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Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na prozkoumání žvýkání z hlediska mimických 

výrazů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část popisuje 

poznatky a výzkumy z oblasti výrazů tváře. Výzkumná část pak experimentálně 

porovnává žvýkání a neutrálně expresivní výraz v atributech důvěryhodnosti, atraktivity 

a dominance. Výsledky ukázaly, že žvýkání bylo hodnoceno jako signifikantně více 

dominantní a signifikantně méně důvěryhodné v porovnání s neutrálně expresivním 

výrazem. 
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Abstract: The thesis focuses on research of chewing in terms of mimic expressions. The 

thesis is divided into a theoretical and a research part. The theory part describes the 

findings and studies from the area of facial expressions. The research part experimentally 

compares chewing and neutral expression in the attributes of trustworthiness, 

attractiveness and dominance. The results showed that chewing was rated significantly 

more dominant and significantly less trustworthy compared to neutral expression. 

Keywords: chewing, faces, mimic expressions, trustworthiness, attractiveness, 

dominance 
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ÚVOD 

Před více než šesti lety kolovalo na internetu video zobrazující potyčku mezi 

mužem a ženou v newyorském metru (Noyze, 2012). Situace byla velmi napjatá, jelikož 

do sebe oba dva cestující začali kopat. Z ničeho nic si mezi oba dotyčné stoupnul mladý 

muž s bramborovými lupínky na tácku, který se do konfliktu nijak nezapojil, pouze klidně 

pokračoval v jezení brambůrků. Tím zcela změnil dynamiku a kontext situace, která 

následně deeskalovala. Muž s brambůrkami si za svůj čin vysloužil v médiích a na 

internetu přezdívku Snackman (v překladu svačinový muž). 

Na internetovém diskuzním fóru reddit byla deeskalace napětí ve zmíněném videu 

připsána žvýkání a vznikl pojem „efekt Snackmana“ (Satanta, 2014). Někteří přispěvatelé 

na fóru popisovali podobné zkušenosti s tímto domnělým efektem. Jeden uživatel si 

všimnul, že když prochází nebezpečnou čtvrtí a něco jí, mnohem méně lidí ho obtěžuje. 

Podle jiného uživatele člověk jí pouze v případě, kdy se cítí bezpečně, což také pocit 

bezpečí demonstruje v percepci jiných lidí. 

Netřeba psát, že zmíněné domněnky nemají žádnou výpovědní hodnotu, jelikož 

nebyly nikdy experimentálně testovány. Pokud je mi známo, neexistuje žádný výzkum, 

který by existenci „efektu Snackmana“ podpořil či vyvrátil. Jedinou výjimku představuje 

exhibice sponzorovaná značkou žvýkaček Beldent, která se snažila vyvrátit sociální 

stigma, že žvýkání žvýkačky vytváří negativní dojem žvýkajícího. Zkoumáno však bylo 

pouze žvýkání jako takové, ne „efekt Snackmana“. Tato exhibice probíhala jako 

jednodenní experiment v muzeu současného umění v Buenos Aires a měla podobu živé 

umělecké instalace sestávající se z pětice jednovaječných dvojčat. Každý pár dvojčat 

seděl vedle sebe a byl oblečen do stejného oblečení, např. policejní uniformy nebo obleku. 

Jediný viditelný rozdíl mezi nimi byl ten, že jedno z dvojčat žvýkalo žvýkačku, zatímco 

druhé zachovávalo neutrální výraz. Právě stejné vzezření a stejné oblečení mělo zajistit, 

že jediný rozdíl v hodnocení obou dvojčat bude důsledkem experimentální podmínky – 

percipovaného žvýkání žvýkačky. 481 návštěvníků muzea, jenž se experimentu účastnilo, 

mělo za úkol pozorovat dvojčata a odpovídat na otázky s nuceným výběrem. Otázky 

(např. který z těchto dvou policistů by vám dal spíše pokutu) se snažily kreativní formou 

zjistit, které ze dvou dvojčat bude celkově hodnoceno pozitivněji. Výsledky vyšly ve 

prospěch žvýkajících dvojčat, které účastníci hodnotili signifikantně pozitivněji. 
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(DelCampo Saatchi&Saatchi Buenos Aires, 2013). Nutno však podotknout, že při 

žvýkání žvýkačky se některým z dvojčat podezřele zvedaly koutky úst a daný výraz místy 

nápadně připomínal úsměv. Také není jasné, jestli byl set pokládaných otázek vnitřně 

konzistentní a tím pádem reliabilní. Samotná exhibice by se tak dala považovat spíše za 

promo akci dané značky žvýkaček, tudíž její výsledky musí být brány s velkou rezervou. 

Tato diplomová práce zkoumala ve výzkumné části žvýkání ve třech explicitně 

vytyčených atributech – důvěryhodnosti, atraktivity a dominance. Hodnocena byla také 

sympatičnost, ale tento atribut neověřoval žádnou hypotézu. Žvýkání je tak nahlíženo 

v kontextu mimických výrazů, jednak kvůli stejnému působišti, které s mimickými 

výrazy sdílí (tváři), ale také kvůli signální funkci, kterou oba dva fenomény sdílejí. 

Práce si za teoretický základ zvolila výzkumy z oblasti výrazů tváře, přičemž se 

snaží danou problematiku posuzovat prizmatem evoluční psychologie.  

  

https://www.youtube.com/channel/UC8eyo2Dn2k_0xwFIWkPVskw
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1 TVÁŘE JAKO PROTOTYPICKÉ PODNĚTY 

Tváře jsou jedinečné podněty, které zaujímají naši pozornost a v sociální interakci 

je jim věnováno výhradní postavení. To je způsobeno jednak společenskou konvencí, 

která vyžaduje, aby se lidé dívali do tváře osobě, se kterou komunikují, ale také tím, že 

tváře jsou zdrojem mnoha užitečných informací.  

Díky množství lidí a tváří, které nás v každodenním životě obklopují, jsou lidé 

experty na tváře. Z pouhého pohledu do tváře dokážeme vyvodit pohlaví, rasu či přibližné 

stáří osoby, na kterou se díváme. Tváře jsou totiž nositelem identity a jako takové jsou 

nejspolehlivějším vodítkem, které používáme k identifikaci známé osoby. Tváře jako 

vizuální podněty jsou pro náš sociální život jednoduše zásadní.  

Jak již ale bylo řečeno v úvodu, práce se snaží nahlížet problematiku v evolučním 

referenční rámci, tudíž termín „prototypický“ odkazuje na tváře jako na podněty, které 

jsou evolučně preformovány k tomu, aby prioritně zaujímaly pozornost. V následující 

podkapitole bude popsána samotná evoluční psychologie a její vztah k lidským tvářím. 

1.1 Evoluční psychologie a tváře 

Evoluční referenční rámec v psychologii je zprostředkován převážně evoluční 

psychologií, která integruje poznatky z psychologie, evoluční biologie, kognitivní vědy, 

antropologie a neurovědy. Tento přístup vychází z předpokladu, že všichni lidé zdědili 

od svých pravěkých předků soupravu psychických mechanismů, které jim napomáhali 

přežít a reprodukovat se (Barkow, Cosmides, & Tooby, 1995). 

Nakonečný o evoluční psychologii referuje jako o evolucionismu a o její ideji tvrdí 

následující:  

. . . vývojem jsou organismy ve svém boji o život vybavovány nejen biologicky 

účelnými orgány a fyziologickými funkcemi, které jim umožňují přežívání 

v daných životních podmínkách, ale i vývojově vyššími funkcemi, které se 

označují jako psychické. Psychika tak vystupuje ve vývoji životních forem jako 

nová kvalita, fenomenálně odlišná od fyziologických funkcí – o její podstatě 

může být jen různě spekulováno -, jako vývojově vyšší vitální funkce, která se 

sama dalším vývojem boje o život zdokonaluje a setrvává, protože se v boji o 
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život osvědčuje, protože umožňuje dokonalejší uskutečňování toho, co je pro 

život individua rozhodující, a sice účelné spojování situací s reakcemi a 

rozmnožování, aby byl udržován a rozvíjen život jedince a druhu, případně aby 

byly replikovány jeho „sobecké geny“ (Nakonečný, 2008, s. 64). 

Evoluční psychologie tak stejně jako evoluční biologie pracuje s konceptem 

přírodního výběru1 (Barkow et al., 1995). 

Přírodní výběr funguje jako filtr, který odděluje jedince, jenž jsou lépe adaptováni 

na své prostředí (a kteří spíše přežijí dostatečně dlouho na to, aby se rozmnožili a předali 

své geny potomkům) od jedinců, jenž jsou adaptováni méně (a kteří tak své geny 

pravděpodobně nepředají dál) (Barkow et al., 1995). V říši zvířat zahrnuje adaptace na 

prostředí také adaptaci ve vztahu predátor-kořist. Z logiky přírodního výběru vychází, že 

méně úspěšní jedinci se stanou kořistí, zatímco úspěšnější jedinci přežijí a předají dále 

geny, které jim přežití umožnily. Také neúspěšní predátoři spíše zemřou hladem a 

nepředají své geny, zatímco úspěšní predátoři ano (Dawkins & Krebs, 1979). 

Tento kompetitivní vztah mezi kořistí a predátory, který vede napříč generacemi 

k neustálému zlepšovaní jak predátorů, tak kořisti, se nazývá evoluční závod ve zbrojení 

(Dawkins & Krebs, 1979). Právě evolučnímu závodu ve zbrojení bývá připisován vývoj 

percepčních a motorických schopností, kterými disponují savci obecně. Během savčí 

evoluce však bylo klíčové propojení těchto dvou schopností, což zprostředkovaly emoce 

(Öhman & Mineka, 2001).  

Podle Isbellové (2006) se před asi šedesáti miliony let vyvinul smrtící jed u hadů, 

což představovalo silný evoluční tlak na savce, který u nich vedl k následnému rozvoji 

citlivých percepčních mechanismů, jenž umožňovaly rychlou detekci hadů.  

Tyto mechanismy vychází ze senzitivního vizuálního systému, který se u savců 

zřejmě vyvinul jako reakce na hrozbu představovanou hady a který vedl ke vzniku 

přímého spoje mezi vizuálním systémem a amygdalou, centrem pro zpracování strachu. 

Na neurální bázi je tento typ zpracování zřejmě založen na spojení vizuální percepce a 

                                                           
1 Přírodní výběr je zpětnovazební proces, který vede k přežití a reprodukci jedinců, jenž jsou nejlépe 

adaptováni na své prostředí. Reprodukce pak zajišťuje přetrvání genetických vlastností, které přežití 

v daném prostředí umožnily (Cosmides & Tooby, 2000). 
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podkorové dráhy, která vysílá informace o nebezpečí přímo do amygdaly, zatímco 

obchází kortikální zpracování, čímž zkracuje reakční čas (LeDoux, 1996).  

I krátce prezentovaný biologicky relevantní podnět je totiž rychle a efektivně 

zpracován bez nutnosti zaměřené pozornosti, v porovnání s neutrálními podněty. 

Podněty, které automaticky vyvolávají reakci strachu jsou převážně fylogeneticky 

relevantní povahy, jelikož signalizovaly ohrožení pro naše předky v průběhu evoluce. 

Tyto podněty jsou automaticky zpracovávány a vedou k defenzivním reakcím (Öhman & 

Mineka, 2001; Seligman, 1971).  

Až později se tento senzitivní vizuální systém ukázal být užitečným i v sociální 

oblasti, především kvůli rozšiřujícímu se sociálnímu životu lidí. Senzitivita vizuálního 

systému vůči nebezpečným podnětům totiž podněcovala ostražitost pro včasné odhalení 

podnětů, které oznamovaly nejen nebezpečí predace, ale také potencionálně agresivní 

střetnutí v sociálních konfliktech. Potencionálně agresivní střetnutí byla nejčastěji 

detekována v podobě výhružných či rozezlených výrazů tváře, jenž naznačovaly možné 

budoucí agresivní úmysly jedince. Vzhledem k tomu, že výhružné výrazy tváře mají 

historii dlouho několik milionů let, zakořenily během lidské evoluce jako biologicky 

relevantní podněty (Öhman, 2009). 

Existují ale také důkazy, že rychlá detekce se nemusí omezovat pouze na výhružné 

tváře, ale i na tváře jako takové (Goren, Sarty, & Wu, 1975; Pinkham, Griffin, Baron, 

Sasson, & Gur, 2010). Tváře by také mohly být detekovány a zpracovávány modulárně, 

to znamená nezávislým percepčním systémem, který je aktivován pouze jedinečným 

podnětem, na který je specializován. 

1.2 Moduly 

Modul je hypotetický konstrukt, který poprvé definoval Fodor (1983) jako 

vrozená „zařízení“, která zpracovávají velmi konkrétní typy informací vysoce 

stereotypním způsobem. Na modul tak lze pohlížet jako na algoritmus, který řeší pouze 

jeden konkrétní problém, pro který je určen. Fodor se domnívá, že pouze percepční 

procesy (např. zrakové vnímání) jsou uspořádány do těchto vrozených modulů, které 

fungují jako systémy vstupů. 
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Funkcí těchto percepčních modulů je rychlé a účinné zpracování vstupních 

senzorických informací, což zkracuje reakční čas potřebný k jednání (Frankenhuis & 

Ploeger, 2007). Pokud tak na jedince působí určitý podnět, například si všimne hada 

v trávě, modul pro navození strachu se automaticky aktivuje a adekvátním způsobem 

povede jednání a prožívání tohoto jedince, aby se hrozbě úspěšně vyhnul (Öhman & 

Mineka, 2003). 

Fodor (1983) definoval svůj koncept modularity za použití seznamu devíti 

vlastností, které jsou podle něj pro modulární systémy typické. Mezi nejdůležitější z nich 

patří doménová specifičnost, zapouzdřenost, automatičnost, nepřístupnost vědomí, 

rychlost, neurální lokalizace a automatické výstupy. Každý modul je tak nezávislý na 

ostatních modulech a každý reaguje na jedinečné podněty z prostředí. Fungování modulu 

také nemůže být ovlivněno předchozí zkušeností, jelikož je ohraničen vůči ostatním 

modulům a vyšším kognitivním procesům, například myšlení. 

Příkladem fungování percepčního modulu může být Müller-Lyerova iluze (viz 

Obrázek č. 1), která ilustruje, že i když si je člověk vědom iluze (obě dvě linie jsou stejně 

dlouhé, ale jedna se zdá být delší), stejně se jí nedokáže ubránit. Znalost iluze tak 

nedokáže změnit způsob, jakým je vizuální informace posílána do mozku (Fodor, 1983). 

Jak již bylo řečeno, Fodor (1983) se domnívá, že modulární povahy jsou pouze 

percepční procesy. Z toho vyplývá, že vyšší kognitivní funkce nejsou specializované na 

řešení konkrétních problémů a jsou tzv. doménově generální.  

S tím však Cosmides, Tooby a Barkow (1992) nesouhlasí a domnívají se, že 

v lidské evoluční minulosti existoval silný selekční tlak na to, aby mnoho schopností řešit 

problémy bylo modulární povahy. Tito evoluční psychologové jsou zastánci hypotézy 

masivní modularity, podle které jsou doménově generální centrální kognitivní procesy, 

jakožto jediný nástroj myšlení, z evolučního hlediska neefektivní. 

Pinker (1997) se dále domnívá, že samotný koncept modularity by měl být 

zakotven v pojmu funkční specializace, spíše než v seznamu nezbytných vlastností, které 

musejí být podle Fodora (1983) splněny. Moduly by tak podle Pinkera měly být 

definovány pouze specifičností operací, které vykonávají.  
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1.2.1 Rozpoznávání obličejů 

Rozpoznávání obličejů je percepční proces, který vykazuje známky doménově 

specifické modularizace. Je totiž empiricky prokázáno, že děti již 9 minut po porodu 

věnují prioritně pozornost tvářím, nebo podnětům, které tváře připomínají, oproti jiným 

podnětům. Toto zjištění mimo jiné implikuje, že děti se rodí s určitou percepční znalostí 

(Goren et al., 1975). Děti však do dvanácti měsíců zpracovávají informace o tvářích 

v různých oblastech mozku. Johnson (1991) se domnívá, že ke zpracovávání těchto 

informací dochází subkortikálně. Až kolem prvního roku života se u dětí specializují 

oblasti ve zrakové kůře v pravé hemisféře, které jsou vyhrazené na zpracování tváří 

(Mills, Coffey-Corina, & Neville, 1993). Těmito specializovanými oblastmi jsou laterální 

gyrus fusiformis a sulcus temporalis superior a jejich význam je nepopiratelně zásadní 

pro percepci a zpracování tváří (Haitová, Mareček, Mikl, Zelinková, & Brázdil, 2012). 

