zvláštnost rovněţ objevila, a to u fotografie muţe D, která 
klesla z druhého místa hodnocení atraktivity dokonce o polí devět na předposlední, 
jedenácté místo hodnocení důvěryhodnosti. V tomto případě však ani po celkovém sečtení 
všech pořadí nedosahuje fotografie prvního místa. První místo je v obou případech 
zřetelně obsazeno fotografií muţe Z.  

Obě fotografie, které měly největší skok pozic mezi atraktivitou a důvěryhodností (výše 
zmiňovaná ţena V a muţ D), patřily do jednoho a téhoţ typu („Typ frajer“) v typologii 
navrţené na počátku. Jak jiţ bylo avizováno, navrţená typologie je značně provizorní a 
účelová, přesto by mohlo toto zjištění být zajímavým námětem pro další výzkum. 
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V obou případech, tedy jak u fotografií muţů, tak u fotografií ţen, byl nejhůře co do 

atraktivity i co do důvěryhodnosti hodnocen jeden a tentýţ člověk. Fotografie M u ţen měla 
dokonce směrodatnou odchylku odpovědí nejniţší z celého výzkumu, a to 0.69.  

Atraktivitou tváře se zabývá především tým pod vedením prof. Gründela na univerzitě 
v Regensburgu. Od roku 2001 se obsáhlý projekt věnuje výzkumu přitaţlivosti tváře a od r. 
2009 se zabývá i atraktivitou celé postavy (Beautycheck (A), 2010). Mezi charakteristické 
rysy atraktivního, jak muţského, tak ţenského obličeje patří podle tohoto výzkumu: snědší 
barva kůţe, uţší obličej, menší mnoţství tuku, tmavší obočí, hustší a tmavší řasy, ţádné 
kruhy pod očima, výše postavené lícní kosti, plnější rty, uţší krk. U ţen navíc tenčí obočí, 
delší řasy, uţší nos a jemné rty. U muţů širší horní neţ dolní polovina tváře, ţádné vrásky 
mezi nosem a koutky úst, symetričtější ústa, výraznější spodní čelist a výraznější brada 
(Beautycheck (B), 2010). Podle Bashoura (2006) jsou základní při určování atraktivity 
obličeje tato čtyři vodítka: symetrie, průměrnost, sexuální dimorfismus (znaky hladiny 
hormonů) a neotenie, čili zachování mladistvých znaků do dospělosti. Při porovnání těchto 
výzkumných zjištění s prezentovaným výzkumem bylo zjištěno, ţe ani ţena ani muţ, kteří 
byli hodnocení nejpozitivněji co do atraktivity, nemají tvář nejsymetričtější ze souboru. 
Přestoţe nebyl výzkum primárně zaměřen na tuto skutečnost, a proto nebyla ani 
prováděna přesná měření symetrie tváří, je pravděpodobné, ţe symetrie má spíše 
s atraktivitou vzájemný vztah, neţ ţe by byla primárním podnětem atraktivity (Scheib, 
Gangestad, Thornhill, 1999). 

 
Velký důraz byl kladen na to, aby respondenti osoby na fotografiích neznali, protoţe 
předchozí zkušenost, tzv. familiarita, značně ovlivňuje hodnocení přitaţlivosti. (Blaţek, 
Trnka, 2009). Můţe to být tím, ţe lidé mají obecný zájem o prototypické exempláře a ţe 
také jejich zájem o průměrné tváře je reflexí tohoto obecnějšího sklonu. 

Bylo dokázáno, ţe maskulinní rysy obličeje dospělých muţů vysoce pozitivně korelují s 
hladinou testosteronu v jejich slinách (Penton-Voak, Chen, 2004). Tváře ţen s vysokou 
hladinou estrogenu byly častěji povaţovány za atraktivní, femininní a zdravé (Law Smith et 
al., 2005). Jak fotografie muţe Z, tak fotografie ţeny V, tedy fotografie hodnocené jako 
nejatraktivnější, mají výrazné testosteron-, resp. estrogen-dependentní znaky, čili u muţe: 
vousy, hustší obočí, vystouplé lícní kosti, tmavší pleť i oči apod.; u ţen např. vyšší čelo, 
velké oči, hladká pleť (Cunningham, 1986; Johnston et al., 2001). Výzkumy se ovšem 
zcela jednoznačně neshodují na tom, zda jsou maskulinní znaky ve tváři muţe opravdu 
ţenami preferovány a povaţovány za atraktivnější (Fink, Penton-Voak, 2002; Barret, 
Dunbar, Lycett, 2007; Rhodes, Hickford, Jeffery, 2000; Rennels, Bronstad, Langlois, 
2008). 

Tento výzkum je od počátku pojímán především jako příprava pro výzkum následující. 
Vybrané fotografie budou prezentovány respondentům z řad dopravní policie spolu 
s popisem přestupku, který údajně spáchali, a respondenti budou mít za úkol navrhnout 
osobám trest. V instrukcích bude zdůrazněno, ţe záleţí pouze na tom, jak dotyčný situaci 
subjektivně posoudí a ţe nemusí brát v úvahu právní sankce předepsané zákonem. 
Výzkum potom bude spočívat v tom, ţe přestupek muţe bude jen jeden, ovšem polovině 
probandů bude předloţen s fotografií nejméně atraktivního (F) a druhé polovině s fotografií 
nejatraktivnějšího (Z) jedince. Taktéţ u ţen – polovině účastníků bude prezentován 
s fotografií nejméně atraktivní (M), druhé polovině s nejatraktivnější (V) ţenou. Idea 
výzkumu se opírá o práce Efrana (1974) a Stewarta (1980), kteří zkoumali stereotyp „Co je 
hezké, to je dobré“ na soudních přelíčeních. Bude vyuţita fotografie místo inscenovaných 
soudních přelíčení, aby byl eliminován vliv hereckých schopností „pachatele“ a naopak 
maximalizován vliv jeho vzhledu. Plánovaný výzkum bude reflektovat vliv fyzické atraktivity  
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na posouzení člověka jinými lidmi a případně upozorní na důsledky tohoto posuzování. 
Respondenti jsou vybráni z řad Policie ČR, protoţe ti často přichází do styku s lidmi a na 
jejich hodnocení člověka můţe často hodně záleţet. Cílem následujícího výzkumu bude 
tedy zjistit, zda se tito lidé nechávají ovlivnit přitaţlivostí osoby, se kterou jednají, anebo 
objektivně hodnotí pouze její prohřešek. 

 
 
Závěr 
 
Byla zjištěna korelace mezi vnímanou atraktivitou a důvěryhodností, a to pro soubor 

muţů rm = 0,538, pro soubor ţen rţ = 0,668. Při experimentálním odstranění jedné 
fotografie, která měla abnormální výsledky, z kaţdého souboru, činila korelace dokonce rm 
= 0,748 pro soubor muţů a rţ = 0,864 pro soubor ţen. Tyto korelace byly ověřeny t-testem 
pro signifikantnost korelačního koeficientu a byly označeny za statisticky významné. 

Do plánovaného výzkumu, který se bude zabývat vlivem fyzické atraktivity člověka na 
jeho posouzení druhými lidmi, byly ze souboru muţů vybrány fotografie Z a F. Ze souboru 
ţen fotografie V a M. Účastníky tohoto výzkumu budou opět policisté.  
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