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Abstrakt  
 

Bakalářská práce zabývající se tématem „Vlivu influencerů na body image mladých 

lidí ve věku 15 až 26 let“ se snaží prostřednictvím kvantitativního výzkumu definovat 

povahu vlivu plynoucího od tzv. influencerů sociálních sítí k jejich sledujícím. Klíčovou roli 

v této práci hrají sociální sítě a jejich uživatelé, kteří spolu komunikují pomocí 

audiovizuálního obsahu. Teoretická i praktická část práce se zaměřuje na oblast vnímání 

vlastního těla, nespokojenosti s ním a hledá možné souvislosti s konzumací obsahu 

sdíleného influencery. Práce se v první části věnuje několika možným způsobům chápání 

termínu body image, jež úzce souvisí s kultem krásy. Následuje historie vnímání body image 

interpretující dynamický vývoj trendů představy tzv. ideálního těla. Další kapitola přibližuje 

fenomén nových médií a webových stránek, které jsou tvořeny tzv. user-generated content 

(obsah produkovaný návštěvníky webu). Pro potřeby výzkumu byly vybrány dvě sociální 

sítě typické pro sdílení fotografií a videí: YouTube a Instagram. Prezentace uživatelů 

s vysokým množstvím sledujících, tzv. influencerů, má bezesporu vliv na formování názorů, 

hodnot i životního stylu jejich publika. Proto je zde definováno, čím se influenceři odlišují 

od běžných návstěvníků sociálních sítí. Praktická část zahrnuje popis průběhu 

kvantitativního výzkumu, včetně metodologie a grafického znázornění výsledků. Cílení na 

vypovídající vzorek je zprostředkováno distribucí dotazníku na sociálních sítích, konkrétně 

na osobních profilech influencerů, výsledkem bylo získání významného počtu relevantních 

respondentů. Závěr nabízí genderové srovnání vlivu influencerů na body image a diskusi, 

v níž jsou nastíněny možné směry pokračování dosavadního výzkumu. 

 

Klíčová slova 

Body image, influencer, sociální sítě, Instagram, YouTube, tělo  

 

  



 

The Impact of Influencers on Young People's Body Image Aged 

15 to 26 

 

Annotation 

The bachelor thesis dealing with the topic "Impact of influencers on body image of 

young people aged 15-26" aims to define the nature of the influence stemming from the so-

called social media influencers on their followers, through quantitative research. Social 

networks and their users who communicate with each other through audiovisual content play 

a key role in this work. The theoretical and practical part of the thesis focuses on the area of 

perception of the body, dissatisfaction with it, and is looking for possible connections with 

consumption of the content shared by influencers. The first part deals with several possible 

ways of understanding the term body image, which is closely related to the cult of beauty. It 

is followed by the history of perception of body image interpreting the dynamic development 

of trends in ideas of the so-called ideal body. The next chapter describes the phenomenon of 

new media and web pages employing so-called user-generated content. Two social networks 

typical of photo and video sharing were selected for the purpose of the research: YouTube 

and Instagram. Presentation of users with a high number of followers, the so-called 

influencers, undoubtedly affects the formation of opinions, values, and lifestyle of their 

audience. Therefore it is defined here how the influencers differ from ordinary social 

network visitors. The practical part comprises of the course of quantitative research, 

including methodology and graphical representation of the results. The selection of the 

sample was mediated through a distribution of the questionnaire on social networks, 

particularly on personal profiles of influencers, resulting in the acquisition of a significant 

number of relevant respondents. The conclusion offers a gender comparison of the impact 

of influencers on body image and a discussion, outlining the possible directions for 

continuing of the existing research. 
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Úvod 
 

,,Současný člověk je však obklopen neskutečným množstvím obrazů krásných lidí, jejichž 

normativní síla by účinkovala, i kdyby své poselství hlásaly méně vlezle“ 

 (Liessmann, 2012, s. 111). 

 

Téma 
 

Podle Liessmana „způsob, jakým se člověk staví ke svému tělu, určuje už ve zcela 

elementárním smyslu jeho sociální život.“ A nyní si zkuste představit, že kromě 

všudypřítomných obrazů ve vašem okolí, kterým se nelze vyhnout, se dobrovolně 

vystavujete několikanásobnému množství vizuálního materiálu prostřednictvím sociálních 

médií. Toto téma jsem si zvolila zejména z toho důvodu, že se pohybuji v sociální skupině 

jedinců, kteří zmíněnou formu médií konzumují v nejvyšší možné míře. Někteří z nich se 

pomocí nich živí, pro některé jsou sociální média zdrojem zábavy a způsobem trávení 

volného času. Dobrovolně se necháváme strhnout nereálným zobrazením životního stylu, 

nás samých, investujeme čas do sledování životů často nám neznámých jedinců. Klademe si 

otázku, co je na tom tak lákavého, že se k tomu neustále vracíme? Přestože racionálně 

nepřisuzujeme podnětům nových médií značný význam, existuje úzká spojitost mezi 

konzumací mediálních sdělení a dopady na naše chování (Ricciardelli 2016). 

 

Já, autorka této práce, mám k tématu velmi blízko i z dalších důvodů. Před pěti lety 

jsem byla spolutvůrkyní blogu, který během krátkého časového horizontu získal vysoký 

počet čtenářů. Obsahově se jednalo především o módní blog, a pravidelně tam byly 

zobrazovány naše fotografie v různých módních kombinacích. Cílem našeho blogu nebyla 

prezentace dokonalosti, nýbrž kreativní seberealizace v oblasti módy. Po roce trvání blogu 

jsme se rozhodly s budováním našeho virtuálního prostoru přestat, a to z více důvodů. 

Jednou z příčin, které vedly k ukončení činnosti blogu, byl stále se stupňující tlak ze strany 

publika, a to jak na blogu, tak na sociálních sítích. Jednalo se o negativní komentáře, 

anonymní i uživatelské, které kritizovaly náš vzhled (zejména pak postavu), životní styl a 

stále častěji se dotýkaly i rodinných příslušníků či blízkých. U spoluautorky blogu, mé 

kamarádky, se následně začaly projevovat opakující se vzorce chování, které zapříčinily 

počátek poruchy příjmu potravy. Významný vliv zmíněných komentářů na chování autorů 

(příp. autorek) byl pro mě jedním z impulsů, proč jsem se rozhodla věnovat tématu úzce 
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spojeného s estetikou každodennosti – vnímáním a prožíváním svého těla. Věřím, že tento 

dopad na chování jedinců existuje i z opačného směru – z prezentace influencera na chování 

sledujících uživatelů. Srovnávání sledujících s influencery je jeden z nejzásadnějších 

problémů sociálních sítí, o kterém se mnoho nemluví. V souvislosti s body image jde o 

vážný fenomén jdoucí v ruku v ruce s požadavky společnosti. Cesta za imaginárním 

tělesným vzorem však může končit i rozvojem poruchy příjmu potravy, a v některých 

neléčených případech až smrtí. Vzhledem k tomu, že nyní jsem pouze v roli konzumenta, 

přišlo mi vhodné zhodnotit zmíněný vliv právě z této pozice, a to prostřednictvím 

kvantitativního výzkumu.  

 

 V současnosti se sociální sítě a jejich funkce stále vyvíjí, a proto se nezřídka stává, 

že k aktuálním fenoménům (například Instagram Stories na sociální síti Instagram) není 

možné dohledat relevantní zdroje pro jejich definování. Proto jsem se rozhodla v souvislosti 

s vymezením pojmu influencer a definováním tohoto aktuálního fenoménu provést rozhovor 

s blogerkou Kristýnou Patykovou, která rovněž pracuje pro agenturu Lafluence1 zajišťující 

propojení firem s influencery na pozici community manager.2 To ji staví do role, kdy může 

nahlížet do problematiky z obou stran – ze strany influencera, kdy se prezentuje jako jedinec 

na sociálních sítích3 a snaží se získat co největší počet sledujících – a ze strany agentury, 

kde nesleduje své osobní zájmy, nýbrž ty firemní. Získané vědomosti budou využity 

v kapitole 2.0 Nová média a bezesporu mi pomohou v tvorbě výzkumných otázek pro 

dotazníkové šetření. Přepis rozhovoru bude k dispozici v příloze.  

 

 Do výše zmíněného výzkumu jsem se rozhodla zahrnout dvě pro mě relevantní 

sociální sítě, a to YouTube a Instagram. Jedná se o dvě platformy, kde se fenomén 

influencerů projevuje nejintenzivněji. V obou případech fungují tato média na principu 

sdílení vizuálního obsahu, který je pro záměry mé práce klíčový.  

 

Cíle práce a hypotézy 
 

                                                 
1 https://lafluence.com 
2 Podle jejích slov je náplní její práce získávání influencerů pro agenturu, komunikace s influencery, 

prezentace agentury na sociálních sítích. Dále se v rámci své pozice věnuje i individuálnímu poradenství 

značkám v oblasti influencer marketingu (viz rozhovor s Kristýnou Patykovou v příloze).  
3 V tuto chvíli pouze na Facebooku a Instagramu.  
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Cílem této práce je zjistit, jestli existuje souvislost mezi sledováním tzv. influencerů 

a možných dopadů na chování jejich sledujících v otázce vnímání svého těla. Velmi 

podobnému výzkumnému problému se v průběhu minulého roku věnoval Aparicio-Martinez 

(2017). Španělský výzkumník zkoumal prostřednictvím kvantitativního výzkumu vliv videí 

sdílených na sociálních sítích YouTube, Instagram a Twitter na míru spokojenosti se svým 

tělem studentů španělských univerzit. Aparicio-Martinez (2017) si vybral pro potřeby svého 

výzkumu videa stvořená a publikovaná známými módními a kosmetickými značkami. Se 

svými spolupracovníky došli k závěru, že čím více času tráví lidé konzumací zmíněných 

videí na sociálních sítích, tím více jsou nespokojení se svým tělem. Ženy mají větší tendenci 

přibližovat se k zobrazenému ideálu než muži, nicméně pokud se jedná o studenty vysokých 

škol, dopady na chování obou pohlaví jsou minimální (Aparicio-Martinez et al., 2017).  

 

V návaznosti na tento výzkum jsem rozšířila zkoumanou věkovou skupinu na muže 

a ženy ve věku 15 až 26 let. Současně se soustředím na odlišnou povahu sdíleného obsahu, 

domnívám se totiž, že obsah prezentovaný influencery může mít zcela jiný vliv na jejich 

sledující, než videa publikovaná módními či kosmetickými koncerny.  

 

Vycházím z předpokladu, že influenceři jsou pro své konzumenty, tedy publikum, 

objektem obdivu a zároveň virtuálním přítelem (Waller, 2015). Influencera lze chápat jako 

osobnost, která dokáže ovlivnit nákupní chování a jiná rozhodnutí jedinců. Příčinou této 

schopnosti může být autorita dané osobnosti, jeho/její vědomosti nebo jeho/její vztah 

s publikem (Influencer Marketing Hub, 2018). Podle Wallera (2015) činí influencery 

populárními jejich sledující, kteří přijímají jimi tvořený obsah odlišným způsobem než 

tradiční média. Nakolik média (influenceři) jedince ovlivňují, záleží především na tom, jaký 

význam konzument přikládá danému médiu. To se odvíjí od vytvořeného vztahu 

s influencerem, který se může jevit i velice blízký, pokud influencer například individuálně 

komunikuje s členy publika.  

 

V rámci mé práce bude hrát dotyčný vztah významnou roli, na základě toho je totiž 

influencer pro sledujícího jedince důvěryhodnější, a tím pádem jeho sledováním tráví více 

času a může docházet k přebírání vzorců chování v oblasti body image. Cílem výzkumu je 

osvětlit, zda tyto vzorce chování jsou důsledkem obdivu či „blízkého“ vztahu 

s influencerem, nebo jestli se jedná o prezentaci influencera a následného zkreslení osobních 
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měřítek jedince. Rovněž nelze vyloučit další směry vlivu, které mohou formovat chování 

jedince.  

 

Vzhledem k tomu, že pro některé mladé lidi ve věku 15 až 26 let ztrácí tradiční 

sdělovací prostředky význam, sociální média mohou být jediným zdrojem informací.  