Stále je však nejasné, zda jsou tyto oblasti a jejich mechanismy podnětově specifické a 

tudíž modulární (Farroni et al., 2005). 

Některé důkazy totiž naznačují, že tyto oblasti jsou spíše centrem tzv. zrakové 

expertizy, které je nejčastěji dosaženo právě u tváří. Jeden z těchto důkazů vychází ze 

studie, ve které Gauthier, Skudlarski, Gore a Anderson (2000) skenovali pomocí funkční 

magnetické rezonance mozky probandů, jenž byli experty s mnohaletými zkušenostmi 

v rozpoznávání aut nebo ptáků. Výzkumníky zajímalo, zda se u expertů ve zmíněných 

oblastech aktivují oblasti vyhrazené pro zpracování tváří, když budou vystaveni 

podnětům, které umí expertně diferenciovat. Probandům byly proto předkládány 

fotografie zobrazující auta či ptáky, zatímco výzkumníci měřili neuronální aktivitu jejich 

mozků. Výsledky ukázaly, že u probandů expertů byly při prohlížení fotografií 

aktivovány oblasti mozku vyhrazené pro zpracování tváří, zatímco u laiků tomu tak 

nebylo. Tyto výsledky tak naznačují, že oblast zrakové kůry, jenž je aktivována při 

zpracování obličejů, se nejspíše během života modularizuje na tváře. 

Podle Pinkerovy (1997) definice by se tak tyto oblasti zrakové kůry daly označit 

za modul pro zpracovávání tváří, zatímco podle té Fodorovy (1983) nikoli. 

 Další důkaz o postupné modularizaci poskytuje studie, ve které výzkumníci 

zaznamenávali pohyby očí tříměsíčních, šestiměsíčních a devítiměsíčních dětí a skupiny 

dospělých během sledování kresleného filmu. Cílem studie bylo zjistit, do jaké míry 



14 
 

upoutávají tváře pozornost v rámci komplexních a dynamických scén a jak dlouho budou 

pozorovány. Výsledky odhalily, že tendence dívat se na tváře rostla spolu s věkem. Podle 

autorů existuje u dětí od raného dětství zaujatost vůči tvářím, která může být dostačující 

pro podněcování dalšího učení spojeného s tvářemi. Pokud tedy oblast zrakové kůry není 

modularizována na tváře, mohla by tato vrozená zaujatost představovat prostředek, 

kterým se modularizace dosahuje (Frank, Vul, & Johnson, 2009). 

1.2.2 Modul strachu 

Modul strachu je nezávislý, informačně zapouzdřený, percepční, behaviorální a 

neurální systém, který se u savců původně vyvinul, aby jim asistoval v obraně proti 

predátorům. Tento modul je selektivně senzitivní a automaticky aktivovaný, pokud je 

jedinec vystaven prototypickému podnětu spojenému s hrozbou. V takovém případě pak 

modul podněcuje útok od predátorů, udává priority pozornosti a připravuje jedince 

k efektivnímu zpracování informací (Öhman & Mineka, 2003). 

Empirické důkazy naznačují, že i výhružné obličeje jsou prototypickým podnětem 

pro modul strachu. Ve výzkumech s podmiňováním bylo totiž zjištěno, že u lidí existuje 

zvýšený podmíněný strach z výhružných obličejů ve srovnání s neutrálně expresivními 

obličeji. V jednom z těchto výzkumů testoval Öhman (2009) hypotézu, že výhružná tvář 

se mnohem snáz podmíní s averzivním nepodmíněným podnětem, oproti tváři šťastné. 

Participanti v tomto experimentu byli rozděleni do tří skupin a každá skupina byla 

vystavena odlišné tváři – jedna vyjadřovala hněv, druhá radost a třetí (kontrolní) 

měla neutrální výraz. Zatímco se skupiny signifikantně nelišily během podmíněného 

tréninku (osvojování), participanti podmiňovaní naštvanou tváří vykazovali mnohem 

vyšší odolnost vůči vyhasnutí oproti participantům, kteří byli podmiňováni šťastnou nebo 

neutrální tváří. 

Kromě výhružných tváří jsou prototypickými podněty zřejmě také nejčastější 

předměty fóbií. To naznačují výsledky experimentu, ve kterém výzkumníci promítali 

probandům snímky zobrazující hady a pavouky, zatímco neutrálním kontrolním 

podnětem byl například dům. Do toho pomocí elektrotaktilního stimulátoru, který dává 

mírné elektrické šoky, vytvářeli nepodmíněný podnět a závislou proměnnou, odpověď 

vodivosti kůže, zaznamenávali na polygrafu. Výsledky ukázaly signifikantnější vliv 

podmiňování u obrázků hadů a pavouků oproti obrázkům domů, což se jevilo jako 
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zvýšená rezistence vůči vyhasnutí v momentě, kdy byly vynechány nepodmíněné 

podněty, tedy elektrické šoky. Obrázek hadů nebo pavouků tak vyvolal po jediném 

použití elektrického šoku u probandů strach, a na další obrázky hadů a pavouků reagovali 

strachem i bez dalšího použití šoků. Podmínit strach u neutrálních podnětů však 

vyžadovalo mnohem více elektrických šoků, než se povedlo spárovat podnět se strachem. 

Autoři studie se domnívají, že tento specializovaný modul se podobně jako senzitivní 

vizuální systém u lidí vyvinul kvůli hrozbě hadů, ačkoliv se neomezuje pouze na ně. 

Hrozba výhružných obličejů je totiž podobná hadům, co se týče aktivace modulu strachu 

(Öhman, Eriksson, & Olofsson, 1975). 

1.2.3 Efekt tváře v davu 

Efekt tváře v davu představuje schopnost rychle detekovat výhružné výrazy tváře 

a adekvátně na ně reagovat (Bergen & Julesz, 1983). Výhružný výraz tváře je totiž 

důležitý sociální signál, který u pozorovatele vede často k submisi a úzkosti (Öhman, 

1986). Tento efekt stojí na pomyslném pomezí rozpoznávání obličejů a modulu strachu, 

jelikož výhružná tvář okamžitě zaujímá pozornost nezávisle na kognitivní kontrole 

(Öhman & Mineka, 2001). 

Efekt tváře v davu byl opakovaně empiricky potvrzen. V jednom z experimentů 

měli participanti za úkol se podívat na 108 fotek a na každé z nich byl shluk 9 lidí. Jejich 

úkolem bylo vyhledat výraz tváře, který se nějak odlišoval od ostatních. Na první 

polovině všech fotek byly u všech 9 lidí výrazy tváří stejné. Na druhé polovině fotografií 

vykazoval jeden výraz tváře odlišnou emoci od ostatních. Podle předpokladu byly 

naštvané výrazy tváře v davu šťastných lidí nalezeny signifikantně rychleji než šťastné 

výrazy tváře v davu rozezlených lidí. Výsledky tak naznačují, že tváře jsou zřejmě 

zpracovávány předpozornostně za účelem identifikace výhružných výrazů (Hansen & 

Hansen, 1988). 

V jiném experimentu měli participanti za úkol hodnotit emoce třiadvaceti lidí na 

osmdesáti fotkách. Fotky byly zpracovány v programu Adobe Photoshop tak, aby se 

každá fotka sestávala pouze z hlavy a krku, zatímco pozadí bylo vyčerněno. Tři základní 

výrazy tváře (neutrální, naštvaný, šťastný) byly zachyceny u každého z třiadvaceti lidí na 

fotografiích. Participanti měli kategorizovat všechny výrazy do jedné ze tří zmíněných 

kategorií. Po vyhodnocení výzkumníky bylo vybráno devět jedinců na fotkách, kteří 
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poskytli nejlépe rozeznatelné výrazy tváře a ti byli zahrnuti do dalšího úkolu s vizuálním 

vyhledáváním. Tento úkol zahrnoval sedmadvacet fotek devíti lidí. Výzkumníci vytvořili 

jednotlivé fotografické koláže a na každé koláži bylo devět fotek různých lidí (viz 

Obrázek č. 2). Participanti měli hodnotit, zda všechny výrazy vyjadřují stejnou emoci, 

nebo zda je mezi výrazy nějaký, který se odlišuje. Výsledky opět prokázaly, že naštvané 

výrazy tváře byly na snímku nalezeny signifikantně rychleji oproti výrazům šťastným 

(Pinkham et al., 2010). 

Výsledky z jiného výzkumu dále naznačují, že k navození efektu tváře v davu je 

postačující pouze oblast očí, která zřejmě poskytuje klíčový signál nutný k identifikaci 

ohrožení. To bylo zjištěno opět v úlohách s vizuálním vyhledáváním, ve kterých byly 

použity pouze fotky očí a obočí. Ačkoliv participanti neviděli celou tvář, dokázali 

vyhledat výhružný výraz signifikantně rychleji oproti jiným výrazům pouze na základě 

částečných vizuálních informací (Fox & Damjanovic, 2006). 

1.2.4 Dvoudimenzionální model hodnocení tváří 

Dvoudimenzionální model hodnocení tváří je model vytvořený Oosterhofem a 

Todorovem (2008), který vychází z behaviorálních studií a počítačového modelování. 

Tento model pracuje s hypotézou, že lidé automaticky hodnotí tváře z hlediska dvou 

dimenzí – valence/důvěryhodnosti a dominance/síly. Valence figuruje jako signál, zda se 

má jedinec pozorované osobě vyhnout, nebo se k ní naopak přiblížit, zatímco dominance 

informuje o fyzické síle pozorovaného jedince. Podle autorů představuje automatické 

hodnocení těchto dimenzí adaptivní mechanismus, který slouží k rychlému odvození 

potencionálně škodlivých úmyslů pozorovaného jedince a jeho schopnosti způsobit 

fyzickou újmu.  

Oosterhof a Todorov (2008) vytvořili model těchto dvou základních dimenzí tváří 

z výsledků výzkumu, ve kterém požádali 55 participantů, aby popisovali podnětové 

fotografie tváří, aniž by specifikovali, na co se mají participanti při svých popisech 

zaměřit. Všechny získané popisy byly kategorizovány do 14 dimenzí a poté dekorelovány 

pomocí analýzy hlavních komponent. Autoři zjistili, že všechny kladné dimenze (např. 

atraktivita) měly pozitivní náboj a všechny nepříznivé dimenze (např. agresivita) měly 

náboj negativní. Rozdělení dimenzí na dva póly interpretovali autoři jako hodnocení 
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valence. Několik dalších dimenzí (např. agresivita a sebevědomí) pak bylo interpretováno 

jako hodnocení dominance.
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2 TVÁŘE A EMOCE 

Tato kapitola popisuje vztah tváří a emocí prostřednictvím výrazů tváře. Emoce a 

výrazy tváře jsou spolu totiž nerozlučně spjaty. Když je u jedince zahájena emoční reakce, 

dojde k fyziologickým změnám v organismu, které se projeví také změnou výrazu tváře.  

Všechny důkazy také nasvědčují tomu, že existuje několik univerzálních 

emocionálních výrazů tváře, které jsou při silném prožitku emoce u všech lidí stejné a 

tudíž vrozené. Toto tvrzení by bylo ještě před několika desetiletími kacířstvím, jelikož 

vědecká komunita považovala dlouho dobu výrazy tváře za pouhé projevy kulturní 

konvence, které nemohou být pro všechny lidi univerzální. Tuto představu změnily až 

výzkumy Paula Ekmana, které jsou popsány v samostatné podkapitole 2.2. 

Další podkapitoly se zabývají mechanismy, které mohou stát za schopností lidí 

spolehlivě vyčíst emoce z výrazů tváří jiných lidí. V další podkapitole jsou pak popsány 

dvě rozdílné neurální dráhy, které řídí produkci výrazů tváře.  

Nejprve je však zapotřebí definovat emoce jako takové a jejich vztah k výrazům 

tváře. 

2.1 Vztah emocí a výrazů tváře 

Emoce se vyvinuly jako koordinovaný systém reakcí, který lidem umožňuje 

rychle a efektivně reagovat na události, které nějak ovlivňují jejich blaho (Ekman & 

Friesen, 2003).  

Nakonečný se o emocích vyjadřuje následovně: 

. . . pojem emoce . . . vyjadřuje komplexní fenomén, jehož složky vedle 

fyziologických změn a určitých způsobů chování tvoří city jako jisté způsoby 

prožívání situací, do nichž lidé vstupují. Zvláštností cítění je jeho úzké spojení 

s motorikou, biochemickými změnami a vegetativními procesy. Jednota cítění a 

těchto tělesných změn se označuje jako emoce a poukazuje na jejich původní 

biologický význam, jímž byla adaptivní reakce na významné životní situace, 

reakce individua jako psychofyzického celku (např. prožívání strachu jako citové 

reakce na situaci ohrožení, která byla současně spojena s mobilizací energie nutné 

např. pro útěk před predátorem). V tomto smyslu vznikly emoce v průběhu 
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evoluce jako procesy hodnocení životního významu situací, které byly 

současně spojeny s mobilizací energie (aktivací organismu) nutné na vynaložení 

účelného chování, např. výše zmíněného útěku ze situace ohrožující život 

individua. Situace rozpoznaná jako signál nebezpečí vyvolávala pocit strachu a 

současně aktivaci organismu připravující ho na útěk. Primární emoce tak byly 

složkou instinktů, ale měly jako biologicky účelné reakce také určité racionální 

jádro sui generis a v dalším fylogenetickém vývoji se spojovaly s kognitivní 

analýzou situace, obsahově se diferencovaly a mohly být vyvolávány také 

vzpomínkami a představami. Původní funkcí emocí bylo tedy hodnocení situací 

a příprava jejich fyzického zvládnutí. Současně však emoce měly a mají také 

vnitřní původ ve fyziologických a sociálních potřebách člověka, jako jsou např. 

hlad a sdružování. Svůj původní hodnotící a aktivační význam v regulaci chování 

si emoce podržely dodnes, ale jejich zdroje se rozšířily s vývojem lidstva i na 

podněty a hodnoty dané kulturou, takže dnes tvoří bohatou, obsahově 

diferencovanou fenomenologii cítění (Nakonečný, 2012, s. 11).  

Z evoluční perspektivy jsou tedy emoce nadřazené programy, které usměrňují 

vnímání, připravují organismus k určitému jednání a koordinují chování a prožívání, 

pokud je jedinec konfrontován s podněty nebo situacemi, které fungují jako emoční 

spouštěče (Winkielman & Berridge, 2004). 

Spouštěče jsou často spojeny se stavy vyvolanými externím podnětem a jsou mají 

signální funkci vyzývající organismus, aby soustředil pozornost na konkrétní aspekty 

prostředí. Tyto podněty nebo situace jsou především ty, se kterými se naši předci 

opakovaně setkávali v průběhu evoluční historie, anebo které nebylo možné úspěšně 

vyřešit bez nadřazené úrovně programové koordinace (Barkow et al., 1995).  

Ekman o spouštěčích píše následující: 

Automatické hodnotící mechanismy musejí být citlivé na dva typy spouštěčů. 

S prvním typem souvisí potřeba prověřovat v okolí události, které se dějí 

každému z nás – události důležité pro blaho nebo přežití každého člověka. U 

každé emoce pak může existovat několik takových základních událostí (situací) 

– a tyto jsou uloženy v mozku každé lidské bytosti. Mohou být uloženy jako 

schéma, abstraktní koncept či kostra určité scény, u strachu například hrozba 
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ublížení, u smutku nějaká významná ztráta. Stejně pravděpodobnou možností je, 

že nejsou uloženy v abstraktní podobě, ale jako konkrétní události. Například u 

strachu je to ztráta podpory nebo hrozba, že do nás něco narazí. U smutku by 

zase univerzálním spouštěčem mohla být ztráta milované osoby nebo osoby, na 

kterou jsme silně fixováni . . . V průběhu života pak narazíme na spoustu 

různých událostí, které se naučíme interpretovat tak, že nás vystraší, rozhněvají, 

nebo potěší. Tyto situace si postupně přidáváme k univerzálním událostem, a 

rozšiřujeme tak spektrum situací, na které naše automatické hodnotící 

mechanismy reagují. Tyto „naučené“ události se mohou blízce nebo jen 

vzdáleně podobat univerzálně platným událostem. Jsou buď jejich rozvedením, 

nebo doplňkem (Ekman, 2015 s. 44). 

Když je jedinec konfrontován s typickým spouštěčem, emoční program vyšle 

signál, který aktivuje specifickou konstelaci subprogramů vyvinutých k řešení takového 

typu adaptivního problému. Každá emoce tak zapíná další přidružené programy, zatímco 

jiné vypíná (Cosmides & Tooby, 2000). Výrazy tváře, které emoce provázejí a které 

zprostředkovávají informaci o emočním stavu jedince druhým jsou součástí tohoto 

systému odpovědí (Ekman & Friesen, 2003). 

