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Diplomová práce Adriany Mandíkové zavádí čtenáře do prostředí ženské kulturistiky (v novější 

terminologii bodybuildingu) nebo, autorčinými slovy, do skupiny „cvičících žen trénujících do 

padnutí“. Jak je explicitně formulováno v úvodní části, téma není zkoumáno ve své 

komplexnosti, autorka se zaměřila na vybrané aspekty životního stylu cvičenek, které 

představuje zejména na konceptu vědomého těla přibližně v těch intencích, jak jej kdysi 

proponovaly Nancy Scheper-Hughes a Margaret Lock (1987). Tělo jako předmět zájmu 

v sociální antropologii je pak dále rozpracováno v teoreticky laděné první kapitole, v níž kromě 

výše zmiňovaných autorek přibližuje koncepty Pierra Bourdieu, Mary Douglas nebo Tanyi 

Bunsell, jejíž etnografii ženského bodybuildingu lze považovat za nejdůležitější inspirativní 

zdroj autorky. Mandíková si spolu s Bunsell klade otázky, zda ženy stále čelí stigmatům jako 

před vstupem do tělocvičny, jak nahlížet na těla kulturistek/bodybuilderek apod., na které hledá 

později odpověď. 

V poměrně podrobně zpracované metodologické kapitole je formulován cíl diplomové práce: 

vytvořit etnografický obraz ženské fitness a kulturistické subkultury (s. 19). V této části se 

autorka podrobněji rozepisuje o své cestě do tohoto terénu, který byl pro ni předtím zcela cizí. 

Po počátečních rozpacích způsobených především specifickým prostředím, jehož centrem jsou 

„osvalené ženy“, se v něm diplomantka poměrně slušně adaptovala. Relativně rychle si našla 

klíčovou informátorku, která spolu s dalšími dvanácti závodnicemi představovala hlavní 

skupinu aktérek, s nimiž vedla polostrukturované rozhovory. Ty jsou spolu s pozorováním 

bodybuildingových soutěží hlavními výzkumnými metodami, které doplňuje například 

intenzivní sledování závodnic na sociálních sítích (není mi ale jasné, proč je toto autorkou 

považováno za velkou výhodu ve výzkumu, jak píše na str. 15). Výzkum se z různých důvodů 

(autorčino těhotenství, mateřská dovolená apod.) protáhl na dlouhé tři roky, což sice nebyl 

záměr, ale nakonec se to z několika důvodů ukázalo jako užitečné, jelikož díky tomu mohla 

diplomantka sledovat poměrně častou fluktuaci závodnic mezi jednotlivými kategoriemi, 

změny v kariéře, ústup ze scény atd. Díky neustále přerušovanému výzkumu se tak ukázala 

dynamika tohoto sportovního odvětví sestávajícího ze čtyř na první pohled odlišných kategorií 

(bikiny, wellness, body a physique). Jedním z autorčiných zjištění tak je, zdá se, zpochybnění 

určité zavedené dichotomie, kdy první dvě kategorie jsou považovány (publikem, ale též 

mnohými insidery) za „měkčí“, spíše na estetice založené disciplíny v mnohém připomínajícím 

soutěže krásy nebo modelingové přehlídky, jak je nejednou v dalších pasážích poznamenáno. 

Zatímco další dvě kategorie jsou „silovější“ a mnohem více považovány za skutečné sportovní 

disciplíny. Z výzkumu je patrné, že jednotlivé kategorie nejsou pro závodnice jednou provždy 

dané, ale že se mezi nimi mohou různě přesouvat. Je tak docela možné, že řada žen usiluje, bez 

toho, aniž by to explicitně sdělovala, dostat se na samotný vrchol, jímž je fyzicky nejnáročnější 

kategorie „physique“. Ačkoli k tomuto závěru v dalších kapitolách autorka, myslím, explicitně 

nedochází, je zjevná hierarchizace mezi kategoriemi, kterou různé závodnice skrytě i otevřeně 

přiznávají. V této souvislosti je trochu škoda, že se autorka více nezaměřila na konfliktní 

situace, které z takové hierarchizace nutně vyplývají. 