 

Metodika 
 

Výsledné zpracování bakalářské práce se liší od původních tezí v její struktuře. 

Názvy kapitol a jejich pořadí bylo změněno, aby odpovídaly logickému uspořádání práce, 

avšak původně plánovaný obsah kapitol je zachován.  

 

Věkové rozmezí 15 až 26 let bylo zvoleno z několika důvodů: jedná se o jedince, 

kteří na sociálních sítích, konkrétně na YouTube a Instagramu, tráví nejvíce času (Statista, 

2014); zároveň jsou lidé ve věku 15 až 26 let náchylnější k ovlivnění okolním prostředím a 

médii (Ricciardelli, 2016). Zdrojový obsah, který je publiku předkládán, není definován jako 

jeden či několik konkrétních mediálních obsahů, jedná se totiž obecně o audiovizuální 

materiál sdílený influencery. Ve čtvrté kapitole Influencer je formulována jeho povaha, o 

kterou se opírá výzkum v praktické části práce. Nutno podotknout, že zmíněný obsah rovněž 

nemusí mít konečnou a stálou podobu, videa i fotografie lze po publikování na sociální sítě 

editovat.   

 

Původní výběr literatury uvedený v tezích se při zpracování teoretické části ukázal 

jako ne zcela postačující, proto jsem provedla rešerši doplňujících zdrojů. I přesto, že některé 

tituly předložené v tezích pozbyly na původním významu, jsou v rámci této práce 

zastoupeny. Podstatné úskalí se projevilo při hledání relevantních zdrojů pro kapitolu č. 3 

Nová média a kapitolu č. 4 Influencer. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice aktuální 

témata, uchýlila jsem se k vyhledávání článků v elektronických periodikách prostřednictvím 

UK-AŽ (Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž)4. Díky přístupu k pramenům 

vydávaným například Sage, Elsevier nebo Oxford Journals jsem se v teoretické části mohla 

opřít o soudobé výzkumy a fakta. Původně neplánovaným, avšak velmi užitečným zdrojem 

informací, pro mě byl již v úvodní části zmíněný rozhovor s Kristýnou Patykovou.  

                                                 
4 https://knihovna.fsv.cuni.cz/katalogy-e-zdroje  

https://knihovna.fsv.cuni.cz/katalogy-e-zdroje


14 
 

 

První kapitola se zaměřuje na teoretická východiska body image. Rozdělení na dva 

různé úhly pohledu přispívá k odlišnému náhledu na tuto problematiku. V kapitole 

soustředící se na filosofické aspekty body image jsou zastoupeny poznatky současného 

rakouského filosofa Konrada Paula Liessmanna i francouzského postmoderního filosofa a 

sociologa Gillese Lipovetského. Titulům použitých v psychologických a sociologických 

aspektech body image dominuje kniha autorky Sarah Groganové. Pro komplexní pochopení 

odlišného vývoje historických trendů vnímání body image je druhá podkapitola první části 

členěna podle pohlaví. Následující dva oddíly o nových médiích (č. 3) a influencerech (č. 4) 

otevírají cestu do světa sociálních médií a jejich uživatelů. Praktická část nabídne 

překvapivé, v mnoha případech nečekané závěry výzkumu, které navazují na dosavadní 

vědecké práce na totožné téma.  
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TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

1. Kapitola: Body image 
 

1.1 Vymezení pojmu body image 
 

1.1.1 Filosofické aspekty body image 
 

 

Pro porozumění body image, tedy „způsobu, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak 

ho vnímá a cítí“ (Groganová 2000), považuji za nezbytné nejprve pochopit základní principy 

estetiky každodennosti, které dominuje krása. Podle Liessmanna (2012) se krása – nejstarší 

a v moderní době nejspornější kategorie estetiky – stala ústřední a zároveň nejméně jasnou 

kategorií estetiky každodennosti. Nietzsche (1995, s. 124) to velmi výstižně popisuje 

v Soumraku model: „Nic není krásné, jen člověk je krásný: na této naivitě spočívá veškerá 

estetika, to je její pravda.“ Liessmann (2012) definuje dva proti sobě jdoucí a zároveň se 

doplňující principy estetiky každodennosti – princip pomíjivosti a redukovaného 

každodenního vnímání, který je efemérní, letmý, mizející (tamtéž), a princip změny 

každodenních věcí, které nás provázejí. Chceme stereotypy, které nás každý den obklopují, 

měnit tak, aby uspokojovaly náš estetický smysl. Liessmann (tamtéž) rovněž podotýká, že 

tím přesouváme zájem na pocitovou kvalitu podnětů – z funkce na formu – a to lze aplikovat 

i na vnímání svého těla. „Když je něco tady, zřejmě to tu musí být, nemohlo by se to jevit i 

jinak?“ (tamtéž).  

 

Liessmann (2012) dále podotýká: Vnímáme své tělo dvojím způsobem, jednak jsme 

tělo – naše identita, náš život, naše bytí, naše cítění, nicméně jsme od těla i odděleni tím, že 

tělo máme. Jsme uvědomělé bytosti schopné sebereflexe, a proto můžeme zaujmout postoj 

ke svému tělu. Můžeme ho vnímat jako médium, nebo nástroj, který lze optimalizovat. Tím 

se tělo stává materiálem, který lze formovat a uzpůsobovat, jinými slovy, lze ho modelovat 

(Liessmann 2012, s. 109). 

 

Nyní se dostáváme k tzv. ideálnímu tělu. Lipovetsky (2007) mluví o ústupu 

posedlosti svou tváří u žen ve prospěch těla a jeho údržby. „V době, která odmítá stáří a 

tloušťku, se těžiště přesunulo od kamuflážních technik k preventivním postupům, od rituálů 

klamu k praktikám údržby těla, od artificiálních inscenací k dietním režimům, od barokních 
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příkrovů k procesům obnovy pleti“ (Lipovetsky, 2007, s. 143). Krása a její reprezentace je 

bezesporu jednou z nejdůležitějších funkcí idolů mediálního věku (Liessmann, 2012) a 

„klíčové místo na nové planetě krásy samozřejmě zaujímá estetika štíhlosti“ (Lipovetsky, 

2007, s. 143).  

 

Naše těla porovnáváme s těly idolů, které uctíváme tím, že je napodobujeme. 

Liessmann doplňuje Lipovetského (2012, s. 112): „Touha uctívat cosi, co není z tohoto 

světa, je očividně v lidech zakotvena hlouběji, než se domnívali leckteří osvícenci.“ Podle 

Liessmanna (2012, s. 112) jsou „idoly dráždidlem moderní, sekulární společnosti bez 

tradice. Profánním způsobem uspokojují dnes nelegitimní touhu po výjimečnosti.“ Idoly 

potřebuje každá společnost. Liesmann (2012) podotýká, že idoly garantují viditelnost něčeho 

domněle důležitého, k čemu může společnost vzhlížet. V souvislosti s vnímáním svého těla 

jde o klíčová fakta, o které se budou opírat i mé výzkumné otázky a v praktické části 

formulované hypotézy, jež jsou nezbytnou součástí výzkumu vlivu influencerů na body 

image žen a mužů ve věku 15 až 26 let. 
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1.1.2 Body image z hlediska psychologie a sociologie 
 

Počátky výzkumu vnímání body image v kontextu psychologie a sociologie sahají 

do 20. let 20. století, kdy se psychologickými a sociologickými aspekty vnímání těla začal 

zabývat Paul Schilder (Groganová 2000, s. 11). Schilder se zajímal zejména o individuální 

příčiny různého vnímání body image a dopadů zmíněného vnímání na mezilidskou interakci. 

Ve své knize Představa a vzhled lidského těla (1950) definoval způsob vnímání těla jako 

„obraz vlastního těla, který si vytváříme v mysli, to znamená způsob, jakým se tělo jeví nám 

samým“ (Schilder 2000, s. 11). Sarah Groganová definuje pojem body image jako „způsob, 

jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a cítí“ (Groganová 2000, s. 11). Cash (2004, 

s. 102) vysvětluje body image jako „vnímání, myšlenky a pocity jedince související s jeho či 

jejím tělem“.  

 

 Oba autoři (Groganová 2008, Cash 2004) se shodují na tom, že existují čtyři hlavní 

stádia body image: jak své tělo vidíme, jak své tělo cítíme, jak o svém těle přemýšlíme a jak 

se chováme, když jsme se svým tělem nespokojení. Všechna stádia na sebe navzájem 

navazují – jak své tělo vidíme je stádium percepce, jak své tělo cítíme lze chápat jako 

stádium ovlivnění, následuje kognitivní proces přemýšlení o svém těle a v poslední řadě se 

jedná o fázi behaviorální. V mém výzkumu jsou zásadní všechny zmíněné fáze, protože 

fungují dohromady jako celek. To je jedna z klíčových věcí, které budou v dotazníkovém 

šetření brány v úvahu.  

 

Tato práce se nesoustředí pouze na ženy a na jejich vnímání vlastního těla. Aspiruje 

i na genderovou komparaci výsledků výzkumu, i přesto, že téma body image je častěji 

spojováno právě s ženami. Autorky Groganová (2000) a Fialová (2006) se shodují, že „na 

ženy v západní společnosti je vyvíjen větší společenský tlak, který je nutí snažit se vyhovět 

ideálu štíhlosti, než na muže“ (Groganová 2000, s. 21).   

 

 Body image může být negativní a pozitivní. Jako negativní body image chápe 

Ricciardelli (2016) v první řadě nespokojenost s celkovým vzhledem těla počínaje tvarem 

těla, přes váhu po podobu konkrétních částí těla. Stupeň nespokojenosti se může projevovat 

jako mírné nepohodlí ve své tělesné schránce, ale může hraničit i se znechucením, nenávistí 

a pocity zarputilého odporu k vlastnímu tělu.  
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 Naopak pozitivní body image Ricciardelli (tamtéž) popisuje jako skutečné ocenění 

svého těla a jeho schopností. Pro jedince s pozitivním body image není zásadní vzhled těla, 

nýbrž jeho funkce, kterých si váží. To úzce souvisí s mírou sebevědomí, která je v případě 

jedinců s pozitivním body image zpravidla vyšší, a především se schopností odolávat vlivu 

médií zobrazující určitý ideální tvar těla. V neposlední řadě mají tito jedinci zdravý přístup 

k jídlu a kultuře s ním spojené.   

 

Zvýšený zájem veřejnosti o percepci vlastního těla, hodnocení jeho přitažlivosti a 

pocity spojené s tvarem a velikostí postavy přispěl ke vzniku samostatné vědní disciplíny – 

sociologii těla. Vnímání a prožívání těla je psychologický fenomén, který je do jisté míry 

ovlivněn sociálními faktory – nejen zkušenostmi a prožíváním jedince ve vztahu k vlastnímu 

tělu, ale i kulturním prostředím, ve kterém se jedinec pohybuje. Sociologie těla je založena 

na zohlednění interakce mezi individuálními a společenskými faktory a díky tomu vysvětluje 

způsob, jak člověk vnímá své tělo (Groganová 2000, s. 12).  

 

Vliv mediálních sdělení na představu o vlastním těle je alarmující (Ricciardelli 2016, 

s. 77). To potvrzují i Levine a Murnen (2009) ve svém výzkumu publikovaném v časopise 

Journal of Social and Clinical Psychology: jednou z příčin nespokojenosti s vlastním tělem 

a rozvojem poruch příjmu potravy u mladých žen (v adolescentním věku) je vyšší míra 

vystavení médií než například u dospělých žen. U mužů zejména v adolescentním věku 

rovněž dochází ke zkreslení ideálního tvaru těla prostřednictvím médií, která zobrazují štíhlá 

a zároveň nepřirozeně svalnatá mužská těla (Ricciardelli 2016).  

 

Míra ovlivnění závisí především na významu, který jedinec daným mediálním 

obsahům přisuzuje (Groganová 2008). Vzhledem k zaměření své práce se budu soustředím 

na dopady nových médií, konkrétně pak sociálních sítí a influencerů, na vnímání a prožívání 

těla jedinci sledující tyto formy nových médií. Zároveň v mém výzkumu dochází i 

k zohlednění kulturních aspektů dotazovaných. 
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1.2 Historie vnímání body image 
 

 Ideál krásy se dynamicky vyvíjel v závislosti na historických událostech a kulturních 

aspektech dané společnosti. Pro pochopení současného stavu vnímání body image je tedy 

žádoucí těmto historickým trendům porozumět, a to jak v oblasti různých úhlů výzkumu, tak 

souvislostem formujícím tehdejší ideál krásy.  

