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1. ÚVOD
Cílem mnou předkládané bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem společensky
zakotvený západní ideál ženské tělesné krásy ovlivňuje body image závodnic v ženské
kulturistice. Celkový rámec práce se zaměřuje především na to, jak ženské závodnice vnímají
tento obecně uznávaný ideál ženské tělesné krásy, a zdali se vzhledem k této normě, kterou
společnost zavedla a kterou také od žen očekává, cítí stigmatizované. Pokusím se tedy
vysvětlit, jaký tělesný ideál uznávají právě tyto ženy, které se ženské kulturistice věnují. Dále
se budu snažit zjistit, s jakými reakcemi se závodnice v ženské kulturistice setkávají od své
rodiny a přátel a také od naprosto cizích lidí. Nakonec se pokusím zodpovědět, jak a jestli se
body image těchto žen v průběhu let změnil a jak vypadá dnes.
Ženská kulturistika je poměrně novým sportem, z nějž se v posledních letech stává
fenomén. Kulturistika i fitness životní styl velmi rychle nabývají na popularitě. Díky internetu
a sociálním sítím je velice snadné získat potřebné informace a rady od lidí z oboru a ponořit
se tak hlouběji do tohoto sportu. Stejně dostupné jsou také mnohé kurzy pro výživové poradce
či fitness trenéry, které zájemcům o ně poskytnou informace od odborníků a rozšíří jim tak
obzory. Stále více nadšenců a zastánců fitness životního stylu se proto rozhodne postupem
času také vyzkoušet závodění na amatérské úrovni. Jelikož se jedná o populární sport, který je
ve své podstatě přístupný všem, rozhodla jsem se využít toto doposud nepříliš probádané
území a zaměřit se na tuto konkrétní problematiku.
Tato bakalářská práce je rozdělena do několika na sebe logicky navazujících oddílů.
Nejprve je nezbytné v teoretické části vymezit základní pojmy, se kterými se dále v práci
pracuje. Nejprve se v teorii věnuji kulturistice a vzniku kulturistiky moderní. V navazující
kapitole čtenáře seznámím se zrodem kulturistiky ženské a kategoriemi, ve kterých mohou
tyto ženy závodit. Osvětlím rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi a jejich hodnocením.
Následně vyzdvihnu genderové stereotypy, které jsou navzdory snahám o jejich
minimalizování stále přítomné i v tomto sportu. V další kapitole vysvětluji, jak vypadá norma
zavedená západní společností, tedy jak vypadá panující západní ideál ženské tělesné krásy a
v této kapitole se věnuji také kultu štíhlosti. Dále vysvětlím pojem body image a faktory, které
jej ovlivňují, a s ním úzce související tělesnou nespokojenost. V posledních dvou kapitolách
se pak věnuji pojmu stigma a procesu stigmatizace, kde také vysvětluji, z jakého důvodu jsou
ženy, které se ženské kulturistice věnují, společností stigmatizované.
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V další, metodologické části, vysvětluji metody a strategie, které jsem využila během
svého výzkumu. Čtenáři osvětlím výzkumný problém i otázky, výzkumnou strategii, metody
sběru dat, které jsem použila, jak jsem vybrala vzorek pro svůj výzkum a jak tento vzorek
vypadal. Dále popisuji analytické postupy, pokouším se objektivně vyhodnotit kvalitu mého
výzkumu a na závěr se také zabývám etickými otázkami společenskovědního výzkumu.
V empirické části, se snažím zodpovědět mé výzkumné otázky pomocí propojení
teorie se získanými daty. Čtenáři se snažím vysvětlit, jaký postoj k této problematice mají
samotné závodnice. Zodpovídám otázku, jaký názor ženy mají na tento panující ideál tělesné
krásy a jak by měl vypadat podle nich, s jakými reakcemi se setkávají od své rodiny, přátel i
cizích lidí a nakonec se pokouším vysvětlit, jak se změnil body image těchto žen během let,
co se tomuto sportu věnují. Empirická část tedy vychází z kvalitativního výzkumu. Je
postavená na polostrukturovaných rozhovorech, které jsem vedla se ženami, které se ženské
kulturistice věnují a aktivně v ní závodí.
Téma předložené bakalářské práce jsem si vybrala zejména proto, že se sama cvičení
věnuji a o kulturistiku a fitness životní styl se zajímám. Dalším důvodem však byla
skutečnost, že se díky příteli, který závodí v klasické kulturistice mužů, v tomto prostředí
pohybuji už čtyři roky. Vzhledem k povaze mého studia jsem sama začala přemýšlet nad
různými společenskovědními problémy, které by se u této sociální skupiny mohly zkoumat a
analyzovat. Ačkoliv popularita kulturistiky a fitness životního stylu velmi rychle roste,
bakalářských a diplomových prací, které by se zabývaly společenskovědními aspekty tohoto
sportu a životního stylu, příliš není. To ve mně vzbudilo ještě větší zájem jednu z těchto
problematik vybrat a prozkoumat téma do hloubky a dozvědět se o něm co možná nejvíce
informací.
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2. TEORETICKÉ VYMEZENÍ
2.1. KULTURISTIKA A VZNIK MODERNÍ KULTURISTIKY
Tvarování těla pomocí zdvihání závaží je známé již z dob antiky. I tehdy lidé, zejména
tedy muži, tvarovali cvičením svou postavu (Bunsell, 2013). Tento antický ideál mužské
krásy ustoupil do ústraní ve středověku a na výsluní se opět vrátil v renesanci. Více než o
estetiku a souměrnost těla šlo však o funkčnost těla a o jeho sílu. A právě budování svalové
hmoty s cíli primárně estetickými je podstatou moderní kulturistiky.
Pojem kulturistika vzniknul z francouzského slova „culturistique“, které doslova
označuje „kulturu těla“ (Šimek, 1975). „La culture“, tedy „kultura“, však sahá ve svém
významu mnohem hlouběji – „la culture“ označuje pěstování a zušlechťování, vzdělávaní a
zdokonalování a všechny tyto významy mohou dát kulturistice nový rozměr, či nám
přinejmenším mohou poskytnout nový úhel pohledu na celý tento sport (Šimek, 1975). Ke
konci 19. století začalo zdvihání činek a jiných závaží získávat na popularitě (Bunsell, 2013).
Silné mohutné tělo spojené s hrubou silou se stalo oblíbenou atrakcí v cirkusech, kam lidé
chodili tyto masité velikány obdivovat během jejich siláckých představení (Šimek, 1975).
Za zakladatele moderní kulturistiky je považován Angličan německého původu
Friedrich Wilhelm Müller známější jako Eugen Sandow. Právě Sandow záměrně budoval
svalovou hmotu a své tělo a výsledky tvrdé práce hrdě vystavoval na obdiv. Sestavil na svou
dobu velmi pokrokový systém cvičení se zátěží, jehož hlavním cílem bylo vybudovat
symetrické a esteticky vypadající tělo, zároveň však Sandow usiloval o rovnoměrné posílení
všech částí svého těla a také o zlepšení jeho funkčnosti a zdravotního stavu. Roku 1901
v Londýně vyhlásil první kulturistickou soutěž a roku 1903 vydal knihu, která se tomuto
sportu věnuje – kniha nese název Body building a dala tak tomuto sportu název a také se stala
základní stavební jednotkou kulturistiky po celém světě. (Stackeová, 2008) Díky Sandowovi
se tak kulturistika dostala do podvědomí širšího okruhu lidí a její popularita začala pomalu ale
jistě narůstat.
S rostoucím počtem nadšenců se začaly zakládat mnohé federace, v nichž se dalo
závodit. Jak jsem již uvedla v úvodu své práce, ve svém výzkumu jsem se dotazovala
ženských závodnic závodících ve federaci IFBB, tedy International Federation of
Bodybuilding and Fitness. Tato federace se zrodila roku 1946 a založili ji bratři Ben a Joe
Weiderovi, kteří jsou dodnes kulturistickou scénou velice uznávané a obdivované osobnosti.
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IFBB vznikla v USA a Kanadě a dnes je rozšířena do 174 zemí po celém světě. U nás v České
republice pod federaci IFBB spadá Svaz kulturistiky a fitness České republiky, jednoduše
známé jako SKFČR. Právě pod federaci IFBB spadá také nejprestižnější soutěž v kulturistice,
kterou je Mr. Olympia, která se poprvé konala roku 1965 a kdy titul Mr. Olympia získal Larry
Scott. Vítěz této soutěže dostane trofej, která nese podobu právě výše zmíněného otce
kulturistiky Eugena Sandowa, a dosáhne tak nejvyššího možného vrcholu a uznání v tomto
sportu. (IFBB ©2019: About us)
Za zlatý věk kulturistiky je obecně považováno období mezi lety 1960 až 1980
(Bunsell, 2013). Od roku 1965 tedy každoročně probíhala soutěž Mr. Olympia a kulturistika
se tak stávala zase o něco populárnější. Největší reklamu tomuto sportu ve zlaté éře zřejmě
udělal právě Arnold Schwarzenegger, jemuž se podařilo vrcholu kulturistiky dosáhnout roku
1970, kdy získal titul Mr. Olympia. Na jeho počest také vznikla roku 1989 další prestižní
soutěž Arnold Classic, také známá jako Arnold Sports Festival (Schwarzenegger a Petre,
2013). Kromě Arnolda Schwarzeneggera bych ráda zmínila další legendy tohoto sportu, jako
jsou například Frank Zane, Sergio Oliva, šestinásobný držitel titulu Mr. Olympia Dorian
Yates, oba osminásobní vítězové Mr. Olympia Lee Haney a Ronnie Coleman a také úřadující
Mr. Olympia Shawn Rhoden.
Právě z anglického termínu „body building“ je více než zřejmé, co je podstatou tohoto
sportu – doslovný překlad, tedy „budování těla“ to přesně popisuje. Cílem kulturistiky je
záměrné zvyšování množství svalové hmoty a následné snižování procentuálního podílu
tukové hmoty. Klíčové je střídání tzv. fáze objemové, kdy se sportovec snaží pomocí
zvýšeného kalorického příjmu budovat svalovou hmotu, a tzv. fáze dietní, kdy se naopak
sportovec v kalorickém deficitu snaží uchovat co nejvíce získané svalové hmoty a snížit
množství tukové hmoty a dosáhnout tak co nejvyrýsovanější postavy (Šimek, 1975). Kromě
silového tréninku je klíčová i strava a odpočinek, tyto tři složky jsou tedy základní kameny
moderní kulturistiky a budování svalové hmoty. Pokud se tedy jedinec chce kulturistice plně
věnovat a dosáhnout na soutěžích žádaných výsledků, zasvětí tomuto sportu obrovské
množství svého času – změní kvůli němu většinou svůj životní styl a režim od základu
(Schwarzenegger a Petre, 2013). Právě i tato skutečnost může vést k tomu, že muži i ženy,
kteří se rozhodnou závodit v kulturistice, jsou často jakožto sociální skupina poměrně
nepochopeni – tzv. krabičková dieta, dlouhé tréninky, výrazný nárůst či naopak úbytek na
váze, nemožnost konzumace alkoholu a mnohá další omezení a mnohé další oběti, které
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denně závodníci a závodnice v kulturistice přinášejí, mohou často vést k negativním reakcím
a mohou u ostatních vyvolat až opovržení.

2.2. ŽENSKÁ KULTURISTIKA A JEJÍ KATEGORIE PODLE IFBB
Ženy, které za účelem souměrnosti a estetiky těla budují svalovou hmotu a hrdě
ukazují své vypracované tělo, jsou poměrně novým fenoménem (Bunsell, 2013). Zatímco
mužská kulturistika zažívala rozkvět především v 60. letech, ženskou kulturistiku teprve čekal
její zrod (Bunsell, 2013). První soutěž v ženské kulturistice se udála roku 1977 v Ohiu pod
názvem „Women’s Physique Championship“ (LaVelle, 2011). Jak jsem již zmínila v kapitole
zabývající se kulturistikou a její historií, nejprestižnější soutěží a absolutním vrcholem
kulturistiky mužské je soutěž Mr. Olympia, která se zrodila roku 1965. Trvalo dlouhých
patnáct let, než světlo světa spatřil ženský ekvivalent a i ženským závodnicím tak bylo
umožněno dosáhnout v tomto sportu pomyslného vrcholu. Roku 1980 poprvé proběhla soutěž
o titul Ms. Olympia (původní název zněl Miss Olympia), čímž opět o něco vzrostl zájem o
tento sport (IFBB ©2019: About us). Ženský bodybuilding je dnes tedy sportem velmi
populárním a vyhledávaným a ženy mají k výběru hned několik kategorií, v nichž mohou
závodit. Tyto kategorie se od sebe však výrazně liší a proto je pro tento výzkum nutné tyto
rozdíly stručně popsat a vymezit, o které kategorie se ve své práci budu zajímat já. Mezi
jednotlivými kategoriemi se dá však nalézt také množství podobností. U každé kategorie se
tedy pokusím tyto rozdíly a podobnosti stručně popsat a také osvětlit, jaké všechny faktory se
u žen, které v dané kategorii závodí, hodnotí. Důležité je také zmínit skutečnost, že každá
kategorie má několik podkategorií, do nichž jsou závodnice rozděleny podle své výšky. Na
webových stránkách již několikrát zmíněné federace IFBB jsou tyto kategorie přesně
vymezeny a popsány následovně (IFBB ©2019: Our disciplines):
Women‘s Fitness
Tato kategorie se zrodila v 90. letech. Závodnice „Women‘s Fitness“ mají méně
osvalenou a atleticky působící postavu, kterou divákům a porotě předvádějí v dynamické
volné sestavě. Porota závodnice porovnává na základě pózování v bikinách a dále pak na
základě volných sestav, ve kterých se mimo postavy, množství svalové hmoty a symetrie
hodnotí také flexibilita těla a ladnost pohybů do rytmu hudby. V této kategorii se tedy
vyskytují prvky aerobiku a akrobacie.
Women’s Bikini Fitness
Kategorie byla světu kulturistiky představena roku 2011. U žen závodících v této
kategorii se nehodnotí pouze postava, množství svalové hmoty, estetika a souměrnost těla.
5