U lidí se zřejmě také vyvinuly automatizované výklady faciálních projevů emocí, 

které dekódují výrazy do znalostí mentálního stavu jiného člověka. Tyto mechanismy 

budou popsány dále. Autentický emocionální výraz tváře tak sděluje, že jedinec aktivoval 

související emoční program, čímž poskytuje pozorovateli informaci o svých mentálních 

programech, fyziologii a situaci, ve které se nachází (Cosmides & Tooby, 2000). 

Ačkoliv může obličejové svalstvo vyprodukovat velké množství výrazů, jen malý 

počet výrazů je univerzálních. Tyto výrazy vznikají vyvoláním emocí, což vychází 

z hypotézy, že obličejové konfigurace jsou geneticky zakódované (Ekman, 1993). 

Alternativní vysvětlení existence univerzálních výrazů zahrnuje kulturně konstantní 

učení skrze sociální učení, během kterého si člověk asociuje konkrétní výrazy tváře 

s konkrétními emocionálními stavy (Matsumoto & Willingham, 2009). Nicméně bylo 

prokázáno, že i členové domorodých kmenů, jenž téměř nikdy nepřišli do kontaktu s jinou 

kulturou nebo jejími členy, vyjadřují emoce stejnými výrazy tváře, což podporuje 

hypotézu o geneticky zakódované obličejové konfiguraci (Ekman & Friesen, 2003). 



21 
 

2.2 Univerzální výrazy emocí 

S myšlenkou univerzálnosti mimických výrazů tváře přišel již Charles Darwin, 

který se domníval, že určité mimické výrazy by mohly být produktem evoluce a jako 

takové vrozené (Darwin, 1956). První empirické důkazy však představil až Ekman 

(1971), který zastává názor, že tvář je tzv. multisignální systém. Výraz tváře může být 

záměrně používán ke komunikaci, ale také může neúmyslně prozrazovat zažívané emoce 

jedince. 

Ekman (1971) ve své první studii na toto téma promítal probandům z pěti 

rozdílných zemí a kultur (Chile, Argentina, Brazílie, Japonsko, USA) fotografie tváří 

vyjadřujících nějakou emoci a probandi měli za úkol odhadnout jakou. Většina 

participantů došla ke vzájemné shodě, což podporovalo hypotézu, že určité výrazy tváře 

by mohly být univerzální. Nebylo však vyloučeno, že participanti se mohli významy 

mimických výrazů naučit např. sledováním filmů. 

Ekman se proto vydal za izolovaným kmenem Foreů na Novou Guineu, kde 

domorodcům předložil fotografie různých výrazů tváře, které měli hodnotit. Ekman 

domorodcům z kmene Foreů přečetl krátký příběh evokující nějakou emoci a participanti 

měli za úkol zvolit výraz na fotografii, který emoci nejlépe ilustroval. Příslušníci kmene 

byli v naprosté většině případů schopni přiřadit správné fotky k jednotlivým příběhům, 

pletli si však výraz strachu s výrazem překvapení – to mohlo být způsobeno tím, že pro 

ně byl strach s překvapením často spojen (Ekman & Friesen, 1971). Ekman s kmenem 

Foreů provedl ještě druhý experiment, ve kterém byli členové kmene vyfotografováni 

během ztvárňování mimických výrazů různých emocí. Tyto fotky pak Ekman promítnul 

studentům ve Spojených Státech, kteří měli hodnotit, jakou emoci výraz na fotografii 

vyjadřuje. Studenti výrazy hodnotili správně, ale stejně jako u členů kmene Foreů se jim 

pletly výrazy strachu a překvapení (Ekman & Friesen, 2003). 

Ekman na základě získaných poznatků usoudil, že existuje šest univerzálních 

výrazů emocí – znechucení, strach, radost, překvapení, smutek a hněv (viz Obrázek č. 3) 

(Ekman & Friesen, 1971).  

Ekman (2015) se domnívá, že znechucení původně vzniklo jako reakce na zkažené 

nebo nechutné potraviny, ale neomezuje se pouze na ně. Je to reakce na podnět, který je 
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považován za odporný nebo nepříjemný. Takovým podnětem může být i nekorektní 

chování jiného jedince (Ekman, 2015). Za typické obličejové projevy této emoce uvádí 

Nakonečný (2012) obočí stažené směrem dolů, zdvižený horní ret a dolní ret posunutý 

dopředu. 

Strach je dle Nakonečného (2012) emoce vyvolaná přítomností nebo hrozbou 

nebezpečí. Ekman (2015) považuje za typické mimické projevy strachu zdvižená horní 

víčka a napnutá dolní víčka, pootevřená ústa a zdvižené obočí.  

Radost popisuje Nakonečný (2012) jako emoci spojenou s prožitkem štěstí, která 

bývá reakcí na úspěch nebo zisk. Ve tváři se projevuje zdviženými koutky úst, což vytváří 

úsměv, uvolněným čelem a vráskami pod obočím. 

Překvapení je emoce, která je vyvolaná náhlou a neočekávanou událostí. Dle 

Ekmana (2015) je to také nejkratší emoce. Pro výraz překvapení je typické zvednuté 

obočí, otevřená ústa a doširoka otevřené oči (Nakonečný, 2012). 

Smutek je emoce, pro kterou je dle Nakončeného (2012) 

charakteristická rezignace. Je to reakce na nějaký druh ztráty, ať už blízké osoby, věci 

nebo naděje. Pro výraz smutku jsou typická pootevřená ústa a dolů spuštěné koutky úst, 

zdvižené líce a vnitřní strana obočí směřující vzhůru (Ekman, 2015). 

Hněv považuje Nakonečný (2012) za emoci, která je reakcí na překážku a která 

bývá spojena s agresí a útokem. Smyslem útoku je pak odstranění překážky. Ve tváři se 

hněv projevuje doširoka otevřenýma očima, obočím stáhnutým k sobě (zamračení), 

zatnutou čelistí a sepjatými rty (Ekman, 2015). 

Existence univerzálních výrazů emocí byla opakovaně potvrzena ve studiích 

výrazů tváří nevidoucích jedinců. Jelikož tito jedinci nemohli nikdy vidět výrazy tváří 

jiných lidí, nemohli je také nikdy vědomě či nevědomě napodobit (Matsumoto & 

Willingham, 2009). V jedné z těchto studií porovnávali výzkumníci výrazy tváří od 

narození nevidomých atletů na paralympijských hrách z roku 2004 spolu s výrazy tváří 

vidomých a nevidomých atletů, kteří přišli o zrak až během života. Výzkumníci použili 

fotografie pořízené ihned po skončení zápasu v judu o medaile. U vítězů zlaté nebo 

bronzové medaile se předpokládalo, že projeví radost a upřímný úsměv, zatímco u 

poražených se čekalo, že projeví smutek nebo opovržení. Výsledky ukázaly, že od 



23 
 

narození nevidomí atleti projevovali výrazy tváře spojené s hněvem, opovržením, 

znechucením, smutkem a překvapením stejně jako vidoucí jedinci, což podporuje tvrzení, 

že výrazy tváře určitých emocí jsou univerzální a vrozené (Matsumoto & Willingham, 

2009). 

Zajímavé je, že tyto vrozené výrazy emocí mohou mít behaviorálně adaptivní 

funkci, jelikož některé z těchto konkrétních obličejových konfigurací poskytují určitou 

výhodu v situacích, které emoci typicky vyvolávají. Lee, Susskind a Anderson (2013) 

např. zjistili, že doširoka rozevřené oči vyvolané emocí strachu rozšiřují periferní vidění 

o téměř 10 %, což je v situacích spojených se strachem velmi výhodné, jelikož to 

umožňuje lepší a širší zpracování potencionálně důležitých událostí a podnětů v okolí. 

Zatnutá čelist, jedna z obličejových komponent hněvu, se zřejmě vyvinula 

z čelistního reflexu2 a má adaptivní funkci, kterou je připravenost na náraz do čelisti 

(Fridlund, 1991a). 

2.3 Rozpoznávání emocí z výrazu tváře 

Rozpoznání emoce stojící za konkrétním výrazem tváře probíhá velmi rychle. 

Lidé jsou schopni správně vyhodnotit emocionální výraz tváře při expozici o pouhých 

20-50 milisekundách, jak zjistili Kirouac a Doré (1984) ve svém výzkumu, ve kterém 

dvaceti univerzitním studentům promítali 24 fotografií emocionálních výrazů tváří. 

Prezentace každé fotografie začínala bílým polem, na které pak byla promítnuta daná 

fotografie tváře na 10 až 50 milisekund a poté byla ihned nahrazena jinou maskovací 

fotografií na 500 milisekund. Po promítnutí každé jedné fotografie tváře měli participanti 

za úkol vybrat jednu z šesti emocí (radost, překvapení, strach, znechucení, hněv a 

smutek), která podle nich nejlépe korespondovala s prezentovaným výrazem tváře. 

Výsledky ukázaly, že s rostoucím časem expozice rostlo i procento správně 

identifikovaných emocí. Zdá se však, že 20 milisekund byl pro respondenty dostačující 

čas, aby emoci ve většině případů správně identifikovali. 

Existují také důkazy, že výrazy tváře jsou vyhodnocovány v rané fázi kognitivního 

zpracování, které je automatické a které pracuje se schématy mimiky jednotlivých výrazů 

tváře (Esteves & Öhman, 1993). Toto tvrzení podporují zjištění ze studie, která zkoumala 

                                                           
2 Náhlé zatnutí čelisti v reakci na náraz do čelisti (Fridlund, 1991a). 
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efekt výrazu tváře na reakční čas v úlohách s vizuálním vyhledáváním. Výsledky 

prokázaly, že reakční čas nutný k nalezení emocionálního výrazu tváře mezi neutrálními 

distraktory byl nezávislý na počtu distraktorů, což poukazuje na existenci systému raného 

paralelního zpracování (White, 1995). Takový systém musí pracovat s přesnými, snadno 

pozorovatelnými a prototypickými rysy, aby vedl k rychlým a spolehlivým reakcím 

(Krebs & Davies, 1987). Výrazy tváře vyvolané emocemi tak mohou fungovat jako 

nepodmíněný vizuální podnět, který automaticky vyvolává emoce a jejich expresi 

v pozorovateli (McHugo, Lanzetta, & Bush, 1991). 

Někteří výzkumníci se dokonce domnívají, že nervový systém primátů se vyvinul 

tak, aby odpovídal na emocionální výrazy tváře silnou reakcí autonomního nervového 

systému (Dimberg, Andréasson, & Thunberg, 2011). Z evolučního hlediska by takováto 

reakce autonomního nervového systému byla vysoce adaptivní, jelikož emocionální 

faciální exprese zprostředkovává pocity a hodnocení ostatních a tím rozvíjí očekávání u 

pozorovatele ohledně budoucího chování jedince a pravděpodobných důsledků situace 

(McHugo et al., 1991). Tuto hypotézu podporuje zjištění, že i statické snímky zobrazující 

šťastné výrazy tváře působí jako inhibiční podněty, zatímco výrazy strachu nebo hněvu 

působí excitačně. Také bylo zjištěno, že pozorování těchto statických výrazů vedlo ke 

změnám v aktivitě obličejových svalů a srdeční frekvence u pozorovatelů, což naznačuje, 

že by do rozpoznávání emocí mohly být zahrnuty obličejové mimikry a obličejová zpětná 

vazba, které budou popsány dále (Orr & Lanzetta, 1980).  

Zajímavé také je, že lidé jsou schopni při pozorování emocionálního výrazu tváře 

vyvinout protiempatické reakce. Englis, Vaughan a Lanzetta (1982) zjistili, že 

pozorovatelé jsou empatičtí ve svých psychofyziologických reakcích vůči modelovému 

subjektu, signalizuje-li jeho úsměv odměnu a mračení trest. Pokud je však úsměv subjektu 

spojen s trestem a mračení s odměnou, nedochází u pozorovatelů k emocionálním 

reakcím. Emocionální reakce na expresivní faciální projevy tak za určitých okolností 

může záviset na kontextu, ve kterém jsou pozorovány. K empatickým reakcím zřejmě 

dochází, když je vztah mezi pozorovatelem a pozorovaným kooperativní nebo když je 

pozorovaný jedinec vnímán jako člen skupiny. K protiempatickým reakcím naopak 

dochází, když je pozorovaný jedinec vnímán jako kompetitivní nebo když není vnímán 

jako člen skupiny. 
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2.3.1 Obličejové mimikry 

Pojem obličejové mimikry reprezentuje imitaci výrazů tváře jiných lidí, což hraje 

důležitou roli ve zprostředkovávání afektivních stavů jedince. Je to automatický proces 

podobný reflexu, který může u pozorovatele vést kromě paralelní emocionální exprese 

také k paralelním prožitkům, které jsou pozorovány a imitovány u jiného jedince 

(Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1993). Obličejové mimikry tak mohou být chápány jako 

interní simulace vnímaného obličejového výrazu, který podporuje chápání emocí jiných 

lidí (Atkinson & Adolphs, 2005). Šťastné výrazy mohou být odlišeny od těch 

rozhněvaných, protože oba výrazy jsou rozdílné z hlediska somatosenzorické a afektivní 

zkušenosti, kterou produkují (Niedenthal, Winkielman, Mondillon, & Vermeulen, 2009). 

V jednom experimentu zkoumajícím obličejové mimikry a jejich vliv na 

rozpoznávání emocionálních výrazů tváře se výzkumníci rozhodli zablokovat obličejové 

mimikry participantů, aby zjistili, zda to nějak ovlivní jejich rozpoznávání 

prezentovaných výrazů tváří. Participanti z experimentální skupiny byli rozděleni do 

dvou skupin, přičemž první skupina se měla zakousnout do propisky a druhá měla žvýkat 

žvýkačku. Zatímco žvýkání žvýkačky neovlivnilo signifikantně rozpoznávání emocí, 

participanti, kteří byli zakousnuti do propisky měli problémy rozeznat emoce, především 

šťastné výrazy. Jelikož vyvíjeli konstantní tlak žvýkacími svaly na propisku, nebyli 

schopni imitovat pozorované výrazy tváře (Oberman, Winkielman, & Ramachandran, 

2007). 

V jiné studii prezentovali výzkumníci participantům fotografie výrazů tváře 

s krátkou expozicí (67 ms) a ti měli pouze hodnotit, zda je emoce zprostředkovaná 

výrazem tváře pozitivní či negativní. Experimentální skupině byla přitom nalepena na 

čelo nad obočí náplast, která měla poskytovat fyzickou zpětnou vazbu a do toho měli tito 

participanti zatnout zuby, což limitovalo pohyby tváře v okolí úst. Výsledky prokázaly, 

že participanti z experimentální skupiny byli pomalejší v rozpoznávání výrazů tváře 

oproti kontrolní skupině, která neměla žádné omezení zpětné vazby v obličeji. Autoři 

vysvětlují tyto výsledky existencí dvou drah používaných k vyhodnocování 

emocionálních výrazů tváří. Kratší a rychlejší dráha zahrnuje mimikry, jelikož imitace 

výrazu tváře vytváří proprioceptivní podnět při rozpoznávání emoce. Delší dráha, kterou 

podle autorů byli participanti z experimentální skupiny nuceni používat, zahrnuje 
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porovnávání vizuálního vstupu se znalostmi o emoci a její faciální expresi (Stel & van 

Knippenberg, 2008). 

Výsledky dvou popsaných studií se dají považovat za empirické důkazy, které 

podporují význam obličejové imitace jako mechanismu, který zprostředkovává emoční 

zkušenost jiného jedince. 

2.3.2 Hypotéza obličejové zpětné vazby 

Hypotéza zpětné obličejové vazby navazuje na obličejové mimikry, jelikož tvrdí, 

že obličejové svaly mohou ovlivňovat emoční prožitek či přímo emoce vyvolávat. Podle 

této hypotézy vede aktivace obličejových svalů k vysílání zpětné vazby do mozku, kde je 

následně prožívána jako emoce (Adelmann & Zajonc, 1989). 

Toto tvrzení bylo opakovaně testováno, například experimentem, ve kterém měli 

participanti za úkol držet v ústech pero tak, aby buď inhibovali, nebo facilitovali svaly 

zapojené do úsměvu, aniž by se doopravdy usmívali. Participanti byli výzkumníky lehce 

oklamáni, jelikož za cíl experimentu bylo uvedeno zkoumání psychomotorické 

koordinace. Výzkumníci totiž nechtěli, aby participanti znali skutečný cíl studie. 

