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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce „Sex na talíři: Food porn  na českých food blozích“ poukazuje na spojení 

jídla a sexu, které je v naší kultuře hluboce zakořeněno a v prostředí webu 2.0 se projevuje 

jako food porn. Cílem této práce je však nejen poukázat na toto propojení, ale také ukázat, 

že slovo „porn“ ve spojení food porn není náhodné. Tento fenomén je také zasazen do 

kontextu současného trendu online sdílení na sociálních sítích. 

V rámci nabídnutých teoretických poznatků je čtenář seznámen se vztahem člověka k jídlu, 

s důrazem na rozdíl mezi stravovacími návyky u žen a mužů. Dále práce představuje 

teoretická východiska fenoménu food porn.  Část práce je rovněž věnována vysvětlení 

podobností mezi food porn a pornografií. V práci se také dotýkám potřeby online sdílení a 

digitálního narcismu. V druhé polovině je pak představena metodologie výzkumu, jeho 

design a vyhodnocení.  

Součástí je i CD nosič s rozhovory s blogerkami, které sloužily jako materiál k analýze. 

Abstract 

Diploma thesis „Sex on a plate: Food porn on Czech food blogs“ explores the link between 

food and sex. It argues that this connection is deeply rooted in our culture and nowadays it is 

reflected in food porn circulating on social media. The aim of this thesis is not only pointig 

out the connection between food and sex but also demonstrate that „porn“ in food porn is 

well justified and not at all coincidental. The phenomenon of food porn is also set in the 

context of a contemporary trend of online sharing. The theoretical part explores the 

relationship between people and food with emphasis on the differences between eating 

habits of men and women. Furthermore, the thesis draws attention to the similarities 



between food porn and sexual pornography. In the theoretical part of this thesis, I also 

comment on the trend of online sharing and digital narcisism. The second half of the thesis 

presents the chosen methodology, its design and my analysis using grounded theory, a 

method of qualitative research.  

Klíčová slova 

Food porn, gastro porn, sex, jídlo, sociální sítě, food blog, food blogerky, digitální 

narcismus, online sdílení  
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Úvod 

V dnešní době se jídlo těší větší pozornost než kdykoliv před tím. Sekce kuchařek v 

knihkupectvích nikdy nebyly větší, televizní stanice se předhání v tvorbě nových pořadů 

o vaření, z kuchařů se staly celebrity a gastronomie se stala jedním z nejoblíbenějších 

témat i v prostředí internetu, zejména na sociálních sítích. Jídlo není bráno pouze jako 

nutnost či palivo, které člověka udržuje při životu, nýbrž jako ukazatel životního stylu. 

Tento zvýšený zájem o jídlo, jeho produkci a vše, co obnáší se často nazývá jako 

„gastrovlna“. Právě fakt, že se z gastronomie stal současný trend, mě přivedl k 

zamyšlení se nad rolí jídla a nad důvody, které jídlo činí tak mediálně zajímavé. V 

prostředí sociálních sítí navíc vznikl fenomén food porn, který odstartoval naprosto 

bezprecedentní vlnu dokumentování pokrmů a stravovacích návyků lidí po celém světě. 

Z focení jídla se pomalu stává norma, zejména tedy u food blogerů, kteří ho považují v 

podstatě za stolovací rutinu. Jelikož jsem sama součástí food blogerské komunity a 

focení jídla je pro mě v podstatě na denním pořádku, rozhodla jsem se tento trend 

prozkoumat do větší hloubky a zjistit víc o fenoménu food porn, se kterým se člověk 

aktivní na sociálních sítích setkává v podstatě denně.  

Teoretickou část práce jsem rozdělila do tří sekcí. V první sekci se zabývám vztahem 

člověka k jídlu ze sociokulturního a historického hlediska, vysvětluji propojení jídla a 

sexu a otevírám téma food porn. V druhé sekci se fenoménu food porn věnuji do větší 

hloubky, popisuji i jeho praktické provedení, tedy food styling a focení jídla a 

upozorňuji na propojení food porna a sexuální pornografie. Ve třetí části se poté 

zabývám prostředím webu 2.0, ve kterém food porn vznikl a které tento fenomén živí a 

podporuje jeho cirkulaci. Zabývám se zde také komplikovanou otázkou digitálního 

narcismu a současné potřeby sdílení životů. 

V praktické části této práce provádím kvalitativní výzkum metodou zakotvené teorie. 

Jako materiál k výzkumu používám rozhovory s blogerkami, které jsem s nimi osobně 

vedla, a představuji čtenáři teoretický model tohoto výzkumu.  

Mou hypotézou tedy je, že spojení jídla a sexu je v naší kultuře hluboce zakořeněno a v 

prostředí webu 2.0 se projevuje ve formě food porn. Cílem této práce je tedy poukázat 

na propojení jídla a sexu, ukázat, že slovo „porn“ ve spojení food porn není náhodné, a 

zasadit tento fenomén do kontextu současného trendu online sdílení na sociálních sítích. 

Ve své diplomové práci se v několika bodech odchyluji od původních tezí. Po reálné 

zkušenosti v terénu jsem se musela vzdát původního plánu analyzovat konkrétní food 
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blogy. Z komunikace s blogerkami vyšlo najevo, že se se obávají, aby rozhovor 

nepoškodil jejich značku, a zúčastní se pouze anonymně. Vzhledem k tomu, že pro můj 

výzkum byly jejich upřímné výpovědi naprosto klíčové, rozhodla jsem se pozměnit 

strukturu práce, a z téhož důvodu jsem upustila od původního plánu sémiotické analýzy 

vizuálních obsahů. Přesto se domnívám, že obsah práce přináší zajímavé informace a 

prezentuje nový úhel pohledu na uvedenou problematiku. 
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1. Předkrm: Člověk – jídlo – sex a cesta k food porn  

1.1. Jídlo a člověk  

Jídlo je nedílnou součástí našich životů a provází nás v podstatě každým dnem 

od narození až do smrti. Podoba a úprava jídla se liší v závislosti na geografické poloze, 

kultuře, náboženství, sociálním statusu a mnoha dalších faktorech.  Každý člověk je 

individualita, ale potřeba přijímat potravu je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb a 

tedy něco, co máme všichni společné. Robert Fox poukazuje na všudypřítomnost jídla v 

lidských životech  v úvodu do své studie „Food and Eating: An Anthropological 

Perspective“: „Jídlo je první a nejdůležitější věc, kterou dává matka dítěti [...] Musíme 

jíst, jíme rádi, jídlo nám přináší dobrý pocit, je důležitější než sex. Aby bylo zajištěno 

zachování života, může být potřeba sexu naplněna pouze párkrát za život. Oproti tomu 

potřeba jídla musí být uspokojena denně.“ (Fox, 2014)  

Jídlo začne člověk vnímat poměrně brzy, protože už od dětství určitým 

způsobem dělí den na různé části. V evropské a západoevropské kultuře jsme od raného 

věku zvyklí, že ráno začíná snídaní a dovedeme si představit, co v naší kultuře do 

snídaňových jídel patří a co ne a stejně tak s obědem a večeří. Oběd signalizuje půlku 

dne a večeře zase konec dne a  přípravu na spánek. Jídlo je vlastně od narození jeden z 

prvních režimů, podle kterých se člověk řídí a tyto se potom ještě více utvrdí po nástupu 

do vzdělávacích institucí. Fox navíc poukazuje na to, že člověk se ve valné většině 

případů kontaktuje s jídlem nejdříve doma, kde si vytvoří návyky a preference a později 

v životě funguje jídlo i jako rituál, kdy překonává hranice domova a kromě praktické 

funkce plní do velké míry i funkci sociální a rituální, tedy příklady toho, kdy spolu lidé 

jídlo sdílí: „Jídlo je téměř vždy společná aktivita [...] Pracovní oběd, například, byl 

pasován na hlavní jídlo a nabyl důležitosti hlavně díky světu byznysu, kde je pracovní 

oběd až posvátná událost, při které vznikají ty nejdůležitější dohody.“ (2014) Jídlo a pití 

je nedílnou součástí oslav všeho druhu a často dává rámec lidským setkáním. Lidé jsou 

zvyklí při příležitosti setkání „jít na oběd/večeři“ nebo „na kávu“ a v posledních letech 

pozorujeme hlavně v evropské a západní kultuře trend chození na pozdní snídani, 

takzvaný ‚brunch‘. Jedna z hlavních zajímavostí studia jídla jako humanitní a vědní 

disciplíny (food studies) tkví tedy v tom, že ačkoliv se jedná o základní lidskou potřebu 

jako například dýchání nebo spánek, nese jídlo nespočet významů, které v dané kultuře 
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mají velice vysokou výpovědní hodnotu a zrcadlí všechny možné aspekty lidského 

života od životního stylu, po sociální status, vzdělání a rozhled, politiku, náboženství, 

tradice nebo i sexualitu a postoje v problematice genderu. 

1.1.1. Jídlo a žena, jídlo a muž – stravovací návyky 

Jak už bylo řečeno, jídlo máme všichni společné, ale kulturní stereotypy ve 

výběru a přístupu ke stravě ukazují, že jídlo v kontextu společnosti ukládá ženám a 

mužům diametrálně odlišné role. Muži a ženy jsou společností vedeni k tomu, aby se 

stravovali jinak, což vychází i z našich představ o mužích jako lovcích a ženách jako 

sběračkách. Stravovací návyky jsou předávány z generace na generaci. (Sobal, 2006) 

Tématu důležitosti vlivu pohlaví na výběr a vnímání jídla se věnuje mnoho autorů, a 

ačkoliv se každý dívá na tuto problematiku trochu jinou optikou, všichni se shodují na 

tom, že pohlaví může mít naprosto zásadní vliv na výběr potravin, které člověk 

konzumuje. Jedna z hlavních postav, která se k tomuto tématu vyjadřuje, je feministická 

autorka Carol J. Adams, která se ve svých dílech zabývá převážně sociokulturními 

aspekty konzumace masa a která zakládá svůj argument na tom, že naše stravování 

odráží a podtrhuje naši celkovou podstatu, uvažování o světě a politiku. (Adams, 2010) 

Muži se vyznačují tím, že jedí daleko více masa, a proteiny v jejich jídelníčku hrají o 

mnoho důležitější roli než v jídelníčku ženském. Od muže se očekává, že bude jíst 

maso, aby měl svaly a i z důvodu, že je tím podtrženo jeho mužství a pomyslné vítězství 

nad jiným živočichem. (Adams 2010; Rogers 2008; Nath 2011) Problematika 

konzumace masa je ale tak obsáhlé téma, že jsem se mu rozhodla věnovat zvlášť v jedné 

z dalších podkapitol. 

Dalo by se říct, že v souvislosti s jídlem je na ženu kladen větší mediální tlak než 

na muže. Mediální obraz moderní ženy diktuje, aby žena vypadala zdravě, byla štíhlá, 

ale současně se předpokládá, že bude schopná v kuchyni a postará se o zpracování  jídla 

pro svoji rodinu. Susan Bordo ve své knize Unbearable Weight: Feminism, Western 

Culture, and the Body poukazuje na to, že ženy si z generace na generaci předávají 

představu o ženě jako živitelce a vychovatelce: „Dělba práce určuje ženě pozici 

emocionální vychovatelky a člověka, který se stará o rodinný život. Matky nevědomě 

předávají svým dcerám poselství, že ženské potřeby jsou přehnané a špatné a je potřeba 

je krotit. Matka předává své dceři tuto představu, aby pak dcera byla schopná plně 

převzít svou tradiční ženskou roli, která ji určuje starat se o ostatní – tedy krmit hlavně 
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je a ne sebe.“ (Bordo, 2004: 68) Tento stereotyp se projevuje i na úrovni orální tradice, 

například v češtině je zvykem říkat dívce, která je schopna uvařit nějaké složitější jídlo, 

většinou tradiční, že už se „může vdávat“.  

Ideální představa o ženském těle hraje ve vztahu jídlo a žena zásadní roli, 

protože s sebou nese určité omezování a hlídání se za účelem dosažení kýženého ideálu. 

Apolena Rychlíková tento zakódovaný přístup vystihuje v předmluvě ke knize autorek 

blogu Vývařovna Život je raut, který se propaguje jako „jediný upřímný foodblog“: 

„Kdyby se mě někdo ve čtrnácti zeptal, co nejraději jím, nasucho bych polkla a 

vykoktala něco o salátu, dušeném kuřecím a těstovinách. Nebyla by to vůbec pravda. Už 

odmala patří mezi moje nejoblíbenější jídlo cokoliv s majonézou, cokoliv smaženého, 

okurky ve slaným nálevu, pořádně naloženej hermelín a pizza [...] Přiznat v jistým věku 

svůj apetit může být pro řadu holek dospívajících někde mezi anorektičkama z obálky 

Dívky a nadupanejma sexbombama s dokonalým zadkem a bicákama na břiše, cesta do 

pubertálního pekla. Jíst znamená mít špeky a mít špeky znamená nebýt sexy a nebýt 

sexy znamená být prostě out.“ (Hannová, 2017: 10)  Bordo ve své knize tuto teorii 

potvrzuje tím, že analyzuje a porovnává zobrazení ženy a muže v  televizních reklamách 

na produkty spojené s jídlem a poukazuje na to, že není zvykem, aby žena byla 

prezentována jako někdo, kdo jí s vervou, na rozdíl od muže: „Představa ženy, která se 

cpe a hltá jídlo, narušuje hluboce zakořeněné představy a byla by celkově vnímána jako 

nechutná a překračující hranici slušnosti. Situace, kdy muž nemůže odolat jídlu, nechá 

se jím naprosto pohltit a konzumuje ho se značnou chutí a zápalem, je naopak 

prezentována jako žádoucí, až roztomilá. [...] Žena má při jídle působit sexy, ale to je 

právě také založeno na tom, že jí střídmě a decentně. Hlad ženy je prezentován jako 

metafora jejího sexuálního apetitu. [...] Ženám je dovoleno prahnout a toužit po jídle 

jako takovém pouze v těhotenství nebo při menstruaci. “ (Bordo, 2004: 261) Zde je 

důležité specifikovat, že tyto argumenty mají výpovědní hodnotu pouze u žen ze střední 

a vyšší sociální vrstvy, které netrpí a nikdy netrpěly nedostatkem jídla. (Lupton 1996; 

Allen a Sachs, 2007) Žena by si tedy podle těchto zažitých norem měla jídlo užívat, ale 

pouze v omezeném množství, aby si zachovala svoji eleganci a linii, protože její tělo je 

neustále pod dohledem, je po něm vyžadována přísná disciplína a kladen velký důraz na 

tvar. (Gill, 2007: 149) 

Tyto teorie o komplikovaném vztahu ženy a jídla, restrikce, hlídání a omezování 

se lze pozorovat i v realitě a v extrémních případech vyústí v poruchy příjmu potravy, 
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jako jsou například anorexie a bulimie. Tyto poruchy se projevují hlavně u žen, kdy se 

žena snaží skrze jídlo dosáhnout nějakého vysněného ideálu a tvaru, který v ní je 

zakořeněn a umocněn mediálním tlakem, navíc zesíleným globalizací, a který diktuje, 

co je krásné a jak má krásný člověk vypadat. Při onemocněních poruchou příjmu 

potravy samozřejmě hraje roli mnoho faktorů a nebylo by tedy dobré příliš 

generalizovat, ale je zajímavé, že společný jmenovatel je cesta za dokonalostí. Dokonalé 

tělo umí každý pojmenovat, právě proto, že je obecně nastoleno, jak takový ideál 

vypadá, a je lehké se na něj zaměřit a za pomoci omezování se v jídle se k němu 

relativně snadným způsobem dopracovat. Dalo by se říct, že ideální ženský tvar 

prezentovaný médii odpovídá takzvanému „male gaze“ 1, kdy jsou ženy vnímány jako 

objekty a jsou stavěny do nižší pozice „té druhé“, která se přizpůsobí a vymodeluje se 

podle toho, jak si to muž představuje. Na druhou stranu je ale třeba brát v potaz 

sociokulturní změny, ke kterým dochází v moderní době, v první řadě to, že i u mužů je 

poměrně nově kladen velký tlak na vzhled a umocňuje se takzvaný „female gaze“. Dnes 

už i muž ví, jak by mělo jeho tělo ideálně vypadat, a může pociťovat mediální tlak 

podobně jako žena. Tento pohled na muže je ale poměrně nový a není zdaleka tak 

hluboce zakořeněný a rozhodně se mu nepřikládá taková důležitost. 

Vztah muže k jídlu se dá označit za méně komplikovaný než vztah ženy k jídlu, 

zejména tedy v souvislosti s dosažením tělesného ideálu a sociokulturních stereotypů. 

Brumberg ale upozorňuje na to, že je potřeba vnímat, že obě pohlaví, nejen ženy, jsou 

neustále ‚bombardovány‘ obrazy ideálního ‚body image’ a vytváří si tak výzvy, které 

nazývá „body projects‘, které jim pomáhají přiblížit se ideálu primárně za pomoci 

výběru jídla a úpravy stravovacích návyků. U mužů se tento trend dá velice dobře 

vypozorovat v potřebě zdůraznit svoje svalstvo a podtrhnout tak svou mužnost. 

(Brumberg, 1997) Na rozdíl od žen jsou muži často nespokojeni se svým tělem, pokud 

mají podprůměrnou výšku nebo váhu a mají tak větší tendenci vytvořit si závislost na 

posilování, protože svalnaté tělo je vnímáno jako hegemonistický maskulinní ideál, což 

se odráží v trendu body building a fitness. Tato svalová závislost, neboli svalová 

dysmorfie se na psychické úrovni projevuje velice podobně jako mentální anorexie, kdy 

jedinec není schopen zdravé sebereflexe, a většinou vyústí v užívání podpůrných 

hormonálních přípravků a růstových hormonů. (Strother, 2012: 348) Z těchto argumentů 

                                                 
1 Termín „male gaze“ je vizuální slast, kterou prožívá mužský divák a objevil v polovině 70. let ve 

spojitosti s teoretičkou Laurou Mulvey. Prostřednictvím tohoto termínu poukazuje na zakořeněné 

patriarchální struktury obsažené v klasickém hollywoodském filmu. 
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je tedy patrné, že i na muže jsou v kontextu jídla kladeny určité nároky, které jsou 

zakořeněny v sociokulturních stereotypech. Ideální muž má být svalnatý, aby se mohl 

prokázat jako ochranář a lovec, byl schopen porazit svoji kořist a dodat tak potravu své 

rodině. Robin Fox v souvislosti s tímto tématem poukazuje na to, že se tento 

archetypální vzor odráží silně i v moderní době: „Ženu upoutá na muži dostatek 

prostředků spíše než atraktivita [...] Etiketa námluv diktuje, že muž nějakým způsobem 

ženě dodá jídlo a žena mu pak na oplátku uvaří snídani.“ (Fox, 2014: 11) Tím, že muž 

ženu pozve na večeři, se potvrdí jeho dostatek prostředků a schopnost zajistit potravu. 

Schopnost zajistit potravu se ale netýká pouze rituálu námluv, ale očekává se od muže i 

při fungování tradiční rodiny, tedy, že se muž postará o to, aby rodina byla zajištěna a 

byly naplněny základní potřeby všech jedinců. Pokud muž nedokáže potravu zajistit, je 

společensky devalvován, velice podobně jako když se žena nadměrně a s vervou krmí 

jídlem, jak již bylo dříve řečeno. U muže je naopak velký, až zvířecí, apetit naprosto 

přijatelný a očekává se, že bude konzumovat s určitou vervou a to hlavně pokrmy, které 

se hodí k jeho drsné povaze, hlavně tedy maso. U mužů společnost daleko více toleruje 

konzumaci nezdravých pokrmů, takzvaného ‚junk food‘. Ze zkoumání moderní 

společnosti navíc vychází jasná tendence asociovat zdravé jídlo s ‚ženskostí‘ a nezdravé 

s ‚mužností‘. (Adams 2010; Zhu, 2015) Tento fenomén je ukázkově zastoupen v 

reklamním průmyslu, kde můžeme snadno vypozorovat, že produkty cílené na ženy jsou 

prezentovány jako zdravé a jsou často spojovány s hubnutím nebo uvádí počet kalorií a 

slibují tak „zdravé mlsání“2  a naopak produkty cílené na muže se otázkou zdraví, 

kalorií nebo skrytým propagování hubnutí vůbec nezabývají3.  Společensky zažité 

normy jsou tedy v jídle a stravování velice pevně zakotveny a ukládají ženám i mužům 

jiné role. 

1.1.2. Slavná kuchařka, slavný kuchař 

„Vzpomínáte, když kuchaři jen vařili?“ Tuto otázku si pokládá Signe Rousseau v 

úvodu své knihy Food Media: Celebrity Chefs and the Politics of Everyday Interference 

a poukazuje tak na transformaci vnímání lidí, kteří se pohybují na gastronomické scéně: 

                                                 
2Jedná se hlavně o jogurty, jogurtové nápoje a tvarohy. Jeden z mnoha příkladů je česká reklama na 

tvaroh Milko - http://www.tvspoty.cz/milko-vase-debeve-dobrota-bez-vycitek/, takzvaná „dobrota bez 

výčitek. 

3 Jedná se hlavně o „junk food“ a masné výrobky a alkohol. Jeden z příkladů je reklama na McDonalds - 

http://www.tvspoty.cz/mcdonalds-vyraz-na-maestra-jako-pan/. „Vyraž na Maestra jako pán.“ 

http://www.tvspoty.cz/milko-vase-debeve-dobrota-bez-vycitek/
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„Z kuchařů se staly superhvězdy hlavně proto, že jde o jídlo, tedy o zájem každého z 

nás, a také proto, že jde o mnohem víc než jen o jídlo.“ (Rousseau, 2012: xix) 

Současný trend jídla a zájmu o gastronomii celkově způsobuje, že lidé, kteří se 

jídlem živí nebo se jím nějak zabývají, jsou vnímáni jako známé osobnosti. Autorka 

článku „The Taste of Fame“ Gwen Hyman poukazuje na současnou popularizaci 

kuchařů a přirovnává tuto transformaci ke splnění amerického snu: „Kuchyně byly 

vnímány jako tmavá místa – upocená, špinavá a hlučná. Místa, ve kterých se odehrávala 

tvrdá fyzická práce a kde se rozhodně nic nelesklo. Pracovali v nich ne šéfkuchaři, ale 

obyčejní kuchtíci v směšných čepicích a tílkách – tlustí, zpocení a s cigaretou v ruce. 

Výjimkou byly jen levné restaurace s etnickým jídlem, kde pracovaly ženy – mateřské 

typy. Příběh amerického snu se jich netýkal. Všechno se ale velmi rychle změnilo a 

vaření za posledních patnáct let prošlo diametrální změnou.“ (Hyman, 2008: 43) Svět 

gastronomie nikdy nebyl tak přístupný a zájem o něj tak velký jako dnes, a to hlavně 

díky mediální pozornosti, kterou si jídlo v posledních letech získalo, což bylo do vysoké 

míry umocněno nástupem sociálních médií, které mají velkou moc určovat, šířit a 

posilovat trendy. Ačkoliv role sociálních médií v tomto vývoji je klíčová, je důležité 

neopomenout ani tradiční média, hlavně televizní vysílání, které zájmu o gastronomii 

vychází vstříc zejména za pomoci oblíbeného formátu „cooking shows“, tedy pořadů o 

vaření, které se v dnešní době těší velkému zájmu na českém i zahraničním trhu a ve 

kterých většinou profesionální kuchař připravuje před kamerou jídla a popisuje 

ingredience a postup. Kořeny pořadů o vaření sahají až do šedesátých let, kdy se na 

obrazovce poprvé objevila dodnes velice populární Julia Child se svou kuchařskou 

show The French Chef4. Tento formát dnes rozhodně není nijak inovativní, ale je 

naprosto zásadní v tom, že zpopularizoval kuchaře a dal tak vzniknout dnes velice 

silnému trendu „celebrity chef“, který odráží různé pohledy na vztah k jídlu tím, že 

ukazuje, jak k němu jednotliví kuchaři přistupují. Hlavní podstatou těchto pořadů je 

předat recept, ale atraktivita pořadu tkví hlavně v tom, že kuchař do velké míry předává 

také svou životní filozofii a celkový přístup nejen k jídlu, ale i k životu a sociokulturním 

otázkám. „Tato duální role kulturního a politického prostředníka pomohla udělat z 

‘celebrity chefs’ silné ‘lifestylové značky’, které působí v gastronomickém průmyslu a 

napříč mediálním prostorem.” (Phillipov, 2017: 53) Tyto pořady zkrátka neučí lidi 

                                                 
4 The French Chef se na obrazovce poprvé objevil v roce 1963 na americké stanici WGBH. Oblíbenost 

pořadu trhala rekordy a Julia Child na něj navázala dalšími pořady Julia Child and Company v roce 

1978, Julia Child and More Company v roce 1980 and Dinner at Julia's v roce 1983. 
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pouze jak vařit, ale jak používat jídlo jako prvek k vyjádření životního stylu, což jen 

podtrhuje, jak moc je jídlo nabité významy a co všechno se přes něj dá vyjádřit (Lury, 

2011: 65) 

V minulé kapitole jsme se zaměřili na sociokulturní role, které jídlo lidem 

ukládá, a jak se tyto role liší v závislosti na pohlaví. Ukazuje se, že na televizních 

kuchařích se dá dobře vypozorovat, jak se jednotlivé kuchařky a kuchaři staví k těmto 

rolím a jakou identitu si na obrazovce tvoří, jaké poselství o principech tak předávají a 

jaký model vnímání genderových rolí podporují. Analýza typologie televizních kuchařů 

by vystačila na samostatnou diplomovou práci, takže nemá smysl se o ní zde pokoušet, 

nicméně bych ráda uvedla alespoň dvě zahraniční kuchařky a dva zahraniční kuchaře, 

stručně je porovnala a pojmenovala, jakým způsobem se rozhodují jídlo a akt vaření 

prezentovat a co jimi volený způsob prezentace jídla vyjadřuje. 

Tisha Dejmanee ve svém článku na téma food porn staví proti sobě dvě ikonická 

jména pořadů o vaření – britskou hvězdu Nigellu Lawson a americkou legendu Marthu 

Stewart, dvě dámy, které se sice zabývají stejnou činností, ale diametrálně odlišně: 

„Martha Stewart působí jako sousedka, která vám ráda poskytne tradiční radu. Martha 

není profesionální kuchařka, ale profesionální manželka [...] V časopise Martha Stewart 

Living a ve stejnojmenném pořadu zvedla laťku úkonů, jenž má žena běžně zvládat, tak 

vysoko, že je pro většinu žen nemožné na ni dosáhnout [...] Martha udělala ze starání se 

o domácnost regulérní profesi. [...] Recepty ale nejsou vše. Jídlo musí být naaranžováno 

s péčí a přesností.“ (McFeely, 2001: 156) 

 Tisha Dejmanee na toto téma ještě zdůrazňuje Marthinu zálibu v zátiší a 

těžkopádných aranžích a určité přísnosti, korektnosti a odstupu ve vystupování, který 

ještě více vyniká ve srovnání se smyslnou Nigellou Lawson. (Dejmanee, 2016: 436) 

Martha Stewart se v tomto srovnání jeví jako zástupkyně tradičních hodnot, jak byly 

popsány Susan Bordo (2005), kdy žena má funkci postarat se, aby vše dobře vypadalo a 

bylo dotaženo do dokonalosti tak, aby ostatní byli spokojení. Důraz je tedy kladen na 

pořádek, systém, jasný postup a určitou rigiditu. Naproti tomu Nigella Lawson vtrhne 

na scénu se svým ženským šarmem, nebojí se riskovat a překračovat hranice. V 

dokumentu o jejím životě je Lawson popisována jako člověk, který „dokázal z vaření 

udělat zábavu a sexy podívanou místo nudné domácí práce [...] Nigella dělá vše 

smyslně, má odvahu udělat si legraci sama ze sebe a netají se tím, že chce maximální 

požitek za minimum snahy.“ (Oller-Stracey, 2012) Videa Lawson z její série Angella 
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Bites prostupuje požitkářství, rozkoš a dekadence, Lawson má většinou na sobě šaty, 

které upozorňují na její vnady, a kamera ji nesnímá staticky zpředu, ale často z boku za 

pomoci detailních záběrů. (Bradley, 2016: 88) Požitkářství se také projevuje tím, že 

Lawson si jídlo užívá, olizuje prsty, krém z metliček nebo těsto z vařečky a dává tak 

najevo přímý kontakt s jídlem. Vyjadřuje, že i ona má právo si ho užít a dělá ho i pro 

sebe. David Andrew Stoler poukazuje na tuto transformaci v ženském vaření, kdy se z 

ženy „kuchařky pro ostatní“ stává „žena požitkářka“, a srovnává to s Juli Child, která 

málokdy svoje pokrmy na kameře ochutnala. (Stoler, 2016) Lawson se stejně jako 

Stewart snaží být „domácí bohyní“5 , ale volí hravou cestu, spojuje jídlo s ženskostí a 

jemně se dotýká sexuality, čímž naráží na koncept tvorby moderní food blogerky, který 

Dejmanee ve své studii popisuje jako „postfeministickou hru s jídlem“ (Dejmanee, 

2016) Tímto konceptem se ale budeme zabývat hlouběji v kapitole, která se věnuje 

‚food porn‘.  