Nesmírně důležitá je prezentace závodnice a velmi přísně se hodnotí právě její „I walk“, tedy
vstup na pódium a prezentace před porotou. Kromě pózingu se tedy hodnotí ladnost chůze a
všech pohybů, stav pleti závodnice a barva, kterou je natřena. Dále se však hodnotí i střih
plavek, jejich barva a zdobnost, zvolená obuv, doplňky, make-up, vlasy a tvář. Ženám, které
závodí v této kategorii, se často přezdívá „svalnaté Miss“ – již z této přezdívky je asi více než
zřejmé, že ženy, které v kategorii Bikini Fitness závodí, mají být krásné a líbivé nejen tělem,
ale i tváří. Tato přezdívka však poměrně přesně vystihuje i prezentaci a pózing této kategorie.
Postava žen závodících v kategorii Bikini Fitness je tedy drobnější, útlá, pevná, ale ne příliš
vyrýsovaná. Kategorie má působit velmi žensky a atraktivně. Velmi obvyklé je u těchto
závodnic také umělé poprsí.
Women’s Wellness Fitness
Tato kategorie má ve své podstatě hodnotící kritéria téměř identická s kategorií Bikini
Fitness, závodnice z kategorie Women’s Wellness Fitness však mají více svalové hmoty a to
zejména na stehnech a hýždích. Porotci se tedy na rozdíl od kategorie Bikini Fitness více
soustředí na množství svalové hmoty, vyrýsovanost a připravenost závodnice.
Women‘s Bodyfitness
Kategorie Bodyfitness vznikla roku 2002. Od kategorie Bikini Fitness se liší zejména
v tom, že ženy závodící v této kategorii mají mnohem více svalené hmoty, celkově jsou
mohutnější, a do oficiálních póz patří už i několik póz typických pro mužské pózování, jako
jsou například „čtvrtobraty“, které můžeme vidět v „klasické kulturistice mužů“. I nadále se u
této kategorie hodnotí i střih plavek, kvalita a odstín barvy, kterou jsou závodnice natřené,
make-up a vlasy. Ve všech kategoriích ženské kulturistiky se kromě množství svalové hmoty,
symetrie těla a znalosti pózingu hodnotí tvář a atraktivita samotné závodnice.
Women’s Physique
Tato kategorie byla do IFBB zařazena roku 2013. Ženy závodící v této kategorii mají
nejvíce svalové hmoty ze všech zmíněných kategorií. Pózing této kategorie se již velmi
podobá pózování mužských závodníků – kromě zmíněných „čtvrtobratů“ můžeme u této
kategorii vidět i další pózy typické pro mužské pózování, jako je například „dvojitý biceps
zepředu“ či „široký sval zádový“. Ženy závodící v kategorii Women’s Physique se porotě
nepředstavují jako předchozí tři kategorie svým tzv. „I walkem“, ale volnou sestavou, jako je
tomu u mužských kategorií. Nadále se však mezi hodnocená kritéria řadí i make-up, plavky a
celkový dojem ze závodnice.
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2.3. GENDER A GENDEROVÉ STEREOTYPY V KULTURISTICE
Pro mou práci je také důležité stručně poukázat na genderovou problematiku a
stereotypy s ní spojené. Nejčastěji bývá gender definován v souvislosti s pojmem pohlaví.
Pohlaví se považuje za biologickou danost a na jeho základě se konstruuje společenská
kategorie genderu, tedy maskulinita a feminita. Dvojicí slov pohlaví a gender vysvětlujeme
nejen anatomický popis těla (tj. pohlaví), ale také představu souborů osobních vlastností a
vzorců chování (tj. gender). Zároveň je gender základním kamenem v rozdílném postoji a
přístupu k mužům a ženám. (Renzetti a Curran, 2003)
Tělo je fenomén, který stojí na hranici přírody a kultury. Tělo je sociálním systémem
ovlivněno, ale zároveň nám umožňuje zakládat a tvarovat sociální vztahy. Je objektem
kultury, ale také jejím předpokladem. Právě kulturně produkované významy jsou připisovány
biologicky daným rozdílům mezi muži a ženami, tj. pohlaví jedince. Tyto významy se pak
pojí s dělbou práce mezi pohlavími a také rolemi, které se jim přisuzují. Ovlivňují však i
sociální status žen i mužů. (Moore, 1999)
Mužům i ženám se tedy na základě jejich pohlaví připisují určité povahové rysy a tyto
rysy se od nich také očekávají – když danou vlastnost jedinec nemá, pak je v rozporu
s normou panující v konkrétní společnosti. Pokud u ženy dojde k prolínání typicky
femininních a typicky maskulinních rysů, pak to může vyvolat nepříznivé reakce, rozpaky a
v mnoha případech až nechuť a zlost (Bunsell, 2013).
Je velice zajímavé se s tímto úhlem pohledu namysli podívat i na kulturistiku.
Vzhledem k znevýhodněnému postavení žen trvalo desítky let, než bylo ženám umožněno
v kulturistice závodit. První soutěž se konala až roku 1977 (LaVelle, 2011) a boj o titul Ms.
Olympia se každoročně pořádal až od roku 1980 (IFBB ©2019: About us), jak již bylo
zmíněno v předchozí kapitole. Ve všech mužských kategoriích je pro hodnocení klíčové
množství svalové hmoty, připravenost závodníka, symetrie a celková estetika jeho postavy.
Kvalita a odstín barvy jsou faktory až druhořadé. U všech ženských kategorií se však hledí na
tvář a atraktivnost závodnice v podstatě stejně jako na její připravenost a vyrýsovanost. U
hodnocení všech kategorií ženské kulturistiky je důležitý i make-up a účes závodnice (IFBB
©2019: Our disciplines). Proč se tvář a atraktivnost jedince nehodnotí také u mužů závodících
ve všech kategoriích mužské kulturistiky? Kategorie ženské kulturistiky Women’s
Bodybuilding byla roku 2014 ve federaci IFBB zrušena. Kategorií, která je nyní tou nejvíce
„osvalenou“, je tedy výše zmíněná kategorie Women’s Physique, která vznikla o rok dříve
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zřejmě s myšlenkou, že kategorii Women’s Bodybuilding brzy nahradí. Aby ženy, které
závodily v kategorii Women’s Bodybuilding, mohly opět soutěžit, musely by velké množství
tvrdě vybudované svalové hmoty záměrně spálit, aby odpovídaly požadavkům kategorie
Women’s Physique – desetinásobná držitelka titulu Ms. Olympia Iris Kyle v reakci na tuto
skutečnost ukončila kariéru. To tedy jinými slovy znamená, že ženská kulturistika má hranice
a žena, která v kulturistice závodí, skutečně může být „moc velká“ na to, aby vůbec závodit
mohla. Mužská kulturistika žádné takové omezení nemá, naopak existují i mužské kategorie,
které jsou tzv. „open“, neboli váhově „otevřené“ čili neomezené.

2.4. ZÁPADNÍ IDEÁL ŽENSKÉ TĚLESNÉ KRÁSY A KULT ŠTÍHLOSTI
Lidské tělo a jeho vzhled se úzce pojí s kulturou – pohled na krásu je tedy poměrně
individuální záležitostí. Každá kultura uznává jisté trendy, které pak ovlivňují hodnocení
lidské atraktivity a krásy – tyto uznávané trendy, či řekněme požadavky, se pak liší kultura od
kultury. Některé tělesné znaky se však po dlouhá léta uznávaly v téměř všech kulturách a
společnostech za atraktivní – například pevné poprsí u mladých žen (Fialová, 2006).
S nástupem masových médií se objevila více uniformní měřítka krásy – masová média také
dodnes diktují nejen módní trendy, ale také určují, co je krásné. Právě během dvacátého
století došlo k obrovským změnám ve společností dané normě o tom, co je krásné a přitažlivé.
Postupně se tak vyvinulo očekávání západní společnosti, které přetrvává dodnes – od žen i
mužů se vyžaduje štíhlost. Jedná se o normu poměrně mladou, avšak během několika
posledních let se požadavky na tělo ještě zpřísnily (Grogan, 1999). Kdy a jak se tedy zrodil
tento kult štíhlosti?
Již na počátku 20. století se začaly na Západě objevovat jisté sklony ke štíhlosti. Důraz
se na počátku století kladl zejména na štíhlou linii, vzpřímené držení těla a oblejší prsa a boky
(Fialová, 2006). Po první světové válce se pohled na ideální ženské tělo změnil, oblé tvary
zmizely a ideální ženskou postavou se stala postava více chlapecká s celkově ostřejšími rysy.
Ve 20. letech se díky rozvoji médií začaly v západním světě rychle šířit uniformní požadavky
na tělo (Fialová, 2006). Čím dál častěji ženy odhalovaly kotníky a ramena. Absenci oblých
křivek zdůrazňovaly šaty, které v pase volně splývaly a nijak jej nezvýrazňovaly. Krásné bylo
mít malé poprsí, úzké boky a štíhlé nohy. V 30. letech se oblečení stalo opět o něco
odhalenějším, šaty však na rozdíl od předchozí dekády zdůrazňovaly úzký pas a oblé boky.
V podobném duchu se ideál ženské krásy vyvíjel až do 50. let. Svět ležel u nohou Marylin
Monroe a Elizabeth Taylor, které jsou dodnes symbolem smyslných plných křivek a ženského
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půvabu. Ideálem ženské tělesné krásy byla smyslná tvář, vlnité vlasy, velké plné poprsí, úzký
pas, široké boky a hezky tvarované nohy (Wolf, 1990). V letech 60. však přišel zlom
v podobě extrémně štíhlé modelky Twiggy. Ideál ženské tělesné krásy se tak úplně změnil –
žádanou a očekávanou normou krásy se stala štíhlost. 60. léta jsou většinou kvůli této
skutečnosti považována za období, kdy došlo k největšímu nárůstu poruch příjmu potravy u
ženské populace (Fialová, 2006), konkrétně tedy mentální anorexie a mentální bulimie.
Během následujících dekád se ideální ženské tělo změnilo z těla velmi hubeného na tělo
štíhlé, ale pevné. Celý západní svět zná slavné dokonalé míry ženského těla 90-60-90.
Ideálem ženské krásy se stala štíhlá atletická postava a to zejména v 80. letech. Tento ideál
tedy přetrvává dodnes. Ať se díváme na reklamy v televizi či časopisech, katalogy, módní
přehlídky, filmy, seriály nebo celebrity na červeném koberci, ve valné většině případů vidíme
právě štíhlé pevné ženské tělo, skrze které se nám takto prezentuje společností stanovená a
také očekávaná norma.
Signály tělesné stavby předávají našemu okolí informace o skutečné velikosti našich
jednotlivých tělesných partií. Na základě těchto signálu můžeme poté tělo vnímat jako
atraktivní, atletické, či například sexy – právě to, jak je konkrétní lidské tělo viděno a
vnímáno ovlivňují kulturní konvence (Fialová, 2006). V západní kultuře existuje silně
zakořeněný ideál tělesné krásy, který můžeme vymezit idealizací štíhlosti a negativním
vnímáním nadbytečné váhy. Podle západního vnímání je tělesná štíhlost spojována
s pozitivními vlastnostmi, jako jsou štěstí, úspěch a společenská přijatelnost, zatímco nadváha
bývá asociována s nežádoucími vlastnostmi, jako je lenost. Otylé osoby bývají považovány za
srdečné, citlivé a dobromyslné jedince, zároveň jsou však považováni za pohodlné jedince bez
vůle či sebekontroly (Grogan, 1999). Oproti nim jsou zase naopak štíhlí lidé považováni za
inteligentní (Fialová, 2006). Je tedy zřejmé, že vzhledem ke skutečnosti, jaké vlastnosti se
ideálním tělům připisují, se obě pohlaví snaží tohoto ideálu dosáhnout – krásné tělo totiž
může jedinci pomoci v cestě za sociálním zajištěním, kvalitním vztahem i dobře placenou
prací. Z těla se tak stal v posledních letech znak osobního řádu a sebekontroly – především
pak z těla přiměřeně svalnatého, které odkazuje na osobní determinaci, energii, kontrolu a
úspěch. Ideálem sebekontroly a atraktivity je tedy štíhlé a udržované tělo (Grogan, 1999).
Konkrétnější podoby a požadavky na ideální tělo jsou tedy samozřejmě podmíněné
pohlavím daného jedince. Obě pohlaví pociťují ze strany společnosti tlak na ideální podobu
těla. V případě žen je pak v tomto duchu ideálem tělesná štíhlost, u mužů je ideálem
kombinace štíhlosti a přiměřené svalnatosti, přičemž oba ideály mají společnou redukci
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nadbytečného tuku (Grogan, 1999). Dnes se muži na svůj vzhled zaměřují sice mnohem více,
než tomu bylo dříve, i tak je však tento tlak společnosti silnější a krutější v případě žen
(Fialová, 2006). Tyto genderově podmíněné představy ženského a mužského těla tvoří dvě
odlišné kategorie, jejichž míšení často vzbuzuje negativní reakce. Ženy se silným „osvalením“
mnohdy vzbuzují v mužích i ostatních ženách pocity nechuti, rozpaků, zlosti či ohrožení
(Bunsell, 2013), protože se vymykají představě o štíhlé ženské kráse a podobají se spíše
typicky mužskému fyzickému ideálu.
Naomi Wolf se ve své knize The Beauty Myth věnuje ideologii krásy a upozorňuje, že
i v případě úspěšných, atraktivních západních žen existuje neustálá snaha o naplnění ideálu
krásy, který se tak často spojuje se sebenenávistí, s posedlostí, strachem ze stárnutí či
například také se ztrátou sebekontroly (Wolf, 1990). Na rozdíl od mužů však ženy vnímají své
tělo a jeho jednotlivé části často větší, než opravdu jsou. Ženy tedy nejčastěji kriticky hodnotí
právě svou hmotnost a tvar své postavy – jedná se totiž o fyzické aspekty těla, které je
například na rozdíl od výšky jedince možné do určité míry změnit (Fialová, 2001). Většina
žen také vykazuje nespokojenost se svou postavou, ať už nadváhu mají, či nemají (Grogan,
1999). Tzv. metoda siluety prokázala, že valná většina žen označí jako ideální postavu
štíhlejší, než je ta jejich (Grogan, 1999). Ženy jsou také zpravidla vystavovány většímu
kulturnímu tlaku a očekávání od okolí, co se vzhledu týče (Cash a Pruzinsky, 2002). Sociální
zkušenost silně ovlivňuje body image jedince – nově získané poznatky a zkušenosti ovlivňují
představu o vlastním těle, ale také o těle ideálním. Právě mediální obrazy mají mimořádný
vliv na změny v hodnocení a vnímaní těla, klíčové však je, jakou důležitost jedinec těmto
podnětům přisuzuje (Grogan, 1999). Důležitou roli v tomto procesu hrají, jak již bylo
zmíněno výše, právě média.
Lidé jsou obklopeni médii, která na nás denně působí ze všech stran (Healey, 2014).
Z internetu se stalo dominující masové médium a právě přes něj se bleskovou rychlostí šíří
všelijaké trendy, které mají nesmírný vliv na mladé dívky a ženy po celém světě. Mezi tyto
trendy patřila například honba za tzv. thigh gap, tedy výraznou mezerou mezi stehny,
podobně se hovořilo i o tzv. bikini bridge, tedy „mostu“ nad spodním břichem, který se objeví
vleže, pokud má dotyčný jedinec výrazně vystouplé pánevní kosti. Ačkoliv se to může zdát
hloupé, mnohé webové stránky právě tuto mezeru a most opěvovaly – vznikaly různé blogy,
na nichž se nacházely fotky, které měly být jakousi inspirací pro dívky hubnout, dokud se
mezi jejich stehny podobně výrazná mezera neobjeví. Těmto fotkám a dalším podobným se
také začalo přezdívat „thinspiration“ (kombinace anglických slov „thin“ – štíhlý a
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„inspiration“ – inspirace). Jako u mnohých podobných trendů je i u těchto vyjmenovaných
často fyzicky nemožné dosáhnout požadovaného výsledku vzhledem k individuální stavbě
těla každého z nás.
Připadá mi vhodné zmínit také existenci webů, které doslova propagují poruchy
příjmu potravy a tak v podstatě dívky podněcují k tomu, aby propadly mentální anorexii či
mentální bulimii. I tyto weby mají svá hesla, pomocí kterých se dají na internetu velmi snadno
vyhledat. Weby podněcující k mentální anorexii, kde si dívky předávají různé typy a rady
například o tom, jak zhubnout ještě více a jak své kostnaté tělo lépe skrývat před rodinou
doma, se dají vyhledat pomocí hesla „pro ana“. Weby, které zase opěvují a oslavují mentální
bulimii, můžeme najít po zadání hesla „pro mia“. Už z této skutečnosti je více než zřejmé, že
kult štíhlosti přetrvává a nadále se extrémně podílí na západním ideálu ženské tělesné krásy.