Po dvou spíše přípravných kapitolách, v nichž autorka popisuje v širším kontextu historii 

ženských bodybuildingových soutěží postupně začleňovaných do mezinárodního fitness 



průmyslu (díky celebritám typu hollywoodské herečky Jane Fondové apod.) a dále několik fází 

přípravného období následují konečně empirické kapitoly. Z nich je patrně hned ta první 

nazvaná příznačně Den D (s. 41-57) z perspektivy celé práce nejdůležitější. Autorka nejprve 

otevřeně přiznává své rozporuplné pocity před první účastí na závodě v Lysé nad Labem. 

Prostředí, jehož součástí je nejen pódium se soutěžícími a hlediště s diváky, jimiž jsou z větší 

části známí závodnic, ale také různé, někdy dobře viditelné, jinde více skryté zákulisní prostory, 

se autorce jeví navzdory panujícímu chaosu jako propojené (str. 50). Tento postřeh je ale pouze 

nadhozen, nenašel jsem žádné vysvětlení, proč tomu tak je. Podobně interpretačně nedotažená 

jsou tvrzení o tom, že bikiny fitness je nejnavštěvovanější kategorie, nebo že „fyzičky“ si pěstují 

životní styl „dělání pro sebe“ a na ničem jiném jim nezáleží (str. 54). Je toto pak reflektováno 

výpověďmi těchto žen? 

Osobně mě překvapila kapitola, kde se autorka věnuje dopingu v souvislosti s bodybuildingem. 

Jako celoživotní sportovec o dopingu vím přinejmenším od raných osmdesátých let, kdy 

postupně dosáhl svého, jak se nyní ukazuje, zřejmě prvního (?) vrcholu spojeného zejména se 

stanozololovou aférou tehdy nejrychlejšího muže planety Kanaďana Bena Johnsona. Od té 

doby se, alespoň oficiálně, doping poměrně tvrdě postihuje přinejmenším na vrcholové úrovni. 

Přiznaný rozsah dopování v podstatě amatérských sportovkyň je skutečně zarážející a vyžádal 

by si samostatný výzkum s řadou otázek. 

Jako poměrně zajímavou hodnotím ještě 8. kapitolu nazvanou rovněž vcelku výstižně: Žena 

nebo chlap? Svalnatost jako sociální marker (s. 70-78), v níž je naznačeno jádro problému 

ženského bodybuildingu: jak ho posuzovat, jak mají být ženy hodnoceny. Autorka dospěla 

k závěru, že existují tři skupiny rozhodčích, které jsou mezi sebou v konfliktu, pokud jde o 

hodnocení žen vystupujících v jednotlivých kategoriích (s. 74). Ač diplomantka prováděla 

rozhovory s řadou aktérů bodybuildingového sportu, rozhodčí do nich, pokud jsem to 

nepřehlédl, nezařadila. Jejich postoje by byly, domnívám se, pro relevantnost některých tvrzení 

významné a jistě by vylepšily poměrně útlý interpretační rámec autorky. O co se rozpory 

v posuzování ženských těl rozhodčími opírají? Proč k nim dochází? apod.  

Celkové shrnutí: diplomová práce Adriany Mandíkové je založena na poměrně poctivém 

výzkumu, přiznaných pochybnostech a počátečních rozpacích i snaze co nejpečlivěji popsat (to 

především) určité výjevy ženského bodybuildingového sportu. Z různých důvodů nicméně 

nebyla tato snaha dotažena do podoby koherentněji působící práce založené na silných 

teoretických základech a hutném etnografickém výzkumu. Teoretické koncepty vycházející, 

řekněme, z antropologie těla a tělesnosti (Scheper-Hughes, Lock, Csordas aj.), habitu 

(Bourdieu, Mauss) atd. nejsou již v empirických kapitolách příliš brány na zřetel, což 

pochopitelně vede často k tomu, že dílčí interpretace vyznívají příliš deskriptivně. Některé 

kapitoly (např. 7. a 8.) mohly být spojeny (svalnatost v kulturistice je jistě často ne-li vždy 

spojena s různými podpůrnými prostředky), 10. kapitola mohla být rozsáhlejší, 

propracovanější, takto působí trochu jako zbytečná prolongace již vyčerpaného tématu. 

Navzdory různým explicitně formulovaným výhradám i těm, které do tohoto posudku pro jejich 

menší význam nezařazuji, považuji předloženou diplomovou práci za legitimní a doporučuji ji 

k obhajobě s navrženým hodnocením dobře. 

 

V Květnici, 12. 6. 2020.                                                                                Marek Halbich, Ph.D. 



   

 