 

1.2.1 Zobrazování těla ženy v minulosti 
 

„Krásná žena je nejkrásnější věc, jakou lze spatřit, a krása je nejohromnější dar, 

jaký Bůh kdy udělil lidskému tvoru“ (Firenzuola, Rozprava o kráse dam, 1548 viz 

Lipovetsky, 2007, s, 123).  

 

V minulosti se body image totiž odvíjel především od představ umělců, kteří ve 

svých dílech zobrazovali ideální tělo. V 17. století bylo u ženy za žádoucí považováno 

korpulentní tělo s plnými ňadry, oblými boky a kyprým břichem, které symbolizovalo 

plodnost. Tímto způsobem jej zobrazovali umělci.; například Betsabé Rembrandt van Rijna 

se stala „estetickým ideálem své doby“ (Groganová 2000, s. 21). O dvě stě let později, se 

stále setkáváme s převládajícím vyobrazováním postavy kyprých tvarů. Groganová (2000) 

zmiňuje například Gustava Courbeta a jeho obraz Ateliér z roku 1855, kterému dominuje 

žena s korpulentní postavou. Tehdejší podobu ideálního mužského těla lze nalézt například 

na uměleckých dílech neoklasicistního umělce Jacquese-Louise Davida (tamtéž). Jednalo se 

o protiklad k tělu ženskému, zobrazovaný tvar mužské postavy byl štíhlý, vysoký a 

muskulaturní (tamtéž).  

 

Podle Groganové (2000) se začala ve dvacátých letech 20. století objevovat tzv. 

idealizace ženské štíhlosti. Začátek tohoto fenoménu šel ruku v ruce s vývojem módních 

magazínů, kde ilustrované obrázky vystřídaly fotografie. Módní průmysl diktoval 

prostřednictvím magazínů ideální tvary těla tak, aby vynikly módní trendy té doby (tamtéž). 

Od první světové války je tak možné u žen pozorovat touhu po velmi štíhlé, až chlapecké 

postavě s plochou hrudí. Té se ženy snažily dosáhnout pomocí stahování prsou, cvičením a 

držením hladovky (tamtéž). Tento ideál se během následujících dvaceti let postupně 

posouval k plnějším tvarům (zejména v oblasti prsou) až do padesátých let, kdy se 
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ztělesněním dokonalého těla stala Marilyn Monroe (tamtéž). Trend postavy přesýpacích 

hodin se nicméně neudržel dlouho. 

 

 Od poloviny minulého století se zobrazování ideálního ženského těla vyvíjelo opět 

směrem ke štíhlosti. Mladým ženám byly předsouvány ikony jako Audrey Hepburn nebo 

Grace Kelly (Groganová 2000). Tento fenomén vyvrcholil v šedesátých letech, kdy se 

vzorem pro celou generaci mladých žen stala modelka Twiggy. Twiggy měla chlapeckou 

postavu a vážila při výšce 172 cm 43,5 kg (tamtéž). Podle Groganové (tamtéž, s. 22) „studie, 

které zkoumaly zobrazování ženského těla ve sdělovacích prostředcích, nade vší pochybnost 

prokázaly, že v období od šedesátých do osmdesátých let se modelky stávaly stále 

štíhlejšími.“  

 

Trend štíhlosti se nadále stupňoval a v devadesátých letech Groganová (2000) 

dokonce popisuje tzv. heroinový styl zobrazování ženy ve sdělovacích prostředcích. To 

odpovídá velmi hubené postavě a silně nalíčenému obličeji s modrými rty. 

  

V současnosti je ženské tělo zobrazováno v médiích jako tělo mladé, hubené, 

vysoké, bělošské se středně velkými prsy (Cash 2012). Štíhlá postava je často chápána jako 

výsledek dlouholetého úsilí, odříkání a silné vůle (tamtéž).  

 

1.2.2 Zobrazování těla muže v minulosti 
 

Vývoj trendů zobrazování mužského těla je rovněž zajímavý. Na rozdíl od ženského 

těla, bylo mužské tělo už ve starověkém Řecku uctíváno a bylo považováno za krásnější, než 

tělo ženy (Groganová 2000). V 7. století před naším letopočtem bylo za ideální tělo muže 

považováno tělo se širokými rameny a úzkými boky, známé jako daidalovský styl, 

pojmenované podle prvního řeckého sochaře, Daidala z Kréty (tamtéž). Sochy byly 

idealizované, na mužském těle bylo nepřirozeně zdůrazňováno svalstvo, a to nejen ve 

starověkém Řecku, ale i v Římě. Pro Římany byl ztělesněním krásy svalnatý bojovník, který 

byl zobrazován nahý (tamtéž).  

Trend zobrazování nahých mužských těl umělci pokračoval až do renesančního 

období, kdy se nejen sochaři, ale i malíři té doby chtěli přiblížit klasickému starořeckému 

sochařství (tamtéž). Nelze opomenout například Sandra Botticelliho a jeho sochu Svatého 
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Šebestiána z roku 1474 nebo Michelangelův obraz Bitva u Casciny namalovaný v roce 1505 

(tamtéž).  

 

Idealizace mužského těla trvala až do poloviny 19. století, kdy umělci jako například 

Courbet „přenesli erotický zájem na tělo ženy“ (Groganová 2000, s. 23). Od té doby až do 

osmdesátých let minulého století bylo mužské tělo až na výjimky (obrazy a fotografie určené 

homosexuálům) málokdy idealizováno (tamtéž). Za zmínku rovněž stojí výjimečná 

idealizace těla muže v nacistické propagandě za druhé světové války. Nacisté se inspirovali 

klasickými pózami zobrazovanými ve starověkém Řecku a jako součást jejich ideologické 

mašinérie byla tato ikona muskulárního těla v atletickém postoji podsouvána evropské 

veřejnosti ve čtyřicátých letech 20. století (Ewing, 1994).  

 

Od osmdesátých let 20. století lze pozorovat návrat k idealizaci mužského těla. I 

přesto, že některé fotografie byly určeny primárně homosexuálnímu publiku, získaly si 

obdiv široké veřejnosti, jako například o fotografie aktů Roberta Mapplethorpa (Groganová 

2000). Rovněž také vznikají časopisy určené ženám (například For Women), kde jsou 

prezentovány mužské ideály v podobě svalnatých herců jako Arnold Schwarzenegger nebo 

Jean-Claude Van Damme (tamtéž). Původní homoerotická konotace mužského těla se 

ztratila a mužské torzo se začalo objevovat v běžných reklamách, a to i z důvodu nedostatku 

kupní síly mužské populace například na trhu pánské kosmetiky (tamtéž). V souvislosti se 

zvýšenou mírou zobrazování mužského těla sdělovacími prostředky se i muži začínají více 

zabývat vlastním tělem, jeho vzhledem a hmotností (Gordon, 1990). Groganová (2000) 

tvrdí, že i přes stupňující tlak společnosti je tento tlak na muže vyvíjen v nižší míře než na 

ženy. „Muži jsou i nadále posuzováni spíše podle svého výkonu než vzhledu“ (Groganová, 

2000, s. 25).  

 

 Podle McNeillové a Firmana se v současnosti potýkáme s nedostatkem výzkumu 

věnujícímu se představě ideálního těla muže z mužské perspektivy (McNeill, 2014). Jedná 

se o období posledních deseti let, a to zejména z toho důvodu, že ideální tělo muže z pohledu 

muže samotného se neustále vyvíjí. Díky existenci sociálních médií se rovněž i muži stávají 

náchylnějšími k formování jejich představy o ideálním těle a k nespokojenosti s vlastním 

tělem. (Ricciardelli 2016).  
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2. Kapitola: Nová média 
 

Termín nová média poprvé použil mediální teoretik Marshall McLuhan5 již 

v šedesátých letech minulého století. Pro McLuhana bylo označení nová média definicí 

elektronických médií, což ale později podle Pavlíčka (2007) narazilo na nevyjasněnost 

některých termínů a absenci širšího teoretického shrnutí. Pavlíček (2007) a Manovich (2001) 

se shodují, že žádná všeobecně uznávaná definice nových médií v současné době neexistuje, 

nicméně Pavlíček (2007) podotýká, že převládají některé rysy a principy médií, díky kterým 

jsou daná média považována za nová. Jedná se o média, která:  

 Jsou založena na elektronické/digitální platformě 

 Využívají výpočetní výkon (procesor) 

 Jsou interaktivní (reagují na podněty uživatele) 

 Podporují komunikaci, nebo přinejmenším přímou zpětnou vazbu. 

 

Technologický vývoj jdoucí ruku v ruce s digitalizací médií mimo jiné proměnil i 

původně tradiční média jako televize, rozhlas nebo tisk ve formy splňující principy nových 

médií. Konkrétní příklad lze demonstrovat například na rozšíření tištěného média o jeho 

internetovou verzi (Pavlíček 2007).  

 

2.1 Web 2.0 
 

Web 2.0 je populární termín označující internet jako otevřenou platformu, na jejíž 

tvorbě se podílí sami uživatelé (Pavlíček 2007). Podle Pavlíčka (2007, s. 74) se jedná o 

„druhou generaci webových služeb“, kdy si uživatelé internetu aktivně vybírají obsah, který 

chtějí sledovat, a tím vytváří webové komunity, v rámci nichž spolu mohou spolupracovat. 

Autorství definice webu 2.0 je přisuzováno Timovi O’Reillymu, vydavateli knih o 

počítačových technologiích (tamtéž). Klíčový rozdíl mezi klasickým webem a webem nové 

generace shrnul O’Reilly (2005) z hlediska vývoje jako posun od centralizovaného 

zpracování a služeb k decentralizaci nebo anglickým „read / write web“. O rok později se 

O’Reilly (2006) pokusil zpřesnit původní definici, kterou doplnil tímto: „Klíčovým 

přikázáním webu 2.0 je toto: vytvářej aplikace, které budou díky síťovému efektu 

                                                 
5 V roce 1962 v knize The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man 
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s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší“ (O’Reilly 2006, cit. 2018-05-26). Mezi výše 

definovaná nová média patří i sociální sítě. 

 

2.2 Sociální sítě 

Sociální sítí se podle Pavlíčka (2007) rozumí propojená skupina lidí, kteří se 

navzájem ovlivňují, přičemž ale nemusí být příbuzní. Lidé síť tvoří na základě společných 

zájmů, rodinných vazeb nebo z jiných důvodů. V oblasti webu 2.0 se sociální sítí rozumí 

každý systém, který umožňuje vytvářet a udržovat seznam vzájemně propojených kontaktů, 

přátel (tamtéž). Cooper (2013) definuje sociální sítě jako internetové aplikace a webové 

stránky podporující sdílení obsahu tvořeného jeho uživateli. Současně lze podle Coopera 

(2013) za sociální síť považovat jakoukoli webovou stránku, která umožňuje uživatelům 

vytvářet osobní profily a seznamy přátel, s nimiž pak lze prostřednictvím aplikace virtuálně 

komunikovat.  

 

Existence sociálních sítí změnila podle Coopera (2013) vše od politiky přes public 

relations po telekomunikaci. „Sociální sítě zásadně posunuly směr prožívání každodenního 

života jedinců, včetně přátelství, nakupování a hledání práce. Ačkoliv překonávají fyzickou 

vzdálenost mezi uživateli, pomáhají propojit jedince se stejnými zájmy a sdílet jejich nápady, 

zvedá se proti nim silná vlna kritiky a skepticismu“ (Cooper, 2013, cit. 2018-07-25). 

 

Výše uvedené potvrzuje i Dijck (2016), který zdůrazňuje, že sociální médium se 

s každodenním užíváním jedinců podílí nejen na utváření jejich životního stylu, ale zároveň 

se fenomén zprostředkovaného osobního kontaktu stává tzv. society’s institutional fabric. 