2.5. BODY IMAGE, FAKTORY, KTERÉ JEJ OVLIVŇUJÍ, A TĚLESNÁ
NESPOKOJENOST
Pro tento termín neexistuje v českém jazyce přesně odpovídající ekvivalent, často se
však překládá jako „tělesné sebepojetí“ (Stackeová, 2007). Pojem „body image“ byl poprvé
použit a také zaveden psychiatrem Paulem Schilderem v 50. letech 20. století (Grogan, 1999).
Body image je termín označující to, jak jedinec vnímá svůj vzhled a sexuální atraktivnost
svého vlastního těla. Je to to, jak se vidíme v zrcadle, jak o svém těle přemýšlíme, jak jej
vnímáme a jak se vzhledem k jeho tvaru, hmotnosti a výšce v tomto těle cítíme
(NEDA©2018: Body image). Jde o představu o rozměrech našeho těla jako celku, ale také
jeho jednotlivých částí a vtazích mezi nimi – tuto představu v sobě nosí každý člověk. Skrze
hranice našeho těla si uvědomujeme, vnímáme a prožíváme svou vlastní existenci (Krch,
2000). Ačkoliv si to možná plně neuvědomujeme, náš body image hraje velmi důležitou roli
v mnoha aspektech našeho života.
Body image se vyvíjí od dětství a může být silně ovlivněn okolními vlivy – to může
vést k pozitivnímu či negativnímu body image (NEDA©2018: Body image). Na body image
nemají vliv pouze vnější faktory, ale silně jej ovlivňují také naše vnitřní osobnostní faktory
(věk, pohlaví, naše sexuální orientace, atd.). Mezi základní prvky body image se řadí vzhled,
fyzické a duševní zdraví a zdatnost (Fialová, 2006). Obecně známým faktem je to, že na tzv.
„tělesné sebepojetí“ má největší vliv právě vzhled, avšak to, jaký význam jednotlivým
složkám klademe, se může měnit například s věkem jedince – čím starší člověk je, tím větší
důležitost pro něj má zdraví (Fialová, 2001).
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Grogan hovoří o tom, že má body image dvě důležité vlastnosti – subjektivnost a
elasticitu. Subjektivita body image se ukazuje skutečností, že tělesná atraktivita jedince přímo
nesouvisí s tím, jak tento jedinec vnímá své vlastní tělo a jak s ním je či není spokojen.
Nesoulad, který vzniká mezi tím, jak se jedinec vnímá, a tím, jak by si přál vypadat, určuje
jeho body image. Právě tato subjektivní představa o vlastním těle je elastická, což znamená,
že se může pod vlivem sociálních zkušeností měnit. (Grogan, 1999)
Dále v sobě body image zahrnuje tři komponenty (Stackeová, 2007). První, kognitivní
komponenty, zahrnují vnímání vlastního těla – jeho velikost, rozměry, myšlenky a představy
o svém těle, také např. přání o jeho změně, která vycházejí z představy ideální postavy. Pokud
jsou tyto odhady o velikosti a tvaru těla nesprávné, pak můžeme hovořit o zkreslené představě
těla. Emoční komponenty se pak týkají míry spokojenosti či nespokojenosti se svým tělem a s
jeho částmi. Behaviorální komponenty, na které mají vliv předchozí dva body, pak zahrnují
všechny fyzické aktivity, které jedinec vykonává za účelem ovlivnění svého vzhledu.
Hovoříme např. o cvičení, kosmetických zákrocích a úpravách diety. (Stackeová, 2007)
Body image má však vliv i na to, jak působíme na lidi okolo nás. Pokud máme ke
svému tělu pozitivní vztah, je pro nás snadnější mít dobré vztahy i s lidmi, kteří nás obklopují.
Body image pak také ovlivňuje naše chování, životní styl i některé volby – např. to, zdali
cvičíme, či se snažíme vyváženě stravovat (Healey, 2014). Body image tedy ovlivňuje i volbu
našeho životního stylu. Má obrovský vliv jak na naše psychické tak na naše fyzické zdraví.
Čím nespokojenější se jedinec cítí se svým tělem, tím více se zabývá svou tělesnou hmotností
a tím více se ji snaží mít pod kontrolou. Pokud se jedinec rozhodne svůj vzhled změnit, je
téměř jisté, že u něj začne docházet k některým nutkavým návykům – může se například
jednat o návyky stravovací, nadměrnou fyzickou aktivitu, výrazné líčení, neustálé prohlížení
se v zrcadlech či konstantní stoupání na váhu (Healey, 2014). Mnohé z těchto návyků však
mohou vést k posílení a osvojení dalších a možná ještě horších návyků – pokud o sobě máme
špatné mínění a nejsme se svým tělem spokojeni, je vysoce pravděpodobné, že se např. při
návštěvě posilovny začneme srovnávat s lidmi okolo, což v nás může akorát posílit pocit
nedostatečnosti a ještě tak zhoršit náš body image (Healey, 2014).
To, jak vnímáme a vidíme své tělo, se mění s věkem. Náš body image závisí také např.
na našem pohlaví, charakteru, na sociálním postavení, kultuře, ve které žijeme, a na lidech,
kterými se obklopujeme. Body image je sociální konstrukt (Grogan, 1999) a proto jej musíme
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zkoumat v jeho sociálním kontextu. Ten zahrnuje především rodinu, vrstevníky, média a
kulturu (Sheldon, 2010).
Velmi zajímavé jsou výzkumy, v nichž se výzkumníci snažili zjistit, zdali se ženy
snaží zhubnout kvůli sobě samým, či nikoliv. Tázané ženy téměř pokaždé uvedly, že tak činí
kvůli sobě, avšak při hlubším zkoumání se prokázalo, že právě lidé jim nejbližší (např. jejich
partner či rodina) jsou často jedním z důvodů. Znovu se vrátím k tzv. metodě siluety, o které
jsem hovořila v kapitole předchozí. Ženy dostaly na výběr z několika siluet. Jejich úkolem
bylo vybrat siluetu, která se podle nich co nejvíce podobá té jejich, poté siluetu, která
představuje ideální postavu, a nakonec siluetu, která je podle nich pro muže nejvíce atraktivní.
„Ideální silueta“ byla zpravidla výrazně štíhlejší než ta, kterou označily sebe. Silueta, která
měla být podle nich nejvíce atraktivní pro muže, byla silnější než zvolená „ideální silueta“,
avšak také byla štíhlejší, než silueta tázané ženy. Ženy si přejí být štíhlé, aby si svého partnera
udržely, či působily atraktivním dojmem na nějakého muže. (Grogan, 1999)
Vliv rodičů na děti a jejich chování k nim má také silný dopad na vývoj body image
dítěte. Rodiče si obvykle přejí, aby se jejich potomci měli jednou dobře a měli to v životě co
nejsnazší (Crook, 1995). Důležité ale je si uvědomit, že právě např. občasné negativní
poznámky ke stravování dítěte, k jeho oblékání a všelijaké podobné kritické připomínky
mohou body image dítěte ovlivnit negativním způsobem (Healey, 2014). Pokud dcera vidí
svou matku neustále se strachovat ohledně svého vzhledu, přispívá tím k tomu, že i její dcera
začne pravděpodobně svůj vzhled zpochybňovat (Crook, 1995). Je obecně známo, že pokud
se v rodinách často diskutuje vzhled, pak je tím podporován negativní body image (Healey,
2014).
Dalším faktorem ovlivňujícím body image jsou naši vrstevníci (Sheldon, 2010). Právě
s nimi se často srovnáváme. Například ve škole během tělocviku či plavání si jedinci všímají
těl ostatních, tělo se také stává poměrně běžným předmětem rozhovorů – s kamarády si
povídáme například o své výšce, váze či konfekční velikosti (Sheldon, 2010). V případě, kdy
atraktivnější jedinec hovoří o vlastním těle negativně a vyjadřuje nespokojenost, může
v ostatních vzbudit pocit méněcennosti a způsobit tak, že se ostatní cítí ještě více nespokojeni
se svými těly a že je jejich tělesné sebepojetí ještě negativnější, než tomu bylo předtím
(Crook, 1995).
Tělesná nespokojenost je tedy běžným jevem u obou pohlaví, ale její dopad na náš
každodenní život, ale také na náš psychický stav, si asi většina z nás plně neuvědomuje.
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Cítíme se neustále pod tlakem, stále na sobě hledáme chyby, na nichž je nutné zapracovat a
jejichž smazáním se přiblížíme k „dokonalosti“. Co je ale ta dokonalost, kterou ženy hledají?
Pokud se průměrná žena necítí šťastná se svou postavou, nebude se zřejmě ani cítit dobře ve
většině svého oblečení. Pokud se ale vydá nakupovat, jistě se nebude cítit o moc lépe, neboť
se v zejména dražších a známějších buticích prodává oblečení, které se vyrábí pouze do
velikosti 42 a výjimečně do velikosti 44, což je pro ženu větších tvarů velmi omezující
(Crook, 1995). Také figuríny, na nichž je v obchodech zboží prezentováno, jsou zpravidla
velmi drobné a právě tato skutečnost v ženách ještě více posiluje pocit, že by takto měly
vypadat i ony.
Kultura má na body image jedince obrovský vliv. Jak již bylo řečeno v kapitole
zabývající se západním ideálem ženské tělesné krásy, každá kultura nahlíží na danou
problematiku jinak. Štíhlost je však v západní společnosti obecně uznávaná jako dominantní
hodnota, která se pojí s pozitivními vlastnostmi, jako jsou úspěch, štěstí, pracovitost, ale také
mládí a společenská prestiž (Grogan, 1999). V některých nezápadních kulturách se naopak na
štíhlost pohlíží jako na známku podvýživy a chudoby a proto se obdivují a idealizují spíše
postavy plnějších tvarů – vyšší hmotnost jedince totiž vypovídá o jeho bohatství a blahobytu
(Crook, 1995). Pokud si tedy jedinec v západní kultuře dokáže udržet i přes svůj „blahobyt“
štíhlou postavu, dokazuje tak svou schopnost sebekontroly a pevnou vůli (Grogan, 1999).
V západní kultuře se na jedince s vyšší hmotností pohlíží jako na líné a nezdravé. Dle Crook
má každý jedinec svou přirozenou hmotnost, která je pro jeho individuální tělo ideální a
zdravá a proto se ji tělo snaží udržet (Crook, 1995). Pokud však naše váha nekoresponduje
s normou, která vládne naší kultuře, pak se to negativně odráží na našem body image.

2.6. STIGMA
Řekové zavedli pojem stigma s úmyslem označovat tímto termínem jisté tělesné
znaky, které pak vypovídaly o špatném a nemorálním statusu dotyčného jedince. Tyto znaky
byly vypalovány a vyřezávány do těla a podobaly se dnešním tetováním (Mason, 2001).
Stigma tedy označovalo osobu pošpiněnou a nečistou, které se bylo potřeba vyhýbat. Později
tyto znaky označovaly jedince, kteří byli otroky či např. zločinci. Význam tohoto termínu se
během následujících staletí měnil (Goffman, 2003). Je tedy zřejmé, že pojem stigma není
zcela pevný a netvárný, ale že je naopak ovlivněn společenskými změnami dané doby. I
v současné době společenská přesvědčení a postoje nadále ovlivňují význam pojmu stigma,
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kromě jeho významu ovlivňují a formují i to, jak stigma z hlediska naší kultury a
společenského kontextu chápeme (Mason, 2001).
Sociální kategorizace je proces, během kterého jsou jedinci společností přisuzovány
konkrétní vlastnosti a komplementární atributy, které se poté u příslušníků dané kategorie
vnímají jako běžné a přirozené. Sociální prostředí také vymezuje různé kategorie osob,
s nimiž se v tomto prostředí můžeme pravděpodobně setkat – to nám tedy umožňuje setkání
s předvídanými dalšími osobami a není ani nutné tomu věnovat nějakou speciální pozornost.
Pokud dojde k setkání s naprosto cizím jedincem, je vysoce pravděpodobné, že pouze na
základě našeho prvního dojmu z tohoto člověka už budeme předvídat jeho „sociální identitu“.
Goffman zde rozlišuje virtuální sociální identitu, tedy charakter, který danému jedinci
přisuzujeme, a skutečnou sociální identitu, tedy kategorie a atributy, které se mohou prokázat
jako jemu skutečně vlastní. (Goffman, 2003)
A právě zde se Goffman dostává k pojmu stigma. Stojí-li před námi tento cizí jedinec,
může se stát, že právě atribut jemu vlastní, který jej odlišuje od jiných osob v kategorii, jejímž
členem by mohl být, se stává atributem nežádoucího rázu – v krajním případě z jedince tento
atribut může učinit osobu špatnou a nebezpečnou (Goffman, 2003). V naší mysli tedy tento
jedinec klesne na hodnotě - z osoby celistvé degraduje na osobu pošpiněnou (Mason, 2001).
Takový atribut je stigmatem a to zejména v případě, kdy je jeho znehodnocující dopad velice
rozsáhlý – někdy se může také nazývat selháním, nedostatkem či přímo handicapem
(Goffman, 2003).
Stigmatizace je tedy sociálním procesem kategorizace (Goffman, 2003). Tento proces
obvykle postupuje stejnými fázemi (Ocisková, 2015) – první fází je tzv. značkovací reakce.
Právě v této fázi si u jedince všimneme některého atributu, který jej výrazně odlišuje od
ostatních příslušníků skupiny, do které jsme se chystali ho zařadit. Druhou fází je aplikace
stereotypu – s daným atributem spojíme jisté vlastnosti. Důsledkem toho je sociální vyčlenění
jedince – degradovaný jedinec tedy přichází o svůj sociální status a stává se neplnohodnotným
členem společnosti (Ocisková, 2015). Je-li diskriminován nepřímo, pak se tato diskriminace
úzce pojí i s nerovností v zaměstnání, v přístupu k různým zdrojům a podobně (Ocisková,
2015). Stigmatem nejsou všechny nežádoucí atributy, nýbrž jsou jím ty atributy, které se
neslučují s naším stereotypním pohledem na to, kým by měl podle nás daný jedinec být
(Goffman, 2003).
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Goffman rozlišuje tři zcela odlišné druhy stigmatu. Jako první druh stigmatu označuje
tělesné ošklivosti, tedy různá tělesná znetvoření. Další skupinu stigmat tvoří vady charakteru,
mezi které řadí například slabou vůli, dominantní či nepřirozené vášně, nepoctivost a
nečestnost, falešná a nesmlouvavá přesvědčení, také například duševní poruchy, zhoubné
návyky, alkoholismus, homosexualitu, nezaměstnanost, sebevražedné pokusy a mnohé
radikální politické projevy (Goffman, 2003, s. 12). Posledním rozlišovaným druhem stigmat
jsou kmenová stigmata rasy, národa a náboženství – řadí se sem tedy ta stigmata, která jsou
dědičná a mohou se tak objevit u všech členů rodové linie. Mezi všemi zmíněnými druhy
stigmat nalezneme tytéž sociální rysy – je-li jedinec držitelem jistého atributu, kterého si
můžeme všimnout a na jehož základě jej můžeme odsoudit a odvrátit se od něj, pak je jedinec
nositelem stigmatu – je u něj přítomna nežádoucí odlišnost od toho, co jsme očekávali.
(Goffman, 2003)
Ve své práci dělí Ocisková stigmatizaci na stigmatizaci osobní a veřejnou – tu dále
dělí na sociální a strukturální. Sociálním stigmatem jsou například vtipy a stereotypy,
předsudky, ale i odmítání jakéhokoliv kontaktu s některým stigmatizovaným jedincem. První
a zřejmě i nejzákladnější příčinou sociální stigmatizace je neznalost. Pokud nemá společnost
dostatek informací o dané skupině či konkrétním atributu, pak to může vést ke stigmatizaci
skupiny, kterou tato jistá vlastnost či znak spojuje. Další příčinou sociální stigmatizace jsou
předsudky a stereotypy. Předsudky jsou daleko rozsáhlejší než neznalost, jsou ve společnosti
hluboko zakořeněné a často přicházejí i od dobře informovaných jedinců. Třetí příčinou
sociální stigmatizace je celková diskriminace a obecně problematika odmítavého chování.
Stigma strukturální se na druhou stranu týká vztahu mezi institucemi a stigmatizovanými,
nebo spíše vztahu institucí ke stigmatizovaným – právě skrze instituce často dochází
k nepřímé diskriminaci, kdy jsou stigmatizovaným osobám odpírány životní příležitosti, ale
také jejich práva. Osobní stigmatizace se pak týká toho, jak sám stigmatizovaný jedinec
přistupuje ke své roli stigmatizovaného a předsudkům s tím spojenými. Ocisková jej dělí na
stigma vnímané a zakoušené – vnímaným stigmatem je uvědomění jedince o tom, jaké
předsudky jsou na něj společností aplikovány nehledě na skutečnost, zdali jsou pravdivé či
nikoliv. Stigmatem zakoušeným jsou situace, v nichž se jedinec přímo setkává s odsouzením a
diskriminací na základě nějaké vlastnosti či znaku – pokud jedinec začne tyto stereotypy a
předsudky považovat za pravé a za své, pak může dojít k sebestigmatizaci. (Ocisková, 2015)
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2.7. STIGMATIZACE ŽENSKÝCH ZÁVODNIC
Nyní, když jsem uvedla teorie, z nichž vycházím, se pomocí nich pokusím vysvětlit,
proč jsou dle mého názoru ženy, které v ženské kulturistice závodí, jakožto sociální skupina
stigmatizované.
Stigmatizovaný jedinec je tedy nositelem rysu, vlastnosti, znaku či jednoduše nějakého
atributu, který není v souladu s očekáváním společnosti – u jedince se vyskytuje nežádoucí
odlišnost od toho, co jsme očekávali, a proto je nositelem stigmatu (Goffman, 2003). Tohoto
atributu si můžeme všimnout okamžitě už při utváření našeho prvního dojmu z dotyčného
jedince (Goffman, 2003). To tedy znamená, že stigmatizovaný jedinec nějak vybočuje ze
společností očekávané a stanovené normy (Mason, 2001).
Tělo ženy, která se aktivně věnuje kulturistice, se od těla průměrné mladé ženy, kterou
potkáme například venku na ulici či v obchodě, zcela nepochybně výrazně liší. Také životní
styl takové ženy bude velmi odlišný. Pokud tedy zvážíme všechny tyto úhly pohledu, je asi
více než zřejmé, z jakých důvodů mohou být ženy, které v ženské kulturistice závodí,
stigmatizované. Jejich tělo neodpovídá normě zavedené společností. Tělo ženy, která se
aktivně věnuje ženské kulturistice, je zpravidla o něco mohutnější než tělo ženy, která této
normě odpovídá. Zároveň však žena, která tvrdě posiluje a záměrně buduje svalovou hmotu,
může u mnohých vyvolat velice negativní reakce, neboť u ní dochází k prolínání vlastností
typicky maskulinních s těmi femininními (Grogan, 1999), což je vzhledem ke genderovým
stereotypům a předsudkům, které se navzdory mnohým snahám stále běžně vyskytují ve
společnosti, dalším nežádoucím jevem. Posledním zřejmým faktorem, který může mít vliv na
tuto problematiku, je právě odlišnost životního stylu jedince, který se aktivně věnuje závodění
v kulturistice a to ať už jde o závodníka mužského či ženského pohlaví.
U žen, které se ženské kulturistice věnují, tedy dochází ke stigmatizaci zejména na
základě tělesné modifikace (Goffman, 2003) či, jak ji Goffman nazývá, tělesné ošklivosti,
vzhledem k panujícímu západnímu ideálu ženské tělesné krásy a normě, kterou společnost od
žen požaduje a kterou od nich také očekává.
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3. METODY A CÍL VÝZKUMU
3.1. VÝZKUMNÝ PROBLÉM, VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak závodnice v ženské kulturistice
vnímají normu ideálu tělesné ženské krásy tak, jak ji zavedla společnost, s jakými reakcemi se
na svůj vzhled setkávají, jak je reflektují a jak se odráží na jejich body image. Jak jsem
vysvětlila v předchozí teoretické části své práce, vzhled závodnic v ženské kulturistice může
být považován za stigma – tudíž jsem se snažila zjistit, zdali se tyto ženy cítí jakkoliv
stigmatizované kvůli svému vzhledu, jenž neodpovídá dané normě. Kromě toho jsem také
zkoumala, jaký názor na tento panující západní tělesný ideál mají, jak jej samy hodnotí a jak
by měl tento ideál vypadat podle nich.
Závodnice v ženské kulturistice mají obecně více svalové hmoty než průměrná žena a
působí tak mohutněji a dle mnohých i méně žensky. Také životní styl, který ženy závodící
v ženské kulturistice vedou, může vznést mnohé různorodé názory a reakce okolí. Od svých
informátorek jsem se tedy snažila zjistit, s jakými reakcemi se obvykle setkávají a také to,
jaké reakce jim nejvíce uvízly v paměti, dále pak jak tyto názory od okolní společnosti
ovlivňují jejich sebevnímání a body image. Svých informátorek jsem se ptala na to, s jakými
reakcemi se setkávají od cizích lidí, s nimiž se potkávají například v obchodech nebo na
koupališti. V rozhovoru jsem se také dotázala na to, jak na jejich životní styl a vzhled reaguje
rodina, blízcí přátelé, partneři a zdali závodění někdy nějak ovlivnilo některý z těchto vztahů.
Mé výzkumné otázky jsou tedy následující:


Jaký mají tyto ženy názor na panující západní ideál ženské tělesné krásy a jak by
měl tento ideál vypadat podle nich?



S jakými reakcemi se setkávají od svých blízkých a od cizích lidí?



Jak tyto reakce a tento sport ovlivnily jejich body image?

3.2. VÝZKUMNÁ STRATEGIE
Vzhledem k povaze zkoumaného problému jsem se rozhodla pro metodu kvalitativní
výzkumné strategie. Vzhledem k faktu, že jsem se dotazovala pouze malého počtu žen, které
v ženské kulturistice závodí, nelze předloženou bakalářskou práci zobecnit na celou populaci
a získat tak o ní věrný obraz. Pomocí induktivního postupu jsem se snažila zkonstruovat
pokud možno veškerá data týkající se této problematiky, které se u závodnic vyskytují, a
18

řádně je interpretovat. Musela jsem ale počítat s tím, že mnou zkoumaná problematika nemá
konkrétní vytyčené hranice, a tak jsem si musela její podstatu během analýzy vyjasnit
(Novotná, 2009/2010).

3.3. TECHNIKY SBĚRU DAT
Vzhledem k tomu, že bylo mým cílem získat informace o osobních zkušenostech
informátorek z mého vzorku, zvolila jsem jako techniku sběru dat polostrukturovaný
rozhovor, tzv. rozhovor s návodem (Zandlová, 2015). Právě polostrukturovaný rozhovor mi
umožnil vést rozhovor s těmito ženami s osnovou, zároveň však poskytnul mým
informátorkám dostatek prostoru k vyjádření jejich vlastní perspektivy. Informátorku tak
nesvazovaly pevně stanovené otázky a témata, mohla volně vyjádřit svůj vlastní pohled na
danou problematiku, což vzhledem k povaze tohoto výzkumu považuji za výhodu (Hendl,
2005). Dalším důvodem k mé volbě byl kromě této volnosti také fakt, že se mi právě díky
struktuře rozhovoru podařilo získat odpovědi na stejné otázky a vyjádření ke stejným
tématům. Za další výhodu polostrukturovaného rozhovoru považuji i to, že mi bylo umožněno
na informátorku flexibilně reagovat a klást doplňující otázky, neboť se v mnoha případech
stalo, že mě konkrétní reakce a výpovědi informátorek zaváděly k dalším tématům, či mě
během konverzace napadaly další vhodné dotazy, které jsem připravené ve své osnově
neměla.
Během rozhovoru jsem se snažila nenásilně držet mnou předpřipravené osnovy. V této
níže uvedené osnově jsem měla vytyčených několik okruhů a v jejich rámci jsem si
předpřipravila několik otázek. Osnova mi pomohla neopomenout důležité informace. Od
svých informátorek jsem se pokusila získat odpovědi k okruhům zde vymezeným:


Kulturistika – Jakou máte zkušenost s ženskou kulturistikou? Jak jste se
k tomuto sportu dostala? Jaké výhody v tomto sportu vidíte? Co vám tento sport
přináší? Jak tento sport ovlivnil váš každodenní život?



Západní ideál ženské tělesné krásy – Jaký názor máte na panující západní
ideál ženské tělesné krásy? Jak by měl podle vás tento ideál vypadat? Jaký ideál
máte vy? Jakou máte motivaci dále cvičit a závodit?



Body image – Cítila jste se někdy pod tlakem vzhledem k tomuto ideálu ženské
tělesné krásy? Jste se svým vzhledem spokojená? Jak byste ráda svůj vzhled
změnila v budoucích letech, pokud byste jej vůbec změnit chtěla? Cítila jste
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někdy, že jste s tímto panujícím ideálem srovnávána? Jak jste se k tomu
postavila?


Genderové stereotypy – Setkala jste se někdy s negativními reakcemi vzhledem
k tomu, že byla kulturistika dlouho čistě mužským sportem? Stalo se vám
někdy, že jste se setkala s nějakými negativními ohlasy přímo v posilovně?
Projevil se nějak vliv těchto názorů na vaší psychice či chuti pokračovat v tomto
sportu?



Okolní reakce – Jak reagovala vaše nejbližší rodina, když jste začala cvičit? Co
když jste začala závodit? Jak reagovali vaši přátelé? Co váš partner?
Respektovali všichni vaše rozhodnutí a změnu životního stylu? Setkáváte se
s negativními reakcemi od svých blízkých například v dietě, kdy musíte striktně
dodržovat stravu i tréninkový plán? Cítíte, že se během doby, co se tomuto
sportu věnujete, jakkoliv narušil některý z těchto vztahů? Setkala jste se někdy
s nějakou negativní reakcí od úplně cizího člověka? Je nějaká reakce, ať už
pozitivní, či negativní, kterou asi nikdy nezapomenete?

Než jsem samotný rozhovor zahájila, ujistila jsem se, že jej povedeme na klidném
přátelském místě, kde by bylo možné využít diktafon. Chtěla jsem, aby se mé informátorky
cítily co nejpříjemněji, proto jsem jako místo dění zvolila posilovnu, konkrétněji oddělenou
místnost, kde si závodnice často nerušeně trénují svůj pózing. Nejprve jsem se informátorce
znovu představila a seznámila ji s mým výzkumem a mými důvody k němu. Seznámila jsem
ji také s etickými zásadami výzkumu a spolu se zaručením anonymity jsem jí předala
k podepsání formulář informovaného souhlasu (Zandlová, 2015). Všem svým informátorkám
jsem také nabídla možnost zaslání výsledků výzkumu. Po jejich souhlasu jsem tedy zapnula
diktafon a započala s rozhovorem, během nějž jsem se také snažila dělat si ruční poznámky.
Na konci rozhovoru jsem opět informátorku ujistila o anonymitě výzkumu, poděkovala jí za
její čas i odpovědi, nabídla svůj kontakt (Hendl, 2005) a rozloučila se s ní.

3.4. VÝBĚR VZORKU
V kvalitativním výzkumu je nutné zvolit vzorek, který nezastupuje populaci jako
takovou, ale samotný problém, který zkoumám (Novotná, 2009/2010). Zvolila jsem tedy
vzorek, ve kterém se sledovaný jev vyskytuje – v mém případě šlo tedy o ženy, které závodí
v ženské kulturistice. Svůj vzorek jsem tedy vybírala účelově. Všechny mé informátorky
splňovaly mnou stanovaná kritéria výběru, to znamená, že všechny mé informátorky byly
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ženy, které závodí v ženské kulturistice, které za sebou mají nejméně jednu soutěž, a které se
v následujících dvanácti měsících na kulturistickou soutěž připravují – hledala jsem tedy
aktivně závodící ženy. Dalším mnou stanovaným kritériem bylo to, že množství jejich svalové
hmoty splňuje přinejmenším podmínky kategorie „Women’s Wellness Fitness“. Věk žen,
které se staly mými informátorky, se pohyboval od 21 do 36 let. Všechny mé informátorky
mají dokončenou střední školu s maturitou, tři již získaly vysokoškolský titul a dvě další
momentálně vysokou školu studují. Tři z těchto žen pracují jako osobní trenérky a zbylých
osm pracuje v jiných odvětvích.
Vzorek pro můj výzkum jsem se rozhodla získat metodou tzv. nabalování (také
„snowball sampling“), která je pro podobné výzkumy u konkrétních skupin poměrně typická.
Předpokladem této metody je právě to, že když oslovím jednu ženu, která závodí v ženské
kulturistice, tak bude znát alespoň jednu další závodnici splňující mnou určená kritéria, čímž
se mi výběr informátorů poměrně usnadňuje. Obrátila jsem se tedy na jednoho
z nejznámějších a nejprestižnějších českých trenérů, se kterým se díky skutečnosti, že trénuje
i mého přítele, znám osobně. Vysvětlila jsem mu můj výzkum a mé důvody k jeho
uskutečnění a požádala jej o kontakty na jeho svěřenkyně, které splňují mnou stanovená
kritéria. Dvě z jeho svěřenkyň jsem poté oslovila a díky nim jsem získala kontakty na další
informátorky, které mi pak poskytly další kontakty.

3.5. ANALYTICKÉ POSTUPY
Jeden z největších rozdílů mezi výzkumem kvantitativním a výzkumem kvalitativním
spočívá právě v tom, kdy se získaná data analyzují. U výzkumu kvantitativního následuje
analýza dat až po jejich sběru, kdežto u výzkumu kvalitativního probíhá vše současně – data
jsem tedy analyzovala od samého počátku výzkumu (Heřmanský, 2009/2010). Během této
analýzy jsem tedy zároveň poznávala danou problematiku více do hloubky a mé vědomí o
tomto tématu se značně rozšiřovalo a na povrch se vyplavovaly mnohé další zajímavé otázky.
O to víc jsem se musela v rozhovoru kontrolovat, abych se nechtěně příliš nevzdálila od
hlavní výzkumné otázky.
Každá z oslovených informátorek souhlasila s použitím nahrávacího zařízení a také
žádná z nich neměla problém s tím, že si stranou ručně píši doplňující poznámky. Díky
získaným nahrávkám jsem tedy byla schopná všechny rozhovory přepsat do psané podoby,
která je pro podrobné vyhodnocení takového výzkumu nezbytná (Hendl, 2005). Do přepisu
jsem také zakomponovala své poznámky – vznikla mi tak komentovaná transkripce, ve které
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jsem tedy kromě doslovného přepisu všech odpovědí mých informátorek zaznamenala i jejich
mimoslovní projevy – podařilo se mi tak zachytit smích, váhání, odmlky, povzdechy a další
podobné jevy, které jsou dle mého názoru vzhledem k povaze mého výzkumu přínosné, neboť
mi pomohly lépe pochopit postoj dané informátorky.
Dalším klíčovým krokem bylo vytřídění dat důležitých a dat nepodstatných pro
zodpovězení mnou stanovených výzkumných otázek. V přepisech jsem hledala spojitosti a
pravidelnosti. Ty jsem dokázala nalézt pomocí segmentace – vybírala jsem jednotlivé důležité
části výpovědí a členila je na tematické jednotky. Proces kódování jsem prováděla během
analýzy dat – díky kódování jsem byla schopna systematicky prohlížet odpovědi mých
informátorek s cílem nalézt podobnosti, shody, či naopak rozdíly – vytvářila jsem si
„nálepky“, kterými jsem označovala části textů a dávala jim tak určitý význam.
Všem informátorkám jsem slíbila a zaručila naprostou anonymitu. Ve své práci budu
tedy dále hovořit o svých informátorkách jako o Informátorce 1 až 13. Rozhovory jsem
prováděla v odděleném studiu posilovny, kde si závodnice i závodníci trénují svůj pózing.
Rozhovory jsem vedla celkem se čtrnácti ženami, avšak jedna z nich na konci rozhovoru
požádala, abych její výpovědi ve svém výzkumu nepoužila, neboť se obávala, že by bylo
možné na základě poskytnutých odpovědí poznat její identitu. Já její rozhodnutí samozřejmě
plně respektovala, tudíž jsem nakonec pracovala s rozhovory třinácti.