Zajímavé je, že forma Lawson by jen velice obtížně fungovala u mužských 

kuchařů, i když můžeme pozorovat určitou formu hravosti například u Jamieho Olivera, 

který se snaží ukázat, že je v pořádku, když muž vaří, ale současně se vyhýbá macho 

rovině, ve které naopak dominuje například Gordon Ramsay. Oliver odmítá tyto 

konvence „kulinární maskulinity“, volí přátelskou a rodinnou formu sebeprezentace a 

ukazuje jídlo jako zábavu a volnočasovou mužskou aktivitu. (Hollows, 2003: 230) Lucy 

Scholes upozorňuje v kontextu pořadů o vaření, které vedou muži, na to, že jejich 

formát se trochu liší. Muži jsou málokdy jen v kuchyni, ale ukazují i jiné aktivity a svůj 

celkový životní styl, na rozdíl od žen, které jsou ukazovány víceméně pouze v ‚domácí 

zóně‘. (Scholes, 2011: 48) To naprosto platí pro formát Jamieho Olivera: „Oliver, 

naopak představuje nový typ kuchaře, který odkládá zástěru a vyráží do ulic, aby sám 

sebe proměnil na společenského aktivistu nebo – podle jeho slov – revolucionáře.“ 

(2011: 52) Jamie Oliver, který se zezačátku prezentoval jako milý, domácí kuchař, 

„vyhrnul rukávy“, nasadil drsnou masku a vyrazil dělat změny a osvětu.   Tento pohyb z 

kuchyně do světa vyjadřuje vývoj a potřebu „dělat něco většího“, což můžeme 

pozorovat i u Ramsayho, který se zase posunul do světa jako drsný macho soudce 

jiných kuchařů6.  Ramsay zastupuje vysloveně drsný maskulinní styl práce s jídlem s 

velkým důrazem na přesnost a preciznost. Můžeme zde pozorovat jasné odloučení od 

                                                 
5 How to Be a Domestic Goddess je titul knihy Lawson z roku 1998. 
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domestikovaného femininního přístupu k vaření a vyjádření mužnosti, která nám 

sděluje, že takto k tomu přistupuje „chlap“,  a dramaticky se liší od krotkého domácího 

přístupu ženy. Hyman v tomto kontextu upozorňuje na to, že v principu na mužských 

„celebrity chefs“ není nic domácího, amatérského a pečujícího. Bavíme se o drsných 

sexy mužích, rebelech, kteří vyžadují maximum a nedají si nic líbit. (Hyman, 2008: 44) 

1.2. Sexy maso? 

V předešlé kapitole věnující se rozdílnému vztahu ženy a muže k jídlu jsme 

narazili na problematiku konzumace masa. Maso je přímo nabité významy, může 

vyjadřovat náboženství, etické a ekologické postoje či sexualitu. Problematika 

konzumace masa je neuvěřitelně kontroverzní téma, které má moc rozdělovat 

společnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o konzumaci jiného živého tvora, který musí 

nejprve zemřít,  je člověk v podstatě nucen se nějakým způsobem vymezit a zaujmout k 

masu nějaký postoj, který zároveň do určité míry vyjadřuje jeho postoj k jinému živému 

tvoru. Vzhledem k tomu, že se v této diplomové práci zabývám různými úrovněmi, na 

kterých jídlo operuje, vztahem člověka k jídlu a sdělení, které člověk skrze jídlo a svůj 

postoj k jídlu předává, je naprosto nutné podívat se blíže i na vztah k masu. Maso je 

sexuální symbol obsahující erotické významy. Vzhledem k tomu, že se v další 

podkapitole věnuji spojení sexu a jídla, je více než vhodné danou tématiku uvést právě 

komplikovaným vztahem člověka k masu.  

Jako první se nabízí otázka etiky a je to právě ta, která dělí lidi na dva tábory 

masožroutů a vegetariánů. V tomto konfliktu se často objevuje argument „Jsi to, co jíš“, 

což v podstatě znamená, že by jídlo, které si člověk vybírá, mělo nějakým způsobem 

korespondovat s jeho základními životními hodnotami a nastavením. Podle této logiky, 

pokud někdo jí maso, podporuje a souhlasí se zabíjením jiného tvora. Člověk se tedy 

vůči masu musí vymezit a zaujmout k němu nějaký postoj, protože neutrální postoj je v 

tomto konfliktu pouze těžko představitelný. Pokud se člověk rozhodne pro konzumaci 

masa, vystavuje se ze strany vegetariánů kritice, hodnocení a analýze toho, co ho ke 

konzumaci masa vede. V podkapitole zabývající se rozdíly ve výběru potravin mezi 

muži a ženami jsme narazili na argument, že muži jsou spojováni s konzumací masa 

                                                                                                                                               

6 Série Ramsay's Kitchen Nightmares na Channel 4 v roce 2004-2014, která se věnovala nápravě 

nefungujících restaurací. Hell's Kitchen reality show ITV1 v roce 2004-2009. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramsay%27s_Kitchen_Nightmares
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_4
https://en.wikipedia.org/wiki/Hell%27s_Kitchen_(UK_TV_series)
https://en.wikipedia.org/wiki/ITV1
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daleko více než ženy a že společensky se to od nich očekává z mnoha důvodů, ať už 

historických (muž jako lovec) nebo nutričních (muž potřebuje hodně proteinu na stavbu 

svalů).  

Jacque Derrida napsal několik textů, ve kterých rozebírá vztah člověka a jiného 

živočicha, a za pomoci svého termínu „carnophallogocentrism“7  dochází k tomu, že 

pokud chce být v západní kultuře člověk plnohodnotně uznávaným subjektem, musí být 

muž, jíst maso, být autoritativní a mít schopnost mluvit. (Calarco, 2008: 131) Derrida 

zajímavě propojuje „carnophallogocentrism“ s Freudovou „pravěkou otcovraždou“, 

které prostupují lidskou civilizaci jako koncepty, ze kterých z historického hlediska 

vzniká patriarchální násilí a obětní požití jiného tvora. (Baumeister, 2017) Carol J. 

Adams, která je jednou z hlavních postav zabývajících se touto problematikou, 

argumentuje, že muži jsou ve vztahu k masu v nadřazené pozici a konzumují maso 

stejně jako konzumují ženy (v tomto případě sexuálně) a potvrzují si tak onu 

patriarchální dominanci. Adams tak vykresluje paralelu mezi ženou a kusem masa a 

upozorňuje, že tato paralela funguje i na lingvistické úrovni, kdy se například mladé 

ženě říká „čerstvé maso“ a starší „mrtvé maso“ (tento slangový výraz se používá v 

angličtině primárně pro prostitutky) (Adams, 2015: 11) V češtině se potom říká o ženě, 

že je „kost“, „roštěnka“ nebo „kus“, o ženských stehnech se často hovoří jako o 

„kýtách“ a říká se, že žena „má šťávu“, což jen potvrzuje, že tato paralela mezi ženou a 

masem je v západní a evropské kultuře hluboce zakořeněná. V těchto případech má 

maso silně sexuální podtext a konzumace masa je přirovnávána k sexuální konzumaci 

ženy. 

Koncept „breastrestaurant“ jako například řetězec restaurací Hooters8  odráží 

tyto teorie v realitě a otevřeně propojuje jídlo cílené na muže, tedy hlavně maso a 

smažená jídla, se sexuální přitažlivostí ženy. Vzhledem k tomu, že ženský personál se 

po restauraci pohybuje ve velmi krátkých upnutých šortkách a tílkách s hlubokými 

výstřihy, aby byly co nejvíce odkryty sexuálně zajímavé partie, poukazuje Adams na to, 

že tento koncept je něco jako prostituce, s tím rozdílem, že je naprosto společensky 

                                                 
7 Termín „carnophallogocentrism“ je spojením slov carno (maso) – phallus (penis) – logocentrismus 

(pojem označující názor, že pravdu, význam a realitu lze racionálně a logicky poznat, pochopit a 

reprezentovat především jazykem). 

8 Hooters v americkém slangu znamená vulgární označení pro ženská ňadra - „kozy“. Restaurace cílí 

mužské zákazníky a je známá pro zaměstnávání svůdně oblečených servírek. Restaurace je proslulá 

nabídkou svých kuřecích křídel, burgerů a steaků. Často je zde také podáván alkohol, většinou pivo a 

víno, mnohdy je zde také bar. Restaurace nabízí sledování přímých sportovních přenosů. 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/realita
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/racionalni
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/logicky
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přijatelný. Ženy nabízí jídlo a do určité míry i sebe. (Adams, 2014) Hooters má v České 

republice dvě pobočky v hlavním městě a i na webových stránkách těchto poboček je 

dobře patrný důraz na propojení ženy jako sexuálního objektu a jídla. Na hlavní straně 

webu Hooters (Hooters, 2018) zabírají většinu plochy detailní záběry masitých a 

smažených jídel, které se střídají s detailními záběry ležících, svůdně se tvářících 

sexuálně přitažlivých žen v plavkách. Spojení mezi sexy ženou a masem je ještě 

umocněno tím, že fotka postupně bledne a přechází do druhé, takže má návštěvník 

stránek možnost v jednu chvíli vidět obojí, ženu i jídlo, a podprahově vnímat toto 

propojení. Atraktivita restaurace tak spočívá v tom, že propojuje požitek s požitkem, 

ovšem vše je zacíleno striktně na muže, čímž je umocněna patriarchální ideologie a 

hegemonní maskulinita.  

Leonard Schlain se ve své knize Sex, Time and Power na tuto problematiku 

nahlíží jinou optikou a argumentuje, že ženy naopak potřebují maso více než muži, aby 

dodaly organismu železo, a jejich těla nebyla vystavena stresu při menstruaci, porodu a 

kojení. Vzhledem k tomu, že ženy pravděpodobně samy nelovily, musely s největší 

pravděpodobností získávat maso od muže výměnou za sexuální uspokojení a docházelo 

tak k směně masa za „maso“. (Schlain, 2003: 232)  

Spojení masa, ženy a sexuality je velmi silné, stejně jako spojení masa a muže 

jako lovce. V tomto kontextu je záhodno stručně zmínit fenomén japonské bondáže 

Shibari9  (The Art of Shibari), při které je člověk (většinou žena) svázán provazy za 

použití speciálních uzlů a zavěšen ze stropu, při čemž nápadně připomíná kus visícího 

masa, které se svazuje velmi podobně10.  Jedná se o uměleckou erotickou praktiku, která 

si zakládá na kontrastu pevné textury lana a hladké a poddajné pokožky a jemných 

lidských křivek. Tato praktika jasně poukazuje na silné propojení ženského těla s 

masem a sexuální konotaci, kterou toto propojení vytváří. 

                                                 

9 „Shibari“ v japonštině znamená „svázat“. Jedná se o tradiční Japonskou formu svazování lidí, která 

pochází z bojového umění Hojo-justu a původně sloužila jako metoda mučení zajatců. Koncem 19.století 

se vyvinula nová erotická forma svazování Kinbaku. Dnes se erotické formě, především v západní kultuře 

říká „Shibari“ a je chápána nikoliv jako bojové umění, nýbrž jako vysoce umělecká erotická praktika. 
10  Viz Obrazová příloha č. 1 
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1.3. Spojení sexu a jídla (Sex a jídlo, jídlo a sex) 

V předešlých podkapitolách jsme narazili na paralelu, kterou je možné pozorovat 

mezi jídlem a sexem, a je tedy zapotřebí podívat se na další argumenty, které podtrhují, 

že se skutečně nejedná o náhodné spojení. Vše je umocněno faktem, že jídlo i sex se 

řadí mezi základní lidské potřeby. Psycholog Abraham Maslow označil tyto potřeby za 

fyziologické a v jeho pyramidě základních lidských potřeb (McLeod, 2018) tvoří úplný 

základ, což znamená, že je člověk nemůže opominout, pokud má dojít k jakémukoliv 

osobnostnímu růstu. (Maslow, 1943) Pokud jsou tyto potřeby ignorovány nebo 

opomenuty, lidský mozek je vyhodnotí jako prioritní, dokud nedojde k jejich 

uspokojení. V praxi to znamená, že pokud člověk trpí nedostatkem jídla a není tak 

naplněna jeho bazální potřeba, nemá zájem se plně zaměřovat například na potřebu 

seberealizace nebo na jakékoliv jiné sekundární potřeby. Podle Maslowovy teorie patří 

fyziologické potřeby a potřeba bezpečí mezi základní a všichni lidé je tak mají společné, 

což je velice silný argument, který jídlo a sex propojuje. Další zásadní aspekt tohoto 

spojení je velice podobný dopad na člověka v rovině emocí, tedy požitek a uspokojení, 

které oba tyto zážitky přinášejí. To je ještě umocněno tím, že při jídle a sexu zapojujeme 

stejné smysly. Lidé si často ve vtipu pokládají otázku: „Čeho by ses vzdal/a raději? Jídla 

nebo sexu?“ Ačkoliv je tato otázka myšlena s nadsázkou, poukazuje na to, že lidé tyto 

dva prožitky staví na stejnou úroveň. Toto spojení je jim přirozené a tato ač humorně 

myšlená otázka poukazuje na požitek, který obě tyto zkušenosti přináší a který se nedá 

zaměnit s jinou základní potřebou, například s dýcháním nebo spánkem.  

Smysly hrají hlavní roli jak v jídle tak v sexu, zejména zrak, čich, chuť a dotek 

jsou naprosto klíčové v uspokojivé konzumaci jídla i v prožití sexuálního aktu.11 V 

mnoha kulturách mají chuť a čich sexuální konotace vzhledem k tomu, jak důležité jsou 

ve výběru partnera a prožitku sexuálního aktu. Partneři se musí vzájemně přitahovat 

nejen vizuálně, ale také pachově a chuťově, a ačkoliv jsou tyto dva smysly v tomto 

kontextu často upozaďovány, mají naprosto klíčovou roli. (Donnan, 201: 52) V 

evropské a západní kultuře se líbání a orální sex velice běžné součásti erotických hrátek, 

dají chápat jako ochutnávání partnera a poukazují tedy na to, že i v naší kultuře mají 

zmiňované smysly velkou váhu. V Brazílii je například zvykem analyzovat sexuální 

                                                 
11 Viz kapitola 1.3. 
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rozkoš „stejně jako dobrý feijoada“12  a hlavní důraz je kladen právě na chuť a vůni. 

(Parker 1991)  V mnoha kulturách je také konzumace jídla přímo spojována se sexem; 

nos je spojován s penisem a ústa jsou symbolem vagíny, což posouvá přípravu jídla  a 

vaření do roviny erotického a sexuálního uspokojení (Donnan, 2010: 52). Zde se hodí 

zmínit také svatební tradicí, při níž se nevěsta a ženich navzájem krmí z jednoho talíře a 

sdílí tak uspokojení z dobrého jídla, což se dá do jisté míry chápat jako předehra 

svatební noci. Miller zmíněnou paralelu pozoruje na televizní kuchařce Rachael Ray, a 

tvrdí, že Ray na obrazovce jasně spojuje sexuální emoce a výrazy s přípravou jídla: 

„[Ray] si vkládá maso do úst, při čemž požitkářsky sténá a vzdychá [...] [Ray] je 

královnou všeho jedlého a podprahově genitálního [...] Detailní záběry kulinárního 

procesu se rovnají kvintesenciálním záběrům genitálií v běžném porno snímku [...] její 

orgasmické výrazy otvírají divákovi svět hypersexualizovaných gastronomických 

představ. (Miller, 2006) To, že je toto chování při přípravě jídla a konzumaci vnímáno 

jako přijatelné, svědčí o zapojení stejných smyslů a hlubokém propojení požitku z jídla 

a sexu. Elspeth Probyn dochází ve své knize Carnal Appetites ke stejnému závěru: 

„Praktiky přípravy a konzumace jídla jsou samozřejmě vysoce erotické a velmi často 

sexuální. Hranice mezi jídlem a sexem jsou velice rozmazané.“ (Probyn, 2000: 64) V 

tomto světle můžeme přípravu jídla vnímat jako předehru a následnou konzumaci jako 

sexuální akt zakončený orgasmem, následovaným blaženým pocitem, což se také odráží 

v tom, že si člověk při konzumaci často nechává to nejlepší sousto na konec, aby poté 

celý akt jezení zakončil „gastroorgasmem“. (Jablonowská-Holy, 2015: 8) 

1.1.1. Broskve a banány 

Spojení jídla a sexu se projevuje i v řeči, a to hlavně v tom, že jsou mužské a 

ženské genitálie často popisovány jako jídlo, jako například „broskvička“ slouží 

k označení vagíny a „banán“ nebo „klobása“, „okurka“ či „lilek“ k označení penisu. 

V dnešní době mobilní komunikace se tento fenomén ještě více prohlubuje díky tomu, 

že lidé v textové komunikaci velice často používají emotikony (emoji) na dokreslení 

nebo přímo náhrady psaného textu. V kultuře sextingu (posílání zpráv se sexuálním 

obsahem) je více než populární posílání emotikonů k znázornění genitálií nebo 

                                                 
12 Feijoada je guláš z černých fazolí a jedná se o tradiční brazilský pokrm. 
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sexuálních praktik a tyto emotikony jsou, kromě pár výjimek13, emotikony jídla. 

V podstatě každé ovoce nebo zelenina falického tvaru se dá použít k znázornění 

penisu14, ale emotikon lilku naprosto dominuje a její použití v drtivé většině vyjadřuje 

penis. (McLean, 2017: 52) Stejně tak broskev je emotikon jasně spojený s ženským 

pozadím, což se potvrdilo i velkou rozladěností a protesty ze strany uživatelů výrobků 

Apple, když firma v roce 2016 na velmi krátkou dobu tento emotikon  změnila, a po 

velké vlně odporu, zejména na sociálních sítích, ji opět vrátila do původního tvaru. 

(Morrisey, 2018: 82). Emotikony reprezentující vagínu se řídí stejnými pravidly a v 

drtivé většině se jedná o jídlo, přičemž mezi nejoblíbenější patří tacos, donut a nádoba 

s medem. (McLean, 2017:52) 

Sexting je záležitostí moderní doby a nabízí tak nový způsob vyjádření sexuality, 

ale, jak už bylo řečeno na začátku této podkapitoly, odkazování na genitálie pomocí 

jídla rozhodně novou záležitostí není a tyto odkazy se objevují nejen v orální tradici, ale 

také v umění. Slavným příkladem je ikonický krátký film Andyho Warhola Mario 

Banana  z roku 1964, ve kterém herec Mario Montez předvádí na banánu erotické 

hrátky a napodobuje felaci. (Warhol, 1964) Warhol dále využil symboliky banánu 

například v roce roce 1967 při práci na obalu alba Velvet Underground & Nico, jenž 

provázel známý marketingový slogan „Unzip a banana“. (Warner, 1998) Tento 

umělecký počin naprosto neomylně a velice explicitně potvrzoval banán jako sexuální 

symbol, vzhledem k tomu, že pod žlutou slupkou se skrývalo růžové ovoce.15 

Durex následoval tento trend v půlce devadesátých let a uvedl reklamu na 

kondomy, která využívá stejného příměru.16 Banán jako symbol penisu byl ještě 

umocněn v devadesátých letech tím, že se využíval jako pomůcka při sexuální výchově, 

kdy se studenti na banánu učili práci s kondomem. (Warner, 1998)  

Ellen Morrissey nám zase ve svém článku „Hot Fuzz“ v časopise Gather 

připomíná, že broskev je asociována s vagínou nejen z důvodu podobnosti, ale také díky 

tomu, že se řadí mezi takzvané „chlupaté ovoce“ a nejvíc tak připomíná lidskou kůži. 

(Morrissey, 2018: 82). Na tomto místě je také třeba zmínit projekt americké umělkyně 

Stephanie Sarley s názvem „Fingering fruit“, který upozorňuje na paralelu mezi vagínou 

                                                 
13 Mezi tyto výjimky patří například emoji tulipánu či květu k označení vagíny nebo rakety či hada 

k označení penisu. 

14 Mezi nejoblíbenější patří lilek, kukuřice, banán, párek. 

15 Viz obrazová příloha č. 2 
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a ovocem a upozorňuje tak na určité fyziologické procesy spojené s tímto orgánem. 

Tomuto projektu se ale budu věnovat detailněji v kapitole týkající se focení jídla. 

1.4. Všechno je „porno“.  

Dříve než se budeme zabývat fenoménem „food porn“, hodí se stručně 

okomentovat „porno“ jako takové, vzhledem k tomu, že je z něj název „food porn“ 

odvozen. Ačkoliv si člověk s „pornem“ v dnešní době pravděpodobně nejvíce spojuje 

sexuální průmysl a internetovou pornografii, tento fenomén se zdaleka netýká pouze 

oblasti sexuality, ale zásadním způsobem zasahuje například i do umění, estetiky či 

historie. (Ekrt, 2012: 3) V poslední době se zejména na sociálních sítích objevuje výraz 

„porno“ v kontextech, které nemají se sexualitou nic společného, jako například „cabin 

porn“, „sky porn“ „organisational porn“ a mnoho dalších. Znamená to tedy, že má výraz 

„porno“ v mnoha případech znázornit, že věc nebo zážitek, se kterou je tento výraz 

spojován, přinese člověku silný a intenzivní prožitek. Autoři knihy The Anthropology of 

Sex vidí fascinaci pornografií také v tom, že slibuje uspokojení, které je ale mimo dosah 

a má tedy potenciál přinést člověku frustraci i naplnění. (Donnan, 2010: 144) 

Krishnendu Ray  tvrdí, že jakmile člověk označí něco jako pornografické, automaticky 

to vystaví ostré morální kritice a otráví dané téma a ukončí tak celou diskuzi. 

(Krishnendu, 2010: 40) V dnešní době je ale tento názor přežitý, právě proto, že dochází 

k nadužívání tohoto výrazu a lidé si často díky tomuto spojení pouze uvědomí, že jde o 

něco vzrušujícího a něco, co přinese nějaký druh uspokojení (v těchto případech ne 

sexuální). Určitým způsobem tak v moderní společnosti dochází k pornofikaci a 

hypersexualizaci obsahů právě díky tomu, že cokoliv spojené se sexem má moc 

zaujmout. Jeden z důvodů je to, že díky zapojení sexu  má člověk automaticky pocit, že 

se jedná o něco tajného a vzrušujícího: „Sex byl vždy atraktivní a měl moc upoutat i 

mimo manželskou ložnici.“ (Donnan, 2010: 71)  Celá podstata pornografie v sexuálním 

průmyslu je ukázat a vystavit na odiv něco, co se odehrává v soukromí za zavřenými 

dveřmi ložnice a co by člověk za normálních okolností „neměl vidět“, což právě 

vyvolává pocity vzrušení a zájmu. Tento fenomén a určitý voyeurismus s ním spojený je 

dále prohlouben faktem, že většina digitálního porna je dnes produkována amatérskou 

tvorbou (Dejmanee, 2016: 432), která se celkově těší velké oblibě, právě pro svoji 

                                                                                                                                               
16 Viz obrazová příloha č. 3 
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opravdovost, vzhledem k tomu, že se nejedná o nastrojenou práci profesionálů 

motivovanou výdělkem. Danielle DeVoss a Ruth Barcan  v tomto kontextu upozorňují 

na důležitou roli nahoty na formování identity na amatérských porno stránkách, které 

publikují ženy a na kterých vystavují svoje fotky či videa (Barcan, 2004). Podle DeVoss 

by se daly pokládat za jejich „identity projects“. (Attwood, 2007: 451). K podobným 

„identity projects“ se vrátíme v další kapitole, kde se věnuji přímo food porn a kde 

vysvětlím teorii Tishi Dejmanee, která nachází tyto „identity projects“ nikoliv v 

„sexuálním pornu“, ale ve „food pornu“. 

Slovo „porno“ je nadužíváno a často v různých spojeních naprosto postrádá 

sexuální kontext a jedná se tak pouze o onen pocit uspokojení. Jídlo a food porn však do 

této kategorie nepatří díky tomu, že je spojuje opravdová sexuální linka a četné paralely, 

které v této diplomové práci odkrývám. 

1.1.2. Food porn 

Termín „gastro-porn“ se poprvé objevil v roce 1977 v recenzi kuchařky Paula 

Bocuse The French Cooking pro New York Times, kde ho použil Alexander Cockburn, 

pro dokreslení paralely mezi přípravou jídla a sexuálními technikami: „Ukázalo se, že ta 

kniha vlastně není průvodcem praktického vaření, ale poněkud dražší cvičení v gastro-

pornu [...] Pozornosti zcela jistě nemůžou ujít zvláštní paralely mezi manuály 

sexuálních technik a manuály na přípravu jídla. (Cockburn, 1977) První zmínka o 

termínu „food porn“ se v tisku poprvé objevila o dva roky později, kdy ho Michael 

Jacobson použil pro zdůraznění a dokreslení rozdílu mezi zdravým a nezdravým jídlem. 

(McBride, 2010: 38) Dnes se používají oba tyto termíny víceméně zaměnitelně, ale food 

porn se do povědomí zaryl více, a to hlavně díky sociálním médiím, především 

Instagramu, což ale neznamená, že je striktně spjat pouze s digitálními médii. Tento 

fenomén můžeme pozorovat na všech mediálních platformách (s výjimkou rádia, kde 

chybí klíčový vizuální aspekt) a už jsme na něj dříve narazili v podkapitole, která se 

týká TV pořadů o vaření a trendu „celebrity chefs“.  

„Gastro porn“ či „food porn“ jsou termíny, které už svým názvem upozorňují na 

propojení sexu a jídla nejen v rovině vizuální, ale i psychologické. Jsou to tak silné a 

metaforou nasycené sociokulturní jevy, že by se k nim jen velice těžko hledal další 

společník. Jídlo i sex fungují na stejné úrovni, přináší uspokojení a řídí se stejnými 
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pravidly. Termíny „food porn“ a „gastro porn“ na tato pravidla upozorňují, jasně staví 

jídlo a sex na stejnou úroveň a propojují tak dva požitky najednou, což také může za 

jejich extrémní popularitu.  