Zatímco web 2.0 se stále vyvíjí do funkční infrastruktury, jeho uživatelé přesouvají čím dál 

více každodenních aktivit do virtuálního prostředí. Dijck (tamtéž) podotýká, že sociální 

média bezesporu změnila povahu osobní i veřejné komunikace.  
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2.3 YouTube 

 

2.3.1 Historie a funkce YouTube 

 

YouTube vzniklo v Silicon Valley v roce 2005, původně jako alternativa k televizi 

dominující elektronickým médiím. Webová stránka Youtube.com, která dodnes funguje na 

principu sdílení a sledování autorských videí, byla příslibem nového originálního obsahu a 

technologií (Dijck 2016, s. 110). Pavlíček (2006) definuje toto médium jako internetový 

video-hosting server, který ekonomicky stojí na reklamě, kterou webová stránka zobrazuje 

spolu s videem. Z YouTube se stal celosvětový fenomén, který v současné době sleduje přes 

jednu miliardu uživatelů denně (YouTube 2018). YouTube je přeloženo do 76 jazyků, a tím 

pokrývá 96 % veškeré internetové populace (tamtéž). Rok po jeho spuštění YouTube koupila 

společnost Google, která mu vdechla mladou, moderní a rebelskou image (Dijck 2016, s. 

110). Za úspěchem YouTube stojí podle Pavlíčka (2010) především kombinace tří faktorů – 

správné načasování spuštění, aktivní uživatelé a dostatek publicity. Mezi atributy webu 2.0 

patří například možnost hodnocení videí, komentáře či vytváření playlistů, které lze sdílet 

s ostatními uživateli (tamtéž).  

 

Balakrishnan a Griffiths (2017) definují dvě zásadní uživatelské funkce YouTube: 

tvorbu obsahu a vyhledávání obsahu. Tvorba obsahu je na sociálních sítích specifická, jedná 

se o UCG (User Generated Content)6  který dovoluje všem uživatelům sdílet jejich názory, 

myšlenky a kreativní obsah (Balakrishnan & Griffiths, 2017). Zatímco YouTube slouží jako 

virtuální prostor pro zmíněné sdílení UCG a sdružování uživatelů zajímající se o podobná 

témata, YouTube funguje i jako platforma pro profesionály, kteří zde rovněž sdílí svou 

tvorbu (tamtéž). V porovnání s User Generated Content se podle Balakrishnana (tamtéž) 

jedná o subjektivně kvalitnější obsah. 

 

Stejně jako na jiných sociálních sítích, i na webové stránce YouTube.com existují 

velmi populární uživatelé, které sleduje vysoké množství jiných uživatelů, již považují obsah 

jimi sdílený za atraktivní (Jerslev, 2016). Tzv. youtubers jsou v současnosti jedním 

z největších fenoménů éry nových médií (tamtéž). Youtuber se od běžného uživatele 

                                                 
6 Obsah webu, který je tvořen jeho vlastními návštěvníky (Mediaguru, 2018) 
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YouTube odlišuje tím, že publikuje vlastní obsah do svého osobního kanálu na platformě 

YouTube (Thomson, 2017). S tím se pojí finanční investice do výpočetní techniky, softwaru 

a především velké množství času stráveného tvorbou vlastního obsahu (tamtéž). Většina 

youtuberů se proto snaží své osobní kanály zpeněžit, aby se zmíněné produkci mohla 

věnovat na plný úvazek (tamtéž). To lze uskutečnit snahou o co nejvyšší počet zhlédnutí 

videí, vysíláním reklamního sdělení před videem samotným nebo jinou honorovanou 

spoluprací často ve formě propagace výrobků či služeb v rámci obsahu.  

 

Z výsledků dosud provedených výzkumů vyplývá, že publikum si nejvíce oblíbilo 

videa s herní tematikou, kdy daný uživatel hraje počítačovou hru, při které zaznamenává 

svou obrazovku na video a publikum se tak stává součástí jeho cesty k cíli hry. Mezi další 

oblíbená videa patří tutoriály. Některé z nich jsou určené primárně ženám, jedná se například 

o líčící tutoriály, ve kterých daná uživatelka předvádí konkrétní styl líčení. Dalším příkladem 

mohou být videa zabývající se módou (Jerslev, 2016).  

 
 

2.3.2 Význam YouTube s ohledem na body image 
 

 Pokud přihlédneme k tomu, že platformu YouTube sleduje stále více lidí (v ČR se 

jedná o 5 200 000 uživatelů měsíčně), a k povaze sdíleného obsahu, není překvapením, že 

právě YouTube se významnou měrou podílí na utváření vnímání body image jedinců. 

Mileniálové7 a děti Generace Z8 trávící čas na YouTube uvádějí, že tzv. youtubers na ně mají 

významnější vliv než tradiční celebrity. U mladých lidí od 12 do 19 let se jedná až o 70 % z 

nich. Za až zarážející považuji fakt, že 4 z 10 mileniálů mají pocit, že jim jejich oblíbený 

youtuber rozumí lépe než jejich přátelé (Think With Google, 2018). 

 Domnívám se, že největším problémem YouTube je právě odevzdanost 

fanouškovské základny svým vzorům a její věkové rozmezí. Ve studii zkoumající vzorek 

1000 dětí ve věku 6–17 let odpovědělo 75 % respondentů, že by chtělo být youtuberem či 

vloggerem a upozadilo tak tradiční zaměstnání (lékař, právník, učitel). 

                                                 
7Mileniálové, jinak také Generace Y, lidé narozeni mezi lety 1977-1994 

(http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-others/) 

8Generace Z, lidé narozeni mezi lety 1995–2012 (http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-

the-others/) 
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2.4 Instagram 
 

2.4.1 Historie a funkce Instagramu 
 

Jak bylo již zmíněno v úvodní části práce, jednou ze sociálních sítí, na které bude 

prováděn výzkum, je Instagram. Instagram byl spuštěn v říjnu roku 2010 dvěma studenty 

University of Stanford Kevinem Systromem a Mikem Kriegerem (Inc., 2012). Během 

prvního dne oficiálního spuštění Instagramu se na sociální síť zaregistrovalo přes 10 tisíc 

uživatelů a jeho obliba stále roste – v současné době Instagram aktivně používá přes 800 

milionů uživatelů měsíčně, z toho 500 milionů denně (Instagram, 2018). V roce 2012 se 

Instagram stal součástí Facebooku, který ho koupil za 1 miliardu dolarů (Inc., 2012). Do té 

doby Instagram negeneroval zisk ze sponzorovaných příspěvků. To umožnil až Facebook o 

dva roky později, kdy značky začaly platit za vyšší dosah příspěvků s cílem získat co největší 

publikum (Carah 2015). 

 

 Zappavignová (2016) definuje Instagram jako médium, které svým uživatelům 

umožňuje fotografovat a následně snímky upravovat pomocí digitálních instantních filtrů. 

Autoři snímků pak upravené fotografie společně s krátkým popiskem sdílí se svým publikem 

v mobilní aplikaci. „Svým“ proto, že každý uživatel Instagramu má své unikátní publikum 

složené z uživatelů, pro které je obsah daného jedince něčím zajímavý. Stejně jako 

YouTube, i Instagram podporuje tlačítko „to se mi líbí“ (dnes již označeno emotikonem 

srdce) a komentáře registrovaných uživatelů, a tím i vytváření sociálních komunit či 

sociálních bublin. 

 

Dalším z klíčových atributů Instagramu jsou tzv. hashtagy. Veszelszki (2016) 

hashtag popisuje jako označení, které je primárně využíváno k vyhledávání tematicky 

podobného obsahu. Hashtag vzniká pomocí symbolu „#“, který se píše před slovo či větu 

bez mezer. Prostřednictvím hashtagu, který se nachází v krátkém popisku pod fotkou, 

uživatel popíše vizuální obsah i slovy, a tím usnadní ostatním uživatelům orientaci 

v nepřeberném množství fotografií na sociální síti. 

 

Instagram se zásadně proměnil v srpnu v roce 2016, kdy byla spuštěna nová funkce 

aplikace – Instagram Stories (Instagram Press, 2016). Podle zakladatelů Instagramu se 
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uživatelé potýkali s příliš velkým množstvím obsahu, který sdíleli na svůj profil. Proto 

Systrom a Kieger přišli s nápadem vytvořit časově omezenou galerii, která bude součástí 

profilu každého uživatele, ale zároveň bude fungovat i sama o sobě. Tak vznikly Instagram 

Stories – slideshow galerie, která uživatelům dovoluje sdílet se svým publikem všechny 

každodenní momenty, aniž by zahlcovali svůj profil. Sdílené video či fotografie v your story 

se automaticky po 24 hodinách přestane zobrazovat ostatním uživatelům a archivuje se 

(tamtéž). „Do té doby se většina uživatelů snažila o to, aby jejich profil byl líbivý a aby si jej 

díky vizuálnímu obsahu oblíbilo co nejvíce potenciálních sledujících“ (Patyková, 2018). 

Patyková (2018) dále podotýká, že „sdílené fotografie jsou většinou inscenované a 

promyšlené, někteří uživatelé si dokonce svůj profil plánují v externích aplikacích.“ 

Důležitost esteticky není upozaděná, nicméně s existencí Instagram Stories se kompletně 

změnilo používání této sociální sítě – uživatelé se již nereprezentují pouze v rámci svého 

feedu (pozn. osobní profil uživatele), ale publikují i často předem nepromyšlené a reálné 

fotky nebo videa v Instagram Stories.  

 

Uživatelé Instagramu díky této funkci tráví používáním aplikace více času než 

v době, kdy Instagram Stories neexistovaly.  

2.4.2 Význam Instagramu s ohledem na body image  

 

Není novinkou, že sociální média se stala nedílnou součástí životů většiny mladých 

lidí (Gray, 2018). Provází je každodenními aktivitami, které si majorita mladistvých už 

nedokáže bez přítomnosti sociálních médií představit. Průběh a důsledky vystavování 

jedinců sociálním médiím byly již nesčetněkrát předmětem výzkumu mnoha sociologů 

(Fardouly, 2017), a to i v souvislosti s ženskou sebeobjektivizací9 a body image. Podle 

Fardouly (tamtéž) bylo objevena linka mezi sledováním obsahu na sociální síti Facebook a 

vlivem na vnímání vlastního těla u žen, což v některých případech mohlo zapříčinit růst 

pocitu nespokojenosti s vlastním tělem, nebo dokonce počátek poruch příjmu potravy či 

depresí spojených s vzhledem sebe samé. S výjimkou Facebooku ale nebylo provedeno 

mnoho výzkumů se stejným cílem, a pokud ano, zřídka které zahrnují mužské pohlaví 

(tamtéž).  

 

                                                 
9 tj. vnímání vlastního těla jako předmětu (Fardouly, 2017) 
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V současné době se Instagram stává stále populárnějším (Patyková, 2018), 

Louženská (2018) ve videu pro DVTV mluví dokonce o závislosti na sociálních sítích a 

konkrétně Instagram považuje za nejtvrdší z nich.10 Na Instagramu jsou podle Louženské 

totiž zobrazovány extrémy – jen to nejlepší ze života uživatelů (tamtéž). To samé lze 

aplikovat na prezentaci těla na Instagramu, i tělo je zobrazováno pouze v lichotivých pózách 

a z určitých úhlů. Zmíněný fenomén publikování výhradně dokonalého života částečně 

proměnily Instagram Stories, ve kterých se lze mnohdy setkat s neupravenými videi a 

fotkami, jež pro konzumenta navozují dojem autenticity (Patyková, 2018).  

 

S ohledem na současné trendy na sociálních sítích, kdy se uživatelé snaží působit 

reálně, se vyvíjí nové hodnocení uživatelů při sledování influencerů, zejména pak v oblasti 

body image. „Vzhledem k tomu, že dnes na Instagram Stories sdílíme i ty méně dokonalé 

momenty z našeho života, stáváme se pro naše publikum reálným člověkem. Obsah 

publikovaný v Instagram Stories většinou neprochází editací, pokud ano, tak pouze 

minimální, a publikum tento aspekt vnímá a podle toho fotky či videa hodnotí, což 

v některých případech může vést ke srovnávání sebe samé s influencerem. Znám to z vlastní 

zkušenosti. Příkladem může být fotka ženy na pláži sdílená ve feedu (pozn. osobní profil 

uživatele) versus video publikované v Instagram Stories. Fotku lze upravit, ale video je 

realita. (Patyková, 2018)“ 

 

Díky primárnímu účelu aplikace, což je sdílení a prohlížení upravených fotografií či 

krátkých videí, může mít prezentace jejích uživatelů výrazný vliv na zkreslení vnímání 

svého těla (Fardouly, 2017).  