3.6. HODNOCENÍ KVALITY VÝZKUMU
Kvalitativní výzkum se obecně vykazuje nízkou reliabilitou a vysokou validitou
(Novotná, 2009/2010) – jedním z důvodů je skutečnost, že předem znám to, čím se budu
zabývat a co budu zkoumat – zkoumanou problematiku jsem si předem stanovila (Novotná,
2009/2010). Je nutné mít na paměti, že tento výzkum je reprezentativní a validní pouze pro
mnou zvolený a mnou zkoumaný vzorek – výsledky výzkumu tedy nelze zobecnit na celou
populaci jako takovou.
Polostrukturovaný rozhovor poskytnul mým informátorkám dostatek prostoru
k vyjádření jejich názorů a postojů, měly tak dostatek volnosti ve svých odpovědích a necítily
se nijak svazovány pevně danými otázkami. Během rozhovorů se objevilo pár zajímavých
témat, díky kterým mi došly některé souvislosti, a vyplavalo tak napovrch několik dotazů,
které nebyly předem plánované a s nimiž jsem během přípravy okruhů úplně nepočítala. Tato
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skutečnost tedy způsobila odloučení od původní struktury rozhovoru a tak se počáteční
rozhovory lišily od těch pozdějších.
Polostrukturovaný rozhovor má ovšem také několik nevýhod. Za asi největší
nevýhodu rozhovoru s návodem považuji skutečnost, že analýza těchto rozhovorů je poměrně
náročná a to zejména časově – časově náročná je i jeho realizace a přepis (Zandlová, 2015).
Analýzu výrazně ztěžuje právě i odlišná struktura rozhovorů, takže fakt, že nebyly
informátorky svazovány pevně zakotvenými otázkami, byl zároveň nevýhodou pro mě a
pozdější analýzu výsledků. Polostrukturovaný rozhovor také silně závisel i na mé schopnosti
vést konverzaci a klást vhodně formulované otázky a také důkladně naslouchat. Neustále jsem
se také musela snažit nedat najevo svůj osobní názor a subjektivní postoj, aby tak mé
odpovědi a názory nijak neovlivnily odpovědi informátorek – na paměti jsem musela také mít
to, že i mé vlastní interpretační schopnosti jsou subjektivní a ovlivněné mými zkušenostmi a
postoji (Vaněk, 2003). Své otázky jsem se tedy snažila klást co nejvíce neutrálně a otevřeně,
abych se tak vyvarovala tomu, že by měly mé informátorky pocit, že jim už ve formulaci
otázek vnucuji svůj názor a postoj (Hendl, 2005). Během prvních pár rozhovorů jsem se sama
cítila poměrně nervózní, což mohlo ovlivnit i mé informátorky, i tak jsem se ale snažila
působit příjemně a uvolněně a vzbudit v mých informátorkách důvěru. Vzhledem ke
skutečnosti, že je rozhovor konstruován, záleží i na celkové interakci v průběhu rozhovoru a
také na konkrétní situaci (Zandlová, 2015).
Další nevýhodou rozhovorů obecně je to, že mi dotazovaná informátorka sdělí pouze
to, co mi sdělit chce a co je ochotná mi sdělit. Informátorky mi řekly pouze to, o co se chtěly
podělit, co si samy uvědomují. Musela jsem tedy neustále počítat s tím, že vše, co mi mé
informátorky sdělí, je ovlivněno jejich osobním názorem, postojem i jejich pamětí. Svou roli
také mohla hrát skutečnost, že se mi mé informátorky mohly chtít ukázat jen v určitém světle
a proto ve svých odpovědích mohly uvést věci, které si myslely, že chci v jejich odpovědích
slyšet.
Všechny mnou oslovené informátorky souhlasily s použitím nahrávacího audio
zařízení. Bylo však nutné si uvědomit, že i samotná přítomnost nahrávacího audio zařízení
mohla ovlivnit přirozenost a upřímnost odpovědí mých informátorek – informátorky se mohly
cítit svázané a pod tlakem, což mohlo způsobit to, že se snažily více kontrolovat, mohly se
snažit mluvit spisovněji, odborněji, atd. a tím mohlo dojít ke zkreslení obdržených odpovědí.
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Nesmím tedy zapomenout na to, že rozhovor je subjektivní, ale není spontánní (Zandlová,
2015).
Během prvního rozhovoru také nastala nežádoucí situace, kdy nás v šatně posilovny
vyrušila jedna návštěvnice této posilovny, a proto jsme byly nuceny se přesunout do
odděleného studia, kde si právě závodnice i závodníci často trénují svůj pózing. V tomto
studiu jsem nakonec také prováděla všechny zbylé rozhovory.
Je nutné si také uvědomit možné nevýhody týkající se mnou vybraného vzorku a
metody, kterou jsem k jeho výběru zvolila. Rozhovory jsem nakonec vedla se třinácti ženami,
které závodí v ženské kulturistice. Velikost mého vzorku tedy nemusí být dostačující k tomu,
aby objektivně vypověděla o této problematice. Jako metodu výběru vzorku jsem zvolila
metodu nabalování, se kterou se také mohou pojit jisté nevýhody. Prvním a poměrně jasným
minusem této metody může být skutečnost, že se mi nepodaří získat kontakty na další
informátorky – to znamená, že se mi mohlo stát, že mě informátorka neodkáže k další
informátorce. Další možnou nevýhodou je to, že by se mi metoda nabalování podařila a že by
mě informátorky odkazovaly na další informátorky, které jsou například jejich přítelkyně a
s nimiž se přátelí právě na základě podobných názorů, zkušeností a podobného uvažování –
dostávalo by se mi tak velmi podobných odpovědí a výsledky mého výzkumu mohly být
velmi zkreslené. Své informátorky jsem tedy požádala o kontakt na některou další ženu
závodící v ženské kulturistice, se kterou nejsou blízké přítelkyně, v naději, že se této chybě
vyvaruji.

3.7. ETICKÉ OTÁZKY SPOLEČENSKOVĚDNÍHO VÝZKUMU
Etické zásady jsou samozřejmě pro celý proces nesmírně důležité, a proto jsem se
snažila je nepodcenit – řídila jsem se tedy po celou dobu čtyřmi základními etickými pilíři
v sociálních vědách – principem dobrovolné participace, principem důvěryhodnosti,
principem neubližování a principem správnosti (Ezzedine a kolektiv, 2015).
Princip dobrovolné participace spočívá v tom, že je aktér o výzkumu plně a
srozumitelně informován – informován je také o cílech a průběhu daného výzkumu, o
zadavateli, o tom, jak budou data využita a o možných důsledcích účasti na výzkumu
(Ezzedine a kolektiv, 2015). Podmínkou tedy je, aby byl informátor upozorněn na skutečnost,
že z výzkumu může kdykoliv odstoupit a ukončit tak svou účast.
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Princip důvěryhodnosti pak spočívá v tom, že nedojde k přebytečnému narušení
soukromí zúčastněných osob, že nebude odhalena identita informátora a bude mu zaslíbena
naprostá anonymita (Hendl, 2005). Vzhledem k citlivosti dat, s nimiž jsme pracovaly, jsem
každé informátorce dala podepsat písemný informovaný souhlas (Ezzedine a kolektiv, 2015).
Klíčové také je, aby byla data zbavena identifikačních znaků a nepojila se tak s konkrétní
osobou – stejně tak důležité pak je, aby k datům neměla přístup žádná třetí osoba – s
nahrávkami, přepisy i osobními údaji jsem zacházela výhradně já a neumožnila k nim přístup
nikomu dalšímu. Informátor musí mít jistotu, že informace, které poskytnul, nebudou nijak
použity proti němu.
Třetím pilířem je princip neubližování – v žádném případě nesmí dojít k fyzické,
psychické ani právní újmě informátora. Informátorovi musí být citlivé otázky kladeny opatrně
a výzkumník mu musí dostatečně poděkovat za jeho ochotu se výzkumu zúčastnit, za
poskytnutý čas i odpovědi. (Hendl, 2005) Z tohoto důvodu jsem se také rozhodla
nezveřejňovat ani název posilovny, kde jsem rozhovory vedla, ani žádné přímé či nepřímé
odkazy na mé informátorky, které by mohly vyzradit jejich identitu.
Čtvrtý princip, princip správnosti, spočívá v tom, že se výzkumník ujistí, že jsou
všechna data z výzkumu správná a to jak vědecky, tak eticky (Ezzedine a kolektiv, 2015) –
všechny rozhovory jsem tedy pečlivě přepsala, uvedla veškeré citace a pokusila se vyvarovat
nepodloženým interpretacím i závěrům.
Na konci rozhovoru jsem každé informátorce nabídla spolu se svým kontaktem
možnost podělit se s nimi o výsledky výzkumu (Hendl, 2005).
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4. ANALÝZA ROZHOVORŮ SE ŽENAMI ZÁVODÍCÍMI
V ŽENSKÉ KULTURISTICE
4.1. NÁZOR ŽENSKÝCH ZÁVODNIC NA PANUJÍCÍ ZÁPADNÍ IDEÁL
ŽENSKÉ TĚLESNÉ KRÁSY A JAK BY MĚL TENTO IDEÁL
VYPADAT PODLE NICH
4.1.1. Názor na panující západní ideál ženské tělesné krásy
Pro mou práci bylo nesmírně důležité pochopit, jaký postoj mají tyto ženy, které
závodí v ženské kulturistice, k panujícímu západnímu ideálu tělesné ženské krásy.
Všechny mé informátorky uznaly existenci tohoto ideálu a jeho přísných měřítek –
Grogan ve své knize zdůraznila, že je pro tento panující ideál tělesné krásy klíčová redukce
tuku (Grogan, 1999) – právě o snížení hmotnosti pod tlakem této panující normy usilovalo
také několik mých informátorek. „Jako malá jsem si to hodně pouštěla k tělu. Pamatuju, když
jsem nejedla třeba celý den, protože jsem doufala, že zhubnu a budu „taky krásná“, nebo když
jsem si myslela, že sedy lehy každý večer mi změní celé tělo a asi i život (smích). Já si to
pustila fakt tehdy do hlavy hodně, no. Jen mě mrzí, že mi dřív nedošlo, že to, co chci, nezískám
tím, že nebudu jíst. Kdybych dřív začala dobře cvičit a jedla bych dost, měla bych dneska
úplně jiný výsledky. Jsem byla vlastně skoro celý dospívání pořád v kalorickým deficitu a
divila jsem se, proč ještě nejsem krásná (smích),“ vzpomínala Informátorka 9. Podobné
zkušenosti měla i Informátorka 3: „Jako teenager jsem měla problémy s jídlem, protože jsem
se bála, že budu tlustá. Právě takový ty vychrtliny modelkovský byly důvod, proč jsem se tak
užírala a nenáviděla,“.
Fialová ve své knize zdůrazňuje, že jsou tato měřítka mnohem krutější v případě žen a
také hovoří o skutečnosti, že po zrodu kultu štíhlosti došlo k nárůstu poruch příjmů potravy u
ženské populace (Fialová, 2006). Právě mentální anorexii propadla v honbě za štíhlým
tělem Informátorka 2: „Dříve jsem tím byla posedlá. Snažila jsem se udržet štíhlá a hubnout,
nejíst, až jsem propadla mentální anorexii. Dlouho mi trvalo se z toho vyhrabat a až teď si
uvědomuju, jaký nesmysl to byl,“.
Všechny mé informátorky se jednohlasně shodly na tom, že se během let jejich názor
na tento ideál změnil a nyní se ani jedné z nich nelíbí. Právě kulturní a sociální zkušenosti
mohou dle Grogan měnit a formovat představu, jak o ideálním, tak o vlastním těle - stejnou
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moc nad jedincem v tomto ohledu mají také média (Grogan, 1999). „Upřímně vůbec
nerozumím, proč se taková postava idealizuje, nechápu, proč je to ideál. Jako dřív jsem to
chápala, o tom žádná, to se mi to i líbilo, ale čím starší jsem a čím víc toho vím, tak tím míň to
chápu.“ řekla Informátorka 4. Každá z mých informátorek také vyjádřila obavu, jak špatný
vliv existence takového ideálu na mladé dívky má. „Jsem právě hrozně přemýšlela nad tím,
jak špatnej vliv to na mě vlastně mělo. A jak špatnej vliv to pořád na holky má. Pořád jsem
hubla, ale bylo mi psychicky hůř. Si pamatuju, když mi začala první objemová fáze, já se tak
šíleně bála jíst! (smích) Jako trenér mi tam nasázel tolik jídla a já se mu prostě rozbrečela, že
necvičím přece proto, abych byla hned zase tlustá ne (smích),“ řekla Informátorka
5. Informátorka 2 se pak ještě během rozhovoru k této otázce vrátila a doplnila následující:
„Víte, až teď mi došlo, že vlastně když mi bylo asi těch patnáct, že to zrovna šíleně letěly ty
věci jako mít tu mezeru mezi stehnama a tyhle blbosti, pamatujete? Bože, všude kolovaly ty
fotky vyhublých holek jako inspirace pro holky normální a zdravý, aby si zničily
tělo (smích). Pamatuju si, že holka, co se mnou tehdy byla ve třídě, měla právě blog, kde
strašně opěvovala bulimii a přišlo jí úplně normální, že chodila zvracet svačinu, aby náhodou
nepřibrala,“. Healey stejně jako Grogan zdůrazňoval vliv médií na body image jedince a také
rychlost, jakou se všelijaké trendy díky médiím šíří (Healey, 2014).
Současný západní ideál ženské tělesné krásy byl tedy všemi mými třinácti
informátorkami prudce odmítnut a odsouzen, avšak stejně tak všechny mé informátorky
přiznaly, že samy v mládí tlak tohoto ideálu do jisté míry pocítily. Fialová i Grogan ve svých
knihách kladou důraz právě na skutečnost, že téměř každá žena krutost a tíhu kultu štíhlosti
pocítí.

4.1.2. Tělesný ideál očima závodnic v ženské kulturistice
Všechny mé informátorky mi vysvětlily, že jim kulturistika rozšířila obzory a ony si
tak díky tomuto sportu dokázaly uvědomit mnoho velmi důležitých věcí – právě o tom, jak se
hodnoty a priority jedince mění s věkem, zdůraznila Fialová (Fialová, 2001). „Naučila jsem
se, že každá máme něco a každá jsme originál. Každá jsme něčím výjimečná a musíme se
naučit mít rády naše přednosti,“ odpověděla Informátorka 1. „Každej máme jinou stavbu,
jinou genetiku, jinak to tělo funguje, nemůžeme přece logicky vypadat všichni stejně.
(odmlka) Mrzí mě, že jsem tenhle sport nenašla dřív. Srovnal mi hlavu. Už se jídla nebojím,
dřív jsem to svý malý slabý tělo nenáviděla, teď je ale silný a zdravý a já ho miluju,“
řekla Informátorka 5.
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To, že se pohled mých informátorek na to, co je ideální, během let změnil, je evidentní
i pokud se zaměříme na to, jak popisovaly tělo, které by mělo být označeno ideálem podle
nich: „Měl by se prostě idealizovat nějaký kompromis. Není dobrý být kost a kůže a není
dobrý být tlustá. Mělo by se spíš idealizovat jakože... (odmlka) Nevím, proč prostě není lepší
takhle všem strkat zdravý životní styl, vyváženou stravu a tak? Není lepší mít jako cíl to, že
budu mít dobrý krevní testy a že mám zdravý tělo, než si v hlavě ikonizovat někoho, kdo má
úplně jiný geny, stavbu, predispozice a všechno než já? Připadá mi to celý jako
blbost (smích),“ odpověděla Informátorka 10. „Hele, nevím. Upřímně řeknu, že nevím. Jako
jak jsme se teď bavily… Vždyť je to pitomý označit jedno tělo tou nálepkou, jakože jo, super,
tohle je ten ideál. Je to blbost. Já třeba nemám prsa, ale moje nejlepší kámoška má. Sem do
fitka chodí (jméno jedné další závodnice), která má prostě pas jako vosa, já mám pas širší než
ona a to můžu být odvodněná a i úplně stažená před závodama a stejně takovej pas mít
nebudu. Každej máme jinou stavbu, jiný geny, jinak se nám ukládá tuk... Prostě chápete.
Nevidím smysl v tom jakýkoliv tělo označit za ideál. Chci být zdravá, chci, ať moje tělo
funguje, ať mi funguje trávení, ať mám sílu, ať zvládnu něco uběhnout, když musím, a
podobně. Když už by se něco mělo vnucovat jako ideál, mělo by to prostě být zdravý tělo a
zdravá hlava,“ a podobně jako Informátorka 7 odpověděla i Informátorka 4: „Přijde mi
upřímně jako totální blbost označit jedno tělo jako ideál. Prostě tohle nechápu, bylo by fajn,
kdyby se místo konkrétních těl propagovalo prostě zdraví. Když je tělo zdravý a funguje, tak je
prostě krásný,“. V tomto duchu se nesla i odpověď například Informátorky 13: „Ideální
ženské tělo by mělo vypadat tak, aby se v něm majitelka cítila ideálně, což tedy musí být
v hlavě,“. Informátorka 12 jednoduše odpověděla s úsměvem jednou větou: „Zdravé tělo by
mělo být vždycky ideálem a myslím, že to víc vysvětlovat ani nemusím (úsměv),“.
U všech mých třinácti informátorek došlo během let ke stejnému myšlenkovému
postupu. Fialová ve své knize hovořila o skutečnosti, že se naše priority a to, jakou důležitost
vzhledu klademe, mění s naším věkem – čím starší jedinec je, tím důležitější je pro něj právě
například zdraví (Fialová, 2001). Každá jedna z mých třinácti informátorek kladla důraz na to,
že by se takto neměla propagovat jedna konkrétní podoba těla s nálepkou „ideál“, ale že by se
takto mělo propagovat, aby bylo tělo jedince zdravé a funkční, aby bylo schopné pohybu, ale
také zdravé v tom slova smyslu, aby se jedinec kvůli svému vzhledu co nejméně trápil a
nesrovnával se s okolím. Ideálním tělem je tedy dle slov mých třinácti informátorek tělo
zdravé jak fyzicky, tak psychicky a takové tělo bude vždy pro každého z nás vypadat jinak,
neboť je každý z nás jedinečný originál.
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4.2. REAKCE, S NIMIŽ SE ZÁVODNICE SETKÁVAJÍ
Hlavním úkolem mé práce je zjistit, s jakými názory se ženy závodící v ženské
kulturistice setkávají, jak je reflektují a jak tyto reakce ovlivňují jejich body image. Crook ve
své knize hovoří o důležitosti vlivu rodičů na své potomky a na jejich sebevnímání (Crook,
1995), proto je zjevné, že právě názor a postoj rodiny je velmi důležitý. Stejně tak je ale
klíčový i vliv našich vrstevníků, jak o tom hovoří Sheldon (Sheldon, 2010).