Žijeme v hypersexualizované době a jsme zvyklí, že na nás sex útočí ze všech 

stran (Sarracino, 2008), což je způsobeno vývojem společnosti a posunem morálních 

hranic k větší sexuální svobodě. Sexem nasycený trh si tak v moderní době vybral další 

„oběť“ - jídlo. Pravidla zůstávají stejná, jen pojmy se mění: „Dnešní pořady o vaření a 

fotky jídla jsou jedním slovem pornografie“ (Chan, 2003: 46), tvrdí Chan ve svém 

článku, a pokračuje: „Food porn“ skutečně následuje trendy a strategie sexuálního 

průmyslu.“ (2003)17 . Můžeme na něm dobře pozorovat stejnou bulvarizaci a posun z 

intimní zóny do zóny veřejné s tím rozdílem, že se nejedná o ložnici, ale o kuchyň a 

společensky přijatelný obsah. Tímto argumentem nechci podněcovat názor, že sex je 

nějakým způsobem přežitý, ale vyzdvihnout fakt, že co se týče nějaké inovace nebo 

nového druhu rozkoše a senzace, nemá již v bulvárním slova smyslu, mnoho co 

nabídnout, a došlo tedy k zaměření se na jiný druh uspokojení. Zájem o gastronomii 

zažívá opravdový boom až v posledních letech a je tedy stále velice atraktivní: „[Food 

porn] oblast jídla popularizuje a znovu představuje společnosti koncept potěšení a 

rozkoše.“ (Probyn, 2000: 6) Poole tuto změnu posouvá ještě dál a argumentuje, že spíše 

než k pornofikaci všeho, dochází k „foodifikaci“18 , kdy je vše ovládáno jídlem. (Poole, 

2011) Autoři, kteří se tímto fenoménem zabývají, se ne vždy shodují na jeho následcích 

a roli ve společnosti. 

Tisha Dejmanee se ve své studii zaměřuje na digitální food porn v prostředí 

internetu a  vnímá „food porn“ jako digitální hru, ve které si ženy skrze jídlo a jeho 

prezentaci „hrají“ s prezentací vlastního těla a konstruují si tak vlastní identitu: „Tím, že 

nahradí tělo jídlem, přesouvají blogerky pozornost od svého těla ke kreativní 

reprezentaci svého těla.“ (Dejmanee, 2016: 444) Dejmanee upozorňuje na fakt, že drtivá 

většina lidí produkujích obsahy, které se dají označit jako „food porn“, jsou ženy, a ve 

food porn jsou prvky ženského těla dobře patrné. Dejmanee tak vidí food porn jako 

ženskou disciplínu, což není podle ní způsobeno tím, že ženy jsou přirozeně kuchařky, 

ale tím, že chtějí kreativně vyjádřit svou sexualitu, což v sexuálním průmyslu, který je 

silně maskulinní nemá šanci na úspěch. (2016) Vnímá tak fenomén food porn jako 

                                                 
17 Podrobnějšímu rozboru této podobnosti se věnuji v kapitole o focení a foodstylingu. 
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konstruktivní a jako něco, co dodává moderní ženě hlas, možnost se vyjádřit a atakovat 

tak smysly a rozkoš, která je častěji spojována s maskulinním světem. 

Naopak Signe Rousseau vnímá tento trend jako potenciálně nebezpečný: 

„[Termín „food porn“] je často spojován s něčím, co si dovolíme za odměnu nebo na 

čem si pochutnáme, ale zároveň je také negativně spojován s jídly, která jsou pro 

člověka špatná a měl by se jim vyhnout [...] Všudypřítomnost food porna v populárních 

médiích naznačuje, že jeho konzumace nenese takové stigma, jako konzumace 

„tradiční“ pornografie. (Rousseau, 2014: 748) Rousseau argumentuje, že konzumace 

food porna se může jevit bezpečněji než konzumace opravdového porna, což může 

vyústit v nezdravý vztah k jídlu: „Stejně jako pornografie může podporovat zkreslené a 

nerealistické vnímání sexuality a sexuálního chování, food porn může podporovat 

obsesivní a v mnoha případech „nezdravý“ vztah k jídlu a při tom k tomu využívat 

hravé a laškovné označení food porn (2014: 74). Podle těchto argumentů může food 

porn vést i k přejídání a k tomu, že si jedinec omlouvá nezdravou stravu tím, že ji vidí 

všude kolem sebe a že to tedy je v podstatě normální. Podobně je to s hladověním, kdy 

se člověk „nasytí“ pouze pohledem na jídlo. Rousseau na základě toho usuzuje, že food 

porn tak může představovat bránu k poruchám příjmu potravy nebo jinému 

patologickému stravování a že jeho každodenní konzumace na sociálních médiích by 

neměla být brána na lehkou váhu. 

Odpovědi a reakce na teorie, které v souvislosti s food porn vznesl Rousseau, 

představuje studie „Fetishizing Food in Digital Age: #foodporn Around the World” 

(Mejova et al., 2016), jejíž autoři analyzovali  příspěvky na Instagramu označené 

#foodporn ze vzorku 72 zemí po dobu pěti měsíců, a přišli s výsledky, které do velké 

míry vyvrací Rousseauovy obavy. Výzkumný tým analyzoval 9,3 milionů příspěvků a 

zjistil, že ačkoliv se podle očekávání tento hashtag často pojí s vysoko kalorickými jídly 

jako jsou například dorty, koblihy, čokoláda nebo burgery, trend ve food porn se 

posouvá směrem k zdravějším jídlům jako jsou například saláty nebo ryby. (2016) 

Studie také zjistila, že emoce v příspěvcích pojící se s nezdravými jídly, jsou většinou 

pozitivní a založené na sentimentální náladě19.  Znamená to tak, že nejde o celkový 

špatný trend stravování, ale spíše o nezdravou odchylku při níž jídlo slouží především k 

nasycení nějaké potřeby na mentální úrovni. Další překvapivě pozitivní vývoj byl 

                                                                                                                                               
18 Termín „foodification“ se do češtiny překládá velice těžko, přiklonila jsem se tedy k ponechání slova 

v anglickém tvaru. 
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potvrzen ve zkoumání odezvy na příspěvky, které uživatelé vyjadřují tím, že obrázku 

udělí takzvaný „like“. Studie ukázala, že větší podporu získaly příspěvky se zdravým 

jídlem, a autoři tak dochází k závěru, že komunita uživatelů se vzájemně hlídá a tím 

směřuje ke zdravějšímu životnímu stylu. Uživatelé si nejen vzájemně kontrolují své 

návyky, ale jsou schopni i pozitivní změny. Autoři tímto rozporují názor, že food porn 

jasně podporuje nezdravý přístup k jídlu a patologické stravování.  

Je velice těžké určit, jakou roli food porn opravdu hraje a jak působí na uživatele 

sociálních sítí a na společnost obecně, ale bylo by v podstatě naivní předpokládat, že 

fenomén food porn bude snadno definovatelný, když jeho obsahem jsou významově tak 

nabité pojmy jako sex a jídlo. 

                                                                                                                                               
19 Jedná se například o hashtagy #blessed #yum #nomnom. 
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2. Hlavní chod: Food porn v praxi 

2.1. Food styling a focení jídla 

V první kapitole jsem čtenářovi představila teoretická uchopení fenoménu food 

porn a v této kapitole rozebírám zmíněný fenomén do větší hloubky. Zaměřuji se na 

jeho praktickou stránku jako je food styling a proces focení jídla, což pokládám za 

klíčové aspekty, které nemůžeme opomenout, chceme-li celé věci lépe porozumět a 

pochopit paralely mezi food pornem a reálnou pornografií nastíněné v první kapitole. 

Food styling je nedílnou součástí focení jídla a jedná se o aranžování jídla tak, 

aby na fotografii vyjadřovalo tvůrcův záměr a předalo nějakou zprávu, vjem, náladu či 

emoci. Při komerčním focení jídla do kuchařek, magazínů, či pro reklamní účely 

spolupracuje na fotografii tým lidí a jedná se o proces, který vyžaduje pečlivé plánování 

a naprostou preciznost: Rebecca Silus v úvodu do knihy Visual Feast, která je kolekcí 

současných trendů a umělců na poli fotografie jídla, zdůrazňuje, že to, co tvoří výsledný 

produkt, je společné snažení a nadšená spolupráce celého týmu lidí od fotografů po 

designéry a stylisty a připomíná, že „touha přetvořit jídlo na vizuální požitek rozhodně 

není nic nového20 – jídlo vždy hrálo dvojí roli - jako základní lidská potřeba a objekt 

kreativního snažení [...] Jídlo nabízí nejen celou škálu barev, struktur a tvarů, ale má 

také dar vizuálně vyjádřit současnou situaci lépe než tuba barvy. “ (Klanten, 2017: 5) 

Fotografování jídla pro komerční účely začalo být populární ve čtyřicátých 

letech dvacátého století, kdy se barevné fotografie jídla začaly objevovat v kuchařkách, 

časopisech a reklamách. (Armendariz, 2013: 1) Stejně jako v každé disciplíně i ve food 

stylingu a fotografii jídla se trendy mění a vyvíjejí. V moderní fotografii jídla 

pozorujeme pohyb od dokonalého zátiší a až nepřirozené sterilnosti a čistotě prezentace 

jídla k více organickému pojetí a důrazu na akci, nepořádek, chaos a požitek.  

V první kapitole jsem srovnávala prezentaci Marthy Stewart a Nigelly Lawson, 

na kterých je jasně vidět kontrast mezi uhlazeností a do detailu vyladěných pokrmů v 

podání Stewart s živočišným pojetím a chaosem, který do přípravy a výsledného 

pokrmu vnáší Lawson. Cliff Kuang tuto změnu v přístupu k fotografii jídla komentuje 

jako posun od „pinzety k hrsti“ (Kuang, 2009), což vyjadřuje právě posun od 

                                                 
20 Viz kapitola 2.1. 
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preciznosti k ledabylosti: „Čím dál více je kladen důraz na určitou spontánnost.“ (2009) 

„Éra dokonale naaranžovaných jídel a dokonalých fotek skončila. Důraz je kladen na 

autenticitu, věrohodnost a realistické provedení. Současné fotografie často obsahují 

dříve nemyslitelné detaily jako prázdné talíře, rozjedené jídlo, použité příbory a 

podobně.“ (Gisseman, 2016: 80)  Této spontánnosti, autenticity a nepořádku se v praxi 

docílí mnoha způsoby a jejich seznam by byl v podstatě nekonečný, ale pro představu 

uvádím několik příkladů: drobky, rozsypané oříšky, cukr, ovoce apod., zachycení jídla v 

procesu konzumace (nakousnutý dort, sušenka, pizza apod.), zmuchlaný ubrus, 

oprýskaná plocha nebo špinavá lžíce odložená mimo talíř21.  Naopak na ukázkách fotek 

z poloviny a konce dvacátého století vidíme spíše tendenci k nablýskanému a precizně 

naaranžovanému zátiší22 , s opravdu velkým důrazem na celkovou čistotu scény a 

preciznost servírování. Kuang v souvislosti s tímto tvrdí, že: „dříve food stylisté fotili 

jídlo celý den v rukavicích a se štětečkem v ruce a nyní se po nich žádá, aby jídlo 

vypadalo jednoduše.“ (Kuang, 2009) Jako reakci na toto  tvrzení bych ráda zdůraznila, 

že chaos na fotce není o nic snazší na vytvoření než upravené zátiší a nevylučuje se tedy 

s komplikovanými přípravami a velkou časovou náročností. Troufám si tvrdit, že právě 

naopak. Na první pohled se pozorovateli může zdát, že práce na detailně upraveném 

zátiší musí být zákonitě delší a namáhavější, nicméně vytvoření přirozeného chaosu, 

pohybu a akce ve fotce je velice zdlouhavý a kreativní proces: „Focení trvá leckdy 

několik dnů a člověk k němu potřebuje trpělivost a výdrž. Jídlo musí vypadat čerstvě a 

není tedy náhodou, že souprava náčiní food stylisty může připomínat operační kufřík – 

v obou profesích hraje klíčovou roli preciznost a není zde prostor pro náhodu. Co by se 

na první pohled mohlo jevit jako nedokonalost – zmačkaný ubrus, drobky, bylinky 

nasypané mimo talíř – jsou ve skutečnosti pečlivě promyšlené kompoziční prvky. 

Výsledkem jsou zátiší, která vytvářejí příběh a zachycují jídlo v pohybu.“ (Klanten, 

2017: 5) Nejedná se totiž o opravdový chaos, ale pouze o jeho imitaci, která vzniká při 

tvoření fotografií jídla za těmito účely a zdaleka se tedy nevylučuje s „pinzetou“, kterou 

zmiňuje Kuang. 

                                                 
21 Viz obrazová příloha č. 4-6 

22 Viz obrazová příloha č. 7-9 
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2.2. Podle stejného scénáře  

Paralelu mezi sexem a jídlem jsem rozebrala v první kapitole. Zbývá ale ještě 

zaměřit se blíže na paralelu mezi food pornem a opravdovým pornem. Jeden z 

nejdůležitějších bodů tohoto podobenství jsem již zmínila na konci předchozí 

podkapitoly, tedy, že v obou případech se jedná o imitaci nebo simulaci aktu za účelem 

tento akt zachytit a zvěčnit. Gordon a Kraus v knize Porn Philosophy for Everyone 

říkají, že „porno je proslulé tím, že ukazuje sex mezi lidmi co se neznají vůbec nebo se 

znají jen velmi málo“. (Monroe, 2010: 138) Esence porna je, že člověk je svědkem 

vysoce intimního momentu jiných lidí, kteří ale intimitu tohoto momentu pouze simulují 

pro komerční účely. Při bližším zkoumání zjistíme, že ke stejné bulvarizaci dochází i ve 

food pornu, kde je tímto způsobem nakládáno s jídlem. V obou případech jsme svědky 

toho, že intimní prožitek se z ložnice či kuchyně dostává doslova do světla reflektorů a 

získává tak naprosto nový rozměr, který s sebou nese velice specifická pravidla a 

zásady. Linda Williams v knize Porn Studies říká, že při sledování porna „jednoduše 

nesledujeme ‚sex‘, ale máme před sebou výsledek lidské práce, která si klade za cíl 

vytvářet rozkoš.“ (Williams, 2004: 10) Ani jedna fotografie jídla a ani jeden 

pornografický snímek nemohou nikdy úplně zachytit přirozenost a čirost momentu 

přesně tak, jak se odehrává v soukromí. Zachycují totiž pouze moment, který je 

konstruován pro účely následného sdílení. Jedná se tedy pouze o „hru na opravdovost“, 

ale je to opravdovost taková, jak si ji člověk přeje vidět. Jak říká programový ředitel 

Bob Tuschman: Vytváříme smyslný a okázalý svět, který diváka úplně prosí, aby se do 

něj nechal vtáhnout. Je to svět dokonalosti a ideálů. Kdo by tam nechtěl být s námi?“ 

(Kaufman, 2005) 

McDonnell argumentuje, že food porno a sexuální porno propojuje také lidská 

touha po voyeurismu a něčem nedostupném: „Vysoce estetické pokrmy se stávají 

nedosažitelným objektem touhy a jsou konzumovány hlavně očima a myslí. Stejně jako 

sexuální pornografie, gastropornografie si zahrává s hranicí přístupnosti a dráždí 

publikum představou, že by mohli dělat nebo mít to samé. 

Gisseman ve své knize Food Photography popisuje, že úkol food stylingu je 

propojit mysl a oči se slinnými žlázami: „Chceme docílit toho, aby se lidem sbíhaly 

sliny. Scéna, kterou vytváříme musí vypadat přirozeně a vyzývavě – tak, aby si divák 

chtěl hned kousnout.“ (Gissemann, 2016: 80) Jeden z nejdůležitějších aspektů 
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přispívajících k navození opravdovosti je příběh. V knihách, které se věnují focení jídla 

a food stylingu, je kladen velký důraz na vytvoření narativu: „Dobré fotky jídla 

vyprávějí příběh. Člověka by u nich mělo napadnout „Kdo snědl chybějící kus dortu?“ 

„Kdo kousl do té sušenky?“ (Armendariz, 2013: 82) Tento model se přesně shoduje s 

modelem porna, ve kterém pozorujeme stejnou snahu o vytvoření dějové linky a 

navození určité nálady a sexuálního vzrušení. Vidíme zde jasnou paralelu, se „sbíháním 

slin“, které popisuje Gisseman. Můžeme si povšimnout, že i prostředí je zasazeno do 

kontextu (například zařízený byt, hotelový pokoj, školní prostředí apod.) a akce se 

odehrává na místě, které působí přirozeně a nikoliv sterilně a divák si díky tomu je 

schopen představit, že by to tak skutečně mohlo být. Tento trend pozorujeme i u focení 

jídla, tedy pohyb od sterilní scény s klasickým ateliérovým pozadím na „opravdový“ 

stůl. V současné fotografii jídla se často využívá takzvaný „lidský prvek“ (human 

agent), který ještě více podtrhuje autenticitu zachyceného momentu: „Ruka , co si dává 

na talíř míchaná vejce nebo maže jam na toast ,může být tvoje ruka nebo ruka tvého 

přítele. Chceš být součástí dění, natáhnout se, osahat si to a být při tom. Lidský prvek  

nás přenese přímo do děje a dodá fotografii pohyb a dynamiku.“ (Armendariz, 2013: 

86) Lidský prvek vnáší do fotografie kromě dynamiky ale také hmatový vjem, což je 

podle Suzanne Frayser „základní součást předehry ve většině lidských společností a je 

zastoupen ve všech deseti nejčastějších praktikách sexuální stimulace partnera a hraje 

tedy větší roli než vizuální, sluchové a čichové vjemy, které mají až druhotnou funkci a 

slouží spíše k ‚okořenění‘ procesu.“ (Frayser, 1985: 194) 

Několik autorů se shoduje i na technologických podobnostech produkce 

pornografie a food porna. Například Kaufman upozorňuje na použití detailních záběrů a 

vystavění napětí, které vede ke „klimatickému momentu.“ (Kaufman, 2015) John Benet 

na tuto paralelu také upozorňuje v krátkém dokumentu Selling McDonald’s in China: 

An Ad Exec Reflects on Food Porn and Consumerism: „Když fotíme rozteklý sýr nebo 

prskající slaninu nebo dokonalou fotku burgeru, tak je to food porn, protože děláme 

detailní záběry. Je to jako detailní záběry lidí při sexuálním aktu.“ (Benet, 2015) S tímto 

názorem souhlasí i Tisha Dejmanee ve své studii, která se zaměřuje na food blogy, které 

píší ženy, a podtrhuje důležitost stékání a vytékání ve vizuálním obsahu: „Efekt stékání 

a vytékání se objevuje u vajec do ztracena, ze kterých po propíchnutí stéká žloutek na 

ostře zelený chřest, u tekutých středů čokoládových fondánů a můžeme ho pozorovat i u 

polev stékajících z dortů.“ (Dejmanee, 2016)  O’Sullivan zase přirovnává pomalé 



 

 

40 

 

kroužení kamery kolem kusu lesknoucího se glazurovaného jehněčího jako pohyb 

chlípníka kolem lesknoucího se ženského těla a explicitně je spojuje s pornografií. 

(O’Sullivan, 2014: 753) Dejmanee a O’Sullivan se zde shodují i v dalším aspektu a to je 

přítomnost ženského těla v těchto obsazích: „Food porn svou aranží a food stylingem 

často odkazuje na proměnlivost a organičnost sexualizovaného ženského těla, což je 

zastoupeno stékáním a vytékáním všeho druhu.“ (Dejmanee, 2016) Dejmanee toto 

vytékání přirovnává k orgasmu a tvrdí, že se dá vypozorovat i na blozích, kde je 

zvykem dokumentovat celý proces přípravy, od surovin, až po finální řez, který je 

chápán jako vyvrcholení celé akce, a stejně jako v pornu tak dochází k vytvoření napětí 

a následného uvolnění (2016) V pornografii slouží jako vyvrcholení akce ejakulace, 

tedy orgasmus muže, což Gordon a Kraus přisuzují hlavně tomu, že ženský orgasmus 

není zdaleka tak nápadný jako ten mužský a nesloužil by tedy tak dobře k završení 

scény. (Monroe, 2010: 136) Dejmanee souhlasí s tím, že vyvrcholení ve food pornu, 

takzvaný „money shot“ (Attwood, 2007) je silně maskulinní záležitost, ale poukazuje na 

to, že ve food pornu je toto vyvrcholení spíše spojeno s ženským orgasmem právě díky 

vytékání, které „propojuje jednotlivé prvky na talíři a připomíná tak mateřskou hojnost 

a proměnlivost, která je typická pro ženské tělo, které krvácí, rodí a produkuje mléko.“ 

(Dejmanee, 2016) 

McDonnell ve své eseji zastává stejné názory na danou problematiku jako výše 

citovaní autoři a dodává, že ve food porn můžeme pozorovat i stejné variace na klasické 

ženské role v pornografických filmech:  

„V sexuální pornografii je několik typů klíčových rolí, které se různě obměňují. 

Femme fatale či holka od vedle jsou role, které pomáhají dodat exotický nádech tomu, 

co dobře známe, nebo slibují intimitu s tím, co je vzdálené a nedosažitelné. Diváci tak 

mohou vnímat jídlo jako pornografický objekt nejen díky jeho fyzické podobě, ale také 

díky vztahu k jejich každodenním životům. Food porn může používat běžné či exotické 

potraviny a evokovat tak příběhy vzdálenosti a intimity známé z pornografických 

snímků. V tomto kontextu na sebe nekonvenční potraviny berou roli 

hypersexualizovaných ‚porn stars‘. Člověka láká exotičnost a nedosažitelnost. Je v tom 

jídle čerstvé máslo stlučené z mléka vzácné ovce, která se vyskytuje pouze v horách v 

Peru? Jak vzrušující! Jak nezvyklé! Nebo možná je tvůj bezlepkový čokoládový koláč 

servírován s coulis z neznámého ovoce, které roste jenom v západní Africe? 



 

 

41 

 

Jindy jídlo pro změnu vyvolá představu spojenou s „holkou od vedle“, kdy je 

potravina, kterou dobře známe a je nám blízká, uvedena v novém a přitažlivém 

kontextu. Jablko najednou odhodí svoji všednost a ukáže se jako něco nového a 

fascinujícího. Člověk najednou vidí běžné jídlo v úplně novém světle. Uvědomte si, 

například, jak La Tartine Gourmande23  přemění jablko na ‚jablečnou tartaletku s 

limetkovou pěnou‘. Obyčejné jablko je nastrouháno tak jemně až je to k neuvěření a 

padá na tartaletku, až to působí, že se tam dostalo jen tak, bez snahy a myšlenky, 

ačkoliv takový ‚plating‘24  vyžaduje čas i cvik. Výsledný efekt je smyslná krajka, ve 

které se odráží intimní, typicky ženské křivky.“ (McDonnell, 2016: 254) 

McDonnell ve své eseji dále upozorňuje na to, že ačkoliv je food porn a 

pornografický náboj ve fotografii jídla nezpochybnitelný, je třeba brát na vědomí, že 

každá fotografie jídla se nedá klasifikovat jako food porn. Jako příklady fotografií, které 

jsou pouze funkční, uvádí například fotografii ingrediencí nebo správné konzistence 

těsta v hnětači. McDonnell také tvrdí, že o food porn v pravém slova smyslu se nejedná 

ani v případech, kdy je jídlo aranžováno a zachyceno se záměrem pobavit za použití 

přímého sexuálního odkazu. Zde uvádí příklad zmrzliny ve tvaru penisu, posypané 

barevnými ozdobami. Takové obsahy podle McDonnella nevyjadřují estetickou 

podstatu food porn. (McDonnell, 2016: 251) 

2.3. Utěrky a podvazky 

Další podobnost, která spojuje food porn a pornografii, je využití rekvizit a 

estetických úprav pro dosažení záměru a dokonalého výsledku. V tomto směru se food 

porn a pornografie řídí naprosto stejnými pravidly. V obou disciplínách je používání 

rekvizit velice oblíbené a nutné pro dokreslení celkové atmosféry. Ve food porn se 

používá celá škála rekvizit - od speciálně upravených ploch na focení po nádobí, utěrky 

a ubrusy, které vždy musí ladit s objektem zájmu. V pornografii je také použití rekvizit 

velice oblíbené, například svůdné spodní prádlo. Domnívám se, ale, že tuto část můžu 

ponechat čtenářově fantazii a není potřeba zde zacházet do detailů.  

Ve food porn sledujeme děj, v němž je jídlo v centru zájmu a hlavní hvězdou, 

která musí splňovat určitá kritéria, aby byla pro diváka atraktivní, což zahrnuje i nutné 

                                                 
23 La tartine gourmande je blogerka a food stylistka žijící v Bostonu. 

24 Plating znamená aranžování jídla na talíři před tím než je pokrm servírován. 
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estetické úpravy. V pornu jsou tyto estetické úpravy zejména u porno hereček velice 

běžné a známé. Mezi menší estetické úpravy patří například, zvýraznění linek či obočí 

pomocí permanentního makeupu, prodloužení vlasů a řas, brazilská depilace, tetování a 

piercing. Mezi větší zásahy pak patří různé druhy plastických operací od zvětšení 

poprsí, rtů, pozadí, liposukce, či labioplastiky25. Na první pohled by se mohlo zdát, že v 

jídle není prostor pro úpravy větších rozměrů, ale opak je pravdou: „Dříve profesionální 

food stylisté používali různé pomůcky, aby jídlo co nejdéle vypadalo čerstvě a chutně – 

maso potírali mycími přípravky na nádobí a dobarvovali barvou ve spreji či rtěnkou. 

Velmi časté bylo také použití lepidla či laku pro zabránění rozpadnutí pokrmu.“ 

(Armendariz, 2013) Tyto přístupy jsou dnes již přežité hlavně díky technice, kdy 

fotograf může pokrm ve vteřině vyfotit a v další vteřině se na něj podívat na displeji 

svého počítače, a není tak potřeba udržovat jídlo v kondici až několik hodin. Keller 

nicméně argumentuje, že k úpravám jídla, ačkoliv ne k tak zásadním, ve food stylingu 

stále dochází. Díky nim jídlo sice vypadá na fotce lépe, ale stává se nepoživatelným, 

což ho zároveň činí nereálným, a funguje již pouze jako objekt představ: „Nejedná se o 

nic erotického... proto se tomu neříká food porn. Je to prostě jen nereálné. Stejně tak 

jako nikdy nepotkáš Playmate měsíce, tak si nikdy nedáš rajče tak červené a šťavnaté, 

jak jsi ho viděl v kuchařce.“ (Keller, 2012) 

V současné době můžeme v obou odvětvích pozorovat silnou vlnu amatérské 

produkce, kdy se z pouhého konzumenta stává zároveň i producent, takzvaný 

„prosumer“26  (McQuail, 2010: 281). Monroe upozorňuje na to, že většina amatérského 

porna je však stejně produkována profesionály, kteří pouze respektují tento trend. 

(Monroe, 2010: 39) Faktem ale zůstává, že v důsledku amatérského porna se trend 

posouvá od fenoménu nastrojené a dokonalé „porn star“ k přirozenější prezentaci: „V 

dnešní době jsou „porn stars“ pouze připomínka starého světa“ (2010: 42) Jak už jsem 

zmiňovala výše, ke stejnému posunu dochází i ve food porn, kde také vidíme jasný 

pohyb od preciznosti a dokonale čistého a nazdobeného jídla k větší uvolněnosti celé 

scény, nepořádku a přirozenosti. 

                                                 
25 Labioplastika je chirurgické odstranění části malých stydkých pysků a jejich úprava. 
26 Slovo „prosumer“ je spojením anglických slov „consumer“ a „producer“ 
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2.4. Food porn s hvězdičkou 

V předchozích kapitolách jsem pracovala se spojením food porn jako s 

fenoménem, který se vztahuje k obsahům, ve nichž se sice prezentace jídla v mnoha 

aspektech shoduje s pornografií, ale spojení jídla a sexu v nich není explicitně 

vyjádřeno. Divák ho může rozeznat pouze pokud se na tento jev konkrétně zaměří. Tato 

sekce by však nebyla kompletní, kdybychom opomenuli obsahy, které otevřeně 

propojují jídlo, sex a pornografii, a vytváří tak opravdový food porn.  