Experimentální skupina byla rozdělena na dvě části. První polovina participantů měla za 

úkol držet pero v ústech pouze za pomoci rtů bez použití zubů, zatímco druhá polovina 

držela pero v ústech zuby (viz Obrázek č. 4). Poté jim byly prezentovány komiksové 

vtipy, které měli hodnotit podle toho, jak vtipné jim přišly. V souladu s hypotézou 

obličejové zpětné vazby hodnotila skupina, která držela pero v ústech zuby kresby jako 

signifikantně vtipnější, jelikož jejich tvář vytvářela úsměv, oproti druhé skupině, která 

pouze špulila rty (Strack, Martin, & Stepper, 1988). 

Další studie, která použila podobnou metodologii jako výše popsaný experiment, 

zkoumala hypotézu obličejové zpětné vazby v kontextu nepříjemného afektu. 

Výzkumníci chtěli po participantech, aby svraštili čelo, aniž by je o to doopravdy 

požádali. Toho bylo dosaženo připevněním dvou golfových týček3 na čelo participantů, 

kteří byli následně instruováni, aby kontrakcí svalů v oblasti čela propojili špičky týček. 

To u nich vytvořilo výraz tváře, který je typicky spojován se smutkem. Poté se měli 

participanti podívat na čtyři nepříjemné fotografie a ohodnotit, jak se při pohledu na ně 

                                                           
3 Malý předmět, kterým se v golfu podkládá míček pro snadnější odpal. 
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cítí. Podle očekávání se participanti, kteří propojovali špičky týček na čele, cítili při 

prohlížení fotografií signifikantně smutněji oproti kontrolní skupině, která týčka 

nespojovala (Larsen, Kasimatis, & Frey, 1992). 

Efekt obličejové zpětné vazby byl také prokázán v oblasti fyziologické aktivace. 

Ve výzkumu, který měřil srdeční tep a galvanickou kožní reakci, měli participanti za úkol 

stahovat svaly spojené s šesti univerzálními emocionálními výrazy tváře. Výsledky 

ukázaly, že navozování výrazu emoce vedlo k autonomním změnám specifickým pro 

konkrétní emoce (Ekman, Levenson, & Friesen, 1983). 

2.3.3 Zrcadlové neurony 

Zrcadlové neurony jsou dalším mechanismem, který může být použit k vysvětlení 

toho, jak lidé dokáží téměř automaticky rozpoznat emocionální stav jiného jedince 

zprostředkovaný výrazem tváře. 

Na počátku devadesátých let 20. století byly na univerzitě v italské Parmě zcela 

náhodou objeveny neurony, které byly později nazvány zrcadlové. Zjistilo se totiž, že 

motorické neurony v mozku opic se aktivují i v případě, kdy opice pouze pozorují určitou 

aktivitu někoho jiného (Gallese, Fadiga, Fogassi, & Rizzolatti, 1996). O existenci 

zrcadlových neuronů se vedou již dlouhá léta debaty, přičemž existuje mnoho zastánců, 

jenž tvrdí, že tyto sítě specifických neuronů jsou zcela unikátním objevem, který může 

pomoci objasnit mnohé evoluční fenomény týkající se imitace, emocí, vývoje jazyka a 

mnoha dalšího (Fabbri-Destro & Rizzolatti, 2008). Experimentální důkazy naznačují, že 

podobný systém se vyskytuje také u lidí. Jednou z možných funkcí zrcadlových neuronů 

je právě detekce určitých duševních stavů jiných lidí (Fabbri-Destro & Rizzolatti, 2008). 

Podle simulační teorie jsou duševní stavy jiných lidí zastoupeny přijetím jejich 

perspektivy, sledováním nebo přizpůsobením se jejich vlastním rezonančním stavům. 

Tuto teorii silně podporuje právě objev zrcadlových neuronů a skutečnost, že pozorující 

jedinec podstupuje motorickou podporu ve stejných svalových skupinách, jako jedinec 

skutečně vykonávající tuto činnost (Buccino et al., 2005). 

Poznatky o zrcadlových neuronech dále naznačují, že při pozorování jedince 

přenášejícího potravu do úst se aktivují žvýkací svaly, což ovlivňuje i produkci řeči. Tento 

mechanismus tak může také vysvětlovat jeden z evolučních posunů od primitivní 
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komunikace gest k vývoji systému řeči (Gallese, Eagle, & Migone, 2007). Zdá se totiž, 

že v některých oblastech mozku se překrývá akt pozorování s aktem provádění specifické 

činnosti, jelikož pozorování prováděné činnosti aktivuje přední motorickou kůru. 

V experimentu využívajícím funkční magnetickou rezonanci pozoroval participant 

úkony, které byly vykonávány ústy – tyto úkony zahrnovaly žvýkání jídla a pouhou 

nápodobu žvýkání bez jídla. Výsledky ukázaly, že pozorování žvýkání aktivuje stejné 

specifické funkční oblasti premotorické a parietální kůry, které také zahrnují sítě 

zrcadlových neuronů (Buccino et al., 2001). 

V jiném experimentu využívajícím funkční magnetickou rezonanci měřili 

výzkumníci mozkovou aktivitu participantů, kteří sledovali buď dynamické faciální 

exprese strachu a štěstí, nebo pouze statické exprese stejných emocí. Při sledování 

dynamické faciální exprese byly u participantů aktivnější oblasti spojené se zrcadlovými 

neurony, což naznačuje jejich aktivaci při zpracovávání dynamických výrazů tváře (Sato, 

Kochiyama, Yoshikawa, Naito, & Matsumura, 2004). Proč k stejné aktivaci nedošlo u 

statických snímků zobrazujících faciální expresi není jasné, ale zřejmě to souvisí s tím, 

že zrcadlové neurony jsou aktivovány především při pozorování probíhající činnosti.  

2.4 Mimovolní a vůlí ovládané výrazy tváře 

Faciální exprese je zprostředkována dvěma neurálními dráhami a každá z nich 

vychází z jiných oblastí mozku, jelikož tvář je inervována jak kortikálními drahami, tak 

drahami subkortikálními. Vůlí ovládané výrazy tváře (např. zdvořilostní úsměv) jsou 

řízeny pyramidovým systémem, který vychází z motorické kůry. Mimovolní výrazy tváře 

jsou pak řízeny extrapyramidovým systémem, který vychází z podkorových oblastí 

(Rinn, 1984). 

Každý z těchto dvou typů výrazů má také jiný efekt na pozorovatele, jelikož lidé 

jsou velmi dobří ve vyhodnocování autenticity výrazů tváře. Cosmides a Tooby (2005) 

se dokonce domnívají, že se u lidí vyvinuly specializované moduly pro odhalování 

podvodníků, kteří emoce pouze předstírají, aby vypadali důvěryhodně. Jak již bylo 

zmíněno, tito dva výzkumníci jsou pochopitelně zastánci hypotézy masivní modularity. 

Dobrým příkladem, který ilustruje rozdílnost mimovolního a vůlí ovládaného 

výrazu je úsměv, jeden z nejpoužívanějších a nejefektivnějších signálů v lidské interakci 
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a komunikaci, který se dá také velmi snadno zfalšovat. Existují však viditelné rozdíly 

mezi oběma typy výrazů. Spontánní výrazy totiž vykazují vyšší symetrii oproti záměrným 

výrazům, které jsou více asymetrické (Rinn, 1984). Upřímný úsměv bývá nazýván 

Duchennův úsměv podle francouzského neurologa, který porovnával úsměv vyvolaný 

elektrickou stimulací velkého lícního svalu (viz Obrázek č. 5) s upřímným úsměvem, 

který byl vyvolán vtipem (viz Obrázek č. 6). Duchenne zjistil, že upřímný úsměv 

zahrnoval kromě aktivace velkého lícního svalu také aktivaci očního kruhového svalu, 

kterou je téměř nemožné vyvolat úmyslně (Ekman, 2003). Není proto překvapením, že 

velké množství studií zkoumajících vliv faciální exprese na hodnocení důvěryhodnosti či 

podobných atributů používá upřímné a zdvořilostní úsměvy jako podněty, které jsou 

hodnoceny. V těchto studiích se běžně používají kódovací systémy, pomocí nichž se 

zjišťuje, zda jsou konkrétní obličejové svaly, typické pro jednotlivé mimické konfigurace, 

aktivní při zformování výrazu. Ačkoliv existuje několik takovýchto systémů, podle 

Warnerové (2018) je za zlatý standard považován Facial Action Coding System (FACS) 

vyvinutý Friesenem a Ekmanem (1978). Kodéři vyškolení k používání FACS pak mohou 

například hodnotit, zda je úsměv autentický (vyvolaný emocí radosti) nebo ne, na základě 

viditelné svalové aktivity v obličeji. Úsměvy hodnocené jako falešné pak vedou k méně 

příznivému hodnocení osobnosti usmívajícího se jedince, oproti úsměvům hodnoceným 

jako upřímné (Krumhuber et al., 2007). 

Ve studii mapující vliv těchto dvou typů úsměvů na obličejové mimikry měřili 

výzkumníci obličejové reakce participantů pomocí obličejové elektromyografie4 při 

promítání fotografií upřímného úsměvu, neupřímného úsměvu a neutrálně expresivního 

výrazu (viz Obrázek č. 7). Výsledky prokázaly, že upřímný úsměv vedl k signifikantně 

silnější aktivaci očního kruhového svalu a lícního svalu v porovnání s aktivitou 

vyvolanou neutrálně expresivním výrazem tváře a neupřímným úsměvem. To znamená, 

že neupřímný úsměv neošálil svalovou imitaci participantů, stejně jako jejich kognitivní 

hodnocení, které mohlo vycházet právě z obličejové zpětné vazby (Surakka & Hietanen, 

1998). 

V této podkapitole je ještě nutné zmínit tzv. mikrovýrazy. Jde o náznaky 

skrývaných emocí nebo rychle zpracovaných emočních stavů, které jsou produktem 

                                                           
4 Vyšetřovací metoda měřící elektrickou aktivitu obličejových svalů (Surakka & Hietanen, 1998). 
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současné aktivity pyramidové a extrapyramidové dráhy. K tomuto případu dochází, 

ocitne-li se jedinec v silně emocionální situaci a potřebuje kontrolovat svůj výraz tváře. 

V takovém případě subkortikální systém reaguje na emocí navozenou fyziologickou 

reakci a vytváří příslušný výraz tváře, zatímco kortikální systém se snaží faciální výstup 

vetovat. Tato neurální „přetahovaná“ o kontrolu nad tváří umožňuje rychlý a letmý únik 

mikrovýrazu – emocionálního výrazu tváře, který se jedinec snaží skrýt. Mikrovýrazy se 

na tváři objevují a zase mizí během zlomku vteřiny. Jejich výskyt je tak rychlý, že si jich 

většina lidí v reálném čase ani nevšimne. Pro porovnání, necenzurovaná faciální exprese 

vyvolaná emocí trvá většinou 0,5 až 4 vteřiny (Ekman, 2003).  
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3 SIGNÁLNÍ FUNKCE TVÁŘÍ 

Předchozí kapitola se zaměřila především na popis neúmyslně prozrazovaných 

emocí, zatímco tato kapitola se zaměřuje na záměrné výrazy tváře používané ke 

komunikaci. Kromě univerzálních výrazů tváře existují také koordinované nonverbální 

projevy, které zahrnují stereotypní komponenty výrazů tváře. Patří mezi ně pohyby 

obočím, zívání, polekání se, projevy stydlivosti nebo projevy zahanbení (Keltner & 

Harker, 1998). Tyto projevy typicky kombinují různé obličejové prvky, které lze najít ve 

většině populací. Existuje však veliká variabilita v provedení i v percepci těchto projevů 

(Schmidt & Cohn, 2001). 

Někteří výzkumníci se domnívají, že mnoho komponent faciální exprese má 

evoluční původ v protektivních reflexech obličeje a některé výrazy tváře tak mohou 

představovat ritualizované faciální reflexy. Především díky jejich viditelnosti mohly tyto 

vrozené reflexy poskytnout dobrý základ, ze kterého se následně vyvinuly výrazy tváře, 

které slouží jako vizuální signály určené ke komunikaci (Fridlund, 1991a). Signální 

funkci výrazů tváře podporuje také fakt, že k jejich produkci dochází mnohem častěji a 

intenzivněji v sociálních situacích (Fridlund, 1991b). 

3.1 Výrazy tváře a efekt obecenstva 

Efekt obecenstva odkazuje na změnu chování jedince, v důsledku přítomnosti 

jiných lidí (Hamilton & Lind, 2016). Zdá se, že tento efekt se dotýká i frekvence výskytu 

faciální exprese, jelikož, jak bylo zmíněno, k její produkci dochází mnohem častěji a 

intenzivněji v sociálních situacích (Fridlund, 1991b). 

To bylo opakovaně potvrzeno v řadě výzkumů. V jednom z nich sledovali 

participanti zábavné video za čtyř experimentálních podmínek. Zaprvé, sami; zadruhé, 

sami, ale s vědomím, že jejich kamarád poblíž provádí jiný úkol zadaný výzkumníky; 

zatřetí sami, ale s vědomím, že jejich kamarád sleduje stejné video v jiné místnosti; a 

začtvrté, spolu s kamarádem. Výzkumníky zajímalo, zda budou existovat rozdíly ve 

frekvenci úsměvů s klesajícím sociálním kontextem. Participantům tak byla ve všech 

podmínkách měřena svalová aktivita pomocí obličejové elektromyografie a výsledky 

vyšly v souladu s očekáváním výzkumníků. Podle předpokladu docházelo s klesajícím 

sociálním kontextem také ke snižování frekvence úsměvů (Fridlund, 1991b). 
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K podobným výsledkům došla také dřívější studie, ve které výzkumníci 

zaznamenali podobný efekt u jedinců hrajících bowling. Ti se totiž usmívali mnohem 

častěji na kamarády, než sami pro sebe při shození všech kuželek na dráze (Kraut & 

Johnston, 1979). 

V jiné studii nahrávali výzkumníci na video figuranty, kteří jedli sladké nebo slané 

jídlo, a to buď o samotě, nebo ve skupince o třech lidech. Tato videa následně promítli 

participantům, kteří měli určit chuť jídla podle faciální exprese figurantů. Participanti 

nebyli schopni určit chuť jídla u figurantů, kteří jedli o samotě, zatímco u figurantů ve 

skupince s tím neměli problém (Brightman, Segal, Werther, & Steiner, 1977). 

Navazující studie od Jänckeho a Kaufmanna (1994) se zabývala frekvencí faciální 

exprese při inhalaci libých či nelibých pachů. Výzkumníci se chtěli pomocí obličejové 

elektromyografie dozvědět, zda se u participantů objeví typické faciální vzorce při 

inhalaci různých pachů, a to především u participantů, kteří byli testováni zcela o samotě. 

Zjistili, že slabě koncentrované nelibé pachy a jak slabě, tak vysoce koncentrované libé 

pachy nevedly k odpovídající faciální expresi u participantů, kteří byli o samotě. Jediná 

výjimka nastala u vysoce koncentrovaných nelibých pachů, které vyvolávaly relativně 

silnou odpověď obličejových svalů. To mohlo být podle autorů zapříčiněno protektivním 

reflexem, který je činný pouze při kontaktu s vysoce nepříjemným zápachem, a který 

zabraňuje potencionálně škodlivým substancím proniknout do očí, nosu a úst. Zbylé 

výsledky však naznačují, že faciální exprese je zapojena převážně do sociální interakce a 

komunikace. 

Autoři se dále domnívají, že participanti ve výzkumu používali faciální expresi, 

aby tím nabídli jejich sociální odkaz - čili k informování výzkumníka o jejich hodnocení 

pachu. Když byli participanti testováni o samotě, nebyl důvod používat faciální expresi, 

jelikož nebyl přítomen žádný výzkumník, kterého by mohli o svém hodnocení informovat 

(Jäncke & Kaufmann, 1994). 

3.2 Sociální odkazování 

Sociální odkazování je proces, při kterém je jedincova percepce situace ovlivněna 

interpretací někoho jiného (Gunnar & Stone, 1984). Již jednoroční děti vyhledávají a 

používají výrazy tváře ostatních k odlišení situací pomocí emocionálních informací, které 
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jim pomáhají zhodnotit nejednoznačnou situaci. Následující chování dítěte pak odráží 

revidované posouzení situace (Sorce, Emde, Campos, & Klinnert, 1985). 

To bylo prokázáno v experimentu se zrakovým srázem, přístrojem, který je 

používán k určení vnímání hloubky (viz Obrázek č. 8). Tento přístroj se skládá 

z plexiskla, které pokrývá látku s kontrastním šachovnicovým vzorem. Na jedné straně 

přístroje je látka umístěna přímo pod plexisklem, zatímco na druhé je látka umístěna asi 

metr pod plexisklem a tím vytváří iluzi propasti. V tomto experimentu bylo zjištěno, že 

když se dvanáctiměsíční děti dostanou k okraji „srázu“, rozhodují se, zda ho překlenou 

podle výrazu tváře matky nebo jiné pečující osoby. Pokud matka vykazuje radost nebo 

zájem, většina dětí propast překoná. Pokud však matka vykazuje strach, většina dětí 

zůstane stát na pro ně bezpečné straně přístroje. Na základě matčina výrazu tváře tak 

zhodnotí nejednoznačnou, potencionálně ohrožující situaci a rozhodnou se o dalším 

jednání podle emočních vodítek matčina výrazu tváře (Sorce et al., 1985). 