4.2.1. Reakce rodiny a partnera
V některých případech byl člen rodiny právě tím, kdo mým informátorkám posilování
a kulturistiku jako takovou představil. Pro Informátorku 1 to byl její otec, kdo ji ke cvičení
dovedl: „Sama bych si netroufla tam jít, ale naštěstí tam chodil můj taťka dvakrát týdně, tak
jsem začala chodit s ním (úsměv). Chytlo mě to tak moc, že jsem začala chodit i sama a
jelikož jsem člověk, co se chce stále posouvat vpřed a dává si velké cíle, tak jsem oslovila
trenéra, jestli by mě nepřipravil na první závody,“. Informátorka 7 stejně jako Informátorka
11 začala navštěvovat posilovnu společně s bratrem, se kterým také absolvovala své první
závody. „Můj mladší brácha do fitka chodil, tak jsem začala s ním a vlastně pak už to bylo
jasný (smích). Na jaře roku 2014 jsme se jeli podívat na amatérskou Olympii a od tý doby mi
bylo jasný, že na podium chci někdy taky. A stalo se tomu tak ještě na podzim toho
roku (smích), to jsme se s bráchou vyhecovali a šli spolu na první závody (úsměv),“
řekla Informátorka 11. U Informátorky 13 to pak byl otec, díky kterému měla od dětství k
tomuto sportu kladný vztah: „Tento sport kolem mě byl už od mala, náš taťka byl vojákem
z povolání a závodil v kulturistice i silovém trojboji, také boxoval. Doma jsme pořád měli
k nahlédnutí nějaký ten výtisk časopisu Svět kulturistiky a takové další (úsměv),“ ale
k závodění ji nakonec dovedl právě starší bratr: „Mám staršího bráchu, který se ve svých
patnácti letech zúčastnil svých prvních závodů v kulturistice. Neměla jsem sama v úmyslu
závodit, to mě ani nenapadlo (smích). Jednou jsem si ale řekla, že si jen tak pro sebe zkusím
vyrýsovat se, no a za dva měsíce bylo hotovo. Když mě viděl můj bratr, řekl mi, že bych měla
jít na závody, tak jsem si řekla, že to zkusím (smích),“.
Všechny mé informátorky měly vesměs od samého počátku plnou podporu rodiny, a
pokud tomu tak nebylo, časem je rodina podporovat začala. „Moje rodina byla nadšená,
protože viděla, jak jsem nadšená já, velmi mě podporují a mají z toho radost (úsměv),“
odpověděla Informátorka 13. U několika případů se objevila podobná odpověď, kdy je rodina
plně podporovala ve cvičení samotném, hůře se však vyrovnávala právě se závoděním.
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„Cvičení jim nikdy nevadilo. Závodění nejdříve ano, nezdálo se jim to, bylo to podle nich
prostě divný chodit takhle v bikinách po pódiu a vystrkovat naolejovanej zadek, ale když mě
viděli na prvních závodech, tak pochopili, že mě to baví a beru to vážně,“ zněla
odpověď Informátorky 6. „Rodina to zpočátku moc nebrala, ale když viděli, jak jsem do toho
zapálená, snažili se to pochopit. Pochopili a stojí při mně na milion procent,“ odpověděla
s úsměvem Informátorka 1. Některé informátorky však měly podporu i v závodění od samého
začátku: „Moje rodina celá hodně sportuje, takže mě podporovali od začátku a dělají to
dodnes. Máma mi i pomáhá vařit krabičky, když ví, že nestíhám. Na každý závody jezdí se
mnou, natírá mě barvou, pomáhá mi s make-upem, vlasy, vším. Jako pamatuju si, jak jsem jí
řekla, že chci zkusit závody. Byla skvělá, strašně mě podporovala, psychicky, finančně,
všechno. Tohle jí fakt nikdy nezapomenu, nikdy to nijak neshazovala, naopak mě prostě
hecovala, pomáhala mi vybrat moje první plavky, koukala se mnou na videa pozingu, abych
se

to

naučila,

fakt… (úsměv) Prostě

jí

tohle

nikdy

nezapomenu,“

vzpomínala

s úsměvem Informátorka 7.
Zajímala jsem se také o to, zdali měly mé informátorky podporu od svého partnera.
Část mých informátorek svého současného přítele poznala právě díky kulturistice, ale několik
jich o vztah právě kvůli závodění přišlo. „S původním přítelem jsme se rozešli a bylo to
částečně kvůli mýmu závodění, prostě mu vadilo, že jsem věčně ve fitku, že… (odmlka) Nevím,
že prostě asi nemám čas chodit chlastat a tak, vadil mu ten styl, jak žiju,“ odpověděla
například Informátorka 1. Informátorka 13 se rozpovídala o tom, jak tento sport, nový životní
styl a závodění samo o sobě ovlivnilo její manželství. „Trochu se ty vztahy narušily, to ano.
(odmlka) Pokud bych měla uvést příklad, tak je to právě vztah s mým manželem. Ten se
narušil určitě. Ale jelikož je můj manžel velmi inteligentní člověk a má mě rád, tak mi tento
sport toleruje a dá se říct, že když je potřeba, tak mě i podporuje. Samozřejmě neskáče radostí
dva metry vysoko, ale nikdy mi nic nezakázal ani mi nedal žádné ultimátum. Tento sport se mu
prostě nelíbí. Tento rok mě i doprovodil na soutěže, za což jsem moc ráda. Mně se mé tělo
v závodním období líbí moc, ale manželovi, bych řekla, se právě v tomto období líbí nejméně,
ale už si zvykl. Je sice těžké prožívat to, že tomu, komu byste se chtěla líbit nejvíc, se právě
vaše tělo nelíbí a třeba se na vás ani nepodívá (smutný úsměv). Ale jak říkám, je to už
mnohem lepší. Když vidí, co pro mě tento sport znamená, snaží se ho se mnou sdílet čím dál
tím víc a podporuje mě (úsměv),“. Podporu manžela pak zdůraznila Informátorka 3: „Je v tom
se mnou od začátku, můj největší fanda (smích), stojí při mně od začátku no, nevynechal
jediný závody (úsměv),“.
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Žádná z mých informátorek se necítí rodinou a těmi nejbližšími odsouzená ani za svůj
odlišný životní styl, ani za svůj vzhled. Stoprocentní pochopení vždy neměly – jistá míra
stigmatizace se tedy objevila i v těchto, nejbližších, vztazích. Rodinu Goffman řadí mezi
osoby tzv. zasvěcené, tedy osoby normální, které o stigmatu jedince vědí, ale soucítí s ním a
jsou mu podporou (Goffman, 2003) – usilují o to, aby se stigmatizovaný jedinec necítil
vyloučen, a aby se v něm posílil pocit normálnosti, což se projevilo u všech mých
informátorek.

4.2.2. Reakce přátel
Reakce přátel, které se týkají vzhledu mých informátorek, jsou vesměs pozitivní.
Sama Informátorka 1 uvedla, že: „No přátelé reagovali skvěle. Motivovalo mě to, že ve mně
měli vzor a obdivovali mě, jak tohle můžu zvládat. Věděli, že musím mít obrovskou vůli a
odhodlání, několikrát říkali, že by takhle oni žít nemohli, že by to nezvládli. Díky tomu jsem
si sama víc uvědomila, že to prostě není pro každýho,“. „Kamarádi, kteří zůstali, to berou
hodně pozitivně. Tak jako, je to pro ně celkem výhodný, že jo (smích). Lezou za mnou pro
rady a tak, chtějí být taky takhle namakaní, líbí se jim, jak vypadám (smích), ale to jídlo držet,
no, to se jim nechce, no,“ odpověděla Informátorka 11. Vesměs podobné odpovědi měly
všechny mé informátorky. Přátelé je nikdy za odlišný vzhled nesoudili, nepochopitelný ale
pro spoustu z nich byl a stále je právě jejich odlišný životní styl.
Schwarzenegger ve své knize zdůrazňuje, co všechno se tomuto sportu musí podřídit,
pokud chce být jedinec úspěšný (Schwarzenegger a Petre, 2013) – všechny mé informátorky
vyzdvihly, že mají ve svém životě režim, který dříve neměly, a že se jejich život kvůli
kulturistice skutečně změnil od základu. „Kulturistika mi prostě přináší neskutečný pocit toho,
že dělám něco, co má smysl a co mě baví. Můj život se změnil o 360 stupňů, změnilo se fakt
asi všechno. Můj život má teď prostě nějaký řád, že jo, mám režim, mám prostě třeba budíka
každej den, abych měla kontrolu nad tím, jak dlouho spím, všechno tady hraje roli,“ zněla
odpověď Informátorky 1 a podobně tyto změny režimu zdůraznila i Informátorka 4: „Jako
závodnice v přípravě musím žít 24/7 pro tenhle sport, což mi absolutně nevadí. Některým
lidem okolo mě to ale asi vadí, no,“.
Právě odlišný životní styl, jiné stravování, velké množství cvičení, atd. si můžeme
vyložit jako příklady stigmatu na základě vad charakteru, jak jej rozlišuje Goffman (Goffman,
2003) – jde o jakési podivné návyky, které vybočují z normy, a proto bývají nepochopeny a
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odsuzovány. Tyto návyky spojené právě s neznalostí pak mohou dle Ociskové vést k sociální
stigmatizaci jedince (Ocisková, 2015).
„Tak kolegové v práci se občas hodně diví (odmlka). Hlavně jako když jsem
vyrýsovaná před závody a nejdu s nimi večer na sklenku (smích), ale ti co odešli z mého
života, tak asi odejít měli,“ odpověděla například Informátorka 3. Podobně odpověděla
i Informátorka 2: „Původní parta přátel, kterou jsem měla, se ode mě velice distancovala, což
mě mrzí. Pamatuju, že jsme se v koncích už i hodně hádali, protože nedokázali pochopit, že
prostě nemůžu jít v přípravě ven do klubu nebo někam na večeři,“ řekla s povzdechem.
U všech mých informátorek došlo k něčemu velmi podobnému – každá z nich
zdůraznila, že některá přátelství jejich rozhodnutí a změnu životného stylu neustála, ale stejně
tak každá z mých třinácti informátorek zdůraznila, že díky tomuto sportu se objevili přátelé
noví a svým způsobem i lepší. „Pořádné přátele jsem našla až díky kulturistice, takže ti
reagovali výborně a pomáhali mi, jak jen mohli,“ zněla odpověď Informátorky 10 a velmi
podobně odpověděla i Informátorka 13: „Někteří přátelé to akceptují a jiní už nejsou přátelé.
Ovšem díky tomuto sportu jsem poznala několik lidí, které mohu považovat za opravdové
přátele, a jsem vděčná, že je znám a že je mám (úsměv),“.
Sociální stigmatizace tak, jak ji definuje Ocisková, se tedy pravděpodobně u některých
mých informátorek objevila. Setkávaly se se stigmatizací vnímanou i zakoušenou (Ocisková,
2015), avšak pokud k této skutečnosti došlo a mé informátorky se v některém vztahu cítily
takto nepochopené a odsouzené, pak nechaly tato přátelství vyhasnout a našly si přátele, kteří
za nimi pevně stojí a podporují je. U žádné z mých informátorek tedy nedochází ke
sebestigmatizaci kvůli reakcím přátel (Ocisková, 2015).