V první kapitole jsem zmínila umělkyni Stephanie Sarley a její projekt 

Fingering Fruit27. Sarley pořizuje fotografie, ve kterých využívá podobnosti mezi 

ovocem a vagínou, a předvádí na ovoci digitální penetraci28 : „Prstění ovoce jsem 

nevynalezla. Strkat prsty do věcí a hrát si s jídlem je naprosto přirozené. S čím jsem ale 

přišla jako první je vyváření videí o panenství sexu a lásce, které mají moc zaujmout a 

něco divákovi předat [...] Jako první jsem to zkusila s krvavým pomerančem, který mi 

jednou podal můj přítel. Bylo to naprosto spontánní a rozhodla jsem se to natočit. Tu 

asociaci s penetrací a krví jsem si uvědomila až skrze názory ostatních a svoji zpětnou 

reflexi.“ (Gobbo, 2016) Sarley v některých případech také přilívá do ovoce mléko, které 

zastupuje i další tělní tekutiny k znázornění postkoitálního stavu. Role jídla se v tomto 

případě zásadně proměňuje přímo na sexuální objekt. Někteří kritici této tvorby 

upozorňují, že dochází k znásilňování jídla. (2016) Podobný koncept můžeme vidět i u 

nového projektu Live Food Girls29 , který jeho zakladatelka označuje za „food fetish“ a 

který má propojovat „lásku k jídlu, sexy ženám, fotografii a nepořádku.“ (South, 2017) 

Ženy jsou na fotografiích například zachyceny při „felaci“ bagety či v jiných sexuálních 

pózách s důrazem na smyslnost a sexualizaci jídla. Využívání jídla pro sexuální účely 

ale není záležitostí týkající se pouze erotického umění. V pornografii se například často 

objevuje okurka jako pomůcka pro sexuální stimulaci ženy, či zapojení  jiných druhů 

pokrmů do sexuálních hrátek. 

Jídlo v pornu dokonce morfovalo do zcela nového druhu, kdy uspokojení přináší 

právě sledování aktu konzumace jídla a nikoliv aktu sexuálního. Tento druh food porn 

                                                 
27 Ukázky projektu Fingering Fruit viz. obrazová příloha č. 10-11. 

28 Digitální penetrace je sexuální praktika využívající jeden nebo vice prstů ke stimulaci klitorisu, vagíny 

nebo konečníku. 

29 Ukázky projektu Live Food Girls  viz obrazová příloha č. 12-13. 
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pochází z Jižní Korey, nazývá se „mok-bang“30  a je populární zejména v asijských 

zemích. V „muk-bang“ nedochází ke svlékání či sexuálním praktikám, pouze ke 

konzumaci velkých porcí nezdravého často masitého jídla. Největší současná hvězda 

„mok-bang“ si říká The Diva a denně sdílí několikahodinové přenosy, ve kterých je 

schopna zkonzumovat až neuvěřitelné množství jídla. The Diva ve videích při 

konzumaci jídla mlaská a srká31  a dává najevo svůj požitek. Při tom jídlo popisuje a 

reaguje na komentáře sledujících, kteří jí například radí, co by měla sníst nebo jakým 

způsobem. (The Diva Tv) Jedná se tedy o erotickou praktiku, ve které sex není vůbec 

přítomen, což posouvá food porn do úplně nové roviny. 

Rousseau v diskuzi na téma food porn také zmiňuje epizodu seriálu Anthony 

Bourdain: No Reservations, kterou uváděl bývalý pornoherec Ron Jeremy a která v 

popisu slibovala: „XXX výběr všeho svůdného a lahodného ze světa jídla. Pouze pro 

hardcore diváky.“ (Rousseau, 2014: 750) Sám Bourdain poté v tomto díle popisuje, že 

maso je tak dobré, že se „rozplývá v ústech a lehce krvácí láskou.“ (2014) Rousseau 

tento moment popisuje jako moment vyvrcholení, doslova „money shot“, a říká, že 

„tyto odkazy nejen potvrzují food porn jako obecně uznaný žánr, ale také spoléhají na 

to, že divák má alespoň základní znalost praktik pornografického průmyslu, aby tyto 

narážky pochopil.“ (2014) Ukazuje se tedy, že nejen propojení sexu a jídla je v naší 

kultuře hluboce zakořeněné, ale i spojení jídla a pornografie je pro průměrného diváka 

srozumitelné a díky fenoménu food porn se těší čím dál tím větší oblíbenosti. 

                                                 
30 Název „Mok-bang“ vznikl spojením korejských slov „jezení“ a „vysílání“. 

31 Srkání a mlaskání při konzumaci jídla jsou v asijských zemích běžnou stolovací praktikou a nedá se 

tedy určit, zda se jedná o cílený projev za účelem zaujetí publika a vytvoření erotického podtextu. 
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3. Dezert: (A)sociální sítě, fenomén sdílení a digitální 

narcismus 

3.1. Z bloku na blog 

V předchozích kapitolách jsem se zabývala  spojením jídla a sexu a prezentovala 

roviny, na kterých je možno toto spojení pozorovat. Ačkoliv je tato paralela ze 

sociokulturního hlediska velice hluboce zakořeněná, v dnešní době se nejvíce odráží v 

fenoménu food porn, který je silně zastoupen zejména v prostředí internetu. Ačkoliv 

spojení food porn vzniklo offline, nezávisle na internetu, dalo dnes definuje, umožňuje a 

podporuje jeho cirkulaci. Jak popisuji v předchozích kapitolách, food porn můžeme 

pozorovat například v televizních pořadech o vaření, kde je nosičem tradiční masové 

médium, ale samotné užití tohoto spojení se omezuje zejména na prostředí internetu, 

kde ho nejvíce zastupuje instagramový hashtag #foodporn. Tento hashtag má pod sebou 

k dnešnímu dni přes 165 milionů příspěvků v podobě fotografií a krátkých videí od 

uživatelů po celém světě. Přijímáme skrz něj virtuální pozvání k více než 165 milionům 

hrnců, stolů či talířů a můžeme tak být denně svědky milionů kulinárních zážitků lidí od 

profesionálních kuchařů a kuchařek po laickou veřejnost. Většinu těchto lidí jsme nikdy 

osobně nepotkali a s největší pravděpodobností ani nepotkáme, ale víme, kde byli v 

neděli na snídani, co pekli za dort babičce k narozeninám či jakou příchuť zmrzliny mají 

nejraději. Jsme propojeni s cizími životy více než kdykoliv předtím a více než kdykoliv 

předtím máme přímý přístup k informacích o jiných lidech, což je v historii lidstva 

naprosto bezprecedentní. 

Žijeme v době, kdy je hranice mezi konzumentem a producentem velice 

rozmazaná a poprvé můžeme využívat naplno obou rolí aniž bychom k tomu 

potřebovali nějaké zvláštní okolnosti či dovednosti. Tuto dualitu nám poskytuje 

prostředí Webu 2.0. Kaplan a Haenlein v článku „Users of the World, Unite! The 

Challenges and Opportunities of Social Media“ vysvětlují, že „termín Web 2.0 byl 

poprvé použit v roce 2004 k popisu nového trendu v užívání World Wide Web, který 

byl vypozorován u softwarových vývojářů a konečných uživatelů. Ukázalo se, že web 

už není místem, kde obsahy a aplikace tvoří jednotlivci, ale že vše je neustále 

upravováno a spolutvořeno všemi uživateli, kteří se v tomto prostoru pohybují.“ 

(Kaplan, 2010: 60) Walther  v knize A Networked Self: Identity, Community, and 
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Culture on Social Network Sites podtrhuje tento posun srovnáním s Webem 1.0: 

„Tradiční Web byl typem média, který označujeme jako one-to-many a byl tak podobný 

ostatním kanálům masové komunikace. Novější technologie umožňují webovým 

stránkám větší interaktivitu. Například na Facebooku můžou uživatelé přispívat na 

profily jiných uživatelů a dotvářet tak jejich profily. Web 2.0 tak nabízí novou formu 

komunikace mezi jednotlivci a skupinami.“ (Papacharissi, 2011: 26) Toto nové 

prostředí nabízí prostor komukoliv, kdo o něj má zájem a není tak s podivem, že se v 

něm začaly rodit nové individuální projekty a nové druhy komunikace, pro které se 

vžilo pojmenování blogy a sociální sítě.  

Kaplan a Heinlein definují blog jako: „speciální druh stránky, kde jsou příspěvky 

většinou řazeny chronologicky a označeny datem. Blogy můžou prezentovat jakýkoliv 

obsah od osobních deníků po příspěvky týkající se konkrétního okruhu témat.“ (Kaplan, 

2010: 63) Dále připomínají, že termín „blog“ je zkrácený tvar původního slova 

„weblog“ k jehož vzniku přispěl i vysokorychlostní internet. Blogeři byli tak jedni z 

prvních uživatelů, kteří si v novém prostoru vzali slovo a zpopularizovali nový koncept 

sdílení, což dále vedlo k vzniku sociálních sítí jako například MySpace v roce 2003 

nebo Facebook o rok později. Kaplan  Heinlein vnímají blogy jako „nejmladší zástupce 

sociálních médií, které sice vznikly a jsou založeny na novém prostředí Webu 2.0, ale 

svým pojetím se nejvíce blíží webu 1.0, zejména tím, že nejvíce připomínají klasické 

webové stránky, které mají jeden tým tvůrců a vyznačují se poměrně nízkou mírou 

interaktivity.“ (2010: 63) Touto nízkou mírou interaktivity mají autoři na mysli možnost 

zanechat komentáře pod příspěvky, což je, ve srovnání se sociálními sítěmi, skutečně 

velmi omezená nabídka participace. Kromě toho nabízí blog možnost reagovat pouze v 

textové rovině, což je z pohledu nabídky sociálních sítích skutečně velmi limitující. 

3.2. Food blog v kostce 

Vzhledem k tématu této diplomové práce se zde zaměřuji na konkrétní typ 

blogu, což je food blog. V praktické části provádím kvalitativní analýzu rozhovorů s 

food blogerkami, za účelem pochopení jejich vztahu k jídlu jako takovému, jejich 

pohledu na fenomén food porn a jejich uživatelské zkušenosti s pohybem v prostředí 

Webu 2.0.  
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Food blogy jsou celkově velice oblíbená disciplína, společně s beauty a fashion 

blogy a jejich počet roste každým rokem. (Walsh, 2007) Lofgren ve svém článku „Food 

Blogging and Food-related Media Convergence “ říká, že food blogy zásadně přispěly k 

obnovení tradice sdílení receptů mezi „obyčejnými lidmi“ a jsou součástí celkového 

rozvoje médií týkajících se jídla32  [...] Food blogy jsou také důležitou součástí kultury 

jídla a kultury obecně a je klíčové sledovat a studovat jejich vývoj, jelikož podávají 

svědectví o tom, jak se vyvíjí náš vztah k jídlu a také náš vztah k technologii a jaké 

dopady to má na kulturu obecně. (Lofgren, 2013) 

Na food blozích se dají výborně pozorovat trendy, ať už ve focení a food 

stylingu, vaření či návštěvách restauračních zařízení, celkovému přístupu k jídlu a 

nastavení společnosti33. Díky rychlému a jednoduchému sdílení, které nepodléhá 

žádným omezením a pravidlům tradičních masových médií, má food blog výhodu ve 

větším prostoru pro autentičnost a upřímnost.  Phipps tvrdí, že mainstreamová média 

mají tendenci „předkládat veřejnosti názor, že food blogeři mají ambice stát se 

profesionály v oboru, ale je důležité si uvědomit, že toto tvrzení rozhodně není 

všeobecně platné a velká část blogerů neaspiruje na profesionální posty a chce se 

věnovat blogování pouze jako hobby za účelem sdílení svého zájmu s lidmi s nadšením 

pro stejnou věc.“ (Phipps, 2011) Phipps dále zmiňuje, že čím více popularitu food blogy 

získávají, tím větší je vnější motivace gastronomického průmyslu a firem je regulovat a 

řídit. (2011) Toto řízení může probíhat například skrz komerční nabídky spoluprací a 

vyžadování specifického obsahu. Je tedy potřeba bát na vědomí, že ačkoliv je osobní 

blog soukromým individuálním projektem, můžou ho do určité míry řídit jiné, komerční 

zájmy.   

Sylva (2007) a Robinson se shodují na tom, že jídlo a vaření je a vždy bylo o 

sdílení, které se na food blozích odráží: „Blog je v podstatě jako když si s někým 

sednete ke stolu, ale místo v kuchyni sedíte u počítače [...] Nemůžu přijít na lepší 

způsob jak se podělit o lásku k jídlu a vaření než tak, že budu inspirovat někoho dalšího, 

aby si v kuchyni také něco zkusil.“ (Robinson, 2017) 

Rousseau tvrdí, že jeden z hlavních důvodů popularity food blogů je, že vytváří 

pocit blízkosti, a připomíná, že v dnešní době jsou blogy navázány na sociální sítě, které 

                                                 
32 Tento trend se občas nazývá „gastrovlna“ či „foodmánie“ a podobně. 
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tuto blízkost ještě více prohlubují. (Rousseau, 2012) Rousseau tím naráží na zajímavý 

fenomén, což je právě propojení sociálních sítí s blogem, které je v dnešní době 

naprosto klíčovou a dalo by se říci nutnou součástí úspěšného blogování. Sociální sítě 

slouží jako podpora blogu a bloger na nich v podstatě musí fungovat podle nějakých 

pravidel. Tento jev poukazuje na to, že blízkost, kterou bloger čtenářovi nabízí na blogu 

není v dnešní době dostatečná a je potřeba ji ještě více prohloubit za pomoci vysoce 

interaktivních sociálních médií, kde dochází k rychlejším, živějším a pestřejším 

výměnám obsahů.  

3.3. Chyceni v sítích 

Kaplan a Heinlein definují sociální média jako „skupinu internetových aplikací, 

které staví na ideologických základech webu 2.0. a které umožňují tvorbu a výměnu 

„user generated content“, tedy obsahu, který tvoří sami uživatelé. (Kaplan, 2010) 

Rousseau tuto definici rozšiřuje a specifikuje, že obsahy, které si mezi sebou uživatelé 

vyměňují zahrnují textové zprávy, fotky, videa, zvukové stopy a jiné. (Rousseau, 2012) 

V sociálních médiích je kladen největší důraz na rychlost a schopnost se briskně 

vyjádřit k mnoha obsahům od různých uživatelů. Používání sociálních médií se 

rozhodně nevztahuje pouze na blogery, ale pravdou zůstává, že blogeři mají větší zájem 

na účasti na sociálních sítích vzhledem k tomu, že na nich upevňují svoji pozici a 

podporují svoji značku. Dalo by se říci, že sociální sítě fungují pro blogery jako 

neplacená reklama, která pomáhá lidem se v jejich práci zorientovat a navozuje pocit 

blízkosti a v některých případech i přátelství a osobního vztahu s blogerem. (2012) 

Dříve byl hlavní sítí pro tento druh komunikace se sledujícími Facebook, ale v 

posledních letech jsou blogeři zpravidla daleko více aktivní na Instagramu. Tato změna 

má hned několik důvodů. Jedním z nich je větší dosah příspěvků na Instagramu, což má 

za následek větší zapojení  ostatních uživatelů. Dalším důvodem je to, že Instagram je 

více zaměřen na vizuální obsahy a nabízí větší škálu nástrojů než Facebook a je tedy 

díky tomu uživatelsky příjemnější. (Jackson, 2015) Boyd tvrdí, že sociální sítě „nabízí 

uživatelům nové možnosti komunikace a interakce, aby co nejvíce vyhověli všem 

potřebám, ale zároveň svým technologickým zpracováním a nástroji, které nabízí v 

                                                                                                                                               

33 Pro představu uvádím dva příklady současných trendů ve vaření a stravování  - „zero waste“ a celkový 

ekologický přístup k získávání a zpracovávání potravin se zaměřením a lokální produkty a „sugar free“ 
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podstatě tvarují a diktují jejich uživatelskou zkušenost.“ (Papacharissi, 2011: 52) Abych 

pohyb na Instagramu nepopisovala pouze v abstraktních pojmech, rozhodla jsem se 

načrtnout prostředí Instagramu a přiblížit čtenářovi konkrétní postupy a nástroje, které 

může využívat a jakým způsobem tyto formují a nastavují  jeho uživatelskou zkušenost. 

Instagram je sociální síť, jejíž hlavní obsah je tvořen výhradně vizuálními 

příspěvky34 . Upřednostňování vizuálního materiálu před textovým boří zažité 

konvenční pojetí internetu jako prostředí, ve kterém má textový obsah větší váhu než 

vizuální. (Bradley, 2016) Každý uživatel má na Instagramu svůj profil, který tvoří 

galerie jeho obrázků a kde také vidí informace o tom, kolik fotografií na Instagramu 

celkově sdílel, kolik sledujících („followers“) odebírá jeho příspěvky a kolik uživatelů 

odebírá on sám. Tato čísla jsou dost zásadní, jelikož díky nim návštěvník profilu je 

schopen okamžitě zanalyzovat jeho popularitu. Klíčový je samozřejmě počet 

sledujících, toto číslo tedy má být co nejvyšší. Zbylé dva údaje slouží k dokreslení 

celkového dojmu35 . U veřejných profilů36  se předpokládá, že uživatel cílí na oslovení 

co největšího počtu sledujících a je tedy běžné, že Instagramové účty blogerů jsou 

veřejně přístupné.  

Uživatelé mají možnost na Instagramu sdílet svoje fotografie s popisem a ty se 

poté objeví v hlavním rozhraní („feed“) ostatních uživatelů, kteří je můžou označit 

srdíčkem a dát tak najevo, že se jim líbí. V srpnu 2016 uvedl Instagram další způsob 

sdílení fotografií, takzvané „Instagram Stories“, kde obrázek či video zůstává na profilu 

uživatele pouze 24 hodin a poté zmizí37 . Instagram stories také nabízí celou řadu 

nástrojů jako například „face filters“, tedy obličejové masky, které uživateli různými 

způsoby upravují obličej, například mu přidají psí uši a čenich či změní hlas a podobně. 

Instagram stories také nabízí možnost živého vysílání, vyhlášení ankety či možnost 

zmínit jiný profil, přidat pohyblivý obrázek (gif), emoticon, informaci o  venkovní 

teplotě, času, místě a další. Nedávno uvedl Instagram další nástroj, který se jmenuje 

„Questions“. Uživatel si přidá na své Instagram Stories aplikaci („sticker“), která vybízí 

                                                                                                                                               
nahrazování rafinovaného cukru jinými sladidly. 

34 Dalším příkladem sociální sítě, která upřednostňuje vizuální materiály před textovými je například  

Pinterest či Flickr. 

35 Nejlépe působí profily uživatelů, kde je počet sledujícíh vyšší než počet sledovaných. Podle počtu 

dosud sdílených fotek si návštěvník profilu udělá hrubou představu o tom, jak je uživatel na Instagramu 

aktivní a jak dlouho se zhruba na Instagramu pohybuje. 

36 Profil na Instagramu může být uzamčený či veřejně přístupný komukoliv. U uzamčených profilů musí 

vlastník povolit jinému uživateli sledování profilu povolit. 
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další uživatele, aby se ho či jí zeptali na nějakou otázku. Tato aplikace podporuje 

interakci mezi lidmi a navozuje dojem, že ostatní mají zájem dozvědět se o něm něco 

víc a zajímají se tak o jeho život. Uživatel je na základě toho ochoten sdílet své osobní 

informace a odhalovat své soukromí, v mnoha případech i to, co by sám od sebe 

nesdílel. 

 Instagram stories jsou tak ještě více  organičtější než klasické příspěvky, 

uživatelé mají tendenci jich sdílet více za den38  a tolik se například nezabývat jejich 

dokonalostí. Současný trend je tedy takový, že fotografie sdílené na uživatelův profil 

mají často větší váhu a jsou například více kvalitní a obsahy sdílené na Instagram stories 

jsou více náhodné, živočišné a mají spíše informativní charakter. Díky této funkci 

Instagram vede své uživatele ke kontinuálnímu sdílení a dokumentování svých životů. 

Tento trend má velký dopad na uživatelské návyky blogerů, kteří Instagram využívají k 

tomu, aby propagovali a doplnili svůj projekt. Blogeři se vzájemně sledují, aby udrželi 

kontakt s konkurencí a nezůstali pozadu a podporují se tak ve sdílení. Blogeři si tak 

sami na sebe vytváří nátlak a mají pocit, že musí toto chování na sítích adoptovat, aby 

se vyrovnali konkurenci. Van Susteren říká, že cílem těchto uživatelů je oslovit co 

největší publikum a stát se tak takzvaným „influencerem“ či „opinion leaderem“: Za 

„opinion leadera“ a „influencera“ je člověk považován, když počet jeho sledovatelů 

přesáhne 100 tisíc, u „micro influencers“ se počítá nad 10 tisíc sledujících.“ (Van 

Susteren, 2017) 

Prostředí sociálních sítí vede uživatele k tomu, aby sdíleli co nejvíce a získávali 

tak dobrý pocit z přízně ostatních. Goffman tento jev popsal jako „informační hru“ a 

„nekonečný proces objevování, falešného odhalování a znovuobjevování, který vede k 

tomu, že se jedincovo „já“ tříští a jeho identita se neustále tvaruje a mění.“ (Goffman, 

1959) 

Právě „digitální já“, konstrukce identity a jejich dopad na člověka je v objektu 

zájmu mnoha autorů, kteří se touto problematikou zabývají. 

                                                                                                                                               
37 Tuto službu již dříve nabízela aplikace Snapchat. 
38 U klasických příspěvků se nedoporučuje sdílet jich více najednou kvůli snížení dosahu. 
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3.4. Sdílení, sociální sítě a digitální narcismus 

Sociální média otevřela lidem nové možnosti sebeprezentace, které byly 

v tradičních médiích přístupné pouze jedincům, kteří se nějakým způsobem pohybovali 

ve veřejném prostoru. Dnes v prostředí Webu 2.0 může každý s přístupem na sociální 

sítě sdílet se světem svoji každodenní realitu. Stírá se tak hranice mezi konzumentem a 

producentem a dramaticky se posouvají hranice toho, co o sobě lidé vzájemně ví, aniž 

by byli v blízkém kontaktu a nebo se dokonce někdy v životě setkali. Lidé na sítích 

odkrývají své soukromí a konstruují si svou identitu, svoje „digitální já“, a skutečně 

poprvé mají možnost do velké míry ovlivnit, jak se navenek prezentují a jak je jejich 

okolí vnímá. Někteří autoři naráží na to, že tento nový digitální prostor může vést u lidí 

k potřebě vytvářet si a prezentovat co nejlepší a nejlíbivější obraz sebe sama: „Sociální 

média jsou zábavná, ale stále více se z nich stává prostor pro propagaci sebe sama a 

vytváření si vlastní značky („personal branding“), což blogeři a slavní kuchaři a 

kuchařky velice rychle zjistili [...] Když se člověk veřejně prezentuje, ať už je to na 

papíře, fotografii, blogu, či Twitteru, nikdy se nejedná o jeho opravdový obraz, tak jak 

je. Vždy máme možnost ukázat se tak, jak bychom chtěli být viděni než tak, jak 

doopravdy jsme.“  (Rousseau, 2012) Díky interaktivitě, kterou sociální sítě nabízí, 

dostávají lidé zpětnou vazbu na svoje obsahy, což je utvrzuje v tom, že jejich život 

okolní svět zajímá, a vytváří to tak nekonečnou smyčku sdílení obsahů a žádání o 

pozornost a reagování na obsahy, které sdílí okolí. Raisborough ve své knize Lifestyle 

Media and the Formation of the Self zdůrazňuje, že „‚prosté žití‘ už není přijatelné a 

značí pasivitu a nedostatek snahy a zodpovědnosti.“ (Raisborough, 2011: 48) Andrew 

Keen tvrdí, že způsob jakým lidé nabízí světu informace o svých životech z nich v 

podstatě dělá „WikiLeakers“. Keen poukazuje na to, že psychologové tuto potřebu 

sdílení popisují jako „sebeprezentační mánii“ či „narcistickou epidemii“, která se 

vyznačuje potřebou lidí veřejně šířit svoje životy a dávat světu najevo svou jedinečnost. 

Uživatel s vidinou zpětné vazby, pozornosti a dobrého pocitu, který mu přináší, je 

ochoten digitálnímu prostoru poskytnout osobní informace o svém životě, například 

místo, kde se pohybuje, informace o svých zájmech, či soukromí svých rodinných 

příslušníků. Lager tvrdí, že tato potřeba sdílení není nic nového a byla na internetu 

patrná již dříve, ale nástupem sociálních sítí nabyla nových rozměrů: „[z]ačalo to 

vzkazy na nástěnkách a pokračovalo blogy [...] později se ale ukázalo, že blogování dá 

moc práce, tak se tahle potřeba sebeprezentace přesunula na sociální média: „Sítě by 
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zely prázdnotou, kdyby lidé neměli potřebu neustále chrlit nějaké obsahy.“ (Tanner, 

2013)  

Mnoho autorů se  shoduje na tom, že uživatelé sociálních sítí jsou zahleděni do 

vlastního odrazu a obsahů, které produkují, což podporuje pocity jedinečnosti, které 

vedou k obdivování sebe sama. V těchto diskuzích autoři často zmiňují narcismus, 

zejména tedy jeho novou formu, takzvaný „digitální narcismus“. Na tomto místě je 

klíčové si ujasnit, co se slovem narcismus míní, jelikož toto slovo je často v běžném 

kontextu používáno s určitou lehkovážností.  

Narcismus má velice dlouhou a komplexní minulost v psychoanalýze, která sahá 

až k Freudovi. (Balick, 2014: 78) Různí autoři, kteří se narcismem zabývali39 se v jeho 

pojetí lišili, avšak Americká psychiatrická asociace narcismus definovala jako nemoc 

tím, že ho v osmdesátých letech zařadila do DSM-III40 jako diagnostickou jednotku. 

(Holubová, 2015) Podle definice Americké psychiatrické asociace se narcistická 

porucha osobnosti objevuje v různých kontextech v období rané dospělosti. Projevuje se 

přehnanými pocity vlastní důležitosti (ve fantazírování či chování), potřebou být 

obdivován a nedostatkem empatie, pocity vlastní důležitosti a privilegovanosti, 

povýšeneckým chováním či závistivostí. (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 2000: 717) 

V dnešní době máme tendenci sebelásku chápat zjednodušeně jako nezdravě 

vysoké ego a narcistu tím pádem vnímat jako opovrženíhodný objekt posměchu. 

(Tanner, 2013) McLuhan na toto nepřesné pojetí upozorňuje a připomíná naprosto 

klíčovou informaci, tedy že Narcisus nevěděl, že se zamiloval do svého odrazu a 

nezamiloval se tedy do něj cíleně: „Nejedná se tak o jasnou sebelásku, která se přímo 

vztahuje k vlastní osobě, ale spíše o pocit ztracenosti a neukotvenosti [...] Narcista tedy 

neprožívá čistou lásku sám k sobě, ale posedlost svým falešným obrazem, který pouze 

vyvolává pocity sebelásky, což ho mate, vztahově otupuje a činí zranitelným. 

(McLuhan, 2001) Náš profil na sociálních sítích je v podstatě digitální extenzí našeho 

„já“ a kontakt s ním může vyústit v podobnou fascinaci naším digitálním obrazem ve 

kterém se člověk neustále znovu a znovu objevuje a ztrácí.  

                                                 
39 Hlavní autoři, kteří se narcismem zabývali jsou Sigmund Freud, Heinz Kohut, Otto Kernberg, Karen 

Horney, Christopher Lasch či Gilles Lipovetsky. 