  

                                                 
10 DVTV: Sociální sítě jsou dnes závislost stejná jako alkohol. Sdílíme extrémy svého 

života, říká Louženská [online], In: . 9. 2. 2018 [cit. 2018-07-15]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/socialni-site-jsou-dnes-zavislost-stejna-jako-alkoholu-

sdili/r~c9341726068911e8b8efac1f6b220ee8/ 
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3. Kapitola: Influencer 
 

Influencer obecně jako jedinec a influencer na sociálních sítích. I přesto, že tato 

bakalářská práce pracuje především s prezentací influencerů nových médií, v první části této 

kapitoly definuje influencera obecně ve společnosti.  

 

3.1  Influencer ve společnosti 
 

Podle Tanase (2018) není jednoduché influencera, tedy jedince, který má vliv na 

šíření informací, nápadů nebo produktů ve společnosti, identifikovat. Za influencera Tanase 

(2018) považuje jedince, který splňuje kombinaci třech následujících faktorů: personifikace 

s hodnotami jedince (kdo jedinec je), kompetence jedince (co jedinec ví) a strategické 

umístění v sociální síti. Tyto vlastnosti se pohybují od psychologických znaků po odborné 

znalosti (tamtéž).  

 

Identifikace takového jedince probíhá pomocí tradičních identifikačních metod. Je 

vybráno několik vlastností, které se vztahují k jednomu ze tří zmíněných faktorů a na 

základě těchto vlastností jsou následně identifikováni jedinci, kteří jimi disponují nejvíce 

(tamtéž). Výsledek závisí zejména na vlastnostech, které zkoumající jedinec považuje za 

zásadní, a proto je důležité vzít v potaz, že tento proces je často ovlivněn subjektivními 

preferencemi člověka (tamtéž).    

 

V souvislosti s definováním influencera ve společnosti je vhodné zmínit teorii 

dvoustupňového toku komunikace, kterou poprvé popsali Lazarsfeld, Berelson a Gaudet 

(1944) ve své knize The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a 

Presidential Campaign (McQuail, 2009). Autoři této knihy vyjádřili představu osobního 

vlivu v průběhu výzkumu prezidentské předvolební kampaně následujícím způsobem: 

„Myšlenky zprostředkované rozhlasem a tiskem často plynou nejprve k názorovým vůdcům 

(opinion leaders) a od nich pak k méně aktivním částím populace“ (Lazarsfeld et al., 1944, 

s. 151). V teorii dvoustupňového toku komunikace lze spatřit dva prvky: představa 

společnosti rozvrstvené podle stupně svého zájmu a aktivity ve vztahu k médiím a 

k tématům, jimiž se média zabývají; představa dvoustupňového vlivu komunikace místo 

přímého kontaktu mezi podnětem a respondentem (McQuaill, 2009). Výše uvedenou teorii 

rozpracovali v knize Personal Influence (1955) Lazarsfeld a Katz (McQuaill, 2009). 
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3.2 Influencer na sociálních sítích 

 

Se vznikem sociálních sítích se začal vytvářet i nový fenomén influencerů sociálních 

médií, rovněž nazývanými tzv. mikro celebritami (Chae, 2017). Chae (tamtéž) hovoří o 

novém typu celebrit, jejichž popularita je založena na vytvoření vlastní typické online 

identity na sociálních sítích pomocí sdílení fotografií a videí, nebo také například statusů 

(případ sociální sítě Facebook), tweetů (případ sociální sítě Twitter). Vytvořenou identitu 

influenceři využívají k získání pozornosti, a tím co největšího počtu sledujících, kteří 

zároveň slouží jako jejich publikum (tamtéž). Vlastní obsah pak sdílí se svými sledujícími 

(tamtéž), často se kromě předem připraveného a upraveného obsahu jedná o videa a 

fotografie z jejich každodenního života.  

 

Saul (2016) podotýká, že většina ze zmíněných mikro celebrit na svých osobních 

kanálech sdílí především takový život, který si by si jejich sledující přáli mít. Influenceři 

publikují fotografie či videa, ve kterých jsou zobrazeny pro veřejnost ještě nedostupné 

předměty (např. nový telefon, který ve chvíli publikování fotografie není možné koupit či 

oblečení od luxusních značek), návštěvy drahých a rovněž pro běžného jedince těžko 

dosažitelných restaurací. Ve zkratce se jedná o prezentaci luxusní formu životního stylu 

(Abidin, 2016). Marwick (2016, s. 155) prezentaci influencerů definuje jako „katalogy 

předmětů, které si mnoho mladých lidí přeje vlastnit a zobrazování životního stylu, který si 

přejí žít.“ Může tedy docházet k tomu, že jednou z motivací ke sledování influencerů je 

obdiv jejich životního stylu či předmětů, které vlastní (Abidin, 2016). V některých případech 

lze podle Saula (2016) pozorovat i závist, kterou lze definovat jako výsledek srovnání svého 

života či různých životních aspektů s životem jedince, ke kterému vzhlížíme.  

 

Vzhledem k tomu, že publikum zmíněných influencerů považuje tyto uživatele za 

veřejnosti bližší než tradiční celebrity, influenceři mohou být častějším cílem pocitů závisti 

ze strany publika (tamtéž). Saul (2016) podotýká, že k závisti dochází zejména v případech, 

pokud cíl, se kterým se daný člověk srovnává, lze připodobnit k životu srovnávaného jedince 

s tím rozdílem, že součástí jeho života je nám chybějící věc (hmotné či nehmotné statky). 

Smith (2007) v článku Comprehending Envy definuje čtyři podmínky závisti: a) závist se 

objevuje v případě, že záviděný objekt je podobný závidícímu jedinci, až na chybějící 

(jedincem požadovaný) aspekt, b) požadovaný objekt považuje jedinec za relevantní, c) 
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závidící jedinec není dostatečně sebejistý v získání či osvojení zmíněného životního atributu, 

d) požadovaný statek, který je výhodou jedince, je závidícím člověkem vnímán jako 

neférový. Tyto podmínky lze aplikovat i na vztah influencerů a jejich publika (Saul, 2016).  

 

SROVNÁVÁNÍ VLASTNÍHO TĚLA S TĚLEM INFLUENCERA 

Význam závisti s ohledem na body image lze přirovnat k závisti hmotných či 

nehmotných statků. Stejně jako v případě srovnávání životního stylu sledujících se životním 

stylem influencera, dochází ke srovnávání fyzického vzhledu těla (Quick, 2014; Chae, 

2017). To se domnívá i Patyková (2018) s ohledem na současné trendy na Instagramu: 

„může docházet ke srovnávání sebe samé (pozn. fyzického vzhledu těla) s influencerem jako 

s reálným člověkem.“ Porovnávání sebe samé s prezentovaným obsahem na sociálních sítích 

je jedním z důsledků negativního vlivu influencerů, nicméně závisí na mnoha faktorech: 

kolik času jedinec tráví sledováním influencerů a konkrétně jaký obsah ho nejvíce zajímá, 

dále jeho osobnost a sebevědomí i spokojenost se svým životem (Chae, 2017). 
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NEGATIVNÍ VLIV INFLUENCERŮ NA BODY IMAGE JEJICH SLEDUJÍCÍCH 

 

 

Obrázek 1, Rumi Dawson (www.instagram.com/rumineely) 

 

  
Obrázek 2, ARE U AM I (www.instagram.com/areuami) 

 

 
Obrázek 3, Alexis Ren (www.instagram.com/alexisren) 

 

http://www.instagram.com/rumineely
http://www.instagram.com/areuami
http://www.instagram.com/alexisren
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Obrázek 4, Bronislava Banikova (www.instagram.com/bronislavka) 

 

 

V rámci přípravy na kvantitativní výzkum popsaný v praktické části práce, jsem 

provedla rešerši prostřednictvím Instagram Stories na mém osobním profilu11. Cílem bylo 

nalézt příklady influencerů, kteří mohou mít negativní nebo pozitivní vliv na vnímání 

vlastního těla jejich sledujících. Výsledkem bylo zjištění významného počtu influencerů 

mající negativní dopad na vnímání těla mých sledujících. Na druhé straně jsem díky svému 

publiku poznala i několik influencerů šířících pozitivní postoj k vlastnímu tělu, konkrétní 

uživatelé budou zmíněni v následující podkapitole.  

 

 Co se týče negativního ovlivnění představy o ideálním ženském těle, jmenuji pouze 

nejčastěji zmiňované influencery. Jedná se například o Rumi Dowson známou pod 

pseudonymem Rumi Neely12 (obrázek 1), která je zakladatelkou módní značky  

ARE U AM I13. Zmíněná značka propaguje často velmi nezdravě vypadající modelky 

(obrázek 2), což bezesporu přispívá k dojmu, že oblečení značky ARE U AM I je určeno 

pouze nadmíru hubeným ženám. Další opětovaně zmiňovanou uživatelkou sociálních sítí, 

jež může mít negativní vliv na vnímání vlastního těla u žen je Alexis Ren14 (obrázek 3). Na 

videích v minulosti prezentovaných na jejím osobním YouTube kanále15 a nyní na Instagram 

Stories si nelze nevšimnout její posedlosti s vlastním tělem. Úspěch Alexis Ren na 

Instagramu je založen především na abnormálním tvaru jejího těla. Svou prezentací může 

                                                 
11 https://www.instagram.com/kamilashibalova/ 
12 https://www.instagram.com/rumineely/ 
13 https://www.instagram.com/AREYOUAMI/ 
14 https://www.instagram.com/alexisren/ 
15 https://www.youtube.com/channel/UCSoKaD27LRI9nBPJ2KB1lnQ 
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nespočet žen inspirovat k nezdravému životnímu stylu leckdy se pojícím s poruchami příjmu 

potravy. Z místních influencerů s možným negativním vlivem na publikum lze označit 

Bronislavu Banikovou16 (obrázek 4). Na přiložené fotografii jsou úmyslně ponechány i 

komentáře jejích sledujících, které do jisté míry dokazují ovlivnění představy o ideálním 

těle. 

 

 
Obrázek 5, Filip Jankovič (www.instagram.com/thefilipjankovic) 

 

 
Obrázek 6, Filip Jankovič (www.instagram.com/thefilipjankovic) 

 

Uživatelů mající jistý negativní dopad na vnímání těla mužů, rovněž není bezvýznamný 

počet. Filipa Jankoviče17 (obrázek 5) je možné považovat za jednoho z nich. Jeho sdílený 

obsah na sociálních sítích nezřídka navozuje obsesivní péči o jeho tělo. Taktéž přikládám 

                                                 
16 https://www.instagram.com/bronislavka/ 
17 https://www.instagram.com/thefilipjankovic/ 

http://www.instagram.com/thefilipjankovic
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fotografii s jeho autorským komentářem (obrázek 6) dokládající nejen vysoké sebevědomí, 

ale i stimul pro jeho sledující, aby toužili vypadat jako on. 

 

POZITIVNÍ VLIV INFLUENCERŮ NA BODY IMAGE JEJICH SLEDUJÍCÍCH 

 

 

Obrázek 7, My Better Self (www.instagram.com/mybetter_self) 

 

 
Obrázek 8, Charli Howard (www.instagram.com/charlihoward) 

 

 
Obrázek 9, Tereza Hodanová (www.instagram.com/terihodanova) 

 

http://www.instagram.com/mybetter_self
http://www.instagram.com/charlihoward
http://www.instagram.com/terihodanova
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Obrázek 10, #ZaNormalniHolky (www.instagram.com/zanormalniholky) 

 

Prostřednictvím své rešerše na Instagramu jsem nalezla i influencery, kteří propagují 

pozitivní postoj ke svému tělu a motivují ke spokojenosti s fyzickým vzhledem obecně. 