4.2.3. Reakce cizích lidí
I reakce cizích lidí se dají rozdělit na reakce na odlišný vzhled a odlišný životní styl.
První skupina reakcí, které ženy závodící v ženské kulturistice obdržely, se týkala právě jejich
odlišného životního stylu. „Taky si pamatuju jednu rodinnou oslavu. Byli jsme v restauraci a
já nejedla nic z menu, protože jsem byla v přípravě zrovna. Rovnou říkám, že ten podnik patří
našemu známýmu, kterej mi i fandí, takže jsem tam vždycky mohla jíst svoje vlastní věci a
nikdo to neřešil. Tak jsem si vytáhla krabičku, když měli ostatní už jídlo na stole, a číšník měl
nějakou poznámku, že tohle fakt na menu nemají a kroutil nade mnou hlavou (smích),“
vyprávěla Informátorka 7. O zkušenostech mimo zdi posilovny promluvilo i několik dalších
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informátorek. „Bože a kolikrát jsem obdržela nějaký poznámky! Ty pohledy v MHD když jím
krabičku, to mě nikdy nepřestane bavit. Asi by se lidi míň divili, kdyby venku proletělo UFO
(smích),“ smála se Informátorka 6.
Druhá skupina reakcí se pak týká samotného vzhledu závodnice. Vzhled ženy, která
závodí v ženské kulturistice, je zcela jistě jiný, než vzhled průměrné mladé ženy, kterou
potkáme běžně na ulici. Všechny mé informátorky se setkaly s negativními reakcemi na své
tělo. Jejich tělo neodpovídá stanovené normě, kterou zavedla západní společnost, a proto
mohou být na základě této odlišnosti stigmatizované – dle Goffmana se tedy jedné o stigma
založené na nějaké tělesné odlišnosti a jedná se tedy o tělesné ošklivosti, či tělesná znetvoření
(Goffman, 2003). Lidé, kteří závodí v kulturistice, procházejí dvěma fázemi – fází
objemovou, kdy se snaží nabrat co nejvíce svalové hmoty, a fází dietní, kdy jejich váha a
především tedy množství tuku rapidně klesá (Šimek, 1975). Mé informátorky mi poskytly
odpovědi, z nichž jasně vyplynulo, že se s takovými komentáři setkávají v obou těchto fázích
– jednou působí příliš hubeně a šlachovitě, v objemové fázi zase příliš mohutně.
O nepříjemném zážitku se rozpovídala například Informátorka 9: „Trošku mě tyhle
komentáře trápí, občas hlavně v noci hodně přemýšlím nad takovýma blbostma, co mi někdo
řekl tři roky zpátky (smích). Vždycky jsem byla taková. Jako dodnes si pamatuju, jak strašně
nepříjemný mi to tehdy bylo. Byla jsem v přípravě a už mi fakt hodně klesala váha. Cítila jsem
se hrozně, jsem prostě nízká a vypadám automaticky mnohem menší než holky, co závodí ve
stejný kategorii. Měla jsem asi týden do svých prvních závodů a myslela jsem pořád jenom na
to, že se tak šíleně ponížím, protože na mně žádný svaly ani nezbyly. Byla jsem ve fitku,
v šatně jsem se po tréninku převlíkla a čekala jsem u baru na přítele. No a šel kolem mě
nějakej starší chlap, zastavil se, zíral na mě a začal se smát. Já nechápala, co se děje, že jo. A
prostě se takhle smál a řekl „nechtěla by ses raději nažrat než lízt do fitka? Vypadáš, že
umřeš,“ a strašně se smál a šel dál. Já jen stála jako opařená a pak jsem se v autě rozbrečela.
Připadá mi, že prostě nikdy nebudou spokojení všichni. Před závodama v dietě jsme moc
vyhublý, pak jsme moc veliký v objemu, se člověk asi nikdy nezavděčí (smutný smích),“.
Podobný zážitek pak měly dvě informátorky, které byly obě označené stejným pojmem: „Za
zmínku stojí zkušenost u bazénu, kdy jsem byla označena za „babochlapa“. S úsměvem jsem
odvětila, že jsem větší chlap než ten dotyčný a byl klid (smích). Dřív bych se tam na místě asi
složila, jenže už se nad tyhle věci umím povznést,“ vyprávěla se smíchem Informátorka
2. Informátorka 4 také stručně zavzpomínala: „No jako dostalo se mi komentářů, že tohle už
není hezký, že už vypadám jako babochlap a takový hezký věci (smích),“, nenechala se ale
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rozhodit a pokračovala: „Nevím hele, takový komentáře mají nejčastěji zamindrákovaní
chlapi, kteří ani cvičit neumí a prostě hodně blbě nesou na ego to, že to jde holce líp
(smích). Je to těžký, nejdřív to bolí, ale naučíte se si to nevšímat a jít dál,“.
Velmi nepříjemný zážitek mi pak ve své výpovědi sdělila Informátorka 13: „Již
několikrát jsem slyšela na svou adresu takové řeči, že to není ženské, že je to nepřirozené, že
už je to „moc“, že to není normální a podobně. Ale co je normální a co už je odchylka od
normy? Myslím si, že každý by si měl hledět svého a starat se o sebe, což se ale v dnešní době
neděje. Většinou negativní komentáře slyším od lidí, kteří, bych tak řekla, by se měli podívat
do zrcadla a zhodnotit to, jak žijí právě oni svůj život,“ na chvíli se odmlčela a s povzdechem
pokračovala: „Vzpomínám si na reakci jedné paní, když jsme byli na dovolené. Seděli jsme u
snídaně a paní mou postavu komentovala velmi negativně a tak nahlas, že to slyšeli všichni
okolo, tedy i já. Pokud vynecháme, že jsem se dozvěděla na svou adresu, že je katastrofální,
jak vypadá moje tělo, a že to není ženské, tak na jedno slovo nikdy nezapomenu. Paní řekla, že
jsem zrůda. To už jsem se tedy podívala, kdo používá takto silná slova. A naskytl se mi pohled
na obézní, naprosto neupravenou ženu, která nepoužila na úpravu svých vlasů ani pěti prstů,
natož hřeben a ládovala se párky a na vedlejším talířku na ní čekalo několik koblih zalitých
medem. Člověk musí být, pokud chce dělat tento sport, na negativní reakce připravený, ale
slovo zrůda mi opravdu uvízlo v paměti,“.
Dalším důvodem, proč jsou závodnice stigmatizované, jsou stereotypy spojené se
silovým posilováním a závoděním celkově. Pokud se ženské tělo, tj. femininní tělo, takto
výrazně prolíná s typicky mužskými rysy, pak tato skutečnost v mnohých jedincích vzbuzuje
negativní reakce (Bunsell, 2013) – tyto ženy se tedy vymykají představě o ženském tělesném
ideálu i z pohledu genderu. Právě s genderovými stereotypy se také setkalo několik mých
informátorek.
Informátorka 7 zavzpomínala na zážitek přímo z posilovny: „Já vlastně začala cvičit
ještě před tímhle boomem posilování. Když jsem byla jediná holka ve fitku, tak jsem taky
občas obdržela nějaký poznámky, jakože pásy jsou ale támhle a tak (smích). V začátcích jsem
to docela blbě nesla, když na mě ve fitku čumeli lidi. Jakože jsem se dokázala pak hodinu
zabývat tím, že nade mnou někdo zakroutil hlavou, když si mě prohlídnul, ale naučila jsem se
nad tím mávnout rukou. Pamatuju si, že jsem jednou cvičila a nějakej frajer ke mně přišel a
řekl mi, že je hnusný, když holka posiluje,“ vzpomínala. „Některým mužům přijdou i menší
svalíky na ženě jako chlapská postava, ale to už je věc názoru každého, každopádně jsem
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takových komentářů obdržela spoustu,“ odvětila Informátorka 1. „Ježiši, kolikrát jsem slyšela,
že to není hezký a že to není ženský a že to není takový a makový (smích). Naučila jsem se to
prostě už brát jinak. Mám podle tebe moc svalů? No, tvůj problém, co já
s tím? (smích) Jednou jsem moc vyhublá, pak jsem jak chlap, pak vypadám hrozně veliká a
podobný kecy (smích). Prostě se nezavděčím všem, no. Kašlu na to a jdu si za svým, jinak to
ani nejde,“ zasmála se Informátorka 6. Na podobné poznámky o tom, že svaly k ženskému
tělu nepatří, si vzpomnělo i několik mých dalších informátorek, například Informátorka 2:
„Hodněkrát se mi stalo, že jsem byla odsuzována za to, že mám jakožto žena svaly. Svaly mají
mít přeci jen chlapi. Musím přiznat, že mě to nejdřív dostalo vždycky, byla jsem dlouho
smutná a rozrušená z toho, že někdo moje tělo takhle odsuzuje a nebere. Časem jsem se
naučila si takový poznámky nebrat moc k srdci. (odmlka) Cvičení fakt není čistě mužská
záležitost a i ženy by podle mě měly podnikat aspoň nějakou fyzickou aktivitu. Ať už
v posilovně nebo mimo ni,“. „Ano, když jsem začala cvičit, tak nebyly holky ve fitku u činek
ještě tak běžnou záležitostí jako je tomu dnes. (odmlka) Tak víte co, občas, když je člověk už i
tak ve špatné náladě, tak to může zabolet, ale nikdy mě to nijak extra nerozhodilo ty kecy.
Jako vybavuju si, že jsem občas zůstala stát jako opařená a nevěřila, že mi někdo dokázal říct
takový věci,“ začala vyprávět Informátorka 3. Zasmála se a pokračovala: „No hele, stalo se
mi, že jsem se chystala dřepovat a měla jsem na tyči 90 kilo, což pro mě je dneska už běžná
váha na dřep, a prostě šli dva týpci okolo mě a prostě najednou slyším něco jako: „komu
hlídá tu tyč, tohle nemůže dřepovat holka, ty vole, já tolik nedávám“ (smích). Stáli tam a
kroutili hlavou a mumlali něco, že je to fakt trapný a hnusný. No, jako teď se směju, ale
předtím jsem nechápala. Fakt jsem se na chvíli zastyděla, že tohle asi vážně není v pořádku,
že bych jakožto žena asi prostě neměla takhle cvičit, pak mi ale došlo, že se já jako nemám za
co stydět. Pracuju na tom, aby moje tělo bylo silný a taky že silný je,“ dodala.
Všechny mé informátorky přiznaly, že se dříve dokázaly hodně trápit kvůli takovým
nepříjemným reakcím, ale během let se jejich postoj změnil a nyní si je už nepřipouští. Takto
například odpověděla Informátorka 5: „Svým způsobem mě to umí tak vytočit, že vrazím
mnohem víc do toho tréninku, prostě ten vztek mě úplně posune a je mi pak mnohem líp,
protože jsem si ten vztek vybila a taky jsem odjela bomba trénink. Musíme to takhle dělat,
všechny. Jinak bychom zešílely. Holky, co znám, to mají stejně jako já. Všechny jsme si
musely uvědomit, že to děláme pro sebe a ne pro nikoho dalšího. Musela jsem si v hlavě
srovnat, že dělám něco, co miluju, dělám něco, co mě baví a naplňuje a nemůžu si to přece
nechat všechno vzít nějakýma debilníma kecama od lidí, na kterých mi ani nezáleží, ne? A
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jakmile dojde k týhle změně v myšlení, tak se umíte povznést nad všechny tyhle kecy a
nepřipouštíte si to tolik,“.
Pokud se vrátím k myšlenkám vysloveným v teoretické části, je zjevné, že všech
třináct žen závodících v ženské kulturistice, které se mnou vedly rozhovory, se skutečně cít í
jistým způsobem stigmatizované. Dochází u nich k sociální stigmatizaci a toto stigma je
vnímané i zakoušené (Ocisková, 2015). Odsuzovány nejsou pouze za pro mnohé naprosto
nepochopitelný životní styl, ale také za svůj odlišný vzhled, které neodpovídá zavedené
normě – dochází u nich tedy k stigmatizaci založené na tělesné ošklivosti, jak ji nazývá
Goffman (Goffman, 2003). Všech třináct informátorek však také přiznalo, že ačkoliv se dříve
ve svých začátcích dokázaly podobnými věcmi trápit a opravdu se svým způsobem na krátký
moment „vyloučené“ cítily, jejich postoj se postupně změnil a nyní si podobné myšlenky už
nepřipouští. Z výpovědí, které jsem obdržela, je evidentní, že v tomto myšlenkovém posunu
jim pomohla zejména rodina a blízcí přátelé, díky kterým si uvědomily, že je pro ně tento
sport a životní styl mnohem důležitější než negativní komentáře cizích lidí – a právě tomu se
věnuji v následující, poslední kapitole.