 
40 DSM je zkratka pro  Psychiatry Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders. Číslovka III 

značím že se jedná o 3. edici. 
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Ibrahim tuto teorii okouzlení vlastním obrazem posouvá dál a zaměřuje se na 

vztah člověka s obrazovkou, která se stala "běžnou součástí našich každodenních životů 

a kulturní artefaktem a kterou vnímáme jako médium, které přináší zábavu a možnost 

voyerismu.“ (Ibrahim, 2018)  Lidskou fascinaci obrazovkou přirovnává k dětské 

fascinaci zrcadlem: „Tento ‚infantilní‘ moment objevení sebe sama je přirovnatelný 

k sebeidentifikaci při pohledu do zrcadla. V digitálním světě má obrazovka mnoho 

funkcí od objevení sebe sama k voyerismu a obnovuje se tak lidská fascinace 

zrcadlem.“ (Ibrahim, 2018) Lidé mají obrazovku spojenou se slávou a určitým 

výsadním postavením a to, že se sami můžou díky sociálním médiím na této obrazovce 

objevit je naplňuje pocitem jedinečnosti a zájmem na tom, aby jejich obraz na ní působil 

pro jejich okolí, ale i pro ně samotné co nejlépe. Mají proto tendence se k obrazovce 

stále vracet, kontrolovat svůj obraz, pozorovat obrazy jiných a vzájemně je mezi sebou 

porovnávat. To, že chce být člověk se svým obrazem co nejvíce spokojen a působit pro 

sebe i navenek co nejlépe může vést k tomu, že svůj obraz upravuje a vylepšuje a 

vytváří tak mylný dojem o sobě, kterému ale i sám může uvěřit. Realita se v důsledku 

toho překrucuje a plodí mylné představy o světě. 

Mehdizadeth přináší nový, zcela odlišný pohled na věc a tvrdí, že identita a 

obraz, který si člověk v digitálním prostoru vytváří může být často věrohodnější  než 

osobní projev v každodenních interakcích a dochází k názoru, že skutečné „já“ není 

v životě často vyjádřeno a online prostor nabízí větší svobodu toto skutečné já vyjádřit, 

také díky větší toleranci online prostoru oproti přímému lidskému kontaktu. 

(Mehdizadeth, 2010). 

Robinson zase zdůrazňuje skupinový aspekt sítí a tvrdí, že například blogování 

je produkováno „s ohledem na příjemce a fenomén „all about me“ je ve své podstatě 

sociální a skupinový.“ (Robinson, 2007) Nejedná se tedy o klasické narcistické 

obdivování sebe sama či ješitnost bez ohledu na názory ostatních, právě naopak. Back 

se také přiklání k této interpretaci a tvrdí, že lidé si vytvářejí profily na sociálních sítích, 

aby rozšířili svoje sociální vazby spíše než pozvedli sami sebe.“ (Back, 2010). Sociální 

sítě jsou založeny na interakci a pohyb na nich je pokládán za úspěšný a plnohodnotný 

pokud dochází k co největší odezvě digitálního okolí. Narcismus ve svém tradičním 

pojetí vylučuje druhého člověka a popisuje zahledění a obdiv sebe sama a nedává tak 

smysl digitální narcismus posuzovat podle stejného klíče jako narcismus klasický. 
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Robinson dále nabízí alternativní pohled na ješitnost a připomíná, že ješitnost 

nemusí být brána výhradně jako negativní vlastnost, nýbrž jako snaha o krásu, odlišnost 

a sebevyjádření, které vede k osobnímu růstu a značí zodpovědný společenský přístup. 

(Robinson, 2007) 

Domnívám se, tedy, že slovo „narcismus“ by se mělo v tomto kontextu používat 

s určitou opatrností vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně komplexní systém 

motivací a pochodů a neomezovat se na zjednodušená vysvětlení typu „Člověk se na 

sociálních sítích kochá vlastním obrazem a potvrzuje si tak sám před sebou svoji pozici, 

což vede k patologické sebelásce a narcismu.“ 

O dopadech sociálních sítí na člověka se dá do velké míry pouze spekulovat, 

také díky tomu, že se jedná o nový společenský jev, který se neustále vyvíjí. Není tedy 

jisté, zda účast na sociálních sítích podporuje nějakou formu narcismu či vytváří 

nereálný a falešný obraz o jedinci. Co se dá ale lépe vypozorovat je reálná uživatelská 

zkušenost a dopad sdílení na samotný prožitý moment, který předchází tomu než člověk 

svůj obsah na sociální síť nahraje. Díky sociálním sítím má člověk větší tendenci 

zachytit a zvěčnit prožitý okamžik, ať už se jedná o jakýkoliv materiál vhodný ke 

sdílení, což narušuje úplné prožití okamžiku jako takového. Wasserman na tento jev 

upozorňuje v kontextu food blogerů: „Foto dokumentace jídla – „foodtography“ je pro 

mnoho blogerů alespoň půlka zážitku.“ (Rousseau, 2012) Murphy tvrdí, že bloger je 

schopen pro dokonalou fotku jídla nechat pokrm vystydnout a nebo dokonce i jet si 

domů pro správný objektiv a nechat spolustrávníka čekat v restauraci. (Murphy, 2010) 

Tento druhý případ je do jisté míry extrém, ale vystihuje, kam až je člověk schopen 

zajít, aby měl materiál ke sdílení. Murphy svůj argument podkládá zkušeností jednoho 

blogera: „Chápu, proč si třeba v restauracích nepřejí, aby lidé vytahovali obří foťáky, 

ale já si prostě to jídlo chci vyfotit pro případ, že bych o něm chtěl později psát. Asi je 

to trochu sobecké, ale ten focením posedlý food bloger ve mně křičí: „Nejez, dokud sis 

to nevyfotil!“ Není to normální. Naštěstí všichni moji přátelé ví, že nemají jíst dokud 

jsem si to nevyfotil. Co se to se mnou proboha děje?“ (2010) Člověk tak není nikdy 

stoprocentně přítomen, je neustále nastaven tak, aby mu nic neuniklo a dochází k jevu, 

který Linda Stone nazývá „trvale omezená pozornost“ (Stone) Moment, který je 

paradoxně největším zážitkem je obětován pro pozdější sdílení. Rousseau se na základě 

toho, že člověk je schopen vyměnit úplné prožití něčeho co ho naplňuje za neúplnou 

zkušenost s foto či video dokumentací, vrací k digitálnímu narcismu: „Je jasné, že 
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některé lidi sdílení kulinárních zážitků opravdu naplňuje a díky svému zájmu se stanou 

součástí komunity, ve které můžou vzniknout i hlubší vazby než pouze společný 

koníček. Když se ale rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že je dost dobře možné a 

dokonce velice pravděpodobné, že velká část obsahů na food blozích a sociálních sítích, 

slouží zejména k sebeprezentaci [...] Ve spoustě případů jsme tak svědky toho, že cíl 

vaření není užít si jídlo s rodinou či přáteli, ale spíše získat dokonalé fotky pro svůj blog 

či profil.“  (Rousseu, 2012) Tucker Shaw, food editor časopisu Denver Post, nazývá 

tento jev „večeře 2.0“ a zdůrazňuje, že společnost se v tomto ohledu mění a čím dál tím 

více pokládá tento druh chování za normu. (Siegler, 2011) V předmluvě knihy The 

Kinfolk Table připomíná Nathan Williams sílu a důležitost momentu, který člověk 

prožije naplno v realitě: „Tato kniha je o dobrém jídle, ale také o sdílení jídla se svým 

okolím. Je i o tom, že dá člověk přednost opravdovému momentu před virtuálním a 

naučí se nalézt krásu a smysl v každodenním životě.“ (Williams, 2013) Velice zajímavé 

je, že ačkoliv reálnému zážitku je obvykle přikládána větší váha, lidé ho v praxi často 

narušují za účelem vytvoření zážitku digitálního a staví ho tak reálně na druhé místo. 

Abych získala reálný vhled do celé problematiky, zaměřila jsem se na ni i ve své 

praktické části a do rozhovoru s blogerkami jsem zařadila i otázky, které se přímo týkají 

digitálního narcismu a pohybu na sociálních sítích, kde jsou všechny respondentky 

aktivní. Na základě výše prezentovaných teorií jsem chtěla zjistit, jak blogerky 

konstruují svůj digitální obraz, jakou váhu přisuzují pohybu v digitálním prostředí, co 

od něj očekávají a jaký má dopad na jejich reálný život. 
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4. Praktická část 

4.1. Úvod do praktické části 

V této části se věnuji vlastnímu výzkumu a provádím čtenáře celým procesem od 

získávání dat po prezentaci výsledků. 

Vzhledem k tomu, že se moje diplomová práce týká významů, které jídlo nese, 

jeho sociokulturních rolí a fenoménu food porn, rozhodla jsem se svůj výzkum provést 

na food blogerech, tedy na skupině lidí, pro které jídlo znamená více než pouze něco, co 

člověka udržuje při životě. 

Ve svém výzkumu jsem se rozhodla pro sběr dat metodou polostrukturovaných 

rozhovorů, které jsem s blogery osobně provedla. Analýzu jsem provedla pomocí 

metody zakotvené teorie, zvolila jsem tedy kvalitativní způsob analýzy dat. 

Součástí této praktické části je detailní rozbor procesu sběru dat včetně výběru 

vzorku, představení rozhovoru a vysvětlení změn, které jsem provedla za účelem 

zachování co největší možné nestrannosti. Dále následuje stručné představení food 

blogerek, pro lepší orientaci v textu a pochopení prezentace teoretického modelu, a 

odkrytí procesu kódování, které vedlo ke krystalizaci ústředního jevu, jakožto i jeho 

příčin a následků. Praktickou část uzavírám celkovým shrnutím výzkumu a shrnutím 

teoretického modelu. 

  

4.2. Sběr dat pomocí polostrukturovaných rozhovorů a 

reflexe výzkumníka 

Creswell definuje kvalitativní výzkum jako „proces hledání porozumění 

založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo 

lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé 

typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“ (Creswell, 1998: 12) 

Vzhledem k tomu, že mým cílem bylo vytvořit teoretický model zkoumaných 

jevů na základě rozhovorů s food blogerkami, který by vedl k hlubšímu porozumění 



 

 

57 

 

fenoménu food porn a focení jídla, rozhodla jsem se zvolit kvalitativní metodu 

výzkumu.  

Prvním krokem bylo sestavit soubor otázek, které budou regulovat tok při 

interview. Jelikož se jedná o rozhovor polostrukturovaný, rozhodla jsem se nedržet se 

striktně pouze těchto otázek, nechat se vést vývojem rozhovoru a používat předem 

připravené otázky jako záchytné body, které určují směr komunikace. Pokud jsem tedy 

během interwiew měla pocit, že respondentka má potřebu dané téma rozvést, učinily 

jsme tak. Po sestavení otázek jsem rozhovor nejprve vyzkoušela na třech testovacích 

jednotlivcích, kteří nemají s tímto odvětvím nic společného, abych si udělala představu 

o délce a ověřila si správnost struktury otázek. Poté jsem provedla drobné, ale důležité 

změny ve formulaci některých otázek41.  

V dalším kroku jsem sestavila seznam respondentek food blogerek, které jsem 

kontaktovala na e-mail nebo na sociální síti Instagram. Na začátku bylo naprosto 

klíčové vyřešit otázku anonymity, jelikož jsem původně při psaní tezí měla v plánu 

jména blogerek otevřeně uvést a dále pracovat s jejich konkrétními blogy. Z většiny 

psané komunikace, kterou jsme vedly před interview ve snaze domluvit, zda mají 

blogerky o interview zájem, ale vyplynulo, že by se respondentky cítily lépe, pokud by 

byly rozhovory anonymní, aby upřímnými odpověďmi nějak nepoškodily nebo 

neohrozily svoji značku, s ohledem na to, že pro několik z nich se jedná o hlavní 

finanční příjem. Po této zkušenosti z terénu jsem se tedy rozhodla od původních tezí 

ustoupit a rozhovory anonymizovat, protože upřímnost a opravdová zkušenost byla pro 

můj výzkum naprosto klíčová. 

Původně jsem také měla v úmyslu zahrnout do výzkumného vzorku i blogery 

muže, abych získala i mužský pohled na věc a mohla tak porovnat, zda u mužů 

vyvstanou stejná témata jako u žen, ale to se mi bohužel nepodařilo vzhledem k 

relativně nízkému počtu aktivních blogerů na české scéně. Faktory jako vytíženost a 

nezájem o účast na rozhovoru tedy zabránily výzkum vést tímto směrem. Z komunikace 

s jedním nejmenovaným blogerem také vyplynula určitá obava, že vzhledem k nízkému 

počtu mužských blogerů  by mohlo velice snadno dojít k odhalení a vztažení čtenářů 

této práce ke konkrétním účastníkům české food blogové scény, což je také jeden z 

                                                 
41 Změny blíže popíši v následující podkapitole. 
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důvodů, proč se rozhodl poskytovat pouze autorizované rozhovory a pouze na témata, 

která se nijak netýkají jeho strategií a zvyků jako blogera.  

Po domluvách a odsouhlasení participace ze strany oslovených blogerek se tedy 

můj výzkumný vzorek ustálil na šest respondetek. Při výběru jsem dbala na co největší 

rozmanitost a oslovila blogerky, které se zaměřují na různé obsahy a liší se od sebe 

například i svou životní situací. Nicméně je nutné si připustit, že zkoumaný vzorek je 

tak malý, že v žádném případě nemůžeme generalizovat a dělat obecné závěry o celé 

skupině či stylu, který zmíněná blogerka zastupuje. 

Na tomto místě bych ráda reflektovala svoji pozici výzkumnice a objasnila, že 

jsem sama členkou food blogerské komunity a že pět z šesti blogerek jsem již dříve 

osobně poznala, což bylo mnoha věcech výhodou, například při shánění vzorku a 

otevřenosti a uvolněnosti respondentek při samotném rozhovoru. Hlavní výhodou ale 

byla tato osobní zkušenost se zkoumaným tématem právě při sestavování otázek do 

rozhovoru, jelikož jsem díky ní měla lepší vhled do situace, fungování komunity, 

postupů a zvyků a mohla jsem tak vymyslet otázky, které zacházely hlouběji pod 

povrch. Jako výzkumník jsem se poté snažila o co největší vědecký odstup a 

nezaujatost. Pokusila jsem se přistoupit k tématice bez očekávání a nesnažit se 

potvrzovat si vlastní zkušenost.  

  

4.2.1. Design rozhovoru - otázky a změny 

Osnovu rozhovoru42 jsem pro lepší přehlednost rozdělila do šesti sekcí – úvod, 

sebereflexe, focení a food porn, praktická část, kontext sdílení a digitální narcismus a 

identita. Tyto sekce jsem však respondentkám nesdělovala, pouze jsem je v úvodu 

informovala o počtu otázek a předpokládané době trvání, aby byly odpovědi co nejvíce 

spontánní. V úvodu jsem tedy pokládala za nejdůležitější respondentkám sdělit, že 

rozhovor slouží pouze jako materiál k analýze, že odpovědi se neposuzují podle logiky 

správná/špatná a že mi jde skutečně o sondu do jejich světa a upřímné osobní 

zkušenosti. Vzhledem k tomu, že se otázky lehce dotýkají i tématu sexuality považovala 

jsem za důležité zdůraznit, že pokud by jim bylo cokoliv nepříjemné, nemusí odpovídat, 

aby se necítily jakkoliv nekomfortně.  
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Největší úpravy v rozhovoru vedly k obecnějšímu položení otázek, což 

vyplynulo z testovacích rozhovorů a konzultací. Například otázku Na sociálních sítích 

je sdílení jídla velice oblíbené. Proč si myslíte, že mají lidé potřebu sdílet s ostatními 

fotky toho, co jí? jsem změnila na Skoro každý používá v dnešní době smartphone, na 

kterém má foťák a možnost sdílení fotek třeba na sociálních sítích. Co lidé na sociálních 

sítích podle Vás sdílí nejraději? Co je teď „cool“ sdílet? V tomto případě jsem se ze 

začátku nechala ovlivnit svou uživatelskou zkušeností a implementovala jsem 

respondentkám osobní představu o realitě. Bylo tedy nutné otázku zobecnit a nechat 

blogerky vyjádřit vlastní uživatelskou zkušenost, aby nedošlo ke zkreslení informací. 

(Hendl, 2008) Stejně jsem poté přistupovala k otázkám týkajících se food porn. Jako 

klíčové jsem vnímala nevkládat blogerkám myšlenku o existenci tohoto fenoménu a 

čekala jsem, zda z rozhovoru sám vyplyne. Usoudila jsem také, že lepší než se ptát na 

definici bude požádat blogerky, zda by mi mohly fenomén vysvětlit. Účelem byla snaha 

o odbourání pocitu, že jsou z něčeho zkoušeny a impuls k spoluvytváření odpovědi. 

Vzhledem k tomu, že se v rozhovoru otevírá téma vizuální prezentace jídla a 

fotografování, považovala jsem za klíčové zahrnout do rozhovoru i praktickou část s 

cílem získat komentáře na konkrétní cizí tvorbu ze sociálních sítí označenou jako „food 

porn“43. Předložila jsem respondentkám čtyři fotografie jídla a požádala je o zamyšlení 

se nad hashtagy, které by u fotek očekávaly a které by ony samy použily. Při výběru 

vizuálního materiálu jsem dbala na různorodost a zastoupení rozmanitých stylů. Vybrala 

jsem tedy fotografie, ve kterých jsou jednotlivě zastoupeny efekty „vytékání po 

rozříznutí“, „kapání a stékání“, „lidský prvek“ a „dokonalost a preciznost“. Tento nápad 

se velice osvědčil, protože popisy poskytly cenné údaje o tom, jak blogerky vnímají cizí 

tvorbu a jakou důležitost přikládají různým aspektům fotografií a co ony samy by na 

fotografiích změnily a vylepšily a z jakých důvodů. 

 

4.2.2. Profily respondentek 

Vzhledem k nízkému počtu respondentek zahrnutých ve výzkumu jsem se 

rozhodla zařadit i jejich krátké profily se záměrem, že poslouží k snazší orientaci v textu 

                                                                                                                                               
42 Viz příloha č. 14 

43 To, že jsem fotografie vybírala podle toho klíče jsem nicméně blogerkám neprozradila. 
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a větší srozumitelnosti analýzy. Jména všech respondentek a jména lidí a míst, které 

zmiňují, byla změněna, aby byla zachována naprostá anonymita výpovědí.  

 

Magda 

Magdě je 26 let, žije v Písku a food blog založila v roce 2014. Soustředí se 

hlavně na českou kuchyni a cílí na vyšší věkovou skupinu. Chce lidem ukázat, jak dobře 

vařit české jídlo a jak ho prezentovat, aby nejen dobře chutnalo, ale i vypadalo. Magda 

je aktivní na sociálních sítích Facebook a Instagram, ale za hlavní kanál komunikace s 

fanoušky a sdílení považuje Instagram. Na sociálních sítích sdílí jídlo a své děti, velice 

zřídka i sebe. Fotografovat jídlo se učí postupně, až po založení blogu metodou pokus-

omyl.  

 

Lucie 

Lucii je 28 let a žije v Praze. Food blog založila v roce 2013 na popud svého 

přítele a dnes je to její hlavní forma obživy. Lucie svůj blog nebere jako 

mainstreamovou záležitost a cílí spíše na lidi s většími finančními možnostmi, kteří si 

chtějí vyzkoušet vyšší gastronomii. Podle jejích slov jsou její hlavní čtenářky ženy a 

milovníci psů. Lucie je velmi aktivní na Instagramu, kam přidává příspěvky několikrát 

za den. Na Facebooku je aktivní méně a přidává příspěvky ob den až dva. Hlavní obsah, 

který sdílí je jídlo a její psí domácí mazlíček. Svoje fanoušky považuje za svou „sociální 

rodinu“, se kterou sdílí všechny své radosti a starosti. Fotografovat jídlo se začala učit 

až po založení blogu s pomocí svého přítele. 

 

Josefína 

Josefíně je 32 let a bydlí v Praze. Nápad založit food blog dostala v roce 2012 

poté, co narazila na americký blog, který ji oslovil nejen fotkami, ale také texty. 

Josefína spojuje dva koníčky v jeden – psaní a pečení. Na svém food blogu zaměřuje 

hlavně na zdravější recepty a myslí si, že její publikum jsou především ženy ve věku 25-

30 let. Má profily na Facebooku i Instagramu, který považuje za hlavní komunikační 

kanál se svými sledujícími. Fotografovat jídlo začala až po založení blogu, ale časem si 

k němu prohloubila vztah a nyní ho považuje za svůj nový koníček.  
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Barbora 

Barboře je 28 let a bydlí v Praze. Food blog založila v roce 2014, aby měla 

všechny své recepty pohromadě a měla motivaci se lépe stravovat. Dnes je pro ni food 

blog hlavním zdrojem obživy, ale zaměřuje se postupně nejen na recepty, ale i na 

lifestyle. Nechce se v receptech nějak vyhraňovat a vaří „to, co má ráda“. Orientuje se 

ale převážně na zdravější recepty. Její hlavní publikum jsou ženy 20-30 let. Barbora je 

velmi aktivní na Instagramu, kam přidává několik příspěvků denně. Fotografovat jídlo 

začala až po založení blogu a je to něco, v čem se chce stále zdokonalovat a co považuje 

za hlavní zdroj svého úspěchu. 

 

Pavlína 

Pavlíně je 25 let a žije v Praze. Píše veganský food blog a cílí tedy hlavně na 

veganskou komunitu. Blog založila v roce 2015, protože se podle svých slov „našla ve 

fotografii jídla“ a chce inspirovat lidi ke zdravému veganskému vaření. Pavlína má 

vystudovanou fotografii a baví ji celý proces, který focení obnáší, od vyrábění vlastních 

ploch na focení po food styling a samotné focení. Pavlína využívá sociální sítě 

Facebook, Instagram a Pinterest, kam přidává příspěvky zhruba každý třetí den. 

 

Zuzana 

Zuzaně je 29 let a food blog si s přítelem založili v roce 2014. Vaří hlavně 

zdravá jídla a chce inspirovat lidi, aby se nebáli zdravého vaření. Motivací k založení 

blogu byla nejen láska k jídlu, ale také láska k fotografii jídla. Zuzana vidí velkou 

výhodu v tom, že jsou na food blog dva a můžou si rozložit úkoly tak, aby je to oba co 

nejvíce bavilo. Podle Zuzany jsou jejich hlavní čtenáři ženy ve věku 20-30 let. Jsou 

aktivní zejména na Instagramu, kam přidávají příspěvky denně, a o něco méně na 

Facebooku. 
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4.3. Proces kódování 

Analýzu rozhovorů s blogerkami jsem zpracovala pomocí metody zakotvené 

teorie, při které jsem vycházela z knihy Anselma Strausse a Juliet Corbinové Základy 

kvalitativního výzkumu: postupy a techniky zakotvené teorie. Tato metoda byla 

formulována Glaserem a Straussem a jejím cílem je vybudovat teorii zkoumaného jevu, 

která vychází z pevně zakotvených dat, a přiblížit zkoumanou problematiku čtenářovi 

ve smysluplné podobě. (Strauss, 1999) K pojmenovávání jevů a stavbě teorie je 

zapotřebí co největší nezaujatost a otevřenost novým pohledům na zkoumanou 

problematiku. Produktem zakotvené teorie by měl být pracovní model, který zachycuje 

teoretické uchopení základního procesu a který je obvykle organizován okolo jednoho 

ústředního konceptu vycházejícího z dat během analýzy. (1999) 

V prvním kroku analýzy, v takzvaném „otevřeném kódování“, jsem rozhovory 

spojila do jednoho textu a přistupovala jsem tedy k materiálu jako k celku. Několikrát 

jsem zkoumaný materiál četla a pojmenovávala a zaznamenávala jevy. K pojmenování 

jevů mi dobře sloužilo pokládání si otázek jako „Co tato informace znamená?“ „Co toto 

sdělení vyjadřuje?“ a podobně. Cílem této fáze tedy bylo vytvořit pojmy, které 

zachycují „esenci“ konkrétních analyzovaných událostí či jevů. (1999) Důležitý byl také 

zápis analytických poznámek, kterými jsem komentovala konkrétní výpovědi, které mě 

zvláště zaujaly. Během kódování jsem se setkala s problémem příliš velkého počtu 

pojmenovaných jevů, což bylo lehce demotivující. V tomto bodě jsem se začala 

soustředit na ty nejvíce relevantní, například vnímání komunity, zkušenosti s kontaktem 

s jinou realitou, vnímání hranic a způsoby vyrovnání se s nenaplněným očekáváním.  

Při bližším zkoumání jevů jsem ale zjistila, že velký počet jevů a témat se opakuje a 

tvoří skupiny, čímž jsem se plynule dostala do procesu kategorizace. Hlavní výzvou 

bylo jevy a kategorie správně pojmenovat, aby název opravdu vystihoval dynamiku 

jevu. Po této fázi jsem tedy už nové koncepty nevytvářela a začala jsem pracovat a 

zaměřovat se na koncepty, které vznikly během první části kódování. 

Dalším úkolem v procesu analýzy bylo formulovat výzkumnou otázku. 

Výzkumnou otázku by měl výzkumník podle Glasera vytvářet v kontaktu s terénem a 

nejen na základě vlastní úvahy. (Řiháček, 2013) Po kontaktu s terénem jsem si tedy 

uvědomila, že hlavní otázkou, kterou se zabývám, je vhled do světa a situace 

respondentek a konkrétně „(sebe)prezentace food blogerky“ Z mých rozhovorů 
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vyvstávají témata, jako „jak food blogerka vnímá jídlo“, „jak vnímá sebe a svoji pozici“ 

a „jak prezentuje jídlo a jak vede blog“. Jako výzkumnou otázku jsem si tedy stanovila: 

„Jak přistupují food blogerky k jídlu a jak se skrz jídlo prezentují?“  

Postupně jsem se z „otevřeného kódování“ přesunula do kódování „axiálního“, 

ve kterém jsem se zaměřila na vztahy mezi rozpoznanými jevy. V této fázi kódování mi 

nejvíce pomohlo rozkreslit si mapu vztahů jednotlivých skupin jevů, abych si tak lépe 

uvědomila jejich propojení a došla k centrálnímu jevu44.  

  

4.3.1. Ústřední jev 

Proces kódování vedl ke krystalizaci ústředního jevu, který jsem pojmenovala 

„jídlo jako prostředek k naplnění nejen základních potřeb“ a jeho subkategorií „jídlo 

jako estetický požitek“, „jídlo jako kreativní vyjádření“, „jídlo jako prostředek 

sebeprezentace online“ a „jídlo jako smyslový požitek“. V analýze se ukázalo, že 

dotazované food blogerky vnímají jídlo jako něco víc než jen základní potřebu nebo 

„palivo“ potřebné k životu. Jídlo se pro ně stává hlavním tématem, nástrojem a hlavním 

prostředkem sebeprezentace. Tímto dochází k posunutí jídla do jiné, vyšší, až umělecké 

roviny. Tento posun s sebou také nese představy o tom, jak má jídlo správně vypadat a 

co má jeho prezentace splňovat. Všechny respondentky se shodly na tom, že ve své 

tvorbě vidí jako klíčové jídlo prezentovat jako esteticky příjemné. K popisu jídla 

používají slova jako „krásné“, „hezké na pohled“ a podobně, což se shoduje s teorií 

Silus, která upozorňuje na dvojí roli jídla a tvrdí, že „touha přetvořit jídlo na vizuální 

prožitek rozhodně není nic nového.“45  (Klanten, 2017: 5) 

 

„Jídlo musí vypadat krásně a lákavě, že jo [...] spousta lidí fotí jídlo, ale ne 

všechno jídlo. Fotí se jen jídlo, které člověk ví, že vypadá dobře [...] Mám už jasně 

zafixované – „Jé, tohle vypadá dobře, to vyfotím.“ (Barbora) 

„Tahle fotka na mě nepůsobí dobře, nemám z ní extra krásné pocity [...] Fotky 

jsou důležité v tom, že vlastně inspirují a motivují si tu gastronomii udělat hezkou a 

                                                 
44 Viz obrazová příloha č. 15 

45 Viz kapitola 2.1. 
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udělat si hezký celý ten proces. [...] Lidi jedí očima, takže ten výsledek musí být krásný. 