V jiné studii zkoumající sociální odkazování ukazovali výzkumníci 

dvanáctiměsíčním dětem tři hračky. Jedna hračka u nich vyvolávala pozitivní reakce, 

druhá negativní a třetí byla pro kojence nejednoznačná (zaujímala jejich pozornost, ale 

nevedla ani k pozitivním, ani k negativním reakcím). Pokud však dávala matka najevo 

pozitivní emoce, děti se kromě hračky vyvolávající pozitivní reakce přiblížili i 

k ambivalentně hodnocené hračce, ale ne k negativně vnímané hračce. Tyto výsledky jsou 

v souladu s tvrzením, že děti používají sociálního odkazování převážně v nejistých 

situacích a u nejednoznačných objektů (Gunnar & Stone, 1984). 

Další empirické důkazy ale naznačují, že sociální odkazování se u dětí neomezuje 

pouze na nejisté a nejednoznačné situace a také není exkluzivně směřováno pouze na 

matku nebo jiné pečující osoby. To bylo zjištěno ve studii, ve které chtěli výzkumníci 

odpovědět na otázku, zda jednoroční děti používají také odkazování cizích lidí 

v přítomnosti matky. Studie probíhala tak, že matka a dítě přišli do neznámé místnosti 

s hračkami, ve které čekala výzkumnice, která si s dítětem začala hrát v blízkosti matky. 

Pár minut poté byl do místnosti vpuštěn robot na dálkové ovládání, který přijel k dítěti a 

zastavil se. Matka měla za úkol zachovat neutrální výraz, aby dítě nemohlo využít jejího 

sociálního odkazování. Nicméně, v naprosté většině případů se děti podívaly nejprve na 

výzkumnici, která jim byla nejblíže. Podle očekávání vedl úsměv výzkumnice u dítěte 
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k přiblížení se k robotovi, zatímco výraz strachu vedl k oddálení se a strachu z robota. 

Zajímavé také je, že výraz strachu ve tváři výzkumnice ovlivnil chování dítěte, i když 

jeho reakce na robota byla zpočátku pozitivní (Klinnert, Emde, Butterfield, & Campos, 

1986). 

3.3 Směr pohledu očí 

Směr pohledu očí je jedna z komponent výrazu tváře, která mimo jiné poskytuje 

referenci o aktuální pozornosti jedince. Z evolučního hlediska je detekce směru pohledu 

velmi důležitý nástroj pro přežití. Tomu také nasvědčují zjištění z oblasti biologie, podle 

kterých je mnoho zvířecích druhů schopno rozlišovat mezi přímým a odvráceným 

pohledem. Tato schopnost se mohla vyvinutou kvůli tomu, že přímý pohled bývá spojen 

s úmyslem predátora zaútočit na kořist (Emery, 2000). 

Také u lidí může být prodloužený oční kontakt vnímán jako signál agrese, jelikož 

vede ke zvýšené kožní galvanické reakci, zatímco u odvrácených pohledů očima tomu 

tak není (Nichols & Champness, 1971). Výsledky výzkumu s vizuálním vyhledáváním 

navíc naznačují, že přímý pohled by mohl mít pozornostní prioritu. Oči upřené na 

pozorovatele jsou totiž nalezeny mnohem rychleji než oči, které hledí jiným směrem 

(Conty, Tijus, Hugueville, Coelho, & George, 2006). V souladu s těmito výsledky zjistili 

Senju a Hasegawa (2005), že detekce periferně prezentovaných podnětů byla u 

participantů zpožděná, když centrální podnět v podobě tváře koukal přímo na 

pozorovatele, oproti centrálním tvářím, které koukaly jinam nebo měly zavřené oči. 

Někteří výzkumníci se dokonce domnívají, že lidé disponují doménově-

specifickým modulem, který směr pohledu detekuje (Baron‐Cohen, Campbell, 

Karmiloff‐Smith, Grant, & Walker, 1995). Změny ve směru pohledu jsou totiž důležitým 

podnětem, který upozorňuje na změnu pozornosti jedince a který vede k přilákání nebo 

přesunutí pozornosti pozorovatele vůči objektům či lidem, na které pozorovaný jedinec 

pohlíží (Emery, 2000).  

Oční kontakt nicméně slouží také jako signál přitažlivosti mezi dvěma lidmi. Bylo 

zjištěno, že když je osoba druhého pohlaví viděna, jak zahajuje oční kontakt, je 

hodnocena jako atraktivnější oproti osobě, která je viděna, jak od očního kontaktu právě 

upouští (Mason, Tatkow, & Macrae, 2005). 
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Pohled očí je dále závislý na sociálním kontextu, což prokázala jiná studie, ve 

které participanti hodnotili usmívající se nebo neutrální tváře, které se buď dívaly do 

objektivu, nebo měly odvrácený pohled. Výsledky ukázaly, že tváře, které se dívaly přímo 

na pozorovatele a usmívaly se byly hodnoceny jako atraktivnější oproti neutrálním 

tvářím, které se také dívaly na pozorovatele. Překvapivé však je, že tváře s odvráceným 

pohledem a úsměvem byly hodnoceny jako méně atraktivní oproti neutrálním tvářím 

s odvráceným pohledem. Tyto výsledky naznačují, že atraktivnost je kromě fyzického 

vzezření hodnocena také tím, do jaké míry se hodnocená osoba zdá být přístupná 

pozorovateli (Jones, DeBruine, Little, Conway, & Feinberg, 2006). 

Směr pohledu očí má i funkci sociálního odkazování. To bylo zjištěno ve studii, 

ve které participanti hodnotili atraktivitu a důvěryhodnost tváří, na které pohlížela druhá 

tvář. Výsledky prokázaly, že když se na někoho dívá jiný člověk, zvyšuje to jeho 

důvěryhodnost (Kaisler & Leder, 2016). 

K podobnému efektu dochází i u objektů. Zdá se totiž, že lidé preferují objekty, 

na které se předtím dívala jiná osoba, oproti objektům, které jinou osobou žádnou 

pozornost nezískaly. Autoři, kteří došli k těmto zjištěním se domnívají, že to může být 

způsobeno tím, že pohled očí působí jako sociální pobídka vůči předmětům v prostředí. 

Preference jedince jsou tak ovlivněny cizími preferencemi. Jelikož je směr pohledu 

dobrým indikátorem zájmu jedince, objekty, na které se dívá zřejmě hodnotí jako 

atraktivní a zajímavé (Bayliss, Paul, Cannon, & Tipper, 2006). 

3.4 Emocionální expresivita jako indikátor důvěryhodnosti 

Z evolučního hlediska jsou důvěryhodnost a důvěra velmi problematické 

koncepty, jelikož bývají podmínkou pro navázání kooperativního vztahu. Kooperace 

přináší potencionální zisky, ale také riziko, že jedinec bude zneužit podvodníkem. Proto 

je důležité umět detekovat partnery, kterým se dá věřit a u kterých je spolupráce 

pravděpodobná (Frank, 2004). 

Poznatky z evoluční biologie naznačují, že k vyvinutí kooperace mezi jedinci je 

zapotřebí, aby existoval nezfalšovatelný signál, kterým se dají kooperující jedinci 

identifikovat (Dawkins & Krebs, 1978). Někteří výzkumníci hledající takovéto signály u 

lidí se soustředili na bezděčné emocionální výrazy tváře (Boone & Buck, 2003). 
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Emocionální expresivita je kandidátem na signál kooperace především kvůli tomu, že jak 

pozitivní, tak negativní emocionální výrazy tváře jsou fyziologicky těžko zfalšovatelné a 

vyznačují se vyšší symetričností, jak již bylo popsáno v podkapitole o mimovolních a vůlí 

ovládaných výrazech tváře (Ekman & Friesen, 2003). 

V nedávné studii bylo zjištěno, že jedinci, jejichž pohyby obličejových svalů při 

mluvě vytvářely vyšší symetrii tváře oproti jejich statickému výrazu na fotografii, byli 

hodnoceni jako atraktivnější. Tato studie se sice nezabývala hodnocením důvěryhodnosti, 

ale její výsledky mohou naznačovat, že právě symetrie spojená s autentickými 

emocionálními výrazy by mohla být nejdůležitější komponentou ve vnímané 

důvěryhodnosti (Hughes & Aung, 2018). 

Empirické důkazy navíc indikují, že kooperativní a altruističtí jedinci dávají 

navenek najevo více pozitivních emocí než jedinci nekooperativní (Mehu, Grammer, & 

Dunbar, 2007). Nicméně i zobrazení negativních emocí může v určitých situacích 

reflektovat prosociální preference. Proto právě emocionální expresivita jako taková může 

sloužit jako indikátor pro kooperativní tendence a může jedinci usnadňovat, aby byl 

identifikován jako kooperující a tím pádem i důvěryhodnější (Schug, Matsumoto, Horita, 

Yamagishi, & Bonnet, 2010). 

V jednom z výzkumů zabývajících se emocionální expresivitou bylo 

participantům řečeno, že se budou podílet na několika transakcích a že odměna za účast 

ve výzkumu bude částka, kterou si z těchto transakcí odnesou. Výzkumníci zkoumali 

kooperativní tendenci participantů pomocí jejich voleb v ekonomické hře na ultimátum5. 

Výzkumníci natáčeli průběh této hry a sledovali výrazy participantů. Bylo zjištěno, že 

kooperující jedinci vyjadřovali emoce bez ohledu na jejich valenci častěji než 

nekooperující jedinci. Autoři výzkumu se domnívají, že tendence kooperujících jedinců 

vyjadřovat pozitivní emoce jako je úsměv může pramenit právě z tendence kooperujících 

jedinců otevřeně vyjadřovat všechny jejich emoce. Tak jako vyjádřené pozitivní emoce 

signalizují altruismus a kooperaci, tak také negativní emoce (např. opovržení nebo 

znechucení) vyvolané prosociálními preferencemi mohou signalizovat kooperativní 

                                                           
5 Jedná se o hru, kterou hrají dva hráči. Jeden z nich dává nabídku a druhý na ni reaguje přijmutím, nebo 

odmítnutím nabídky. Nabízející hráč disponuje určitou částkou peněz, kterou má podle své volby rozdělit 

s druhým hráčem. Ten ji buď přijme, nebo odmítne. Pokud je nabídka přijata, oba hráči dostanou 

domluvenou částku. Pokud je nabídka odmítnuta, ani jeden nedostane žádné peníze (Schug et al., 2010). 
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tendenci v situacích, kdy je jedinec konfrontován s nefér jednáním. V této studii mohly 

negativní emoce vyjádřené kooperujícím jedincem jako reakce na neférovost reflektovat 

prosociální preference pro spravedlivost a rovnost, nebo očekávání férového chování u 

ostatních lidí (Schug et al., 2010). 

Jiné výzkumníky zajímalo, zda jsou lidé senzitivní vůči faciální dynamice svých 

protějšků při rozhodování, zda jim důvěřovat a spolupracovat s nimi. I v tomto 

experimentu hráli participanti hru na ultimátum, ale mohli se rozhodnout, s kým chtějí 

hrát. Participantům bylo řečeno, že ne každý hráč bude chtít kooperovat a že někteří z nich 

se budou pokoušet jevit jako kooperativní hráči, aniž by se tak ale následně zachovali. 

Poté výzkumníci promítli participantům animace nabízených hráčů, přičemž 

manipulovali s jejich faciální dynamikou. Výrazy tváře možných protějšků byly buď 

neutrální, nebo zahrnovaly upřímný či neupřímný úsměv. Výsledky prokázaly, že faciální 

dynamika nabízených hráčů ovlivnila volbu participantů, s kým chtějí hrát. Není 

překvapením, že participanti signifikantně častěji preferovali hráče vykazující upřímný 

úsměv oproti hráčům s neutrálním výrazem či neupřímným úsměvem (Krumhuber et al., 

2007). 

3.5 Obličejová symetrie 

Symetrie tváře je fyzická charakteristika, která podle evolučních psychologů 

Finka a Penton-Voaka (2002) odráží genetickou kvalitu a vývojovou stabilitu. Tento 

indikátor může informovat o celkové kvalitě vývoje jedince, včetně jeho 

imunokompetence, nebo schopnosti úspěšně se vypořádávat s odchylkami během vývoje 

(Thornhill & Møller, 1997). Jak již bylo řečeno v předchozí podkapitole, jedinci se 

symetrickými obličeji jsou hodnoceni jako atraktivnější, což je zřejmě způsobeno 

spojením symetrie se zdravím, a zdraví s atraktivitou. Podle hypotézy „dobrých genů“ 

totiž lidé preferují zdravé sexuální partnery kvůli pozitivním důsledkům pro budoucí 

potomky (Jones et al., 2001). Také empirická data naznačují, že vztah symetrie a 

atraktivity je zprostředkován právě spojením obličejové symetrie s úsudky o zjevném 

zdraví jedince.  

Jeden z důkazů přinesla studie, ve které měli participanti za úkol hodnotit 30 fotek 

mužů a 30 fotek žen s neutrálními výrazy tváře v atributech atraktivity a zdraví na 

sedmibodové škále Likertova typu. U každé tváře na fotce předtím vypočítali výzkumníci 
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míru horizontální asymetrie. Výsledky ukázaly vysokou shodu v hodnoceních atraktivity 

a zdraví, přičemž nejvyšších skórů dosáhly v obou atributech právě vysoce symetrické 

tváře. Podle autorů symetrie vystupuje jako vizuální marker genetické kvality a stability, 

což se odráží na hodnocení obou atributů (Jones et al., 2001). Nižší míra fluktuační 

asymetrie6 je totiž spojena s lepším zdravím, rezistencí vůči nemocem a vyšší plodností 

(Hughes & Aung, 2018). 

Kromě vyšší atraktivity a zdraví jsou lidem se symetrickými obličeji připisovány 

i pozitivní osobnostní vlastnosti. To bylo zjištěno ve studii, ve které respondenti hodnotili 

20 ženských obličejů lišících se v míře symetrie (Fink, Neave, Manning, & Grammer, 

2006). V souladu s předchozí studií Jonese a kolektivu (2001) byly vysoce symetrické 

obličeje hodnoceny jako atraktivnější a zdravější. Kromě toho byly ale ženy se 

symetrickými obličeji hodnoceny také jako společenštější, inteligentnější a 

sebevědomější. Naopak ženy s nízkou mírou obličejové symetrie byly hodnoceny jako 

úzkostnější. 

 

  

                                                           
6 Termín, který odkazuje na náhodně vytvořené odchylky od dokonalé symetrie. Fluktuační se nazývá 

kvůli tomu, že směr fluktuace není řízen geny (Hughes & Aung, 2018). 
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4 STUDIE SE ŽVÝKAČKAMI 

Jelikož neexistují žádné výzkumy, které by se zabývaly hodnocením 

percipovaného žvýkání jiného jedince, musí se tato kapitola omezit na popis samotného 

žvýkání a vlivů jemu přisuzovaných. Naprostá většina těchto výzkumů používá žvýkačku 

jako hmotu, která udržuje participanty žvýkat, což může daná zjištění zkreslovat, jelikož 

žvýkačka může ve studii figurovat jako intervenující proměnná. Toho jsou si však vědomi 

také samotní výzkumníci, kteří používají v naprosté většině studií žvýkačky bez jakékoliv 

chuti a pachu, což má eliminovat vliv chuti na konkrétní aspekty, které jsou zkoumány. 

V souvislosti se žvýkáním je nejvíce úsilí kladeno na zkoumání možných 

kauzálních vztahů s pozorností, pamětí, náladou a pociťovanou hladinou úzkosti a stresu. 

Ačkoliv zmíněná témata nejsou pro tuto práci nijak zásadní či dokonce relevantní, je stále 

žádoucí udělat krátkou rešerši zjištění spojených se žvýkáním a jeho efekty na jedince. 

4.1 Anatomie a neurofyziologie žvýkání 

Žvýkání je proces, při kterém je potrava či jiná substance drcena zuby koordinací 

čelistních svalů, jazyka, rtů a lící (Lund & Kolta, 2006). Tento repetitivní úkon je 

zprostředkován čtyřmi svaly, které pohybují čelistí. Jsou jimi velký sval žvýkací, 

spánkový sval, střední křídlový sval a boční křídlový sval. První tři jmenované svaly jsou 

zodpovědné za přitahování čelisti a boční křídlový sval za její odtahování. Všechny tyto 

svaly jsou inervovány V. hlavovým nervem7 (Gaisler & Zima, 2007). 