Rovněž se snaží o šíření myšlenky nesrovnávání svého životního stylu s prezentovaným 

životním stylem influencerů. Ze zahraničních youtuberů jmenuji například Lucy Wood18 

(detabuizace plnoštíhlosti na sociálních sítích) nebo Louise z My Better Self19 (propagace 

myšlenky: „být hubená neznamená být šťastná“ viz obrázek 7). Za zmínku stojí i 

influencerka na Instagramu Charli Howard20 (viz obrázek 8), která je autorkou dvou titulů 

týkajících se pozitivního body image. Z českých influencerek se o osvětu v oblasti 

pozitivního body image stará například youtuberka a influencerka Tereza Hodanová21 

(obrázek 9), která před necelým rokem uvedla na trh i vlastní módní značku Selflove22. 

Instagramu dominuje Kristýna Dolejšová23, zakladatelka projektu #ZaNormalniHolky24 

(obrázek 10), a současně i autorku knihy Bez Filtru (#ZaNormalniHolky, 2018). 

  

                                                 
18 https://www.youtube.com/user/lucybootsvideos 
19 https://www.instagram.com/mybetter_self/ 
20 https://www.instagram.com/charlihoward/ 
21 https://www.youtube.com/user/TeriBlitzen 
22 https://www.selflove.eu 
23 https://www.instagram.com/zanormalniholky/ 
24 http://zanormalniholky.cz 
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Obrázek 11, Kelvin Davis (www.instagram.com/notoriouslydapper) 

 

Tyto tendence směrem k pozitivnímu body image se netýkají pouze žen. Jedním ze 

známých influencerů propagujících pozitivní postoj k vlastnímu tělu je Kelvin Davis25 

(obrázek 11). Významného českého ifluencera šířící pozitivní body image jsem v současné 

době nemohla dohledat.  

  

                                                 
25 https://www.instagram.com/notoriouslydapper/ 
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PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

4. Kapitola: Formulace výzkumného problému 
 

V teoretické části práce jsem se zabývala problematikou vnímání svého těla, 

spokojeností se svým tělem a především pak vlivem influencerů sociálních médií na 

formování představy o ideálním těle. Tento vliv je bezesporu alarmující, nezřídka jsem se 

setkala s lidmi, kteří si jsou v návaznosti na dlouhodobé aktivní i pasivní sledování 

influencerů vědomi formování názorů, hodnot a životního stylu.  

 

Součástí mé bakalářské práce je i vlastní výzkum, který spočívá v kvantitativním 

sběru dat pomocí dotazníkového šetření. Výzkum vychází z teoretických východisek 

zmíněných v první části práce a zkoumá vliv influencerů na body image mužů a žen ve věku 

15 až 26 let. Věkové rozmezí je tímto omezeno na 11 let především z toho důvodu, aby bylo 

možné popsat charakter vlivu, který je vyvíjen na ty nejvíce ohrožené uživatele sociálních 

sítí. Zároveň je odděleno pohlaví, aby bylo možné v závěru provést srovnání obou pohlaví. 

Výzkum rovněž pracuje s geografickými daty a v první části dotazníku respondenty 

rozděluje podle jejich místa bydliště.  

 

4.1 Cíle a výzkumné otázky 
 

V rámci teoretické části práce jsem se seznámila se stávající odbornou diskuzí na 

téma vlivu médií na body image. Cílem této práce bylo zjistit, jestli influenceři a jejich 

prezentace na sociálních sítích má vliv na vnímání těla jejich sledujících. Pokud ano, tak 

v jaké míře mohou influenceři své publikum ovlivňovat, a to jak pozitivně či negativně.  

 

K formulaci výzkumných otázek a hypotéz mi mimo jiné pomohlo i průběžné 

sledování trendů v oblasti nových médií, zejména pak influencerů sociálních sítí. Sedláková 

(2014) zdůrazňuje, že hypotézy nejsou definice zkoumaných jevů, nýbrž pomocný nástroj, 

který má výzkumníkovi pomoci prohloubit stávající vědění a souvislosti zkoumaných jevů.  

Pro účely vlastního výzkumu jsem formulovala dvě hypotézy, které budou 

prostřednictvím dotazníkového šetření testovány: 
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Hypotéza č. 1: 

Influenceři mají spíše negativní vliv na vnímání těla jejich sledujících.  

 

Hypotéza č. 2: 

Ženy jsou méně spokojené se svým tělem než muži.  

 

Pro komplexní pochopení celé problematiky jsem stanovila i doplňující výzkumné otázky: 

V.O.1: Vede negativní vliv influencerů ke srovnávání těla jejich sledujících s 

prezentovanými těly influencerů?  

V.O.2: Má prezentace influencerů na sociálních sítích podíl na rozvoji poruch příjmu 

potravy sledujících?  

V.O.3: Mohou influenceři ovlivňovat své sledující i pozitivně?  

V.O.4: Lze najít souvislost mezi prezentací influencerů na sociálních sítích a 

chováním jejich sledujících v oblasti body image?  
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5. Kapitola: Metodologie výzkumu 

 

5.1 Technika sběru dat 
 

 V rámci realizace svého kvantitativního výzkumu jsem využila metodu dotazování, 

techniku dotazníku. Obsahoval celkem 21 otázek a konkrétní podoba k dotazníku je 

dostupná k nahlédnutí v příloze (Příloha 2). Otázky byly rozděleny na tři tematické sekce: 

otázky č. 1 až 3 blíže identifikovaly respondenty (věk, pohlaví a místo bydliště); otázky č. 4 

až 8 a č. 19 až 21 se zaměřovaly na sociální sítě a sledování influencerů; otázky č. 9 až 18 

se týkaly problematiky body image. 

 

 18 z 21 otázek bylo koncipováno jako otázky s jednou možností odpovědi. U zbylých 

tří otázek byla ponechána možnost více odpovědí a současně mohli respondenti dopsat i 

libovolnou odpověď. Všechny otázky v dotazníku byly povinné pro obě pohlaví. Vzhledem 

k tomu, že u tří otázek byly využity fotografie, bylo nutné vytvořit dvě různé verze otázek 

pro každé pohlaví zvlášť. Jednalo se o otázky zjišťující představu o ideálním těle 

respondentů, k jaké fotografii by respondenti přirovnali své tělo a jaké tělo by si přáli (otázky 

č. 8, č. 9, č. 10). Z toho důvodu byli muži po zvolení svého pohlaví v první otázce 

přesměrováni do sekce pro muže. Data pro obě pohlaví jsou tedy zpracovávána zvlášť.  

 

 Dotazník jsem vytvořila pomocí Google Formuláře, jeho finální podoba byla 

elektronická. Zmíněná podoba dotazníku umožňuje jeho rozesílání prostřednictvím 

sociálních sítí a jeho výhodou je bezesporu rychlost, se kterou získáváme odpovědi. Data 

jsou totiž odesílána ihned po zodpovězení všech otázek respondentem. Dotazníky byly 

anonymní, i z důvodu velice osobní povahy některých otázek. Nevýhodou při distribuci 

elektronického dotazníku je bezpochyby chybějící element osobního kontaktu výzkumníka 

s respondentem. Nelze tudíž zhodnotit, jestli respondent odpovídá na otázky pravdivě.  

 

5.2 Vzorek  
 

Dotazník byl distribuován pouze na sociálních sítích a odpovědi byly přijímány celkem 

24 hodin. Abych docílila vypovídajícího vzorku respondentů, oslovila jsem celkem 6 

různých influencerů sociálních sítí, zda by nemohli sdílet můj dotazník na svých osobních 

kanálech na Instagramu, konkrétně v Instagram Stories. Instagram byl vybrán proto, že 
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většinová část publika sleduje influencery právě na Instagramu nebo Facebooku. Influencera 

z platformy YouTube lze v téměř všech případech nalézt současně i na Instagramu. Osloveni 

byli: z mužů Karel Kovář26, Filip Jankovič27 a Jonáš Čumrik28 a z žen Mia Doxanská29, 

Tereza Hodanová30 a Kristýna Dolejšová31. Z oslovených influencerů odpověděla pouze 

Kristýna Dolejšová, kterou problematika body image dlouhodobě zajímá, a proto sdílela 

odkaz na dotazník ve svých Instagram Stories. Jak je již zmíněno v teoretické části práce 

v kapitole 4 Influencer, Kristýna Dolejšová šíří velice pozitivní postoj k vlastnímu tělu. 

Z toho důvodu se domnívám, že došlo k mírnému zkreslení výzkumného vzorku, což se 

odráží na výsledcích výzkumu.  

 

 Můj původní cílový počet vzorku byl 200 respondentů. Výsledný počet respondentů 

dalece přesáhl mé očekávání a celkově se výzkumu zúčastnilo 6 899 respondentů. 

 

5.3 Zpracování dat  
 

Získaná data jsem následně zpracovala v programu Microsoft Excel 2016. Nejprve 

jsem vyexportovala data z Google Formuláře do programu Microsoft Excel 2016 (viz 

Příloha 3). Následně jsem respondenty rozdělila na čtyři skupiny: podle pohlaví (na ženy a 

muže) a podle věku (15 až 20 let; 21 až 26 let). Poté jsem využila kontingenční tabulky 

k vytvoření tabulek a grafů ke každé otázce. Nakonec jsem testovala formulované hypotézy 

uvedené na začátku praktické části této práce a odpověděla na výzkumné otázky.    

                                                 
26 https://www.instagram.com/kovy_gameballcz/ 
27 https://www.instagram.com/thefilipjankovic/ 
28 https://www.instagram.com/johnymachette/ 
29 https://www.instagram.com/tojsemjamia/ 
30 https://www.instagram.com/terihodanova/ 
31 https://www.instagram.com/zanormalniholky/ 
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6. Kapitola: Výsledky a vlastní analýza provedeného výzkumu 

 

6.1 Demografická struktura vzorku 
 

 Z výsledné tabulky dat jsem rozdělila výzkumný vzorek podle pohlaví a následně 

podle věku. Z Grafu 1 lze vyčíst, že valnou většinu respondentů tvořily ženy, celkem 6 718, 

což odpovídá 97 % všech respondentů. Zbylá 3 % tvořili muži, a to v celkovém počtu 181 

respondentů. Dále můžeme z Tabulky 1 vyčíst věkovou strukturu obou pohlaví, která byla 

rozdělena do dvou skupin: od 15 do 20 let a od 21 do 26 let.  První věková skupina 15 až 20 

let byla zastoupena vyšším počtem žen, a to 65 % respondentek. Druhou věkovou skupinu 

21 až 26 let tvořilo 35 % respondentek (znázorněno v Grafu 2). U mužů tomu bylo naopak 

– věková skupina 15 až 20 let byla zastoupena 31 % respondenty, naproti tomu věková 

skupina 21 až 26 let 69 % respondenty (znázorněno v Grafu 3). Dalším kritériem, který 

museli respondenti splňovat, bylo sledování influencerů. Otázka č. 3 „Sledujete influencery 

na sociálních sítích?“ byla filtrační otázkou dotazníku.  Pokud dotyčný respondent 

odpověděl „NE“, byla výše zmíněná otázka jeho poslední otázkou. Výsledky jsou zapsány 

v Tabulce 1.  

 

 

Graf 1 - Odpovědi k otázce č. 1 

 

 

 

Pohlaví Počet podle  

pohlaví 

Věk Celkem podle 

věkové skupiny 

Sledující  

influencery 

Ženy 6718 15-20 let 4399 4064 

6718

181

Respondenti podle pohlaví

Ženy Muži
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21-26 let 2319 2137 

Muži 181 15-20 let 57 40 
  

21-26 let 124 88 

Tabulka 1- Počet respondentů podle věkových skupin 

 

 
Graf 2 - Odpovědi k otázce č. 2 - Ženy 

 

 

 

 
Graf 3 - Odpovědi k otázce č. 2 – Muži 

 

 

6.2 Sledování influencerů 
 

První sekce otázek byla zaměřena na influencery. Pro účely výzkumu bylo nezbytné 

zjistit, na jakých platformách influecery sledují (otázka č. 5), kolik z nich sledují tzv. 