(Lucie) 

 

Jedna respondentka dokonce přímo upozorňuje na paralelu mezi jídlem a 

uměním a vnímá fotografii jídla jako „obraz“, a tedy jako něco, co člověka obohatí i na 

vizuální úrovni a dokáže předat jiný požitek, než jen chuťový. Tento způsob vnímání 

jídla má v umění hlubokou tradici a můžeme ho asociovat s klasickým zátiším ovoce, 

zeleniny či masa. Malby jídla se objevovaly již ve starověkém Egyptě a velice oblíbené 

byly později v období renesance. (Klanten, 2017: 6) Z rozhovorů vyplývá, že 

respondentky jsou si vědomy tohoto estetického rozměru jídla a pracují s ním, což 

můžeme chápat, že určitým způsobem pokračují v této umělecké tradici.  

 

„Tohle jídlo vypadá krásně, tak to si třeba teď vyfotím [...] Myslím, že umíme 

lidem ukázat, že i zdravější jídlo může být chutné, ale hlavně hezké na pohled a na talíři 

dobře vypadat.“ [...] Mě na to strašně baví koukat, já to prostě beru jako obraz. Já totiž 

hrozně ráda chodím do galerií a pro mě to jídlo je nějakým způsobem taky umění.  

(Zuzana) 

 

Jedna respondentka vnímá estetickou prezentaci jídla jako svůj úkol, který jí její 

role food blogerky ukládá, což znovu poukazuje na zažitou představu, že jídlo má 

přinést i vizuální potěšení a člověk ho tedy má prezentovat jako esteticky příjemné. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zachycení jídla s uměleckým a nikoliv pouze 

praktickým záměrem, narážíme zde i na klíčovou roli food stylingu, který je součástí 

procesu focení jídla.  

 

 „Ukazuju, že i české jídlo může hezky vypadat a člověk si ho může hezky dát na 

talíř [...] O to víc se mi chce fotit, když se mi to povede pěkně naaranžovat a je to radost 

se na to dívat a upravovat to potom. Když se to povede, tak je to jako obraz. Ve výsledku 

je prostě důležité, aby to vypadalo pěkně. [...] Někdo se takhle dokáže položit třeba do 

hudby a já mám tyhle pocity z krásného jídla [... ] Je to takový jakoby závazek sdílet to 

jídlo, aby to bylo hezké. Já jsem si třeba na začátku roku dělala takovou anketu, co bude 
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bavit lidi víc, jestli jídlo nebo děti a tak a nebo jestli třeba fotky ze života nebo 

načančané jídlo a nejvíc chtěli lidi fotky ze života, ale na druhou stranu už mám 

ověřené, že lidi baví víc to jídlo, když je načančané. Každý radši kouká na něco, co 

vypadá hezky než na něco, co je průměrné.“ (Magda) 

 

Další dvě blogerky uvádějíí i zkušenosti s reakcemi publika, které tuto představu 

o jídle jako esteticky příjemném objektu potvrzují. Znamená to, že tato představa se 

netýká pouze omezené skupiny lidí, kteří se jídlem zabývají, ale je obecně akceptována.  

 

„To jídlo prostě musí vizuálně upoutat, půlka toho je vizuální zážitek. Musí to 

být krásné, aby to vůbec někdo chtěl vařit.“ (Pavlína) 

„Tak to každý vnímá, že jídlo je hezké na pohled, je to něco, na co se ti hezky 

kouká a proto taky má smysl se tím takhle zabývat.“ (Josefína) 

 

Zajímavé je, že v souvislosti s food porn se zdroje čistě estetickým požitkem z 

krásy nezabývají a soustředí se spíše na vyvolání chutí a vyzývavost, aby jídlo diváka 

okamžitě oslovilo a chtěl se „hned zakousnout“46 (Gisseman, 2016: 80) Můžeme tomu 

tedy rozumět tak, že estetická stránka je ve food porn klíčová, ale nejedná se pouze o 

klasické navození příjemného pocitu. Můžeme zde tedy pozorovat rozdíl mezi fotkami 

klasického zátiší, které mají být esteticky krásné a fotkami food porn, které cílí na 

vyvolání i dalších pocitů a emocí. McDonnel upozorňuje na to, že je důležité rozlišovat 

mezi fotkami, které jsou pouze funkční a těmi, které jsou food porn47.  Výpovědi 

respondentek nás tedy vedou k tomu, abychom se stejným způsobem zamysleli i nad 

rozlišováním mezi fotkami, kterými chtějí blogerky pouze navodit příjemné pocity z 

esteticky krásného a fotkami food porn. Tento rozdíl bych přirovnala k zážitku z 

fotografie krásného člověka oproti zážitku z fotografie s lehce pornografickým 

obsahem. Z odpovědí je patrné, že blogerky kladou především důraz na krásu a předání 

informace o kráse jídla.  

Dvě blogerky navíc zmínily důležitost přirozenosti prezentace, tedy že jídlo má 

být nejen krásné, ale také přirozené, což se shoduje se současným trendem focení jídla, 

                                                 
46 Viz kapitola 2.1. 
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který klade důraz na autentičnost a přirozený chaos. Armendariz přirozenost propojuje s 

příběhem, který musí být z fotky patrný. (Armendariz, 2013: 82) Z těchto výpovědí je 

patrné, že si blogerky důležitost příběhu uvědomují a je pro ně klíčové zachytit jídlo tak, 

jak by to mohlo doopravdy být. 

 

„Tak tahle fotka (salát) na mě působí jako špatná produktovka, jako působí to 

na mě nepřirozeně, tady je asi nějaké maso zabalené a dresink, který přelepený, prostě 

to na mě působí nějak divně uměle, taky kvůli tomu černému pozadí - takhle to normálně 

doma nevypadá.“ (Magda) 

„Je důležité, aby to působilo přirozeně a autenticky. Já třeba nemám ráda fotky 

z ateliérů, prostě se mi to k jídlu nehodí, protože jídlo je nějaká živá věc, co budeme jíst, 

a chci, aby to vypadalo přirozeně a nebylo to sterilní. Takže já se třeba za každou cenu 

snažím fotit s přirozeným světlem. A dělám to prostě přirozeně. (Zuzana) 

 

Potřeba přirozenosti se také projevila u dvou dalších respondentek na 

vyhodnocení ženských růžových umělých nehtů48 jako nepřirozeného a rušivého faktoru 

na fotografii. Většina připomínek na toto téma se týkala nenaplněné představy o pekařce 

a zmatených signálů, které fotografie vysílá. Znovu se tedy objevuje potřeba 

respondentek, aby byla fotografie přirozená jako celek a působila opravdově. Velice 

zajímavé také je, že se tyto výpovědi víceméně shodují, za čímž můžeme hledat sílu 

konvencí a hluboce zakořeněné představy o typologii žen – tedy žena, která peče a stará 

se o teplo domova nemá umělé růžové nehty.  

Za pozornost také stojí, že respondentky interpretují atmosféru fotografie 

muffinů49 v podstatě totožně, což může být způsobeno tím, že se samy focením zabývají 

a mají tak zažité postupy, jak na fotce vyvolat určitou atmosféru a podobně. Svědčí to 

tedy o tom, že se blogerky při focení jídla řídí určitými pravidly a mají zažité konkrétní 

postupy. Tento konvenční přístup k fotografii a blogování je do velké míry podpořen 

                                                                                                                                               

47 Viz kapitola 2.2. 

48 Viz příloha č. 14 

49 Viz příloha č. 14 
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interaktivitou prostředí sociálních sítí, kde se blogerky vzájemně sledují a kolektivně si 

tak formují svoji uživatelskou zkušenost, postupy a trendy50 (Kaplan, 2010).  

 

„Tak ty muffiny nějakou domácí pohodičku, jak je tam to dřevo a k tomu si 

představíš zimní den a čaj, akorát to teda ta paní trochu divně mačká a úplně mi nesedí 

ty nehty k tomu“ (Josefína) 

„A tohle (muffiny) z toho cítím úplně nějaké víkendové pečení, navozuje to 

takovou pohodovou atmosféru, asi jako hlavně to dělá to dřevo, to mám spojené s 

nějakou chatou, víkendem a časy, kdy nemusíš spěchat. Alespoň taková mě napadla 

asociace. Akorát tedy ty nehty mi úplně nejdou k pekařce, musím říct, to mi tam trochu 

nesedí.“ (Zuzana) 

„Za tímhle [muffiny] si představím nějaké pečení na chalupě, i když bych 

vyměnila ty ruce za nějaké dětské ruce, tyhle mi nějak nesedí třeba na nějakou mámu 

nebo prostě, aby z toho sálalo to teplo domova a bylo to takové rodinnější. Celkově mi 

ty dlouhé růžové nehty nesedí k té celkové náladě a popravdě teď jak na to koukám blíž, 

tak nevím, proč ty muffiny takhle mačká, to mi přijde trochu zvláštní, to se podle mě 

normálně nedělá, ale možná, aby ukázala nadýchanost, nevím.“ (Magda) 

„Tahle fotka (muffiny) na mě taky působí trochu uměle, ale jak je tam to dřevo, 

tak je to laděné do tepla, takže mi to právě evokuje příjemnou atmosféru a třeba rodinné 

pečení s dětmi, akorát ty nehty mi tam nejdou, ale to už je detail, to by asi i klidně mohlo 

tak být.“ (Lucie) 

 

Všechny respondentky zachycují a sdílí jídlo pomocí fotografie, jedna z nich i 

videa, ale fotografie jídla je pro všechny hlavní způsob prezentace na blogu i na 

sociálních sítích. V rozhovorech se u čtyř blogerek objevil důraz na kreativní vyžití a 

„hru“, kterou fotografování a tento druh práce s jídlem přináší. Tento přístup se shoduje 

s teorií Dejmanee, která ve své studii ženských food blogů prezentuje focení jídla jako 

„digitální hru“ a produkt současného trendu DIY51 a také poukazuje na kreativní vyžití, 

které tato hra nabízí. Dejmanee tvrdí, že blogerky se skrze digitální hru s jídlem 

                                                 
50 Viz kapitola 3.3. a 3.4. 
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prezentují a odvádí tak pozornost od svého těla na svůj výtvor. (Dejmanee, 2016) Jídlo 

dává food blogerkám prostor se vyjádřit a rozvíjet své schopnosti a dovednosti.  

  

„Je to taková hra, hrozně pěkná kreativní práce. Já vždycky říkám, že nemaluju, 

nezpívám, tak je pro mě kreativní vyžití tohle [...] Mě to fakt baví, takže když na to mám 

normálně čas a prostor, tak si s tím hraju a cítím, že je to něco, na co se dokážu fakt 

plně soustředit. Když to jde, jako že je třeba dobré světlo a tak, tak je to fakt zábava, 

takže si to užívám.“ (Josefína) 

„Tak protože se tomu [focení] hodně věnuju, studovala jsem to a myslím, že je 

mám hezké a baví mě si s tím hrát.“ (Pavlína) 

„No, já vůbec vlastně neřeším, že to budu někomu ukazovat. Mě strašně baví ten 

moment, kdy já vidím to jídlo skrz ten hledáček a baví mě na to koukat. A moc mě baví 

si s tím hrát.“ (Zuzana) 

„Většinou mě u toho nikdo moc neruší a můžu se vyřádit a vyhrát si s tím a 

hrozně mě to baví.“ (Magda) 

 

Zjištění, že blogerky vnímají jídlo jako hru a práci s ním jako kreativní proces, 

mě přivedlo na otázku, co má pro blogerky větší váhu – požitek ze hry s jídlem a celého 

procesu přípravy a postprodukce či požitek ze samé konzumace pokrmu. Z reakcí 

blogerek na otázku, zda někdy vyfotily jídlo, aniž by ho snědly, tedy vyplývá pravá 

podstata našeho ústředního jevu. Zjišťujeme, že základní vlastnost jídla (nasytit) je často 

odsunuta na druhou kolej a jídlo je využíváno pro jiné účely než pouze konzumace. 

Ačkoliv nejsou jejich zážitky zcela totožné, všechny blogerky  popisují svoji zkušenost 

s tímto jevem. 

 

„No jako nechce se mi to moc přiznávat, ale stalo no a stává se to vlastně i 

docela často, tak všechno jíš studené nebo si to musíš znovu ohřát a pak se teda stane 

to, jak říkáš, že to někdy ani vlastně nesníš, protože už musíš zase někam běžet. To jsou 

                                                                                                                                               

51 Zkratka DIY znamená „Do it yourself“. Tento trend klade velký důraz na podpoření lidské kreativity a 

manuální zručnosti. 
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chvíle za které se celkem stydím nebo prostě mě to naštve, že vlastně ta podstata uniká, 

mám tam dobré jídlo a jím ho za běhu nebo pro jistotu vůbec.“ (Josefína) 

„No, to se jako stalo určitě, ale spíš dřív, když jsem na to neměla tolik času, Teď 

si to umím trochu lépe zorganizovat, myslím, takže jako na denním pořádku to není. 

Někdy se ti něco povede hrozně rychle, třeba jen držíš talíř, cvakneš a zabere to 5 

minut, ale někdy se ti ten styling pořád nedaří a najednou strávíš víc času focením než 

bys chtěla, ale zase když už to děláš, tak se nechceš spokojit s něčím, co bude jen tak 

napůl.“ (Barbora) 

„Jako třeba někdy se přistihnu u toho, že dělám super recepty, super věci, ale 

celý den se nenajím. V tomhle mě to ovlivňuje stoprocentně. Že se snažím to udělat tak 

hezky a tak si s tím hraju, že prostě celý den nejím a nebo na to musím fakt dlouho 

čekat. Když vím, že chci něco fotit, jako i proces a tak, tak tomu přizpůsobuju celý den a 

musím rozmýšlet, kdy a jak to budu dělat. Jako stane se mi třeba, že když pak musím 

někam jít a trvá mi to déle, tak to prostě nesním a sním to třeba až večer.“ (Pavlína) 

Hlavní motivací respondentek je fotit jídlo za účelem sdílení na blozích či 

sociálních sítích. Z těchto výpovědí můžeme vyvodit, že kvůli této potřebě sdílení v 

podstatě dochází k narušení prožití reálného momentu. Linda Stone tento jev definuje 

jako stav „trvale omezené pozornosti“ (Stone), kdy člověk není nikdy stoprocentně 

přítomen a je neustále nastaven tak, aby mu nic neuniklo. V tomto případě vede takové 

chování k narušení rituálu stravování. Na stejnou problematiku naráží i další autoři, 

například Rousseau, který tvrdí, že moment, který je paradoxně největším zážitkem, je 

obětován pro pozdější online sdílení. (Rousseau, 2012) Rousseau upozorňuje na to, že 

člověk se postupně nastaví na to, že žije, aby ukazoval a nikoliv aby skutečně 

prožíval.52 Můžeme se tedy zamyslet nad tím, zda se kvůli neustálé potřebě sdílení 

nevytrácí pravá podstata činností a nedochází tak k proměně spouštěcích mechanismů, 

které člověka motivují k akci – tedy, že člověka řídí více jeho „digitální já“ než 

opravdové já. 

 

„Když fotím sama, tak to někdy jí i manžel později, to záleží co to je a jaký já 

mám hlad a tak [...] Když jdeme do restaurace [s blogerkami] a všichni si to fotí, tak to 

                                                 
52 Viz kapitola 3.4. 
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začneme jíst studené, takže vlastně platíš za skvělé jídlo, které jíš nakonec studené, a 

někdy se i stává, že už během toho focení přemýšlíme, co k tomu napíšeme a tak a že si 

teda vlastně neužijeme to jídlo samotné.“ (Zuzana) 

„To nevím proč, jako jedině, že bych neměla čas? Jako stalo se mi to párkrát 

třeba dřív, když jsem ještě k tomu dělala jinou práci, že jsem třeba musela někam běžet 

a občas se mi stane, že se mi focení třeba nějak protáhne a musím někam vyběhnout, ale 

to je normálka, beru to už jako každou jinou činnost, jako kdybych třeba, plácnu, 

pracovala na daňovém přiznání a do toho si někam odběhla. Většinou si to ale prostě 

dojím potom nebo to sní přítel, záleží na tom, co to je.“ (Lucie) 

„Tak to se mi stává často, hlavně kvůli dětem, třeba něco potřebují a nebo pro 

ně musím jít, protože většinou fotím než jdu dceru vyzvednout ze školky, když syn spí. 

Taky se třeba stane, že už jsem po obědě a fotím třeba snídani, a to na to nemám chuť. 

Takže to prostě nechám na později a většinou to sní někdo z rodiny ten den nebo já 

třeba druhý den.“ (Magda) 

  

Ačkoliv hlavní motivace fotit jídlo může vycházet z potřeby pozdějšího sdílení, 

neznamená to, že by respondentky neměly k jídlu vztah a braly ho pouze jako 

prostředek sebeprezentace. Z jejich výpovědí je patrné, že jídlo vnímají jako požitek, 

který propojuje smysly. Respondentky zdůrazňují, že food styling, a prezentace mají 

schopnost navodit nějakou atmosféru, náladu či emoci. Dále kladly velký důraz na 

propojení smyslů, které konzumace jídla přináší právě díky kombinaci zapojení různých 

smyslových vjemů, nikoliv jen chuti. 

 

„Ten čoko dortík, to na mě působí luxusně, jako romantická večeře, něco co si 

člověk fakt užívá jako věc, co vyžaduje naprostou přítomnost, protože to má smysl, když 

se to jí chvilku po vyndání z trouby, aby si člověk dokázal užít ten kontrast a to, že ta 

čokoláda vytéká. To je taková hravá věc a útočí to na víc smyslů, že je to vlastně dezert 

s akcí.“ (Josefína) 

„A pak jsou lidi, kteří jsou třeba do té restaurace cíleně, aby se dobře najedli. 

Třeba už se i předem kouknou na menu, aby si mohli dobře rozmyslet, co si dát a když 

tam pak přijdu, soustředím se hlavně na to jídlo, sednu si a kousnu si, tak z toho mám 

vlastně zážitek a spustí se mi všechny smysly. [...] Jak jsem už říkala, je důležité, aby to 
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vypadalo pěkně, a člověk si to pak dokáže vychutnat všemi smysly. Pěkně to vypadá, 

voní to a chutná to a zapojíš u toho všechno. A když je to dělané s láskou a dobře 

vyfocené, tak potom člověk dokáže ty vjemy, které u toho sám vnímá přenést i na ty lidi“ 

(Magda) 

 

Propojení smyslů bylo také zmiňováno v odpovědích týkajících se spojení jídla a 

sexu. Toto zjištění nachází oporu v argumentu Donnana a Magowan, kteří zdůrazňují, 

jak důležité je propojení smyslů v uspokojivé konzumaci jídla a prožití sexuálního aktu . 

(Donnan, 2010)  Reakce blogerek na toto propojení a konkrétní fotografie opět 

potvrdily jejich vnímání jídla jako prožitku a něčeho, co přinese naplnění a uspokojení i 

v jiných rovinách. V tomto kontextu se ještě z diskuze vynořila paralela mezi požitkem, 

který přináší jídlo, a požitkem, který přináší sex. Všechny respondentky se shodly na 

srozumitelnosti tohoto propojení a zmínily, že se podle nich nejedná o nový koncept, 

což potvrzuje, že tato paralela je v naší kultuře hluboce zakořeněná. 

 

„Ale to uspokojení prostě přináší obě věci, jídlo i sex, takže chápu odkud to 

propojení jde.“ (Josefína) 

„Podle mě to spojení tam určitě je, že jako vždycky to bylo spojené, že třeba 

nejdřív se jde na večeři a potom domů. Takže myslím, že určitě jo a taky víme, že 

některá jídla působí afrodiziakálně jako ústřice a myslím, že už v historii tohle věděli, 

akorát se to tedy přeneslo do modernějších výrazů, ale nějaké spojení jídla a sexu podle 

mě bylo vždycky.“ (Barbora) 

„No jako myslím, že obecně food porn je senzace, jako výplod dnešní doby, ale 

co se týče spojení jídla a sexu, tak to si myslím, že je už dlouho nebo možná bylo 

vždycky. A taky že jo všichni známe ty otázky „Jídlo nebo sex?“ (smích). Ale z toho 

vidíš, že to propojení tam nějaké být musí. Jako když máš dobré jídlo, tak tě uspokojí 

vlastně asi podobně trochu jako sex, vlastně si s tím tak vyhraješ, jíš to, to je příjemná 

aktivita a pak se cítíš dobře. Takže asi nějaká paralela tam je.“ (Pavlína) 

„Hele podle mě to [spojení jídlo a sex] bylo vždycky, jako jasně, že se tomu 

neříkalo food porn (to ani nevím, jak vzniklo), ale myslím ten koncept, to spojení [...]  U 

dobrého jídla vlastně cítíš to samé jako u dobrého sexu. Tedy jako jasně, že to nemyslím 
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úplně doslova (smích), ale na určité úrovni je to spojení podle mě hodně podobné. Nebo 

prostě já to tak cítím.“ (Zuzana) 

„Jako nevím jestli to vždycky bylo takhle, ale řekla bych, že možná i jo, protože 

to jsou dvě věci, co přináší slast člověku.“ (Lucie) 

„Když si člověk dá něco úplně božího nebo prostě jako orgasmus, ale ne ze sexu, 

ale z jídla. To je na jedné vlně.“ (Magda) 

 

Dvě blogerky podtrhují důraz na propojení smyslů v jídle srovnáním s módou, 

tedy dalším populárním objektem blogerského zájmu, čímž se spojení mezi jídlem a 

sexem ještě více prohlubuje. 

 

„Taky je to založené na vyvolání určitého vjemu. Jako když vidíš avokádový 

chleba, tak vypadá hezky a víš nebo dovedeš si představit jak chutná, a o tom to taky je, 

že vlastě fotkou jídla vyvoláš nějakou emoci nebo smysl, že na to dostaneš chuť. Je tam 

zastoupených víc smyslů, si myslím, než třeba u módy. Tam prostě jen vidíš, ale dál už to 

nejde.“ (Pavlína) 

„Třeba nakupování ti přinese požitek taky, ale ne přeci v rovině smyslů [...] To, 

že to [čokoláda] z toho vlastně vytéká je super a útočí to nejvíc na smysly“ (Zuzana) 

 

V tomto kontextu je důležité zmínit i fenomén food porn, na který všechny 

respondentky přirozeně během rozhovoru narazily bez mého přímého dotazování na 

toto téma. Ačkoliv se všechny shodují na propojení jídla a sexu, většině z nich připadá, 

že samotné spojení food porn, které tento fenomén vyjadřuje, je kvůli nadužívání 

významově prázdné a pozbývá podle nich informační hodnotu. Donnan tvrdí, že sex 

měl vždy moc upoutat i mimo manželskou ložnici (Donnan, 2010). Právě to, že sex 

dokáže zaujmout a získat lidskou pozornost, vede k jeho nadužívání i v kontextech, 

které nemají se sexualitou nic společného jako například cabin porn či organizational 

porn. V těchto případech má slovo „porn“ pouze znázornit, že se jedná o něco 



 

 

73 

 

uspokojivého. Můžeme tomu tedy rozumět tak, že pravá podstata spojení food porn se 

vytratila v důsledku nadužívání slova porn.53  

 

„Podle mě lidi nad tím už nepřemýšlejí, že už to jako zdomácnělo. Jakože když 

mám dobré jídlo, tak se prostě dává hashtag ‚food porn‘ a ani vlastně nevím, kdo s tím 

začal, ale vidím to fakt skoro u každé fotky i u lidí, co dělají recepty. Jako asi je to 

pozitivní, že to jídlo je dobré, že jako lepší jsem nejedla. [...] Tím, jak to lidi používají 

aniž by to vlastně něco znamenalo, tak už to je prostě úplně prázdné, takže ani nevím, 

jestli se dneska dá říct, že to něco vystihuje.“ (Barbora) 

„Jako je to silné spojení, že vlastně porno je sexuální, že jo. Má to v tobě vyvolat 

pocity, že je tam nějaké totální uspokojení, nějaký vrchol [...] Ale celé je to už tak 

zobecněné, že vlastně lidi úplně nevnímají, co to doopravdy je. Ten hashtag takhle 

nevnímám, a to myslím, že takhle ho nevnímá fakt už skoro nikdo.“ (Pavlína) 

 

Dvěma blogerkám dokonce přijde toto používání nevhodné či „neohrabané“ a 

ačkoliv spojení jídla a sexu uznávají, přijde jim trapné na tento fakt vědomě 

poukazovat. Vysvětlením tedy může být, že pro některé lidi má jídlo samo o sobě dost 

silnou výpovědní hodnotu a není potřeba ho v jejich očích lacině a otevřeně spojovat se 

sexem. Může se tedy stát, že označení obsahu jako food porn nejen přiláká pozornost 

diváka, ale může být vnímáno jako neprofesionální a nevkusné a ubírat jídlu na 

důležitosti. Krishendu na tuto problematiku naráží ve svém článku „Domesticating 

Cuisine: Food and Eastehtics on American Television“, kde říká, že když se člověk 

rozhodne něco označit jako pornografické, okamžitě otráví dané téma a ukončí tak 

celou diskuzi. (Krishendu, 2010) 

 

„Ale když to někdo fakt používá jako vědomě, tak mi to přijde dost divné a 

nevhodné, protože máme, do háje, tolik slov, ktera by to vystihla stokrát lépe než tady 

nějaké chuťové orgasmy. Jako třeba když si představím, že jsem matka, stojím tady v 

kuchyni a mám z toho „chuťový orgasmus“ a je to „porno“, tak to mi prostě nepřijde 

vhodné. To spojení mi prostě nesedí [...] Jako to srovnání jídla se sexem prostě není v 

                                                 
53 Viz kapitola 1.4. 
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důsledku špatně, ale mně to prostě jen přijde trapné, když se na to upozorňuje. 

(Pavlína) 

„No, jako vlastně jo, chápu, co se tím chce říct, ale mám pocit, že je to takové 

neohrabané, trochu trapárna, já vždycky trochu protočím oči, když to někdo použije. 

Když to tam je, tak to tam prostě je a nevím, jestli je potřeba na to takhle celkem lacině 

ukazovat [...] už je to odrhovačka“ (Josefína) 

 

Tři blogerky upozorňují, jak má podle nich být chápána pravá podstata food 

porn a zdůrazňují výjimečnost okamžiku a navozeného stavu, který toto spojení 

zastupuje. Tato výpověď svědčí o představě, že člověka přitahuje to, co nemůže mít a co 

vnímá jako nedosažitelné. Na tento aspekt upozorňuje McDonnell, který tvrdí, že 

vysoce estetické pokrmy si zahrávají s hranicí přístupnosti, stávají nedosažitelným 

objektem touhy a jsou konzumovány hlavně očima a myslí. (McDonnell, 2016) 

 

„Já to beru tak, že to není jenom jako jídlo, které má jen funkci tě zasytit, ale 

máš z toho krásný zážitek. Vypadá to krásně, voní to krásně a přinese ti to i nějaké 

emoce a užiješ si to prostě. A tím spíš tedy, když je to něco, co si nedokážeš doma 

udělat, protože tím, že si to doma nedokážeš udělat, je to pro tebe něco hrozně 

atraktivního a nedosažitelného a tím se to vlastně stává sexy a něco, po čem prahneš a 

chceš to znovu a znovu. [...] Dostává tě to prostě vnitřně na jiný level a cítíš se krásně. 