Z hlediska mimických výrazů je zatínání čelisti, ke kterému u žvýkání dochází, 

typickým projevem výrazu hněvu (Ekman, 2015). Ovšem bez doprovodného mračení a 

stahování rtů se jedná o izolovanou komponentu. Podle Foxe a Damjanovice (2006) se 

při rozpoznávání hněvu u druhých zdá být nejvíce určující oblast očí. 

Samotné žvýkací pohyby jsou pak výsledkem interakce vnitřního rytmického 

neurálního vzorce a senzorické zpětné vazby z dutiny ústní (svalů, kostí, kloubů, zubů a 

měkkých tkání) při kontaktu s jídlem (Lund & Kolta, 2006). Neurální vzorec žvýkání je 

vytvářen centrálním generátorem vzorců, umístěným v mozkovém kmeni8. Behaviorální 

                                                           
7 Mandibulární větví trojklanného nervu (Gaisler & Zima, 2007). 
8 Konkrétně v oblasti Varolova mostu a prodloužené míchy (Lund & Kolta, 2006). 
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výstup centrálního generátoru vzorců je však upravován vstupy z vyšších mozkových 

center a také zpětnou vazbou ze senzorických receptorů (Lund & Kolta, 2006). 

Existuje také několik neurálních obvodů, které spojují žvýkací orgány 

s hippokampem. Zdá se, že žvýkání má pozitivní vliv na kognitivní funkce spojené s 

hippokampem (Chen, Iinuma, Onozuka, & Kubo, 2015). Empirické důkazy tohoto 

možného pozitivního vlivu vycházejí převážně ze studií se zvířaty. V jedné z těchto studií 

bylo například zjištěno, že žvýkání zvyšuje u myší hladinu kyslíku v prefrontální kůře a 

hippokampu, což podporuje kognitivní fungování těchto oblastí (Miyake et al., 2012). 

4.2 Vliv žvýkání žvýkaček na pociťovanou úzkost a stres 

V nedávné době se značně zvýšil zájem vědců o prozkoumání souvislostí mezi 

žvýkání žvýkačky a psychického fungování jedince, který žvýká. Výsledky některých 

výzkumů naznačují, že žvýkáním se značně snižuje požívaná úzkost a hladina stresu 

(Smith & Woods, 2012; Smith, 2009c) 

Žvýkání žvýkaček se zdá být spojené také se sníženým chronickým stresem, 

nicméně výsledky výzkumů akutního stresu a žvýkání nejsou jednoznačné. Poměrně silná 

korelace se ve výzkumech nachází mezi žvýkáním žvýkaček a zvýšenou akutní bdělostí. 

Existuje několik možných mechanismů, prostřednictvím nichž může žvýkání žvýkaček 

ovlivňovat stres, bdělost a pozornost. Tyto mechanismy jsou především 

neurofyziologické a zahrnují změny mozkové aktivity nebo zvýšení srdeční frekvence 

(Allen & Smith, 2015). 

Studie, které se zúčastnilo celkem 72 studentů, potvrdila, že během dvou týdnů se 

u těchto studentů snížila hladina vnímané úzkosti a stresu v závislosti na aplikovaném 

množství žvýkačky (a tím i času stráveného žvýkáním). Tato studie nenalezla žádné 

významné účinky žvýkání žvýkaček na kvalitu duševního zdraví jedince, jednalo se 

pouze o subjektivní vnímání stresu respondentů (Smith & Woods, 2012). 

Podle výsledků internetového dotazníku však ke snížení úzkosti žvýkáním 

žvýkačky dochází především v případech, kdy jedinci zažívají nadprůměrnou úroveň 

úzkosti. Vzhledem k povaze metody sběru dat pomocí anonymního dotazníku 

sebehodnocení je však nutné brát tyto výsledky s rezervou (Zibell & Madansky, 2009). 



41 
 

4.3 Vliv žvýkání žvýkaček na náladu a bdělost 

Empirické důkazy naznačují, že žvýkání může působit na náladu jedince a 

navozovat její pozitivní změny. Smith (2009b) například zjistil, že žvýkání žvýkačky 

vedlo u participantů v jeho studii ke zlepšení nálady. Navíc kombinace žvýkání žvýkaček 

a kofeinu v podobě kofeinové žvýkačky vedla nejen ke zlepšení nálady, ale také k nárůstu 

výkonu. Dále se zdá, že žvýkání žvýkaček signifikantně koreluje s nárůstem bdělosti a 

pozitivní nálady a také zlepšuje úroveň selektivní a celkové pozornosti (Smith, 2010). 

Vliv žvýkání žvýkačky na bdělost zkoumala studie, ve které měli participanti za 

úkol pozorovat červené světlo v tmavé laboratoři. Výsledky odhalily, že pokud byla 

participantům před započetím experimentu podána žvýkačka, participanti se lépe 

soustředili a vykazovali nižší subjektivní pocit únavy oproti skupině participantů, která 

během experimentu nežvýkala žvýkačky. Participanti z experimentální skupiny však 

nežvýkali žvýkačku bez chuti a zápachu, ale žvýkačku s mentolovou příchutí s chladícím 

efektem (Smith & Boden, 2013). 

4.4 Vliv žvýkání žvýkaček na kognitivní zpracování 

Byla provedena řada výzkumů, která si kladla za cíl zjistit, zda žvýkání zvyšuje 

kognitivní fungování jedinců, kteří často žvýkají žvýkačky v porovnání s těmi, kteří tak 

nečiní. Většina výsledků je nejednoznačných a rozdíly mezi experimentálními a 

kontrolními podmínkami nejsou často signifikantně významné (Allen, Galvis, & Katz, 

2006; Smith, 2009c).  

V jednom z těchto výzkumů požádali výzkumníci polovinu participantů, kterými 

byli studenti, aby během výuky žvýkali žvýkačky, zatímco druhá polovina participantů 

nežvýkala. Studentům byl poté zadán písemný test z právě probírané látky. 

Experimentální skupina vykazovala vyšší úspěšnost, ačkoliv rozdíl nebyl signifikantní 

(Allen et al., 2006).  

Další studie se zaměřila na žvýkání žvýkačky pouze při výuce matematiky. Zde 

se ukázal signifikantní rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou ve 

výsledcích testu z matematiky, který studenti po výuce psali. Výsledky tak indikují, že 

skupina, která žvýkala žvýkačky dokázala lépe kódovat informace získané při výuce 

oproti kontrolní skupině (Johnston, Tyler, Stansberry, Moreno, & Foreyt, 2012). 
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Morgan, Johnson a Miles (2014) dále zjistili, že jedinci, kteří v jejich výzkumu 

žvýkali žvýkačky skórovali lépe v úkolech vyžadujících udržení pozornosti v porovnání 

s kontrolní skupinou, která žvýkačky nežvýkala. 
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5 VÝZKUMNÝ PROJEKT A HYPOTÉZY 

Výzkumná část se zaměřuje na prozkoumání vztahu mezi percipovaným 

žvýkáním a kognitivním hodnocením percipované osoby v atributech důvěryhodnosti, 

atraktivity a dominance.  

5.1 Cíl výzkumu a výzkumné hypotézy 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda percipované žvýkání vede k příznivějšímu hodnocení 

osoby pozorovatelem z hlediska důvěryhodnosti a dominance, a k méně příznivému 

hodnocení z hlediska atraktivity, v porovnání s neutrálně expresivní tváří pozorované 

osoby. Některé důkazy (viz DelCampo Saatchi&Saatchi Buenos Aires, 2013) totiž 

naznačují, že percipované žvýkání je spojeno s dobrým dojmem a příznivými sociálními 

důsledky.  

Žvýkání je dále spojeno s viditelnou aktivitou obličejových svalů, která je typická pro 

mimické výrazy. Empirická data (e.g. Krumhuber et al., 2007) naznačují, že vyšší 

emocionální expresivita vede k hodnocení jedince jako důvěryhodnějšího. Vyšších skórů 

v hodnocení důvěryhodnosti však dosahují výrazy vyznačující se symetrií, což je typické 

pro autentické emocionální výrazy řízené extrapyramidovou dráhou. Jelikož v tomto 

výzkumu docházelo při žvýkání k asymetrickým pohybům obličejových svalů, tento 

výzkum odpovídá také na otázku, zda je důvěryhodnost spojena pouze s pozorovanou 

symetrií, nebo spíše expresivitou jako takovou. 

Kromě vyšší důvěryhodnosti jsou symetrické výrazy (a symetrické tváře obecně) 

hodnoceny také jako atraktivnější. Hughes a Aung (2018) zjistili, že jedinci, jejichž 

pohyby obličejových svalů vytvářely při mluvě asymetrický výraz oproti jejich 

statickému výrazu na fotografii, byli hodnoceni jako méně atraktivní právě při mluvě. 

Žvýkání tak poslouží jako asymetrický výraz místo mluvy k rozšíření výsledků 

zmíněného výzkumu s tou výjimkou, že nebude hodnocen stejný jedinec, jak tomu bylo 

ve zmíněné studii, ale několik jedinců. 

Dominance jako třetí atribut byla zvolena k prozkoumání existence tzv. „efektu 

Snackmana“, který byl popsán v úvodu. Při žvýkání navíc dochází k zatínání čelisti, což 

je jedna z komponent výrazu hněvu, u kterého se dalo očekávat, že bude hodnocen jako 

dominantnější v porovnání s neutrálně expresivním výrazem. 

https://www.youtube.com/channel/UC8eyo2Dn2k_0xwFIWkPVskw
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Žvýkání se dá také považovat za upřímný neverbální signál, který informuje 

pozorovatele o tom, že jedinec konzumuje potravu. Ačkoliv tento sled repetitivních 

pohybů čelistí nezprostředkovává informaci o vnitřním stavu jedince, jako je tomu u 

emocionálních výrazů tváře, může zprostředkovávat informaci o jeho intencích. 

Konzumace potravy totiž často vede k inhibici dalšího chování, což by mohlo 

pozorovatele informovat o tom, že žvýkající jedinec nemá žádné momentální agresivní 

úmysly.  

K prozkoumání těchto domněnek byly formulovány následující hypotézy: 

1. Žvýkající jedinec je oproti jedinci s neutrálně expresivním výrazem tváře 

hodnocen jako více důvěryhodný. 

2. Žvýkající jedinec je oproti jedinci s neutrálně expresivním výrazem tváře 

hodnocen jako méně atraktivní. 

3. Žvýkající jedinec je oproti jedinci s neutrálně expresivním výrazem tváře 

hodnocen jako více dominantní. 

5.2 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek se skládal z 60 respondentů ženského pohlaví. Do výzkumného 

vzorku nebyli začleněni respondenti mužského pohlaví, jelikož ve výzkumu docházelo 

k hodnocení pouze tváří mužských figurantů. Dalo se tedy očekávat, že odpovědi mužů 

by byly zkreslené a významně by se lišily od odpovědí žen, především kvůli tomu, že 

respondenti měli za úkol hodnotit figuranty také z hlediska atraktivity. Všechny 

respondentky byly Češky ve věku 19-26 let (průměrný věk = 24,13; SD = 2,24) se 

středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. Tento konkrétní věkový 

interval byl zvolen kvůli tomu, že průměrný věk figurantů byl 25,6 let.  

K rekrutování respondentek docházelo metodou sněhové koule. Nejprve byly 

osloveny známé ženy v daném věkovém intervalu a poté byly požádány o kontakt na další 

ženy, které splňovaly určená kritéria (19-26 let, minimálně středoškolské vzdělání 

zakončené maturitní zkouškou). Nové potencionální respondentky byly informovány o 

tom, že se jedná o výzkum k diplomové práci, který zahrnuje vyplnění tří dotazníků, 

z nichž jeden slouží k ohodnocení pěti figurantů na krátkých videích. Novým 

potencionálním respondentkám bylo sděleno, že časová náročnost setkání nepřesahuje 30 



45 
 

minut. Komunikace s novými respondentkami probíhala nejčastěji přes telefon nebo 

Facebook. Datum a čas setkání bylo zvoleno podle preferencí respondentek s jedinou 

podmínkou, že k setkání muselo dojít v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Pokud 

respondentky trvaly na určitém místě setkání, vždy došlo ke kompromisu, aby k setkání 

došlo v nejbližším parku, který byl vyhledán na mapě. Pokud respondentky netrvaly na 

konkrétním místě setkání, docházelo k setkáním v parku na Praze 13. Stejné nebo 

podobné místo mělo zajistit srovnatelné experimentální podmínky pro všechny 

respondentky.  

Žádná z respondentek neměla jakékoliv vazby na figuranty v prezentovaných 

videích. Všechny respondentky měly normální zrak nebo měly zrak úspěšné korigován 

(dioptrické brýle, čočky, nebo operace očí). Respondentkám nebyl znám účel výzkumu. 

Dále je tabulka s rozdělením výzkumného vzorku dle věku. 

Tab. 1 Rozdělení výzkumného vzorku dle věku 

 Četnost Procenta 

19 let 3 5 

20 let 4 6,7 

21 let 2 3,3 

22 let 6 10 

23 let 4 6,7 

24 let 6 10 

25 let 9 15 

26 let 26 43,3 

Celkem 60 100 

5.3 Podnětová videa 

5 mužů bylo natočeno při ztvárňování 5 výrazů tváře (neutrální výraz, žvýkání, 

úsměv, zamračení, překvapení) a tato videa byla použita jako podněty, které hodnotily 

respondentky. Úsměv a zamračení byly vybrány jako zástupné výrazy pro radost a hněv. 

Figuranti totiž nebyli herci a bez kodéra vycvičeného k používání FACS by nebylo možné 

zjistit, zda došlo k autentickému ztvárnění emocionálních výrazů tváře. Kvůli absenci 

FACS tak nemůže být ani výraz překvapení považován za autentický, tudíž výrazem 

překvapení je v práci myšlen výraz připomínající překvapení (zvednuté obočí a otevřená 

ústa). Pro zjednodušení je však tento výraz dále označován jako výraz překvapení. 
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Figuranti byli vybráni a začleněni do výzkumu na základě několika společných 

znaků. Figuranti byli ve věku 25-26 let (průměrný věk = 25,6; SD = 0,55). Všichni 

figuranti byli z bělošského vzorku a jejich tváře nevykazovaly žádné větší nápaditosti. 

Nikdo z figurantů na sobě neměl náušnice, piercing či jiné šperky, nikdo z figurantů 

neměl žádné viditelné tetování nebo jizvy v oblasti tváře, ani obarvené vlasy. Všichni 

figuranti byli oholeni a měli krátké tmavé vlasy.  

Před natáčením byli figuranti vyzváni, aby si dali vlasy na stranu hlavy tak, aby 

jim nepadaly do obličeje a aby tak byla jejich tvář co nejvíce vidět. Nikdo z figurantů 

nebyl pod vlivem omamných či psychoaktivních látek. Nikdo z figurantů netrpěl 

psychiatrickým či neurologickým onemocněním.  

Před natáčením byli figuranti instruováni, jak jednotlivé výrazy předvést. U 

úsměvu měli za úkol zvednout koutky úst, u zamračení stáhnout obočí k sobě, a u výrazu 

překvapení zvednout obočí a otevřít ústa. Jako hmota podněcující žvýkání byly použity 

žvýkačky značky Orbit s mentolovou příchutí. Figurantům bylo řečeno, aby si umístili 

žvýkačku na levou stranu ústní dutiny, což při žvýkání vedlo k intenzivnějšímu stlačování 

levé strany čelisti. To pak bylo vizuálně pozorovatelné, jelikož dolní levá část 

obličejových svalů byla aktivnější, což vedlo k asymetrii vůči dolní pravé části obličeje. 

Je však nutno opět připomenout, že v práci nebyl použit FACS, tudíž toto pozorování 

musí být bráno pouze za subjektivní tvrzení, nikoli objektivní fakt. Při natáčení žvýkání 

žvýkačky sevřeli figuranti čelist celkem čtyřikrát (čtyři zakousnutí do žvýkačky).  

Za všech podmínek se figuranti dívali přímo do objektivu fotoaparátu. Figuranti 

byli také vyzváni, aby pohybovali pouze obličejovými svaly a aby nehýbali hlavou, nebo 

aby tyto pohyby alespoň omezili. Při ztvárňování výrazu překvapení a zamračení měli 

totiž figuranti tendenci pohybovat hlavou. U zamračení se většina figurantů přibližovala 

hlavou k fotoaparátu, zatímco u výrazu překvapení se naopak od fotoaparátu oddalovali. 

Tato zjištění jsou v souladu s funkční složkou emocí. Zamračení je typická komponenta 

hněvu, emoce spojené s agresí a připraveností zaútočit na překážku, což vede k přiblížení 

se (Ekman, 2015). Překvapení je naopak emoce spojená s detekcí něčeho neočekávaného, 

což vede k pokusu o oddálení se (Ekman, 2015). 