4.3. JAK SE ZMĚNIL BODY IMAGE ZÁVODNIC
Z výpovědí mých informátorek jsem zjišťovala, z jakého důvodu vůbec začaly
posilovat a posléze závodit. U několika z nich se objevilo, že je ke cvičení dovedl někdo
z rodiny, poté hrál u několika informátorek klíčovou roli jejich přítel a jako důvod se objevila
se také předchozí zkušenost se sportem. Nejobvyklejší odpovědí, které se mi dostalo, však
byla touha změnit svůj vzhled, konkrétně pak tedy svou hmotnost. Dle Fialové ženy často pojí
nespokojenost se svým tělem se svou hmotností, neboť hmotnost svého těla mohou do určité
míry snadno změnit (Fialová, 2001). Grogan dále hovoří o skutečnosti, že vzhledem k tomu,
že jsou ženy vystavovány většímu kulturnímu tlaku, jsou ženy často nespokojené se svou
hmotností, i když nadváhu nemají (Grogan, 1999). Také jim jako ideální postava připadá
téměř zpravidla postava štíhlejší, než je ta jejich (Grogan, 1999). Ke kulturistice je tedy
dovedla tělesná nespokojenost – cvičení a úprava stravy právě podle Stackeové patří mezi
behaviorální komponenty body image (Stackeová, 2007).
„Pamatuju si, že jsem vážila 54 kilo a všechny moje kamarádky měly prostě asi 45
kilo. Začalo to obyčejným cvičením doma po ukončení deváté třídy a postupem času jsem
chtěla začít chodit i do posilovny. Nenáviděla jsem, jak vypadám, připadala jsem si strašně
tlustá,“ vzpomínala Informátorka 1. „Byla jsem tak posedlá tím číslem na váze, hrozně jsem
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se chtěla dostat pod to číslo 50,“ doplnila. Podobně na tom byly i další informátorky, které
také začaly cvičit ve snaze snížit svou hmotnost. Zaujala mne odpověď Informátorky 4, která
byla kvůli své hmotnosti i dlouho šikanovaná: „Byla jsem celý svůj život tlustá. Nesla jsem to
hodně zle, neměla jsem moc kamarádů, klukům jsem se nelíbila, sobě jsem se nelíbila. Jako do
dneška si pamatuju, jak mizerně mi bylo (odmlka). Fakt jsem neměla kamarády, byla jsem
šikanovaná vlastně celou základní školu, chápete to? (smutný smích) Já si sama ani
neuvědomovala, jak strašný to bylo a jak vážná byla ta šikana. Jednou mě kluci z vyššího
ročníku i kopali venku před školou a řvali na mě, že jsem tlustý monstrum (povzdech). Chtěla
jsem to změnit,“ vyprávěla Informátorka 4 a po krátké odmlce dodala: „Odešla jsem na
gympl, využila, že mě tam nikdo nezná a začala jsem chodit do posilovny. Změnila jsem
stravování, začala cvičit podle videí na youtube, váha šla dolů a sebevědomí nahoru. Můj
pohon bylo prostě to, že se už nikdy nechci cítit takhle,“.
Další informátorky mi ve svých odpovědích sdělily, že se ke cvičení také odhodlaly
kvůli problémům s váhou, ale jejich problém byl opačný. „Bylo to se mnou tehdy hodně zlý.
Řešila jsem nějaký rodinný problémy, k tomu mi začala vysoká škola, bylo toho na mě strašně
moc. Hubla jsem nervama a vážila pořád míň a míň,“ vyprávěla Informátorka 2. „Váha mi
klesla až moc. Prostě jsem propadla anorexii (odmlka). Nevím, já si to nikdy úplně přiznat
nechtěla, ale když se teď zpětně dívám na nějaký fotky, tak nechápu, jak jsem si mohla
připadat oplácaná, když jsem byla jen kost a kůže (povzdech). Jenže pak jsem poznala přítele,
on mě ke cvičení dostal, jak jsem říkala (smutný úsměv). Začala jsem se o ten sport zajímat,
zkoušela víc jíst, poznávat svoje tělo, pak jsem teda s (jméno přítele) začala cvičit,“. Podobný
příběh, avšak bez diagnózy mentální anorexie měla i Informátorka 9.
Váha tedy u všech mých informátorek hrála stěžejní roli a byla jedním z hlavních
důvodů, proč se rozhodly tomuto sportu věnovat. Ačkoliv mi některé informátorky sdělily, že
je k tomuto sportu dostal jejich přítel, z pozdějších výpovědí bylo evidentní, že začaly cvičit
ve snaze sblížit se více se svým partnerem, ale také ve snaze být pro něj fyzicky přitažlivější.
„Ke cvičení celkově jsem se dostala přes přítele, ten závodil už dlouho předtím, než jsme se
dali dohromady. Vadilo mi, že se skoro nevidíme, hlavně když se připravoval na závody a byl
v dietě, prostě to tomu vztahu ubližovalo (odmlka). No, vlastně jsem začala chodit do fitka,
abychom spolu mohli být víc. Cvičila jsem pak právě s ním a s jeho pomocí jsem šla poprvé
na závody v roce 2016. Chtěla jsem mu víc rozumět, proto jsem zkusila první závody. Už jsem
u toho vlastně zůstala,“ sdělila Informátorka 6, která však později v konverzaci zmínila
následující: „Byly okolo něj pořád hezký pevný namakaný holky, víte co, prostě jsem nad tím
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tehdy hodně přemýšlela a říkala si, že spolu budeme víc, jemu se možná budu líbit víc a
všechno tohle, že taky si vypracuju pěknej zadek a tak,“. Její výpověď tedy koresponduje
s výrokem Grogan, která ve své knize hovoří o skutečnosti, že ženy se často rozhodnou
regulovat svou hmotnost či změnit svou postavu právě kvůli někomu jinému – často právě
kvůli partnerovi (Grogan, 1999). Informátorka 2 také později v konverzaci více hovořila o
svém boji s mentální anorexií a součástí její odpovědi byla i tato věta: „Byla jsem strašně
hubená, neměla jsem prsa, zadek, nic, jsem se strašně bála, že se mnou už (jméno
přítele) nebude chtít být, proto jsem začala jíst víc a potom s ním začala cvičit,“.
Také Informátorka 3 přiznala, že začala cvičit, aby se více líbila manželovi: „Manžel má
radost, že už nejsem nakynutá kobliha, jako jsem byla po porodu (smích). Jsem strašně
šťastná, že se mu líbím, jsem fakt ráda, že jsem začala něco dělat, už jsem i věřila, že se na mě
vykašle a najde si nějakou pěknou hubenou, takže jsem se rozhodla, že zvednu zadek a
zamakám (smích),“.
Od svých informátorek jsem se tedy snažila zjistit, jak a jestli se jejich body image
vlivem tohoto sportu a reakcí, které během let, co se kulturistice věnují, obdržely, nějak
změnil. „Spokojená nikdy nebudu, ale o tom kulturistika není. Kdybych byla spokojená, tak
bych neměla prostor se dál zlepšovat a to není zrovna moc vhodnej přístup. Baví mě ten
proces, naučila jsem se prostě být trpělivá a pro každou změnu tvrdě makat. Jako kulturistika
mi v tomhle dala strašně moc, já dřív vůbec nechápala, jak prostě tělo funguje a ani jsem
netušila, co všechno to moje tělo dokáže. Nikdy jsem ale nebyla ve svým těle tak šťastná, jako
jsem teď. Dřív jsem se docela dost uměla trápit tím, jak vypadám, tím, jak vypadají ostatní
holky a podobně, ale uvědomila jsem si, že já jsem já a nemůžu se věčně srovnávat a chtít
vypadat jako někdo jinej. Ve svým těle se poprvý v životě cítím šťastná. Ono ve finále
poslouchat ty hnusný kecy a všechno... (odmlka) Jakoby jsem pochopila, co je důležitý. Je
důležitý to, jak se cítím já, nebo je důležitý to, co si o mně myslí nějakej arogant někde na
ulici? Prostě jsem se díky posilování a vlastně i těm kecům naučila mít se ráda,“ sdělila
mi Informátorka 8. Informátorka 6 odpověděla velmi podobně: „Nikdy nebudu spokojená, což
je i pointa kulturistiky, vždycky je co zlepšovat (úsměv). Jasně, že na sobě chci nějaký věci
změnit, musím se přece posouvat někam dál, když takhle závodím. Miluju tu práci, co se
skrývá za tou minutkou v bikinách na pódiu. Mám k sobě nejhezčí vztah, jaký jsem kdy měla,“.
„Ano ve svém těle se cítím dobře a dá se říct, že jsem velmi spokojená. Ovšem přijde mi
dobré, když je k sobě člověk trochu kritický, stále je co vylepšovat (úsměv),“
odpověděla Informátorka 13.
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Všechny mé informátorky kladly důraz na to, že je kulturistika naučila trpělivosti a
proto jim nevadí pro každou malou změnu dřít měsíce. Většina mých informátorek pak
otevřeně přiznala, že byl jejich body image po dlouhá léta velmi negativní, ale díky tomuto
sportu a všemu, co jim dal, se naučily, jak své tělo poslouchat, jak s ním pracovat a jak ho
měnit dle svých představ. Několik informátorek zdůraznilo také další faktor, který jim pomohl
takto změnit přístup. „Hele, prostě, člověk se to naučí. Zaprvý si uvědomíte, že to děláte pro
sebe a ne pro někoho dalšího. Dřív jsem hubla kvůli klukům, teď zvedám těžký váhy kvou sobě
a jsem sakra spokojená s tím, jak se věci změnily. A co mi s tímhle pomohlo, no jako určitě
rodina a kámoši. Pamatuju si, jak jsem právě takhle taky něco o sobě zaslechla, něco jako jak
je to hnusný a viděla jsem se večer na oslavě právě s rodinou a kámošema. No a řekla jsem
jim to samozřejmě a prostě, kdybyste je viděla, jak byli naštvaní, jak mě povzbuzovali, jako
bylo to krásný. Prostě okolo sebe musíte mít ty pravý lidi a dělat to primárně pro sebe. Pak
jste vždycky už nad věcí, prostě se to změní úplně,“ vyprávěla Informátorka 7.
Každá jedna z těchto třinácti žen tělo, jaké nyní mají, budovala roky v posilovně, a
každá z nich se ve svém těle cítí šťastná a to vše i navzdory tomu, jak jejich tělo občas lidé
komentují. Ačkoliv se dříve téměř všechny snažily svůj vzhled změnit kvůli někomu dalšímu,
jak o tom hovoří Grogan, jejich postoj se změnil a změnil se i jejich body image. Body image
je ovlivňován hned několika faktory – obrovský vliv má dle Crook zejména rodina (Crook,
1995) a dle Sheldona také naši vrstevníci, tedy přátelé (Sheldon, 2010). Právě rodina a přátelé
pomohly všem mým informátorkám překonat krušné období a povznést se nad všechny
negativní zážitky.
„Jako mladší jsem se sebou měla hodně špatnej vztah. Nenáviděla jsem, jak vypadám,
nechtěla se nikdy fotit, nic. Když jsem se viděla v zrcadle, brečela jsem. Když jsem se viděla
na fotce, brečela jsem. Probrečela jsem nejlepší roky mýho života, protože jsem nedokázala
přijmout, že nevypadám jako ty krásný kostnatý holky všude okolo mě. Měla jsem k sobě
odporný vztah. Neříkám, že se teď miluju, jo (smích), ale postavilo mě to na nohy a dalo mi to
prostě smysl, nějakej cíl řekněme. Kdybych nezačala cvičit a závodit… (odmlka) Neměla jsem
kamarády, nikoho. Nechci asi ani myslet na to, jak bych na tom byla. Možná bych už byla
někde na psychárně s kdo ví jakýma všema poruchama. Chci být na svoje tělo hodná a chci
být hodná i na sebe a na svojí psychiku. Chci být prostě každej den lepší. A větší (smích),“
smála se Informátorka 8. „Čím spokojenější ve svým těle jsem, tím líp nesu tu kritiku. Naučila
jsem se si ty věci už nepouštět k tělu. Dřu, abych vypadala tak, jak vypadám, a nenechám si to
nikým zkazit. Neměla jsem se ráda většinu svýho života. Teď miluju život, miluju moje tělo za
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to, že je zdravý, že se můžu hýbat, že můžu žít, že můžu cvičit, jíst, že můžu závodit a že můžu
objímat všechny lidi, kteří mě mají rádi a stojí při mně (smích). Rozhodla jsem se, že se už
nikdy nebudu cítit blbě kvůli tomu, že se někdo rád nemá a proto je hnusný i na všechny
okolo, stejně mi na názoru někoho takovýho nezáleží. Mám tu nejlepší rodinu a kamarády,
kteří při mně prostě stojí, a vím, že vždycky stát budou. A to je pro mě důležitý,“ řekla na
závěr Informátorka 4.
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5. ZÁVĚR
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou stigmatizace žen závidících
v ženské kulturistice. Konkrétněji jsem se zaměřila na střet mezi názorem těchto žen na
vzhled jejich těla a pohledem společnosti na to, jak by ideální ženské tělo mělo vypadat.
Cílem mé práce bylo zjistit, zdali k takovým střetům dochází, s jakými reakcemi na svůj
vzhled i odlišný životní styl se tyto ženy střetávají, a jak tyto reakce reflektují. Zajímalo mě
také to, jak se během doby, co se tomuto sportu věnují, změnil jejich body image.
V teoretické části mé práce jsem se pokusila vysvětlit několik základních a pro mou
práci klíčových pojmů. Konkrétně se tedy jednalo o kulturistiku a vznik moderní kulturistiky,
dále o zrod ženské kulturistiky a kategorie, na které se dělí. Poté jsem se zabývala
genderovými stereotypy, které se v tomto sportu objevují. Dále jsem osvětlila panující
západní ideál ženské tělesné krásy a kult štíhlosti, vyzdvihla rozdíly mezi tělem, které tomuto
ideálu odpovídá, a tělem, jaké má žena, která se kulturistice věnuje. Jako další bylo nutné
vysvětlit pojem body image a s ním úzce související tělesnou nespokojenost a také to, jaké
chování se s takovým stavem mysli může pojit. Nakonec jsem se zabývala pojmem stigma a
procesem stigmatizace a důvody, proč ke stigmatizaci těchto žen dochází.
V části metodologické jsem osvětlila metody a strategie, které jsem využila během
svého výzkumu. Vysvětlila jsem výzkumný problém i výzkumné otázky. Dále jsem popsala,
jaký vzorek jsem pro svůj výzkum vybrala a jak k jeho výběru došlo, jak vypadala a probíhala
analýza zkonstruovaných dat. Pokusila jsem se poté objektivně vyhodnotit kvalitu mého
výzkumu a osvětlit také etické otázky, které se se společenskovědním výzkumem úzce pojí.
Část empirická se pak věnovala samotným rozhovorům, které jsem vedla právě
s ženami, které v ženské kulturistice již řadu let závodí a mají tedy bohaté zkušenosti.
Analýza těchto rozhovorů byla rozdělena do tří podkapitol: Názor ženských závodnic na
panující ideál ženské tělesné krásy a jak by měl tento ideál vypadat podle nich; Reakce,
s nimiž se setkávají a Jak se změnil body image závodnic.
Všechny mé informátorky uznaly existenci tohoto ideálu a také zdůraznily, že jeho
tíhu pocítily. Žádné z mých informátorek se tento panující ideál nyní nelíbí, neboť se jejich
názor s věkem změnil. Jak hovořila Fialová, vzhled jejich těla pro ně přestal být prioritní a
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ustoupil do pozadí – nyní všechny mé informátorky kladou větší důležitost právě svému
zdravotnímu stavu (Fialová, 2001).
Reakce obdržují dvojí – na svůj vzhled a na svůj životní styl. Rodina a partner jsou
nyní všem mým informátorkám oporou, ačkoliv tomu tak nebylo vždy. Přátelé, kteří zůstali,
mají reakce převážně pozitivní a i oni se snaží mé informátorky naplno podporovat. Převážná
většina mých informátorek však musela nechat vyhasnout některé vztahy, jelikož docházelo
k sociální stigmatizaci na základě neznalosti a nepochopení odlišného životního stylu, jak o
tom hovoří Ocisková (Ocisková, 2015). Reakce cizích lidí jsou však ve valné většině případů
negativní. Všechny mé informátorky se setkaly s odsouzením za svůj odlišný vzhled, došlo u
nich tedy k stigmatizaci na základě tělesné ošklivosti (Goffman, 2003). Mé informátorky se
také setkaly s odsouzením za odlišný životní styl, který je také v rozporu s panujícími
genderovými stereotypy. Mé informátorky se setkaly s odmítavým přístupem vzhledem
k míšení typicky maskulinních rysů s těmi femininními, jak o tom hovoří Bunsell (Bunsell,
2013). K jejich stigmatizaci tedy došlo, avšak klíčové je to, že ačkoliv se jednalo o stigma
vnímané a zakoušené, žádná z mých informátorek si tuto skutečnost nepřipustila natolik, aby
u ní došlo k sebestigmatizaci, jak ji popisuje Ocisková (Ocisková, 2015).
Body image všech mých informátorek byl dříve negativní a u mnoha z nich byl právě
negativní body image jedním z faktorů, proč se rozhodly věnovat silovým tréninkům – jejich
hmotnost a tvar jejich postavy byl pro mnoho z nich nepřijatelný a začaly cvičit ve snaze jej
změnit, jak o tom hovoří Grogan (Grogan, 1999). Ačkoliv několik mých informátorek nejprve
sdělilo, že je ke cvičení dostal přítel, ukázalo se, že je k tomuto sportu spíše dostala snaha se
partnerovi více zalíbit, což koresponduje s teorií, o níž také hovoří Grogan (Grogan, 1999).
Body image všech mých informátorek se však úplně změnil – všechny zdůraznily, že za
pozitivní vztah k vlastnímu tělu vděčí právě kulturistice, ale také lidem, kteří při nich stáli a
pomohli jim překonat všechny nesnáze. Právě o stěžejním vlivu rodiny a přátel na vývoj body
image jedince hovoří Crook (Crook, 1995) a Sheldon (Sheldon, 2010). Tyto ženy si nyní
negativní reakce, se kterými se setkávají, nepřipouští a stigmatizované se necítí, ačkoliv si
existenci těchto negativních názorů uvědomují.

42

6. POUŽITÁ LITERATURA
BUNSELL, Tanya. Strong and hard women: an ethnography of female bodybuilding. Milton
Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-62441-1.
CASH, Thomas F. a Thomas PRUZINSKY. Body image: a handbook of theory, research,
and clinical practice. New York: Guilford Press, © 2002. ISBN 978-1572307773.
CROOK, Marion. V zajetí image těla: jak chápat a odmítat mýty o tělesném image. Ostrava:
OLDAG, 1995. ISBN 80-85954-02-8.
EZZEDINE, P. HEŘMANSKÝ, M. NOVOTNÁ, H. SEIDLOVÁ, G. ŠŤOVÍČKOVÁ, M.
VAŇKOVÁ, M. E_Úvod do společenskovědních metod. Etika výzkumu [online]. Praha: FHS
UK, © 2015. Dostupné z: <http://www.moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614>.
FIALOVÁ, Ludmila. Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum, 2001.
ISBN 80-246-0173-7.
FIALOVÁ, Ludmila. Moderní body image: jak se vyrovnat s kultem štíhlého těla. Praha:
Grada, 2006. Psychologie pro každého. ISBN 80-247-1350-0.
GOFFMAN, Erving. Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2003. Most (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-21-0.
GROGAN, Sarah. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women, and
children. New York: Routledge, 1999. ISBN 0-415-14784-0.
HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. Studie. ISBN 978-80-7419-161-9.
HEALEY, Justin. Positive body image. Thirroul, New South Wales: The Spinney Press, 2014.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 807367-040-2.
HEŘMANSKÝ, M. E_Úvod do společenskovědních metod. Kvalitativní analýza [online].
Praha:

FHS

UK,

©

2009/2010.

<http://www.moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614>.

43

Dostupné

z:

IFBB © International Federation of Bodybuilding and Fitness: About Us [online]. 2019.
Dostupné z: https://ifbb.com/the-founding-fathers-ben-and-joe-weider/
IFBB © International Federation of Bodybuilding and Fitness: Our Disciplines [online].
2019. Dostupné z: https://ifbb.com/our-disciplines/
JOBSKY, Anke. The body-image meaning-transfer model: an investigation of the
sociocultural impact on individuals' body-image. Hamburg, Germany: Anchor Academic
Publishing, 2014.
KRCH, František David. Vztah mezi tělesnou spokojeností a kvalitou života českých
adolescentů. Psychiatrie: časopis pro moderní psychiatrii. Praha: 2000, roč. 4, č. 4, s. 231235. ISSN 1211-7579
LAVELLE, Gordon. Bodybuilding: Tracing the Evolution of the Ultimate Physique. 1.
Romanart Books, 2011. ISBN 9780578084503.
MASON, Tom. Stigma and social exclusion in healthcare. New York: Routledge, 2001.
ISBN 0415222001.
MOORE, Henrietta L. Anthropological theory today. Malden, MA: Polity Press, 1999. ISBN
9780745620237.
NEDA © National Eating Disorders Association: Bogy Image. [online]. 2018. Dostupné z:
https://www.nationaleatingdisorders.org/body-image-0
NOVOTNÁ, Hedvika. E_Úvod do společenskovědních metod. Kvalitativní strategie výzkumu
[online].

Praha:

FHS

UK,

©

2009/2010.

Dostupné

z:

<http://www.moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614>.
OCISKOVÁ, Marie. Možné souvislosti mezi internalizovaným stigmatem, osobností a
efektivitou léčby u úzkostných poruch. Olomouc, 2015. Disertační práce. Univerzita
Palackého v Olomouci.
RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum,
2003. ISBN 80-246-0525-2.
SHELDON, Pavica. Pressure to be perfect: Influences on college students' body esteem.
Southern Communications Journal, 2010. 75(3), 277-298.
44

SCHWARZENEGGER, Arnold a Peter PETRE. Total recall: můj neuvěřitelný životní příběh.
Praha: XYZ, 2013. ISBN 978-80-7388-773-5.
STACKEOVÁ, Daniela. Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky a možnosti jeho
ovlivnění. Psych@Som, V.roč., 2007, č.2, str. 17-24 . ISSN 1214-6102. Dostupné on-line na
https://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2007_2/konference_stackeova_207.htm.
Více zde: https://danielastackeova.webnode.cz/seznam-odbornych-publikaci/
STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy - teorie a praxe: metodika cvičení ve fitness
centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd., (1. v nakl. Galén). Praha: Galén, ©2008. ISBN 978-807262-541-3.
ŠIMEK, Rudolf. Kulturistika pro muže: sport i cvičení pro kondici. Praha: Olympia, 1975.
Sport (Olympia).
THOMPSON, J. Kevin a Linda SMOLAK. Body image, eating disorders, and obesity in
youth: assessment, prevention, and treatment. Washington, DC: American Psychological
Association, ©2001. ISBN 1-55798-758-0.
VANĚK, Miroslav. Orální historie: metodické a "technické" postupy. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2003. ISBN 80-244-0718-3.
WOLF, Naomi. The beauty myth: how images of beauty are used against women. New York:
Perennial, 2002. ISBN 0-06-051218-0.
ZANDLOVÁ, Markéta. E_Úvod do společenskovědních metod. Rozhovor [online]. ©
nedatováno. Dostupné z: <http://www.moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614>.

45