4399

2319

Respondentky podle věkových skupin

15-20 let 21-26 let

57

124

Respondenti podle věkových skupin

15-20 let 21-26 let
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aktivně32 (otázka č. 6), co je motivuje ke sledování influencerů (otázka č. 7). Poslední, 

doplňující, otázka zněla: „Sledujete spíše české nebo zahraniční influencery?“ A nyní 

přejdeme k počtu aktivně sledovaných influencerů podle pohlaví a podle věkových skupin. 

Z věkové skupiny 15 až 20 let, 35 % respondentek aktivně sleduje 6 až 10 influencerů, 

dalších 35 % respondentek sleduje 5 a méně influencerů, 15 % respondentek sleduje 11 až 

20 influencerů, pasivní sledování influencerů zvolilo celkem 8 % respondentek a zbývajících 

7 % sleduje 21 a více influencerů. Výše zmíněné je graficky znázorněno v Grafu 4.  

 

 

Graf 4 - Odpovědi k otázce č. 6; ženy ve věku 15 až 20 let 

 

 

Data věkové skupiny 21 až 26 let se podobají datům mladší skupiny repspondentek. 36 % 

z nich sleduje 6 až 10 influencerů, 35 % respondentek sleduje 5 a méně influencerů, 13 % 

respondentek sleduje 11 až 20 influencerů, 10 % respondentek se o influencery aktivně 

nezajímá a zbývajících 6 % respondentek sleduje 21 a více influencerů. Níže v Grafu 5 jsou 

data graficky znázorněny.  

 

 

                                                 
32 Aktivní sledování influencerů bylo v dotazníku definováno následujícím způsobem: „zhlédnete jejich 

příspěvek a často se u něj zastavíte, vyhledáváte jejich osobní kanály na sociálních sítích, při sledování 

Instagram stories nejprve zhlédnete jejich videa a fotografie, při sledování YouTube rovněž nejprve zhlédnete 

jejich kanály“.  
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Graf 5 - Odpovědi k otázce č. 6; ženy ve věku 21 až 26 let 

 

U mužů ve věku 15 až 21 let se množství aktivně sledovaných influencerů mírně lišilo od 

respondentek, žen. 35 % z nich aktivně sleduje pouze 5 a méně influencerů, 23 % 

respondentů sleduje 6 až 10 influencerů, 18 % respondentů sleduje influencery pouze 

pasivně, množství 11 až 20 influencerů aktivně sleduje rovněž 18 % respondentů a 

zbývajících 8 % respondentů sleduje 21 a více influencerů. Níže v Grafu 6 vidíme již 

popsané výsledky. 

 

 
 

Graf 6 - Odpovědi k otázce č. 6; muži ve věku 15 až 20 let 
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Muži ve věku 21 až 26 let aktivně sledují nejčastěji pouze 5 a méně influencerů, konrétně 

jde o 55 % respondentů. 18 % respondentů aktivně sleduje 6 až 10 influencerů a 16 % 

respondentů sleduje influencery pouze pasivně. 7 % respondentů aktivně sleduje 21 a více 

influencerů a poslední část tvoří 5 % respondentů sledující 21 a více influencerů, což 

můžeme pozorovat v Grafu 7.  

 

 
Graf 7 - Odpovědi k otázce č. 6; muži ve věku 21 až 26 let 

 

Otázka č. 7 zjišťovala, jestli respondenti preferují sledování zahraničních, nebo českých 

influencerů. Ženy v obou věkových kategoriích volily velmi podobně, a to následujícím 

způsobem: 61 % respondentek ve věku 15 až 20 let dává přednost českým influencerům 

doplněným o několik zahraničních. Dalších 26 % respondentek téhož věku naopak preferuje 

spíše zahraniční influencery společně s několika českými. Pouze české influencery sleduje 

11 % respondentek stejné věkové skupiny a zbylá 2 % respondentek volí výhradně 

zahraniční influencery viz Graf 8.  
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Graf 8 - Odpovědi k otázce č. 7; ženy ve věku 15 až 20 let 

 

U věkové skupiny respondentek od 21 do 26 let převažuje sledování spíše českých 

influencerů s několika zahraničními, konkrétně se jedná o 57 % respondentek v této 

kategorii. 23 % respondentek naopak dává přednost spíše zahraničním influencerům 

společně s několika českými. Pouze české influencery preferuje 19 % respondentek a jen 2 

% z této věkové skupiny žen sledují výhradně zahraniční influencery. Graficky znázorněné 

výsledky je možné najít v Grafu 9. 

 

 

Graf 9 - Odpovědi k otázce č. 7; ženy ve věku 21 až 26 let 
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V porovnání se ženami mají obě věkové kategorie mužů odlišné tendence při preferencích 

českých, nebo zahraničních influencerů. Muži ve věku 15 až 20 let rovněž preferují 

sledování kombinace spíše českých influencerů s několika zahraničními, konkrétně jde o 55 

% respondentů. 30 % respondentů stejného věku dává přednost opačné kombinaci, tedy 

sledování spíše zahraničních influencerů s několika českými. Oproti ženám mají muži ve 

věku 15 až 20 let více v oblibě sledování výhradně zahraničních influencerů, tuto možnost 

zvolilo v dotazníku 10 % z nich. Zbývajících 5 % respondentů týž věkové skupiny sleduje 

pouze české influencery. Převážná část, 41 % respondentů, druhé věkové kategorie mužů ve 

věku 21 až 26 let sleduje sestavu spíše českých influencerů s několika zahraničními. 38 % 

respondentů preferuje sledování opačné kombinace: spíše zahraniční influencery s několika 

českými. Výhradně zahraničním influencerům dává přednost 13 % respondentů a 9 % 

zbylých respondentů sleduje jen české influencery. 

 

6.3 Vnímání vlastního těla a tzv. ideální tělo 

6.3.1 Ženy 

 

 Nyní se dostáváme ke klíčové fázi dotazníku. Cílem nadcházejících otázek bylo 

zjistit, jak si respondenti představují tzv. ideální tělo a v jaké míře jsou se svým tělem 

spokojení. U tří otázek byly respondentům předloženy fotografie těl lišících se ve tvaru, 

množství svalstva a množství tuku. Tyto fotografie byly nalezeny převážně na Instagramu a 

následně anonymizovány (byly oříznuty obličeje zobrazených jedinců).  

 Ženy mohly volit mezi sedmi různými typy těla:  

 

 
Obrázek 12 - Typ A: Velmi hubený typ s absencí svalstva (www.instagram.com) 
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Obrázek 123 - Typ B: Hubený typ s vyšším množstvím svalstva a větším poprsím (www.instagram.com) 

 

 

Obrázek 14 - Typ C: Hubený typ s vyšším množstvím svalstva a malým poprsím (www.instagram.com) 

 
Obrázek 15 - Typ D: Štíhlý typ se středním množstvím svalstva (www.instagram.com) 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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Obrázek 16 - Typ E: Štíhlý typ s malým množstvím svalstva (www.instagram.com) 

 

 
Obrázek 17 - Typ F: Typ plnějších tvarů s malým množstvím svalstva (www.instagram.com) 

 

 

Obrázek 18 - Typ G: Typ plných tvarů s malým množstvím svalstva (www.instagram.com) 

 

 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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Graf 10 - Odpovědi k otázce č. 9; ženy obou věkových kategorií 

 

V Grafu 10 můžeme pozorovat, který typ volily ženy jako ideální typ postavy nejčastěji . 

Bezesporu převažují hubené typy postav: 32 % všech respondentek si ideální tělo 

představuje jako typ B. Pro 23 % respondentek je symbolem ideálního těla typ C a 22 % 

respondentek preferuje typ D. Méně zastoupen je typ E, který zvolilo 9 % respondentek. 8 

% žen dává přednost tělu typu F. 6 % respondentek preferuje typ A. Typ G zvolilo pouze 19 

respondentek a netvoří tím ani 1 % z celkového množství respondentek. Tyto výsledky mě 

nepřekvapily a potvrdily převládající kult štíhlosti ve společnosti. V Tabulce 2 lze najít, 

kolik žen podle věkových kategorií, volilo konkrétní typ těla. 

 

Věk A B C D E F G Celkem 

15 až 20 let 280 1384 957 758 386 286 13 4064 

21 až 26 let 77 599 445 620 171 219 6 2137 
Tabulka 2 - Počet zvolených typů těla u žen podle věkových kategorií 

 

Otázka č. 10 si kladla za cíl zjistit reálné typy postav respondentek. Je nutné brát v potaz, že 

se jedná pouze o subjektivní pohled respondentek. Současně je zde limitující element výběru 

pouze z několika typů postav pro respondentky. Respondentkám byly předloženy stejné 

fotografie jako u předešlé otázky. Nejvíce respondentek, 27 %, zvolilo typ postavy F, 

následuje typ D s 24 % odpovědí respondentek. 21 % respondentek by přirovnalo svou 

postavu k postavě typu E. 11 % respondentek k postavě typu C a 10 % respondentek 

k postavě typu G. 4 % odpovědí respondentek je zastoupena postava typu A a nejméně 
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respondentek by svou postavu přirovnalo k postavě typu B. Vše je graficky znázorněno 

v Grafu 11.  

 

 

Graf 11 - Odpovědi k otázce č. 10; ženy obou věkových kategorií 

 

Rovněž přikládám Tabulku 3, kde je podrobněji rozepsáno, kolik respondentek z dané 

věkové kategorie volilo konkrétní typ postavy.  

 

Věk A B C D E F G Celkem 

15 až 20 let 207 142 514 1050 874 980 297 4064 

21 až 26 let 55 47 146 450 425 703 311 2137 
Tabulka 3 - Počty zvolených typů těla u žen podle věkových kategorií 

 

Zásadní a rovněž zlomovou otázkou pro výzkum byla otázka č. 11: „Jste se svou postavou 

spokojený/á? (Spokojený/á znamená, že byste nic na své postavě nijak zásadně nezměnil/a.)“ 

Respondentky mohly vybírat ze 4 odpovědí: a) rozhodně ano, b) spíše ano, c) spíše ne, d) 

rozhodně ne. Respondentky, které vybraly možnost za a) rozhodně ano, přeskočily otázku 

č. 12: „Jaký typ postavy byste si přála?“. Výsledky otázky č. 11 jsou graficky znázorněny 

níže v Grafu 12. Musím přiznat, že výsledky otázky č. 11 pro mě byly překvapující. 

Vzhledem k tomu, že valná většina žen považovala za ideální tělo hubenou postavu s vyšším 

množstvím svalů a s ohledem na tento fakt následně přirovnala svou postavu ke štíhlému až 

plnoštíhlému tělu, je značné množství respondentek se svou postavou spokojeno. 40 % 

respondentek uvedlo, že jsou svou postavou spíše spokojeny a 5 % respondentek zvolilo 

možnost „rozhodně spokojena“. 36 % respondentek se svou postavou spokojeno spíše není 

a 19 % respondentů není spokojeno vůbec.  
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Graf 12 - Odpovědi k otázce č. 11; ženy obou věkových kategorií 

 

Poslední otázkou s přiloženými fotografiemi byla otázka č. 12: „Jaký typ postavy byste si 

přála?“ I zde reprezentovaly určité typy postav stejné fotografie jako u otázek č. 9 a č. 10.  

Opět mě výsledky překvapily. Odpovědi posledních tří otázek si protiřečí: respondentky 

zvolily pro ně ideální tělo, následně přirovnaly svou postavu k (často) jinému typu postavy 

a přály by si tělo, které zvolily jako ideální i přesto, že uvedly spokojenost se svým tělem. 

V Grafu 13 jsou znázorněny odpovědi. 

 

 

Graf 13 - Odpovědi k otázce č. 12; ženy obou věkových kategorií 

 

Rovněž je zajímavé, že typ B u představy o ideálním těle uvedlo zvolilo pouze 32 % všech 

respondentek. Nicméně u otázky č. 12 uvedlo typ B 39 % respondentek. 24 % respondentek 

by si přálo postavu typu C a 19 % respondentek postavu typu D. I přesto, že jako ideální typ 

postavy uvedlo typ A pouze 6 % respondentek, nyní ho zvolilo 8 % respondentek. 6 % 
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respondentek by si přálo postavu typu E a zbývající 4 % žen by chtělo mít postavu typu F. 