(Zuzana) 

 

Jedna blogerka v tomto kontextu upozorňuje na fakt, že ne každý je schopen 

tomuto spojení plně porozumět, záleží podle ní na celkovém naladění člověka. Z toho 

vyplývá, že ačkoliv je spojení mezi jídlem a  sexem kulturně hluboce zakořeněné, 

vlastnost vnímat jídlo jako požitek ekvivalentní sexu není obecně platná a nemůžeme ji 

přisuzovat lidem jako celku. Jedná se o určité požitkářství, které si v sobě člověk musí 

vypěstovat a na které se musí být schopen vnitřně naladit a mít pro to také ty správné 

podmínky. 
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 „Já myslím, že je to něco, co nemůže zažít úplně každý [...] Jsou lidi, kteří třeba 

jdou do restaurace, dají si dobré jídlo, sní ho a dobré, jdeme domů. A pak jsou lidi, kteří 

jsou třeba do té restaurace cíleně, aby se dobře najedli, [...] soustředí se hlavně na to 

jídlo, sednou si a kousnou si a mají vlastně zážitek a spustí se jim všechny smysly. Takže 

podle mě ten ‚food porn‘ může pochopit a zažít opravdu jen nějaká skupina lidí, která to 

jídlo vnímá jinak než jen něco, co člověk dělá, aby přežil, ale dokáže si to opravdu užít. 

(Magda) 

 

Další blogerka poukazuje na vnímání food porn jako zážitku, který přináší 

nějaké zhřešení nebo něco, co může člověk považovat za speciální a jako zpestření 

všedního stravování. V této výpovědi je propojení mezi požitkem, který přináší jídlo a 

sex velice pregnantně pojmenováno.  

 

„Když se řekne ‚food porn‘, tak pro mě to je nějaké jídlo, které je takové jako 

řekněme zakázané, v tom smyslu, že si ho dám jednou za čas a je to prasárna. Já bych 

třeba nenapsala ‚food porn‘ u něčeho, co si dávám každý den ke snídani, ale je to prostě 

něco, co zapojí všechny tvoje smysly a ty si to dáš do pusy, zavřeš oči a je to skoro jako 

ten orgasmus. Tam vlastně vidím to propojení. Je to něco, co ti přináší takové speciální 

pocity a musíš to do sebe rvát a sbíhají se ti sliny jen jak na to pomyslíš. Je to vlastně 

porno v puse, nebo to si pod tím představím.“ (Lucie) 

 

Rousseau výklad food porn jako „něco, čím člověk zhřeší“ vnímá jako negativní 

a upozorňuje, že může podporovat obsesivní a a nezdravý vztah k jídlu, jelikož může 

vést k přejídání či naopak hladovění. Ačkoliv je na první pohled food porn často chápán 

jako bezpečnější než pornografie, může vést k nezdravým tendencím.  (Rousseau, 2014)  

  

4.3.2. Příčiny vedoucí k ústřednímu jevu 

Aby prezentace výsledků mého výzkumu byla kompletní, je kromě identifikace 

a popisu ústředního jevu a jeho subkategorií nutné uvést také příčiny, které k tomuto 

jevu vedou. Během analýzy rozhovorů se ukázalo, že jedna z hlavních příčin je potřeba 
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seberealizace, která se pojí s potřebou zpětné vazby a uznání. V rozhovorech velice 

silně zaznívá rozčarování z nenaplněných očekávání v tomto směru a všechny 

dotazované food blogerky se shodují, že když jejich práce není dostatečně oceněná, 

zažívají velice silné negativní pocity, které můžou vést i k pochybování nad vlastní 

prací. Jídlo tedy v tomto případě můžeme chápat jako nástroj k seberealizaci a k 

uspokojení touhy po dobrém pocitu z dobře odvedené práce. Vysvětlením může být to, 

že prostředí webu 2.0 a sociálních sítě díky své interaktivitě, nastavily určitá pravidla, 

podle kterých se hodnotí úspěch a zformovaly chování uživatelů. Raisborough tvrdí, že 

„prosté žití“ již není přijatelné a značí pasivitu a nedostatek snahy a zodpovědnosti 

(Raisborough, 2011). Respondentky tak můžou mít pocit, že úspěch v normálním životě 

nestačí a je potřeba získat uznání i v online světě, kde se navíc úspěch měří na „likes“ a 

jde tedy lépe rozeznat. Člověk má svoji kvalitu jasně potvrzenou a může se jí opájet a 

neustále se k ní vracet a utvrzovat se ve vlastním úspěchu. Keen tento jev definuje jako 

„sebeprezentační mánii“ či „narcistickou epidemii“. (Tanner, 2013)  

 

„No...a když je nějaká fotka neúspěšná, tak to mě hodně mrzí, no. To si myslím, 

že je daleko větší mrzení, než kdybych si nemohla vyfotit něco někde, jak jsme se bavily. 

Nemáš pak zpětnou odezvu a to je prostě špatné, no. O to víc, když je to u něčeho, kdy si 

to focení třeba fakt užívám a vím, že se to fakt zadařilo a chci se o to podělit, a lidi na to 

pak nereagují, tak to je prostě fakt hodně špatný pocit [...]Ale je fakt, že kvůli tomu 

někdy zažívám hodně smutné pocity, že to člověka fakt celkem sundá. Že si jako říkám: 

„Ty jo, lidi, tak co děláte, vždyť je to krásná fotka.“ (Pavlína) 

„No, tak to ti upřímně můžu říct, že mě to tedy hodně, ale hodně sere. Jako 

promiň jo, ale to se prostě nedá úplně říct slušně, abych vyjádřila, jako moc mi to vadí. 

Já mám tedy pocit, že vůbec nedokážu odhadnout, co se lidem líbí a co ne. Většinou je 

to tak, že když se mi líbí nějaká fotka, tak má prostě úplně nejméně lajků a když dostane 

málo lajků, tak mě to prostě opravdu vytočí a celkem i zkazí náladu.“ (Zuzana) 

„No, tak to ti řeknu úplně jednoduše, já jsem vždycky hrozně nasraná, ale jako 

opravdu, jo to si tam pak nějak podtrhni, protože jako třeba povede se mi fotka, a u 

některých fotek jsem fakt stoprocentně přesvědčená, že jsou fakt super a říkám si, že 

tohle je fotka, za kterou by se nemusel stydět ani časopis. Povede se mi nastylovat jídlo, 
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světlo je super, jo prostě bych na té fotce nic neměnila a pak prostě přijde třeba jen 

polovina lajků a já jsem potom strašně moc vytočená.“ (Magda) 

„Musím říct, že někdy jsem si opravdu jistá, že se mi nějaká fotka povede a 

úplně bomba a říkám si: „Ty jo bomba, teď mi přibydou followers“ a jsem z ní prostě 

naprosto nadšená a dám ji na Instagram a najednou prostě nic - málo ohlasů, málo 

lajků, malý dosah. Tak musím upřímně říct, že z toho mám tedy velké depky a hodně to 

řeším a kolikrát si třeba i s holkama píšeme jestli tu fotku třeba smazat a dát ji v jiný 

čas nebo přemýšlím, jestli jsem ji dala v jiný čas. [...] To je prostě pocit bezmoci a je to 

hrozně demotivující.“ (Lucie) 

 

Je tedy patrné, že nedostatečné reakce si respondentky vykládají jako neúspěch, 

který může být zdrojem velice intenzivních negativních pocitů. Ačkoli se jedná pouze o 

virtuální podporu, mají pocity, které vyvolá (ať už pozitivní či negativní) dopad na 

reálné bytí. V těchto pocitech může hrát roli ještě ekonomický faktor, tedy například to, 

že s větším úspěchem přichází i nabídka lepších možností spolupráce a podobně. V 

případě tohoto výzkumu je ale tento faktor spíše upozaděn vzhledem k tomu, že vybrané 

respondentky již dlouhodobě spolupracují s velkými značkami a počet „likes“ reálně 

nijak nedefinuje úspěch jejich blogu. 

Z výpovědí je patrné, že hlavním kanálem pro získávání podpory a sledujících 

jsou sociální média, na kterých si food blogerky potvrzují a ověřují kvalitu své práce, a 

jedná se tedy o zdroj dobrých pocitů z dobrého ohodnocení a uznání, popřípadě silných 

negativních vjemů z nenaplněných očekávání. Z rozhovorů celkově vyplývá silná 

potřeba blogerek získat od veřejnosti reakce, o kterých si myslí, že si je zaslouží a že 

tím je potvrzena kvalita obsahů. To se projevuje i intenzivní snahou pochopit a 

rozklíčovat vnitřní procesy a preference jejich sledujících. 

 

„[N]echápu, proč se to [sdílená fotografie] lidem nelíbí, když mně se to tak líbí 

a pak prostě potom nechápu, proč se jim líbila jiná fotka, která mě zase třeba nepřišla 

vůbec tak dobrá. (Zuzana) 

„[N]ěkdy mě to překvapí, děláš se tři hodiny s dortem, který je krásný a má 

dobrou odezvu a pak tam přidáš avokádové ponožky a všichni začnou bláznit a má to 
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stovky lajků, to jako vlastně úplně nechápu, ale chtěla bych to pochopit (smích)“ 

(Pavlína) 

„No, ty jo to je někdy hrozná enigma. Jako jo, myslím, že dokážu odhadnout, 

jaká fotka bude mít úspěch, jo a jaká bude třeba trochu slabší, ale někdy mě to stejně 

hrozně překvapí. Jako nedávno jsem fotila talíře jo, jen jako prázdné jako sbírku a ty 

talíře dostaly asi třikrát tolik ‚lajků‘ na Instagramu než něco co mi třeba zabralo půlku 

dne. Tak to mě třeba fakt zaskočilo úplně. Jako v dobrém, ale když je to naopak, je to 

horší.“ (Josefína) 

 

U dvou blogerek je pnutí z nedostatečné odezvy natolik silné, že si reamce od 

sledovatelů přímo vyžádají. Za povšimnutí stojí fakt, že respondentky mají tak silný 

pocit, že si odměnu v podobě „likes“ zaslouží, že jim nepřijde zvláštní si o ni říct. Tento 

způsob chování je přijatelný pouze v online prostředí a v reálném životě by 

pravděpodobně nezískal příliš velké pochopení. Můžeme si to tedy vysvětlit tak, že 

respondentky v sobě tuto potřebu být chváleny vždy měly, ale nemohly jí dát plně 

průchod. Prostředí sociálních sítí však tento styl přijímá a mohou se tak v tomto směru 

volně projevit. Mehdizadeth tvrdí, že digitální obraz, který si člověk vytváří, může být 

často věrohodnější než jeho opravdové já právě proto, že online prostředí přináší větší 

svobodu a toleranci oproti přímému lidskému kontaktu. Člověk se tedy nemusí obávat, 

že by ho za jeho chování někdo přímo napadl. (Mehdizadeth, 2010)  Z výpovědí 

vyplývá, že motivací produkce a sdílení obsahů je dobrý pocit z obohacení veřejnosti, 

který vede k naplnění vlastního očekávání a potřeby úspěšné seberealizace. Produkce 

musí být odměněna dle představ, a pokud není, nastává vnitřní konflikt, který může 

eskalovat až do pocitů agrese. 

 

„[Č]asto dělám, že na tu fotku upozorním ve stories a to si třeba zobrazí dva 

tisíce lidí a stejně té fotce like nedají. A já si říkám proč to tak je. Když třeba tu fotku 

vidí, tak jestli je jim zatěžko najet si na ten profil a dát té fotce ten like, jestli jim jako 

dělá problém dvakrát kliknout. To by mě zajímalo, proč si lidi nedají tu práci, aby 

vlastně udělali dva kliky, na mě a na fotku. Pak si lámu hlavu, co jim na té fotce třeba 

vadí nebo proč to prostě nemá ten dosah [...] Prostě mě to hrozně sere a mám z toho 

pocity smutku a agrese. (Magda) 
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„[K]olikrát to [nedostatečnou odezvu] řeším tím, že udělám printscreen, dám ho 

do stories a dám: „Viděli jste novou fotku, je tam málo srdíček“ nebo „Dáte mi srdíčko, 

uděláte mi lepší den?“ a vlastně ti lidi jsou úplně skvělí, že oni tam opravdu jdou a ten 

like dají. (Lucie) 

 

Toto téma velice úzce souvisí s vyjádřením blogerek k tématu digitálního 

narcismu, ve kterém se odkrylo, jak tyto své potřeby reflektují a vnímají. Jak popisuji v 

kapitole 3.4., definice digitálního narcismu není zcela přímočará a autoři se v jeho pojetí 

liší. Lidé mají tendenci narcismus zjednodušovat a chápat ho jako nezdravě vysoké ego 

(Tanner, 2013), což je ale podle autorů, kteří se touto tématikou zabývají, zavádějící 

definice. McLuhan tvrdí, že vzhledem k tomu, že se narcista nezamiloval do svého 

odrazu cíleně, nejedná se o čistou sebelásku, ale spíše o pocit ztracenosti a 

neukotvenosti. Ve skutečnosti ho tyto pocity činí zranitelným. (McLuhan, 2001) Pokud 

respondentky opravdu trpí nějakou formou digitálního narcismu, což bychom z jejich 

výpovědí pravděpodobně mohli vyvodit, mohli bychom použít McLuhanovu definici k 

objasnění zranitelnosti a nedostatku odstupu, které blogerky popisují. Nedostatek 

odstupu může být také podpořen tím, že se jedná o pohyb v novém prostředí, ve kterém 

se uživatelky po sociální stránce ještě plně nezorientovaly. 

Respondentky reagují na otázku digitálního narcismu různě, ale pouze jedna 

blogerka se vyjádřila, že se jí toto téma netýká a nepociťuje potřebu chvály, spíše ji 

irituje neznalost „klíče“, podle kterého uživatelé hodnotí obsahy na sociálních sítích. 

 

„Jako to [digitální narcismus] mi nepřijde, že bych měla. Jak jsem mluvila o 

těch fotkách, že mě to štve, tak to je ale spíš kvůli tomu, že nechápu ten vztah k té jiné 

fotce, proč se jim třeba líbí o tolik víc, takže to není, že já bych chtěla víc a víc, ale spíš 

jen nerozumím těm rozdílům a těm motivacím a to mě prostě na tom štve. Mě ty lajky 

prostě skutečně nenaplňují.“ (Zuzana)  

 

Dvě blogerky přiznávají, že se jich digitální narcismus týká, ačkoliv jedna tento 

jev vztahuje na uživatele sociálních sítí jako skupinu a druhá ho vztahuje pouze ke 

skupině blogerů. 
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„A jako ta potřeba prezentovat se je asi jasná. Všichni se vystavujeme a všichni 

sledujeme, jak na to ostatní reagují. A v tom tedy nejsem jiná.“ (Josefína) 

„Jako asi se nás to týká všech, řekla bych. Nemyslím nějak do extrému, že 

všichni trpíme narcismem, ale prostě každý bloger chce být vidět, proto asi taky píše 

blog. Kdyby nechtěl být vidět, tak si vaří v soukromí a nikde se neprezentuje. Každému 

nám dělá dobře, když má jeho produkt ať už je to cokoliv úspěch. Platí to i na sítích, 

takže trocha narcismu v nás všech asi bude.“ (Barbora) 

 

Jedna blogerka vyjadřuje snahu tomuto fenoménu nepropadnout a udržet si 

zdravý odstup pomocí argumentace, ale přiznává, že je tento postup jen velice těžko 

proveditelný a v podstatě nefunkční. Poukazuje to na sílu sociálních sítí, které se jedinec 

nemůže dost dobře ubránit. Kaplan a Heinlein upozorňují, že sociální sítě formují 

uživatelskou zkušenost a můžeme argumentovat, že jsou nastavené tak, aby v 

uživatelích pěstovaly potřebu úspěchu a závislost na pozornosti a zpětné vazbě. Tu 

přirozeně lidé mají, ale v běžných interakcích není tolik příležitostí ji projevit napřímo. 

 

„No, tady to je právě to, že lidi by se z toho neměli posrat a pochopit, že to, kolik 

mi kdo dá lajků nedefinuje, jak já jsem dobrá, hezká a nebo i potažmo, jak dobře fotím, 

tam je hrozně moc faktorů, které mají vliv na ty likes [...]Ale to si můžeš stokrát 

vysvětlovat, ale stejně tomu propadneš, to je silnější než ty.“ (Pavlína) 

 

Dvě blogerky popírají, že by v jejich případě šlo o formu narcismu, ale pouze o 

oprávněnou a zaslouženou potřebu zpětné vazby, kterou pro svou práci vidí jako 

klíčovou. Druhá potom zmiňuje nejvyšší možnou laťku, na kterou je možné dosáhnout, 

a tou je uznání někoho přímo z food blogerské komunity. Jedna z nich tuto zpětnou 

vazbu vztahuje i na svůj osobní život a považuje ji za terapeutickou. Na tomto příkladu 

můžeme pozorovat, že naše „digitální já“ funguje jako extenze našeho opravdového já a 

člověk si skrz něj může řešit problémy, které ho pálí v realitě. Otázkou ale zůstává, do 

jaké míry může úspěch „digitálního já“ navodit pocit spokojenosti v reálném životě. Na 

základě „tekutosti“ digitálních vztahů se můžeme domnívat, že pocit úspěchu v online 
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světě se jen těžko může rovnat úspěchu v reálném životě, což vysvětluje i to, že dobrý 

pocit z digitálního úspěchu rychle vyprchá a člověk si ho znovu a znovu potřebuje 

potvrzovat a obnovovat. Toto můžeme chápat jako jeden z hlavních důvodů závislosti 

na sociálních sítích. 

 

„[V]ětšina z nás tu práci, kterou pro lidi děláme děláme zadarmo, když tedy 

nepočítám nějaké spolupráce a tak, takže pro nás je ta pochvala nebo ten feedback 

největší odměna. Podle mě to tedy není forma nějakého narcismu, ale toho, že my 

potřebujeme cítit nějakou odměnu. Druhá věc je pak moje osobní a to je, že moje máma 

na mě vždycky byla hrozně drsná a nikdy mě nechválila, takže mě se teď vrací to, co mi 

máma nikdy nedávala.“ (Lucie) 

„Když vím, že se mi to povedlo, tak chci vědět, že se to lidem líbí a chci, aby mě 

za to chválili, prostě pojďte do mě a řekněte mi, že je to dobré a pěkné a dejte mi ty 

lajky a já z toho potom můžu mít dobrý pocit. To není narcismus, to je prostě jen fér, 

protože jakoby dáváš něco ven a stojí tě to spoustu úsilí a nikdo ti za to nic neplatí nebo 

tak. Mně je potom daleko lépe, protože vím, že to mělo smysl a odvedla jsem dobrou 

práci a jsem prostě fakt dobrá. Vlastně se sama dokážu poplácat po rameni a říct si, že 

tohle tedy klaplo a jsem dobrá [...]A když mi potom třeba napíše nějaká blogerka, která 

má krásné fotky, že to mám hezké a povedlo se mi to, tak je to pro mě zadostiučinění, že 

i ty holky, co mají super fotky, jsou schopné mi napsat: ‚Hele, povedlo se ti to, je to 

dobré, líbí se mi to.‘“ (Magda) 

 

4.3.3. Následky plynoucí z ústředního jevu 

Z rozhovorů vyplynulo, že blogerky samy sebe vnímají jako součást blogerské 

komunity s určitými specifiky a stanovenými pravidly, která je třeba dodržovat, pokud 

chce jedinec dosáhnout úspěchu. Nejčastěji blogerky zmiňovaly nezbytnost disciplíny, 

konzistence a plánování. Dále pak organizaci, systém a udržování kontaktu s fanoušky a 

pravidelnost, a to jak na blogu tak na sociálních sítích. 
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„Jako je potřeba udržovat nejen blog, ale i sociální sítě, takže facebook a hlavně 

Instagram, to mi přijde teď důležitější i a lidi tam jsou víc aktivní. Takže fotky a 

instastories a tak. Jako samozřejmě je to zábava i pro nás, ale musí to mít celkem jasný 

řád, aby si to udrželo pozornost lidí.“ (Zuzana) 

„Určitě pravidelnost musí být. Je potřeba být s tím v kontaktu a hodně se tomu 

věnovat [...] Když si lidi navyknou, že ten bloger nějak funguje, tak je to potřeba dodržet 

a udržet.“ (Barbora) 

„Pak člověk musí být dost organizovaný a mít v tom systém a být celkově 

konzistentní, aby ho ty lidi chápali a věděli, co očekávat, to je hodně důležité, protože 

podle mě třeba moji followers na tohle podle mě opravdu dají a vyhovuje jim to, tím, že 

mě sledují i starší a tak.“ (Magda) 

„[Č]lověk musí zároveň plánovat, co chce dělat on, sledovat, co se vlastně na 

scéně děje a pak co dělají ostatní a taky ty recepty zkoušet několikrát a vylepšovat, aby 

to opravdu stálo za to. Je to pořádná práce, aby to ty lidi pořád bavilo a dostávali od 

toho to, co očekávají.“ (Zuzana) 

„Když máš prostě kvalitní obsah tak to chce řád a pravidelnost.“ (Josefína) 

 

Všechny blogerky také vyhodnotily vizuální materiály jako nejdůležitější obsah 

blogu, důležitější než text, čímž se vysvětluje, proč má pro ně fotografování jídla 

takovou váhu. Respondentky vnímají, že se díky tomuto rysu mohou určitým způsobem 

odlišovat od toho, co považují za normální chování. Společnost je v jejich očích 

rozdělena na skupiny „bloger“ a „nebloger“. Pět blogerek hovoří o fotografování pro 

účely sdílení obsahu jako o něčem nepřirozeném, odlišnosti, konkrétně „nemoci“ nebo 

„posunutých hranicích“. 

 

„Když jdeme do restaurace a všichni si to fotí, tak to začneme jíst studené, takže 

vlastně platíš za skvělé jídlo, které jíš nakonec studené a někdy se i stává, že už během 

toho focení přemýšlíme, co k tomu napíšeme a tak a že si teda vlastně neužijeme to jídlo 

samotné. Jako že vlastně nejsi úplně v tom momentu, což je fakt škoda. Jako máme 

vlastně nemoc, nemoc, že to potřebujeme sdílet a sociálních sítích, ale už nejde o to 

jídlo jako takové.“ (Zuzana) 
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Z této citace je naprosto jasné, že respondentka si plně uvědomuje, že se zážitek 

z jídla jako takového upozaďuje ve prospěch pozdějšího sdílení na sítích. Reálný 

prožitek se tak tříští a rozmělňuje. Zajímavé je, že si je vědoma, že tento stav není 

ideální, a pokládá ho doslova za „nemoc“, ale přesto svoje návyky nechce nijak měnit, 

jelikož motivace sdílení na sítích je příliš silná. Rousseau ve své knize Food and Social 

Media: You Are What You Tweet popisuje stejný jev a vztahuje ho k digitálnímu 

narcismu v souvislosti s tím, že člověk je ochoten vzdát se úplného prožití momentu, o 

kterém tvrdí, že ho naplňuje. Upozorňuje také, že závislost na sdílení způsobuje u lidí 

pocit, že jejich zkušenost není kompletní, pokud ji nezaznamenají.  

 

„Já mám dvě děti a dceři je skoro šest a když někam jdeme, tak dostaneme jídlo 

na stůl a ona říká manželovi vždycky: „Tati, ještě nejez, mamka si to musí vyfotit.“ Tak 

si říkám, že už tím je vlastně úplně nakažená, když v šesti letech ví, že si to jídlo budu 

chtít fotit nebo že se jídlo nejdřív fotí a pak až jí. Jako vždycky, když si to uvědomím, tak 

mi to trochu vadí, protože ona si třeba i doma hraje, že vyfotila něco na Instagram nebo 

mně třeba něco blikne na mobilu a ona hned: „Mami, máš tam Instagram a tak.“ Mně 

to přijde, že je to docela dost blbé, protože už to vnímá jako běžnou věc a to vlastně 

nevím, jestli chci, aby tak vnímala. (Magda) 

„Sice se nestydím a asi ty hranice mám posunuté“ (Lucie) 

„Jako někdy se to nehodí, že člověk čeká nebo to vypadá divně, ale zase dneska 

si fotí každý všechno, takže mě už nepřijde divné si fotit jídlo v restauraci. Jako ale 

někdy to může být lehce přes čáru, to jo [...] Jako je to [focení jídla] divné, to jo.“ 

(Barbora) 

„Nám to nepřišlo, protože to [focení jídla] děláme pořád, no, ale ona 

[kamarádka neblogerka] to vůbec nedávala. Takhle v porovnání s lidmi, kteří si v 

tomhle vůbec nejedou, pak člověk vypadá fakt trochu jetě. No a asi trochu jeté jsme, no. 

(smích) (Josefína) 
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Tři blogerky argumentují, že jejich odlišné chování se dá omluvit tvorbou 

nějakého obsahu, tedy že jsou food blogerky a jejich odlišné chování je do určité 

pochopitelné, jelikož se děje za nějakým konkrétním cílem. 

 

„Je fakt, že lidi v mém okolí vědí, že mám blog, takže by je to tolik nepřekvapilo, 

ale jako není to prostě slušné a asi bych z toho měla nějaké pnutí, že ten člověk čeká na 

mě. Ale zase když si to můžu dovolit, tak normálně vstanu a řeknu, že sorry, že si to 

vyfotím, ale ať všichni v pohodě jí [...] Vždycky musím vycítit ten okamžik a říct si, jo 

tady můžu a když ne, tak prostě ne, no. Takže vlastně to často dělám, jo, protože už na to 

jsou lidi kolem mě zvyklí.“ (Josefína) 

Ale zase jako já to mám jinak, protože já chodím na většinu akcí, kde mě zvou a 

kde je žádoucí, abych tohle dělala, takže mně se to nestává tak často, že by na mě někdo 

koukal divně. Všichni vědí, že mě to živí a vědí, že to dělám, a berou to jako součást 

mojí práce a toho, co dělám. (Barbora) 

Já jsem pracovala ve velké státní firmě a když jsme jeli na výjezdní poradu s 

těmi nejvyššími řediteli, tak jsme měli večeři se super jídlem, tak se s tím mým 

blogováním všichni sžili, že i vlastně můj šéf, což je největší kápo, tak říkal třeba: 

„Nesahejte na ten coffee break, ona si to ještě nenatočila a tak, a pořád mě někam 

volal, ať si jdu něco natočit a ptal se mě, jestli už to mám vyfocené a tak. (Lucie) 

 

Ačkoliv se food blogerky domnívají, že je jejich chování v některých ohledech 

specifické, zejména tedy v potřebě fotografovat jídlo, všechny z nich zmiňují existenci 

hranic, které by v žádném případě nebylo vhodné překročit. Naprosto klíčovou roli hraje 

pocit a intuice v daný moment. Všechny staví svůj zájem až na druhé místo za zájem 

skupiny či jiného jedince a zdůrazňují důležitost morálních zásad, které musí být 

dodrženy i za cenu nepříjemných pocitů či tenzí vyvolaných nemožností realizovat 

svoje plány a potřeby. Z jejich strany tedy dochází k seberegulaci. Můžeme to chápat 

tak, že respondentky staví reálný moment nad moment virtuální, a ačkoliv můžou cítit 

napětí z toho, že nemohou nějaký moment zachytit, převládnou hluboce zakořeněné 

morální a společenské zásady. 
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„[J]e potřeba dát pozor na to, abych tím nějak nenarušovala atmosféru a 

pohodu. Jako nemůžeme čekat hodinu než si to vyfotím, aby si někdo mohl namazat 

palačinku, to si můžu takhle dělat jen když si fotím sama a nikoho s tím neseru.“ 

(Josefína) 

Jo, jako já si to občas řeknu. Třeba si řeknu: „ty jo, tady se mi prostě nechce“, 

že jako necítím v té společnosti ten ‚vibe‘, že se to hodí. (Barbora) 

Jako moje rodina už kolikrát zažila, že jsme grilovali třeba a já si to tam tak 

různě štelovala, ale není to nic dramatického, že bych s tím nějak narušovala akci, jako 

– „tak teď půlhodiny klídeček a budeme fotit“. (Pavlína) 

„No, podle mě je úplně v pohodě, když je to dostatečně dopředu a nebudu tím 

otravovat ostatní lidi, ale často mi přijde, že se tím jako vzájemně nasíráme, protože si 

tím kazíme společný čas. [...] Jako že vlastně nejsi úplně v tom momentu, což je fakt 

škoda. [...] Tohle si asi člověk v sobě musí korigovat, jak nejlépe to umí a nenechat se 

tím úplně strhnout. Třeba si to vyfotit a  říct si „Tak a stačilo, teď odkládám telefon a 

jdu si to užit aniž by mě cokoliv rušilo. A to je asi vlastně nejdůležitější, to focení by 

nemělo rušit nikoho a to znamená ani nás.“ (Zuzana) 

Nepřijde mi, že by musel teď člověk dodržovat nějaké dekorum nebo tak, prostě 

si tak nějak můžeš fotit jídlo, kde chceš a jak chceš [...] Nefotila bych, kdyby tam byl 

někdo, kdo bych věděla, že to doopravdy nemá rád, ale zatím jsem ještě nikoho takového 

vlastně nepoznala, kdo by se takhle vyloženě vyslovil. (Magda) 

Já to mám hrozně o pocitech. Pokud to tak cítím, tak fotím, a když mi to 

najednou přijde, že je něco divně nebo se to nějak nehodí, tak prostě fotit nebudu. 