Natáčení figurantů probíhalo několik dní za denního světla a v době figurantovy 

nejvyšší denní aktivity (ne pro probuzení, ne po obědě, ne před spaním). Figuranti byli 
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natáčeni v místnosti po jednom, aby se navzájem nerozptylovali. Figuranti byli usazeni 

na dřevěnou židli, za kterou bylo bílé plátno, které sloužilo jako foto pozadí. Na sobě měli 

černé tričko, které bylo kontrastní vůči bílému pozadí. Před židlí byl digitální fotoaparát 

Nikon D5100 připevněný na stativ. Fotoaparát natáčel v rozlišení 1920x1080 bez 

přiblížení. Nastaveno bylo manuální zaostřování. Při každém natáčení byli figuranti 

vyzváni, aby se pohodlně usadili a narovnali. Výška stativu poté byla postavena do úrovně 

hlavy figuranta a byla naměřena vzdálenost 50 cm mezi objektivem a tváří figuranta.  

Figuranti byli poté vyzváni, aby předvedli 5 mimických výrazů v následujícím 

pořadí: neutrální výraz, žvýkání, úsměv, zamračení, překvapení. Toto pořadí bylo 

zvoleno z toho důvodu, že neutrální výraz a žvýkání byly nejméně náročné na předvedení 

a často stačil jediný pokus na jejich úspěšné ztvárnění. Tato pozitivní zpětná vazba pak 

měla zabránit frustraci, pokud by ostatní výrazy musely být ztvárňovány vícekrát, což se 

také často dělo. Průměrný počet pokusů nutných k uspokojivému předvedení úsměvu byl 

4. Průměrný počet pokusů nutných k uspokojivému předvedení mračení byl 3,4. 

Průměrný počet pokusů nutných k uspokojivému předvedení výrazu překvapení byl 1,4. 

Nejnáročnější na předvedení tak byl pro figuranty úsměv, následovaný mračením.  

Všechna videa začínala neutrálním výrazem figuranta, který následně ztvárnil 

daný výraz a poté pomalu uvolnil obličejové svaly tak, aby opět zaujal neutrální výraz. 

Pomalé uvolnění obličejových svalů bylo podmínkou kvůli tomu, že pokud by byl 

přechod mezi ztvárňovaným výrazem a neutrálním výrazem moc rychlý, mohl by daný 

výraz působit falešně, což by mohlo ovlivnit i hodnocení respondentů. Figuranti se měli 

také pokusit o to, aby úsměv, zamračení a výraz překvapení byly co nejvíce symetrické. 

Před natáčením měli k dispozici zrcadlo, před kterým si mohli expresi těchto výrazů 

nacvičit. 

Po natočení všech figurantů byla výsledná videa upravena v programu Corel 

VideoStudio 2018. Záběry byly sestříhány tak, aby každé video začínalo neutrálním 

výrazem figuranta, který krátce ztvárnil výraz emoce, nebo zahájil žvýkání žvýkačky, a 

poté opět zaujal neutrální výraz. Každé video tak začínalo a končilo neutrálním výrazem. 

Všechna videa byla dlouhá 4 vteřiny. Ze všech videí byla odstraněna zvuková stopa. 

Výsledná videa byla ve formátu MOV v rozlišení 1920x1080. Při upravování videí s 
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neutrálním výrazem byl použit interval, ve kterém figurant alespoň jednou mrknul, aby 

záběr nepůsobil staticky. 

5.4 Metoda 

K prozkoumání stanovených hypotéz byla vybrána metoda experimentu 

s percepcí tváří s následným dotazníkovým šetřením. Na každém přehrávaném videu byl 

jiný figurant, jenž ztvárňoval jiný výraz tváře. Respondentkám bylo promítnuto 5 videí 

v náhodném pořadí na notebooku Lenovo ThinkPad E470 s 14″ obrazovkou. Náhodné 

pořadí videí bylo důležité kvůli tomu, že pořadí videí mohlo ovlivňovat následné 

hodnocení respondentek. Pokud by existovalo jediné pořadí, které by začínalo např. 

zamračením a následovalo neutrálním výrazem, mohl by výraz zamračení posloužit jako 

kotva, podle které by pak byl hodnocen i neutrální výraz. Vliv kotvy sice nejde odstranit, 

jelikož prezentace videí musí nějakým videem začínat, její vliv se však dá omezit právě 

náhodností pořadí. Důležité také bylo, aby se s pořadím videí měnily také výrazy 

jednotlivých figurantů. V jednom promítání tak např. figurant č. 1 ztvárňoval výraz 

překvapení, v dalším úsměv atd. Pokud by měli všichni figuranti přidělený jeden jediný 

výraz, který by byl respondentkám promítán, hrozilo by, že individualita figuranta zkreslí 

výsledky tím, že by se hodnocení respondentek netýkalo výrazu tváře, ale figuranta jako 

takového. Tento postup tak měl odfiltrovat vliv konkrétní tváře s jejími konkrétními rysy 

a charakteristikami na hodnocení respondentek. 

Ke sběru dat docházelo na lavičce v parku během denního světla ve stínu. Vždy 

bylo vybráno málo frekventované místo v parku, v jehož okolí nebyli zrovna přítomni 

žádní lidé. Respondentkám bylo řečeno, že se zúčastní experimentu s percepcí tváře, ale 

přesný účel výzkumu jim byl zatajen. Měly za úkol vyplnit tři dotazníky, z nichž dva byly 

standardizované a jeden byl vytvořen pro účely práce a týkal se samotných videí. Před 

přehráním videí byly respondentky upozorněny, že každé video bude přehráno pouze 

jednou. Vzdálenost mezi obrazovkou a očima respondentek byla cca 50 cm. 

5.5 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření se skládalo ze tří dotazníků – Rosenbergovy škály 

sebehodnocení (SES), škály pochybnosti o důvěryhodnosti lidí (Doubt About 

Trustworthiness of People, DATP) a dotazníku percepce tváří, vytvořeného pro konkrétní 
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prezentovaná videa. Cílem bylo zjistit, zda míra důvěry či nedůvěry vůči lidem (měřená 

škálou DATP) a míra sebehodnocení a sebeúcty (měřená škálou SES) koreluje s tím, jak 

respondentky hodnotily figuranty v dotazníku percepce tváří. 

5.5.1 Dotazník percepce tváří 

Dotazník percepce tváří byl vytvořen k ohodnocení osob na prezentovaných 

videích. K jeho vyplnění docházelo formou „tužka/papír“. Průměrná doba nutná k 

vyplnění byla i s prezentací videí cca 5 minut. Respondentky se měly po shlédnutí 

každého jednoho videa vyjádřit k následujícím čtyřem tvrzením: 

1. Osoba na videu je důvěryhodná. 

2. Osoba na videu je sympatická. 

3. Osoba na videu je atraktivní. 

4. Osoba na videu je dominantní. 

Respondentky měly za úkol vyjádřit svou míru souhlasu či nesouhlasu na 

následující sedmibodové škále Likertova typu: 

1 – rozhodně nesouhlasím; 2 – nesouhlasím; 3 – spíše nesouhlasím; 4 – nemohu se 

rozhodnout; 5 – spíše souhlasím; 6 – souhlasím; 7 – rozhodně souhlasím 

Lichý počet bodů na škále byl vybrán z toho důvodu, že respondentkám 

umožňoval mít neutrální názor a tím je netlačil k tomu, aby se přiklonily k jedné z variant. 

Celkový počet sedmi bodů pak byl použit proto, že oproti pětibodové škále umožňoval 

širší rozpětí odpovědí, což dávalo respondentkám možnost vyjádřit se přesněji. Navíc 

Rosenbergova škála sebehodnocení, kterou respondentky také vyplňovaly, obsahovala 

identickou škálu. Použití jiné škály (např. inverzní) by pak mohlo být pro respondentky 

matoucí. 

Tři ze čtyř tvrzení (č. 1, 3, 4) se týkaly přímo hypotéz. Tvrzení ohledně 

sympatičnosti (č. 2) sloužilo pro kontrolu, že byl daný výraz ztvárněn správně, tzn. že 

navozoval pozitivní, neutrální, či negativní dojem v pozorovateli. Bez této dimenze 

mohlo také dojít k nepochopení toho, zda má být atraktivita figuranta hodnocena podle 

dojmu zprostředkovaného výrazem, nebo, což je správná odpověď, podle jeho rysů. Např. 
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u osoby ztvárňující zamračení se dalo očekávat, že bude hodnocena jako nesympatická, 

což ovšem nemuselo znamenat, že bude hodnocena i jako méně atraktivní.  

Čas na vyjádření se k tvrzením v dotazníku nebyl omezen. Prezentace videí začala 

poté, co respondentky verbálně informovaly, že jsou připraveny shlédnout video. Další 

video bylo přehráno poté, co respondentky verbálně informovaly o tom, že všechny své 

odpovědi v dotazníku označily a že jsou připraveny shlédnout další video. 

Po shlédnutí všech videí byly respondentky dotázány, zda některou z osob na 

videích poznaly. Pokud by se tak stalo, byly by z výzkumu vyloučeny. Žádná 

z respondentek však žádnou z osob na prezentovaných videích neznala. Jediná kritéria 

pro začlenění respondentky do výzkumu tedy byla, aby respondentka neznala osoby na 

prezentovaných videích, aby měla minimálně středoškolské vzdělání a zrak v normě. 

5.5.2 Rosenbergova škála sebehodnocení 

Rosenbergova škála sebehodnocení je standardizovaná škála, která měří sebeúctu 

jedince. K jejímu vyplnění docházelo formou „tužka/papír“. Průměrná doba nutná k 

vyplnění byla cca 5 minut. Škála se sestávala z deseti tvrzení, k nimž se měla 

respondentka za úkol vyjádřit na stejné sedmibodové škále, jenž byla použita v dotazníku 

percepce tváří. Pět tvrzení je formulováno pozitivně, pět negativně. Negativně 

formulovaná tvrzení jsou pak vyhodnocována inverzně.  

Skóry mohly nabývat hodnot 10-70, přičemž 10 představovalo nízké 

sebehodnocení, zatímco 70 vysoké sebehodnocení. Reliabilita této škály měřená 

koeficientem Cronbachovo alfa se pohybuje kolem .80 (Vaculík, 2000). 

5.5.3 Škála pochybnosti o důvěryhodnosti lidí 

Škála pochybnosti o důvěryhodnosti lidí (DATP) je standardizovaná škála, která 

měří, v jaké míře lidé pochybují o férovosti, důvěryhodnosti a upřímnosti jiných lidí. 

K jejímu vyplnění docházelo formou „tužka/papír“. Průměrná doba nutná k vyplnění byla 

cca 2 minuty. Škála se sestávala z osmi tvrzení, se kterými mohla respondentka buď 

souhlasit, nebo nesouhlasit. Tato škála tudíž nepoužívá klasickou škálu Likertova typu.  

Skóry mohly nabývat hodnot 0-8, přičemž 0 představovalo nízké pochyby o 

důvěryhodnosti lidí, zatímco 8 vysoké pochyby o důvěryhodnosti lidí. Vysoké skóry byly 
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v minulosti spojeny s nízkým věkem, rozvedeností, nízkým vzděláním a nízkým 

příjmem. U této škály je uváděna α reliabilita .80 (Shaver & Wrightsman, 1991). Jelikož 

neexistuje (nebo alespoň nebyl nalezen) český překlad této škály, musela být pro účely 

diplomové práce přeložena z angličtiny. 

5.6 Zpracování získaných dat 

Všechny dotazníky byly po vyplnění respondentkami řádně označeny a 

spárovány. SES a DATP byly manuálně vyhodnoceny a na jednotlivé dotazníky byly 

napsány výsledné numerické skóry. Jelikož byla podnětová videa pouštěna v náhodném 

pořadí, po každém vyplnění dotazníku percepce tváří byly u jednotlivých kolonek 

poznamenány výrazy, které byly hodnoceny. Všechna data byla následně přepsána do 

elektronické formy v programu IBM SPSS. Datový soubor obsahoval 23 sloupců. Pro 

každý z pěti zkoumaných výrazů byly vytvořeny čtyři sloupce (celkem 20), do kterých 

byly zaznamenány skóry čtyř hodnocených atributů - důvěryhodnosti, sympatičnosti, 

atraktivity a dominance. Zbylé tři sloupce sloužily k zaznamenání věku respondentek a 

jejich skórů z SES a DATP. Každý jeden řádek tak představoval hodnocení jedné 

respondentky. K ověření hypotéz byl použit párový t-test. Nejprve bylo porovnáno 

žvýkání a neutrálně expresivní výraz ve všech hodnocených atributech. Poté byly všechny 

použité výrazy porovnány s neutrálně expresivním výrazem. 
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Ke statistickému vyhodnocení dat byl použit párový t-test. Výsledky ukázaly, že 

žvýkání bylo hodnoceno jako signifikantně méně důvěryhodné v porovnání s neutrálně 

expresivním výrazem. Dále bylo žvýkání hodnoceno jako signifikantně více dominantní 

v porovnání s neutrálně expresivním výrazem. Rozdíl mezi žvýkáním a neutrálně 

expresivním výrazem v atributech sympatičnosti a atraktivity nebyl statisticky 

významný. Níže je tabulka s výsledky párového t-testu. 

Tab. 2 Výsledky párového t-testu 

 

 

T df 

Sig. 

(dvoustranný 

test) 

Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Střední 

chyba 

průměru 

95% interval 

spolehlivosti 

Dolní Horní 

Pár 1 Žvýkání-

důvěryhodnost - 

Neutrální výraz-

důvěryhodnost 

-,467 1,662 ,215 -,896 -,037 -2,175 59 ,034 

Pár 2 Žvýkání-

sympatičnost - 

Neutrální výraz-

sympatičnost 

-,267 1,793 ,232 -,730 ,197 -1,152 59 ,254 

Pár 3 Žvýkání-

atraktivita- 

Neutrální výraz-

atraktivita 

-,050 1,827 ,236 -,522 ,422 -,212 59 ,833 

Pár 4 Žvýkání-

dominance - 

Neutrální výraz-

dominance 

,800 2,138 ,276 ,248 1,352 2,899 59 ,005 
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Jako nejvíce důvěryhodný výraz byl hodnocen úsměv (M = 4,183) následovaný 

překvapením (M = 3,917). Rozdíl mezi úsměvem a neutrálně expresivním výrazem byl 

signifikantní, zatímco mezi překvapením a neutrálně expresivním výrazem nikoli. 

Zamračení (M = 3,617) bylo hodnoceno jako méně důvěryhodné v porovnání s neutrálně 

expresivním výrazem (M = 3,717), ale ne signifikantně. Žvýkání (M = 3,25) bylo nejméně 

důvěryhodným výrazem v porovnání s neutrálně expresivním výrazem signifikantně. 

Úsměv byl také hodnocen jako nejsympatičtější výraz (M = 4,7). Rozdíl mezi 

úsměvem a neutrálně expresivním výrazem byl signifikantní. Po úsměvu následoval 

výraz překvapení (M = 4,533), u kterého však nebyl nalezen signifikantní rozdíl 

v porovnání s neutrálně expresivním výrazem. Poté následoval neutrálně expresivní 

výraz (M = 4) a žvýkání (M = 3,733). Jako nejméně sympatický výraz bylo hodnoceno 

zamračení (M = 3,65), ale opět ne signifikantně v porovnání s neutrálně expresivním 

výrazem. 

Úsměv byl hodnocen i jako signifikantně nejatraktivnější (M = 4,033). Poté 

následovalo překvapení (M = 3,917), zamračení (M = 3,55) a neutrálně expresivní výraz 

(M = 3,45). Rozdíly mezi těmito výrazy však nebyly signifikantní v porovnání s neutrálně 

expresivním výrazem. Jako nejméně atraktivní bylo hodnoceno žvýkání (M = 3,4). Rozdíl 

mezi žvýkáním a neutrálně expresivním výrazem nebyl signifikantní. 

Jako nejdominantnější bylo hodnoceno žvýkání (M = 4,133) následované 

zamračením (M = 3,983). Rozdíl mezi oběma výrazy a neutrálně expresivním výrazem 

byl signifikantní. Rozdíl mezi žvýkáním a zamračením nebyl signifikantní. Po žvýkání a 

zamračení následoval neutrálně expresivní výraz (M = 3,333), překvapení (M = 3,283) a 

úsměv (M = 3,267). Mezi neutrálně expresivním výrazem, překvapením a úsměvem nebyl 

nalezen signifikantní rozdíl. 

Mezi výslednými skóry z SES, DATP a dotazníku percepce tváří nebyla nalezena 

žádná statisticky významná korelace. 