Typ G byl zastoupen zanedbatelným množstvím respondentek, a to 4 ženami. Podrobněji 

jsou data rozepsána v Tabulce 4.  

 

Věk A B C D E F G Bez 

odpovědi 

Celkem 

15 až 20 let 368 1606 943 557 229 125 2 234 4064 

21 až 26 let 91 671 453 562 136 136 2 86 2137 
Tabulka 4 - Počty zvolených typů těla u žen podle věkových kategorií 

 

6. 3. 2 Muži 

 

 Nyní se dostáváme k otázkám zaměřeným na muže. Cílem nadcházejících otázek 

bylo zjistit, jak si respondenti představují tzv. ideální tělo a v jaké míře jsou se svým tělem 

spokojení. U tří otázek byly respondentům předloženy fotografie těl lišících se ve tvaru, 

množství svalstva a množství tuku. Tyto fotografie byly nalezeny převážně na Instagramu a 

následně anonymizovány (byly oříznuty obličeje zobrazených jedinců).  

 Muži mohli volit mezi osmi různými typy těla:  

 

 

Obrázek 19 - Typ A: Velmi hubený typ s malým množstvím svalstva (www.instagram.com) 
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Obrázek 13 - Typ B: Hubený typ se středním množstvím svalstva (www.instagram.com) 

 

 
Obrázek 14 - Typ C: Štíhlý typ s malým množstvím svalstva (vlastní fotografie) 

 

 
Obrázek 15 - Typ D: Štíhlý typ s velkým množstvím svalstva (www.instagram.com) 

 

 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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Obrázek 16 - Typ E: Vypracovaný typ (www.instagram) 

 

 
Obrázek 17 - Typ F: Plnoštíhlý typ se středním množstvím svalstva (www.instagram.com) 

 

 
Obrázek 18 – Typ G: Plnoštíhlý typ s malým množstvím svalstva (www.instagram.com) 

 

 

 

  

http://www.instagram/
http://www.instagram.com/
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Obrázek 19 - Typ H: Obézní typ s minimálním množstvím svalstva (www.instagram.com) 

 

 

Otázka č. 9 byla zaměřena na představu o ideálním těle mužů. Grafu 14 ilustruje získaná 

data a můžeme pozorovat, že více než polovina respondentů, 61 % mužů, považuje typ D za 

ideální. Naproti tomu typ H nepředstavuje ideální typ postavy pro žádného z respondentů. 

 

 

 
Graf 14- Odpovědi k otázce č.9; mži obou věkových kategorií 

 

Cílem otázky č. 10 bylo přirovnání vlastní postavy respondentů k jednomu ze zobrazených 

typů. Výsledky jsou graficky znázorněny v Grafu 15. 28 % respondentů by přirovnalo svou 

postavu k typu C a dalších 21 % respondentů k typu F. Nejméně respondentů by přirovnalo 

svou postavu k typu F a žádný respondent nevybral typ H. 

http://www.instagram.com/
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Následující otázka č. 11 byla cílena na spokojenost či nespokojenost s vlastním tělem. 

Výsledky jsou překvapivé. Muži jsou méně spokojení se svým tělem než ženy, tím se vyvrací 

hypotéza č. 2. Stejně jako u žen, i u otázky č. 12: „Jakou postavu byste si přál?“, převažuje 

jednoznačný typ postavy, v případě mužů typ D.  

 

Dotazník pokračoval otázkou, kde respondent mohl zvolit více odpovědí. 2 534 

respondentek na otázku „Co považujete z níže uvedených považujete za vadu na kráse těla?“ 

neuvedla žádnou z vypsaných možností. Mezi nejčastěji uváděné vady na kráse těla patřila 

celulitida (2 501 respondentek), ochlupení na běžně neholených místech (1 727 

respondentek) a strie (1 601 respondentek). Podrobné grafické znázornění najdeme v Grafu 

16.  

 

Graf 15 - Odpovědi k otázce č. 10; muži obou věkových kategorií 
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Graf  16  - Odpovědi k otázce 13 

 

Muži odpovídali velmi podobně s tím rozdílem, že nejčastěji volili nadměrné ochlupení těla 

jako největší vadu na kráse. Konkrétně se jednalo o 54 respondentů. Dále byla celulitida, 

kterou vybralo 42 respondentů a strie s 33 respondenty. 40 respondentů uvedlo, že žádná z 

uvedených možností pro ně není vadou na kráse.  

 

6.4 Povaha vlivu influencerů na body image sledujících  

 

Klíčová otázka č. 18 zněla „Jaká Vás ovlivňuje prezentace influencerů“? Na výběr bylo 5 

možností, ve kterých byla specifikována bližší povaha vlivu. Jednalo se o následující:  

a) Rozhodně pozitivní vliv = naučili mě přijmout sám/samu sebe takového (takovou, 

jaký(á) jsem; b) Spíše pozitivní vliv = motivují mě na sobě samé(m) pracovat; c) 

Spíše negativní vliv = srovnávám se s nimi a mé tělo mi připadá v porovnání s nimi 

méně hezké; d) Rozhodně negativní vliv = díky prezentaci jejich těl jsem se 

uchýlil(a) k nezdravým dietám, nadměrnému cvičení a považování vzhledu těla za 

prioritní; e) Extrémně negativní vliv = jejich prezentace se u mě podílela na rozvoji 

poruchy příjmu potravy. Výsledky jsou graficky znázorněny v Grafu 17. 

 



60 
 

 

Graf  17 - Vliv influencerů na body image; ženy obou věkových kategorií 

 

Z Grafu 17 je patrné, že vliv influencerů na body image žen má z větší části spíše pozitivní 

povahu. Spousta žen uvedla, že influenceři jsou jejich zdrojem pozitivní inspirace a motivace 

být se sebou spokojená. 

  

 Tento výsledek vyvrací hypotézu č. 1. Nad negativním vlivem influencerů totiž dle 

provedeného dotazníkového šetření převažuje vliv pozitivní. I přesto 108 žen uvedlo, že 

konzumace obsahu sdíleném influencery se u nich podílela na rozvoji poruch příjmu 

potravy. Počet postižených žen se v poměru s výzkumným vzorkem může zdát zanedbatelný, 

nicméně jde o podstatný problém, který není ani zdaleka vyřešen. 

 

Muži jsou dle získaných dat odolnější vůči vlivu influencerů než ženy. 71 

respondentů uvedlo, že si nejsou vědomi žádného vlivu na jejich vnímání vlastního těla ze 

strany influencerů. 28 respondentů dále uvedlo, že prezentace influencerů ovlivňuje spíše 

pozitivně, hlavně v oblasti motivace. 19 respondentů zvolilo spíše negativní vliv, kdy 

dochází ke srovnávání s prezentovaným fyzickým vzhledem těla influencerů. Žádný 

respondent si není vědom extrémně negativního vlivu. 
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7. Kapitola: Závěr 
 

 Ve své bakalářské práci jsem zkoumala vliv influencerů na body image mladých lidí 

ve věku 15 až 26 let. Termínem body image je míněno vnímání, subjektivní hodnocení a 

prožívání vlastního těla jedince, jenž může být ovlivněno mnoha faktory. Díky teoretickým 

poznatkům ze soudobých elektronických periodik a odborné literatury mi bylo umožněno 

posoudit tuto problematiku s ohledem na fenomény současnosti, konkrétně fenomén mikro 

celebrit sociálních sítích, tzv. influencerů.  

 

 V úvodní části práce jsem zmínila osobní důvody, které zapříčinily výběr tohoto 

širokého, avšak velmi zásadního tématu. Rovněž jsem představila teoretická východiska 

nezbytná pro práci a komplexní pochopení problematiky.  

 

 V rámci praktické části práce jsem provedla kvantitativní výzkum prostřednictvím 

dotazníkového šetření, který bezesporu přinesl překvapující výsledky. Cílem výzkumu bylo 

potvrdit či vyvrátit hypotézy a odpovědět na výzkumné otázky formulované v úvodu 

praktické části. Při vyslovení hypotéz jsem vycházela ze zpracované literatury. Vliv obsahu 

zobrazovaného na sociálních médiích na vnímání svého těla byl nezřídka klasifikován jako 

negativní. Toto tvrzení mnou provedený výzkum, kterého se zúčastnilo celkem 6 899 

respondentů, vyvrací. Naopak se projevuje progresivní osvěta pozitivního body image 

vysílaného směrem od influencerů k jejich sledujícím. Je nutno brát v potaz, že zhruba 80 % 

respondentů se zúčastnilo výzkumu díky sdílení dotazníku Kristýnou Dolejšovou na 

Instagramu. Influencer Kristýna Dolejšová je autorkou projektu #ZaNormalniHolky 

propagující pozitivní a objektivní vnímání svého těla. Dalším překvapivým zjištěním bylo 

srovnání spokojenosti s fyzickým vzhledem těla u mužů a žen. Muži z mého výzkumu 

vychází jako méně spokojení se svým tělem než ženy a jsou si vědomi negativního vlivu ze 

směru influencerů. 

 

 Výsledky výzkumu se nyní mohou zdát optimistické, ale je podstatné znát i stinnou 

stránku současného vývoje. Byť prostřednictvím reálné prezentace některých influencerů 

dochází k útlumu negativního vlivu spojeného s porovnáváním jejich sledujících, 107 žen 

odpovědělo, že trpí poruchami příjmu potravy. Jako jednu z hlavních příčin nemoci 
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respondentky uvedly obsah sdílený influencery. Jde o alarmující fakt reagující na zvýšený 

tlak společnosti na ženy.  

 

 V souvislosti s možným zkreslením výzkumného vzorku bych se ráda konceptu body 

image a faktorům ovlivňujících nespokojenost s vlastním fyzickým vzhledem věnovala do 

budoucna. Domnívám se, že by bylo žádoucí vedle kvantitativního výzkumu provést i 

výzkum kvalitativní, v rámci kterého bych zrealizovala hloubkové rozhovory s vybranými 

členy publika influencerů. Pro dosažení co nejvyšší výpovědní hodnoty výzkumu rovněž 

navrhuji získání odlišného výzkumného vzorku, jež by byl zprostředkován oslovením 

influencerů propagující jak pozitivní, tak negativní body image.  

  

Summary  

  

This thesis deals with the effects of influencers on body image of young people aged 

15 to 26. For the purposes of this work, the term “body image” means perception and 

subjective judgment of one's body. This process consists of many factors. I was able to 

examine this phenomenon using theoretical knowledge based on present-day electronic 

journals, taking into account modern occurrences such as micro-celebrities on social media, 

the so-called influencers. 

 

In the introductory part of the thesis I mentioned the personal reasons that led to the 

selection of this broad but fundamental topic. I also introduced the theoretical starting points 

necessary for the work and for a comprehensive understanding of the issues. 

 

Within the practical part of the thesis, I carried out quantitative research through a 

questionnaire survey, which undoubtedly produced surprising results. The aim of the 

research was to confirm or refute the hypotheses and answer the research questions 

formulated in the introduction of the practical part. I based the formulation of the hypothesis 

on the literature review. The influence of content displayed on social media on the perception 

of one's body has often been classified as negative. This claim was rebutted in my research, 

conducted by 6,899 respondents in total. There is, on the contrary, a progressive 

enlightenment of the positive body image transmitted from the influences to their followers. 

It should be taken into a consideration that about 80% of respondents participated in the 
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research as a result of sharing of the questionnaire by Kristýna Dolejšová on her Instagram 

account. The influencer Kristýna Dolejšová is the author of #ZaNormalniHolky (could be 

translated as 'for normal girls' or 'in the name of normal girls'), a project promoting positive 

and objective perception of one's body. Another surprising finding was the comparison of 

satisfaction with the physical appearance of the body in men and women. The men in my 

research are less satisfied with their body than women and are aware of the negative 

influence coming from the direction of the influences. 

 

The research results, however optimistic they may seem, do not tell the complete 

story. Even though the problem of comparison and its negative effects are somewhat 

dampened by real (undistorted) presentation of some influencers, 107 women quoted eating 

disorder issues. Among these respondents, content shared by influencers was one of the main 

reasons declared for their harmful eating habits. It is alarming fact that is related with 

increasing pressure on women in today's society. 
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