Rozhodně nepůjdu zbytečně přes mrtvoly, aby se někdo urazil nebo naštval. (Lucie) 

 

Na otázku, zda si dovedou představit nějakou konkrétní sociální situaci, ve které 

by se fotit nehodilo, se všech šest blogerek shodlo na pohřbu, tři z nich ještě uvedly 

obchodní schůzku a jedna pracovní pohovor. V jiných situacích se rozhodují, jak už 

bylo řečeno výše, podle pocitu tak, aby nedošlo k narušení sociokulturních hranic. Tři 

blogerky na toto téma zmínily, že preferují fotografování v klidu, jedna nejlépe ve 

společnosti ostatních food blogerek, kde všem jde o stejný cíl a nedochází tak k 

vytváření stresových situací, a dvě o samotě, kdy vědí, že tím nikoho neotravují..   
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„ [Já] jsem vlastně v tom celém procesu dost náročná, takže aby to bylo přesně 

podle mě, tak to dá práci a taky na to musím většinou být sama nebo s holkami, se 

kterými tohle děláme [...] Nechci se u toho prostě nervovat, takže než abych někoho 

někde nastavovala nějak, když to nemusí, tak to spíš prostě nebudu fotit a budeme jenom 

jíst [...]  Já se snažím, aby to bylo přirozeně a takovéto stylizované, jako dej ruku tak a 

posuň tohle tam, to děláme, když se třeba domluvíme s holkami a děláme to za tím 

účelem, aby to vypadalo fakt hezky, že se kvůli tomu sejdeme a na něčem děláme.“ 

(Pavlína) 

„[T]ak si to [jídlo v restauraci] můžu taky v pohodě vyfotit a prostě celý ten 

proces si užít a nikoho to neruší a nikdo neruší mě. (Josefína) 

„Já to beru jako koníček a únik od dětí, od chlapa a od takové té každodenní 

reality, i když to v podstatě každý den dělám, ale není to prostě povinnost a je to něco, 

co mě baví. Jsem u toho sama se sebou, můžu se soustředit, užít si to a nikdo mě neruší 

a to je pro ten proces hrozně důležité.“ (Magda) 

 

Dalo by se tedy říct, že ačkoliv je pro respondentky jejich  „digitální obraz“ 

naprosto zásadní součástí jejich identity, nepřikládají mu stále takovou váhu jako svému 

obrazu reálnému, i když hranice mezi těmito dvěma světy je u respondentek velice 

tenká.  

  

4.4. Shrnutí výzkumu 

Na samém začátku výzkumu jsem přistupovala k celému úkolu s otevřenou 

myslí a snažila jsem se tedy ustoupit od jakýchkoliv předsudků a předpojatosti, což byl 

také důvod, proč jsem zvolila provést výzkum pomocí metody zakotvené teorie. 

Vzhledem k tomu, že jsem sama součástí food blogerské komunity a mám tak na tuto 

problematiku určité názory formované vlastní zkušeností a můj přístup tedy není zcela 

nezaujatý, metoda zakotvené teorie mi pomohla do velké míry otevřít se novým 

interpretacím. 
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Otázky do polostukturvaného rozhovoru jsem formulovala tak, aby měly co 

nejširší záběr a aby pokud možno respondentkám nepodsouvaly konkrétní jevy a 

uchopení problému a měly tak co největší výpovědní hodnotu. Po první fázi kódování a 

hlubšího seznámení se s textem jsem na základě nejčastěji opakujících se kategorií 

formulovala výzkumnou otázku „Jak přistupují food blogerky k jídlu a jak se skrze jídlo 

prezentují?“ V dalších fázích kódování jsem tedy pracovala s kategoriemi, které z 

výzkumu vyplynuly a které byly pro tuto otázku relevantní, a hledala jsem různé 

spojitosti a vztahy mezi kategoriemi. V této fázi jsem také došla k rozkreslení mapy, 

která pomohla odhalit ústřední jev, který jsem pojmenovala jako „jídlo jako prostředek 

k naplnění nejen základních potřeb“. Teoretický model, který vznikl v poslední fázi 

výzkumu a který je doložen citacemi uvedenými v podkapitole „prezentace výsledků“, 

odkrývá celkový vztah a přístup dotazovaných food blogerek k jídlu. 

 

4.4.1. Shrnutí teoretického modelu 

Tento teoretický model odpovídá na výzkumnou otázku, kterou jsem si stanovila 

v prvních fázích výzkumu a která zní „Jak přistupují food blogerky k jídlu a jak se skrz 

jídlo prezentují?“ 

Z výzkumu vyplynulo téma prezentace jídla a ukázalo se, že všechny dotazované 

food blogerky rozhodně nevnímají jídlo pouze jako statek, který člověk potřebuje k 

přežití, ale uvědomují si rovinu prožitku, kterou jídlo přináší. Tento prožitek však 

nevnímají jen na úrovni chuťové, tedy fyzické, ale i vizuální. Všechny blogerky kladly 

v rozhovorech velký důraz na estetický potenciál, který jídlo nabízí, a zdůrazňovaly 

potřebu prezentovat ho jako „krásné“, jako objekt, který má potěšit jak vizuálně, tak 

oslovit i další smysly. Z rozhovorů vyplynulo, že blogerky mají pocit, že vizuální 

potenciál jídla dokáží naplnit a jejich úkolem je předat ho dál a ukázat ho veřejnosti. Na 

druhou stranu se ale objevil i důraz na přirozenost jako součást jeho krásy. Dá se to tedy 

chápat tak, že blogerky vnímají, že snaha o prezentaci ve smyslu estetického požitku by 

neměla přesáhnout pomyslnou hranici, za kterou by se jídlo mohlo jevit jako 

nepřirozené. V takovém případě by prezentace nesplnila svůj hlavní účel. Z rozhovoru 

tedy vyplývá, že klíčové je odpovědět si na dvě otázky „Je to krásné?“ a „Mohlo by to 
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tak skutečně být?“ Pokud odpovědi na obě otázky zní „ano“, je jídlo prezentováno, 

podle výpovědí blogerek, správně.  

V rozhovorech se také ukázalo, že všechny blogerky mají nějakou zkušenost s 

momentem, kdy potřeba prezentace vizuální stránky jídla přebila jeho esenci, tedy 

nasytit člověka. Jednotlivé situace se liší v závislosti na konkrétních případech, ale 

důvodem je obecně snaha o dokonalé zachycení, které může vést k upozadění jídla jako 

takového a zážitku z něj. Blogerky se tak v těchto případech nechávají strhnout 

procesem, který většina z nich považuje za kreativní vyžití. V tomto kontextu se 

několikrát objevila zmínka „hry“, kterou práce s jídlem pro blogerky vyjadřuje, a 

uspokojení plynoucí z této „hry“. To znovu podtrhuje multifunkčnost role jídla v jejich 

životech. Blogerky dávají ve své práci důraz na propojení smyslů a využívají toho, že 

jídlo je schopno navodit a předat libovolné emoce. V rozhovorech se několikrát objevilo 

přirovnání k módě jako příklad, se kterým podle food blogerek tímto způsobem 

pracovat nelze. Blogerky zmiňovaly propojení smyslů také v odpovědích, které se 

týkaly otázek propojení jídla a sexu. Všechny se shodly na paralelách, které z tohoto 

propojení vyvstávají a podobnostech ve smyslových požitcích, což signalizuje jejich 

schopnost jídlo vnímat na různých úrovních. Uvedené vnímání jídla se projevilo i v 

jejich chápání fenoménu food porn a v popisování pocitů, které může člověku jídlo 

navodit. Každá z dotazovaných food blogerek si sice food porn asociuje s něčím trochu 

jiným, ale v základu se tyto asociace protínají ve vnímání slasti a prožitku a intenzitě 

zážitku, který dobré jídlo přináší. V tomto kontextu je ale nutné zmínit, že většina 

blogerek se shodla, že food porn je díky nadužívání v dnešní době  v podstatě 

významově vyprázdněný a lidé už úplně nevnímají, co toto spojení opravdu popisuje a 

jakou výjimečnost prožitku původně zastupuje.  

Otázkou ale stále zůstává, jaká motivace pohání tento přístup k jídlu a jeho 

vnímání jako prostředku, který naplňuje i jiné než základní potřeby. Z analýzy 

rozhovorů vyplynulo, že hlavní motivací je seberealizace a sebeprezentace, která se pojí 

s potřebou zpětné vazby a uznání veřejnosti. Dotazované blogerky všechny velice 

zapáleně popisovaly zkušenost s pocitem nedocenění vlivem nedostatku zpětné vazby a 

silné negativní pocity s tím spojené. Všechny až na jednu se shodly na tom, že zpětná 

vazba od sledujících je pro ně naprosto klíčová a zásadní. Pokud zpětná vazba není 

dostačující nebo jiným způsobem nenaplňuje očekávání, může to vyústit v pochyby o 

celkové kvalitě a smysluplnosti jejich práce až do pocitu prohry a z toho pramenící 
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agresi. Z toho se dá usoudit, že blogerky jsou v podstatě závislé na pozitivní zpětné 

vazbě a chápou ji jako odměnu za svou službu, bez které by celý proces nebyl 

kompletní. Nejvíce se tato potřeba odráží na sociálních sítích, zvláště pak na 

Instagramu, kde jsou všechny dotazované blogerky aktivní a kde komunikují se svými 

fanoušky. Zde bychom se mohli zamyslet, zda je hlavní motivací potřeba prezentovat 

jídlo a kulinární um, či potřeba prezentovat sebe a dosáhnout uznání a seberealizace. 

Téma uznání na sociálních sítích se úzce pojí s fenoménem digitálního narcismu. Tři 

blogerky mají pocit, že se jich tento jev netýká. Jedna z nich necítí potřebu být na sítích 

opěvována a dvě naopak tuto potřebu cítí, je jim vlastní, ale nemyslí si, že by se v jejich 

případě jednalo o formu narcismu, ale spíše o zasloužené pozitivní reakce na jejich 

digitální produkci. Ostatní blogerky vnímají, že se jich tento jev týká, ale berou ho jako 

produkt doby, blogování a něčeho, s čím se nedá bojovat. 

Z těchto projevů můžeme tedy odvodit, že pro food blogerky funguje jídlo nejen 

jako zdroj požitku, ale také jako nástroj, přes který se můžou prezentovat. Blogerky v 

rozhovorech popisovaly jídlo jako trend, ukazatel image a životního stylu a zájem, který 

mají lidé společný a který dokáže zaujmout a je finančně dostupný, což dělá z jídla 

ideální objekt pro sebeprezentaci. Dvě blogerky dokonce v tomto kontextu opět 

vyzdvihly větší dostupnost jídla ve srovnání s módou. Toto zjištění svádí k tomu, že 

jídlo bychom v podstatě mohli nahradit jiným tématem, a model by zůstal stejný. Zde 

vycházíme z toho, že všechny blogerky se nějakým způsobem prezentují a touží po 

úspěchu. Mění se jen věci, za pomoci nichž se prezentují. 

Blogerky v rozhovorech daly najevo, že blogování má jasná pravidla a vědí, co 

mají dělat pro dosažení úspěchu. Například být konzistentní, dbát na pravidelnost a 

plánování a, jak už jsem zmínila na začátku, produkovat kvalitní obsah se speciálním 

důrazem na kvalitu fotografií. Všechny blogerky vyhodnotily fotografii jako 

nejdůležitější obsah jejich produkce a většina z nich se také shoduje na tom, že mají v 

tomto ohledu jako food blogerky „posunuté hranice“. Díky tomu, že mají potřebu 

fotografovat jídlo i na veřejnosti, se jejich chování může jevit jako odlišné od chování 

„neblogerů“ a může působit rušivě. Každá blogerka má v tomto ohledu nastavenou 

hranici trochu jinak. Všechny se ale shodují na tom, že je klíčové přizpůsobit své 

chování nastavení skupiny a regulovat vlastní zájmy v případě, že jim konkrétní skupina 

nebo situace není nakloněna. Svědčí to o tom, že odlišnost, kterou na sobě pociťují, není 

tak hluboce zakořeněná a silná, aby bořila základní sociokulturní pravidla.  Všechny 
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blogerky uvedly klíčovou roli pocitů při odhadování vhodnosti situace a shodly se na 

„pohřbu“ jako situaci, při níž v žádném případě není vhodné fotografovat. Toto zjištění 

poukazuje na to, že jejich „digitální já“ se v situacích, které blogerky vyhodnotí jako 

vážné, podřizuje skutečnému „já“ a požadavkům i morálním normám okolí. 

. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zabývat se propojením jídla a sexu, které se v prostředí 

webu 2.0 projevuje ve formě food porn, a tento fenomén čtenáři přiblížit. V práci jsem 

shrnula vztah člověka k jídlu a došla jsem k tomu, že společnost v kontextu s jídlem 

ukládá ženám a mužům diametrálně odlišné role, ve kterých se odráží hluboce 

zakořeněné představy o mužích jako lovcích a ženách jako sběračkách a pečovatelkách. 

Zjistila jsem, že spojení mezi jídlem a sexem je sociokulturně velice hluboce 

zakořeněno a je umocněno tím, že se jde o základní lidské potřeby. Vycházím z teorie 

Maslowa a jeho pyramidy základních lidských potřeb, ve které jsou jídlo a sex součástí 

bazálních lidských potřeb společně například se spánkem a dýcháním. Na rozdíl od 

spánku a vzduchu může sex a jídlo přinést intenzivní požitek a propojení smyslů, 

aspekt, který také často zmiňovaly respondentky v rozhovorech. V práci představuji 

čtenářovi různé úrovně spojení sexu a jídla a postupně docházím k paralele mezi 

sexuální pornografií a food porn. Některá spojení se slovem porn (například cabin porn, 

organisational porn, sky porn apod.) mohou být v určitých kontextech náhodná a mohou 

pouze značit, že se jedná o něco uspokojivého a poutavého. Tato práce se ale snaží 

dokázat, že spojení food porn náhodné není nejen proto, že se jedná o propojení rovin 

jídla a sexu, které jsou si tak blízké, ale také proto, že food porn se řídí v podstatě 

stejnými pravidly produkce jako sexuální porno. V práci tuto podobnost rozebírám i po 

praktické stránce produkce a přibližuji čtenáři paralely, které by se na první pohled 

mohly jevit jako vzdálené, jako například potřeba příběhu a navození opravdovosti, 

které jsou pro food porn i pornografii klíčové.  

Vzhledem k tomu, že fenomén food porn je nejvíce spojen s prostředím webu 2.0 a 

sociálními sítěmi, blogery a lidmi, kteří se zabývají focením jídla, pokládala jsem za 

klíčové čtenáře s tímto světem seznámit. Kvalitativní analýza rozhovorů s food 

blogerkami přinesla překvapivé zjištění, že ačkoliv si propojení jídla a sexu uvědomují a 

přijde jim přirozené, food porn vnímají jako významově prázdný pojem. Shodují se na 

tom, že člověk, který toto spojení použije, jím chce upoutat a zdůraznit intenzitu 

zážitku, který daný pokrm může přinést. Souhlasí také, že jídlo takové silné pocity může 

vyvolat, nicméně mají pocit, že díky nadužívání je spojení food porn v dnešní době 

v podstatě nicneříkající a používá se víceméně ze zvyku. Při komentářích ukázkových 

fotek ale všechny respondentky ihned označily jako food porn fotku čokoládového 

suflé, která jako jediná obsahovala efekt vytékání, o němž se ony samy zmiňovaly. 
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Můžeme z toho tedy vyvodit, že ačkoliv je spojení food porn nadužívané a jeho význam 

se tím oslabuje, stále v sobě nese odkaz na jakousi vyzývavost a sexuální podtext. 

Z rozhovorů ale vyplynulo, že tyto myšlenkové procesy se neodehrávají na vědomé 

úrovni a dotazované food blogerky rozhodně nemají dojem, že by jídlo, které fotí, mělo 

mít nějaký sexuální podtext. Spíše kladou důraz na to, aby sdílely se svými fanoušky 

jídlo jako esteticky krásný zážitek. 

Někteří autoři, kteří se zabývají současnou potřebou sdílení životů a „digitálního já“ 

tvrdí, že lidé mají tendenci žít, aby sdíleli a pěstovali si svůj digitální obraz, což 

způsobuje narcismus, tedy konkrétně jeho digitální formu, takzvaný „digitální 

narcismu.“ Z analýzy vyplynulo, že dotazované food blogerky přikládají svému 

digitálnímu obrazu velkou váhu a že má silný dopad na jejich reálné životy, například 

tak, že narušuje jejich stravovací návyky. Všechny respondentky přiznávají rozladění v 

případě nenaplněných očekávání pozitivních uživatelských reakcí na sociálních sítích. 

Výsledky analýzy tedy potvrdily teorie o potřebě sdílení, která je webu 2.0 vlastní, a do 

velké míry i to, že tato potřeba může vést k „digitálnímu narcismu“. 

Věřím, že práce přinesla nové pohledy na předloženou problematiku a představila 

čtenáři různé úhly pohledu na současný fenomén food porn. 

Pro další výzkum by bylo zajímavé zaměřit se i na obsahy produkované mužskými 

blogery a porovnat jejich pohled a vnímání této problematiky. Přínosné by mohlo být 

také zaměření pozornosti na porovnání potřeby sdílení mužů a žen na sociálních sítích a 

tendencí k digitálnímu narcismu.   

Summary 

The aim of this diploma thesis is to draw attention to the connection between food and 

sex, which is reflected in the phenomenon of food porn, a term used ubiquitously on 

social media.  

I argue that the connection between food and sex is deeply rooted in our culture and it is 

also emphasised by the fact that they are both examples of basic human needs. As 

opposed to some other basic human needs such as air or sleep, sex and food have the 

potential to bring about an intense experience. This is based on the fact that they have 

the potential to please all five senses - taste, touch, smell, sound and sight.  

Food has the ability to convey messages about one’s lifestyle, religion, education, 

traditions and even sexuality and gender. 
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The theoretical part of the thesis is structured into three main sections. In the first 

section, I illustrate the idea that food has the ability to convey messages about one’s 

lifestyle, religion, education, traditions and even sexuality and gender. Moreover, I 

introduce the cultural stereotypes in food choices and eating based on one’s gender and 

explore the differences between male and female food choices. Furthermore, I outline 

the link between sex and food and present various theoretical approaches to food porn. 

The second section explores food porn in more depth and focuses on the similarities 

between food porn and regular pornography with special emphasis on the process of 

production. I argue that the process of producing food porn is very similar to sexual 

porn and that food porn essentially copies the strategies which we can observe in 

pornography. 

In the last section I focus on social networks, the phenomenon of sharing online and 

digital narcissism given that food porn is predominantly used on social media sites and 

it is where it thrives most.  

This thesis also has a practical section in which I present the results of my qualitative 

research carried out using the methodology of grounded theory. The material for the 

analyses comprises of interviews done with six female bloggers and provided a crucial 

insight into the experiences and their social behaviour. The analysis results in 

identifying and describing the central phenomenon and its subcategories. The central 

phenomenon that I uncovered in the process of meticulous coding was “food as means 

of fulfilling not only the basic needs”. I found out that bloggers believe food porn to be 

overused on social media to the extent that it becomes semantically empty although they 

do understand the similarities between food and sex that food porn points to. The 

interviewed bloggers expressed that their main intention is to share images of food that 

are aesthetically pleasing with their community of followers.
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& Nico (zdroj: The Indipendent, 1998 ) 



 

 

103 

 

Příloha č. 3: Reklama na Durex (zdroj: Durex, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Food styling I (zdroj: Petitbakes, 2017) 
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Příloha č. 5: Food styling II (zdroj: What Katie Ate, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Food styling III (zdroj: What Katie Ate, 2013) 
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Příloha č. 7: Food styling IV (zdroj: Gourmet, 1970) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8: Food styling V (zdroj: Murray, 1943) 
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Příloha č. 9: Food styling VI (zdroj: Carter, 1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 10: Příklad projektu Fingering Fruit I (Sarah Sarley) (zdroj: Sarley, 

2017) 
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Příloha č. 11: Příklad projektu Fingering Fruit II (zdroj: Sarley, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Příloha č. 12: Příklad projektu Live Food Girls I (zdroj: Live Food Girls, 2017) 
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Příloha č. 13: Příklad projektu Live Food Girls II (zdroj: Web Live Food Girls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 14: Polostrukturovaný rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor s blogery  

 6 účastníků 

 30-40 minut 

 

Úvod: Dobrý den, nejprve chci poděkovat, že jste si našel/a čas se se mnou sejít. 

Rozhovor bude trvat 30-40 minut a bude použit na praktickou část mé diplomové práce, 

která se zabývá současným trendem focení jídla a blogováním.  

Všechny odpovědi budou anonymní a budou použity výhradně k výzkumu v diplomové 

práci. Nemusíte odpovídat na nic, co by Vám bylo jakýmkoliv způsobem nepříjemné.  

Odpovědi nebudu posuzovat logikou „správná/chybná odpověď“, ale jde mi o Vaši 

upřímnou výpověď.  Beru to tak, že Vy jste expert/ka na to, na co se ptám a cokoliv 

řeknete je pro mě velice cenné. Nejedná se tedy o žádné zkoušení, ale o pokus 

nahlédnutí do Vašeho světa. 

Pokud souhlasíte, budu rozhovor nahrávat a budu si dělat poznámky.  

Máte nějaké otázky? 

*Rozhovor je rozdělen do sekcí, ale ty se dotazovaným nebudou sdělovat, aby to 

neovlivňovalo jejich odpovědi. 

 

SEBEREFLEXE 

 

1) Píšete blog o jídle. Co byste řekl/a, že je nejpřitažlivější aspekt Vašeho blogu?  

 

2) a) Když si člověk otevře Váš blog, tak co vidí? Mohl/a byste to popsat? 

b) Daly by se ty věci, které jste zmínil/a seřadit podle důležitosti? 

 

3)  Co je potřeba dělat pro to, aby se sledovanost udržela 
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FOCENÍ + FOOD PORN 

 

1. Skoro každý používá v dnešní době smartphone, na kterém má foťák a možnost 

sdílení fotek třeba na sociálních sítích. Co lidé na sociálních sítích podle Vás 

sdílí nejraději? Co je teď „cool“ sdílet? 

 

 

2. (Přijde mi, že na sociálních sítích je sdílení fotek jídla hodně oblíbené.)  

Proč si myslíte, že mají lidé potřebu sdílet s ostatními fotky toho, co jí? 

 

 

3. Má focení jídla nějaká pravidla?  

 

 

4. Fotil/a byste například na romantické večeři s partnerem nebo při rodinné 

snídani? Proč? Zajde to někdy až moc daleko? Existuje vůbec hranice, za kterou 

už se fotit nehodí? 

SEKCE FOTKY  
*Fotky byly označeny #foodporn na Instagramu a Pinterestu a jsou sestaveny tak, aby 

zastupovaly různé styly fotografie jídla a podněcovaly různé vjemy. Na rozhovor je budu 

mít vytištěné.)  

 

1) Exotická, barevná, velice precizně naaranžovaná pavlova, netknutá, důraz na 

texturu a vrstvy 

2) Efekt kapání a stékání, lidský prvek. 

3) Efekt rozříznutí, vytékání obsahu, skulina, překvapení uvnitř. 

4) Lidský prvek, kontakt s jídlem, mačkání, důraz na texturu. 

Teď Vám ukážu 4 fotky z různých účtů na sociálních sítích Instagram a Pinterest.  

a) Jaké popisky a hashtagy # byste u fotky očekával/a?  

b) Jaké hashtagy # a popisky byste u fotky publikoval/a vy? 

Jakou náladu se fotka snaží vyvolat 
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1. Určitě jste si všiml/a fenoménu ‚food porn‘ na sociálních sítích. Mohl/a byste mi 

vysvětlit o co jde a jak to chápete?  

 

(Foodporn tedy znamená, že dochází k nějakému spojení jídla a sexu? Myslíte, 

že je to nějak historicky podložené nebo prostě výplod dnešní doby? Máte pocit, 

že k sobě jídlo a sex nějak patří?) 

 

2. Jsou fotky, které jsem vám ukazovala ‚food porn‘? Přijde vám toto označení 

vhodné a výstižné? Používáte ho někdy nebo napadne vás někdy? 

 

3. Kdybyste měl/a vyfotit fotku, která bude znázorňovat ‚food porn‘, co by na ní 

bylo a jak by vypadala? Co by na ní bylo nejdůležitější? 

 

 

4. Co je podle vás ‚foodgasm‘? 

 

KONTEXT SDÍLENÍ + DIGITÁLNÍ NARCISMUS 

 

5. a) Jaký má ve Vašem životě focení jídla význam?  

 

b) Představme si teď situaci, že je před Vámi jídlo, které dobře vypadá a hodilo 

by se Vám na sociální sítě a z nějakých důvodů si ho nemůžete vyfotit. Co se 

ve Vás bude odehrávat za pocity? Měl/a byste třeba pocit, že si to jídlo nemůžete 

vychutnat, aniž byste si ho vyfotil/a?  

 

6. Jaké vás při focení provází pocity? (těšení se na likes, potřeba organizovat okolí, 

aby byla fotka, co nejlepší?...) 

 

7. Myslíte, že jste schopen/a odhadnout, jak bude fotka úspěšná na sociálních 

médiích a jaký je to pocit, když fotka nedostane tolik likes, jak jste očekával/a? 

Jaký je to naopak pocit, když je vaše fotka úspěšná? 

 

 

8. Slyšel/a jste někdy pojem ‚digitální narcismus‘? Jak ho chápete? Myslíte, že se 

vás týká? 

 

IDENTITA 

 

9. Máte pocit, že si na internetu tvoříte nějakou identitu, svoji značku a máte 

kontrolu nad tím, jak vás lidé vnímají? (Ukazujete se jen tak, jak chcete být 

viděn/a?) 

 

10. Máte pocit, že sociální média a blog do určité míry určují vaše chování 

v reálném životě nebo se vaše digitální prostředí řídí výhradně podle vás? 

(příklad: Pospíchám a vůbec se mi nechce dělat snídani, ale už 3 dny jsem 

nepřidal/a nic na Instagram, takže přeci jen bych měl/a něco rychlého vymyslet. 

/ Máme rodinnou oslavu a moji čtenáři si řekli o recept na čokoládový dort. 

Udělám ten čokoládový, zrovna se to hodí. / Do té restaurace bych šel/a raději 

na oběd, abych nemusela fotit při umělém světle, je tam dost tma. / Koupíme 

ještě borůvky, bude to vypadat lépe a fotce.) 
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11. Stalo se Vám někdy, že jsi to jídlo vyfotil/a, ale nesnědl/a? 

Příloha č. 15: Myšlenková mapa 

 

 

 

 