V následujících grafech 1 až 4 jsou znázorněné aritmetické průměry skórů všech 

použitých výrazů pro jednotlivé atributy. 
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Graf 1 Výsledné skóry jednotlivých výrazů v atributu ‘důvěryhodnost’, vyjádřené 

aritmetickým průměrem se zaokrouhlením na tři desetinná místa 

 

 

Graf 2 Výsledné skóry jednotlivých výrazů v atributu ‘sympatičnost’, vyjádřené 

aritmetickým průměrem se zaokrouhlením na tři desetinná místa  
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Graf 3 Výsledné skóry jednotlivých výrazů v atributu ‘atraktivita’, vyjádřené 

aritmetickým průměrem se zaokrouhlením na tři desetinná místa 

 

 

Graf 4 Výsledné skóry jednotlivých výrazů v atributu ‘dominance’, vyjádřené 

aritmetickým průměrem se zaokrouhlením na tři desetinná místa 
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6.1 Závěr výzkumu 

Tato práce si za výzkumný cíl vytyčila prozkoumání žvýkání z hlediska 

mimických výrazů v atributech důvěryhodnosti, atraktivity a dominance. Výsledky 

ukázaly, že žvýkání bylo respondentkami hodnoceno jako dominantní a nedůvěryhodné. 

Tato zjištění představují první empirické důkazy existence domnělého „efektu 

Snackmana“ (viz Úvod této práce). Na základě výsledků tohoto výzkumu by se dal tento 

blíže nespecifikovaný efekt definovat jako „vnímání jedince jako dominantního a 

nedůvěryhodného v důsledku opakovaného zatínání čelisti způsobeného žvýkáním“. 

Žvýkající jedinec tak může být hodnocen jako hrozba, jelikož zatínání čelisti je spojeno 

s připraveností na náraz do obličeje. Výsledky výzkumu však nejsou zobecnitelné na 

populaci, jelikož hodnoceni byli pouze muži ženami. 

6.1.1 Porovnání žvýkání a neutrálně expresivního výrazu 

Výsledky výzkumu potvrdily hypotézu ohledně dominance, jelikož byl nalezen 

signifikantní rozdíl v celkovém hodnocení žvýkání a neutrálně expresivní tváře. Naopak, 

první dvě hypotézy, které předpokládaly, že žvýkání bude hodnoceno jako více 

důvěryhodné a méně atraktivní v porovnání s neutrálně expresivním výrazem, se 

nepotvrdily. Neutrálně expresivní výraz byl navíc hodnocen jako signifikantně 

důvěryhodnější oproti žvýkání. Žvýkání sice bylo hodnoceno jako méně atraktivní 

v porovnání s neutrálně expresivním výrazem, ale rozdíl nebyl signifikantní.  

V tomto kontextu tak mohou být výsledky považovány za empirické důkazy 

existence „efektu Snackmana“, ke kterému dochází právě kvůli úsudkům o dominanci, 

spojeným se žvýkáním. Výsledky však nejsou zobecnitelné na populaci. 

V rámci dvoudimenzionálního modelu hodnocení tváří autorů Oosterhofa a 

Todorova (2008) vyšlo žvýkání jako signifikantně nedůvěryhodné a signifikantně 

dominantní. To implikuje, že žvýkání je spojeno s negativní valencí a demonstrací 

fyzické síly.  

Výsledky výzkumu jsou dále v rozporu s výsledky exhibice pořádané značku 

žvýkaček Beldent ve spolupráci s muzeem současného umění v Buenos Aires (DelCampo 

Saatchi&Saatchi Buenos Aires, 2013). Podle jejich závěrů mělo být žvýkání hodnoceno 

https://www.youtube.com/channel/UC8eyo2Dn2k_0xwFIWkPVskw
https://www.youtube.com/channel/UC8eyo2Dn2k_0xwFIWkPVskw
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jako více důvěryhodné, sympatické a atraktivní v porovnání s neutrálně expresivním 

výrazem tváře, což se nepotvrdilo. 

Jelikož mezi zamračením a žvýkáním nebyl v hodnocení dominance statisticky 

signifikantní rozdíl, je možné, že oba dva výrazy dokázaly evokovat hněv. To by 

znamenalo, že žvýkání bylo hodnoceno jako signifikantně dominantní kvůli tomu, že 

obsahuje mimickou komponentu hněvu. Stlačování čelisti, ke kterému u žvýkání dochází, 

tak může demonstrovat určitou připravenost na agresivní střetnutí. To by také 

naznačovalo, že lidé jsou dobří ve vyhodnocování pouhých náznaků (komponent) 

emocionálních výrazů tváře.  

Velkou roli v hodnocení dominance mohl hrát také směr pohledu, který byl upřen 

na hodnotitele, a který mohl být v doprovodu mimického výrazu s negativní valencí 

považován za signál agrese. 

Výsledky dále naznačují, že pozitivní hodnocení v atributu důvěryhodnosti není 

spojeno s mimickou expresivitou jako takovou, jelikož žvýkání bylo hodnoceno jako 

signifikantně méně důvěryhodné v porovnání s neutrálně expresivním výrazem.  

Také se zdá, že hodnocení atraktivity nebylo závislé na pozorované symetrii. Tyto 

výsledky jsou tak v rozporu s výsledky výzkumu Hughese a Aunga (2018), jelikož nebyl 

nalezen signifikantní rozdíl mezi asymetrickým výrazem (žvýkáním) a symetrickým 

výrazem (neutrálně expresivním výrazem). To však mohlo být způsobeno tím, že žvýkání 

je přirozeně spojeno s asymetrickým výrazem, tudíž pozorovaná asymetrie 

neposkytovala žádné užitečné informace o „dobrých genech“. 

6.1.2 Porovnání ostatních výrazů a neutrálně expresivního výrazu 

Úsměv byl hodnocen jako signifikantně více důvěryhodný, sympatický a 

atraktivní v porovnání s neutrálně expresivním výrazem.  

Zamračení bylo hodnoceno jako méně důvěryhodné a sympatické v porovnání 

s neutrálně expresivním výrazem, ale rozdíly nebyly signifikantní. Dále bylo hodnoceno 

jako signifikantně více dominantní a nesignifikantně více atraktivní.  
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Překvapení bylo hodnoceno jako více důvěryhodné, sympatické a atraktivní, 

avšak rozdíly nebyly v porovnání s neutrálně expresivním výrazem signifikantní. Dále 

bylo překvapení hodnoceno jako méně dominantní, ale opět nesignifikantně.  

6.2 Diskuse 

Vysoké skóry úsměvu v atributech důvěryhodnosti a sympatičnosti byly zřejmě 

způsobeny tím, že úsměv slouží jako signál přátelské afiliace. Navíc úsměv jako 

komponenta emocionálního výrazu radosti byl jediným hodnoceným emocionálním 

výrazem s pozitivní valencí. Vysoký skór v atributu atraktivity mohl být způsoben 

prolnutím s hodnocením sympatičnosti. Neutrálně expresivní výraz i úsměv totiž oba 

vykazovaly obličejovou symetrii. Pokud by tedy byla atraktivita hodnocena pouze na 

základě symetrie, měly by oba dva výrazy získat stejné hodnocení. Nízký skór v atributu 

dominance mohl být opět způsoben tím, že úsměv je pozitivní signál, který nabádá 

k přiblížení se k usmívající osobě. Rozdíl v hodnocení dominance mezi úsměvem a 

neutrálně expresivním výrazem však nebyl signifikantní. 

Nízké skóry zamračení v atributech důvěryhodnosti a sympatičnosti, stejně jako 

vysoký skór v atributu dominance, mohly být důsledkem signální funkce hněvu, jehož 

komponentou je právě zamračení. Výraz hněvu totiž signalizuje připravenost zaútočit na 

překážku a může vést k agresivnímu chování. Podobné skóry zamračení a neutrálně 

expresivního výrazu v atributu atraktivity byly zřejmě způsobeny tím, že oba dva výrazy 

se vyznačovaly obličejovou symetrií. To naznačuje, že při hodnocení výrazu zamračení 

nedocházelo u respondentek k prolnutí hodnocení sympatičnosti a atraktivity. 

Vyšší skóry výrazu překvapení v atributech důvěryhodnosti a sympatičnosti 

mohly být způsobeny tím, že překvapení poskytuje sociální referenci a informuje 

pozorovatele o nečekané události. Takovýto signál je pro pozorovatele přínosný, jelikož 

ho může informovat o potencionálním nebezpečí. Skóry v atributu atraktivity pak zřejmě 

opět souvisí s pozorovanou obličejovou symetrií. Nízký skór v atributu dominance mohl 

být způsoben tím, že reakce překvapení je submisivní lekavou reakcí. Další možností je, 

že si respondentky mohly výraz překvapení splést s výrazem strachu. Oba dva výrazy 

jsou si totiž podobné a pro pozorovatele nemusí být rozlišitelné (Ekman & Friesen, 2003). 
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Jelikož je strach emoce přímo spojená se submisí, nízký skór v atributu dominance by byl 

logický.  

Nyní je na místě podotknout nedostatky a omezení výzkumu v této diplomové 

práci. Ve výzkumné části byla použita videa jako podněty, které měly být hodnoceny, což 

není zcela obvyklé. Mnohem častěji jsou ve výzkumech percepce tváří a výrazů tváří 

hodnoceny fotografie nebo kompozitní fotografie. V tomto výzkumu však nebylo možné 

použít fotografie, jelikož by nebylo možné zachytit žvýkání, které je od podstaty 

dynamické.  

Základní rozdíl mezi dynamickými videi a statickými fotografiemi výrazů tváře 

je ten, že u fotografií bývá ztvárňovaný výraz vyobrazen „na vrcholu“, zatímco u videí 

dochází k postupnému nástupu a poté ústupu mimického výrazu. Podnětová videa 

figurantů použitá v tomto výzkumu začínala a končila neutrálním výrazem, což může 

představovat určité zkreslení, jelikož videa s jednotlivými předváděnými výrazy 

zahrnovala i neutrální výraz tváře. Bez této podmínky by však bylo téměř nemožné 

dodržet nutnou standardizaci. Pro některé výrazy, jako např. překvapení, je navíc typické, 

že se objevují a mizí velmi rychle. Také úsměv, který by trval 4 vteřiny a při jehož 

ztvárňování by se figurant nepřetržitě díval do objektivu, by zřejmě působil uměle a 

nepřesvědčivě.  

Další zkreslení mohl představovat výběr figurantů. Ti byli vybráni do výzkumu 

podle několika společných znaků, mezi něž patřil věk 25-26 let, krátké tmavé vlasy, 

oholená tvář a žádné jizvy a tetování v oblasti tváře. Nejlepší postup bylo provést 

předvýzkum, do kterého by bylo začleněno mnohem více figurantů, jenž by byli natočeni 

při ztvárňování daných výrazů, nebo pouze vyfoceni s neutrálně expresivním výrazem, a 

poté by byli hodnoceni respondentkami. Následně by byli do výzkumu vybráni figuranti, 

jejichž tváře získaly v daných atributech co možná nejpodobnější hodnocení. Tím by se 

snížilo riziko toho, že tvář konkrétního figuranta bude významně ovlivňovat hodnocení 

respondentek. Takovýto předvýzkum by však byl časově náročnější než samotný 

výzkum, a figuranti tudíž byli vybráni pouze na základě zmíněných společných znaků. 

Velké omezení tohoto výzkumu plyne také z toho, že hodnoceni byli pouze muži 

ve věku 25-26. Je možné, že výsledky by byly odlišné, pokud by byly hodnoceny také 

ženy. Omezení představuje i výzkumný vzorek, který se sestával pouze z žen ve věku 19-
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26 let se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. Výsledky výzkumu 

tak zákonitě nejsou zobecnitelné na populaci. 

Jeden z největších nedostatků této práce je však zřejmě to, že v práci nebyl použit 

FACS, nebo jiný kódovací systém. Použití FACS totiž vyžaduje cvičeného kodéra, což 

je finančně velmi náročné. Bez FACS nebylo možné zjistit, zda došlo k autentickému 

ztvárnění předváděných mimických výrazů. Absence FACS byla částečně ošetřena 

použitím zástupných výrazů pro tři emocionální výrazy tváře – úsměvu pro výraz radosti, 

zamračení pro výraz hněvu, a výrazu připomínajícího překvapení pro výraz překvapení.  

Také způsob, kterým figuranti navozovali jednotlivé výrazy, je spojen 

s nedostatky. Jedna z možností, jak navodit autentické výrazy, bylo použít různé 

audiovizuální podněty. K evokování úsměvu mohl figurant např. shlédnout vtipné video. 

Další možnost byla pustit figurantům videa, na kterých by lidé dané výrazy ztvárňovali, 

a figuranti by je měli za úkol zrcadlit. Žádná z těchto možností však bohužel nebyla 

slučitelná s upřeným pohledem figuranta do objektivu. Nabízela se také možnost použít 

profesionální herce, ale tato možnost by byla finančně náročná. 
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ZÁVĚR 

Tato práce si kladla za cíl prozkoumat žvýkání z hlediska mimických výrazů. 

Teoretická část shrnula množství výzkumů z oblasti výrazů tváře. Ve výzkumné části pak 

bylo žvýkání zkoumáno v atributech důvěryhodnosti, atraktivity a dominance. K získání 

výsledků byla použita metoda experimentu s percepcí tváří. Pět figurantů bylo natočeno 

při ztvárňování pěti mimických výrazů, jenž zahrnovaly žvýkání a neutrálně expresivní 

výraz. Žvýkání pak bylo porovnáváno s neutrálně expresivním výrazem tváře.  

Výzkumný vzorek se skládal z 60 respondentů ženského pohlaví. Respondentky 

měly za úkol shlédnout pět videí s figuranty a ty následně ohodnotit na sedmibodové škále 

v atributech důvěryhodnosti, sympatičnosti, atraktivity a dominance. Respondentky poté 

vyplnily Rosenbergovu škálu sebehodnocení a škálu pochybnosti o důvěryhodnosti lidí. 

Cílem bylo zjistit, zda sebehodnocení a sebeúcta měřená Rosenbergovou škálou 

sebehodnocení a hodnocení důvěryhodnosti vůči lidem měřené škálou pochybnosti o 

důvěryhodnosti lidí ovlivňuje hodnocení jiných lidí. 

Výsledná data byla vyhodnocena párovým t-testem v programu IBM SPSS. Mezi 

výslednými skóry z jednotlivých dotazníků nebyla nalezena žádná signifikantní korelace. 

Žvýkání bylo hodnoceno jako signifikantně více dominantní, a jako signifikantně méně 

důvěryhodné, v porovnání s neutrálně expresivním výrazem. Tyto výsledky podporují 

existenci „efektu Snackmana“, který byl definován jako „vnímání jedince jako 

dominantního a nedůvěryhodného v důsledku opakovaného zatínání čelisti způsobeného 

žvýkáním“. Bylo také zjištěno, že za důvěryhodností připisované emocionálním výrazům 

tváře zřejmě nestojí mimická expresivita per se.  
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PŘÍLOHY 

 

Obrázek č. 1 Müller-Lyerova iluze. Ačkoliv víme, že obě dvě linie jsou stejně dlouhé, 

stejně se neubráníme iluzi, že horní linie je delší než spodní. 

Převzato z Howe & Purves, 2005 
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Obrázek č. 2 Jednotlivé snímky sestávající se z hlav devíti lidí, u nichž měli participanti 

za úkol hodnotit, zda se nějaký výraz tváře na snímku odlišuje od ostatních, či nikoli. 

Převzato z Pinkham et al., 2010 
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Obrázek č. 3 Výrazy tváře, které jsou podle Ekmana univerzální. 1, znechucení; 2, 

strach; 3, radost; 4, překvapení; 5, smutek; 6, hněv. 

Převzato z Schmidt & Cohn, 2001 
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Obrázek č. 4 Participant vlevo drží v ústech pero pouze za pomoci rtů, zatímco 

participant vpravo drží pero v ústech zuby. 

Převzato z Strack et al., 1988 
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Obrázek č. 5 Duchennův pacient, který se usmívá v důsledku elektrické stimulace velkého 

lícního svalu. 

Převzato z Ekman, Davidson, & Friesen, 1990 
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Obrázek č. 6 Duchennův pacient, jehož úsměv byl vyvolán vtipem. 

Převzato z Ekman et al., 1990 
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Obrázek č. 7 Fotografie, které byly promítány participantům při měření aktivity jejich 

obličejových svalů. Shora dolů: neutrální výraz, neupřímný úsměv, upřímný úsměv. 

Převzato z Surakka & Hietanen, 1998 
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Obrázek č. 8 Zrakový sráz, přístroj, který se běžně používá k určení vnímání hloubky. 

Převzato z Dahl et al., 2013 
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